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چكيده
پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه روابط عمومی الکترونیک رر ووسک ن نمکاد اراری ایکرا
برروی کارمندا سازما میراث فرهنگی ،صنایع رستی و گررشگری بنعنکوا جام کن امکاری و
ازطریق روش پیمایشی و ابزار پرسشنامن طراحی و اجرا شده اسک .حمکج جام کن امکاری ایک
پژوهش (کل کارمندا سازما ) حدور  8000نفر بور کن از طریق فرمول نمونکنگیکری ککوکرا
 385نفر بن عنوا حمج نمونن رر نمر گرفتن شد نتایج نشا رار بی کیفی .قابلی.های و کاملی
بور روابط عمومی الکترونی و و امل اثکربشش سکازما میکراث فرهنگکی ،صکنایع رسکتی و
گررشگری با ریگر رستگاههای اجرایی کشور ،بی بهره گیری از قابلیک .بکن روز بکور ار کار و
اطالعات رر روابط عمومی الکترونی و اگاهیبششی نس  .بن حقوق و وکالیف متقابل مکررد و
نمکاد اراری رر ایک سکازما  ،بکی کیفیکک .قابلیک .پیگیکری رر روابکط عمکومی الکترونیک و
کارامدسازی شیوه های نمارت و کنترل نماد اراری رر سازما میراث فرهنگی ،بکی اسکتفاره از
امکا وولید محتوا رر روابط عمومی الکترونی ووسط کارمندا و بهکرهگیکری از ررفیک.هکای
مررمی رر ای سازما رابطن م ناراری وجور رارر
واژگان كليدي :روابط عمومی الکترونی  ،ووس ن ،نماد اراری ،و املی بور
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تاريخ پذيرش مقاله95/10/14 :

 .1دانشجوی دکتری تخصصی رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد علوم و تحقیقات ،تهررا ر
ایرا ()Alireza_kharazi@yahoo.com
 .2استادیار وعضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی ،واحد تهرا مرکزی ،تهرا ر ایررا  ،نوینرهده منر و
()nassim_majidi2000@yahoo.com
 . 3اسررتادیار وعضررو هیررات علمرری دانشررگاه آزاد اسررالمی ،واحررد علرروم و تحقیقررات ،تهرررا ر ایرررا
()dr.afsaneh.mozaffari@gmail.com
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مقدمه
درعصر ارتباطات و اطالعات ،کره ارا وهرور وهراوریهرای ددیرد همرراه اسر  ،اسرتااده از
امکانات این وهاوریها ددید یکی ازضروریات زنردیی محنرو مریشرود .امرروزه وتتری
صحب از اطالعات و دوامع اطالعاتی اس  ،دامعهای که از لحاظ وهاوریهرای اطالعراتی
غهیتر ااشد ،راح تر پلههای پیشرو را طی خواهد نمود .این وهاوریها تادر خواههرد ارود
تغییرات ینترده ای در نحوه تعامل میا مردم اا سازما ها ،وزارتخانهها و مؤسنرات دولتری
و غیردولتی نظیر خدماتدهی اه مشتریا و شرهروندا  ،ارهویرهه در حروزه رواارم عمرومی
اهودود آورند.
امروزه رواام عمومیهای سرازما هرا ،مؤسنرات ،وزارتخانرههرا و ...ارا اهررهییرری از
وهاوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی یا اه عبارت دیگر ،رواام عمرومی الکترونیرس سرعی
دارند اهداف ،وعالی هرا و ماموریر هرای خرود را ارا ایرن تکهولرو یهرا مهببرس سرازند ترا
مخاطبا ایشتری را اه سوی خود دذ و خردمات راحر  ،سرریع و مهاسربی اره آنهرا ارا ره
دههد.
اخیرا در کشور ایرا نیز اا ااال روتن ضریب ناوذ ایهترنر و ینرترز زیرسراخ هرای
مراوطه ،انیاری دستگاههای دولتی و خصوصی ،اا اهرهییری از وروی های رواام عمومی
الکترونیس درصدد ارتقای اخشهای مختلف سازما  ،اهویهه توسعه نظام اداری سازما هرا
هنتهد.
رواام عمومی الکترونیس اا دارا اود مؤلارههرای مهمری نظیرر سررع و دتر اراال،
اهروز اود اطالعات ،تعاملی اود  ،امکا تولیرد محتروا (مشرارک ) ،تاالیر پیگیرری و...
می تواند نقش مهمی در توسعه نظام اداری ایرا (اه عهروا یکری از زیرر سراخ هرای مهر
توسعه) ایاا نماید.
امروزه انیاری از سازما های مه کشور در ارنامه ریرزیهرای اسرتراتهیس ارا هردف
توسعه نظام اداری خود ،سه تاال تودهی از اودده ساالنهشا را ارای توسعه زیرساخ هرا
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و وهاوریهای کاراردی رواام عمومی اختصاص میدههد.
ار این اساس ،سازما مهمی نظیر سازما میراث ورههگی ،صهایع دستی و یردشرگری
که از سازما های مه کشور محنو میشود نیز میتواند از امکانات و مؤلاههرای متهرو
رواام عمومی الکترونیس اهعهوا اازاری ارای توسعه نظام اداری خود اهره دویهد.
اا نگاهی اه ارنامه اصرالحات در مردیری و نظرام اداری کشرور ،کره توسرم معاونر
توسعه مدیری و سرمایه اننانی ریاسر دمهروری در آذر مراه  1392تهیره و تردوین شرده
اس  ،در مییاای نقش و ساختار دول  ،توسعه دول الکترونیس و هوشمهدسرازی اداری،
ارتقای خدمات عمومی در وضای رتااتی ،مدیری سرمایه اننرانی ،وهراوریهرای مردیریتی،
ورههررس سررازمانی ،صرریان از حقررو مررردم و سررالم اداری و نظررارت و ارزیرراای از
شاخصهای مه و تعیینکههده در توسعه نظام اداری کشور محنو میشروند کره در ایرن
راسررتا سررازما میررراث ورههگرری ،صررهایع دسررتی و یردشررگری مرریتوانررد اررا اهرررهییررری از
مؤلاه های رواام عمومی الکترونیس نظیر تعاملی اود  ،تاالی پیگیری ،امکا تولید محتروا
(مشارک ) ،سرع اراالی اطرال رسرانی ،تاالیر پیگیرری و ...در راسرتای ماموریر هرا و
ووایف سازما  ،نقش محرکی ارای پیشرو و توسعه کشور ایاا کهد.
این مقاله ضمن تبیین مؤلاههای رواام عمومی الکترونیس اا شاخصهای توسرعه نظرام
اداری ایرا سعی خواهد کرد میزا کارایی و اثریرذاری مؤلارههرای رواارم عمرومی را ارا
شاخصهای توسعه نظام اداری ایرا مورد سهجش و ارزیاای ترار دهد.
در پایا درمی یاای که اه چه میزا مؤلاههایی نظیر تعاملی اود  ،امکا تولیرد محتروا
(مشارک پذیری) ،اه روز اود اطالعات و تاالی پیگیری در زمیهرهسرازی اررای درذ و
استااده از وروی های مردمی در سازما  ،تعامرل اثرراخش سرازما ارا دسرتگاههرای اداری،
آیرراهیاخشرری ننررب ارره حقررو و تکررالیف متقااررل مررردم و نظررام اداری و کارآمدسررازی
شیوههای نظارت و کهتر در سازما میرراث ورههگری ،صرهایع دسرتی و یردشرگری نقرش
دارد.
 .1پيشينه تحقيق
تاکهو هیچ تحقیقی در موضو یادشده در داخل و خرار کشرور انجرام نشرده اسر  ،امرا
ارخی از تحقیقات که اا این تحقیس تراا موضوعی دارد اه شرح ذیل اس :
 .1رسرراله دکترایرری اررا عهرروا «اررسرری وضررعی اسررتااده وزارتخانررههررای ایرررا از
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تکهولو ی های کاراردی رواام عمومی الکترونیرس و ارا ره یرس الگروی مهاسرب» توسرم
حمید ضیاییپرور ،در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علروم و تحقیقرات تهررا در سرا 1388
انجام شد که در این رساله اه تاصیل وضعی استااده هر کدام از وزارتخانرههرای کشرور از
وهاوری های کاراردی رواام عمومی الکترونیس ارا روز تحلیرل محتروا و پیمایشری (اارزار
پرسشهامه) اررسی و درنهای یس مد اومی مهاسب ارا ه شده اس .
محقس در این تحقیس دریاوته اس که این شهاخ مدیرا رواام عمومی وزارتخانههرا
از وهاوریهای رواام عمومی الکترونیس و اهکارییری این وهراوریهرا در وزارتخانره ،ارین
استااده رواام عمومی وزارتخانهها از وهاوریهای کاراردی رواارم عمرومی الکترونیرس ارا
سواد دیجیتالی مدیرا رواام عمومی آنها و این نو وزارتخانه از لحاظ مخاطبا و کرارارد
تکهولو یهای رواام عمومی الکترونیس هیچیونه راابه معهاداری ودود نردارد .در حرالی
که این میزا استااده رواام عمومی وزارتخانهها از وهاوریهای رواام عمرومی الکترونیرس
اا میزا شهاخ مخاطبا کارکها از آنها راابه معهاداری ودود دارد.
 .2رساله کارشهاسی ارشد اا عهوا «اررسری و شرهاخ نقراو تروت و ضرعف  ICTدر
ادرای ارنامه های توسعه او  ،دوم و سوم از دیدیاه متخصصا و کارشهاسرا  ICTکشرور»
نگارز کتایو اهمهی در دانشگاه آزاد اسالمی واحرد تهررا مرکرزی در سرا  1385دورا
شد .در چکیده این رساله آمده اس  :هدف پهوهش ،اررسی ارنامههرای توسرعه ادتمراعی،
ورههگی و اتتصادی (او  ،دوم و سوم) کشرور و نقراو تروت و ضرعف ادررای ارنامرههرای
توسعه اا استااده از پتاننیل  ICTدر اخشهای رواام عمومی ،میراث ورههگی و یردشگری
و تجارت الکترونیس .روز نمونهییری اهصورت تمامشماری ادرا شد؛ ادین صورت کره
متخصصا و کارشهاسا شاغل در هاتاد و چهار شرک نرماوزاری ر اطال رسانی در تهررا
اا حداتل پهج سا سااقه کار انتخا شدند .اخشی از ایرن پرهوهش اره روز کتااخانرهای و
اخش دیگر آ اه روز پیمایشی انجام شده و اازار پهوهش ،پرسشهامه اس  .نتیجه ایهکه از
دیدیاه متخصصا و کارشهاسا  ICTکشور از پتاننیل  ICTدر ادررای ارنامرههرای توسرعه
او  ،دوم و سوم کشور در سره حروزه ادتمراعی ،ورههگری و اتتصرادی ارهصرورت ضرعیف
استااده شده اس و هیچ نقبه توتی در ادرای ارنامههای توسعه کشور اا استااده از پتاننریل
( )ICTدر سه حوزه ذکر شده دیده نمیشود .در ضمن ،وضع حوزه اتتصادی از نظرر میرزا
استااده از پتاننیل  ICTEننب اه حوزه ورههگی و ادتماعی اهترر اسر و حروزه ادتمراعی
وضع ادتری ننب اه حوزههای اتتصادی و ورههگی دارد.
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 .3رسالهای اا عهوا «اررسی نگرز دس اندرکارا رواام عمرومی وزارت ارتباطرات
و وهرراوری اطالعررات ننررب ارره ماهرروم روااررم عمررومی الکترونیررس» ،نگررارز حمیررده
آراسته کهی .در چکیرده ایرن رسراله آمرده اسر  :از آنجرا کره وزارت ارتباطرات و وهراوری
اطالعات یکی از مهر تررین دسرتگاه هرای ادرایری اسر کره نقرش انریار تعیرینکههرده در
انترسازی استااده از وهاوریهای نوین ارتباطی دارد و اا در نظر یروتن ایهکه یکری از پریش
شروهای تحقیس دول الکترونیس تغییر رواام عمومیها از شکل سهتی اه مدر اسر  ،در
ایهجا کوشش شده نگرز دس اندرکارا رواام عمومی این مجموعه در خصوص رواام
عمومی الکترونیس اررسی شود .روز پهوهش پیمایشی اس  .نتیجره کلری نشرا مریدهرد
ورههس و ذههی سهتی دسر انردرکارا رواارم عمرومی ،عردم اطرال مردیرا از ماراهی
مراوو اه رواام عمومی الکترونیس و عدم ودود زیرساخ های مورد نیاز و عدم آمروزز
کاوی کارکها  ،از موانع ایجاد رواام عمرومی الکترونیرس در وزارت ارتباطرات و وهراوری
اطالعات اس .
 .2ادبيات و چارچوب نظری
 .2-1روابط عمومی الكترونيک چيست؟

یس تعریف از رواام عمومی الکترونیکی ،عبارت از استااده از وهاوری اطالعات و ارتباطرات
ده دسترسی مخاطبا و ارا ه خدمات اه کارارا  ،سازما هرا و نهادهرا و دریاور اطالعرات
از طریس آنها در تمام ساع شبانهروز و ادو تعبیلی اس (داللی.)29-30 :1388 ،
حنین اوخمری ،اسرتاد دانشرگاه ،رواارم عمرومی الکترونیرس را روز ارهکرار یرروتن
وهاوری ددیرد ارتبراطی و رسرانههرای نروین اطرال رسرانی اررای ارا ره خردمات مهببرس ارر
خواستهها و نیازهای مخاطبا اه صورت لحظهای ارهمهظرور تحقرس اخشرید اره هردفهرای
رواام عمومی میداند (هما .)30 :
شهیهدخ خوارزمی ،استاد اریزیده رواارم عمرومی سرا  ،1388اره رواارم عمرومی
الکترونیس از دو زاویه نگاه میکهد :در نگاه او  ،رواام عمومی الکترونیس وعرالیتی اسر
که اا استااده از وهاوریهای نوین اطالعرات و ارتباطرات سرعی دارد اثراخشری وعالیر هرای
رواام عمومی را در راابه اا اهداف سازما و اهویهه دلب رضرای ذیناعرا اره حرداک ر
ارساند .در این معهی ،رواام عمومی الکترونیکی در مقاینه اا رواارم عمرومی سرهتی از نظرر
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هرردف ،نقررش و دایگرراه در سررازما تغییررری نکرررده امررا از توانمهرردی ارره مراتررب ارراالتری
ارخوردار شده اس  .در نگاه دیگر ،رواام عمومی الکترونیس نه تهها اه دلیل مجهزشد اه
وهاوریهای نوین توانمهدتر شده ،الکه اه دلیل الزام حضور منتمر ،وعرا و مرؤثر در وضرای
سایبر ،نقش و دایگاهش از اهیا تغییر کرده و اه مدیری دانرایی نزدیرسترر مریشرود .در
چهین معهایی ایرن تحرو اهمیر مرییاارد و رواارم عمرومی را از ایارایر نقرش تبلیغرات و
تشریاات ،اه عامل تحو استراتهیس در سازما تبدیل میسازد (هما .)30 :
سعید رضا عاملی ،استاد پیشگام رواام عمومی الکترونیس معتقد اس  :رواام عمومی
هوشمهد و مؤثر از متغیر مهمی در عرصه ارتباطات سخن مرییویرد کره هوشرمهد ارود آ
مهعکسکههده ودود «حس ارتباطی ماشیهی و تعامل اتوماتیس ماشرینهرا» و مرؤثر ارود آ
ایانگر مووس اود این صهع در هدف یروتن و اثریذارد ار مخاطب اا سه خصوصی :
کوتاه اود ورایهد کار؛ اه حداتل رسراند زمرا ؛ معبروف اره عالیرس و خواسرتههرای
مخاطب اود اس (هما .)31 :
 .2-2وظایف روابط عمومی الكترونيک

از ووایف مه رواام عمومیها ،اطال رسانی دتیس و اهموتع اره سرازما و مخاطبرا عرام و
خاص و ایجاد همهوایی در ااعاد درو و ایرو سازمانی اس  ،که ارا سراختن تصرویر ذههری
مهاسرب از سررازما و ارخررورداری از ااررزارهررای دتیرس ارتبرراطی ،مخاطبررا را ارره اسررتقبا از
وعالی ها و ارنامهها ترغیب و اه توسعه رواام عمومی کمس میکهد.
اه ووایف رواام عمومی الکترونیس عبارتهد از:
 .1سادهسازی نحوه ارا ه اطالعات و خدمات اه مخاطبا  ،سازما ها و نهادها ،و تنرهیل
دسترسی آنا اه این اطالعات.
 .2تنهیل دسترسی شهروندا و مخاطبرا سرازما هرا اره اطالعرات موردنیراز از طریرس
دایگزیهی مخاطبمداری و ادتما مداری اه دای اوروکراسیمداری.
 .3اهبود پاسخگویی و اطال رسانی اه مخاطبا و تضمین پاسخگویی و اطرال دهری در
خصوص نیازهای مخاطبا و سازما ها.
 .4اوزایش خالتی از طریس اهکارییری روزهرای ارتبراطی و اطرال ییرری و اطرال
رسانی در امور دولتی و غیردولتی که این من له مهجر اه اوزایش اهرهوری و کارایی
نهادها و سازما ها و اهبود امور داری خواهد شد.
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 .5سررادهسررازی ورایهرردهررای ارتباطررات و اطررال رسررانی و کرراهش هزیهررههررا از طریررس
یکپارچه سازی و حرذف موانرع و سینرت هرای زایرد ،وویاره دیگرر رواارم عمرومی
الکترونیس اس (ذکایی.)94-95 :1391 ،
 .2-3ضرورت توسعه نظام اداری کشور (نقشه راه اصالح نظام اداری)

نظررام اداری در ایرررا  ،اررا تودرره ارره نقررش ینررتردهای کرره در انجررام امررور دارد ،یکرری از
زیرساخ های مهر توسرعه اره شرمار مریآیرد کره اریترودهی اره آ منربب آسریبهرای
دبرا ناپذیری در منیر تحقس آرما های نظرام دمهروری اسرالمی ایررا  ،تحقرس ارنامرههرا،
رضای مردم و ...اس .
ااید در نظر داش همواره دول ها در سبوح مختلرف و اره شریوههرای یونرایو اره
دنبا اصالح نظام اداری اودهاند؛ لیکن اه دالیلی از دمله عدم شهاخ کامل ااعاد موضو ،
عدم تعریف دتیس رویکردهای نراور ارر مرد اداره امرور کشرور ،عردم تردوین راهبردهرا و
راهکارهررای مرارروو و یررا یروتررار شررد در امررور درراری و روزمررره ،مووقی ر چهرردانی در
اصالحات و تحقس اهداف یادشده کنب نکردهاند.
این امر در حالی اس که ساختار نظام اداری در شرایم وعلی و در انریاری از دهرات
اه دای ایاای نقش محرک ارای پیشرو و توسعه کشرور ،مرانعی در سرر راه آ اره شرمار
میآید .در این شرایم ،وارغ از ایهکه انجام اصالحات از یرس سرو ،امرری ادتهرا ناپرذیر و
ازسویی دیگر تکلیف تلقی میشود ،عدم اصالح آ عالوه ارر کهرد کررد منریر پیشررو
کشور ،اخش عظیمی از مهااع الزم ارای توسعه را نیز صرف نگهداش خود مینماید و این
نقصا مودب شکاف میا وضع مودود و تحقس چش انداز میشود (نقشه راه اصالح نظرام
اداری)14 :1392 ،
در این راستا ،معاون توسرعه مردیری و سررمایه اننرانی ریاسر دمهروری در سرا
 1392ار مبهای سیاس های کلی نظام اداری ،اتدام اه تهیه ارنامهای دامع (نقشره راه اصرالح
نظام اداری) کرده اس که این ارنامه مشتمل ار هش حوزه مهر نقرش و سراختار دولر ،
دول الکترونیرس وهوشمهدسرازی اداری ،خردمات عمرومی در وضرای رترااتی ،مردیری
سرمایه اننانی ،وهاوریهای مدیریتی ،ورههس سازمانی ،صریان از حقرو مرردم و سرالم
اداری و نظارت و ارزیاای اس .
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برخی از مهمترین سياستهای کلی نظام اداری

















زمیههسازی ارای دذ و استااده از وروی های مردمی در نظام اداری؛
انعباف پذیری و عدم تمرکز اداری و سازمانی اا رویکرد اوزایش اثراخشی ،سرع
و کیای خدمات کشوری؛
کل نگری ،همنوسازی ،هماههگی و تعامل اثرراخش دسرتگاههرای اداری ارهمهظرور
تحقس اهداف ورااخشی و چش انداز؛
توده اه اثراخشری و کرارآیی در ورآیهردها و روزهرای اداری ارهمهظرور تنرریع و
تنهیل در ارا ه خدمات کشوری؛
ایجاد زمیهه رشد معهوی مهااع اننانی و اهنازی و ارتقای سبح دانرش ،تخصرص ومهارتهای آنا ؛
کل نگری ،همنوسازی ،هماههگی و تعامل اثراخش دستگاههرای اداری ارهمهظرورتحقس اهداف ورااخشی و چش انداز؛
حمای از روحیه نوآوری و ااتکار و اشاعه ورههس آ  ،و اهبود منرتمر ارهمهظرورپویایی نظام اداری؛
شاافسازی و آیاهی اخشی ننب اه حقو و تکالیف متقاال مردم و نظام اداریاا تأکید ار دسترسی آسا و ضاابهمهد مردم اه اطالعات صحیح؛
کارآمدسازی و هماههگی ساختارها و شیوههای نظرارت و کهترر در نظرام اداری و
یکپارچهسازی اطالعات (هما .)8-9 :

 .3چارچوب نظری
 .3-1جامعه اطالعاتی چيست؟

اتکا روزاوزو ار وعالی هایی که منتقیماً اا تولید ،توزیرع و کرارارد اطالعرات مررتبم اسر
سبب شده انیاری از کشورهای صهعتی دها را دامعههای اطالعراتی اخوانهرد .در حقیقر
این ماهوم در ااتدا ارای توصیف مشخصات نوین کشورهای وراصرهعتی ارهکرار روتره اسر ؛
کشورهایی که در آنها همه چیز واانته اه اطالعرات اسر  .وا ه دامعره اطالعراتی و ماراهی
شبیه اه آ  ،یعهی عصر اطالعات و اتتصاد دانش دامعهای را توصیف میکهد که ارای تولیرد
انوا کاالها و خدمات واانتگی زیادی اه کارارد وهراوری اطالعرات ودرود .دامعره صرهعتی
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ارای اوزایش کار ادنی اننا ها اه نیروی درونی موتورها نیازمهرد ارود ،امرا دامعره اطالعراتی
ارای اوزایش کار ذههی نیازمهد تکهولو ی کامپیوتر اس (محنهی.)9-10 :1380 ،
 .3-2جامعه شبكهای

دامعه شبکهای از د مدرنیته تشدید یاوته و در روند دهانی شرد کره چهرد دهره اسر در
حا رخ نمایی اس  .در میا صاحبنظرا و اندیشمهدا  ،مانو ل کاستلز اهتررین ترالز را
ارای روشن کرد زوایای تاریس و پوشریده دامعره شربکهای انجرام داده اسر  .وی ریشره
اهودود آمد دها نو را در تالتی سه ورایهد تاریخی در اواخر دهره  1960مریالدی و نیمره
دهه  1970میالدی دنتجو میکهد:
الف) انقال تکهولو ی اطالعات؛
) احرا های اتتصادی سرمایهداری و دول ساالری و تجدید ساختار متعاتب آ ؛
) در نهایر  ،شرکووایی دهربشهرای ادتمراعی ر ورههگری همورو آزادیخرواهی،
حقو اشر ،ومیهین و طروداری از محیم زین  .اه عقیده وی ،تعامرل میرا ایرن ورایهردها
یس ساختار نوین ادتماعی منلم؛ یعهی دامعه شبکهای ،یرس اتتصراد نروین؛ یعهری اتتصراد
اطالعاتی و یس ورههس نوین یعهی؛ ورههس مجاز واتعی را اره ودرود آورده اسر  .مهبرس
نهاته در این اتتصاد ،دامعه و ورههس ،زیراهای کهش و نهادهای ادتماعی در سراسر دامعره
دهانی خواهد اود.
در دامعه شبکهای پیشرو ،اوراد و دوامع در درو تا های تازه ،هوی هرای ترازهای
میییرند و در این میا  ،تعاریف تازهای از اننا عرضه مریشرود .در عرین حرا خرود ایرن
شبکه تح تأثیر دیهامین داخلی دسرتخوز تغییررات دا مری و در نتیجره ایجراد الگوهرای
ددید زین و حیات در نقاو مختلف میشود.
در این دامعه نو که در حا رخ نمود اسر  ،شراهد دیریرونی سراختاری در تولیرد
تدرت و نیز رواام ادتماعی هنتی  .این دیریونیها اه تغییر اهیادین مشااهی در شرکلهرای
ادتماعی مکا و زما  ،اه وهور ورههس ددید مهجر میشود (مددپور.)60 :1393 ،
 .4روش تحقيق
در این تحقیس از روز پیمایشی استااده شرده اسر  .ماهروم پیمرایش اوکرار ،تردمره کلمره
( )surveyانگلینرری و معرراد وا ه ( )sondageوراننرروی اسر  .پیمررایش یررا سررهجش اوکررار،

256

فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي ♦ سال ششم ♦ شماره بيستوپنجم

اررسی توصیای ویهه عقاید و آرای عمومی اس  .این روز ار اساس پرسش استوار اسر .
روز پیمایشی یکی از کهنترین شیوههای پهوهش اه شرمار مریرود کره ریشره در اعمرا
تاریخ اشر دارد.
از اازار پرسشهامه نیز ارای یروتن دیدیاههای کارکها سازما میراث ورههگی ،صهایع
دستی و یردشگری اهره یروته و محقس اه شکل حضوری پرسشهامههرا را در میرا اعضرای
دامعه توزیع کرده اس .
دامعه آماری تحقیس ،کارکها سازما میراث ورههگری ،صرهایع دسرتی و یردشرگری
که تعداد حدود  8000نار در کل کشور هنتهد .محقس اا مرادعه اره سراختما هرای سرتادی
سازما مراوطه اطالعات را دمعآوری کرد.
در این تحقیس از روز نمونهییری خوشهای استااده شده اس و حج دامعه نمونه ارا
استااده از ورمو کوکرا اه تعداد  385نار رسید( .الزم اره ذکرر اسر کره محقرس پرس از
اهدس آورد حج نمونه اا مرادعه اره سراختما هرای سرتادی شرماره یرس و دو سرازما
میرات ورههگی ،صهایع دستی و یردشگری ،در مجمو  385مورد دمعآوری کرده اس .
ارای اثبات یا رد ورضیه و پاسخ اه سوالت پهوهش ،روز تجزیره و تحلیرل اطالعرات
اهصورت کیای (استداللی) و کمی (آمار توصیای و استهباطی) اس  .در این تحقیرس ،روز
تجزیه و تحلیل اطالعات اهصرورت توصریف آمراری و توصریف اسرتباطی اسر  .هموهرین
اهمهظور تجزیه و تحلیل دادهها اه وسیله نرماوزار آماری  SPSSاز دو روز اهره یروتره شرد.
ااتدا اهمهظور یویا ساختن اطالعات هر یس از سؤاالت پرسشهامه ،اره ترسری درداو یرس
اعدی و توصیف وراوانی هر یس از آنها پرداخته شد و سپس ارای تجزیه و تحلیل استهباطی
ورضیه های پهوهش از آزمو آماری خی دو استااده شد .مجذور خی ( xاه تروا  )2راابره
این وراوانیهای مورد انتظار و وراوانیهای مشاهدهشده را نشا میدهد .آزمو مجذور خی
دو زمانی مورد استااده واتع میشود که وراوانیهای دمعآوری شده ،اه دستهها یرا طبقرات
یننته مراوو ااشهد .این آزمو هموهین در مواتعی اهکار میرود کره ویهیریهرای مرورد
مبالعه ،متغیرهای پیوستهای ااشهد ولی آنها را ار اساس مالک مشخصری طبقرهاهردی کررده
ااشی  .آزمو خی دو یکی از آزمو های غیرپارامتریس اس که ایش از سایر آزمو هرای
این دسته در پهوهشهای علوم اننانی و در روز علی اهکار میرود.
روایی تحقیس نیز توسم  30نار از کارکها سازما میرراث ورههگری ،صرهایع دسرتی و
یردشگری مورد اررسی ترار یرو و اا ترار داد این  30نار طبس ضواام تعریفشرده در
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نرم اوزار آماری  SPSSتأیید شد تس تس سؤاالت پرسشهامه کامالً مرتبم اا موضو اوده و
پرسشهامه میتواند اه سؤاالت و ورضیههای تحقیس پاسخ دهد .پایایی ایرن تحقیرس ارر اسراس
آلاای کرونباخ معاد  0/82اس که اا استااده از این روز مورد تبو واتع شد.
 .5تجزیه و تحليل استنباطی
ورضیه او  :این کیای تاالی تعاملی اود رواارم عمرومی الکترونیرس و تعامرل اثرراخش
سازما میراث ورههگی ،صهایع دستی و یردشگری ارا دیگرر دسرتگاههرای ادرایری کشرور
راابه معهاداری ودود دارد.
و امل اثربشش سازما میراث فرهنگی ،صنایع رستی و گررشگری
با ریگر رستگاههای اجرایی کشور
کیفی .قابلی .و املی بور روابط
عمومی الکترونی

عالی
روب
ض یف
ریلی ض یف
جمع

مقدار ری رو
95/559

عالی

روب

ض یف

ریلی ض یف

جمع

2
17
2
0
21

8
47
96
10
161

5
40
99
26
170

0
4
10
19
33

15
108
207
55
385

سطع م ناراری
0/000

ررجن ازاری
9

هما یونه که در ددو وو مالحظه میشود ،اا توده اه ایهکه سبح معهاداری محاسبهشده
کوچستر از  0/05اس  ،ورض صار در سبح معهاداری  0/05رد شده اس  .اهااراین ارا 95
درصد اطمیها و  5درصد خبا میتوا اوهار داش که ورضیه پهوهشی مبهی ار ایهکره ارین
کیای تاالی تعاملی اود رواام عمرومی الکترونیرس و تعامرل اثرراخش سرازما میرراث
ورههگی ،صهایع دستی و یردشگری اا دیگر دستگاههرای ادرایری کشرور راابره معهراداری
ودود دارد ،مورد تأیید ترار میییرد.
مقدار ضریب هم ستگی کندال
0/304

سطع م ناراری
0/000

هموهین ضریب مقدار همبنتگی کهدا وو حاکی از آ اسر

کره همبنرتگی میرا
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دو متغیر م ب ومتوسم اس .
ورضیه دوم :این اهرهییری از تاالی اه روز اود اخبار و اطالعات در رواارم عمرومی
الکترونیرس و آیراهیاخشری ننررب اره حقرو و تکررالیف متقاارل مرردم و نظررام اداری در
سازما میراث ورههگی ،صهایع دستی و یردشگری راابه معهاداری ودود دارد.
اگاهیبششی نس  .بن حقوق و وکالیف متقابل مررد و نماد اراری
رر سازما میراث فرهنگی ،صنایع رستی و گررشگری
بهرهگیری از قابلی .بنروز بور
ار ار و اطالعات رر روابط عمومی
الکترونی

ریلی زیار
زیار
کج
ریلی کج
جمع

مقدار ری رو
22/06

عالی

روب

ض یف

ریلی ض یف

جمع

2
6
7
0
15

15
33
49
5
102

12
75
90
26
203

10
19
22
14
65

39
133
168
45
385

ررجن ازاری
9

سطع م ناراری
0/009

هما یونه که در ددو وو مالحظه میشود ،اا توده اه ایهکه سبح معهاداری محاسبهشده
کوچستر از  0/05اس  ،ورض صار در سبح معهاداری  0/05رد شده اس  .اهااراین ارا 95
درصد اطمیها و  5درصد خبا میتوا اوهار داش که ورضیه پهوهشری مبهری ارر ایرن کره
این اهرهییری از تاالی ارهروز ارود اخبرار و اطالعرات در رواارم عمرومی الکترونیرس و
آیاهی اخشی ننب اره حقرو و تکرالیف متقاارل مرردم و نظرام اداری در سرازما میرراث
ورههگی ،یردشگری و صهایع دستی راابه معهاداری ودود دارد ،مورد تأیید ترار میییرد.
مقدار ضریب هم ستگی کندال
0/082

سطع م ناراری
0/069

هموهین ضریب مقدار همبنتگی کهردا ورو حراکی از آ اسر کره همبنرتگی میرا دو
متغیر م ب و ضعیف اس .
ورضرریه سرروم :اررین کیای ر تاالی ر پیگیررری آنالیررن در روااررم عررومی الکترونیررس و
کارآمدسازی شیوه های نظارت و کهترر نظرام اداری در سرازما میرراث ورههگری ،صرهایع
دستی و یردشگری راابه معهاداری ودود دارد.
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کارامدسازی شیوههای نمارت و کنترل نماد اراری
رر سازما میراث فرهنگی ،صنایع رستی و گررشگری
کیفی .قابلی .پیگیری انالی رر
روابط عومی الکترونی

عالی
روب
ض یف
ریلی ض یف
جمع

مقدار ری رو
271/41

عالی

روب

ض یف

ریلی ض یف

جمع

9
4
2
0
15

2
40
40
0
82

0
55
150
16
221

0
8
33
26
67

11
107
225
42
385

سطع م ناراری
0/000

ررجن ازاری
9

هما یونه که در ددو وو مالحظه میشود ،اا توده اه ایهکه سبح معهاداری محاسبهشده
کوچستر از  0/05اس ورض صار در سبح معهاداری  0/05رد شده اس  .اهرااراین ارا 95
درصد اطمیها و  5درصد خبا میتوا اوهار داش که ورضیه پهوهشی مبهی ار ایهکره ارین
کیای تاالی پیگیری در رواام عومی الکترونیرس و کارآمدسرازی شریوههرای نظرارت و
کهتر نظام اداری در سازما میراث ورههگی ،صهایع دستی و یردشرگری راابره معهراداری
ودود دارد ،مورد تأیید ترار میییرد.
سطع م ناراری
0/000

مقدار ضریب هم ستگی کندال
0/424

هموهین ضریب مقدار همبنتگی کهردا ورو حراکی از آ اسر کره همبنرتگی میرا دو
متغیر م ب و متوسم اس .
ورضیه چهارم :این استااده از امکا تولید محتوا در رواام عمومی الکترونیرس توسرم
کارمهدا و اهرهییری از وروی های مردمی در سازما میرراث ورههگری ،صرهایع دسرتی و
یردشگری راابه معهاداری ودود دارد.
استفاره از امکا وولید محتوا رر
روابط عمومی الکترونی ووسط
کارمندا

بهرهگیری از ررفی.های مررمی
رر سازما میراث فرهنگی ،صنایع رستی و گررشگری
عالی

روب

ض یف

ریلی ض یف

جمع
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ریلی زیار
زیار
کج
ریلی کج
جمع
مقدار ری رو
25/053

0
6
6
2
14
ررجن ازاری
9

2
17
70
12
101

2
24
130
42
198

2
8
37
25
72

6
55
243
81
385

سطع م ناراری
0/003

هما یونه که در ددو وو مالحظه میشود ،اا توده اه ایهکه سبح معهاداری محاسبهشده
کوچستر از  0/05اس ورض صار در سبح معهاداری  0/05رد شده اس  .اهرااراین ارا 95
درصد اطمیها و  5درصد خبا میتوا اوهار داش که ورضیه پهوهشی مبهی ار ایهکره ارین
استااده از امکا تولید محتوا در رواام عمومی الکترونیس توسم کارمهدا و اهرهییری از
وروی های مردمی در سازما میراث ورههگی ،صهایع دستی و یردشگری راابره معهراداری
ودود دارد ،مورد تأیید ترار میییرد.
مقدار ضریب هم ستگی کندال
0/166

سطع م ناراری
0/000

هموهین ضریب مقدار همبنتگی کهردا ورو حراکی از آ اسر کره همبنرتگی میرا دو
متغیر م ب و ضعیف اس .
جمعبندی و نتيجهگيری
این تحقیس نشا داد که اهرهییری از وهاوری های کراراردی رواارم عمرومی الکترونیرس و
مؤلاه های آ دایگاه مه و تاال تودهی در توسعه نظام اداری ایرا (اا عهای اره نقشره راه
اصالح نظام اداری) دارد.
محقس اا آزمو ورضیههای تحقیرس ،ارا اهررهییرری از آزمرو هرای آمراری و ضرریب
همبنتگی کهدا دریاو که این کیای تاالی تعاملی اود رواام عمرومی الکترونیرس و
تعامل اثراخش سازما میراث ورههگی ،یردشگری و صهایع دسرتی ارا دیگرر دسرتگاههرای
ادرایی کشور راابه معهاداری ودود دارد.
هما طور که میدانی  ،امروزه یکی از ویهییهای یس سازما مووس ،داشرتن ارتبراو
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توی و مؤثر اا دیگر سازما هایی اس که در یس راستا و ده وعالیر مریکههرد .رواارم
عمومی الکترونیس اا دارااود تاالیر هرای مختلرف در انرتر و  2و و  3نظیرر تعراملی
اود  ،این امکا را اررای کارمهردا  ،مردیرا و سرازما میرراث ورههگری ،صرهایع دسرتی و
یردشگری و حتی مخاطبا سازما وراه میکههد تا اتوانهد عالوه ار ایهکره دریاور کههرده
یا مصرفکههده پیام ااشرهد ،تولیردکههرده پیرام نیرز ااشرهد .از سروی دیگرر ،رواارم عمرومی
الکترونیس اا ارخرورداری از مؤلاره مهر سرهول اسرتااده و در دسرترس ارود مریتوانرد
دسترسی و تعامل میا سازما میراث ورههگی ،صهایع دسرتی و یردشرگری و سرازما هرای
دیگر را اه راحتی ارترار سازد و آنها را از وعالی ها ،ماموری ها و ارنامههای سرازما آیراه
و زمیهه ایجاد تعامل سازنده و مشارک را وراه نماید.
ورضیه دوم تحقیس اا عهوا «این اهره ییری از تاالی اه روز اود اخبار و اطالعات در
رواام عمومی الکترونیس و آیاهیاخشی ننب اه حقو و تکالیف متقاارل مرردم و نظرام
اداری در سازما میراث ورههگی ،صهایع دستی و یردشگری راابه معهراداری ودرود دارد»
نیز تأیید شد.
در عصر ارتباطات و اهویهه وهاوریهای نوین ارتباطی ،اه روز ارود اخبرار و اطالعرات
ویهیی مه و تعیینکههدهای ارای رسانهها محنو مریشرود .رسرانهای کره اتوانرد اخبرار و
اطالعات را اا کیای و سرع ااال مهتقل سازد ،دایگراه اردنرتهای در میرا مخاطبرا پیردا
خواهد کرد .از طرف دیگر ،آیاهی عموم اوراد دامعره ننرب اره حقرو و تکرالیف متقاارل
مردم و نظام اداری میتواند ووایف ،انتظارات و من ولی های مردم و نظرام اداری ننرب اره
یکدیگر را اه طور کامل آشکار و از تعارضات احتمالی اه نحو تاال تودهی دلوییری کهد.
اهااراین سازما میراث ورههگی ،صهایع دسرتی و یردشرگری ارا اهررهییرری از مؤلاره
اهروز ارود اخبرار و اطالعرات مریتوانرد کارمهردا و مخاطبرا خرود را از آخررین اخبرار
پیرامو توانین ،دستورالعملها ،طرحها و ...که اه نحوی اا حقو و تکالیف متقاارل مرردم و
نظام اداری مراوو اس آیاه سازد .در این راستا ،اطال سانی هوشرمهدانه تروانین و حقرو
مراوطرره اررا اسررتااده از وهرراوریهررای کرراراردی روااررم عمررومی الکترونیررس انرریار مایررد و
تأثیریذار اس .
ورضیه سوم نیز اا عهوا «این کیای تاالیر پیگیرری در رواارم عرومی الکترونیرس و
کارآمدسازی شیوه های نظارت و کهترر نظرام اداری در سرازما میرراث ورههگری ،صرهایع
دستی و یردشگری راابه معهاداری ودود دارد» مورد تأیید ترار یرو .

262

فصلنامه راهبرد اجتماعي فرهنگي ♦ سال ششم ♦ شماره بيستوپنجم

همانبور که می دانی یکری از اصرو مهر و کلیردی در مردیری سرازما  ،نظرارت و
کهتر اس که اه سازما متبو در رسید اه هدف و خار نشد از منیر پریشایهریشرده
کمس شایانی میکهد.
مؤلاره پیگیررری رواارم عمررومی الکترونیرس مرریتوانرد انررتری را ارهمهظررور سررازوکار
دریاو  ،اررسی و ارازخورد یرزارزهرای اریروتره از نظرارتهرا و تشرکلهرا ارر دولر و
اخشهای آ  ،اهویهه ارای سازما میراث ورههگی ،یردشگری و صهایع دستی ایجاد کهد.
از طرف دیگر ،مردم میتوانهد اا اهرهییری از رواام عمومی الکترونیس و وهاوریهای
آ درخواس ها ،انتقادات ،شکایات و ...خود از سرازما میرراث ورههگری ،صرهایع دسرتی و
یردشگری را مبرح و از مراحل و نتایج آ اه صورت مکانیزه آیاهی یااهد.
هموهین ورضیه چهارم اا عهوا «این استااده از امکا تولیرد محتروا در رواارم عمرومی
الکترونیس توسم کارمهدا و اهرهییری از وروی های مردمی در سازما میراث ورههگی،
صهایع دستی و یردشگری راابه معهاداری ودود دارد» نیز تأیید شد.
تبعراً یکرری از تمررایزات و تاالیر هررای روااررم عمررومی .1 :ننررب ارره روااررم عمررومی
 .2تاالی تولید محتوا و مشارک اوراد در رواام عمومی  2میااشهد.
تجراه کشورهای پیشروته نشا داده اس که سازما هایی که اه کارکها خرود امکرا
اوهارنظر و وکر کرد در منا ل مختلف را میدههد ،در تولید ایدههرای ددیرد و نروآوری
مووستر و پیشرو هنتهد.
امکا تولید محتوا که از مؤلاههای رواام عمومی الکترونیس محنو میشود نیز اره
کارکها و مخاطبا سرازما میرراث ورههگری ،صرهایع دسرتی و یردشرگری ایرن امکرا را
میدهرد ترا در راسرتای ماموریر هرا ،اهرداف و ارنامرههرای سرازما تولیرد محتروا کههرد و
پیشههادهای خود را ارا ه دههد که این مه در راستای ماموری اهرهییرری از ورویر هرای
مردمی که در نقشه راه اصالح نظام اداری آمده اس .
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