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 یدر شهردار کیالکترون یروابط عموم گاهیمرتبط با جا یها مطالعه مؤلفه

 گانه( 22تهران )مناطق 
 

 .رانیتهران، ا ،یدانشگاه عالمه طباطبائ ،ارشد علوم ارتباطات کارشناس  البرز  هیراض
 

 

 .رانی، اتهران ،یدانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائ اریدانش   یدیرحمان سع
 

 .رانیتهران، ا ،یدانشکده ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبائ اریدانش   یافخم یعل نیحس

  چکیده
گانهشهرداريتهرانپنج22دراينپژوهشباهدفبررسیجايگاهروابطعمومیالکترونیکدرمناطق

 رايانهمؤلفه الکترونیک،سواد عمومی روابط از استفاده میزان الکترونیک، عمومی آموزشروابط اي،

قرار موردمطالعه پیمايشی روشتحقیق به شاغالن ديدگاه از دورکاري و کارشناسان و نگرشمديران

جامعهآماريدرشد.استفاده8800گرفت.برايتعیینپايايیابزارتحقیقازضريبآلفايکرونباخبهمیزان

استکهدرمحدودهزمانی،نیمهدوماينتحقیقشاملتمامیمديرانوکارکنانواحدهايروابطعمومی

پیمانیوقرارداديمشغولبهخدمتدراينسازمانبه4931ونیمهاولسال4931سال صورترسمی،

شد.دربخشآمارتوصیفیانجام28اسنسخهافزاراسپیاسهابااستفادهازنرموتحلیلدادهبودند.تجزيه

ها،ازآزمونکايهاودربخشآماراستنباطیمتناسبباسطحسنجشدادهازجداولتوزيعفراوانیداده

هاياينتحقیقنشانداد،باتوجهبهبررسیيافتهشدهاست.اسکوئروضريبهمبستگیديسامرزاستفاده

رايانهمؤلفه سواد بااي،هاي رابطه در کارشناسان و نگرشمديران الکترونیک، آموزشروابطعمومی

هايروابطعمومیالکترونیک)پستالکترونیک،روابطعمومیالکترونیکومیزاناستفادهازتکنولوژي

چندرسانه پیامکی، سامانه الکترونیک، درخبرنامه تلگرام(؛ الکترونیک، نظرسنجی گفتگو، تاالر اي،

واحدهاي مطلوب22روابطعمومیمناطق نحو روابطعمومیالکترونیکبه از شهرداريتهران، گانه

شود.استفادهمی

 .شیمایگانه، پ 55تهران، مناطق  یشهردار ک،یالکترون یروابط عموم :ها واژهکلید

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

:نويسندهمسئولr.baghery.ho@chmail.ir 
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https://nms.atu.ac.ir/?_action=article&au=59072&_au=%D8%B1%D8%AD%D9%85%D8%A7%D9%86++%D8%B3%D8%B9%DB%8C%D8%AF%DB%8C
https://nms.atu.ac.ir/?_action=article&au=19332&_au=%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86++%D8%A7%D9%81%D8%AE%D9%85%DB%8C
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 مقدمه 

اثراتهايارتباطاتواطالعاتودرکارتباطاتمعاصربهآشنايیباروندتوسعهفناوري

سازمان روابطعمومیبهآنانبرجامعه، ونهادهاياجتماعینیازدارد. عنوانبخشیازها

دگرگونی چنین از متأثر جامعه هر ارتباطی کامپیوترهاينظام ورود با اما است؛ هايی

ايومخابراتیوظهورتارنماهايهايرايانهوادغامسامانه4هايرقومیشخصی،تلويزيون

ونوعرسانه2ايرايانه هادرواحدارتباطیبیشازسايرعواملبرساختار،سازمان،محتوا

درچنینشرايطیروابطعمومیالکترونیازجملهروابطعمومیالکترونیمؤثربوده اند.

می رسانهشکل از متأثر که رسانهگیرد است. جديد راهاي ارتباطات فرايند که هايی

جايآگهیواطالعاتجايخبرراگرفتهو9کهايماژطوري؛بهانددستخوشتغییرکرده

درپیداشتهاست)افخمی، 4901سرعتانتشاروکاهشعمرمتوسطاطالعاترا :15-

الکترونیکبسترياستمناسببرايارتباطیآسان11 روابطعمومی سريع(. و وتر تر

روزافزونآن،مهیاشدهاست.لذاهايجديدارتباطیوشتابترکهباتوسعهفناوريکامل

سازينحوههايفنیآنبهفرهنگبراياستفادهبهینهاينفناوريعالوهبرتأمینزيرساخت

روابط به سنتی عمومی روابط از گذار براي بنابراين نیازمنديم؛ آن از استفاده صحیح

می نظر ريزانعمومیالکترونیکبه برنامه هم و يکسازمانرسدضروريهممديران

افزارهايارتباطینگرشیمثبتداشتهباشندوکارگیرينرماجتماعینسبتبهچگونگیبه

آموزش روابطعمومی کارگزاران درهم و باشند؛ گذرانده حوزه اين در را هايالزم

هايمناسباينترنتايبهزيرساختانتظاريمعقولمخاطباننیزعالوهبرداشتنسوادرايانه

داشتهباشند.دسترسی

می شايد حاضر عصر گفتاطالعدر درکنیازهايتوان و سريع صحیح، رسانی

مهم يکیاز رسانهترينوظايفروابطعمومیمخاطبان، باوجود است. هايمتفاوتباها

نقشهايمختلفورقابتتنگاتنگیکهبینواحدهاياطالعديدگاه رسانیوجوددارد،

تروسطبینسازمانومخاطبانشاستنسبتبهگذشتهپررنگروابطعمومیکهحلقهوا
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روابطعمومیالکترونیکيا روابطعمومیسنتیو تمايز وجه اگر است. شده خطیرتر

هافرضهاياطالعاتیوارتباطیدرروابطعمومیمبتنیبراينترنتراتنها،کاربردفناوري

یبهروابطعمومیالکترونیک،گذشتهازبايستبرايگذارازروابطعمومیسنتکنیم؛می

شناختصحیحیازروابطفراهمکردنزيرساخت غیره، فنیو فرهنگی، هاياقتصادي،

هاديگرتازمانیکهفلسفهوجوديروابطعمومیعبارتعمومیدرسازمانداشتهباشیم.به

انتظاربازدهیوتوانگیريآنبرکارگزارانروابطعمومیروشننشود،نمیونحوهشکل

داشتنوب با لذا آنداشت. مؤثرياز ...کارکرد پستالکترونیکو سايتسازمانیو

توانادعاکردکهواحدروابطعمومی،الکترونیشدهاست.لذاتازمانیکهشناختنمی

توانباهايآندرسازماننداشتهباشیمنمیاصولیازروابطعمومیوکارکردهاونقش

طورکهکردنپسوندالکترونیياالکترونیکانتظارتغییروتوسعهراداشت؛وهماناضافه

میصاحب عمومی روابط الکترونیکنظران عمومی روابط کردن اجرايی براي گويند،

می باشیم. بینشديجیتالیداشته ابتدا الکترونیکبر»بايستدر روابطعمومی بناي اگر

عنوانپارهسیستمیبازازيکسیستمزندهوومیسالمبهفونداسیونمحکميکروابطعم

می قطعاً شود، بنا بسته بهغیر عقبتوان اينماندگیسرعت، غیر در نمود. جبران را ها

سنتی راهکارهاي آن است ممکن الکترونی نظام بر مبتنی تدابیر انواع ورود صورت،

ويه،اماانسانباانسانرابهارتباطاتشده،برايبرقراريارتباطاتحتیعموديدوسنهادينه

-انسانتبديلکندکهظاهريافقیدارد،امامددکارارتباطاتعموديباالدست-ماشین

فرودستاست راد،«. تحقیقعبارتاستاز95:4903)محسنیان اين پرسشاصلیدر .)

یست؟گانهشهرداريتهرانچ22اينکهجايگاهروابطعمومیالکترونیکازمناطق

 تحقیقات پیشین

هايیکهدرزمینهروابطعمومیالکترونیکازابعاددراينبخشبهچندنمونهازتحقیق

 شود.شدهاست،اشارهمیمتفاوتانجام

پژوهش الف: داخلی: از الکترونیک،يکی روابطعمومی زمینه در هايصورتگرفته

 پیادهامکان»مقاله اسالمیسنجی آزاد دانشگاه در الکترونیک عمومی روابط سازي
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واحدتهرانشرق هاشمی«)قیامدشت(-)موردمطالعه: و نتايج4934رحمانزاده است. )

فناورياطالعات)اينترنت( که داد نشان تحقیق توسعهاين سازمانیدرنقشاساسیدر

ارتباطاتدرون ارتباطاتبرونحوزه اينسازمانسازمانیوحوزه و داشته بهسازمانی، ها

برايبهرهگذاريازظرفیتداليلمختلفمديريتیوسیاست برداريازهايکاملخود

نمی اسفناورياطالعاتبهره آزاد دانشگاه در همچنینآموزشافراد المیناکافیبرند.

ازطرفیاستفادهازفناورياطالعات)اينترنت(موجبباالرفتنبهره وريدربودهاست.

اسالمی آزاد باشددانشگاه بیشتر کیفی کمیو آموزشازنظر میزان هرچه استو شده

مقاومتدربرابررشدتوسعهدرکارکناننیزبههماننسبتکاهشخواهديافت.

هايوزارتهاينوينارتباطیدرروابطعمومیاستفادهازتکنولوژيبررسیمیزان»

شهرسازي و راه » پژوهش4934)محمدپور ديگر از از( استفاده به که است هايی

هاياينتحقیقنشانهايارتباطیدرواحدهايروابطعمومیاشارهدارد.يافتهتکنولوژي

از هاينوينارتباطیومیزانپذيرشفنّاوريدادکههمبستگیمستقیمبینمیزاناستفاده

از استفاده شهرسازي و راه وزارت کارگزاران دارد. وجود آنالين عمومی روابط

دانند.وريدرروابطعمومیرامؤثرمیهاينوينارتباطیدرافزايشبهرهتکنولوژي

( هاشمی و کاوسی 4938مطالعه در فناوري»( توسرابطه و اطالعاتی نوين عههاي

الکترونیکی انسانی فناوري«مديريتمنابع بینکاربرد که رسید نتیجه اين به هاينوين،

اطالعاتیوتوسعهمديريتمنابعانسانیالکترونیکیودورکارينیرويانسانیدردانشگاه

هاينوينآزاداسالمیواحدتهرانشرقرابطهمعناداريوجوددارد.همچنینبینفناوري

ايواستخداماينترنتینیرويانسانیرابطهوجوددارد.افزايشکارپروژهاطالعاتیو

هاينوينبربررسیتأثیرمصرفرسانه»(درپژوهشیباعنوان4931مراديونادري)

تهران دانشگاه موردي مطالعه دانشجويان؛ کارآفرينانه قصد تأثیر« میزان بررسی به

يانپرداختهاست.نتايجپژوهشکهباروشپیمايشهاينوينبرکارآفرينیدانشجورسانه

می نشان است، شده رسانهانجام مصرف بین مثبتی و معنادار رابطه که نويندهد هاي

همچنیننتايجحاصلازمدل اينترنتیوقصدکارآفرينانهدربیندانشجويانوجوددارد.
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استفادهامعادالتساختارينشانمی هاينوينازطريقزرسانهدهدکهدراينپژوهش،

صورتغیرمستقیمبرقصدهايقصدکارآفرينانه(بهتأثیرگذاريبرسايرمتغیرها)شاخص

کارآفرينانهتأثیرداشتهاست.

( حسینی و روحانی مقاله4932همچنین در ) عنوان با مؤلفه»اي هايشناسايی

هايواکاويوشناسايیمؤلفهبه«سازيروابطعمومیالکترونیکدرشهرداريتهرانپیاده

سازيروابطعمومیالکترونیکدرشهرداريتهرانوارائهراهکارهايتوسعهمؤثربرپیاده

آمدهازنمونهآماريدستهايبهپردازند.برپايهاينمقالهوباتوجهبهبررسیدادهآنمی

کارشنا و عمومی روابط کارمندان عمومی، روابط شهرداري، حوزه)مديران سان

ريزيدهی،برنامهانفورماتیک(،همهعواملاعمازساختاري)بسیجمنابعوامکاناتسازمان

زمینه کنترل(، عمومیو روابط استراتژي الکترونیک، عمومی روابط )اهداف اي

عمومی روابط مشترک ارزش و الکترونیک عمومی روابط فرهنگ الکترونیک،

هايکاري،مناسباتوروابط،مهارتکارکنانوويژگیالکترونیک(ومحتوايی)فرايند

شخصیکارکنان(برعملکردروابطعمومیالکترونیکدرشهرداريتهرانمؤثرند.

توانبهالمللصورتگرفتهاستمیازنوشتارهايعلمیکهدرعرصهبین ب: خارجی:

 موردي؛»مقاله مطالعه عملکرد؛ تأثیراتو الکترونیک: )روابطعمومی توسط4(2849«

اشارهکرد.نويسندههدفازنگارش9ازدانشگاهواسیلالکساندريباکائو2املیاپترويسی

معرفیوتعريفمفهومروابطعمومیالکترونیکودرمرحلهبعد ابتدا، اينپژوهشرا

دمنظورارزيابیتأثیروعملکرکند.تحقیقمذکوربهتأثیروعملکردآنبرجامعهبیانمی

نتايجاينتحقیقنشانداد2842هايآنالينبرمردمدرسالکمپین صورتگرفتهاست.

،بودهاست.«هاباهوشندرومانی«ترينکمپینآنالين،کمپینکهازنظرپاسخگويانمحبوب

اين به پاسخگويان نشانهمچنینعالقه کارزارها آنگونه واقعیتاستکه اين هادهنده

اند.شدهوموردتأيیدقرارگرفتهخوبیدرکنبهتوسطاکثرمخاطبا

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. E- Public Relations: Impact and Efficiency. A case study 

2.Amalia Petrovici 

3.Vasile Alecsandri University of Bacău 
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حیاتحرفه» بر آن تأثیر و عمومی روابط اينترنتدر از يکبررسیاستفاده اي:

نامهکارشناسیارشدشدهازپايانياستخراج(،عنوانمقاله2848)4«ايدرنیوزيلندمقايسه

نگاشتهشدهاست.اين9نیوزلند(ازدانشگاهصنعتیاوکلند)2استکهتوسطديپتیبارگاوا

حیاتحرفه ابزارهايمختلفاينترنتدر کاربرد روند بررسی به کارگزاراننوشتار اي

جنبه برخیاز بر اينابزارها تأثیريکه و هايکلیدياينحرفهروابطعمومینیوزيلند

حقیقنشاندادپردازد.نتايجاينتهمچونمهارت،برابريجنسیتی،اصولاخالقیو....می

قابل تفاوت روابطکه حرفه در مختلفآنالين ابزارهاي کاربرد و استفاده در توجهی

ايناختالفتحتتأثیرحوزهکاريوتجربهمتخصصانبه عمومینیوزيلندوجوددارد.

کنندقراردارد.عالوههاازاينترنتومحیطسازمانیکهدرآنفعالیتمیهمراهدانشآن

اين نظرمیبر به دامنه، ماهیتابزارهايآنالينو متخصصانشناختکاملیاز رسدکه

هادراينحرفهراندارند.کارگیريآنبه

ونفیسه1مجرايیجديددرروابطعمومیعنوانپژوهش،حنیفهگز2روابطعمومی»

روابطعمومی4900«)است1ظفرمند استچارچوبکلی داشته سعی مقاله اين را2(.

بسترهايفعالیت،روش2ترسیمنمايد؛همچنینابعادمختلفروابطعمومی و، هاياجرا

هايآنباروابطعمومیسنتیراموردارزيابیقراردادهاست.درانتهايمقالهنیزتفاوت

ازتکنیک5بهشرکتدل مشتريان2هايروابطعمومیکه درجهتبرقراريارتباطبا

بهبررسیآنپرداختهاست.از3کردهاستکهباروشمطالعهمورديگیرداشارهبهرهمی

توانبهمواردزيراشارهکرد:اندمینتايجیکهمحققانبهآناشارهداشته

با و کاربران توسط که مطالبی از شرکتدل محاوره و ارتباطات گروه اعضاي

دربارهمحصوالتوخدماتشودوياازگفتگوهايیکهنوشتهمی2استفادهازابزاروب
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شرکتصورتمی نوشتهاين اين در صورتنیاز در و شده مطلع محاورهگیرد و هاها

پردازند.همچنینمداخلهکردهوبهنمايندگیازشرکتبهراهنمايیومشاورهکاربرانمی

 پیام2روابطعمومی محتواي تولید در مخاطبان مشارکتدادن روابطعمومیبا به ها،

ايبخشیدهاست.شکلتازه

 مبانی نظری

منحصربه فرصت عمومی، روابط کاربران به جمعاينترنت براي اطالعات،فردي آوري

افکارعمومیوامکانبرقراريارتباطمستقیمبامخاطبانبرايمسائلوموضوعات4پايش

روابط(4905:3(.بهبیانويلکاکسوهمکاران)James,2007,138مختلفدادهاست)

ارتباطی يکوظیفه به-عمومی، استکه محیطمديريتی با را خود سازمان آن وسیله

کندتابههدفخوددستدهد،ياآنراحفظمیدهد،ياآنراتغییرمیاطرافوفقمی

مديريتارتباطاتدرون روابطعمومی، بیانیديگر به برونيابد. و سازمانیدرسازمانی

 تداومروابطمناسببینسازمانومخاطباناست.جهتايجاد،حفظو

توانمفهومرايجروابطعمومیالکترونیکرابامروريبهادبیاتنظريموضوعتحقیقمی

دريکیازپنجدستهزيرقرارداد:

محتواي الف: روابط عمومی دیجیتال: و تولیدي متون ديجیتال عمومی روابط در

قالبمعمولیچاپی از تبديلمیموردنظر يک)ديجیتالی( و قالبصفر شوند.سنتیبه

محتوايسنتی با تفاوتاساسیآن ازجمله که محتوايديجیتالیامتیازاتمختلفیدارد

وسیلههاوتقاضاهابهقابلیتجستجووارسالآنازطريقاينترنتاست.برخیاسناد،نامه

ايوانتقالدارند.انتشاراتچندرسانهلامکانارسالونق2ابزارهايینظیرپستالکترونیکی

آنمی کیفیت و دهشوند پايین،ها هزينه بود. خواهد سنتی انتشارات از بهتر بار ها

به99:4900باال،برخیازامتیازانتشاراتروابطعمومیديجیتالیاست.)جاللی،سرعت .)

 عمومی روابط در است. محور محتوا ديجیتال، عمومی روابط محتواعبارتی ديجیتال،
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همچنانهمانمحتوايروابطعمومیسنتیاستامادرنوعجديدروابطعمومیقابلیت

شود.وجوبرايمخاطبايجادمیجست

روزيصورتشبانهبرخطشدنروابطعمومی،خدماترابه :0ب: روابط عمومی برخط

برفضايوباست،يوخبريابیمبتنیدهد.خبردهدراختیارمخاطبومشتريقرارمی

رسانه بر روابطعمومیعالوه رسانهاخبار برايهايمکتوبو تصويري، هايصوتیو

همايشهاياينترنتیارسالمیرسانه میهايخبريبهشود، شود،صورتبرخطبرگزار

هم انتشار مصاحبهامکان میزمان فراهم اينترنت روي زنده گفتگوهاي و وها شود

روابه اينترنتواکنشنشانطورکلی در تولیدشده محتواي خطنسبتبه بر بطعمومی

اتاقمی همچنینشرکتدر ارسالنامهدهد. و ازطريقپستالکترونیکیهايگفتگو ها

(.33-4903:30زاده،شود)حسنسايتسازمانیفعالمیشدهووبجديگرفته

استکهدرآنروابطعمومیروابطعمومیسايبر،فرايندي پ: روابط عمومی سایبر:

پذيريآنبسیاربرجستهوصورتکاملبرخطدرآمدهکهويژگیتعاملیومشارکتبه

بارزاست.مخاطبيامشتريدرروابطعمومیسايبردرجايگاهاولاهمیتايستادهاستو

سايبرجايمخاطبانانبوهبهفردفرد،کاربرانتوجهکاملدارد.کارکنانروابطعمومیبه

هاوروزوبدونتعطیلیودرتمامزمانفقطدرساعاتاداري،بلکهدرتماممدتشبانهنه

فعالیتمیمکان انجام به بهها تسلط روابطعمومی، حوزه تخصصدر داشتن پردازند.

مهارتنرم و ضرورتافزارها ازجمله ديجیتالی سايبرهاي عمومی روابط نیروهاي هاي

 استفاده تازهاست. فنّاورياز پادکستینگترين همچون اطالعاتی خبرخوان2هاي ،9،

کردن1پدياويکی جستجو گفتگو1، تاالرهاي بازبینی، خبرنامه5، الکترونیکی، ،3هاي
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و...از12وابزارهايمشارکتیوب9،وبالگسازمانی2هايگفتگو،اتاق4هايايمیلیگروه

(.93-4900:90ت)جاللی،هايروابطعمومیسايبراسديگرويژگی

ازديگرابزارهايارتباطیکهامروزهنقشبسزايیدر :2ت: روابط عمومی تلفن همراه

عنوانفناوريارتباطیتوانبهتلفنهمراهاشارهکرد.تلفنهمراهبهروابطعمومیدارد،می

خصوصیزمینه رسانیبهخدماتتريبرايتحولهايبیشتروعمیقمبتنیبرفردوکامالً

است فراهمکرده «)شهروندان همکاران روابطعمومیتلفنهمراه443:4903عاملیو .)

زمانیبرخورداراست.يعنیروابطعمومیفرديتگراکهازظرفیتحضورهمگانیوهم

شده،ازطريقصنعتواقعیتمجازيوروابطعمومیتلفنهمراه،يعنیارتباطاتتقويت

شچندرسانه واي کنشارتباطی مسیر در گرفتن قرار با همراه تلفن عمومی روابط دن

بود خواهد مردم به نزديکی بسیار عمومی روابط ارتباطی، خرد معرفت

(.410:4903)عاملی،

سوروابطعمومیاستکهروابطعمومیهوشمندازيک :6ج: روابط عمومی هوشمند

هم صنعت ظرفیت و است برخوردار ارتباطات عرصهزمان وارد را عمومی ارتباطات

عنوانبخشیازکردهاست.ازسويیديگر،روابطعمومیهوشمندبه«ارتباطاتاتوماتیک»

برانگیختنعواطفیچون مستلزم ارتباطسازي، فهمیده»فرايند درگیري، متصلشدگی،

است.«ما»و«من»حسابآمدنياتحقیرنشدنبراي،مورداحترامبودن،به«شدن،معناداري

درک را معنا روابطعمومیهوشمنددارايژرفايدرکارتباطیاستکه اينمبنا، بر

دريافتمی و عرضه امکان متفاوت، کاربران متناسببا حرفهکندو ايهايتخصصیو

می فراهم ضرورت رويکردي، چنین «تخصصگرايی»کند. گرايیاخالق»، » برنامه»و

گرايی » روابطعمومی در ايجابمیرا ارزشبزرگهوشمند اساساينسه بر و کند
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(.224-4932:222توانمحورهايهدفروابطعمومیهوشمندراشنايیکرد)عاملی،می

ناکامی به پاسخی هوشمند، عمومی دنبالروابط به و بوده سنتی عمومی روابط هاي

مطرحپیچیدگی آن روندهاي و معاصر جهان روزافزون ايهاي است. باشده مفهوم ن

انعطاف مستلزم قدرتترکیبی، ذهنیبرخوردارياز تخصصیو افزايشتوان پذيريو

وهمینايعملکردنآنکارگزارانوحرفه دنیايجديدباها طورهمگامیوانطباقبا

(.222-4932:229توجهبهدامنهنفوذوعمقتأثیرگذاريوکیفیترابطهاست.)عاملی،

 چارچوب مفهومی

توسطجامعه نظریه جامعه اطالعاتی: -الف ابتدا اطالعاتیکه 4شناسدانیلبلجامعه

مطرحشد،بهاينمعناستکهدانشواطالعاتدرحالتبديلبهعواملکلیديدرتوسعه

نگاه شیوه تکنولوژيروابطاجتماعیو استکه معتقد بل اجتماعیاست. اقتصاديو

بهره انسانبرطبیعتو استوسببکنترلفزاينده داده تغییر بهجهانرا وريکردنما

ايجاد هايهاياطالعاتیباعثتمرکززدايیازبسیاريازجنبهشبکهاقتصاديشدهاست.

تصمیمسازمان در تمرکز با همراه اقتصادي و اجتماعی میدهی جريانگیري شود.

بهاطالعاتیهمچنینمی اينتواند و شود اطالعاتیپديدار ويژگیمحوريجامعه عنوان

هايمعاصراست.انیفعالیتهايمکهادرحالکاهشدادنمحدوديتوابستگیبهشبکه

ايفزايندهقادرگونههارابههاياطالعاتیوپیامدآن،جرياناطالعات،سازمانلذا،شبکه

محدوديتمی بر سويمکانسازد از غلبههايجغرافیايیتحمیلمیهايپیشینکه شد،

ستکهدرآنايا(.جامعهاطالعاتی)ياپساصنعتی(جامعه128-4903:122کنند)وبستر،

کهطوريباشد،بهترينفراوردهمیاطالعاتارزشمندترينمنبع،ابزارتولیدوهمچنینمهم

تشکیل اطالعاتی مشاغل از کار نیروي شاخصعمده کلیه برحسب و است هايشده

هاغلبهدارد.درايننظريهظرفیتانقالبی/اقتصاديواجتماعینیزاطالعاتبرسايربخش

هدرمحتوايپیامبلکهبیشتردرابزارتولیدوانتقالپیامنهفتهاستوبنابراينهمیناساسین

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1.D.Bell 



 512 | همکارانو   یدیرحمان سع

 

شده،روابطقدرتونظامقشربنديوارزشیجامعهابزارکاربرماهیتکار،زماناستفاده

(.445-4902،443گذارد)مککوايل،اثرمی

لیازجامعهتعريفکردکهتوانشکايرامیجامعهشبکه ای:نظریه جامعه شبکه -ب

شبکهگونهبه در را خود روابط فزاينده رسانهاي میهاي سامان شبکهاي کهدهد؛ هايی

شبکهبه جايگزين میتدريج رودرو ارتباطات اجتماعی آنهاي يا تکمیلشوند را ها

)می کاستلز مانوئل ديدگاه از شبکه4908:111کنند. که( هستند باز ساختارهايی ها

درونمی در را جديدي شاخص نقاط و يابند گسترش محدوديتی هیچ بدون توانند

شبکه در ارتباط توانايی نقاط اين که زمانی تا شوند يکخودپذيرا باشند. داشته را ها

اين بدون که است پويايی و باز بسیار سیستم شبکه، بر مبتنی باساختار آن توازن که

توانايینوآ با(جامعهشبکه31-4908:32وريدارد.کاستلز)تهديديروبروشود، ايرا

توصیفمی ويژگی کهسه است اين اطالعات تکنولوژي پارادايم ويژگی اولین کند:

کنند.دومینهاروياطالعاتعملمیاطالعاتمادهخامآناست،بهعبارتیتکنولوژي

يد؛سومینويژگیبهمنطقهايجدويژگیاشارهداردبهفراگیربودنتأثیراتتکنولوژي

مجموعهشبکه بهعبارتیشبکهسازيهرسیستميا میايازروابطاشارهدارد. توانندباها

تکنولوژي از سازماناستفاده و فرايندها همه کنند.هاياطالعاتدر پیدا عینی تحقق ها

برگشتانعطاف بر عالوه که است پارادايم اين خصوصیات ديگر از ريپذيپذيري

طورهااصالحوحتیبهتوانباآرايشمجدداجزايآنهاونهادهارامیفرايندها،سازمان

اساسیتغییرداد.

گرفت. قرار آزمون مورد فرضیه شش تحقیق اصلی پرسش به دستیابی براي

انداز:هايپژوهشدراينمقالهعبارتفرضیه

گانه(ازروابطعمومی22مناطقرسدکهدرسازمانشهرداريتهران)بهنظرمی-4

شود.الکترونیکبهنحوهمطلوباستفادهمی

رسدبینآموزشروابطعمومیالکترونیکواستفادهازروابطعمومیبهنظرمی-2

الکترونیکرابطهمعناداريوجوددارد.
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می-9 نظر روابطعمومیبه از استفاده در کارشناسان و نگرشمديران بین رسد

ونیکرابطهمعناداريوجوددارد.الکتر

می-1 نظر رايانهبه بینسواد میزانرسد کارشناسانروابطعمومیو و ايمديران

 استفادهازروابطعمومیالکترونیکرابطهمعناداريوجوددارد.

می-1 نظر ازبه استفاده دورکاريو بیننقشروابطعمومیالکترونیکدر رسد

ريوجوددارد.دورکاريرابطهمعنادا

می-5 نظر ويژگیبه بین سطحرسد سن، )جنسیت، اجتماعی و فردي هاي

تحصیالت،رشتهتحصیلی،سمتسازمانی،سابقهفعالیتدرحوزهروابطعمومی(مديران

وکارشناسانواستفادهازروابطعمومیالکترونیکرابطهمعناداريوجوددارد.

 روش پژوهش

روشتحقیقدرمقالهحاضرازنظر است. شده اينپژوهشازروشپیمايشاستفاده در

 توصیفی نوع از ماهیت حیث از و کاربردي براي–هدف، همچنین است. تحلیلی

داده گردآوري از ساخته»ها محقق پرسشنامه دريافتديدگاه« نظراتجامعهبراي و ها

عمومی روابط کارشناسان و )مديران آماري درباره22مناطق تهران( شهرداري گانه

شدهاست.جايگاهروابطعمومیالکترونیکدرشهرداريتهراننیزبهرهگرفته

روابط واحدهاي کارکنان و مديران تمامی شامل تحقیق اين در آماري جامعه

4931ونیمهاولسال4931نفر(استکهدرمحدودهزمانی،نیمهدومسال435)عمومی

م به22ناطقدر شهرداريتهران، بهگانه مشغول ... قرارداديو پیمانی، صورترسمی،

باتوجهبهاينکهشهرداريتهرانمتشکلازسازمان اداراتها،معاونتخدمتهستند. ها،

گانهاست؛لذادراينپژوهشبهسببتعامل22هايمرتبط،وابستهومناطقکل،شرکت

شهرداري عبارتیشهروند22ناطقهايمبیشتريکه به دارندو شهروندان تهرانبا گانه

باشد؛بههمینسبب،جامعهآماريهايتابعهشهرداريتهرانمیمحورترازديگرسازمان

هايمناطقتهرانمحدودشدهاست.فقطبهواحدهايروابطعمومیشهرداري
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هاعتبارصورياستفادهشدهاست.روايیصوريبهمنظورتعیینروايیپرسشنامهازشیوبه

پردازدکهمقیاسساختهشدهتاچهحدقلمرومحتوايیمفهومموردنظررااينموضوعمی

)کالنتريپوششمی گويه19،4931دهد برايسنجشروايیپرسشنامه، سؤاالت(. و ها

قرارگرفت.مندرجدرپرسشنامهتوسطاساتیدحوزهروابطعمومیموردتأيید

مکررساده سنجش نتايج همسانی میزان از است عبارت پايايی تعريف ترين

شدهبود،بنديمقیاسلیکرتطراحی(.ازآنجاکهپرسشنامهبراساسرتبه412:4931)بیکر،

وبهاين برايبررسیاعتباروهمسانیدرونیآنازضريبآلفايکرونباخاستفادهشد؛

نفري(ازجامعهموردنظراجرا92شدهروييکنمونهکوچک)منظورپرسشنامهتدوين

برآوردهشدهاست.باتوجهاينکهمقدارآلفايکرونباخ00/8هاشدومیزانآلفايگويه

گیريمفاهیمهاازدقتالزمبراياندازهتوانمطمئنبودگويهاست،لذامی3/8بیشتراز

موردنظربرخورداراست.

دهمان که زيرساختطور شد، اشاره نظري مبانی اقتصادي،ر فنی، شناختی، هاي

عمومی روابط شدن اجرايی در تأثیرگذار عوامل از انسانی منابع فرهنگی، قانونی،

الکترونیکهستند.لذاباتوجهبهگستردگیابعادووجوهروابطعمومیمبتنیبراينترنت؛

اي،نگرش،آموزش(وفرديسوادرايانهدراينپژوهشتنهابهبررسیدوبعدشناختی)

سابقهفعالیتدرحوزه رشتهتحصیلی،سمتسازمانی، سن،سطحتحصیالت، )جنسیت،

پرداخته پیامدهايروابطعمومی( يکیاز متغیردورکاريکه ازسويیديگر است. شده

هايارتباطیاست،دراينپژوهشتبیینشدهاست.کاربردفناوري

 ای تحقیقه بررسی یافته

وازدراينتحقیقازدوتکنیکتوصیفیبرايتوضیحوارائهداده )جداولتوزيعی( ها

شدهاست؛وباتوجهبهشدهاستفادهتکنیکاستنباطیبرايتحلیلوبررسیفرضیاتمطرح

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

1. Face Validity 

2. Reliability 
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آزمون از موردبررسی کايمتغیرهاي آزمون ازجمله تحقیق فرضیات با متناسب هاي

ابیتفاوتمعناداريبینمتغیرهاياسمیوبرايارزيابیشدتهمبستگیاسکوئربرايارزي

شدهاست.ازآزمونسامرزاستفاده

 های توصیفی یافته

آمدهازپژوهشبهتصويرکشیدهشدهدستهايبه(داده4طورکهدرجدولشماره)همان

هستندکهازنفر(زن53درصد)1083نفرازپاسخگويانمردو32درصديا1484است،

بیشتريننسبت) 95درصدبین2388نفر(90اينتعداد، اکثريت18تا سالسندارندو

( دانش1282پاسخگويان افراد اغلب که کارشناسی تحصیلی مدرک داراي آموخته%(

فراوانیرشته بیشترين و و...( اجتماعی علوم )مديريت، انسانی علوم زيرمجموعه هاي

نفر(ازپاسخگويان،12همچنینبابررسیجامعهآماري،اکثريتافراد)باشند.%(می1285)

اند.سالسابقهفعالیتدرواحدروابطعمومیراداشته1تا4درصدبین9583بهعبارتی

 های فردی : توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب ویژگی0جدول شماره 

 درصد فراوانی فراوانی متغیر

جنسیت
531083زن

321484مرد

سن

3188سال28-21

234384سال25-98

932582سال94-91

902388سال95-18

434284سال14-11

49382سال11باالي

سطحتحصیالت

3188ديپلم

48384کاردانی

311281کارشناسی

139989کارشناسیارشد

9284دکترا
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 درصد فراوانی فراوانی متغیر



رشتهتحصیلی

902388ارتباطاتعلوم

581285علومانسانی

49389مهندسی-فنی

232885ساير







سابقهفعالیتدرروابطعمومی

434284زيريکسال

129583سال4-1

932582سال5-48

284182سال44-41

3581سال45-28

1280سال24-21

2481سال21باالي

 ها تحلیل یافته

گانه(ازروابطعمومی22رسدکهدرسازمانشهرداريتهران)مناطق:بهنظرمی4فرضیه

شود.الکترونیکبهنحوهمطلوباستفادهمی

 منطقه شهرداری تهران 55: جایگاه روابط عمومی الکترونیک در 5جدول 

جایگاه روابط عمومی 

 الکترونیک

فراوانی 

 شده مشاهده

فراوانی مورد 

 انتظار

شده  تفاوت فراوانی مشاهده

 و مورد انتظار

-195899289کم

5395899883متوسط

909589483زياد

483جمع

= 54.73 df: 2 Sig: 0.00 

4وبا2بادرجهآزادي11839بعديبهمیزان،باتوجهبهآزمونکاياسکوئريک قضاوت:

شدهوموردانتظارتوانگفتکهبینفراوانیمشاهدهدرصداطمینانمی33درصدخطاو

تواناظهارشدهوموردانتظار،میهايمشاهدهوتحلیلفراوانیتفاوتوجوددارد.باتجزيه
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تواننتیجهگرفتکهجايگاهروابطباشد.پسمیهادرحدمتوسطمینمودکهتراکمداده

بررسیمؤلفه به توجه با بهعبارتی، باالاست. هايعمومیالکترونیکدرحدمتوسطبه

رايانه الکترونیک،سواد شناختروابطعمومی الکترونیک، آموزشروابطعمومی اي،

رواب با رابطه در کارشناسان و ازنگرشمديران استفاده میزان الکترونیکو عمومی ط

سامانهتکنولوژي خبرنامهالکترونیک، هايروابطعمومیالکترونیک)پستالکترونیک،

توانگفتکهدراي،تاالرگفتگو،نظرسنجیالکترونیک،تلگرام(؛میپیامکی،چندرسانه

 22مناطق نحوه الکترونیکبه روابطعمومی از تهران، شهرداري مطلوباستفادهگانه

شود.می

رسدبینآموزشروابطعمومیالکترونیکواستفادهازروابطعمومی:بهنظرمی2فرضیه

الکترونیکرابطهمعناداريوجوددارد.

: خروجی آزمون ضریب همبستگی سامرز، )آموزش روابط عمومی الکترونیک و 3جدول شماره 

 میزان استفاده از روابط عمومی الکترونیک(

 آموزش روابط عمومی الکترونیک تغیرم

میزاناستفادهازروابطعمومیالکترونیک

ارزشهمبستگی

(Value)

سطحمعناداري

(Approx. Sig)

قضاوت

فرضیه

قبول 8888 763.0

درصدخطا4با88953شده،بهمیزانقضاوت:باتوجهبهضريبهمبستگیسامرزمحاسبه

بیندومتغیرآموزشروابطعمومیالکترونیکومیزاناستفادهدرصداطمینانرابطه33و

مثبتمی و مستقیم نوع از همبستگی است. الکترونیکمعنادار عمومی روابط باشد.از

بردهطوريبه بهره الکترونیک( عمومی )روابط آموزش از که افرادي میزانکه به اند،

اند.ههاينوينارتباطیاستفادهکردبیشتريازفناوري

 می9فرضیه نظر به روابطعمومی: از استفاده در کارشناسان و بیننگرشمديران رسد

الکترونیکرابطهمعناداريوجوددارد.
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: خروجی آزمون همبستگی سامرز )رابطه بین متغیرهای نگرش مدیران و 0جدول شماره 

 کارشناسان به روابط عمومی الکترونیک و میزان(

 و کارشناساننگرش مدیران  متغیر

میزاناستفادهازروابطعمومیالکترونیک

ارزشهمبستگی

(Value)

سطحمعناداري

(Approx. Sig)
قضاوتفرضیه

قبول 881898888

33درصدخطاو4با88189قضاوت:باتوجهبهضريبآزمونهمبستگیسامرزبهمیزان

 و مديران نگرش متغیرهاي بین اطمینان عمومیدرصد روابط با رابطه در کارشناسان

به دارد. معناداريوجود روابطعمومیالکترونیکرابطه از میزاناستفاده الکترونیکو

کهمديرانطوريباشد.بهعبارتیفرضیهمذکورقبولوهمبستگیازنوعمستقیمومثبتمی

نگرشمثبت چه هر کارشناسان مبتو روابطعمومی حوزه نسبتبه اينترنتتري بر نی

اند.اندبهمیزانبیشتريازابزارهايارتباطیبرايانجاموظايفاستفادهکردهداشته

ايمديرانوکارشناسانروابطعمومیومیزاناستفادهازروابط:بینسوادرايانه1فرضیه

عمومیالکترونیکرابطهمعناداريوجوددارد.

ای مدیران و کارشناسان روابط عمومی و میزان  سواد رایانه: رابطه بین متغیرهای 2جدول شماره 

 استفاده از روابط عمومی الکترونیک

 ای مدیران و کارشناسان سواد رایانه متغیر



میزاناستفادهازروابطعمومی

الکترونیک

ارزشهمبستگی

(Value)

سطحمعناداري

(Approx. Sig)
قضاوتفرضیه

رد 8842488454

31درصدخطاو1با88424باتوجهبهضريبآزمونهمبستگیسامرزبهمیزان قضاوت:

ايمديرانوکارشناسانومیزاناستفادهازروابطدرصداطمینانبینمتغیرهايسوادرايانه

به ندارد. معناداريوجود سوادبیانعمومیالکترونیکرابطه اينپژوهشمؤلفه در ديگر
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مؤثررايانه ارتباط الکترونیکنداشتهاي روابطعمومی از استفاده میزان در مستقیمی و

است.

 نظرمی1فرضیه به از: استفاده رسدبیننقشروابطعمومیالکترونیکدردورکاريو

دورکاريرابطهمعناداريوجوددارد.

از : رابطه بین متغیرهای نقش روابط عمومی الکترونیک بر دورکاری و استفاده 6جدول شماره 

 فرصت دورکاری

 استفاده از فرصت دورکاری
 نقش روابط عمومی الکترونیک در دورکاری

 جمع زیاد متوسط کم

خیر



تعداد

درصدسطري

درصدستونی

49
43.8
92.5
35.0

39
34.8
73.6
27.9

24
21.4
70.6
17.1

112
100.0
80.0
80.0

بله

تعداد

درصدسطري

درصدستونی

4
14.3
7.5
2.9

14
50.0 

26.4
10.0

10
35.7 

26.4
10.0

28
100.0 

20.0
20.0

جمع

تعداد

درصدسطري

درصدستونی

53
37.9

100.0
37.9

53
37.9 

100.0
37.9

34
24.3 

100.0
24.3

140
100.0 

100.0
100.0

= 8.382 df: 2 Sig: 0.015 

ودرجهآزادي08902میزانشدهبهقضاوت:باتوجهبهمقدارآزمونکاياسکوئرمحاسبه

ديگربینعبارتداراست.بهدرصداطمینانرابطهبیندومتغیرمعنی31درصدخطاو1با2

متغیرهاينقشروابطعمومیالکترونیکبردورکاريواستفادهازدورکاريرابطهوجود

لذامی کنقشیمؤثرسازيطرحروابطعمومیالکترونیتواننتیجهگرفتکهپیادهدارد.

هاومشاغلدورکاريدارد.درگسترشفعالیت

 می5فرضیه نظر به ويژگی: بین سطحرسد سن، )جنسیت، اجتماعی و فردي هاي

تحصیالت،رشتهتحصیلی،سمتسازمانی،سابقهفعالیتدرحوزهروابطعمومی(مديران

ريوجوددارد.وکارشناسانواستفادهازروابطعمومیالکترونیکرابطهمعنادا
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 های فردی و اجتماعی و استفاده از روابط عمومی الکترونیک : رابطه بین متغیرهای ویژگی1جدول 

 

 متغیر

 

 میزان استفاده از روابط عمومی الکترونیک

 آماره

(statistic) 

 مقدار آزمون

(Value) 

 سطح معناداری

(sig) 
 قضاوت فرضیه

رد1818388448کاياسکوئرجنسیت

قبول8840188822ديسامرزسن

رد8848188282ديسامرز سطحتحصیالت

رد3815188232ديسامرز رشتهتحصیلی

سابقهفعالیتدرروابط

 عمومی
 رد 888130.445ديسامرز

باتوجهبهداده توانگفتازعواملفرديواجتماعی،می0هايجدولشمارهقضاوت:

استفادهازروابطعمومیالکترونیکتنها،مقولهسنبامتغیرمیزانپاسخگويانمرتبطدر

وسطحمعناداري88401استفادهازروابطعمومیالکترونیکباارزشهمبستگیبهمیزان

ديگرمتغیرسننسبتبهديگرمتغیرهايفرديوبیانرابطهمعناداريوجوددارد.به88822

کهطوريفادهازروابطعمومیالکترونیکبودهاست.بهاجتماعیتأثیرگذارتردرمیزاناست

هاينوينبیشترشدهاست.باافزايشسن،تمايلاستفادهازفناوري

 گیری بحث و نتیجه

جايگاهروابطهدفازاينمقالهبررسیروندبه اصطالحاً ارتباطیويا کارگیريابزارها

مناطق عمومی روابط واحدهاي الکترونیکدر بود؛22عمومی تهران شهرداري گانه

نقشمؤلفهعبارتبه بررسی دنبال به تحقیق اين ارزيابیديگر، فرديدر و هايشناختی

جايگاهروابطعمومیالکترونیکوهمچنینتبیینمتغیردورکاريکهيکیازپیامدهاي

فناوري از بهرهاستفاده با است نوين نظريههاي از گیري اطالعاتی جامعه جامعههاي و

اياستکهنتايجحاصلازپژوهشبهشرحزيراست:شبکه

نفر(زنهستندکهازاينتعداد،53درصد)1083درصدازپاسخگويانمردو4/14

%(1282سالسندارندواکثريتپاسخگويان)18تا95درصدبین2388بیشتريننسبت
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دانش افراد اغلب که کارشناسی مدرکتحصیلی رشتهآداراي زيرمجموعهموخته هاي

باشند.%(می1285علومانسانی)مديريت،علوماجتماعیو...(وبیشترينفراوانی)

مؤلفه روابطبررسی جايگاه که داد الکترونیکنشان روابطعمومی هايمرتبطبا

عمومی روابط واحدهاي عبارتی به است، باال به متوسط سطح الکترونیکدر عمومی

درتبییناينيافتهگا22مناطق خوبیبرخورداراست. نهشهرداريتهرانازجايگاهنسبتاً

هايابزارهايارتباطیالکترونیکیدرشهرداريتوانگفتکهاستفادهبهینهازظرفیتمی

الکترونیکبرداشته بسترسازيدولت)شهر مؤثريدر گام استو صورتگرفته تهران

است.

هايآموزشروابطعمومیالکترونیک،بینمؤلفههاحاکیازآناستکهبررسی

الکترونیکرابطه روابطعمومی از استفاده میزان با سن و کارشناسان و نگرشمديران

به دارد. فناوريطوريوجود از استفاده براي افراد تمايل آموزش، با ارتباطیکه هاي

ابطعمومینگرشوديديابدوازسويیديگرهرچهمديرانوکارشناسانروافزايشمی

تريازاينفرصتمثبتیبهحوزهروابطعمومیمبتنیبراينترنتداشتهباشند،استفادهبهینه

همینسببمیمی به مبحث)روابطکنند. از شناختصحیحی زمانیکه گفتتا توان

فناوري عبارتبهتر به يا و نمیعمومیالکترونیک( ندارد، انتظهايجديدوجود ارتوان

نگرشوديدگاهمثبتنسبتبهتغییراتفزايندهداشت،بنابراينبرايرفعابهامات،آموزش

ايننتايجبا نقشبسزايیدارد. تکنولوژيارتباطی، وتبییننظريوعملیمباحثحوزه

پژوهشيافته ساير انجامهاي )هاي هاشمی و پژوهشرحمانزاده همچون با4934شده )

امکان عنوان اسالمیپیادهسنجی آزاد دانشگاه در الکترونیک عمومی روابط سازي

(باعنوان4932قیامدشت(،پژوهشروحانیوحسینی)-)موردمطالعه:واحدتهرانشرق

پژوهشهايپیادهشناسايیمؤلفه و شهرداريتهران سازيروابطعمومیالکترونیکدر

هاينوينارتباطیدرازتکنولوژي(باعنوانبررسیمیزاناستفاده4934سحرمحمدپور)

هايوزارتراهوشهرسازيهمخوانیوهماهنگیدارد.روابطعمومی
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در تهران شهرداري شدن( )برخط شدن الکترونی که داد نشان نتايج همچنین

دورکاريافرادکهيکیازمصاديقکارکردهايابزارهايجديدمبتنیبراينترنتاست،

بود تأثیرگذار و مؤثر هاشمیدر کاوسیو تحقیق نتايج با مذکور نتیجه است. رابطه»ه

(نیزهمخوانی4938«)هاينويناطالعاتیوتوسعهمديريتمنابعانسانیالکترونیکیفناوري

هاواداراتتواندرواحدهايیکهحضورفیزيکیافراددرسازمانوهمگامیدارد.لذامی

هايگوناگونیاستهايمثبتومزيتيجنبهضرورينیست،ازطرحدورکاريکهدارا

هايدولتیوخصوصیبهرهبرد.درديگرسازمان

شبکهطورکهدانیلبلدرنظريهجامعهاطالعاتیاستداللمیهمان درحالکند، ها

محدوديت دادن فعالیتکاهش مکانی سازمانهاي و هستند میها قادر را برها سازد

شد،غلبهکنند؛بنابراينهايجغرافیايیتحمیلمیزسويمکانهايپیشینکهامحدوديت

استالزام همهفضايمجازيظرفیتی ارتقا براي زيرساختآور بهجانبه و اخصها طور

هايبهوجودآمده،برايآموزشنیرويکارآمدومتخصص،براياستفادهبهینهازفرصت

راطالعاتاست.گامنهاندندرجامعهاطالعاتیاستکهمبتنیب

شبکه کاستلز، ازنظر ديگر، سويی تشکیلاز را جوامع جديد ريختاجتماعی ها

بدينسببفضايهايیکهمیدهند،شبکهمی توانندبدونهیچمحدوديتیگسترشيابند.

می صحیح، صورتکاربرد در استکه داده قرار افراد اختیار توانمجازيظرفیتیدر

فرصت را بالقوه بیانهاي اطالعاتی جامعه تبیین در مککوايل، کرد. بالفعل به تبديل

نهفتهمی پیام انتقال و تولید ابزار در بیشتر بلکه محتوايپیام در ظرفیتانقالبینه کند،

بیاندقیق به نحوهاست. روابطعمومیالکترونیکتغییر تفاوتروابطعمومیبا تنها تر

مانیکهذهنیتتغییرروابطعمومیسنتیبهروابطعمومیتعاملبامخاطباناست.لذاتاز

هايفنی،ايجادتوانتنهابافراهمکردنزيرساختمبتنیبراينترنتوجودنداشتهباشدنمی

زيرساخت گفت، بتوان شايد کرد. اينترنت( بر )مبتنی الکترونیک عمومی هايروابط

اهمیتبیشتريبرخوردارهستند.بهعبارتیفرهنگیومنابعانسانیبهنسبتديگرابعاد،از

روابطعمومیالکترونیکعالوهبرنیازداشتنبهکارمندانمتخصصوابزارهايمرتبط،



 8011بهار |  52شمارة  |م هفتسال  |های نوين  مطالعات رسانه  فصلنامه  | 581

سیاست الکترونیکاستکه عمومی روابط توسعه براي راهکارهايی ونیازمند گذاران

ريزيکنند.برنامهريزانبايدبرايآنطرح

توانآمدهازسويديگرمیدستهايبهسو؛ويافتهبراساسچارچوبنظريازيک

هايچنیناستداللنمودکهباتوجهبهماهیتوساختارشهرداريتهرانکهيکیازسازمان

ضروريت از الکترونیک عمومی روابط شدن اجرايی است، محور آنشهروند هاي

روابطعمومیبهمحسوبمی لذا شود. مردم همچنینعنوانرابطسازمانو و نقشبسزا

فناوري که همچنان دارد. گذشته نسبتبه خطیرتري و تکنولوژيمهم و میها تواندها

سازمان اداراتو مخاطبان خدماتبه بهتر هرچه میفرصتیبرايارائه باشد درها تواند

و چالش سبب الکترونیک، عمومی روابط تحقق موردنیاز بسترهاي نبودن صورت

ها،استقبالنکردنعمومازاينارائهخدماتد؛وشايديکیازاينچالشمشکالتینیزشو

بايدعالوهبرتجهیزکردنباشد؛بنابراينبراياجرايیشدنروابطعمومیالکترونیکمی

ادارهسازمان و ازلحاظسختها چه نیازمندنگاهها، انسانیمتخصص، منابع افزاريوچه

هرسازماناست.ويژهومطالبهمديرانارشد

پیشنهاد نوشتار، اين پايانی سطرهاي طرحدر ارتقا راستاي در خدماتهايی و ها

شود:ويژهواحدهايروابطعمومیارائهمیالکترونیکیدرشهرداريتهرانبه

 يافته به توجه دربا شاغل افراد تحصیلی رشته بودن مرتبط )غیر توصیفی هاي

می پیشنهاد عمومی(، تحصیلشودروابط افراد از رشته، در ارتباطاتکرده علوم هاي

رشته)روزنامه و عمومی( روابط و عمومینگاري روابط کاري حوزه با مرتبط هاي

هايشهرداريتهراناستفادهشود.الکترونیکدرواحدهايروابطعمومی

 می رسانهپیشنهاد سواد سطح بردن باال هرچه در رايانهشود، سواد و اياي

شناساناهتمامورزند.کار

 عمومی روابط در شاغل افراد اکثريت رضايت به توجه کارگاهبا از هايها

فناوري روزافزون رشد همچنین و میآموزشی پیشنهاد ارتباطی، کارگاههاي هايشود،
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رايانه سطحسواد برگزارآموزشیبرايارتقا روابطعمومی، اطالعاتیکارگزاران ايو

 شود.

 ب توجه کردند،با استفاده دورکاري فرصت از که افرادي اکثريت رضايت ه

پتانسیلسازمانپیشنهادمی نوعکارشوددرصورتامکانو به توجه با ... و نهادها و ها

ازفرصتدورکاريدرجهتتسريعوتسهیلامور محولهبهکارگزارانروابطعمومی،

 استفادهشود.
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