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چكيده
زمینه :افزایش خالقیت در سازمانها ميتواند به ارتقای کمیت و کیفیت خدمات ،کاهش
هزینهها ،جلوگیری از اتالف منابع ،کاهش بروکراسي و بالتبع افزایش کارآیي و بهرهوری و ایجاد
انگیزش در رضایت شغلي در کارکنان منجر شود .از آنجایي که عمده کار و فعالیت انسان در
سازمانها انجام گرفته و عامل ایجاد پرورش خالقیت ،در محدوده علم و هنر مدیریت است.
هدف :این پژوهش برای یافتن عوامل مؤثری همچون تخصیص بودجه مورد نیاز ،دیدگاه
مدیران به جایگاه روابط عمومي ،داشتن برنامه راهبردی ارتباطي ،عملکرد ارتباطات درون و برون
سازماني و میزان بهرهمندی از تکنولوژیهای نوین ارتباطي در روابط عمومي از دیدگاه مسئولین
روابط عمومي ادارات کل و مدیریت درمان در سراسر کشور پژوهش انجام شده است ،در واقع
هدف اصلي این پژوهش بررسي خالقیت روابط عمومي و عوامل مؤثر بر آن در سازمان تأمین
اجتماعي است.
روش :در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش پیمایشي به روش تمام شمار (بدون نمونه
گیری) انجام شده است .که برای توصیف و تجزیه و تحلیل نتایج از روشهای آماری توصیفي و
استنباطي بهره گرفته شده است.
یافتهها :در این پژوهش پاسخگویان ،دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومي ،داشتن برنامه
راهبردی ارتباطي ،تخصیص بودجه مورد نیاز ،فعالیت درون و برون سازماني ،استفاده از تکنولوژی-
های ارتباطي نوین را در خالقیت و کارایي روابط عمومي مؤثر دانستند و اظهار داشتند با توجه به
 .1دانشیار دانشکده علوم ارتباطات و مطالعات رسانه ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزی ،تهران ،ایران Moh.rasouli@yahoo.com
 .2کارشناس ارشد ارتباطات ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد تهران مرکزی pr.hedayati@gmail.com.
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این عوامل ،روابط عمومي ميتواند سازمان را در رسیدن به یک الگوی ارتباطي دوسویه همسنگ
بین سازمان و جامعه یاری کند.
نتیجهگیری :روابط عمومي سازمان تأمین اجتماعي در زمینه استفاده از خالقیت در بکارگیری
تکنولوژیهای ارتباطي از ظرفیت شبکه-های اجتماعي ،تلویزیون ،تبلیغات اینترنتي و محیطي بهره
مناسبي نمي برد .و در تدوین برنامه راهبردی ارتباطي برای دریافت بازخورد از طریق افکار سنجي و
نظر سنجي نیازمند باز تعریف و تدوین نظامنامه جامع ارتباطي است.
واژههای کليدی :خالقیت ،کارایي ،ارتباطات ،روابط عمومي ،تأمین اجتماعي.

پيشگفتار
تعاریف متعددی از روابط عمومي در نشریات و کتابهای مختلف ارائه شده است،
اسکات.ام.کاتلیپ و آلن.اچ سنتر( )1984درکتاب روابط عمومي مؤثر ،روابط عمومي را

برر

انتقال و تجزیه و تحلیل اطالعات و نظرات مدیریت مؤسسه به مخاطبان آن و انتقال تجزیه و

سی

تحلیل اطالعات و نظریههای این گروهها به مدیریت به منظور ایجاد همسویي و هماهنگي در

تأث

عالیق و منافع ،عنوان نمودهاند.

یر
عوام
ل

انجمن بین المللي روابط عمومي ( ،ایپرا)که در سال  1955متشکل از انجمنهای ملي و
کارشناسان روابط عمومي به وجود آمده است در ماه مه  1960برای روابط عمومي چنین

فرد

تعریفي را پیشنهاد ميکند :روابط عمومي بخشي از وظایف مدیریت سازمان است ،عملي

یو

است ممتد ،مداوم و طرحيریزی شده که از طریق آن افراد و سازمان ميکوشند تا پشتیباني،

سازم

تفاهم و همکاری کساني را که با آنها سروکار دارند و یا در آینده سروکار خواهند داشت

انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

به دست مي آورند و با اقدامات ارتباطي و تدابیر دیگر به خلق گرایشهای مطلوب بپردازند
و گرایشهای مخالف را از میان بردارند(میرسعید قاضي .)29،1370،از نظرجان مارستن
( ،)1963روابط عمومي ارتباط قانع کننده و از روی نقشه برای تأثیر در گروهي از مردم

از اعمال مدیریت است که مدیر به دستیاری آن ،برخورد و رفتار عامه و فرد و یا مؤسسه
مزبور باشد ،تعیین برنامه عمل و فعالیت ارتباطي خود را به منظور حسن تفاهم و قبولي جامعه
مطرح ميکند.
از نظر هارلو( )1964از پیشگامان روابط عمومي در جهان ،روابط عمومي عبارت از
دانشي است که توسط آن ،سازمانها آگاهانه ميکوشند به مسئولیت اجتماعي خویش عمل
کنند تا بتوانند تفاهم و حمایت کساني را که برای مؤسسه اهمیت دارند ،بدست آورند(میر
سعید قاضي.)29،1370،
درکنگره جهاني سال  1978روابط عمومي که در شهر مکزیکو برگزار شد تعریف زیر به
تصویب متخصصان این رشته که از سراسر جهان گرد آمده بودند رسید :روابط عمومي
کاربردی عبارت است از هنر و دانش اجتماعي تجزیه و تحلیل گرایش ها ،پیش بیني آثار
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است که معني و مقصدی در تأثیر به آنان موجود باشد (نطقي .)155،1346،همچنین آن دسته
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آنها ،مشورت با رؤسای مؤسسات و تهیه و اجرای برنامههای عملي که هم در جهت منافع

برر

مؤسسه و هم همگان باشد(مارانتز کوهن.)15،1376 ،

سی

با شروع هزاره سوم ،سازمانها و جامعه ایران در آستانه ورود به جامعه اطالعاتي هستند،

تأث
یر

جامعهای که در آن بر اثر تغییرات و نو آوریهای فناوری ،ارتباطات ،اطالع رساني و ارائه

عوام

خدمات سرعت باالیي پیدا کرده است .این نو آوریها باعث ایجاد چالشها و فرصتهایي

ل

برای سازمانها و به ویژه روابطها در خصوص چگونگي ارتباط با محیط و ایفای نقشهای

فرد

مؤثر در درون و برون سازمان و ضرورت هماهنگ ساختن سازمان با تغییرات محیطي شده

یو

است ،وارائه اطالعات به مخاطبان و مشتریان خود ،مسئولیت سنگیني در شفاف سازی ،به
رسمیت شناختن حق دسترسي مخاطبان به اطالعات ،احساس مسئولیت و پاسخگویي در برابر

سازم
انی
بر

مخاطبان ،ایجاد ارتباط دوسویه و متعامل با مخاطبان و مشورت به کارگیری فناوریهای

خالق

نوین ارتباطات و اطالعات بر عهده دارند .روابط عمومي در جامعه اطالعاتي باید در سازمان

یت

حضوری قدرتمند و مؤثر داشته باشد تا بتواند مدیریت سازمان را در تصمیمگیریها و

مدیرا
ن
….
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راه کارهای سازمان در قبال محیط و مخاطبان یاری رساند و مدیریت سازمان را از اهمیت
ارتباط دوسویه با محیط ،ارزیابي سازمان از نظر مخاطبان ،ضروت مخاطب محوری در
سازمان ،تطبیق برنامهها و سیاستهای سازمان با گرایشها و خواستهها و نیازهای
مخاطبان،آگاه کند .پرداختن به موضوع خالقیت و کارایي روابط عمومي در گذر به جامعه
اطالعاتي و بررسي موانع موجود و فرا روی آن به چند دلیل اهمیت دارد.
اوالً :به رغم کارشناسان روابط عمومي در ایران پدیدهای غربي و وارداتي از غرب بوده و
با وجود گذشت از یک قرن از عمر آن در سازمانهای دولتي ،هنوز کارکردهایش با فلسفه
واقعي آن در سازمان فاصله دارد و نتوانسته به جایگاه مناسب خود در سازمان دست یابد و
نقشهای مؤثر خود را در عرصه درون و برون سازمان ایفا کند.
این درحالي است که در روابط عمومي در سازمانهای دولتي باید به عنوان بخشي از
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برر
سی
تأث
یر
عوام
ل
فرد
یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

بدنه دولت به عنوان پل ارتباطي بین دولت و مردم عمل کند و با برقراری ارتباطات دوسویه
و متعامل با محیط و مخاطبان و رسانهها مشارکت و اعتماد مردم را به سازمان و برنامههای آن
جلب کند و متقابالً دیدگاههای مخاطبان را به سازمان منتقل کنند و ضمن برخوردار بودن از
جایگاه مناسب در سازمان به ایفای نقشهای مؤثر در عرصههای سیاست گذاری و تصمیم-
گیری نیز دارد.
دوماً :روابط عمومي یکي از نهادهای تخصصي در جامعه اطالعاتي محسوب ميشود که
با گردآوری درست و سیستماتیک اطالعات و پردازش ،تولید و ارائه اطالعات به عنوان
یکي از ضرورت های جامعه اطالعاتي ،نقش مؤثر و غیر قابل انکاری در این عرصه بازی
ميکند .مهمترین مشخصه جامعه اطالعاتي ،حضور اطالعات و اطالع رساني در جامعه با
کمک فناوری های نوین ارتباطات و اطالعات است.
در چنین جامعهای تولید و ارائه مناسب اطالعات به مخاطبان ،استفاده از رسانههای نوین
ارتباطي و دوسویه روابط عمومي را در راه کمک به رشد ،توسعه ،پویایي و هماهنگي
سازمان با تغییرات محیطي و رسیدن به اهداف سازمان یاری ميکند و باعث مشارکت

رساني و اطالعیابي به منبع سرمایه اجتماعي سازمان ،ایجاد کننده و تداوم دهنده اعتماد
دوسویه بین سازمان و مخاطبان تبدیل شده است .لذا با پژوهش مي توان به موانع و چالش-
های موجود روابط عمومي در راه ایفای نقش فعال آن در عرصه ارتباطات سازمان جامعه و
مخاطبان دست یافت و راهکارهای عملي بهبود وضع موجود و رفع مشکالت فرا روی را
ارائه داد.
بررسي خالقیت و کارایي روابط عمومي و عوامل مؤثر بر آن به عنوان جانبدار مردم و
وکیل مدافع سازمان نقش بسیار محوری در ایجاد تصویر مطلوب و یا نامطلوب از سازمانها
دارد(گوتلیپ وسنتر .)29،1971 ،خالقیت را شاید بتوان برترین سطح یادگیری بشر ،باالترین
توانمندی تفکر و محصول نهایي ذهن و اندیشه انسان دانست .خالقیت از دیدگاه روان-
شناسي یکي از جنبههای اصلي تفکر یا اندیشیدن است .در تعاریف و رویکردهای مختلف به

نقش خالقیت و عوامل موثر بر آن در کارایی روابط عمومی ...

گسترده مخاطبان در برنامهها و فعالیتهای سازمان ميشود .به عبارتي اطالعات و اطالع-
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خالقیت ،انگیزش ،جایگاه و اهمیت بهسزایي دارد که در برخي از مطالعات(ارباس و باس،1

برر

2015؛ پارامیتا و ایندارتي2014 ،2؛ شیو ،لین و چین2012 ،3؛ البرزی )1393 ،مورد بررسي

سی

قرار گرفته است .جامعهای که در آن بر اثر تغییرات و نوآوریهای فناوری ،ارتباطات و

تأث
یر

اطالع رساني و ارائه خدمات وارد مرحله پیچیدهتری شده است .این نوآوریها باعث ایجاد

عوام

چالش و فرصتهایي برای سازمانها به ویژه روابط عموميها در خصوص چگونگي ارتباط

ل

با محیط و ایفای نقشهای مؤثر در درون و برون سازمان شده است.

فرد

سازمانها در جامعه امروز تالش ميکنند با شناخت مخاطبان خود و بررسي ساز و کار و
نظام حاکم بر این روابط ،اهداف خود را به پیش برده و تصمیماتي مبتني بر واقعیات اتخاذ
کنند .در این میان روابط عمومي ميتواند با بکارگیری ابزارهای نوین ارتباطي ،در اذهان

یو
سازم
انی
بر
خالق

1 . Erbas & Bas
2 . Paramitha & Indarti
3 . Shiu & Lin

یت
مدیرا
ن
….
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مخاطبان خود نفوذ کرده و حمایت و پشتیباني ،تفاهم و همدلي مخاطبان سازمان را بدست
آورد.
روابط عمومي بر اساس تعریف ،وظیفه کار مدیریتي مشخص است که به ایجاد و حفظ
خطوط دو جانبه ادارکي ،درک دو جانبه همکاری متقابل بین یک سازمان و عموم مردم
کمک کند .در واقع تالش تعمدی ،برنامه ریزی شده و پایدار برای ایجاد و حفظ درکي دو
جانبه بین یک سازمان و عموم مردم که با آن سرو کار دارند(ویلکاکس و همکاران
. )7-6،1386،
چهار الگوی روابط عمومي نمایانگر ارزشها ،هدفها و رفتارهایي که سازمانها در کار
روابط عمومي خود اعمال ميکنند .این الگو توسط(گرونیک و هانت) در سال  1984ارائه
شدند عبارتند از:

222
برر
سی
تأث

الف – الگوی نمایندگي مطبوعات یا تبلیغات1:این الگو در آستانه ورود به قرن  19رواج
یافت و در این زمان به عنوان الگوی متداول روابط عمومي ترویج پیدا کرد .طبق این الگو،
روابط عمومي به مشابه نماینده مطبوعات در سازمان عمل ميکند و با تهیه اخبار مختلف در
صدد تغذیه اطالعاتي مطبوعات است .در این الگو ،حقیقي بودن کامل محتوای برنامههای

یر

روابط عمومي مد نظر نیست و پژوهش و کشف حقایق از اهمیت کمتری برخوردار است.

عوام

همچنین ارتباط روابط عمومي با مخاطب یک سویه است .همان طور که این ویژگي

ل

گویاست این الگو با نگرش عمل گرایانه و تبلیغاتي به روابط عمومي همخواني دارد .این

فرد
یو
سازم

الگویي یک سویه است که در آن هدف اصلي ارتباط ،تبلیغات است.
ب – الگوی اطالع رساني (اطالعات همگاني)2:در این الگو ،مهمترین وظیفه روابط

انی

عمومي (نشریه اطالعات) تلقي شده و توجه به واقعي بودن محتوای پیامها و برنامههای روابط

بر

عمومي جدید گرفته ميشود .در ضمن این الگو مشخص کننده روشي در روابط-عمومي

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Press A gentry/Publicity
2 . Public Information Model

سازمان آنچه را که در دست است انتشار ميدهند .اما داوطلبانه به بخش اطالعات منفي
مبادرت نميکنند .در این الگو علیرغم منطقيتر شدن جریان ارتباط با مخاطب ،هنوز
شیوههای ارتباطي محدود و یک سویه بوده و به پژوهش اهمیت الزم داده نميشود .این
الگو از اوایل قرن  20رواج یافت .هر دو این نمونهها الگوهای یک سویه هستند که
کارورزان از دادن اطالعات سازمان به گروهها از آن پیروی ميکنند .اما درصدد کسب
اطالعات از مردم از راه پژوهش یا روش های غیر رسمي بر نمي آیند .هدف این الگو ،انتشار
اطالعاتي است که مقصود از آن ضرورتاً اقناع است.
ج – الگوی دوسویه ناهمسنگ1:درواقع در دو الگوی قبلي ،جریان ارتباط از جانب
سازمان (روابط عمومي) به سمت مخاطب بود و نقش مخاطب نادیده گرفته ميشد و ارتباط
یکسویه بود .الگوی دوسویه ناهمسنگ معتقد به دوطرفه بودن جریان ارتباط دارد ،ولي نقش

نقش خالقیت و عوامل موثر بر آن در کارایی روابط عمومی ...

است که از سوی رونامهنگاران مقیم اعمال ميشود ،روزنامه نگاراني که معموالً درباره
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موزوني را به طرفین ارتباط نميدهد و ابتکار عمل را در دست نگه ميدارد .در این الگو

برر

توجه به پست فرصت های پیامگیران ،جای خود را باز مي کند و بازخورد پیامها مورد توجه

سی

قرار مي گیرد .اما توجه بازخورد صرفاً به خاطر تأمین منافع سازمان بود و تأمین منافع مخاطب

تأث
یر

مهم نیست و به عبارتي روابط عمومي صرفاً در پي کسب موافقت مخاطبان است و تالش

عوام

دارد ایدهها و رفتارهای گروههای اجتماعي را تغییر دهد .در این الگو فعالیتهای روابط

ل

عمومي دوسویه است .ولي نقش تأثیرگذاری سازمان و گروههای مخاطب موزون و

فرد

همسنگ نیست و هنوز ابتکار عمل در دست سازمان بوده و ودر واقع روابط عمومي سازمان-

یو

گراست .روابط عمومي به دنبال هماهنگ سازی رفتارهای مخاطب مطابق با اهداف سازمان
است و به تغییر ناپذیری سازمان باور دارد .این الگودر سال  1920رواج یافت .اطالعات دو

سازم
انی
بر

مسیر را طي ميکند ،هم به سمت همگان و هم از سوی آنها جریان ميیابد .وجود بازخورد

خالق

در این الگو امر جدیدی است.

یت
1 . Tow-way asymmetric Model

مدیرا
ن
….
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د – الگوی دوسویه همسنگ1:مشخصه اصلي این الگو ،دادن نقش برابر به روابط عمومي
نسبت به مخاطب و پرهیز از اتخاذ راهبرد ارتباطات سلطه آمیز در جریان ارتباط با اوست .در
این الگو ،دستیابي به تفاهم و همفهمي با مخاطب روابط عمومي سازمان مخاطب جای خود
را به رابطه گروه-گروه مي دهد و در واقع سازمان و مخاطب ،بهعنوان دو گروه در جریان
ارتباطي روابط عمومي مطرح ميشوند .همچنین توجه به جنبههای اخالقي روابطعمومي
جای خود را در فعالیتهای روابط عمومي باز ميکند ،گرچه مصادیق آن هنوز روشن
نیست .این الگو دارای تأثیر همسنگ است ،تأثیرهای که ناظر آنها را برای هر دوطرف،
سازمان و گروهها سودمند توصیف ميکند .سازمانهایي که شیوه روابط عمومي همسنگ را
به کار ميبرند از چانه زدن ،مذاکره کردن و راهبردهای رفع اختالف برای سامان دادن به
تغییرات مبتني بر همزیستي در افکار ،گرایشهای ذهني و رفتارهای سازمان و گروههای
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مخاطب خود استفاده ميکنند.
گرونیک ( )1992در راستای تکمیل الگو چهارگانه خود الگویي به نام (الگوی صنعت
روابط عمومي) را مطرح کرد .در این الگو بر کاربرد مؤثر تکنیکهای ارتباطي در راستای
تبلیغ صرف سازمان و تأکید بر استفاده از تاکتیکهای هدایت شده در روابط عمومي تأکید
ميشود.
این الگو آمیزهای از الگوی تبلیغات و الگوی اطالع رساني عمومي بوده و گرونیک با
این الگوی خود را تا حدی از بین برده است.
الگوی روابط عمومي حرفه ای2:در این الگو ،ارتباطات مردمي و سازماني روابط عمومي
مطرح ميشود و به موضوعهایي نظیر نقش راهبردی روابط عمومي در هدایت روابط سازمان

انی

با گروههای اجتماعي برای محدود کردن خود محوری در سازمان ،توجه به کسب موافقت

بر

گروههای اجتماعي در کنار حل مسائل سازمان با آنها و توان بالقوه روابطعمومي در سیاست

خالق
یت
مدیرا
ن
….

1 . Tow-way Symmetric Model
2 . Public Professional Relations Model

مشکالت سازمان با گروهها) و مدیریت متقاعد سازی (جلب موافقت گروهای اجتماعي) از
طریق مذاکره و ایجاد خالقیت توجه خاصي دارد .خالقیت یا آفرینندگي فرایند ذهني کشف
ایدهها و مفاهیم .یا آمیزش ایدهها و مفاهیم موجود است که توسط فرایند بینش خودآگاه و
یا ناخودآگاه تحریک ميشود و از منظری دیگر در حین تعامل با عقاید ،افراد و محیط منجر
به ارتباطات و نتایج جدید و معنادار ميشوند.
الگوی دوسویه در این الگو با تأکید بر نقش روابط عمومي در مدیریت منازعه و حل
اختالف بین سازمان و گروههای اجتماعي برای غلبه بر مشکالت ،پنج تاکتیک مشخص
برای رسیدن به هدف مطرح ميشود .در تشریح الگوی دوسویه دو زیر از نظریه بازی و
روش برد و باخت استفاده کرده است(دوزیر.)1995

نقش خالقیت و عوامل موثر بر آن در کارایی روابط عمومی ...

گذاریهای راهبردی سازمان تأکید ميشود .در واقع این الگو به مدیریت مسائل(رفع
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جدول .1تاکتیکهای دوسویه پنجگانه دوزیر

برر

نام تکنیک

جهت گیری

روش

بحث و مجادله(رقابت)

نفع یک طرفه

من مي برم،تو مي بازی

سی

همکاری و تشریک مساعي

نفع دوطرفه

من مي برم،تو مي بری

تأث

مصالحه

نفع دو طرفه

برد و باخت،پنجاه-پنجاه

یر

اجتناب از برخورد

ضرر دو طرفه

من مي بازم تو مي بازی

عوام

توافق (همسازی)

نفع طرف مقابل

من مي بازم،تو ميبری

ل
فرد

الگوی ترکیبي(پالومن :)1996،در این الگو به تاکتیکهای دوسویه پنجگانه دوزیر ،دو
تاکتیک دیگر اضافه ميشود.

یو
سازم

1

الف) تاکتیک مفید و سازنده :در این تاکتیک ،یک طرف معموالً سازمان است ،بدون
هیچ قید و شرطي به دنبال دستیابي به تفاهم است ،گرچه این تاکتیک به طور یک طرفه از
طرف سازمان اتخاذ ميشود ،هدف تأثیرگذاری بر منافع طرف مقابل به شکلي مثبت است.
1 . David Dozier

انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

ابتکار و خالقیت در علوم انسانی ،دورة هفتم ،شمارة دو ،پاییز 96

حتي اگر گروه مقابل به منازعه تأکید کند ،سازمان به دنبال تفاهم در زمینه منافع مشترک
عمل مي کند.
ب) پذیرش عدم توافق :در این تاکتیک اگر طرفین به راه حل نرسند که منافع دو طرف
را تأمین کند ،مي تواند به عدم توافق رضایت بدهند .این تاکتیک امکان توافق را در یک
زمان دیگر حفظ ميکند(پالومن ،1996،به نقل از سفیدی.)67 – 65 ،1385،
پژوهش دیگر ،پروژه مطالعاتي تعالي است که به رهبری جمیز گرونیک و با حمایت
مالي بنیادی پژوهشهای انجمن بینالمللي ارتباطگران تجاری انجام گرفت و به خلق(تئوری
برتر) در روابط عمومي منجر شد .در نهایت گرونیگ و همکارانش  10اصل اولیه برای
داشتن یک روابط عمومي کارآمد و برقراری سازمان متعالي را پیشنهاد کردند که عبارتند از:
 -1درگیر بودن روابط عمومي در مدیریت راهبردی سازمان؛
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 -2عضویت روابط عمومي در ائتالف حاکم بر سازمان یا گزارش مستقیم؛
 -3انسجام تمام فعالیتهای روابط عمومي در یک واحد مشخص؛
 -4ماهیت مدیریتي مؤلفه روابط عمومي(روابط عمومي یک وظیفه مدیریتي است)؛
 -5قرارگرفتن یک مدیر(نه یک تکنسین یا کارشناس ،در راس امور روابط عمومي)؛

یر

 -6استفاده از الگوی ارتباطي دوسویه همسنگ (متقارن)در روابط عمومي؛

عوام

 -7استفاده از یک سیستم متقارن در ارتباطات درون سازماني؛

ل

 -8داشتن دانش کافي برای ایفای نقش مدیریتي توسط روابط عمومي؛

فرد
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انی
بر
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 -9تنوع و گوناگوني در برعهده گرفتن نقشهای روابط عمومي(هم از زنان و هم از مردان)؛
 -10مهیا بودن زمینه و فرهنگ سازماني برای فعالیت روابط عمومي عمومي برتر؛
(ری  18 – 20 :2004،به نقل از حنیفر و اسالمي .)155 – 154 ، 1386 ،
هرچند عوامل متعدد و درهم بافتهای باعث ميشوند تا کارایي یک سازمان افزایش یافته
و در سطح دلخواه نیز ثابت باقي بماند همچون ارزیابي عملکرد کارکنان و انتخاب افراد
مناسب و متعهد در تصدی پستهای مدیریت و دورههای آموزشي مفید ،همسویي اهداف

سازمان و ایجاد محیط فرهنگي مناسب از دیگر عوامل مؤثر در خالقیت و کارایي باشد .
یک روابط عمومي کارآمد و قوی ،جریان اطالع رساني را از جانب سازمان به سوی
اقشار مختلف مردم و مخاطبان را تسهیل ميکند و نقش مؤثر و تعیین کنندهای را در هدایت
و جهتدهي به افکار عمومي جامعه به عهده ميگیرد(حبیب زاده.)146، 1384 ،
به طور کلي کارکرد روابط عموميها در درون سازمان ها در دو بعد درون و برون
سازماني تعریف مي شود و از آنجا که مدیر روابط عمومي مستقیماً از سوی مدیریت سازمان
منصوب و زیر نظر وی کار مي کند ،ميتوان گفت عملکرد روابط عمومي تابعي از نگرش و
نگاه مدیریت کالن سازمان نسبت به روابط عمومي است .عليرغم همه توفیقاتي که روابط
عمومي در سالهای اخیر در کشور داشته اما باید گفت :همچنان بعضي از مدیران تعریف و
شناخت کافي از روابط عمومي ندارند.
روابط عموميها به ویژه در سازمان هایي نظیر سازمان تأمین اجتماعي از بودجههای
مناسبي برای تبلیغات ،انتشارات و اطالع رساني بهرمنده هستند .بنابراین مدیریت بهینه هزینهها
مستلزم شناخت اثر بخشي فعالیت های روابط عمومي است .بررسي کارایي روابط عمومي و
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سازمان و اهداف کارکنان  ،ایجاد انگیزش و باال بردن کیفیت کاری ایجاد رضایت شغلي در
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عوامل مؤثر بر آن در سازمان تأمین اجتماعي کمک خواهد کرد تا ضعفها و قوت را

عوام

شناسایي و مسیر مشخص و درستي در ادامه ترسیم نمود.

ل

با بررسي نتایج حاصل از این پژوهش ميتوان در فرایند اطالع رساني ،اطالعیابي
محتوای پیامهای ارتباطي ،نوع رسانه و مجرای ارتباطي ،تغییرات ایجاد نموده و با تقویت
نقاط قوت و بهبود نقاط ضعف به طور مستمر در جهت پیادهسازی یک روابط عمومي
آرماني که از اصولي همچون مخاطب محوری ،مشارکت گرایي اطالع رساني و اطالع یابي،
اخالق ،تفاهم گام برداشت.
در میان سازمان و ارگانهای موجود سازمان تأمین اجتماعي بهعنوان بزرگترین صندوق
بیمهای کشور به نحوی مؤثر نیازمند خالقیت و کارایي روابط عمومي برای پیشبرد اهداف

فرد
یو
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انی
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خود است چرا که خدمات بیمهای بازنشستگان و درمان و  18نوع خدمت دیگر و تأمین نیاز
امروز و پشتوانه فردای بیش از 40میلیون نفر از جمعیت کشور ،مسلتزم درک کامل نیازها و
انتظارات و شناخت کامل مجموعه مخاطبان و ذینفعان سازمان است .لذا سوال اصلي پژوهش
این است که چه عواملي بر کارایي روابط عمومي مؤثر است؟ و آیا دیدگاه مدیران به
جایگاه روابط عمومي ،تخصیص بودجه ،استفاده از تکنولوژی نوین ارتباطي ،داشتن برنامه
راهبردی و عملکرد فعالیتهای درون و برون سازماني بر کارایي روابط عمومي سازمان
تأمین اجتماعي تأثیر دارد؟

روش پژوهش
228
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روش پژوهش حاضر از روش پیمایشي با رویکرد توصیفي-تبییني استفاده شده است.
در این پژوهش از روش پیمایشي از طریق پرسشنامه استفاده شده است .در این پژوهش
همچنین از روش کتابخانهای نیز استفاده شده است .روش کتابخانهای روشي است که همه
اطالعات الزم را از منابعي که در کتب نوشتهها و پژوهشهای قبلي موجود در کتابخانه یا

یر

بایگانيهای سازمان موجود است ،به دست آورده ،لزومي به مراجعه و انجام پرسش یا

عوام

مصاحبه ندارد(ظهوری .)487 ، 1378،جامعه آماری در این پژوهش مسئولین روابط عمومي

ل

ادارات کل و مدیریت درمان تأمین اجتماعي استانهای کشور که جمعاً ( )65نفر هستند33( .
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اداره کل بیمه ای و 32مدیریت درماني)،مورد پرسش قرار گرفته اند .در این پژوهش همه
افراد جامعه آماری به صورت سرشماری یا تمام شماری مورد ارزیابي قرار گرفته است .در
واقع مطالعه روی تمام افراد جامعه صورت پذیرفته و حجم نمونه استخراج نشده است.

پرسشنامه ویژگيهای جمعیت شناختي :شامل  6سؤال در خصوص اطالعات فردی
ویژگيهای جمعیت شناختي است که با توجه به احتمال تأثیر این متغیرها توسط محقق
تدوین شده است.
پرسشنامه کارایي :پرسشنامه کارایي ،یک مقیاس خودسنجي  31سوالي است که 30سوال آن به صورت پاسخ  5گزینهای و یک سوال آن باز (نگارش آزاد) است .این ابزار 5
زیرمقیاس دارد که عبارتاند از )1 :تخصیص بودجه )2 ،فعالیت درون و برون سازماني)3 ،
تکنولوژی ارتباطي  )4 ،دیدگاه مدیران و  )5راهبردهای ارتباطي.
در این پژوهش برای سنجش پایایي پرسشنامهها ،پس از توزیع پرسشنامهها و وارد
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ابزار گردآوری دادهها
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کردن دادهها ،با استفاده از نرمافزار  SPSSضریب پایایي (اَلفای کرونباخ) محاسبه شد.

برر

ضریب مورد نظر برای پرسشنامه  0/81برآورد شد از میزان پایایي خوبي برخوردار هستند.

سی

محاسبات آماری در این پژوهش با استفاده از نرمافزار  SPSS-18و آزمون t
تکنمونهای انجام شده است .همچنین از شاخصهای گرایش مرکزی در آمار توصیفي
همانند میانگین فراواني واریانس انحراف استاندارد استفاده شده است.

تأث
یر
عوام
ل
فرد
یو

یافته ها
در این بخش به آزمون فرضیهها این پژوهش پرداخته خواهد شد .با توجه به اینکه آزمون
مورد استفاده جهت فرضیههای این پژوهش آزمون  tتک نمونهای است ،لذا قبل از اجرای

سازم
انی
بر
خالق

این آزمون پیشفرضهای آن تست شده تا با علم بیشتری ،فرضیههای این پژوهش به آزمون

یت

کشیده شود .جهت آزمون نرمال بودن هر یک از متغیرهای این پژوهش از آزمون

مدیرا
ن
….
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کولموگروف اسمیرنوف استفاده ميشود .آزمون زیر ،آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای
بررسي نرمال بودن توزیع باقیماندهها است .فرض در این آزمون این است که متغیر مورد
نظر دارای توزیع نرمال است و فرض مقابل این است که متغیر مورد نظر دارای توزیع نرمال
نیست.
جدول.2آزمون نرمال بودن مؤلفههای کارایي
تخصیص

فعالیت درون و

تکنولوژیهای

دیدگاه

راهبرد

بودجه

برونسازماني

ارتباطي

مدیران

ارتباطي

65

65

65

65

65

میانگین

4/469

4/275

3/549

3/277

3/579

انحراف استاندارد

0/565

0/447

0/417

0/523

0/521

2/072

1/349

0/917

1/564

1/59

0/001

0/052

0/369

0/015

0/013

تعداد

آماره کلموگروف

230
برر
سی
تأث
یر

اسمیرنوف
سطح معناداری

سطح معناداری مؤلفههای فعالیت درون و برونسازماني ( )0/052و تکنولوژیهای
ارتباطي ( )0/369بیشتر از  0/05شده که این نشان ميدهد فرض صفر تأیید ميشود .به
عبارت دیگر ادعای نرمال بودن توزیع این دو مؤلفه تأیید شد .سطح معناداری مؤلفههای

عوام

تخصیص بودجه ( ،)0/001دیدگاه مدیران ( )0/015و راهبرد ارتباطي ( )0/013کمتر از

ل

 0/05شده است که نشان ميدهد هیچکدام از این مؤلفهها دارای توزیع نرمال نیستند .بنابراین

فرد

در دو مؤلفه فعالیت درون و برونسازماني و تکنولوژیهای ارتباطي باید از آزمون t

یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

تکنمونهای استفاده نمود ولي در سه مؤلفه دیگر از آزمون ناپارامتریک معادل این آزمون
بهره برد.
فرضيه اول :دیدگاه مدیران به جایگاه روابط عمومي در خالقیت و کارایي روابط
عمومي مؤثر است.

طیف لیکرت است) و فرض یک ،تفاوت دو میانگین واقعي و مفروض را نشان ميدهد.
چنانچه سطح معناداری در جدول آزمون  tتک نمونهای کمتر از  0/05باشد فرضیه صفر رد
شده و چنانچه بیش از  0/05باشد فرضیه صفر تأیید ميشود.
جدول .3آزمونtتک نمونهای پیرامون دیدگاه مدیران نسبت به جایگاه روابط عمومي و تأثیر آن بر کارایي
آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت با میانگین

4/268

64

0/001

0/277

فاصله اطمینان  0/95اختالفها
پایینترین

پایینترین

0/147

0/406

نقش خالقیت و عوامل موثر بر آن در کارایی روابط عمومی ...

در این فرضیه ،فرض صفر عدم تفاوت دو میانگین واقعي و مفروض (عدد  3که میانگین

همانگونه که در جدول فوق مشاهده ميشود ،سطح معناداری متغیر دیدگاه مدیران نسبت
به جایگاه روابط عمومي کمتر از  0/05بوده و فرض صفر رد ميشود .این بدان معناست که
دیدگاه مدیران نسبت به جایگاه روابط عمومي برابر با  3نیست .لذا فرضیه مورد آزمون با
اطمینان  %95تأیید مي شود .فاصله اطمینان بدست آمده نیز صحت نتایج باال را تأیید ميکند.

231
برر
سی

به دلیل اینکه فاصله اطمینان مربوطه شامل صفر نميشود ،فرضیه صفر رد خواهد شد .ستون

تأث

تفاوت با میانگین ،اختالف میانگین مؤلفه مذکور از عدد  3را نشان ميدهد .به دلیل اینکه این

یر

میزان مثبت است نشان مي دهد که دیدگاه مدیران نسبت به جایگاه روابط عمومي در

عوام

خالقیت وکارایي روابط عمومي مؤثر بوده است .میزان متغیر دیدگاه مدیران نسبت به جایگاه

ل

روابط عمومي به میزان  0/277بیش از میانگین طیف لیکرت بوده ،در نتیجه برابر با 3/277
است.
فرضيه دوم :میزان بهرهمندی از ابزار و تکنولوژیهای نوین ارتباطي درخالقیت و
کارایي روابط عمومي مؤثر است.

فرد
یو
سازم
انی
بر

با در نظر گرفتن آلفا برابر با  0/05نتیجه آزمون بدین شکل است که چنانچه سطح

خالق

معناداری کمتر از مقدار آلفا باشد فرضیه صفر رد و چنانچه سطح معناداری بزرگتر از مقدار

یت
مدیرا
ن
….
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آلفا باشد فرضیه صفر رد نخواهد شد .در این آزمون چون سطح معناداری کمتر از  0/05شده
است فرضیه صفر رد ميشود .یعني میزان بهرهمندی از ابزار و تکنولوژیهای نوین ارتباطي از
عوامل مؤثر در کارایي کارکنان این واحد است .حال بررسي ميشود که میزان تأثیر
تکنولوژی های نوین ارتباطي مثبت است یا منفي .با توجه به این موضوع که میزان تفاوت با
میانگین مثبت و برابر با  0/549شده است لذا بهرهمندی از ابزار و تکنولوژیهای نوین
ارتباطي بر کارایي کارکنان روابط عمومي مؤثر است .بنابراین میزان متغیر تکنولوژیهای
نوین ارتباطي در بین کارکنان برابر با  3/549است.
جدول .4آزمونtتک نمونهای پیرامون بهرهمندی از ابزار و تکنولوژیهای نوین ارتباطي و تأثیر آن بر کارایي
آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت با میانگین

10/619

64

0/001

0/549

فاصله اطمینان  0/95اختالفها
پایینترین

پایینترین

0/446

0/652

232
برر
سی
تأث
یر

فرضيه سوم :اختصاص بودجه مورد نیاز روابط عمومي در خالقیت و کارایي کارکنان
آن واحد مؤثر است.
با توجه به اطالعات به دست آمده در جدول زیر مقدار آماره آزمون  20/961با 64
درجه آزادی است .از آنجایي که سطح معناداری کمتر از  5درصد است لذا فرضیه صفر با

عوام

اطمینان  %95رد ميشود .یعني یکي از عوامل مهم در کارایي کارکنان روابط عمومي،

ل

اختصاص بودجه مورد نیاز به این واحد است .اختالف میانگین نمونه با مقدار مورد آزمون

فرد

1/469و فاصله اطمینان  %95برای آن بین  1/329و  1/609است .بنابراین چون عدد صفر در

یو
سازم
انی
بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

این بازه قرار نميگیرد لذا فرض یک تأیید ميشود .در نتیجه تأیید ميشود که اختصاص
بودجه مورد نیاز روابط عمومي در کارایي کارکنان آن واحد مؤثر است.
جدول.5آزمونtتک نمونهای پیرامون اختصاص بودجه مورد نیاز روابطعموميها و تأثیر آن بر خالقیت و کارایي
آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت با میانگین

20/961

64

0/001

1/469

فاصله اطمینان  0/95اختالفها
پایینترین

پایینترین

1/329

1/609

فرضيه چهارم :عملکرد ارتباط درونسازماني و برونسازماني در خالقیت و کارایي

نقش خالقیت و عوامل موثر بر آن در کارایی روابط عمومی ...

جدول .6آزمونtتک نمونهای پیرامون عملکرد ارتباط درونسازماني و برونسازماني و تأثیر آن بر
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روابط عمومي مؤثر است.
همانگونه که در جدول مشاهده ميشود ،سطح معناداری عملکرد ارتباط درونسازماني و
برونسازماني کمتر از  0/05بوده و فرضیه صفر رد ميشود .یعني عملکرد ارتباط
درونسازماني و برونسازماني از عوامل مؤثر در کارایي کارکنان این واحد است .حال
بررسي ميشود که میزان تأثیر عملکرد ارتباط درون و برونسازماني مثبت است یا منفي .با
توجه به این موضوع که میزان تفاوت با میانگین مثبت و برابر با  1/469شده است لذا عملکرد
ارتباط درونسازماني و برونسازماني بر کارایي کارکنان روابط عمومي مؤثر است .بنابراین
میزان متغیر عملکرد ارتباط درون و برونسازماني در بین کارکنان برابر با  4/469است.

خالقیت و کارایي
آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت با میانگین

21/572

64

0/001

1/2754

فاصله اطمینان  0/95اختالفها
پایینترین

پایینترین

1/1573

1/393

برر
سی
تأث
یر

فرضيه پنجم :داشتن برنامه راهبردی ارتباطي در خالقیت و کارایي روابط عمومي مؤثر
است.
با توجه به اطالعات به دست آمده در جدول زیر مقدار آماره آزمون  8/961با  64درجه

عوام
ل
فرد
یو

آزادی است .از آنجایي که سطح معناداری کمتر از  5درصد است ،لذا فرضیه صفر با

سازم

اطمینان  %95رد ميشود .یعني یکي از عوامل مهم در کارایي کارکنان روابط عمومي ،داشتن

انی

برنامه راهبردی ارتباطي است .اختالف میانگین نمونه با مقدار مورد آزمون 0/579و فاصله

بر

اطمینان  %95برای آن بین  0/450و  0/708است .بنابراین چون عدد صفر در این بازه قرار

خالق
یت
مدیرا
ن
….
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نميگیرد لذا فرض یک تأیید ميشود .در نتیجه تأیید ميشود که داشتن برنامه راهبردی
ارتباطي در افزایش کارایي کارکنان روابط عمومي مؤثر است.
جدول .7آزمونtتک نمونهای پیرامون داشتن برنامه راهبردی ارتباطي و تأثیر آن بر خالقیت و کارایي
آماره t

درجه آزادی

سطح معناداری

تفاوت با میانگین

8/961

64

0/001

0/579

فاصله اطمینان  0/95اختالفها
پایینترین

پایینترین

0/450

0/708

بحث و نتيجهگيری
یافتههای حاصل از پژوهش نشان داد پاسخگویان درخصوص عوامل مؤثر درون سازماني
و برون سازماني فعالیت تسهیل ارتباط مردم با مدیران به عنوان پل ارتباطي سازمان و مردم
 46/2درصد خیلي زیاد  43/1،درصد زیاد 10/8،درصد تا حدودی ،فعالیت ارائه مشاوره و

برر

راهنمایي مردم برای دریافت خدمات مناسب و رفع مشکالت  44/6درصد خیلي زیاد44/5 ،

سی

درصد زیاد 12/3 ،درصد تا حدودی 1/5 ،درصد خیلي کم ،فعالیت دریافت و پاسخگویي

تأث

مناسب به مخاطبان از طریق سامانههای ارتباطي سازمان  41/5درصد خیلي زیاد 36/9،درصد

یر
عوام
ل

زیاد 20،درصد تا حدودی 1/5،درصد کم ،فعالیت برگزاری جلسات با شرکای اجتماعي به
منظور رسیدن به تفاهم دو جانبه و جلب حمایت  41/5درصد خیلي زیاد 44/6 ،درصد

فرد

زیاد 9/2،درصد تا حدودی 4/6،درصد خیلي کم ،فعالیت ارائه اطالعات بهنگام از عملکرد

یو

سازمان به مخاطبات از طریق روشهای مختلف ارتباطي  56/9درصد خیلي زیاد 40،درصد

سازم

زیاد 3/1،درصد تا حدودی ،فعالیت ارتباط با رسانه ها واطالع رساني برنامهها ،اهداف و

انی

نگرش مدیران عالي سازمان  53/8درصد خیلي زیاد 36/9،درصد زیاد 9/2 ،درصد تا

بر
خالق
یت
مدیرا
ن
….

حدودی ،فعالیت رعایت اصول و موازین اخالق حرفهای در اطالعیابي و اطالع رساني50/8
درصد خیلي زیاد 43/1،درصد زیاد 4/6 ،درصد تا حدودی1/5،درصد کم ،فعالیت استفاده

درصد خیلي زیاد  50/8،درصد زیاد 9/2،درصد تا حدودی 1/5،درصد کم ،فعالیت
برگزاری مراسم های ویژه مناسبت های ملي ،مذهبي و تخصصي  24/6درصد خیلي
زیاد 36/9،درصد زیاد 32/3،درصد تا حدودی 6/2،درصد کم ،فعالیت سنجش افکار
عمومي و نظر سنجي از مخاطبان وانعکاس به موقع گزارش به مدیران برای تصمیمگیری
مناسب  52/3درصد خیلي زیاد 27/7،درصد زیاد 15/4،درصد تا حدودی 4/6،درصد کم
اعالم نظر نموده اند که به نظر مي رسد در خصوص فعالیت برگزاری مراسمهای ویژه
مناسبتهای ملي ،مذهبي و تخصصي و سنجش افکار و نظر سنجي نیاز به برنامهریزی و
بازنگری در خصوص چگونگي اجرای آنها در سازمان تأمین اجتماعي است تا تأثیر آن بر
کارایي فعالیت های روابط عمومي افزایش یابد.
براساس بررسي ها مشخص شد پاسخگویان نقش استفاده از تکنولوژیهای نوین ارتباطي

نقش خالقیت و عوامل موثر بر آن در کارایی روابط عمومی ...

از ابزارهای ارتباطي سازماني برای بهبود تعامالت درون سازماني و فرهنگ سازی 38/5
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در کارایي روابط عمومي را  44/6درصد خیلي زیاد 44/6،درصد زیاد 4/6،درصد تا

برر

حدودی  6/2،درصد کم اعالم کردند که نشان دهنده این است که استفاده از تکنولوژیهای

سی

نوین تأثیر چشمگیری در افزایش کارایي روابط عموميها دارد.
همچنین در ادامه بررسيها مشخص شد روابط عمومي سازمان تأمین اجتماعي از دیدگاه

تأث
یر
عوام

پاسخگویان در استفاده از ابزارهای نوین ارتباطي برای انتقال ،انتشار و اطالع رساني اخبار از

ل

طریق تلویزیون  6/2درصد خیلي زیاد 20،درصد زیاد 36/9،درصد تا حدودی 24/6،درصد

فرد

کم 12/3،درصد خیلي کم ،از طریق مطبوعات  10/8درصد خیلي زیاد 43/1،درصد

یو

زیاد 38/5،درصد تا حدودی  7/7،درصد کم ،از طریق تبلیغات محیطي(تابلوهای بزرگ
شهری )  7/7درصد خیلي زیاد 13/8،درصد زیاد 33/8،درصد تا حدودی 32/3،درصد

سازم
انی
بر

کم 12/3،درصد خیلي کم ،از طریق تبلیغات اینترنتي  6/2درصد خیلي زیاد 12/3،درصد

خالق

زیاد 43/1،درصد تا حدودی 30/8،درصد کم 7/7،درصد خیلي کم ،از طریق سامانه پیام

یت

کوتاه  16/9درصد خیلي زیاد 44/6،درصد زیاد 27/7،درصد تا حدودی 7/7،درصد کم3/1،

مدیرا
ن
….
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درصد خیلي کم ،از طریق سایت رسمي سازمان  52/3درصد خیلي زیاد 38/5،درصد
زیاد 7/7،درصد تا حدودی 1/5،درصد خیلي کم ،از طریقشبکه های اجتماعي  1/5درصد
خیلي زیاد 7/7،درصد زیاد 23/1،درصد تا حدودی 13/8،درصد کم 53/8،درصد خیلي کم
اعالم نظر کرده اند که به نظر مي رسد سازمان از رسانه سایت رسمي سازمان و تا حدودی از
مطبوعات بهره مناسبي برده است ولي در خصوص استفاده از تلویزیون و شبکههای اجتماعي
و تبلیغات محیطي و اینترنتي به عنوان رسانههای تأثیرگذار در جامعه و فراگیری آن نیاز به
توجه و برنامهریزی بیشتری جهت بهرهگیری از این فرصتها و ابزارها دارد .
یافتهها نشان داد استفاده از رسانههای نوین در برقراری ارتباط دو سویه از دیدگاه
پاسخگویان نقش بسیار مهمي دارد به طوری که عدم استفاده از رسانهها  80درصد خیلي
زیاد و زیاد ارتباط دوسویه را با مشکل مواجه ميکند.

236
برر
سی
تأث

بررسيها انجام شده از دیدگاه پاسخگویان نشان داد سازمان تأمین اجتماعي در بهره-
گیری از تکنولوژیهای ارتباطي برای سرعت در اطالع رساني به مخاطبان  38/5درصد
کامال موافق 50/8،درصد موافق 9/2،درصد نظری ندارم  1/5،درصد مخالم ،صرفه جویي در
وقت ودریافت پاسخ وخدمت 38/5 ،درصد کامال موافقم 50/8 ،درصد موافقم  9/2،درصد

یر

نظری ندارم 1/5،درصد مخالف ،دریافت بازخورد و گسترش ارتباط تعاملي بین سازمان

عوام

ومردم وجلب مشارکت  18/5درصد کامال موافق 56/9،درصد موافق20،درصد نظری

ل

ندارم 3/1،درصد مخالفم 1/5،درصد کامال مخالف اعالم نظر نمودند که بر این اساس

فرد
یو
سازم
انی

سازمان در رسیدن به اهداف خود در بهرهگیری از تکنولوژیهای ارتباطي توفیق مطلوبي
داشته است.
یافتهها بیانگر این مطلب است که پاسخگویان تأثیر مدیریت مستقیم باالترین مقام سازمان

بر

بر روابط عمومي و تأثیر آن بر کارایي این واحدها را  67 /7درصد خیلي زیاد  24/6،درصد

خالق

زیاد 7/7،درصد تا حدودی اعالم کردهاند که با توجه به پاسخ سوال جایگاه واقعي روابط

یت
مدیرا
ن
….

عمومي در سازمان  30/8درصد خیلي زیاد 46/2،درصد زیاد 20،درصد تا حدودی3/1،

جایگاه واقعي روابط عمومي خالق برای مدیران در استانها است .در این خصوص پژوهش-
های نزدیکي صورت گرفته است؛ برای مثال ميتوان به پژوهشهای ،خان و الطاف،)2015(1
زاچر ،پیرس ،روني و مککنا)2014(2؛ اشاره کرد.
همچنین در ادامه بررسي ها مشخص شد فعالیتهای روابط عمومي سازمان تأمین
اجتماعي در بر قراری ارتباط دوسویه و رسیدن به تفاهم با مخاطبان از دیدگاه پاسخگویان
 9/2درصد خیلي زیاد 27/7،درصد زیاد 53 /8،درصد تا حدودی 7/7،درصد کم 1/5،درصد
خیلي کم است که نشان دهنده این است که سازمان در شرایط متوسطي برای ارتباط دوسویه
و تفاهم با مخاطبان دارد که با تقویت برنامه هایي همچون نظر سنجي و افکار سنجي ،استفاده

نقش خالقیت و عوامل موثر بر آن در کارایی روابط عمومی ...

درصد گفتهاند روابط عمومي جایگاه واقعي را نیافته است که نیاز به بازنگری و آموزش

بهتر از ظرفیت رسانههای جدید همراه ،داشتن یک برنامه راهبردی در این زمینه و تغییر
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الگوی دوسویه همسنگ که هدفش رسیدن به تفاهم دوسویه است ،موفق خواهد شد.

برر

نگرش مدیران به جایگاه روابط عمومي موفق به مدیریت ارتباطات و روابط عمومي با
یافتهها نشان داد ،بودجه تخصیصي برای فعالیت های روابط عمومي تأثیر قابل مالحظهای
در خالقیت و کارایي فعالیتهای روابط عمومي از دیدگاه پاسخگویان با  98/5درصد خیلي
زیاد و زیاد دارد و بودجه اختصاصي مانعي برای ابتکار عمل و خالقیت نخواهد بود.

سی
تأث
یر
عوام

پاسخگویان با  96/9درصد خیلي زیاد و زیاد معتقدند که طرحها و برنامههای کالن

ل

سازمان برای موفقیت نیاز به پیوست ارتباطي دارند و روابط عمومي با برنامه راهبردی در این

فرد

زمینه ميتواند نقش مهمي ایفا نماید اما پاسخگویان در خصوص مداخله روابط عمومي در

یو

حوزه تصمیمگیری در سازمان را  9/2درصد خیلي زیاد 23/1،درصد زیاد 41/5،درصد تا
حدودی 23/1،درصد کم 3/1،درصد خیلي کم اعالم نمودهاند و همچنین میزان توجه به نظر
مخاطبان در انجام فعالیت های روابط عمومي را  1/5درصد خیلي زیاد 27/7،درصد زیاد7،

سازم
انی
بر
خالق
یت

1 . Khan & Altaf
2 . Zacher, Pearce, Rooney & McKenna

مدیرا
ن
….
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 47/درصد تا حدودی 16/9،درصد کم 6/2،درصد خیلي کم اعالم نظر کردهاند که بر این
اساس توجه به مخاطب توسط روابط عموميها و مداخله روابط عمومي در تصمیمگیری
نیازمند تدوین و اجرای برنامه راهبردی ارتباطي است .
نتایج نشان ميدهد به طور کلي ارزیابي پاسخگویان از خالقیت و کارایي روابط عمومي
سازمان تأمین اجتماعي  24/6درصد تا حدودی 63/1،درصد خوب 12/3،دصد خیلي خوب
است که نشان مي دهد با اجرای پیشنهادات محقق کارایي روابط عمومي افزایش خواهد
یافت.
بر اساس نتایج آماری بدست آمده داشتن برنامه راهبردی ارتباطي ،تخصیص بودجه،
عملکرد صحیح فعالیت درون و برون سازماني ،بهرهمندی مناسب از ابزارهای نوین ارتباطي،
دیدگاه مدیران به جایگاه وحیطه وظایف واحدهای روابط عمومي در خالقیت و کارایي
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برر
سی
تأث

فعالیتهای روابط عمومي تأثیر بسیار باالیي دارد که با رفع برخي از کاستيها بر اساس نتایج
به دست آمده از دیدگاه پاسخگویان از جمله :بازنگری در نگاه مدیران به تشکیالت و
جایگاه روابطعمومي ،بازنگری و برنامهریزی در برخي از فعالیتهای روابط عمومي سازمان
از جمله برنامههای افکار سنجي و نظرسنجي ،چگونگي برگزاری مراسمها ،استفاده مطلوب

یر

از رسانهها به ویژه رسانههای اجتماعي و تدوین برنامه راهبردی ارتباطي ميتوان به شرایط

عوام

آرماني روابط عمومي که همانا رسیدن به الگوی ارتباطي دو سویه همسنگ با مخاطبان

ل

است ،نائل آمد.

فرد
یو
سازم

با توجه به اینکه روابط عمومي بر اساس وظایف تعریف شده از یک طرف با محیط برون
سازماني و از سوی دیگر با محیط درون سازماني در تعامل است ،ميتواند محیطهای

انی

نامطمئن را مطمئن و ناپایدار را به پایدار تبدیل کند .پیشنهاد ميشود روابط عمومي در

بر

خصوص برنامهریزی ،تدوین راهبرد و تصمیم گیریهای مدیریتي مشارکت داده شوند .با

خالق

توجه به شرح وظایف ،حیطه عمل و جایگاه ،نمودار تشکیالتي روابط عمومي در سازمان

یت
مدیرا
ن
….

تهیه و تدوین و اجرایي شود.
با توجه با اینکه خالقیت و کارایي فعالیتهای روابط عمومي رابطه مستقیمي با نگرش
مدیران نسبت به این حوزه دارد ،پیشنهاد ميشود آموزشهایي در سطح مدیران در خصوص
روابط عمومي توسط اساتید مجرب به مرحله اجرا درآید و با توجه به گستردگي ارتباطات
درون سازماني و برون سازماني پیشنهاد ميشود یک نظامنامه ارتباطي جامع توسط
متخصصان ارتباطات و روابط عمومي تدوین و اجرا شود.
پیشنهاد ميشود ،با توجه به گستردگي روز افزون به کارگیری تکنولوژیهای نوین
ارتباطي برای برقراری تعامل دوسویه با مخاطبان ،تهیه امکانات و ابزار مورد نیاز و ارائه
آموزشهای الزم به دستاندر کاران روابط عمومي در استانها اجرایي شود.
همچنین با توجه به نقش مؤثر تخصیص بودجه در خالقیت و کارایي روابط عمومي،

نقش خالقیت و عوامل موثر بر آن در کارایی روابط عمومی ...

تأمین اجتماعي با مشارکت مدیران عالي و متخصصان ارتباطات و روابط عمومي بازنگری،

239

پیشنهاد ميشود سرفصل مشخص در بودجهریزی سازمان برای فعالیتهای روابط عمومي در

برر

نظر گرفته شود.

سی

سپاسگزاری :این مقاله حاصل پایان نامه کارشناسي ارشد رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد

تأث
یر

اسالمي واحد تهران مرکزی است؛ نویسندگان مقاله بر خود الزم مي دانند از تمامي عزیزاني

عوام

که در اجرای این پژوهش ما را یاری رساندهاند؛ تشکر و قدرداني نمایند.

ل
فرد
یو
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