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  02/04/93 دريافت: تاريخ
  11/05/93تاريخ پذيرش: 

 رساني  شناسي اطالع آسيب
 ازها  انهر رسدخدمات دولت 

   عمومي و مسئوالن روابطن منظر خبرنگارا
  نوشتة

  *علوي  هدخت بروجرديم
  **صفورا بيگنه

  دهيچك
گـرفتن   رسـانه و پـيش   ها با استفاده از ظرفيـت  اي كه به عصر انفجار اطالعات مشهور است، دولت در زمانه
مشـي مناسـب    با مردم بهبود بخشيده و با ترسيم خطا رتوانند ارتباط خود  رساني مناسب مي هاي اطالع روش

هـاي مختلـف را افـزايش داده و     ارتباطي ضمن ايجاد ارتباط دوسويه با مخاطبان، مشاركت مردم در عرصـه 
  همراهي بيش از پيش آنان را رقم بزنند.

رساني خدمات دولت از منظـر   هاي اطالع فته از پژوهشي است كه با هدف شناسايي آسيباين مقاله برگر
  است.  انجام شده Qعمومي و خبرنگاران با روش  مسئوالن روابط

هـاي دولتـي و    هـا و وزارتخانـه   هـاي سـازمان   عمـومي  آماري اين پژوهش را مديران كل روابـط  ةجامع
عمـومي دولـت در سـطح     نفر از مسـئوالن روابـط   30دهند.  ميها تشكيل  دولت خبرگزاري ةخبرنگاران حوز

نفر از خبرنگـاران فعـال حـوزة     30شمار و  ها و نهادهاي زيرمجموعه دولت به شكل تمام مديركل وزارتخانه
  مشتركي پاسخ گفتند.  ةنام اند به پرسش دولت كه به شكل هدفمند انتخاب شده

رساني خـدمات خـود بـا     دولت در اطالععمومي،   وابطربر اساس نظرات مشترك خبرنگاران و مسئوالن 
عدم وجود خبرنگاران تخصصي در عمومي،   روابطمشكالتي مواجه است كه عدم توانمندي كافي كارگزاران 

بـودن سـواد    هاي مرتبط، پـايين  هاي مختلف، پذيرش كم دانشجو در مقطع تحصيالت تكميلي در رشته حوزه
رسـاني دولـت از ديـدگاه مسـئوالن      گيـر اطـالع   هاي گريبان ترين آسيب ز مهم... ا اي برخي مسئوالن و رسانه
  عمومي و خبرنگاران است. روابط

  عمومي، دولت. رساني، رسانه، روابط اطالع كليدواژه:

  
____________________________ 

  mbalavi36@yahoo.com  طباطبايي عالمهدانشگاه استاديار  *
  Bigonah.s@gmail.com  اردبيل تحقيقاتو انشگاه علوم علوم ارتباطات اجتماعي، دارشد  كارشناس **
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  مقدمه و طرح مسئله
تغيير نگرش مـردم در دنيـاي   تمايل براي فناوري و روزافزون پيشرفت ، جهاني ةگسترش جامع

هاي پيشـين   هاي جديد را جايگزين روش را بر آن مي دارد تا روشها  ا و سازمانه دولت ،امروز
   د.كنندر نشر اطالعات 
عنـوان مركـز    دولـت بـه   .رساني در كشور ما دولت است هاي اطالع ترين عرصه يكي از مهم

رساني دقيـق، سـريع و صـريح اقـدام و رضـايت       رساني به مردم بايستي نسبت به اطالع خدمات
  است.  رساني به مردم افزوده ند. ماهيت اسالمي كشور ما نيز بر اهميت اطالعكن را جلب مخاطبا

صبرو و صـابرو و  اآمنوا  نيالذ هايا اي( 200 فهيشر هيآل عمران آ ةمبارك ةسور ميدر قرآن كر
و  ييباي، داشتن شكياجتماع ةرابط يرابطو واتقواهللا لعلكم تفلحون) ضمن دعوت امت به برقرار

  است.  قرار دادهتأكيد و فالح مورد  يبه رستگار دنيرس يرا برا ياله يگرفتن تقوا شيدر پ
رسـاني   بر اهميت اطـالع  1386ت دولت در تيرماه ئمقام معظم رهبري نيز در ديدار با اعضاي هي

 واقعـاً  ،رسـاني اسـت   له اطـالع ئخواهم سفارش بكـنم مسـ   ياي كه م نكته«تأكيد كرده و بيان داشتند: 
 ؛اسـت  يفيرساني كار ظر ، البته كار اطالعديكن هيرا تغذ هاي مناسب ، رسانهديكن يرساني را قو اطالع

بـزرگ اطـالع    يداننـد از كارهـا   ينمـ  شما را مـردم  ياز كارها يلياالن خ ،كار هنرمندانه است كي
رسـاني   عمـومي اطـالع   روابـط  ةفـ يوظ تـر.  يئو جز يساختار يچه برسد به كارها ،كنند يحاصل نم

  ».ها است مردم و دستگاه نيارتباط ب ها عمومي كار روابط ،رمندانه استهن
 پذير است؛ چراكه ها امكان ها و رسانه عمومي تعامل روابط ةآنچه كه به آن اشاره شد در ساي ةهم

تــاريخي، داراي فصــول مشــتركي چــون  ةن دو گــروه بــا وجــود اخــتالف در اهــداف و پيشــينايــ 
  هستند.ر افكارعمومي، مخاطبان يكسان و استفاده از  ابزار و فنون مشترك رساني، تأثيرگذاري ب اطالع

ها نتوانند گزارش عملكرد خود را به روش مناسب به مردم اطـالع دهنـد،    مسلماً اگر دولت
رسـاني دقيـق و    ريزد. از اين رو دولت بايـد بـا اطـالع    ديوار اعتماد بين  مردم و دولت  فرو مي

عمـومي بسـيار حـائز     ود ترسيم كند. در اين ميان نقش رسانه و روابـط صريح انگاره مثبتي از خ
  اهميت است.

رساني درستي از خدمات  رسد  در ايران اطالع پژوهش حاضر اين است كه به نظر مي ةمسئل
ها چندان اعتماد   گيرد و ظاهراً مردم به اطالعات پخش و منتشرشده از رسانه دولت صورت نمي

ها از منظر  رساني خدمات دولت در رسانه شناسي اطالع ف اين تحقيق آسيبرو هد ندارند. از اين
هـا و   عمـومي  عمومي و خبرنگاران و شناخت نكـات اشـتراك و افتـراق روابـط     مسئوالن روابط

  هاي ارتباط بين اين دو گروه است. خبرنگاران درباره آسيب
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  ادبيات تحقيق و مباني نظري
  ارتباط با رسانه
هـايي از   به الگوهاي ارتباطي ميان يك سازمان و بخش (Media Relation)رسانه  واژة ارتباط با
توانـد شـامل    مند هستند. اين ارتباط مي هاي سازمان عالقه گردد كه نسبت به فعاليت رسانه بر مي

دهـد در سـطح محلـي، ملـي و در      حـوش آن رخ مـي   و هر اتفاقي كه در درون سازمان يا حـول 
  باشد. ي و افكارعمومي هاي مالي، قانون حوزه

تواند توسط هر يـك از دو طـرف آغـاز شـود؛ امـا از نظـر        ارتباط ميان سازمان و رسانه مي
منظـور دسـتيابي بـه بيشـترين و بهتـرين پوشـش ممكـن صـورت          ها به سازمان، ارتباط با رسانه

در مـورد  هـا   ها يا پاسـخ بـه آن   العمل در قبال رسانه صورت عكس گيرد. اين ارتباط گاهي به مي
هاسـت. ايـن رويكـرد در بهتـرين حالـت،       هاي تحقيقـي آن  رويدادي خاص يا پاسخ به گزارش

طور كلي بهتر است  است. به برنامه و واكنشي و در بدترين حالت، ناكارآمد و بالقوه خطرناك بي
سازمان يك برنامه منسجم ارتباط با رسانه، بر اساس چـارچوب اهـداف سـازمان خـود داشـته      

  )23 :1390ريجوي، باشد. (
  رساني هاي اطالع تعيين سياست

عمـومي را   اي يـك سـازمان و روابـط    هـاي رسـانه   اولين گام در بررسي فرايند اثربخشي فعاليت
يـك سـازمان    (Information Policy)رسـاني  هاي كالن اطالع توان تعيين و شناسايي سياست مي

اي و  هـاي ارتباطـات رسـانه    فعاليـت  بيان كرد. در واقع يك سازمان اولين موضـوعي را كـه در  
هاي واقعي و اساسـي در حـوزة    رساني به مخاطبان بايد مشخص كند آن است كه سياست اطالع
رسـاني   هاي اطـالع  دهند و اولويت ها و موضوعاتي تشكيل مي رساني سازمان را چه مقوله اطالع

تفاق نظر بين مسئوالن، مديران رساني بايد يك ا هاي اطالع ند؟ در ارتباط با سياستا سازمان كدام
عمومي آن سازمان وجود داشته باشـد   اندركاران روابط ارشد، مديران مياني و كارشناسان و دست
رسـاني   هـاي اطـالع   عمومي و مديريت سازمان سياست كه با يك ديد و نگرش واحد بين روابط

درسـتي و روشـني    ن بـه اندركاران يك سـازما  د و به زباني ساده دستشوتعيين، تدوين و ابالغ 
رسـاني   اي از اولويت در دستور كار سازمان براي اطـالع  بدانند كه چه موضوعاتي و با چه درجه
هـا و   عمـومي در ارتبـاط بـا آن سياسـت     اندركاران روابط به مخاطبان مد نظر قرار دارد كه دست

مسئوالن سازمان  نغيره همچنيشده به توليد و پردازش اخبار، گزارش، مقاله و  موضوعات تعيين
هـا و در نشـريات و بروشـورها و     وگـو و مصـاحبه بـا رسـانه     ها و گفـت  نيز در مراسم و برنامه

شده بپردازند. چنـين   هاي موضوعي تعيين ها و اولويت پوسترها به تبيين و تشريح همان سياست
ـ رساني بـه صـورت هدفمنـد و بـا وحـدت رو      اطالع ةتواند سازمان را در حوز رويكردي مي  ةي

رساني سازمان نزديـك كنـد. در غيـر ايـن      هاي كلي اطالع مشخص به اهداف نهايي و استراتژي
عمـومي و سـاير منـابع توليـد      صورت با پراكندگي در انتشار انـواع اطالعـات از سـوي روابـط    
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رسـاني گـام    توان در يك جهت اصولي و منطقي در حـوزة اطـالع   اطالعات (مديران و ...) نمي
اهد تضادهايي در انتشار اطالعات از سـوي دسـت انـدركاران يـك سـازمان      برداشت و حتي ش

هـاي   هـا و اسـتراتژي   اول هـر سـازماني بايـد بدانـد سياسـت      ةخواهيم بـود. بنـابراين در وهلـ   
هـاي   رساني آن بر چه موضوعات مشخصي استوار است تا بر مبناي آن از فنون و تكنيـك  اطالع

و مخاطبان خود استفاده   و انعكاس آن در نزد افكارعمومي اي براي تبليغ و انتشار مختلف رسانه
هـا در   كند. هر چند كه بديهي است در هر موقعيت زماني مشخص، ممكن اسـت ايـن سياسـت   

هـا   د و شعارها و اولويـت شورساني بر اساس شرايط روز دستخوش تغيير و تحول  حوزة اطالع
هـاي   تواند شعار و سياسـت  در يك سال مي تواند براي هر سازمان و در هر سال متغير باشد، مي

رساني مباحث تحقيقاتي و پژوهشي در يـك سـازمان باشـد و در سـال ديگـر       دار اطالع اولويت
و فنـي يـا آمـوزش سـازمان       رساني بر تبيين و تشريح دستاوردهاي علمـي  محور و مبناي اطالع

يـد و مشـخص فعاليـت،    جد ةد. لذا آنچه مهم است آنكه همگان بدانند در يك حـوز شوتعيين 
رساني سازمان دقيقاً بر روي چه موضوعاتي و با چه اولويتي متمركـز و بايـد    هاي اطالع سياست

  )111: 1389در چه سمت و سويي گام بردارند. (سيدمحسني، 

  عمومي الگوهاي روابط
ي ارائه عموم ) چهار الگوي روابط1984عمومي در آمريكا ( پردازان روابط گرونيك و هانت از نظريه

هاي مخاطب و ماهيـت و تـوان نفـوذ آن اسـتوار      كنند كه بر جريان ارتباط ميان سازمان و گروه مي
تـوان بـه    عمـومي را مـي   هاي عملـي روابـط   ند كه فعاليتا ها بر آن تر آن هستند. به عبارت مشخص

رسـاني   اطـالع  اند از: نمايندگي مطبوعاتي يـا تبليغـات،   بندي كرد كه عمدتاً عبارت هايي دسته گروه
  پردازيم.   ها مي عمومي، دوسويه ناهمسنگ و دوسويه همسنگ. در ذيل به شرح هر كدام از آن

  الگوي نمايندگي مطبوعات يا تبليغات
  دارد.  1900هاي مطبوعاتي يا تبليغاتگران پيش از سال هاي  نخستين الگو ريشه در فعاليت عامل

عنـوان الگـوي    رواج يافت و در اين زمان به 19قرن ورود به  ةمطبوعات در آستان ةالگوي نمايند
مطبوعـات در   ةمثابـة نماينـد   عمـومي بـه   عمومي ترويج پيدا كرد. طبق اين الگو روابط متداول روابط

  كند و با تهيه اخبار مختلف درصدد تغذيه اطالعاتي مطبوعات است. سازمان عمل مي
عبارتي ديگر ارتباط  بليغات است. بهسويه است كه در آن هدف اصلي ارتباط، ت اين الگو يك

ها در اين  ويه است و حقيقت كامل در محتواي اطالعات و برنامهس عمومي با مخاطب يك روابط
  الگو ضرورتي ندارد.

  اند از: هاي الگوي مطبوعاتي عبارت ترين ويژگي مهم
دهـد و لـذا    ميسويه است وصرفاً منافع سازمان را مد نظر قرار  عمومي يك هاي روابط فعاليت 

 مدار است. سازمان
 ها همان تبليغات است. عمومي منظور از روابط 
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كند و در پي آن است كه مخاطبان را براي پذيرش اهداف سازمان  مخاطب را منفعل تلقي مي 
 ترغيب كند.

نگار مقيم) و در پي  كند (روزنامه عمومي خود را نمايندة مطبوعات در سازمان تلقي مي روابط 
 اطالعاتي مطبوعات بوده و هدف ارتباط، تبليغات است. ةذيتغ

كنند و سعي دارند با استفاده  عمومي، نقش يك تكنسين ارتباطات را ايفا مي كارشناسان روابط 
 هاي مختلف از قبيل خبر، مقاله مطبوعاتي و ... ايفاي نقش كنند. از تكنيك

 هاست. سانهعمومي، ايجاد ارتباط با ر كاربرد راهبردي روابط 
 عمومي انعكاس اطالعات خوشايند و حذف اطالعات ناخوشايند است. هدف روابط 
شـود   ها توجه نمي ها و سنجش اثربخشي آن سويه بودن جريان ارتباط، به ارزيابي فعاليت خاطر يك به 

 است. ها، آن هم با نگاهي كمي  و ارزيابي مورد نظر بيشتر معطوف به سنجش محتواي رسانه
 شود. پسند مي جايگاه تحقيق در توليد اطالعات در حد صفر است و به سرشماري ساده 
 شود. عمومي توجهي نمي نسبت به اصول اخالقي روابط 

  رساني يا اطالع عمومي الگوي اطالع
در آمريكا پديدار شد. هدف اين الگو انتشار اطالعاتي اسـت كـه    1900اين الگو در حدود سال 

اي مهم در كـار   رتاً اقناع نيست. برخالف الگوي اول، در اينجا حقيقت ضابطهمقصود از آن ضرو
  عمومي است.  روابط

  چنين است: رساني عمومي هاي الگوي اطالع ترين ويژگي مهم
صرفاً منافع سازمان را مد نظـر قـرار    سويه است و عمومي يك هاي روابط در اين الگو، فعاليت 

 مدار است. ديريتعمومي م دهد. در واقع روابط مي
 پذيرد. شود، البته حق آگاهي آنان را تا حدودي مي مخاطب منفعل تلقي مي 
داند و ضرورت ارائه اطالعات بـه   مي“ نشر اطالعات ”خود را  ةترين وظيف عمومي مهم روابط 

 شود. مردم، به رسميت شناخته مي
 حذف اطالعات ناخوشايند و انعكاس خوشايند مدنظر است. 
 شود. رساني تأكيد مي هاي نمايشي و اظهاري و در واقع اطالع ايفاي نقشبر  
 هاي مخاطب است. گري ارتباطات بين سازمان و گروه تسهيلعمومي،   روابطنقش كارشناسان  
 هاي مخاطب است. ارائه اطالعات مناسب به مديريت و گروهعمومي،   روابطكاربرد راهبردي  
شود و تحقيق صرفاً براي كسب اطمينان از رسيدن مطلب  وجه ميبه حقيقي بودن اطالعات ت 

 به مخاطب و فهم آن است.
 آميز است. ماهيت ارتباط مبتني بر راهبرد آمرانه و سلطه 
 ارزيابي اثربخشي فعاليت مدنظر نيست. 
 توجه به اخالق در حد حقيقي بودن اطالعات مطرح است. 
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  رمحو ناهمسنگ يا سازمان ةالگوي دوسوي
است از الگوهاي پيشين پويايي بيشـتري دارد. اطالعـات    پديدار شده 1920اين الگو كه در دهة 
يابد. وجود بازخورد  ها جريان مي كند. هم به سمت همگان و هم از سوي آن دو مسير را طي مي

  در اين الگو از سوي مخاطب امري جديد است.
جريان ارتباط دارد ولي نقـش مـوزوني   بودن و  ناهمسنگ، معتقد به دو طرفه ةالگوي دوسوي

دارد. در اين الگو توجـه   دهد و ابتكار عمل را در دست سازمان  نگه مي را به طرفين ارتباط نمي
گيـرد   ها مورد توجه قرار مـي  كند و بازخورد پيام گيران، جاي خود را باز مي به بازخوردهاي پيام

فع سـازمان بـوده و تـأمين منـافع مخاطـب مهـم       خاطر منا صرفاً به“ نظام بازخورد  ”اما توجه به 
عمومي صرفاً در پي كسـب موافقـت مخاطبـان اسـت و تـالش دارد       نيست و به عبارتي، روابط

  هاي اجتماعي را تغيير دهد. ها و رفتارهاي گروه ايده
  هاي اين الگو بدين شرح است: برخي مشخصه

تـرين شـكل جريـان ارتبـاطي را      لي، متعا“اقناع”شود و  مخاطب جدي گرفته مي“ اقناع علمي”
 دهد. شكل مي

 شود. مخاطب فعال تلقي مي 
دهنده و مديريت منازعه و حـل   عمومي مهندسي توافق، آفرينش رضايت و آشتي نقش روابط 

 اختالف است.
كننـد و در واقـع    عمومي در رفع مسـائل سـازمان بـه مـديريت كمـك مـي       كارشناسان روابط 

 تند.گيري هس گر تصميم تسهيل
شـود، ولـي ايـن     عمـومي توجـه مـي    هاي روابط هاي مخاطبان در برابر پيام به ارزيابي واكنش 

 ارزيابي ظاهري است.
 آميز است. آميز و ظاهراً مشاركت الگوي ارتباطي در واقع سلطه 
 كند. عمومي فقط اهداف سازمان را پيگيري مي روابط 
 شود. و توجه به مخاطب ارزيابي مي توجه به اخالق در حد ارائه اطالعات واقعي 
  شود. عمومي توجه مي اي روابط به نقش تفسيري و مذاكره 

  محور همسنگ يا مخاطب ةالگوي دوسوي
توسعه يافت. ويژگي اصلي اين الگو دادن نقش برابر  1970و  1960هاي  اين الگو در خالل دهه

آميـز در جريـان ارتبـاط بـا      سـلطه  عمومي به مخاطب و پرهيز از اتخاذ راهبرد ارتباطـات  روابط
گيـرد و بـا    بـا مخاطـب جـاي اقنـاع را مـي      اوست. در اين الگو، دستيابي به تفاهم و هم فهمي 

عمـودي   ةشدن ابتكار عمل از دست سازمان و در نتيجه نقش مساوي به مخاطـب، رابطـ   خارج
زمان و مخاطـب  دهـد و در واقـع سـا    گروه مـي  ـ  گروه ةمخاطب جاي خود را به رابط ـ سازمان

  شوند. عمومي مطرح مي ون دو گروه در جريان ارتباطي روابطچ 
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  همسنگ چنين است: ةهاي الگوي دوسوي ترين مشخصه مهم
 آميز است (مشاركت فكري مخاطبان). الگوي ارتباطات مبتني بر ارتباطات مشاركت 
لكه رسيدن به فهـم  را هدف، رضايت رواني مخاطب نيست؛ بزي ؛گيرد تفاهم جاي اقناع را مي 

 مهم و درك متقابل با مخاطب است.
 شود. به نقش تفسيري (عدم جانبداري) اهميت داده مي 
 كند. هاي اجتماعي كمك مي ها و مديريت منازعه با گروه عمومي براي تعديل سياست روابط 
 شود. نقش مخاطب، سرسخت تلقي مي 
 واقعي است.كند و  ها جاي خود را باز مي ارزيابي فعاليت 
 )1388 علوي، دهد. (بروجردي وگو مي گويي جاي خود را به گفت در اين الگو، تك 

  مديريت ارتباطات
تواند يكي از چنـدين   عمومي مي فراگير است كه معتقد است روابط مديريت ارتباطات، مفهومي 

تـوان   اطات را ميهاي انتفاعي و غيرانتفاعي باشد. مديريت ارتب عملكرد ارتباطي رايج در سازمان
هـا و   ها، فعاليت عمومي براي اجراي برنامه اي از فنون تعريف كرد كه در روابط عنوان مجموعه به

  )241 :1388گيرد. (هيث،  هاي مرتبط مورد استفاده قرار مي طرح
  رويكردهاي مديريت ارتباطات

بـراي رسـيدن بـه نتـايج     دارد كه در سازمان، ارتباطات ابزاري است كه  مديريت ارتباطات اعالم مي
گيرد. در واقع ارتباطات، فعاليت اصلي و اساسي مـديريت را   سازماني مطلوب مورد استفاده قرار مي

شود، در  ها دفاع مي شوند، از ايده دهد، از طريق ارتباطات راهبردي سازماني توضيح داده مي نشان مي
  )242 :1388شوند. (هيث،  مي شود و محصوالت و خدمات ترويج جاد مياياي  كاركنان انگيزه
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  )242: 1388 حيطة مديريت ارتباطات (هيث،  1جدول 
 محدوده (واحد سازماني

  هاي سنتي تكنيك  هدف/ مقصود  نوعي درگير در ارتباطات)

  ارتباطات مديريتي
  رهبري و پرسنل در
  سراسر سازمان

ايجاد سهولت در عمليـات سـازمان؛
هـا؛   هـا و هـدف   ارتقاي درك بيـنش 

كـار رفتـه در    عات ارتبـاطي بـه  اطال
ــراودات   ــره شــامل م ــات روزم عملي
ــتري و   ــنده، و مش ــتري و فروش مش

  كارمندان

ها و ارائه  ها، قراردادها، مالقات بخشنامه
  مطالب

  ارتباطات بازاريابي
  پرسنل بازاريابي

ايجاد آگاهي و ارتقاي سطح عالقـه و
فروش محصوالت و خدمات؛ جـذب  

يان، شـامل  داري كارها و مشتر و نگه
  هاي توزيع عوامل واسطه در كانال

تبليغــات بازرگــاني و مشــتري، معرفــي 
ــج    ــتقيم و روي ــنش مس ــول، واك محص

  فروش، فروش شخصي

  روابط عمومي
عمومي ياپابليسيتي، منابع  روابط

انساني، پرسنل روابط دولتي يا 
  مالي

برقراري و ادامه مناسـبات دوجانبـه
هــاي اصــلي؛ شــامل  مفيــد بــا شــعبه

كنندگان و مشتريان، به عالوه  رفمص
گذاران، كارمنـدان، جامعـه و    سرمايه
  دولت

ــركت در   ــات شـ ــيتي و تبليغـ پابليسـ
هـاي تعـاملي،    هاي عمومي، رسانه رسانه
ــدادها و  هــاي كنتــرل رســانه شــده، روي
  هاي شخصي تماس

  ارتباطات فني
  پشتيباني فني،
  پرسنل آموزش

آموزش مردم براي كاهش خطاهـا و
ـ  هـا در اسـتفاده از    دمان آنبهبود ران

كـار رفتـه در    تكنولوژي و مراحل بـه 
  اجراي عمليات مهم براي سازمان

هــــاي راهنمــــاي رويــــه،  كتابچــــه
هاي  ها، مراكز تلفن و برنامه دستورالعمل
  اي كمكي رايانه

  ارتباطات سياسي
  سياستمداران

  هاي طرفدار گروه

اثرگذار مردم كه در انتخابـاتيآرا
شـده   يمات گرفتـه كسب شده يا تصم

ردان مـ گذاران يـا دولت  وسيله قانون به
  با در نظر گرفتن قوانين يا مقررات

ــري و    ــش خب ــي، پوش ــات سياس تبليغ
هاي بيان كننـده عقايـد سـردبير،     مقاله

مطالــب چــاپي، تشــويق بــه رأي دادن، 
  هاي شخصي تماس

كارزار اطالعاتي/ بازاريابي
  اجتماعي

  هاي غيرانتفاعي  براي آژانس
  ولتيو د

تغيير رفتار انسان براي كاهش خطـر  
رفتارهاي خطرناك و يا براي ارتقـاي  
علل اجتماعي مهم براي بهتر كـردن  

  جامعه

هـاي   هاي خدمات عمـومي، نوشـته   پيام
اي، خانواده  آموزشي، دخالت افراد حرفه

  و دوستان

  تعالي ةنظري
هـاي تئـوري از    انش و يافتهعبارتي است كه براي معرفي د (Excellence Theory) تئوري تعالي

گـران تجـاري    المللـي ارتبـاط   بنياد تحقيقـات انجمـن بـين    ةوسيل يك پروژة مطالعاتي مهم كه به
(IABC)وسيله جيمز گرانيـك   مطالعاتي تعالي كه به ةرود. پروژ كار مي است، به ، تأمين مالي شده

عمـومي و   تعالي در روابطيد: است، به انتشار سه جلد كتاب انجام از دانشگاه مريلند رهبري شده
راهنمـاي مـدير بـراي تعـالي در     ) (نظريه و مرور بر ادبيـات) نوشـته گرانيـك؛    1992( مديريت
(نوشـته دي. ام. دازيـر، الريسـا گرانيـك و جيمـز گرانيـك،        مديريت ارتباطاتو  عمومي روابط
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اي  ي مـؤثر: مطالعـه  هـا  عمومي عالي و سازمان هاي تحقيقاتي)، روابط ) (كاربرد عملي يافته1995
  روي مديريت ارتباطات در سه كشور و چندين مقاله ديگر.

عنوان يك عمـل مـديريتي در    تواند به عمومي مي دهد كه چگونه روابط تئوري تعالي توضيح مي
قسمت «كنند كه  تأثيرگذاري كلي سازمان سهيم باشد. الريسا گرانيگ، جيمز گرانيگ و دازير ادعا مي

دارد كه ارتباطات براي يك سازمان اهميت دارد، زيرا به برقراري روابط  اصلي تئوري تعالي اظهار مي
  )428 :1388(هيث،  ».كند دراز مدت حسنه با مردم در موقعيت استراتژيك كمك مي

سـازمان را مطالعـه كـرده، در سـطح      327پروژة مطالعاتي تعالي، يـك دهـه ادامـه يافـت و     
هـزار دالري، بـراي تحقيقـات     400گـذاري   د. سرمايهشو كيفي   شامل مطالعات كميالمللي  بين

هاي دولتي، مؤسسـات غيرانتفـاعي و    ها، آژانس هايي از انواع مختلف شامل شركت روي سازمان
عمـومي را   وجوي عوامل كليدي بودند كه روابـط  كار رفت. گروه محققان در جست ها به انجمن

ثرسازي سازماني، عملكرد مديريتي و تركيـب داخلـي آن، سـاختمان و    در انجام نقش آن در مؤ
شده براي پروژه يـا   هاي انتخاب ساخت. سازمان مي“ عالي”عمومي،  ل بخش روابطاعملكرد ايدئ

هــايي ضـعيف كـه مـانع از انجــام     عنـوان نمونـه   داراي سـابقه عـالي در ارتباطـات بودنــد و بـه    
هـا بـر    با در هـم آميخـتن اطالعـات و منطبـق سـاختن آن     شدند،  طور مؤثر مي بهعمومي،   روابط
در عمل با اطالعات حاصـل از   هاهاي گوناگون، تيم پروژه پيشنهاداتي را ارائه داد كه بعد روش

عنوان  د. اين پيشنهادات به تشكيل تئوري تعالي كمك كرد و پس از اصالح، بهشتجربه، امتحان 
سـاخت   ةپيشـنهادها متشـكل از برآوردهـايي دربـار     اصول (يا عوامل تعالي)، معرفي شدند. اين

هـاي   ساختار سازماني و متغيرهاي خارجي مانند روابط بـا گـروه  عمومي،   روابط ةهنجاري وظيف
  مخاطب و سهامداران شركت بودند.

آوري شـده دربـارة ارتبـاط     وجوي رياضي براي اطالعات جمع ها (جست تحليل عاملي داده
خواندنـد.   (Excellence factor)اخت كه محققان آن را عامل تعالي متغيرها) چيزي را آشكار س

شود كه اندازه و نوع سازمان، فرهنگ و ديگر تأثيرات را  فاكتور تعالي از چند ويژگي تشكيل مي
ها اسكلت اصلي تئـوري   خوانند. اين ويژگي تعالي مي“ ژنريك ”ها را اصول  گيرد و آن در بر مي

عمومي  چطور روابطاينكه هنمايي استاندارد و در عين حال عملي، براي تعالي را تشكيل داده، را
اصـل عـالي بـودن     10تواند حداكثر امكانات را در اختيار سازمان بگذارد. فاكتور تعـالي بـه    مي

  د:  شد و سپس به هشت متغير وسيع زير خالصه شمحدود 
بـاالي يـك سـازمان ديـده     مديرعامل و مديريت سطح  ةوسيل گونه كه به ارزش ارتباطات، آن  .1

 عمومي عالي در نظر گرفته شد.  شد، شاخصي از روابط مي
عمـومي عـالي كـه     خدمت به وظايف راهبردي سازماني، نشانگر شاخصـي اسـت از روابـط     .2

 شد.  شدت باارزشي كه مديرعامل براي ارتباطات قائل است، وابسته مي به
 مديريت استراتژيك منظور شود، مهم است. عمومي در  نقش مديريتي، براي اينكه روابط يايفا  .3
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 .  ستوسيله يك سازمان عاملي مهم در تئوري تعالي ا عمومي به مدل در نظر گرفته شده براي روابط  .4
فاكتوري ديگـر  عمومي،   روابطپتانسيل بخش ارتباطات، در عمل به اجرا درآوردن نوع ايدئال   .5

متقارن و نقش مديريت بايـد   ةمدل دوجانبكند كه  بودن است. تئوري تعالي بيان مي در عالي
كار گرفته شوند و پتانسيل (قابليت) ارتباط دهنده سطح باال در انجام كار، به دانش  هر دو به

 او بستگي دارد. 
سازد تا با مردم خارج ارتباط برقـرار   فشار كُنشگران (فعاالن) بر يك سازمان، آن را وادار مي  .6

ار فعاالن براي تعيين تأثير محيط يك سازمان بر درجـه مـؤثر   ند. در مطالعات تعالي، از فشك
 د. شعمومي آن استفاده  بودن روابط

يـك فـاكتور    فرهنگ سازماني، ساختمان و ديگر متغيرهاي مربوط به كارمندان نيـز مجموعـاً    .7
 دهند.  تعالي را تشكيل مي

هـاي تحـت تسـلط زنـان،      ويژه در ارتباط با مقام زنان در حرفه پذيرش تنوع و گوناگوني، به  .8
عمومي،   روابطاگر در بخش اينكه اي دارند مبني بر  . محققان نظريهاستفاكتور تعالي بعدي 

گوناگوني و تنوع در نظر گرفته شود، ميزان درك و قابليت معرفي افراد گوناگون جامعـه در  
 محيط سازمان باال خواهد رفت. 

يـات هـر   ئعمل كنند و قادر به آشكار كـردن جز  صورت آماري توانند تنها به اين فاكتورها مي  .9
دنبال فاكتورهاي ذكرشـده، تحقيقـات كيفـي     ند. بهنيستعمومي  استاندارد در واحدهاي روابط

 نشان داد كه بايد فاكتور تعالي نهايي ديگري نيز به ليست اضافه شود: 
اخالق ”الي عمومي ع نويسد كه اصل نهايي روابط مي (Dejan Vercic)اخالق. ديان ورشيك  .10

 )432 :1388است. (هيث، “ و وقار
  بندي مباحث نظري جمع

ها تعريف و اهميت آن يـادآوري شـد.    در بخش ادبيات موضوع، در ابتدا مفهوم ارتباط با رسانه
رساني ذكر شد كه سازمان براي موفقيت خود در ارتبـاط بـا    هاي اطالع در بخش تعيين سياست

كاري اجتناب ورزد. طرح  مشخص و مدوني باشد و از پراكندهبايد داراي سياست   افكار عمومي
ايـن    اين دليل صورت گرفت كه با شناخت اين الگوها بتوان بـه   عمومي به روابط ةالگوهاي ادار

هاي ايران كداميك از اين الگوهـا حـاكم اسـت. در بخـش      عمومي سؤال پاسخ داد كه در روابط
اش تعامل  هاي ارتباط تعريف شد كه وظيفه كي از حيطهعنوان ي عمومي به مديريت ارتباط، روابط

تعالي چارچوب نظري اين پـژوهش   ةها و نشر اخبار و رويدادهاي سازمان است. نظري با رسانه
دهد. بر مبناي اين نظريه، حاصل ارتباطات مؤثر در يك سازمان، ارتبـاط خـوب و    را تشكيل مي

  است.   نزديك با افكار عمومي
هاي  هاي تحقيق ملهم از  فضاي گفتماني تحقيق هستند، گويه روش كيو گويهاز آنجا كه در 

  اين پژوهش از دل نظريه و مفاهيم مطرح شده در اين بخش استخراج شدند.
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  روش تحقيق
ها و دستيابي به نقاط افتراق و اشـتراك   ها با رسانه عمومي هاي ارتباط روابط براي شناخت آسيب

ومي و خبرنگاران از روش كيو اسـتفاده شـد. درايـن روش كـه در     عم هاي مديران روابط ديدگاه
هـا يــا مفـاهيم مـورد بررسـي توســط      توسـط ويليـام استيفنســون ابـداع شـد،گويه     1953سـال  
هاي مشترك هستند، با استفاده از مقياس  ها اندك است و داراي ويژگي وياني كه تعداد آنگپاسخ

  گيرند.  ليكرت و تحليل عاملي مورد ارزشيابي قرار مي
  جامعة آماري

هاي دولتي مهم كشور و تمـام خبرنگـاران    ها و سازمان عمومي وزارتخانه تمام مديران كل روابط
  دهند. هاي مطرح، جامعه آماري پژوهش را تشكيل مي حوزة دولت در خبرگزاري

  گيري نحوة نمونه
هايي را كه در  نامه صورت كل شمار، پرسش هاي دولت به عمومي نفر از روابط 30در اين تحقيق 

نفر از خبرنگاران فعال  30رساني دولت توزيع شده بود پر كردند. همچنين  جلسه شوراي اطالع
  هاي تحقيق پاسخ دادند. ها به صورت هدفمند به گويه حوزة دولت شاغل در خبرگزاري

  ها آوري داده ابزار جمع
گويه كه بـر اسـاس مبـاني     34مل اي است شا نامه آوري اطالعات در اين پژوهش پرسش ابزار جمع
ها توسط سه تن از استادان روش تحقيق و  و نظري تحقيق تدوين شدند و اعتبار صوري آن  مفهومي
ييد شد. از پاسخگويان خواسته شد كه ميزان موافقت و مخالفت خود را با محتـواي  أعمومي ت روابط

  ) عالمت بزنند.5( مالً موافق) تا كا1( اي از كامالً مخالف درجه 5هر گويه روي پيوستار 
  ها روش تحليل داده
افزار توسط نورمن تـوبرگن   است. اين نرم افزار كوانل استفاده شده از نرم  نامه براي تحليل پرسش

ها در روش كيـو ابـداع شـد. ايـن برنامـه       آيواي امريكا براي تجزيه و تحليل داده  استاد دانشگاه
هـاي اسـتاندارد هـر     را روي مقياس ليكرت فـراهم و نمـره  هاي تحقيق  امكان توزيع نرمال گويه

هايي هستند كه اختالف نمرة  هاي مورد توافق، گويه كند. در روش كيو گويه گويه را محاسبه مي
هـاي مـورد اخـتالف     قـرار دارنـد و گويـه    +1تـا   -1استاندارد دو گروه در منحني نرمـال بـين   

  كمتر باشد. -1بيشتر و از  +1ها از  آنهايي هستند كه اختالف نمرة استاندارد  گويه

  ها بررسي يافته
ها و با استفاده از برنامه كوانل ابتدا ضريب همبستگي پيرسون بـين تمـام    آوري داده پس از جمع

هـا   عمـومي  نگاران بـه نسـبت روابـط    پاسخگويان محاسبه شد. اين ضريب  نشان داد كه روزنامه
  داراي همبستگي بيشتري با هم هستند.
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ها و نظراتشـان بـه دو دسـته تقسـيم شـدند:       شوندگان اين پژوهش، بر اساس ديدگاه سشپر
گويه نظرات مشـترك   23نفر. اين دو گروه از پاسخگويان در  27نفر و دسته دوم  33دسته اول 

  گويه نظرات متفاوت داشتند.   11و در محتواي 
  هاي مورد توافق گويه

دهـد كـه بيشـترين ميـزان توافـق       اندارد نشـان مـي  اسـت  ةمقايسه نظرات دو گروه بر اساس نمـر 
ها است. يعني هر دو گروه  در مورد اهميت شناخت رسانه 33/1پاسخگويان دو گروه با ميانگين 

هـا،   هاي اجرايي نسبت به رسانه به ميزان زيادي توافق دارند كه باالبودن شناخت مديران دستگاه
هـا كـه    هـا بـا رسـانه    عمومي بودن روابط اهنگكند. هم رساني خدمات دولت را تسهيل مي اطالع

اي است كـه هـردو گـروه بـر سـر آن       رساني است، دومين گويه منبعث از داشتن سياست اطالع
هـا بـا    عمـومي  اند كه عدم آشنايي روابـط  اند. همچنين، هر دو گروه بر اين باور بوده توافق داشته

 اي اي نيز، گويـه  اصول اخالق حرفه شود. پايبندي به اصول تنظيم خبر نوعي آسيب محسوب مي
  اند.  گروه به اهميت آن اذعان داشته است كه هر دو

  هاي مورد توافق دو گروه گويه
شماره 
گروه  ةنمر  گويه  گويه

1  
گروه  ةنمر

2  
  ميانگين

رسـاني   هـاي اجرايـي، اطـالع    اي مـديران دسـتگاه   باال بودن سواد رسـانه   3
  33/1  58/1  09/1  كند. خدمات دولت را تسهيل مي

هـا، جهـت پوشـش اخبـار، در      عمومي بـا رسـانه   هماهنگي به موقع روابط  4
  21/1  53/1  88/0  رساني به موقع مؤثر است. اطالع

عمومي با نحوه تنظيم اخبار، در انعكـاس مناسـب    آشنايي كاركنان روابط  2
  19/1  20/1  18/1  هاي دولتي مؤثر است. خدمات دستگاه

رسـاني   اي در اطالع عمومي به اصول اخالق حرفه طپايبندي كاركنان رواب  11
  91/0  17/1  66/0  موفق خدمات دولت مؤثر است.

در بهبـود فراينـد   عمـومي،    روابـط داشتن تحصيالت تخصصـي كاركنـان     1
  82/0  18/1  47/0  هاي دولتي تأثير بسزايي دارد. رساني دستگاه اطالع

5  
ــوز    ــه ح ــنا ب ــراد آش ــاران و اف ــتفاده از خبرنگ ــالعا ةاس ــاني در  ط رس

رسـاني موفـق خـدمات دولـت تـأثير       هاي دولتي، در اطالع عمومي روابط
  بسزايي دارد.

99/0  43/0  71/0  

هـا در بهبـود    عمـومي  برگزاري نشست مشترك بين خبرنگاران و روابـط   7
  70/0  09/1  32/0  رساني خدمات دولت مؤثر است. روند اطالع

خدمات دولـت بـه اقشـار مختلـف     ترين ابزار براي معرفي  ها مهم رسانه  12
  43/0  58/0  28/0  شوند. مردم محسوب مي

13  
  

هـا بـه سـؤاالت خبرنگـاران، از      عمـومي  عدم پاسخگويي به موقـع روابـط  
  42/0  19/0  64/0  رود. شمار مي رساني خدمات دولت به هاي اطالع آسيب

هـاي خـاص، رونـد     ها و توجه به برخي رسانه عدم توجه يكسان به رسانه  8
  42/0  13/0  70/0  كند. رساني خدمات دولت را با مشكل مواجه مي العاط
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رسـاني   در فراينـد اطـالع   ها نقش مهمـي  عمومي نقدپذيري روابط  22
  40/0  02/0  79/0  كند. ها ايفا مي اخبار دولت در رسانه

مـانع تحقـق   عمـومي،    روابطتعلقات سياسي در گماردن افراد در   33
  36/0  17/0  55/0  شود. اي اجرايي ميه رساني موفق دستگاه اطالع

شـود   ها با وظـايف خبرنگـاران، باعـث مـي     عمومي آشنايي روابط  28
  31/0  -16/0  78/0  ها قرار گيرد. اطالعات و اخبار، به موقع در اختيار رسانه

10  
عمومي به علوم رايانه و وب بيشـتر   هر چه تسلط كاركنان روابط

تـر انجـام    وقـع و قـوي  رساني خدمات دولـت بـه م   باشد، اطالع
  شود. مي

15/0-  67/0  26/0  

عمومي به وظـايف دسـتگاه خـود، از     عدم اشراف كاركنان روابط  25
  20/0  63/0  -23/0  رساني موفق است. مشكالت موجود بر سر راه اطالع

عمـومي بـه وظـايف خـود، از موانـع       آشنا نبودن كاركنان روابط  26
  04/0  -08/0  17/0  ن است.پاسخگويي به موقع، به سؤاالت خبرنگارا

عدم رشد متناسب مطبوعات و خبرنگاران متخصص از مشكالت   31
  -05/0  33/0  -43/0  رساني است. حوزة اطالع

ها بيشترين توجه را به ارسال اخبار به رسـانه ملـي    عمومي روابط  17
  -35/0  -30/0  -40/0  دارند.

اســبي هــا از ارتباطــات اجتمــاعي من عمــومي بســياري از روابــط  30
  -61/0  -81/0  -41/0  برخوردار نيستند.

20  
پايين بودن ميزان پذيرش دانشجو در مقاطع تحصيالت تكميلي، 

روي  هاي مرتبط با ارتباطات و رسانه، از مشكالت پيش در رشته
  رساني موفق است. اطالع

87/0-  94/0-  91/0-  

ــه  18 ــان در حــوزة  ب ــارگيري زن ــطك ــود عمــومي،   رواب موجــب بهب
  -49/1  -61/1  -38/1  شود. ساني مير اطالع

هـاي اجرايـي، مناسـب     هاي دسـتگاه  رساني سايت وضعيت اطالع  23
  -97/1  -72/1  -23/2  است.

هــا بــه اطالعــات و اخبــار  ميــزان دسترســي خبرنگــاران رســانه  29
  -20/2  -93/1  -47/2  هاي اجرايي مناسب است. دستگاه

  هاي مورد اختالف  گويه
باشد، آن گويه،  مـورد   -1و كمتر از  +1اي بيش از  گروه در مورد گويهدو  Zاگر اختالف نمرة 

هـا   گويه به تفـاهم نرسـيدند. ايـن گويـه     11اختالف است. دو گروه پاسخگو در مورد محتواي 
  دانست. ها مي عمومي عمدتاً  آسيب را متوجه روابط
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  هاي مورد اختالف دو گروه گويه
  اختالف  2 گروه ةنمر  1گروه  ةنمر  گويه  شماره

شان به  هاي دولتي بيشترين توجه هاي دستگاه عمومي روابط  16
  488/1  -181/2  -693/0  ارسال اخبار به خبرگزاري دولت است.

صـرفاً اخبـار مثبـت خـود را در اختيـار       هـا  عمومي روابط  21
  365/1  -622/0  743/0  .دهند ها قرار مي رسانه

15  
و تخصـص  هـا بـيش از توجـه بـه كيفيـت       عمـومي  روابط

نشريات، جهت چاپ گزارش و رپرتاژ، به روابط خـود بـا   
  كنند. نشريه توجه مي

003/0-  348/1-  345/1  

  اختالف  2گروه  ةنمر  1گروه  ةنمر  گويه  شماره

وجود تشكل صنفي قدرتمند براي حمايـت از خبرنگـاران،     27
  339/1  -216/0  123/1  .رساني مؤثر است در افزايش انگيزه آنان در امر اطالع

هاي متولي،  تأمين امنيت شغلي خبرنگاران از سوي دستگاه  19
  264/1  -495/0  769/0  رساني را به دنبال خواهد داشت. بهبود روند اطالع

14  
عمومي در مواجهه با  اعمال نظرات شخصي كاركنان روابط

ــانه ــاران رس ــتالل در   خبرنگ ــب اخ ــف، موج ــاي مختل ه
  شود. رساني موفق مي اطالع

807/0  267/0-  074/1  

هاي اجرايي، بيشـتر مـدافع عملكـرد     عمومي دستگاه روابط  6
  1.013  -291/0  722/0  .سازمان خود هستند

9  
هــاي  عمــومي عــدم وجــود نيــروي انســاني كــافي در روابــط

رسـاني بـه موقـع و موفـق      هاي اجرايي، مـانع اطـالع   دستگاه
  هاست. آن

235/0-  802/0  037/1-  

تـرين   هاي دولتـي از مهـم   تگاهرساني دس هاي اطالع سايت  24
  -046/1  -747/0  -739/1  شود. ها محسوب مي منابع خبري براي رسانه

34  
ها جهت انجام امور  عمومي اختصاص بودجه الزم به روابط

رساني  رساني، از عوامل موفقيت در اطالع مربوط به اطالع
  خدمات دولت است.

195/0-  567/1  772/1-  

هـاي   بـه نقـاط ضـعف و كاسـتي    رسـاني،   دولت در اطالع  32
  -629/2  475/0  -173/2  پردازد. عملكرد خود نيز مي

  گيري نتيجه
اسـت،   ها و خبرنگاران  تكميل شده عمومي نامه واحدي كه توسط دو گروه روابط بررسي پرسش

حكايت از اذعان دو گروه به وجود مشكالتي در حوزة كاري هر دو گروه دارد كه به اختصار و 
  شود. ها اشاره مي زا به آنصورت مج به
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ها، هرگـروه، طـرف مقابـل را دچـار اشـكال       اين است كه در اغلب گويه  نكتة جالب توجه
رسـاني خـدمات دولـت را بـا      بيند و اين امر منشأ بسياري از مشكالتي است كه روند اطالع مي

رسـاني   ، اطالعها ها و رسانه عمومي طور كلي، از ديدگاه روابط است. به مشكل جدي مواجه كرده
  برد: هاي زير رنج مي دولت از آسيب

  هاي دولتي اي برخي مديران دستگاه پايين بودن سواد رسانه 
  اي خود عمومي به وظايف حرفه عدم آشنايي كارگزاران روابط 
  ها ها در برقراري ارتباط مؤثر با رسانه عمومي عدم توانمندي روابط 
  نداشتن تحصيالت مرتبط با شغل  
  رساني از جمله تنظيم اخبار هاي مورد نياز حوزة اطالع عدم آشنايي كافي با حرفه 
  هاي مختلف عدم توجه يكسان به رسانه 
  هاي مختلف عمومي در مواجهه با رسانه اعمال نظرات شخصي كاركنان روابط 
  تلفهاي خبري مخ ها با خبرنگاران در خصوص برنامه عمومي عدم هماهنگي به موقع روابط 
  عمومي با وظايف و اهداف دستگاه يا سازمان خود عدم آشنايي كاركنان روابط 
  هاي دولتي از سوي مديران هاي دستگاه عمومي تعلقات سياسي در گماردن افراد در روابط 
  هاي مختلف خبري  كمبود خبرنگاران متخصص در حوزه 
  هاي خبري خود  عدم ثبات خبرنگاران در حوزه 
  متناسب و نامتوازن مطبوعات و خبرنگاران از نظر كميترشد نا  
گير مطبوعات و تسهيل واگذاري امتيـاز نشـريات بـه افـراد مختلـف در سـنوات        رشد چشم 

  گذشته، بدون توجه به تخصص افراد
  ها  استفاده از افراد غيرمتخصص در رسانه 
  هاي صنفي قدرتمند براي حمايت از خبرنگاران  عدم وجود تشكل 
  هاي ارائه شده به خبرنگاران پايين بودن كيفيت آموزش 

  پيشنهادها
رسـاني مبتنـي بـر نيـاز مخاطبـان و ابـالغ آن بـه         هاي دولت در حـوزة اطـالع   . تعيين سياست1

   .هاي اجرايي دستگاه
  .مشاركت مردم ةجانب اجراي اين خط مشي در راستاي افزايش همه ة. نظارت بر نحو2
رساني و در صورت لزوم ايجاد تغييـرات در نظـام    اطالع ةهاي حوز نامه ن. بررسي بازخورد آيي3

  .رساني در راستاي همسويي با نياز مخاطبان اطالع
عمومي نسبت به لـزوم توجـه بـه رضـايتمندي مـردم       . افزايش آگاهي و دانش كاركنان روابط4

ايجـاد   منجر به  مابين كه عنوان صاحبان اصلي جامعه و ايجاد درك مشترك في (مخاطبان) به
   .شود اعتماد بين دولت و مردم مي
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