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 نامه:مقاالت فصل افتیدر يمحورها

سانه هایعمومروابط يمحتوا برا دیدر تول دیجد يکردهایرو ستان*نینو يها و ر ص ییگودا شخ  يپردازتیو 
و  یشناس مخاطب*آن يها یژگیمخاطب محور و و یعمومروابطی*براساس خدمات سازمان یعمومدر روابط

در تحقق  یعمومطرسانه و رواب نقش*رانیها در ا یعمومروابط یشناس بیآس*در ارتباطات یمخاطب سنج
ــمند ــهر هوش ــعه ارتباطات  دیجد يهايفناور نقش*ش ــا یعمومروابط*در توس در  اخالقي*مجاز يو فض

جاز یعمومروابط ملي*م جاز عوا طات م با عه ارت ـــ گذار بر توس ـــي*اثر ـــبیآس ناس ـــ  یعمومروابط یش
سانه و روابط نقش*الکترونیک سجام اجتماع نقش*دیاعتماد و  ام تیدر تقو یعمومر  نقشی*ارتباطات در ان

سانه و روابط سالمت  یعمومر سان یعمومروابط نقش*در  سانه در  نقش*از کرونا يریشگیدر پ یو اطالع ر ر
 یشـــناســـبیآســـي*مجاز ي) در فضـــاInfodemy(ینفودمیا یشـــناســـبیآســـ*بحران کرونا تیریمد
ــان نظارت تحت مطالب تمام انتخاب*در علوم ارتباطات قی) و جعل عمDeepfake(کیفپید ــناس  کارش

نویسندگان  تفکر کننده منعکس نامهفصل این هاينوشته و مقاالت*تخصصی است رشته مبناي بر و نشریه
شار هرگونه*.هاستمقاله این سندگان سوي از مجوزکتبی و منبع ذکر بدون نامهفصل این مطالب انت  و نوی

 بر ارسالی مطالب کلیه*شد نخواهد مسترد وجه هیج به ارسالی مقاالت*نیست مجاز نشریه امتیاز صاحب
 .شد خواهد ویرایش نامهفصل سوي از شده تعریف الخطرسم و گرافیک اساس
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 یروابط عموم ینامه جامعه شناسصلف

 یزمان يهاد :ازیامت صاحب
 یعباس زمان :ولؤرمسیمد

 شوراي سردبیري :ریسردب
 نیامهدي محسنی دبیر تحریریه:

 یگروه علوم ارتباطات اجتماع :نظر ریز
 وشریدانش پژوهان پ یسسه آموزش عالؤم 

 :هیأت تحریریه
ــ ــائزه تق ــور یدکتــر ف ــراه-پ ــر اب -يانصــار میدکت

ـــان ـــاس زم ـــر عب ـــانی -یدکت ـــادي زم     -دکتره
ـــــر وح ـــــدکت  یدعلیدکترســـــ-یقاســـــم دی

ـــم ـــرانیهاش ـــر س-ف ـــایدعلیدکت ـــان رض     -یافش
ــــه دکترحجت-دکتــــر محمــــدعلی مقیســــه ال

-مجدیمســـعود ســـامان ریـــامدکتـــر -انیـــجواد
ــــایدکترام ــــپنج رعبدالرض ــــ-یس ــــر عل  یدکت
ــــ ــــدر-پوردیرش ــــر ب ــــالب يدکت ــــاه ط           -یش
-یلیاعدکتـر رضـا اسـم-يسـتار نیصـدرالد دکتر

ــ ــر س ــت امکیدکت ــگ بهش ــع-یکورن ــر س  دیدکت
ــامان ــوي-مجدیس ــیدمحمد موس ــر س ــر -دکت دکت

 .یاللهبیحب يدکتر مهد-يریوز میمر

 با تقدیر و تشکر از: 
احسان سبحانی، مهندس مریم طائف نیا، مهندس
 پور و  استاد محمدرضا مهرابی.شریفعلی مهندس 

 خوانیم:در این شماره می

      یدر باب علل کجراه یشیاند کیو بار ينگرژرف
 ]3[ها یاز روابط عموم یبرخ یو کژتاب

 ]5[یروابط عموم در یرساناطالع دیجد يالگوها

در  یاعـاجتم يهاشبکه يرـیبکارگ ریتاث یبررس
روندان ـبر مشارکت شه يردارـشه یعمومروابط

 ]19[بابل

 ]33[  یدر روابط عموم یاخالق يهاهیرـنظ  نییتب

 یجمع يرسانه بر اعتماد ساز ياخالق حرفه ا ریتاث
]49[ 

و  یسازمان یاسیادراك از جو س نیرابطه ب یبررس
 تیحما یانجیبا توجه به نقش م یانحراف يرفتارها

ادارات  يهایعمومادراك شده در روابط یانـسازم
 ]57[شهر اصفهان

------------------------------------- 

 هاي ارتباطی:راه
بلوار کشاورز، نبش چهارراه مفتح،  اصفهان،:ینشان

 شرویدانش پژوهان پ یموسسه آموزش عال
 یعلوم ارتباطات اجتماع گروه

 )031(37779914 -19 :تلفن
 09133097571 :همراه

 ارسال مقاالت:
Faslnameh.ertebatat2021@gmail.com 

mailto:Faslnameh.ertebatat2021@gmail.com
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 یشیاندکیبار و ينگرژرف

 هایاز روابط عموم یبرخ یکژتاب و یباب علل کجراه در 
 سرمقاله

از  يشمار یگیو تنگما يناکارآمد یو چگونگ ییکندوکاو در چرا يریناپذ زیگر 
 ينگرژرف یستگیبا نیها و نهادها، همچنسازمان يهایروابط عموم ژهیها، به ویعمومروابط
 يکژ ندهیو فزا ریفراگ يهاها و چالش بیآس شیدایدر باب علل و عوامل پ یشیاند کیو بار

دارد که  ینگارنده را بر آن م زانه،یمردم گر يکردهایو رو یسازمان يدر رفتارها یو کجراه
و متزلزل  انیسست بن يو پنهان بنا کیتار يایبر زوا يسرمقاله، پرتو خرد و روشنگر نیدر ا

 نیدر ا مودهیره به عبث پ    سرمست از باده غرور و  رانیمد یبرخ دیبتاباند تا شا یناخدمت
 .رندیگ شیعقل و عدل، راه صواب در پ ياو به مقتض ندینهادها به خود آ

به  دیبه حکم خرد و داد، با کیتلخناك و دردآلود است ل ق،یاز حقا يپاره ا انیب هرچند
گره از مشکالت  است،یو ک ریپرده برشمرد و با سرانگشت تدب یاختفاء و انکار، آنها را ب يجا

 گشود.
 يایحساس و سرنوشت ساز روزگار ما که به عصر شتاب، دن حاد، تیشک در موقع یب

خالق، کنشگر  يها ی.. موسوم و موصوف شده است، روابط عمومو. يارتباطات، جهان نوآور
درون  ییایبه پشتوانه پو د،ینوپد يبا چالش ها زیو ست ییارویدر آوردگاه رو شرویو پ

 يریگبهره ،ينگر یسطح جستن از يدور ،یبرون سازمان اتاصالح روابط و مناسب ،یسازمان
 يندهایفرآ يسازکه به چابک یو استوار سازمان نینو يساختارها جادیروز و ا يهاآموزه از

 یاهداف کالن مل شبردیرا در پ يبرجسته ا مانا و  يهاتوانسته اند نقش انجامد،یم یسازمان
ناکارآمد، فاصله  يهایاز روابط عموم یبرخ   انهاست که شوربخت یدرحال نیو  ا ندینما فایا

 يو مصالح فرد ازهایاحراز امت يبرا ،یآرمان طیو جدا افتاده از شرا يگرفته از اهداف راهبرد
 فیجامعه فرو  دوخته، وظا قیدر نزد مافوق، چشم برحقا تیتقرّب و محبوب تیو صرفاً به ن

به دوش بکشند، فراموش  دیکه با یرسالت جامرا در ان یو اجتماع  یوجدان اخالق زیو ن یاصل
 منیشده اند تا به  رانیمد یشینما يو رفتارها یفتگیخود فر ،یدار خودکامگ نهییکرده و آ

ارباب حشمت  ينوازو بنده تیزده و شائبه آلود، مورد عنا استیس يهایخوش خدمت نیا
به بهبود  دیکه چشم ام يو با خون دل مردمان آرزومند رندیو اصحاب قدرت و ثروت قرار گ

 سازند! نیرا رنگ شیخو شتیاوضاع دوخته اند، سفره مع
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اند، که به عهده گرفته یکالن رسالت اسینه در مق نانیوتلخناك است که ا زیو چه اسف انگ 
 يرسا يجانبه، صدا کیو  هیسو کیمتعارف به طور  ساده و یبلکه در حداطالع رسان

طرفه راه مراوده،  کی ریمس نیچراکه در ا شوند؛ یو بازتاباننده توقعات آنها م رانیمد
 يجامعه بسته اند و رسانه ها نیبا مردم را در مقام مخدوم يمکارو ه ییهمگرا ،یشیاندهم

 يو راهبردها هاامیرساندن پ يرا صرفًا و منحصراً برا اریتحت اخت يرمجازیغ و يمجاز
ناخواسته  ایسان خواسته  نیمافوق به کارگرفته اند تا بد يهاتیریمتبوع و مد يهادستگاه

 . رندیخود فاصله گ یآرمان افرا بامردم بگسلند و از اهد شیخو وندیپ
گوناگون  يایبه ابعاد و زوا ،یروابط عموم یفصل نامه جامعه شناس یآت يهاشماره در

زدن آن که با محک دیپرداخت. ام میخواه شتریجستار ب نیموضوع مورد بحث و فحص در ا
 ندهایبهبود روش ها و فرآ يدر راستا يبلند و استوار يگام ها عملکردها در قلمرو نقد،

 بهتر گشوده شود.  ندهیآ يروشن به رو يبرداشته و افق ها
 محمدرضا مهرابی
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 عمومی روابط در رسانیاطالع جدید الگوهاي

 فائزه تقی پور
 نویسنده مسئول)( عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)

f.taghipour@khuisf.ac.ir 

 مهران فوالدي نژاد
 دانشجوي دکتري علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد میبد

 چکیده
رسانی در روابط عمومی و با روش سنتز این پژوهش باهدف بررسی الگوهاي جدید اطالع

پژوهشی انجام شد. حوزه پژوهش در این تحقیق کلیه مقاالت علمی پژوهشی با موضوع 
که یافته هاي آن منجر به تولید مدل شده و هدف مدل رسانی و روابط عمومی بود اطالع

رسانی باشد. جهت اطمینان از روایی وپایایی یافته هاي پرداختن به رویکردهاي اطالع
هاي پژوهش، نتایج به چند تن از اساتید مرتبط با علوم ارتباطات ارایه شد. پس از بررسی

ها نشان داد که در استخراج شد. یافتهرسانی نهایی تعداد هفت مدل مرتبط با حوزه اطالع
ها به جاي شهروندان، یزنرسانی موضوعاتی ازجمله توجه به بحث نتهاي جدید اطالعمدل

هاي اجتماعی، تقویت هاي رهبر و نخبه، گروه هاي فشار در شبکهتفکیک و شناسایی گروه
هاي ان، استراتژيسوادهاي متکثر، توجه به سواد اطالعاتی کارکنان سازمان و شهروند

رسانی، نقشه رسانی، توصیف شرایط فعلی اطالعجستجو، زمان محورکردن استراتژي اطالع
ها رسانی، توجه به منطق نمادي، مدیریت محیطی و استراتژيبرداري از دورنماي اطالع

رسانی هاي اطالعمطرح درمحیط سازمان و اجتماع از مهترین رویکردهاي جدید در مدل
 ه است.بود

 هاي اجتماعی، فضاي مجازيرسانی، روابط عمومی، رسانه، شبکهاطالعواژگان کلیدي: 
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 مقدمه
بوده اما با  مسوالن روابط عمومی آشنا براي که طوالنی است مدتی »رسانیاطالع« اصطالح

 رسانی این مفهوم تعابیر متفاوتی یافته و از دایرههاي اجتماعی به عرصه اطالعورود شبکه
نشریه  رسانی تغییر رویه داده است. درسازي و اطالعخبررسانی خارج شده و به رسالت آگاه

 اي حرفه هاي جنبه« عنوان تحت تایلور. س.رسانی، روبرتهاي ساالنه علوم اطالعبررسی
 سه این. است آورده رسانیاطالع دانش براي تعریف سه »تکنولوژي و رسانیاطالع دانش

. اند کرده بیشتري تاکید خاص اي نکته به یک هر اما هستند مشترکی نکات داراي تعریف
 .است آمده بدست تعریف سه این ترکیب از داد خواهیم که تعریفی

 اطالعات، کاربرد و کیفیت درباره که علمی اي رشته از است عبارت رسانیاطالع دانش
 و دسترسی براي اطالعات سازي آماده ابزارهاي همه و اطالعات جریان بر حاکم نیروهاي
 )2014، 1کند(سیف الدینمی تحقیق مطلوب، استفاده

 گردآوري، تولید به که است دانش از بخشی آن به پرداختن رسانیاطالع دانش کار
 دانش. شودمی مربوط اطالعات کاربرد تبدیل، انتقال، ترجمه، بازیابی، ذخیره، دهی،سازمان

 هاقالب کاربرد و مصنوعی و طبیعی روش به اطالعات ارائه درباره همچنین رسانیاطالع
 مرتبط با فنون و ابزارهاي و اطالعات سازي آماده هاي شیوه و اطالعات کامل انتقال براي

 ارتباطات و وعلومی مانندرسانه، ریزي برنامه هاي روش و حسابگر هاي ماشین مانند آن
  .)2019، 2پردازد(مورز می پژوهش به روابط عمومی

 زبان منطق، ریاضیات، مثل دیگر هاي رشته به که ترکیبی است علمی رسانیاطالع دانش
 دانش ارتباطات، گرافیک، هنر و عملیات در تحقیق حسابگر، هاي ماشین فن شناسی،

 .دارد بستگی نیز مشابه هاي رشته سایر و مدیریت کتابداري،
 گیردمی مطالعه به آن کاربرد از نظر صرف را موضوع که است نظري جنبه داراي هم علم این

برخی اندیشمندان سازمانی .کندمی ایجاد را محصوالت و خدمات که عملی جنبه داراي هم و
 نیست و سازمانها از هیچیک اختصاصی کار رسانیاطالع دانش حاضر حال اعتقاد دارند،در

 ).2018، 3باشد(کریشنانرسانی دراین حوزه می سازمانی موظف به اطالع هر
 پیشرفت سبب که است اطالعاتی مجموعه تهیه علمی رشته یک بعنوان رسانیاطالع هدف

. هستند دانش انتقال و گردآوري وقف که شودمی هاییروش و وابزارهاي گوناگون نهادها
                                                           
1 Saifuddin 
2 moors 
3 Krishnan 
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اجتماعی در مدرسه و محیط  دانش ثبت براي کتاب که جمله از اند دسته چند ابزارها بر این
 کتابخانه است جمع آوري می شود، آمده گرد نسل چند طول در که دانشی تعلیم جهت و

 براي مجله دانش، آوردن در به نمایش براي تلویزیون و سینما دانش، انتشار و ذخیره براي
 انتقال براي کنفرانس سرانجام و معین زمینه در فنی هاي پیشرفت آخرین مکتوب انتقال

رسانی به عنوان وظیفه اي مهم براي روابط اطالعات،اما دردنیاي امروز اطالع شفاهی
 ها به عنوان یک نهادارتباطی تبدیل شده است.عمومی

 برآوردن براي ولی دهند می و داده انجام اند داشته عهده بر که را مهمی وظیفه نهادها این
کفایت آنها شرایط کاربراي روابط و همین عدم  نیستند کافی امروز جامعه ارتباطی نیازهاي

 رسانینارسایی ابزارهاي قدیمی اطالع به که عواملی از عمومی ها راگسترده می کند. بعضی
 نو دانش آن با که سرعتی و تکنولوژي و علوم انگیز شفگت رشد از: عبارتند کندمی کمک
به  فنی، نشدا شدن کهنه سرعت گردد،می منسوخ و کهنه گذشته دانش و شودمی عرضه

 به مدرسه خود هاي مهارت کردن نو براي مجبورند قدیمی التحصیالن فارغ طوریکه
 بسیار،افزایش فنی و علمی مجالت وجود و اندرکار دست دانشمندان فراوانی برگردند،
می  مشکل علمی مختلف هاي رشته بین را اطالعات مبادله و تفاهم و تفهیم که تخصص

 و تر آنی را اطالع کسب به احتیاج که آن کاربرد و پژوهش بین اندك زمانی کنند، فاصله
اطالعات  مبادله براي موجود هاي روش مبرم، نیازهاي گونه این نتیجه کند و درمی شدیدتر

 آن وقت حال و است نکرده رشد علوم سایر همگام رسانیاطالع. اند داده تشخیص ناقص را
 هاي شیوه اگر. گردد جبران ماندگی عقب این تا شود، کار این وقف بسیار کوشش است

 عدم و شودمی ایجاد علوم سایر راه در بزرگ مانعی نیابند بهبود اطالعات مبادله و ارتباط
 .)2017، 1شد(فیکري خواهد پیشرفت میزان آمدن پائین و کاري دوباره سبب ارتباط
است.  واضح علمی فرایند این بر امروزه تاکید دالیل و رسانیاطالع اهمیت ترتیب بدین

همچنین در سازمان هاي امروز که بخش عمده از ارتباط درون و برون سازمانی آنها مبتنی 
رسانی است این مساله اهمیت دوچندان بر فرایند انتقال اطالعات و رویکردهاي اطالع

 یابد.می
 لهأبیان مس

. است گذشته ایران در) نوین مفهوم به( عمومی روابط تاسیس از سال بیش ازصد تقریباَ
. هست و بوده ناخوانده میهمان در ایران و جامعه ذاتی نیاز محصول غرب در عمومی روابط

                                                           
1 Feekery 
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 هایشعلت ترین عمده از یکی شاید نگرفته؟ قرار پذیرش مورد هنوز میهمان این چرا
 و نوین پدیده یک از پذیرایی براي جامعه عدم آمادگی اجتماعی، شرایط بودن نامناسب

 داشتن و سازد می غیرممکن را پدیده این حیات و استقرار که است شروطی و الزامها نبود
 سرانجام و رفتار و منش روحیات ارتباطی، رسانی،گرایش هاي اطالع ، نگرش عمومی روابط

 گريمیانجی عمومی روابط هدف. کند می طلب را خاص خود هايارزش و هنجار فرهنگ،
ایده یا  خواهند می که کسانی میان است. یعنی وساطت مخاطبان و سازمان میان منصفانه

 ها سازمان بیشتر .دریافت کنند را آنها مخاطبانی که مایلند و ارایه کنند را خدماتی و کاال
 این و هستند، جامعه نزد خود از روشنی تصویر نیازمند دارند، کار و سر عمومی افکار با که

 .شود می محقق اي حرفه عمومی روابط طرق از مهم
 معطوف کسانی با مناسبات ساختن به را خود توجه عموم طور به عمومی روابط حوزه فعاالن

  .)2014بی انجامد(سیف الدین،  هاآن با همسازي به که کنندمی
 بدرخشند ارتباطی هايالیه در شفاف شکلی به چطور که بدانند باید عمومی روابط کارکنان

 کنند مطرح سازمان به وابسته امور تحلیل و تجزیه ها،داشته مبناي بر را هایشانپیوست و
 شکل بهترین به موضوعات شود و حاصل آنان مجموعه نفع به همگرایی و نتیجه بهترین که

 .شود رجوع و رفع
 عمومی روابط کارشناسان روابط پیوسته اراتباط دلیل به بیان قدرت و تحلیل تجزیه، تجربه

 برقراري و سازمان هاي سیاست و اهداف انتقال براي دیگر افراد و ها کارکنان سازمان با
 .)2015، 1است(امرسون خود موکالن و مشتریان احتمالی مشکالت حل و ارتباط
و  طراحی با بتواند کارآمد و استاندارد و پویا فعال، نهاد یک قامت در باید عمومی روابط

 نیازهاي به رسانی اطالع و ارتباطی نوین هايشیوه از گیري بهره و عمومی افکار مهندسی
 پیشرفت راستاي در را حداکثري رضایتمندي و گوید پاسخ سازمانی برون و درون مخاطبان

رسانی درروابط هاي نوین اطالعدراین پژوهش مدل.آورد ارمغان به متبوعش سازمان تعالی و
ها هاي مورد توجه در این مدلشاخصعمومی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و نهایتاً 

 ).2019استخراج خواهد شد(مورز، 

                                                           
1 Emerson 
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 ادبیات نظري پژوهش
 عمومی اطالع الگوي
 است. عمومی اطالع الگوي شد، پدیدار آمریکا در 1990 سال حدود در که بعدي الگوي
 خالف بر نیست، اقناع ضرورتاً آن از مقصود که اطالعاتی است انتشار الگو، این هدف
 آن تا است، گرفته به خدمت را وي سازمان یک که نگاري روزنامه جا این در اول الگوي

 از اي نمونه کند، گزارش دیگران براي عیناً .میدهد روي وي سازمان درون در را چه
 گیرد، انجام تحقیق وقتی الگو این الگوست. در این از پیروي در عمومی کاربردروابط

خیر و چگونه می  یا شده اند فهمیده و مقصودرسیده نقطه به ها پیام آیا شودمی معلوم
 رسانی دقیق تري انجام داد.توان اطالع

 ناهمسنگ دوسویه الگوي
 اطالعات دارد.  بیشتري پویایی پیشین الگوي است. از شده پدیدار 1920 دهه در الگو این
 وجود.یابدمی جریان آنها سوي از هم و همگانها سمت هم به کند،می طی را مسیر دو

 که نیست معنی این به بازخورد وجود صرف است. اما جدید امر یک الگو این در بازخورد
 .باشد شده توزیع گیرنده و فرستنده مساوي میان طور به قدرت

 هدف و است سازمان دست در هم باز است. ابتکار ناهمسنگ دو این بین رابطه الگو این در
 به الگو این در ارتباطی تحقیق و نظریه .است رفتار و نگرش همچنین تغییر و اقناع ارتباط

 ارزیابی ارتباط تأثیرات و آید آگاهی به دست همگانها نگرش باب در تا شودمی گرفته کار
 .شود

 عمومی روابط چهارگانه ي نقشهاي
 پرداخته اند. عمومی روابط نوع چهار توصیف به ودیگران کاتلیپ اسکات

 ارتباط تسهیل گر
 با ارتباط و شده شناخته ارتباطی مواد کننده تولید عنوان به عمومی روابط نقش، این در

 .کندمی تسهیل را ارتباطات دیگر سوي از و انجام میدهد را رسانه ها
 ارتباطات تکنسین

 و اطالعیه نوشتن قبیل از فنی ارتباطات سرویس هاي صرفا نقش این در عمومی روابط
 انجام را رسانه ها با ارتباط ایجاد و خبرنامه و تدوین آماده سازي رسانه ها، براي خبر
 صورت سازمان توسط مدیریت سازمان کالن اهداف مورد در تصمیمات دهد. تمامیمی
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 اخذ تصمیمات ارسال وظیفه صرفاً و دارد را ناظر نقش عمومی روابط آن در که گیردمی
 .دارد عهده رابر شده

 کارشناسی) گر تجویز ( اجرایی متخصص
 و دهدمی توسعه را خویش برنامه و شودمی تلقی اقتدار داراي نقش این در عمومی روابط

 .کند ایفا منفعلی نقش است ممکن ارشد و مدیریت بوده مستقل خود حوزه در
 مشکل حل تسهیل گر

 ارتباطی مسائل حل به تا کندمی همکاري مدیران سایر با عمومی روابط نقش این در
 حل فرآیند در منفعل نقش یک به کارشناس در تجویز که حالی یابد. در است سازمان

 سازمانی هاي به راه حل مدیران سایر با عمومی روابط نقش این در .دارد داللت مشکالت
 گر تجویز ارتباط، نقش تسهیل گر سه دیگران و کاتلیپ اسکات نظر یابند. بهمی دست

 نقش یک تشکیل براي مرور به (مشکل حل گر تسهیل و کارشناس وتسهیل گر کارشناس
 تنها ارتباطی تکنسین نقش میرسد نظر به حالیکه در می شوند ادغام یکدیگر با واحد

 عمومی وجود روابط مدیریتی وظایف میان روشی تقسیم بندي لذاگونه اي .میماند
 ).2006، 1دارد(دولین

 اهداف تحقیق
 هدف اصلی 

 عمومی در روابط رسانیاطالع جدید بررسی الگوهاي
 اهداف فرعی

 رسانیهاي جدید فرایند اطالعبررسی شاخص -1
 رسانیها و شرایط اطالعتوصیف ویژگی -2

 سواالت تحقیق
 رسانی کدامند؟شاخص هاي جدید فرایند اطالع -1
 رسانی درروابط عمومی چیست؟ویژگی ها وشرایط اطالع -2

 روش تحقیق
آورد. ارزش این که دانسته هاي مطالعات گوناگون را گردهم می است دانشیسنتزپژوهی، 

هایی است که به وسیله آنها نوع پژوهش در ایجاد همخوانی بین دانش، نیاز و نیز مهارت

                                                           
1 Devlin 
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پذیرد. این امر چیزي بیش از کنار هم نهادنِ فرآیندهاي ترکیب و تلفیق دانش انجام می
صر مشترك راهبردهاي گوناگون رویکرد رابرتس، عن .اي از اطالعات استصرف دسته

بندي مجدد اطالعات به نحوي که براي مراجعان به سهولت تحلیل و دسته پژوهی راسنتز
برداري باشد دانسته است. در واقع سنتز پژوهی شکل خاصی از مرور پژوهش است قابل بهره

ده نیز است. سنتز اشاره دهندهنده و یا ارزیابانه نیست، بلکه ارتباطکه تنها توصیفی، آگاهی
هاي مجزا دارد. هدف از سنتزپژوهی به ساخت یک کل درون چیزي، فراتر از داللت بخش

ها و اختالفات بین گزارش هاتولید دانش جدید از طریق روشن ساختن روابط و تنش
 اند.مطالعات منفردي است که بیش از این دیده نشده

هاي پژوهشی دست اول در تحلیل و ترکیب گزارشاین روش شامل انتخاب هدفمند، مرور، 
هاي مرتبط توجه دارد، به تحلیل پژوهی معموالً به نظریهیک موضوع مشابه است. سنتز

ها در ادبیات و پردازد، و براي حل تناقضهاي تحت پوشش خود میانتقادي پژوهش
 . کندهمچنین شناسایی مسائل محوري براي پژوهش آتی تالش می

 اي پژوهشیافته ه
رسانی برمبناي برنامه ریزي روابط عمومی درسال هاي اطالعمدل مارپیچ اخبار درشبکه

رسانی ) دراین مدل مارپیچ اطالع2و1توسط احمدسیف الدین طراحی شد.(مدل  2014
 براساس این مدل براساس نقش گروه هاي مرجع وحساس درجامعه شناسایی شده است.

سه گروه اصلی شامل رهبران فکري،  طریق روابط عمومی در ی ازرسانی درافکارعموماطالع
ریزي می ساز برنامههاي حساس و سرنوشتهاي داوطلب و جستجوگر و نهایتاً گروهگروه

شود. یعنی جریان دو مرحله ارتباطات جهت انتقال پیام با توجه به تفاوت گروه هاقابل 
 برنامه ریزي است.

رسانی الدین تعریف جدیدي ازچرخه اطالعسیف احمد) 2(شکل مدل ترسیم شده در در
 هاي فشارداده است.وگروه

عمومی مورد توجه است. این مدل  درروابط و کارکنان شهروندان سواداطالعاتی ،)3(درمدل
) مطرح شده است. در این مدل سوادهاي جدید، سوادهاي 2017توسط آنجال فیکري(

یجیتال و نهایتاً سوادهاي متکثر مطرح است. به نظر دانشگاهی، سوادرسانه اي و سوادهاي د
رسانی تري داشته باشند، اطالعفیکري هرچه مردم و کارکنان سازمان سواد اطالعاتی قوي

هاي جدید باید در جهت ترخواهد بود. از نظر وي روابط عمومیتر و سریعبه آنها راحت
 تقویت سوادهاي متکثر فعالیت کنند.
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) در 2015ها و چارچوب هاي سواد اطالعات از نظر لیزا امرسون(، شاخص )4(درمدل
ها جستجو، خالقیت و دانشگاه آکلند نیوزلند مطرح شد. به نظر وي توجه به استراتژي

 فرایند تولید اطالعات بسیار ارزشمند است.
بط اجتماعی و با تاکید روا هايبا رویکرد شبکه رسانیدر اطالع بنديزمان ، اصول)5(درمدل
ها بر اصل زمان مورد توجه قرار می گیرد. این مدل توسط میناکشی عمومی

هاي اجتماعی به رسانی در شبکه) ارایه شد. به نظر وي براي هرگونه اطالع2018کریشنان(
سه مرحله زمانی شامل، چه اتفاقی در گذشته افتاده است، چه اتفاقی در شرایط کنونی 

 ی درآینده می افتد، باید توجه کرد.درحال رخ دادن است و چه اتفاق
رسانی است. دراین مدل نقشه برداري از دورنماي ، ماتریس کاربر و اطالع)6(مدل

هاي ذهنی کاربران، ارتباط مناسب با کاربران برقرار کردن، توجه رسانی،کشف اندوختهاطالع
 مورد توجه است.هاي غیروابسته سازي آموزشرسانی و مناسببه اصل اخالق در اطالع

) مطرح شد. دراین 2019رسانی توسط روود مورز(هاي دوطرفه اطالع، استراتژي)7(درمدل
رسانی شامل منطق نمادي، انتقال اطالعات و محیط و مدل شاخص هاي دو طرفه اطالع

 مدیریت محیطی شناسایی شده است.

 
 ریزي روابط عمومی مبناي برنامه هاي اجتماعی برمارپیچ اخبار درشبکه ):1(مدل



 
13 

م/ شماره پنجمجامعه شناسی روابط عمومی/ سال دو  

 
 رسانی به افکارعمومی آنالین: اطالع)2(مدل

 

 
 : سواداطالعاتی شهروندان وکارکنان درروابط عمومی)3(مدل
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 : شاخص ها وچارچوب سواد اطالعاتی)4(مدل

 

 
 هاي اجتماعیرسانی بارویکردشبکه: اصول زمان بندي دراطالع)5(مدل



 
15 

م/ شماره پنجمجامعه شناسی روابط عمومی/ سال دو  

 

 
 رسانی: ماتریس کاربر و اطالع)6(مدل

 
 

 
 رسانیها دوطرفه اطالع: استراتژي)7(مدل
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 جمع بندي ونتیجه گیري
ها بیش از دهد که روابط عمومیرسانی نشان میهاي جدید اطالعبه طورکلی بررسی مدل 

آنکه دغدغه خبررسانی داشته باشند، به دنبال افزایش اطالعات و باال بردن کیفیت شناختی 
 و سازمان به موقع به و دقیق رسانیاطالع ها،عمومی روابط مهم وظایف هستند. از
 ساختن با که است، سازمان بیرون و درون در ابعاد همنوایی ایجاد و خاص و عام مخاطبان

 به را ارتباطی، مخاطبان دقیق ابزارهاي از برخورداري و سازمان از مناسب ذهنی تصویر
 کند. بدیهیمی کمک عمومی روابط توسعه به و ترغیب ها برنامه و هافعالیت از استقبال

 حرکت دنیا روز هايپیشرفت و تحوالت با همگام باید هاعمومی امروزه، روابط که است
 عمومی نمانند. روابط دور اطالعاتی ارتباطی و تکنولوژي و نوآوري نوع هیچ از تا کنند
 زیادي باتعداد گسترده ارتباط علت و دارد مخاطبان با برخورد در ايبرجسته و مهم نقش

 روش تواندمی کنند، می اطالعات درخواست و مراجعه آن به روزانه که مخاطبان از
 روابط کمک به همچنین .دهد قرار مؤسسات و ها سازمان اختیار مدیران در مناسبی

 سازمان مسؤالن گوش به ترو سریع ترآسان را خود نظرات توانند می عمومی، مخاطبان
 بسیاراست هزینه و وقت صرف مستلزم آن انجام که هاییسنجی نظر از کار این برسانند،

 .کند می جلوگیري
 هايفعالیت کلیه و یافته افزایش مردم آگاهی و بینش سطح اطالعات و ارتباطات عصر در

 تعادل به ارتباطی هايشبکه قالب در عصر، این هايبامزیت دنیا افزایش به رو جمعیت
 قرار مقایسه و مورد ارزیابی مختلف هايبنگاه و هاسازمان .است شده کنترل و رسیده
 .نماید می تقویت آنها در را ارتقاء و بهبود سمت به ، حرکت رقابتی فضاي ایجاد با و گرفته

  مدیریت اصلی اهداف جمله از آن هاي موثربرتوجه به زمینه و موقع به رسانیاطالع لذا
 هاي جدید شناسایی شده است.روابط عمومی براساس مدل

هاي پژوهش درچند قسمت  شامل شاخص هاي اصلی اطالعات، به طورکلی یافته
رسانی، شرایط جدید هاي اصلی متن اطالعرسانی، ویژگیرسانی، شرایط اطالعفراینداطالع

بط عمومی، قابل دسته بندي رسانی در روارسانی و شناسایی ابزارهاي جدید اطالعاطالع
 است.

شاخص هاي اصلی اطالعات شامل، نوع یا (گونه هاي اطالعات)، شکل، ماهیت وکیفیت 
 اطالعات است.
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رسانی مراحل قابل دسته بندي شامل اطالع یابی، نیازسنجی، مخاطب در بعد فرایند اطالع
نی و زمینه هاي فرهنگی رساسنجی، امکان سنجی، افکارسنجی، تسلط به اصول اقناع، اطالع

 گیرد.موردبررسی قرار می
رسانی گفت، توان در بحث شرایط اطالعهاي فوق میبراساس ابعاد بررسی شده در مدل

رسانی مناسب افتد و الگوي اطالعهاي فرهنگی جامعه اتفاق میرسانی در زمینهاطالع
 پراطالعی و پیچیدگی برساند. تواند فرد و جامعه را از مرحله کم اطالعی و سادگی بهمی

کند و تمایل رسانی صحیح و مناسب جامعه را از بی تفاوتی و بی رغبتی خارج میاطالع
رسانی صحیح و به موقع باعث کند. اطالعهاي فکري و اجتماعی را تقویت میوگرایش

فاق به شود که تغییر عقیده نسبت به یک ایده،کاال، خدمات و یا باوري تثبیت شده اتمی
 افتد.

)معتقدند در روابط عمومی دگرگونی در شناخت و تفکرات باعث بهبود 2005میردال ولوي(
اي هدف اصلی کیفیت شناخت می شود و در دنیاي امروز آنچه دراین رقابت شدید رسانه

 است، ارتقاي کیفیت شناخت در میان مخاطبان می باشد.
افتد رگیرد، دگرگونی درنگرش اتفاق میهنگامی که کیفیت شناخت در وضعیت مطلوبی قرا

گیري رفتارهاي اجتماعی که هدف روابط عمومی است درکارکنان سازمان و افراد و شکل
 جامعه متبلورمی شود.

رسانی چهار اصل مهم است. این هاي متن اطالعدهد که در بحث ویژگیها نشان مییافته
 باشد، و راست مستند باید هاگفته بوده، ها نباید بیش ازحد انتظارچهار اصل شامل: گفته

 ، است.دباشن درك وقابل منظم باید هاگفته وده وع بموضو به باید مربوط هاگفته
رسانی است، زیرا متن اطالع» گفتگو محوربودن«رسانی تاکید بردراصول جدید اطالع

رسانی باید بخشی از هاي جدید معتقدند در شرایط کنونی اطالعپژوهشگران روابط عمومی
بدنه زندگی مردم باشد و احساس نکنند که به طوررسمی به آنها اطالعاتی انتقال داده می 

رسانی ویژگی جامعه مدنی بوده و از شدت گرفتن شایعات شود. از سوي دیگراطالع
 وار صرفاً یک شعار است.جلوگیري می کند و درجامعه توده

گذار در روابط عمومی توجه به دسترسی و دریافت آزادانه، رسانی اثرپیرامون شرایط اطالع
 توجه فرد و گروه، فکري با اصول نیازمخاطبان، هماهنگی به وتوجه تامین آسان و داوطلبانه،

 شفافیت اصل رسانی،اطالع منبع اعتبار لزوم دیگر، از راه هاي ايرسانه هايتاثیر پیام به
 و عواطف احساسات درنظرگرفتن پیام، و کیفیت مقبولیت پیام، منبع قدرت مشروعیت پیام،

 اهمیت دارد. مدر پیا سنجی و نکته شناختی زیبا بر اصل تاکید مخاطبان و
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رسانی در روابط عمومی در قالب عملیاتی و انتقالی قابل بررسی است. ابزارهاي جدید اطالع
هاي ط افراد برتر، تهیه نسخهاین ابزارها شامل، تولید مطالب مکتوب در مورد سازمان و توس

هاي کوچک محلی، هاي اجتماعی، تهیه مطلب براي روزنامهصوتی و انتقال آن در شبکه
کنفرانس رسانه اي و «، برگزاري تور رسانه اي، به جاي هاي مطبوعات آنالینتقویت اتاق
با عنوان ها، مدیریت رویداد(خلق رویدادهاي جدید ، زنده نگه داشتن خبرنامه»مطبوعاتی

سازي در زمینه موضوعات مورد عالقه مخاطبان، تعامل سازمان، محبت کردن و گفتمان
منظم با کارکنان (هر روز خبر یا رویدادي نورا اطالع سانی کنید) و عملیاتی کردن مفهوم 

 ها) است. مسئولیت اجتماعی یا مشارکت با (خیریه

 منابع
عالی،  آموزش در اثربخش تدریس الگوي بر پژوهی ) سنتز1395خلیل( و غالمی، اسدي، محمد

 .113-144: 1395بهار و تابستان ، شماره 95دوره  فصلنامه برنامه ریزي مطالعات آموزشی،
Saifuddin, Ahmed. (2014), Online Public Opinion: Transforming Agenda Setting 

and Shaping the Public Sphere in China, Citation preview, October 2014, 
www.researchgate.net/publication/278159224. 
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در روابط عمومی  اجتماعی هاي شبکه بکارگیري تاثیر بررسی
 مشارکت شهروندان بابل شهرداري بر

 نتاججالل ذکریا 
 بابل شهرداري الملل بین امور و عمومی روابط مدیر

jalal.nataj@gmail.com 
 

 چکیده 
با توجه به رشد روزافزون شبکه هاي اجتماعی مجازي در عرصه ي ارتباطات رسمی و 
سازمانی با مردم ضرورت بررسی بهتر چگونگی تاثیرگذاري این شبکه ها بر نحوه ارتباطات 

امور مهمی همچون مدیریت شهري از طریق روابط عمومی ها، و مشارکت شهروندان در 
 هاي شبکه بکارگیري تاثیر احساس می شود. با توجه به این امر این تحقیق با هدف بررسی

شهروندان انجام شده است. روش تحقیق  مشارکت بر شهرداري عمومی روابط در اجتماعی
پرسشنامه ي بسته ي محقق ساخته توصیفی پیمایشی است. داده هاي تحقیق با استفاده از 

شهروند  384اي که از روایی و پایایی مطلوبی برخوردار بوده است،در بین نمونه اي شامل 
بابلی، به روش تصادفی ساده، جمع آوري شد. براي تجزیه و تحلیل داده ها از آزمونهاي 

تحقیق نشان  شد. نتایج استفاده 22نرمالیته و رگرسیون خطی در نرم افزار اس.پی.اس.اس
) اولین و مهمترین دلیل مشارکت 447/0مردمی( هاي خواسته و مطالبات پیگیريداد که؛ 

مجازي متعلق  اجتماعی هاي شهروندان از طریق بپگیري خواسته هایشان از طریق شبکه
 و سنجی نظر و سنجی به روابط عمومی شهرداري بابل بوده است. بعد از متغیرهاي افکار

 هاي )، فعالیت287/0عمومی( روابط مسئوالن )، پاسخگویی343/0عمومی( روابط تحقیقات
) به ترتیب رتبه هاي دوم تا چهارم را از لحاظ تاثیر گذاري 222/0رسانی( اطالع و خبري

 شهروندان داشتند. مشارکت بر شهرداري عمومی روابط در اجتماعی هاي شبکه بکارگیري
 عمومی، شهرداري روابط شهروندان، تاجتماعی، مشارک هاي شبکه واژگان کلیدي: 
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 مقدمه 

فعالیت هاي روابط عمومی و سعی در برقراي ارتباط و تفاهم با مردم از عهد باستان وجود 
داشته است و تنها ابزار و ادوات روابط عمومی و نوع مهارت و تخصص فعالیت هاي روابط 

 ).1381،عمومی با تغییر و تحول همراه بوده است(سیدمحسنی
آنجایی که برقراري ارتباط و انتقال پیامها، هستۀ مرکزي و کانون اصلی فعالیت هاي از 

هاي روابط عمومی را تشکیل می دهند، مسئولین روابط عمومی باید به خوبی وسایل و کانال
ارتباطی موجود در جامعه را بشناسند و نسبت به نحوة کارکرد آنها داراي آگاهی کامل 

که نیاز ارتباطی احساس می گردد به خوبی بتوانند تصمیم بگیرند باشند، تا در هنگامی 
کدام کانال یا کانال هاي موجود در جامعه را به کار گیرند و به چه شکل؟ انتخاب مؤثرترین 
و مهمترین وسیلۀ ارتباطی، از میان انبوه وسایل ارتباطی موجود در جامعه یکی از مسایل 

وابط عمومی ها می دهند تا پیام هاي خود را به حساس است، زیرا این امکان را به ر
 ).1390مخاطبین مورد نظرشان انتقال دهند(میرسعیدقاضی،

از جمله تعاریف رایج روابط عمومی که به نقش ارتباطی روابط عمومی تأکید دارند می توان 
بط روابط عمومی یعنی مدیریت ارتباط بین سازمان و مخاطب، روا« به موارد زیر اشاره کرد:

عمومی یعنی هنر مردمداري، یعنی داشتن رابطۀ خوب با دیگران، یعنی تالش براي کسب 
همکاري مردم و گروه هایی که براي مؤسسه اهمیت دارد. روابط عمومی یعنی تسهیل 
کنندة ارتباط و پیوند بین سازمان، رسانه هاي جمعی و مردم، روابط عمومی یعنی هنر 

این تعاریف نشان دهندة  .»اي جمعی براي نفوذ در افکارعمومیکاربرد خردمندانه از رسانه ه
نقش مؤثر روابط عمومی دربرقراري ارتباط بین سازمان و مخاطب است. بنابراین مهمترین 
کار روابط عمومی آماده سازي بستر ارتباط است. روابط عمومی می تواند با سازماندهی 

ۀ مشخص ضمن رعایت اصول اخالقی و مناسب تشکیالتی و مدیریتی علمی در قالب برنام
حرفه اي روابط عمومی و ارایۀ اطالعات مشاوره اي براي نفوذ در افکارعمومی مؤثر واقع 
شود. توسعۀ فعالیت هاي ارتباطی در روابط عمومی اعم از فعالیت هاي ارتباط با مردم و 

زخورد الزم را در رسانه ها جریان مبادلۀ پیام بین سازمان و مخاطب را دوسویه کرده و با
جریان ارتباطی خود با مخاطبان در ابعاد درون سازمانی، ملی و بین المللی ایجاد کرده و از 
این طریق آثار کالن و تأثیرگذاري مثبت در سطح برنامه هاي سازمانی و برنامه هاي توسعۀ 

مردم  ملی ایفا کند و روابط عمومی با گرایش بیشتر به سمت مردم در هیئت وکیل مدافع
 .و مدعی العموم ظاهر شده و به صورت نهاد مدنی و حامی و پاسدار افکارعمومی درمی آید
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از وظایف مهم روابط عمومی ها، اطـالع رسـانی دقیـق و بـه موقـع بـه سـازمان و مخاطبـان 
عـام و خـاص و ایجـاد همنوایی در ابعاد درون و بیـرون سـازمان اسـت ، کـه بـا سـاختن 

یر ذهنـی مناسـب از سـازمان و برخـورداري از ابزارهاي دقیق ارتبـاطی، مخاطبـان تصـو
را بـه اسـتقبال از فعالیـت هـا و برنامـه هـا ترغیـب و بـه توسـعه روابـط عمـومی کمک 

بـدیهی اسـت کـه امـروزه ، روابـط عمـومی هـا بایـد همگـام بـا تحـوالت و . مـی کنـد
رکت کنند تـا از هـ یچ نـوع نـوآوري و تکنولـوژي ارتبـاطی و ح دنیـا پیشـرفت هـاي روز

روابـط عمـومی قـرن بیسـت و یکــم را بایــد جلــوه اي از روابـط . اطالعـاتی دور نماننـد
عمــومی الکترونیــک دانسـت و در تعریــف روابــط عمــومی الکترونیــک مــی تــوان 

 ونیـک روش بکـارگیري فنـاوري جدیـد ارتبـاطی وگفـت روابـط عمـومی الکتر
هـاي نـوین اطـالع رسـان ي در جهت ارایه خـدماتی اسـت کـه بـا خواسـته هـا سیسـتم

نیازهـاي لحظـه اي مخاطبـان ونیـز بـا هـدف تحقـق بخشـیدن بـه هــدف هــاي  و
 ).1381(آقاداوود،روابــط عمــومی منطبــق باشــد

نــدازي روابــط عمــومی الکترونیــک، رسـیدن بـه روزي اسـت کـه بتـوان هــدف راه ا
تمـام خـدمات یـک سـازمان را بـه طـور شـبانه روزي، بـدون مراجعـه فیزیکـی مخاطبـان 
آن سـازمان و تنهـا از طریـق اتصـال بـه پایگـاه هـاي آن نهـاد انجـام داد . روابـط عمـومی 

اي در برخورد بـا مخاطبـان دارد و علـت ارتبـاط گسـترده بـا  نقـش مهـم و برجسته
تعـداد زیـادي از مخاطبـان کـه روزانـه بـه آن مراجعـه و درخواسـت اطالعـات مـی کننـد، 

توانـد روش من اسـبی در اختیـار مـدیران سـازمان هـا و مؤسسـات قرار دهد.همچنین مـی
ـردم مـی تواننـد نظـرات خـود را آسـان تـر و سـریع به کمک روابط عمـومی الکترونیـک م

تـر بـه گوش مسؤالن سازمان برسانند، این کـار از نظـر سـنجی هـایی کـه انجـام آن 
 است، جلوگیري می کند. مسـتلزم صـرف وقـت و هزینـه بسـیار

ات هدف راه اندازي روابط عمومی الکترونیک، رسیدن به روزي است که بتوان تمام خدم
یک سازمان را به طور شبانه روزي، بدون مراجعه فیزیکی مخاطبان آن سازمان و تنها از 
طریق اتصال به پایگاه هاي آن نهاد انجام داد. روابط عمومی نقش مهم و برجسته اي در 
برخورد با مخاطبان دارد و علت ارتباط گسترده با تعداد زیادي از مخاطبان که روزانه به آن 

ها رخواست اطالعات می کنند، می تواند روش مناسبی در اختیار مدیران سازمانمراجعه و د
همچنین به کمک روابط عمومی الکترونیک مردم می توانند نظرات  .و مؤسسات قرار دهد

خود را آسان تر و سریع تر به گوش مسئوالن سازمان برسانند، این کار از نظر سنجی هایی 
 ).1379(آذري،هزینه بسیار است جلوگیري می کند که انجام آن مستلزم صرف وقت و
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تأثیر فن آوري هاي اطالعاتی و ارتباطی در سیستم هاي دولتی و مؤسسات و نهادها تفاوت 
چندانی ندارد. پارادایم هاي جدید مدیریت ارتباطات در بخشهاي دولتی چالش ها و نوآوري 

همکاري  .اطالعاتی عرضه شده استهایی است که در زمینه تکنولوژي هاي ارتباطی و 
گسترده بین سازمانها و مشتریان و مخاطبان نه تنها یک مراوده الکترونیکی و دیجیتالی 
است بلکه هدف از آن کیفیت بیشتر و قابل اعتماد بودن خدمات ارتباطی است، تمام 

اتی آماده سازمانها و دولتها در تالشند که خود را براي اقتصاد دیجیتالی و جامعه اطالع
 .کنند

روابط عمومی ها نقش مهم و کلیدي در برخورد با مخاطبان یک سازمان دارند و استفاده 
از فناوري هاي نوین ارتباطی و اطالعاتی سبب ارتقاء سطح کیفی و کمی کارکردها در حوزه 
فعالیت روابط عمومی شده است. تاکید بر فن آوري اطالعات، ابزاري براي رفع نیازهاي 
مخاطبان و ارائه خدمات با کیفیت برتر است. لذا فن آوري اطالعات به عنوان ابزار مدیریتی 
روابط عمومی، می تواند مفید واقع شود، از این رو روابط عمومی الکترونیک می تواند روش 
خوبی را در اختیار مدیران سازمان، شرکت ها و موسسات قرار دهد تا با مخاطبان و 

باطی دو سویه و گسترده برقرار کند و به سرعت از نظرات آنها مطلع تشکیالت خود ارت
شوند. روابط عمومی به عنوان ابزاري که قادر است اطالعات کافی و الزم را در اختیار 

 . )1391(حقیقی،مخاطبان، کاربران و استفاده کنندگان قرار دهد
 مجازي اجتماعی شبکه هاي اثربخشی

ی، تغییر و تحوالت فزایندهاي قرار دارد. به خصوص حرکت جهان امروز در معرض دگرگون 
و در هم ریختن نظامها و سازمانهاي ملی. در عین  »دهکـده واحد«بـه سـمت و سـوي 

حال ایجاد چالشهـا و بحـران هـاي جدیـد در عرصـه هـاي سیاست، فرهنگ، اقتصاد، 
به دقت مورد مطالعه و تحت  کند که این تحوالت و جریانها در جهان ایجاب می... امنیت و

نظر قرار گیرد و مهمتر اینکه فاکتورها، عوامل و اسباب موثر در خیزش، تسریع و یا سمت 
و سـو دادن ایـن حـوادث و تغییرات نیز باید ارزیابی و مورد شناخت قرار گیرد. رسانه هاي 

ه و مهمی هاي اجتمـاعی مجـازي، در عصر حاضر نقش عمد ارتباط جمعی و بویژه شبکه
را در عرصه تغییر و تحوالت اجتماعی به عهده دارنـد و ایـن وسـایل منشـأ بسـیاري از 

 . شوند تحوالت معاصر، راهنما و کنترل کننده جریانها و تحوالت در جهان محسوب می
رود، ارقام اتصال  همچنان که الگوهاي ارتباطی به طور روزافزونی از مرزهاي ملی فراتر می

نت و کـاربران آن بـه طور تصاعدي در حال رشد است. انتشار پرشتاب اینترنت، به اینتر
ماهواره و فنـاوري هـاي دیجیتـالی، ارتبـاط همزمـان میـان بخشهاي وسیعی از جهان را 
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ممکن ساخته است. در نتیجه بسیاري از کنترل هاي ملی اطالعات بی اثر شده اند. امروزه 
آنها در ساخت سیاسی جوامع بر کسی پوشیده نیست. برخی  ها و میزان نفوذ نقش رسانه

ها را در  از نظریه پـردازان ارتباطـات معتقدند امروز جهان در دست کسی است که رسانه
ها در شـکل دهـی بـه افکـار عمومی باعث شده اهمیت  اختیار دارد. نقش عمده رسانه

 .ها تا این حد مورد توجه قرار گیرد رسانه
شـبکه هـایی کـه . هاي اجتماعی سکاندار اقیانوس پرتالطم اینترنت هسـتند کهامروزه شب

کنند و با اجتماع گرایی مجازي نقش اساسی در  فعالیت می »وب دو«مبتنـی بـر فنـاوري 
کنند. ایـن وب سـایت هـا عالوه بر قابلیت شبکه سازي  اي جهان بازي می معادالت رسانه

صتهاي مختلف در فضاي اینترنت را اعم از جستجو، خواندن و مجازي، امکان استفاده از فر
گذاري اخبار، آپلود عکس و فیلم، نوشتن یادداشتها و عضویت در گروههـاي  به اشتراك

مختلـف، تحـرك سیاسـی را فراهم کرده است و این امر باعث اقبال کاربران اینترنتی به 
بـه ساخت هاي اجتماعی شکل  فضـاي مجـازي بسـته. شبکه هاي اجتماعی شده اسـت

یابد و رشد فناوري، همگرایی رسانه اي و مسـائل مربـوط بـه آن، در شـرایط اجتمـاعی  می
 .گوناگون برون دادهاي متفاوتی داشته است

از گروه هایی عموماً فردي یا سازمانی تشکیل شده کـه از طریـق  1اجتماعی هاي شبکه
اند و در بستر یک جامعه اطالعاتی پیچیده،  هم متصلها به  یـک یا چند نوع از وابستگی

کنند و موفقیت و محبوبیت روزافزون آنها به دلیل  کارکرد مؤثر شبکه همگرا را تصـویر می
 ).1392(رحمانزاده و حقیقی، داشتن رنگ و بوي اجتماعی است

 مشارکت
با ویژگی کنش مشارکت به معنی کنشی هدفدار، ارادي و اختیاري به معنی آزادي درونی  

متقابل میان کنشگر و زمینه اجتماعی و محیطی او و قبول آگاهانه انجام امري یا بخشی از 
امور در شکل معاضدت، معاونت، همیاري و همکاري از روي میل و رغبت و نیاز و با هدف 

 عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار بر فرایند امور و مسایل اجتماعیبهبود زندگی اجتماعی، به
 .)1377و توسعه ملی از سوي صاحب نظران مختلف طرح شده است(کلمن، 

منظور افزایش سازگاري اجتماع و تقویت امنیت  مشارکت را، دخالت افراد جامعه به
 .)1383پور، کنیم(کاظمیشود، قلمداد میساز توسعه پایدار اجتماع میاجتماعی، که زمینه

                                                           
1 Social networks 
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شود که در تعیین سرنوشت و ساختن آینده  در مشارکت عمومی به مردم فرصت داده می
هایی که دربرگیرنده موارد مختلف مشارکت برخی از فعالیت خود شریک و سهیم شوند. 

نویسی، از: معرفی و شناسایی مجرمین درکلیه موارد، رأي دادن، نام اجتماعی است، عبارتند
و سخنرانی و عضویت  آوري آرا و ثبت نام رأي دهندگان، مقاله نویسیفعالیت براي جمع

وجوي اطالعات، بحث کردن و پذیرش مردمی جدید، ها و شوراها و...، جستدرانجمن
هاي سیاسی، کمک مالی به ستادهاي انتخاباتی نامزدها، ارتباط داشتن شرکت در میتینگ

هاي عمرانی، شرکت ها و طرحالمنفعه، مشارکت در پروژهبا نمایندگان، شرکت در امور عامّ
هاي حمایت از محیط زیست و نظایر هاي صنفی، مشارکت در برنامهتأسیس تشکلدر 

 .)1373آن(کلمن، 
 مشارکت شهروندان

 و داند نمی کالبدي امور به منحصر را شهري محلی حکومتهاي وظایف شهري مدیریت
 معتقد و داند می شهرها اجتماعی و کالبدي امور توأم ادارة در را شهري مدیران وظیفۀ
 سیاستها آنها بر غلبه براي و بشناسند را امروز شهرهاي مهم چالشهاي باید مدیران که، است

 ).1388(سلطان پناه،کنند دنبال را مناسبی واقدامات
 خود هاي برنامه تحقق و اجرا خواستار شهري مدیران و ریزان برنامه اگر دیگر طرف از

 مردم مشارکت با تنها امري چنین و سازند هماهنگ اجتماعی محیط با را آنها باید هستند
(علوي است امکانپذیر خود اجتماعی محیط و ها نیازها،خواسته از آنها ژرف شناخت دلیل به

 ).1378تبار،
 ظهور جهت توسعه، مراحل همۀ در مردم هاي گروه کلیۀ شدن درگیر فرایندمشارکت، 

 خاطر همین به و است آنها معنوي و مادي تعالی و رشد نتیجه در و قابلیتها و ها توانایی
 شهروندان مشارکت موضوع کشور، سیاسی و علمی محافل در همواره اخیر سالهاي در شاید

 از همه و است داشته قرار جامعه سیاسی و اجتماعی هاي گفتمان صدر در شهرها، امور در
 اندرانده سخن پایدار توسعۀ و دموکراسی به رسیدن جهت در مهم عنصري عنوان به آن

 ).1387(عباس زاده،
 عناصر از شهري،یکی گیري تصمیم روند در مردم مشارکت که گفت توان می بنابراین،

 ایجاد در تواند شهري،می امور در مردم مشارکت افزایش و است مردمی تحکوم اصلی
 ).1389(تقوایی،کند ایفا اي ارزنده نقش شهري، تعادل

 باید ناچار به آیندگان، سهم به توجه و شهري توسعۀ نیازهاي به پاسخگویی براي بنابراین
 شهروندان داوطلبانۀ و آگاهانه هدفمند، مشارکت الگوي مبناي بر را شهري زندگی امور ادارة
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 افزایش باعث اجتماعی نظر از شهر ادارة در شهروندان مشارکت جلب. کنیم ریزي برنامه
 دیگر طرف از. کند می تقویت را مدنی جامعۀ هاي پایه که شود می اجتماعی هاي همکاري

 شهري مدیریت براي هم منفی، پیامدهاي نیز شهر امور ادارة در شهروندان مشارکت عدم
 و محدودیتها افزایش به توان می جمله از که کرد خواهد ایجاد شهر ساکنین براي هم و

 عاطفی علقۀ کاهش و زیاد انرژي صرف و ها هزینه افزایش دلیل به شهري مدیریت مشکالت
 ).1392(محمدي و همکاران،کرد اشاره خود زندگی محل به شهروندان

 نقش شبکه هاي مجازي بر روابط عمومی ها
باشند همانند: تویتر، هاي اجتماعی که به سرعت در جهان امروز در حال توسعه میشبکه

یوتیوب، ماي اسپیس، پادکست و فیس بوك ،گوگل ویوکه به سرعت در جهان امروز در 
باشند. همگی در خدمت روابط عمومی الکترونیکی هزاره سوم قرار دارند. ل توسعه میحا

هاي نرم افزاري و سخت افزاري که در خدمت فناوري اطالعات و کاربردهاي توسعه فناوري
آن قرار گرفته جهان را دچار تغییر و تحول جدي کرده است و آینده اي نا مشخص را در 

داده است. شاید تغییرات ایجاد شده در طول یکدهه گذشته  پیش انسان عصر جدید قرار
 .با کل تغییرات زندگی بشر در طول تاریخ برابر کند

باید باور کنیم که جهان در حال تغییر سریع و اساسی است این تغییرات در همه زمینه 
هاي اقتصادي، فرهنگی، سیاسی و اجتماعی درجریان است به عنوان مثال در حوزه هاي 

هایی همچون: تجارت الکترونیکی، بانکداري الکترونیکی، پول تصادي شاهد پدیدهاق
هاي هی شبکهباشیم تغییرات اجتماعی شامل توسعهدیجیتالی و کارت اعتباري می

اجتماعی، بهداشت الکترونیکی عدالت الکترونیکی، امنیت الکترونیکی،آموزش الکترونیکی، 
هاي الکترونیکی یا مجازي و امثال آنها دانشگاه محتواي دیجیتالی، مدارس هوشمند در

دولت  باشند. نهایتا تغییرات سیاسی شاملهاي مشخصی از تغییرات فرهنگی مینمونه
شود. حال باید باور گیري الکترونیکی، دموکراسی دیجیتالی و امثال آن میالکترونیکی، راي

الکترونیکی و بعد هماهنگ کنیم که روابط عمومی سنتی نیز باید بسمت روابط عمومی 
تواند در یک مسیر پویا و هاي اجتماعی تغییر کند. روابط عمومی زمانی میبودن با شبکه

 .درست قرار گیرد که آینده آن دیده شود
هاي موجود که امروزه استفاده از براي رسیدن به آینده مطلوب باید بر اساس توانمندي

هاي اجتماعی این باور را مه ریزي کرد. زیرا شبکههاي اجتماعی در صدر آن است برناشبکه
دهند. تقویت خواهند کرد و ابزار آنرا نیز به رایگان در خدمت انسان هزاره سوم قرار می

ها باید بدانند که در آینده نزدیک نیازي به سخت افزارهاي این مدیران روابط عمومیبنابر
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هاي اجتماعی راحتی با استفاده از شبکهپیچیده و نرم افزارهاي بومی ندارند. آنها به 
توانند به دانایی جهان متصل شوند. لذا باید آموزش در طول عمر و استفاده از جدیدترین می

روشهاي مدیریت نوین و فناوریهاي نرم افزاري و سخت افزاري را به خدمت بگیرند آنها باید 
 ).1395(تنگ شیر،باشند هوشیار و آماده ورود به روابط عمومی عصر مجازي سه بعدي

 فرضیه هاي تحقیق
 مشارکت بر مجازي اجتماعی هاي شبکه در عمومی روابط پاسخگویی مسئوالن )1

 .دارد تاثیر بابل شهروندان
 مجازي اجتماعی هاي شبکه در عمومی روابط تحقیقات و سنجی نظر و سنجی افکار )2

 مشارکت شهروندان بابل تاثیر دارد. بر
 بر مجازي اجتماعی هاي شبکه در عمومی روابط رسانی اطالع و خبري هاي فعالیت )3

 .دارد تاثیر بابل شهروندان مشارکت
 اجتماعی هاي شبکه در عمومی روابط پیگیري مطالبات و خواسته هاي مردمی )4

 .دارد تاثیر بابل شهروندان مشارکت بر مجازي
 روش تحقیق 

جامعه تحقیق را شهروندان شهر روش تحقیق توصیفی پیمایشی و با رویکرد کاربردي است. 
نفر از شهروندان بابلی که عضو گروه هاي  384بابل تشکیل می دادند. نمونه اي شامل 

مرتبط یا به طور مستقیم در کانالهاي تلگرامی وو صفحات اینستاگرام مرتبط با شهرداري 
آوري عضویت دارند، تشکیل می دادند. روش نمونه گیري تصادفی ساده بود و براي جمع 

داده هاي تحقیق از پرسشنامه ي بسته ي محقق ساخته اي که از روایی و پایایی مناسبی 
برخوردار بوده است، استفاده شد. براي تعیین حجم نمونه از فرمول تعیین حجم کوکران 
براي جامعه ي نامعین استفاده شد. داده ها پس از جمع آوري پرسشنامه ها و کد گذاري 

مورد تجزیه و تحلیل قرار  221ا استفاده از نرم افزار اس.پی.اس.اسو دسته بندي شدن ب
 گرفتند. 

براي آزمون فرضیه هاي تحقیق نیز از آزمونهاي تعیین نرمالیته و آزمون رگرسیون خطی 
 جهت بررسی استفاده شده است.
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 هاافتهی
 اسمیرنوف)-آزمون نرمالیته( کولمگروف

 از شده آوري جمع هاي داده که شود مشخص باید ابتدا آماري تکنیک از استفاده براي
 هاي داده توزیع بودن نرمال صورت در غیرنرمال. چون یا برخوردار است نرمال توزیع
 نمود استفاده پارامتریک هاي آزمون از توان می ها فرضیه آزمون براي شده آوري جمع

 به مرحله این در که. کرد استفاده ناپارامتریک هاي آزمون از بودن غیرنرمال ودرصورت
 می ومستقل وابسته متغیرهاي از هریک مورد مزبوردر آزمون از حاصل نتایج بررسی
 تحقیق فرضیات وصقم صحت بررسی براي مناسب حاصل،آزمون نتایج وبراساس پردازیم

 .کنیم می انتخاب را
 اسمیرنوف-آزمون کولمگروف :)1جدول(

 پیگیري
 و مطالبات

 هاي خواسته
 مردمی

 هاي فعالیت
 اطالع و خبري

 رسانی

 نظر و سنجی افکار
 تحقیقات و سنجی

عمومی روابط  

 مسئوالن پاسخگویی
عمومی روابط  

 

 تعداد 384 384 384 384

902/0  574/0  723/0  763/0  
-اسمیرنوف

 کولمگروف

390/0  897/0  673/0  605/0  سطح معناداري 

تمامی مولفه ها بزرگتر از باتوجه به نتایج جدول فوق چون مقدارسطح معنی داري براي 
 باشند. می نرمال توزیع است بنابراین متغیرهاي تحقیق داراي  05/0مقدار خطا

 آزمون 
ضریب تعیین، ضریب تعیین تعدیل شده و انحراف معیار   ضریب همبستگی، )2(جدول

گفت که همبستگی بین متغییر  توانیبا توجه به ضریب تعیین م دهدیخطاها را نشان م
مستقل و متغییر وابسته وجود دارد. در مورد ضریب تعیین تعدیل شده باید گفت اگر هاي 

تعداد نمونه کوچک باشد بهتر است از ضریب تعیین تعدیل شده استفاده نمود همچنین 
هنگامی که در رگرسیون مرکب با افزایش تعداد متغییرها مقدار ضریب تعیین افزایش 

انحراف معیار  .شودیریب تعیین تعدیل شده استفاده مکه در این موارد هم از ض یابدیم
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خطاها نیز بیانگر پراکندگی نقاط حول خط رگرسیون است که هرچه نسبت به مقدار متغییر 
  وابسته کمتر باشد رگرسیون مدل قابل اتکا تري خواهد بود.

 خالصه مدل متغیر هاي تحقیق: )2جدول (

 
 ضریب

 همبستگی
 ضریب تعیین

ضریب تعیین 
 تعدیل شده

انحراف معیار 
 خطا ها

عمومی روابط مسئوالن پاسخگویی  287/0  082/0  075/0  69927/0  
 تحقیقات و سنجی نظر و سنجی افکار

عمومی روابط  343/0  118/0  103/0  61789/0  

رسانی اطالع و خبري هاي فعالیت  222/0  049/0  041/0  71183/0  

 هاي خواسته و مطالبات پیگیري
 مردمی

447/0  200/0  186/0  58851/0  

کند. یم) جدول آنالیز واریانس است که صحت کلی معادله رگرسیون را بررسی 3جدول (
از تقسیم واریانس بیان شده توسط خط رگرسیون بر واریانس بیان  Fدر این جدول آماره 

 بیشتر) sigکه با توجه به اینکه سطح معناداري ( آیدینشده توسط خط رگرسیون بدست م
 د نمود.رصحت کلی  مدل را  توانیم باشدمی) %5از سطح قابل قبول خطا (

 روابط عمومی شهرداري مجازي اجتماعی هاي آنالیز واریانس متغیر هاي موثر بر شبکه: )3جدول(

 
مجموع 
 df مربعات

مربع 
 F میانگین

سطح 
 معناداري

 مسئوالن پاسخگویی
عمومی روابط  

483/5 رگرسیون  1 483/5  214/11  001/0  
122/61 باقی مانده  383 489/0    

103/25 کل  384    
 نظر و سنجی افکار

 تحقیقات و سنجی
عمومی روابط  

960/2 رگرسیون  1 960/2  752/7  007/0  
143/22 باقی مانده  383 382/0    

103/25 کل  384    

 و خبري هاي فعالیت
رسانی اطالع  

268/3 رگرسیون  1 268/3  449/6  012/0  
337/63 باقی مانده  383 507/0    

605/66 کل  384    

 و مطالبات پیگیري
مردمی هاي خواسته  

015/5 رگرسیون  1 015/5  480/14  000/0  
088/20 باقی مانده  383 346/0    

103/25 کل  384    
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چون سطح معنى شهرداري  عمومی روابط مجازي اجتماعی هاي شبکه بر براي متغیر موثر
مستقل  متغیرهاى و وابسته ، لذا رابطه خطى بین متغیرباشدمی بزرگ مشاهده شدهدارى 
 دارد.   وجود

 شهرداري عمومی روابط مجازي اجتماعی هاي شبکه بر موثر جدول ضرایب: )4جدول (
 ضرایب مدل

  استاندارد نشده
 

ضرایب 
 استاندارد شده

t  سطح
 معناداري

B Std. Error Beta 
878/0 (ثابت)  289/0   035/3  003/0  

 مسئوالن پاسخگویی
عمومی روابط  

170/0  051/0  287/0  349/3  001/0  

262/1 (ثابت)  732/0   725/1  90/0  
 نظر و سنجی افکار

 تحقیقات و سنجی
عمومی روابط  

456/0  164/0  343/0  784/2  007/0  

702/0 (ثابت)  446/0   574/1  118/0  
 و خبري هاي فعالیت

رسانی اطالع  
462/0  182/0  222/0  540/2  012/0  

548/0 (ثابت)  724/0   757/0  452/0  
 و مطالبات پیگیري
مردمی هاي خواسته  

623/0  164/0  447/0  805/3  000/0  

که در سطح  دهدیمحاسبه شده و سطح معناداري نشان م tمقادیر براي متغیر هاي پا 
سطح معنى دارى  پایین بودن توجه به با باشند.یخطاي قابل قبول این ضرایب معنادار م

 tمقادیر شود. اما یمنرد  ی)ضرایب رگرسیون  بودن مشاهده شده، فرضیه صفر (صفر
در سطح خطاي قابل براي همه متغیرها که  دهدیمحاسبه شده و سطح معناداري نشان م

در ضمن باید به نسبت انحراف استاندارد خطا ضریب . باشدمیقبول این ضرایب معنادار 
 به خود ضریب توجه نمود. نسبت

  گیريبحث و نتیجه
 ي به بررسی نتایج فرضیه خواهیم پرداخت:ریگجهینتدر بخش 

است  05/0نتایج فرضیه اول نشان داد که؛ با توجه به سطح معناداري آزمون که کمتر از 
 مسئوالن نشان دهنده این است که، فرضیه اول تحقیق مورد تایید است؛ بعبارتی پاسخگویی

 دارد. تاثیر بابل شهروندان مشارکت بر مجازي اجتماعی هاي شبکه در عمومی روابط
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است  05/0نتایج فرضیه دوم نشان داد که؛ با توجه به سطح معناداري آزمون که کمتر از 
 و سنجی نشان دهنده این است که، فرضیه دوم  تحقیق مورد تایید است؛ بعبارتی افکار

 شهروندان مشارکت بر مجازي اجتماعی هاي شبکه در مومیع روابط تحقیقات و سنجی نظر
 دارد. تاثیر بابل

است  05/0نتایج فرضیه سوم  نشان داد که؛ با توجه به سطح معناداري آزمون که کمتر از 
 خبري هاي نشان دهنده این است که، فرضیه سوم تحقیق مورد تایید است؛ بعبارتی فعالیت

 بابل شهروندان مشارکت بر مجازي اجتماعی هاي شبکه در عمومی روابط رسانی اطالع و
 دارد. تاثیر

است  05/0نتایج فرضیه چهارم نشان داد که؛ با توجه به سطح معناداري آزمون که کمتر از 
 مطالبات نشان دهنده این است که، فرضیه چهارم تحقیق مورد تایید است؛ بعبارتی پیگیري

 شهروندان مشارکت بر مجازي اجتماعی هاي کهشب در عمومی روابط مردمی هاي خواسته و
 .دارد تاثیر بابل

) اولین 447/0مردمی( هاي خواسته و مطالبات همچنین نتایج تحقیق نشان داد که پیگیري
 هاي و مهمترین دلیل مشارکت شهروندان از طریق بپگیري خواسته هایشان از طریق شبکه

 بابل بوده است. بعد از متغیرهاي افکارمجازي متعلق به روابط عمومی شهرداري  اجتماعی
 روابط مسئوالن )، پاسخگویی343/0عمومی( روابط تحقیقات و سنجی نظر و سنجی

) به ترتیب رتبه هاي دوم تا 222/0رسانی( اطالع و خبري هاي )، فعالیت287/0عمومی(
 چهارم را بدست آورده اند.

 با توجه به نتایج تحقیق پشنهادات زیر ارائه می شود:
این حوزه از تحمیل باورهاي سازمانهاي خود به  شهرداري ها باید در  روابط عمومی هاي

و صادقانه  علمی یی بودن واحد روابط عمومی از اقناعمردمگرا  با شهروندان پرهیز کنند و 
  شهري استفاده نمایند. مدیریت در عمومی روابط کارکردهاي از یکی عنوان به شهروندان

چون باشند؛ براي تبلیغات مدیریت شهري ی صِرف شهرداریها مکاني عمومی هاروابط نباید 
موجب در اینصورت با جریان یکسویه پیامهاي گزینشی مدیریت شهري خطاب به مردم 

 شوند.شهروندان منفعل می شود تا 
روابط عمومی با گسترش حوزه هاي عملیاتی خود در فضاي شبکه هاي اجتماعی مجازي 

 مردم صداي جاي براي شنیدن ، شهرداریها و شهري مدیریت عرصه ت درمختلف می بایس
باشد و با دریافت درخواست مردم با پیگیري هاي سریع، پاسخ مسوالنی شهري و شهرداري 

 را به مردم اطالع دهد.



 
31 

م/ شماره پنجمجامعه شناسی روابط عمومی/ سال دو  

و در این عرصه  می بایست به طور عملی اتفاق افتد عمومی ها روابطپاسخ گویی حرفه اي 
اریها که به دالئل اهداف و عملکردش بیش از سایر روابط عمومی ها با روابط عمومی شهرد
 تجهیز با ،پیش از بیش بایست می  ؛دولتی و خصوصی سروکار داردي شهروندان و سازمانها

 شهروندان تالش و عمومی افکار به سریع و صحیح  پاسخ براي ابزارهاي بروز و مدرن،  به
 .دنمای

براي شناسائی نیازهاي شهروندان در عرصه  شهروندانرضایتمندي انجام نظرسنجی و 
از اولویتهاي روابط عمومی هاي فعال باشد و روابط عمومی می بایست جزو مدیریت شهري 

شهرداریها باید با نظرسنجی هاي علمی و اصولی، نیازها و اولویتهاي اصلی شهروندان را 
نیازها و اولویت هاي اجرائی  براي مدیران شهرداریها مشخص نمایند تا فاصله میان این

 . مدیران کاهش یابد
 و شهروندان  میان دوطرفه تفاهم و  برقراري ارتباط دوسویه می بایست باروابط عمومی ها 

 خود را پر رنگ و اثرگذار نمایند. مدیریتی شهري،کارکردي مدیران
و محبوبیت  به علت ایجاد ظرفیتهاي بسیار زیاد در شبکه هاي مجازي که داراي مقبولیت

 یافته علمی ارزیابی با و افکارسنجی و پژوهش و تحقیق بسیاري است سعی نمایند تا با 
 و شهري مدیران با مطالبات واقعی و الویت دار شهروندان کردن مطرح با و پژوهشی هاي

فته شدن در برنامه ریزي ها و تصمیم سازي ها وارد مرحله نوینی از فعالیتها و گر درنظر
 .دننزدیکتر با شهروندان شوارتباط 

 منابع 
 دانشگاه خبري نشریه ایران. آینده چالشهاي و الکترونیک عمومی ) روابط1381رسول( داوود، آقا

 .3اصفهان. شماره صنعتی
 بر مؤثر عوامل سنجش بر )تحلیلی1388چمران( موسوي، رسول و بابانسب، مسعود؛ تقوایی،

 اي. منطقه و شهري هايپژوهش و مطالعات فصلنامه شهري. مدیریت در شهروندان مشارکت
 .36-19 دوم، شماره اول، سال

عمومی. روزنامه همشهري. تهران.  روابط و اجتماعی هاي) شبکه1395شیر قربانعلی(تنگ
http://hamshahrionline.ir 

 اي رسانه هاي سازمان در الکترونیک عمومی روابط توسعه ) راهکارهاي1391حقیقی،محمدرضا(
  شماره ،7  دوره اي.رسانه . فصلنامه مطالعات)ایران عمومی روابط انجمن مدیران: مطالعه مورد(

 .173 –157: 1391 ، زمستان19

http://hamshahrionline.ir/
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 هايشبکه اثربخشی افزایش در موثر ) عوامل1392محمدرضا( حقیقی، سیدعلی و زاده، رحمان
. )ایران عمومی روابط مدیران انجمن: مطالعه مورد(اي رسانه هاي سازمان در مجازي اجتماعی

 .144-133: 1392 ، تابستان21 ، شماره8 اي. دوره رسانه فصلنامه مطالعات
 سلسله تحلیل فرایند از استفاده با شهرداري هايبرنامه بندي اولویت )1388هیرش( پناه، سلطان

 .114-95 :48شماره صفه. فصلنامه .)سردشت شهرستان شهرداري: موردي مطالعه(مراتبی
 .ارتباطات رسانه اي در روابط عمومی. تهران:پارس سینا، چاپ اول)1381(سیدمحسنی، سیدشهاب

 همایش اولین ایرانی. شهرهاي اداره در شهروندان مشارکت فرایند بررسی )1387رقیه( زاده، عباس
 .مسلح نیروهاي جغرافیایی سازمان انتشارات تهران، جغرافیا، دانشجویی و علمی سراسري

 و مطالعات مرکز شهرها. امور ادارة در شهروندان مشارکت الگوهاي )1379علیرضا( تبار، علوي
 .کشور وزارت ریزيبرنامه

-1382 هايپیمایش ثانویه ایران؛تحلیل در اجتماعی ) سرمایه1383پور، عبدالمحمد( کاظمی
 اسالمی. ارشاد و فرهنگ وزارت ملی هاي طرح انتشارات: . تهران)1353

 نی، نشر انتشارات: تهران صبوري، منوچهر اجتماعی. ترجمه نظریه ) بنیادهاي1377جیمز( کلمن،
 .اول چاپ

 مشارکت میزان بررسی و سنجش )1392حیدري، سامان( باقري؛ کیوانظو محمدي، جمال؛
سنندج. دو فصلنامه تحلیل  شهر: موردي مطالعه(آن بر مؤثر عوامل و شهري امور در شهروندان

 .209-179: 1392، بهار 2،شماره 7اجتماعی نظم و نابرابري اجتماعی. دوره
 نهم. چاپ مبتکران،: تهران. ارتباطات و عمومی وابط در عمل و ) تئوري1390علی( میرسعیدقاضی،
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 تبیین  نظریه هاي اخالقی در روابط عمومی  
 

 مهران ابوطالبی
 (نویسنده مسؤول)دانشگاه عالمه طباطبایی ،ارشد برنامه ریزي رفاه اجتماعیکارشناس 

mehran199@gmail.com 
 سارا معظمی  

 نجف آباد اسالمی واحد دانشگاه آزاد ،کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی
 فرزانه فرزام منش 

 نجف آباد اسالمی واحد دانشگاه آزاد ،کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

  دهیچک
اخالق گرایی در روابط عمومی به یک اصل اساسی تبدیل شده است. تعدادي از کارگزاران 
روابط عمومی با مطرح کردن موضوع مسئولیت هاي اجتماعی سعی دارند تا نقش اخالقی 
روابط عمومی را از این منظر دنبال نمایند. در واقع باید گفت اخالق گرایی بسیار بسیط تر 

اعی است. اخالق باید در ارتباطات و تعامالت با مشتریان و ذي نفعان  از مسئولیت هاي اجتم
و در بین کارکنان روابط عمومی همزمان پیگیري شود.اخالق گرایی ریشه در حیات اجتماعی 
انسان دارد. شالوده و اساس همه ادیان آسمانی بازخوردي از اخالق است که شرافت و کرامت 

وسازي و مدرنیته با الهام از تفکر زایاي صنعتی و پس زمینه انسان را ارزش می نهد. دوران ن
مادي گرایانه تالش دارد تا اخالق را به استحاله بکشاند دراین شرایط روابط عمومی باید 
مسیر خود را از بین سه مکتب فایده گرایانه، پوزیتویستی و فضیلت خواه جستجو نماید. 

اي اخالق گرایانه اندیشمندان و فیلسوفان فضیلت این نوشتار قصد داشته با تکیه بر رویکرده
خواه همچون ارسطو،کانت،هگل،دکارت،روسو،راولز و هابرماس به بررسی روش هاي کاربست 
عملی اخالق در روابط عمومی پرداخته و راهکارهایی براي تسري کدهاي اخالقی در روابط 

 عمومی ارائه دهد.
 روابط عمومی، فایده گرایی فضیلت، ان،اخالق گرای حیات اجتماعی،واژگان کلیدي: 
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 مقدمه
روابط عمومی را اینگونه تعریف کرده 2019در سال ) 1انجمن بین المللی روابط عمومی(ایپرا

روابط و منافع  جادیآن ا فهیاست که وظ يریگمیتصم تیریمد وهیش کی یعموم روابطاست:
معتبر و  یارتباط يهاروش قیها و عموم مردم بر اساس ارائه اطالعات از طرسازمان نیب

  يالدیم 2007در  سال  یروابط عموم یالملل نیب هیاتحاد یاجالس جهان در. است یاخالق
مشتري مداري   موضوع تاکید شدکه روابط عمومی حکومت بر قلبها است. امروزه واژه نیبر ا

 رود.به کار می یهمانا به دست آوردن قلب ها یا همان مردم داري  است که در روابط عموم
بین منافع عمومی و خصوصی است و این در حالی است  توازنروابط عمومی برقراري نوعی 

و  یاز بحث در مورد مسائل اخالق قبل .که منافع سازمان همان منافع مردم است
. میکن فیرا تعر يدیدو اصطالح کل نیا دی، ما بایدر روابط عموم یاجتماع يهاتیمسئول

 یاجتماع تیسوال که مسئول نیا رایگسترده تر است ز یاصطالح، اصول اخالق دو نیا نیاز ب
با  یروابط عموم رد یاست. اما همه سواالت اخالق یسوال اخالق کی، ستیسازمان چ کی

رود.  یو ارزشها به کار م اتیارتباط ندارند. اصطالح اخالق غالباً با اخالق یاجتماع تیمسئول
است  حیصح يرفتار ای یچه عمل یپرسند که از نظر اخالق یمعموالً م یسواالت اخالق رایز
 .کرد يرا ارزش گذار يزیچه چ دیبا ای

 رامونیقرن ها  و سال ها در جوامع، پ یهستند که ط ياعتقاد يمعموالً سنتها اتیاخالق
در ، ارزش ها اعتقادات نی). بنابرا52 : 1989، 2رفتار درست و غلط شکل گرفته اند (بوخولز

، یاجتماع ي، نقش هايمانند وفادار یمیمفاهها هستند. دهیا ای ایمورد مهم بودن اش
فلسفه  ایشوند. اخالق  یمربوط م یاخالق هینظر کیهمه به  يو افشاگر يها، رازدارارزش

رود  یمشخص شدن خوب از بد و درست از غلط به کار م ياست که برا یاخالق اصطالح
آن شامل  يها ینگران نیعمده تر است و یعمل يریگ میتصم یو شامل موضوعات اساس

تواند درست  یاست که براساس آن اعمال انسان م ییارهایعمل و مع ییارزش نها تیماه
ما مطرح بوده است :  يسواالت برا نیهمواره ا یاجتماع یزندگ در.غلط قضاوت شوند ای

است؟ اگر  رهیو غ لتیهدف ما از سعادت کسب دانش، فض ایآ م؟یکن یزندگ دیچگونه با
صادق  دیبه هدف  با دنیرس يبرا ایاز آن ما خواهد شد؟  آ ای، آمیرا انتخاب کن یخوشبخت

رفتن به جنگ  ایدارد؟ آ یهیدارد چه توج نهگرس اردهایلیکه م یدر جهان ی؟ زندگ میباش

                                                           
1 IPRA 
2 Buchholz 
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 هیشب ایاست؟ آ هیگناه وجود دارد قابل توج یکه احتمال کشته شدن افراد ب يدر موارد
  درست است؟ یپزشک قاتیدر تحق نیجن بیتخر ایانسان  کی يساز

سواالت،  نیا يجواب ها افتنیسروکار دارد و  یسواالت نیاخالق در همه سطوح با چن 
شود بر سه محور قرار  یم هیکه از اخالق ارا یفیشود. تعار یساخت اخالق م يبرا یانیبن

که در طول  انیو از منظر اد انهیاز منظرجمع گرا انه،یاخالق از منظر فرد گرا فیدارد تعر
 .جنبه ها همراه و ملتزم هم بوده اند ياریدر بس نیاخالق و د میهمواره شاهد هست خیتار

 یدر روابط عموم ییگرا اخالق
سوال رفته  ریز یصد سال گذشته از نظر اخالق کیها در  یاز روابط عموم ياریبس کردیرو

 نزیبوده است. ادوارد بر قتیفاقد حق یو گاه زیآنها اغراق آم يها امیاز پ ياریبس رایاست، ز
 »مردم به نیدوران توه«دوران به عنوان   نیاست از ا »یپدر روابط عموم«که معروف به  

 یگفت: روابط عموم یو ارتباطات جمع يدر انجمن آموزش روزنامه نگار ي. واستکرده  ادی
روابط  ياظهارکرد برا  یل يویا 1906حال در سال  نیاست. با ا یاجتماع تیعمل مسئول

 یمنتقل کرد. او در روابط عموم یبه اطالعات عموم دیبا طیرا از افراط و تفر کردی، رویعموم
 .کرد دیکو دقت تأ قتیحق تیبر اهم

کردند که  دییرا تا دهیا نیبودند که ا یدانشمندان نیاول دی) شا1983(نسونیو مارت انیرا
 شنهادیپ نی) ا1986(انیخود باشند. را يوجدان سازمان ها دیبا یمتخصصان روابط عموم

موضوع  نیآنها موافق ا ایآ ندیکرد تا بب يریگیپ یاز کارشناسان روابط عموم یرا با نظرسنج
کردند که  یفکر م یهمه شرکت کنندگان در نظرسنج باًیکه تقر افتندینه و در ایهستند 
 ینقش اجتماع نییبه عنوان  وجدان شرکت عمل کند و در تع دیبا یروابط عموم کارکنان

 راتیبه محاسبه تأث یقبل از هر اقدام دیشرکت ها با نکهیمشارکت داشته باشد، و ا قاًیعم
 بپردازند یاصل ماتیتصم یاجتماع

 تیدر مورد ماه يا هیانیارتباطات، ب تیریو مد یروابط عموم یجهان هی، اتحاد2010سال  در
با   2012به نام توافق نامه استکهلم صادر کرد و  دو سال بعد در سال  یحرفه روابط عموم

 یعنوان کرد روابط عموم یجهان هیاول، اتحاد هیانیکرد. در ب دیملبورن بر آن را تاک هیانیب
به  يها هیو توص لیو تحل هی، با تجزدیی، رفتار قابل اعتماد  و قابل تأتیشفاف شیافزا با دیبا

 دیتاک هیاتحاد يدوم، اعضا هیانیراهکار ارائه دهد.در ب نفعانیاداره موثر روابط ذ يموقع، برا
 کی هايارزشو  تیدارند شخص فهیو ارتباطات وظ یکردند که متخصصان روابط عموم

  ها را القا کنند.مسئوالنه توسط افراد و سازمان يو رفتارها کنند نییتعسازمان را 
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 يارتباطات تجار یالملل نیکه توسط انجمن ب یکتاب در مورد مطالعه تعال نیسوم رد
 رسونیرا با الهام از کار پ یاخالق ياهی) نظر2012 ،دیگران و 1گیمنتشر شده است،(گرون

) و اصول امدهایپ ی(اصول اخالقیشناخت تی) ارائه دادند که شامل هر دو اصل غا1989(
 یعمومروابط يگرا:متخصصان اخالقیشناس تیغا ) است.نیقوان دنبو ی(اخالقکیدونتولوژ

 عموم مردم به دنبال دارد؟ يرا برا یبالقوه چه عواقب یسازمان ماتیپرسند تصم یم
 یاصول اخالق یپس از بررس یروابط عموم یاخالق نی: متخصصنیبودن قوان یاخالق 

دهند و  حیعموم مردم توض يرا برا امدهایپ  نیرا دارند که ا یاخالق فهیوظ نیها اتیفعال
 یاخالق يها هی) بر اساس نظر2004(بوون. بالقوه گفتگو کنند ماتیبا مردم در مورد تصم

 یرا به عنوان اصل دهم روابط عموم یدر روابط عموم  ییامانوئل کانت بحث اخالق گرا
کرد و  شیاسازمان نمونه آزم کی ياش را بر رو انهیاخالق گرا هیگسترش داد، بوون نظر

مشابه مطالعه  ور) به ط2010(سیمنتشر کرد. پل یاجتماع يآنها را در رسانه ها  جینتا
 یمتخصصان  و کارگزاران روابط عموم ایدر مورداخالق انجام داد تا مشخص کند آ یفیتوص

 نه؟ ایدانند  یم دیرا در کار خود مف یاصول اخالق
خود را بر اساس اصل  یاخالق يها هینظر زی) ن2001(3) و مارش2000(2نکیجلیو ما ون

 سانیو وبالگ نو یروابط افراد روابط عموم يگفتگو هی) نظر2013گفتگو بنا کردند و النگت(
 یاخالق روابط عموم يحرفه ا تیمسئول ي) تئور2019(4هیو گوت کیتزپاتریرا توسعه داد. ف

 يخدمت به سازمان ها يبرا یاساس تعهدات دوگانه روابط عموم ررا مطرح کردند که ب
کرده است.  ي) هرم اخالق را مفهوم ساز2005(یلیگردد. ت یم انجام  یخود و منافع عموم

 یبر اصول گفتگو، تقارن و تعهدات اخالق ي، حداقل تا حدیاخالق يها هینظر نیاکثر ا
 يامدهایپ يداریو پا يریپذ تیو مسئول اننسبت به سازم نیو همچن گرانینسبت به د

و هنوز در حال  افتهیتوسعه  یها به خوب هینظر نیبر مردم و جامعه استوار است. ا یسازمان
 .توسعه هستند

 ریکند که ما مهارتها، دانش و  تفکر سا یم جابی) عدالت ا1984(رینظر مکلنت طبق
 یاز ما تجربه م شتریکه ب میریگ یم ادی یو از کسان میرا بشناس یمتخصصان روابط عموم

 تیمستلزم آن است که  به محدود یدارند. شجاعت اخالق يشتریبکنند و تجربه 
انتقادات، آماده چالش  با  نیا هیعل ينهاد يفشارها مو به رغ میخود توجه کن يهاتیظرف
بوده و از اشتباهات  ریخواهدکه  انتقاد پذ یاز ما  م ی. صداقت اخالقمیموجود باش يها هیرو

 .میریخود درس بگ
                                                           
1 Grunig 
2 van & Meijlink 
3 Marsh 
4 Fitzpatrick &Gauthier 
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 یروابط عموم یاخالق يها کد
 میتصم يبه عنوان راهنما دیاست که با يموضوع فرد کی يو رفتار حرفه ا یاخالق کد
آنچه  تی.  و به جز اصول در نهاردیمورد توجه قرار گ حیصح يبر ارزش ها یمبتن يریگ

 طیهر شرا يرا برا یقیدق جیتواند نتا یکس نم چیماست. ه یمهم است عملکرد اخالق
 يریگ میتصم يندهایمشترك و فرا ياز ارزش ها میتوان یحال، ما م نیکند. با ا نییتع
فقط  یاخالق يکدها.میاستفاده کن گرانید يآن برا هیو توج میتصم کیبه  دنیرس يبرا

 یروابط عمومي ). کدها1994است(النگ استاف،  يدیکل ریمقاد ای یشامل چند اصل کل
قبل  ریمقاد نیاست. ا يتخصص و وفادار، تیاز اخالق، صداقت، حما تیمعموالً شامل حما

، یاصول نیچن جیشوند. در ترو ریدرك و تفس دیخاص، با يها تیاز استفاده در موقع
دهند  شنهادیبه متخصصان پ دیدارند با یکه موضع اخالق یصنعت روابط عموم ينهادها

که به طور  یباشند، در حال یاصول تیحما قیاز طر »يمنافع مشتر نیتأم«که متعهد به 
 .رندیبپذ زیرا ن یهمزمان منافع عموم

 اخالق يها يبند صورت
اخالق  ،ییکرده اند که شامل اخالق ارسطو فیاخالق سه نوع اخالق را تعر يبند میتقس در

اخالق  لسوفانیف اتینظر هیبر پا يبند میتقس نیشود. ا یم انهیگرا دهیو اخالق فا یکانت
 .شکل گرفته است

  ییارسطو اخالق
داد او تالش داشت به اخالق جنبه  یارتباط م عتیطب نیرا به قوان یرفتار اخالق ارسطو

 قیخوب را از طر یزندگ يهمه انسان ها الگو يبدهد.او در صدد بر آمد برا یعیو طب یتجرب
 یکند زندگ یرا مشخص م یفراهم آورد.او سه نوع زندگ یو تجرب ینیتفکر و مشاهده ع
 تیفیک یاخالق لتیوقف نظر.از نظر ارسطو فض یو  زندگ استیس اب یتوام با لذت، زندگ

 دیبا یو تجرب ینسب یستیرئال انهیرا عقل گرا ییخاص اراده است.در مجموع اخالق ارسطو
 يرو انهیبه سعادت را  م دنیکند و راه رس یرا مطرح م ییدانست. ارسطو قانون اعتدال طال

 .داند یدر کارها م
 یکانت اخالق
 زدیریمیپ فیتکل ای فهیبر اساس مفهومِ وظ یقانون اخالق يبرا ییدر آثارش مبنا کانت

 ک،یاراده ن ای ریکانت آن است که اراده  خ یاخالق  هیمقدمه  نظر .)1،2008:240(بالکبورن
                                                           
1 Blackburn 
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 نیا يگرید لتیفض چیاست. ه ریو شرط، خ دیکه بدون ق دیآیبه حساب م یلتیتنها فض
به  یراخالقیبه اهداف غ یابیدست يبرا توانیرا م يگرید لتیهر فض رایرا ندارد، ز گاهیجا

نخواهد  ریخ گرید يوفادار لتیوفادار باشد، فض تکاریجنا کیبه  یکار برد (مثًال اگر کس
نتواند به  یوقت یاست و حت ریهمواره خ رایفرد دارد؛ زمنحصربه یگاهیجا کیبود). اراده  ن

را  کیکانت اراده  ن .)1،1998:110(بنکندیرا حفظ م اشیهدف خود برسد، ارزش اخالق
 یاخالق يهابه هدف دنیرس يرا آزادانه برا هالتیفض ریکه سا داندیم یتنها اصل اخالق

 .)2،2011:194ری(گوکندیانتخاب م
. کندیعمل م فهیوظ ياست که از رو ياتر از ارادهگسترده یمفهوم ک،ینظر کانت، اراده ن از

حفظ قانون  يدانست که برا يااراده توانیم کندیعمل م فهیوظ يرا که از رو يااراده
 کیاز اراده  ن یمورد خاص فه،یبر وظ یاراده مبتن ن،ی. بنابراکندیبر موانع غلبه م ،یاخالق

 يکه از رو ی. کانت معتقد است که فقط اعمالشودینامساعد ظاهر م طِیدر شرا هاست ک
 یبدان معن نیهستند. ا یارزش اخالق يانجام شوند، دارا فهیعمل به وظ تِیو با ن فهیوظ

 نی(ا اندارزشیمتفاوت) باشند، ب یتیبا ن ی(ول فهیکه فقط مطابِق وظ یکه اعمال ستین
 ياست که از رو یهستند)، اما ارزش خاص، از آن اعمال قیو تشو دییتأ ستهیاعمال هم شا

 .)3،1999:26انجام شوند(وود فهیوظ
خود را با لجاجت انجام دهند.  فیکه افراد وظا ستیمستلزم آن ن فه،یکانت از وظ برداشت

عمل  شانلیآنها برخالف تما شودیو باعث م کندیاغلب افراد را محدود م فه،یاگرچه وظ
 فهیوظ يرا از رو یعامل، عمل یگرفته از اراده  عامل است. لذا وقتکنند، اما باز هم نشأت

 یرعقالنیغ التیتر از تمااو مهم يبرا یعقالن يهازهیبدان معناست که انگ نیا ،دهدیانجام م
فراتر رود و اخالق  یلیتحم فیمثابه وظااست. کانت خواهان آن است که از مفهوم اخالق به

 کند،یآزادانه آنچه را عقل اقتضا م یکه در چارچوب آن، عامالن عقالن زدیبر یرا پ ینییخودآ
 .)37:1999(وود، دهندیم صیتشخ

 انهیگرا دهیفا اخالق
 یاخالق ریاعمال غ يشده برا نییتع يفریک ياز مجازات ها ياریبس یاخالق انیگرا دهیفا

به  شتریگروه ب نیدانند. ا یمجازات را با نوع جرم نامتناسب م زانیدانند و م یرا موجه نم

                                                           
1 Benn 
2 Guyer 
3 Wood 
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، فیباشند. در زمان مجازات، مجازات بر اساس انصراف از تخف یکردن افراد م مهیدنبال جر
 .شود یکلمه، بازپرداخت انجام م یواقع يابه معن ای

برخورد  وهیش نیکلمه، بهتر یواقع يرا به معنا يفریک ي، مجازات هاکیکالس ییقضا قانون
 رشیبا پذ، دگاهید نیا تیمحبوب ریاخ يداند.اما در سال ها یدر برابر قانون م میبا جرا

 ییجزا نیقوان رییبه دنبال تغ ياری، تحت فشار قرار گرفته است. و بسینید ریاعتقادات غ
 يشما را برا اقیدارد عمل متخلف، اشت شهیر یکامًال در احساسات انسان صهستند. قصا

 اقیاشت نیخود را پرداخت کند ا هیمجرم د یرسد فقط وقتیم  به نظر زدکهیانگ یانتقام برم
 .متر شودک دیشا

 اخالق پوزیتویستی
 یانتزاع نیقوان نی. هدف آن تدویجهان اجتماع یمطالعه علم ياست برا ینام سمیویتیپوز

 نیدرباره روابط ب يا هیانیاست. قانون ب یجهان اجتماع یاتیعمل ییایدر مورد پو یو جهان
 يدر برابر داده ها کیستماتیبه طور س دیبا نیقوان سم،یویتیدر جهان است. در پوز روهاین

 - دید یرا نمونه م وتنیکه قانون گرانش ن -شوند. آگوست کنت  شیآزماشده  يجمع آور
 یجامعه شناس دیبه رشته جد دنیبخش تیمشروع يبرا يا لهیبه عنوان وس سمیویتیاز پوز
که با  ینیقوان نیرا در تدو تیحما نیا میدورک لیکرد.. هربرت اسپنسر و ام یم تیحما
و  یدر جامعه شناس ژهیبه و سم،یویتیحال، پوز نیا بااجرا کردند.  شوند،یم یابیها ارزداده

قرار  دیشد یمورد بحث معرفت جهیهرگز بدون چالش نمانده است. و در نت ،یانسان شناس
شکل  نیتوسط حلقه و ستمیاول قرن ب مهیاز ن يمناظره در بخش عمده ا نیگرفته است. ا
سو و روابط آنها با  کی ازتفکر و منطق  تیکه ماه نیاز روشنفکران در و یگرفت، گروه

 کمیو  ستیبحث در آغاز قرن ب نیپرداختند. ا یبه بحث م گرید ياز سو یتجرب يداده ها
 ).1،2002(ترنرمختلف ادامه دارد يبه شکل ها

 اخالق فضیلت گرا
 شود،یشناخته م لتیبه عنوان اخالق فض گرای اخالق حوزه رو به رشد استدالل فلسف 

قرار گرفته است.  یمورد توجه پژوهشگران روابط عموم شتریب ریاخ يهاکه در سال ياحوزه
. ردیگ یم میاست که تصم يفرد لیبر فضا یو مبتن ردیگ یفلسفه از ارسطو سرچشمه م نیا

 يبرا ای »سازد یفرد خوب را م کی يزیچه چ«است که  نیاساساً ا لتیتوجه در اخالق فض
 ،یلتیاخالق فض »کند؟ یم يخوب را حرفه ا یروابط عموم کی يزیچه چ«بحث،  نیهدف ا

خوب است و سپس  یروابط عموم يبرا لیکند که بفهمد چه فضا یرا ملزم م رندهیگ میتصم
                                                           
1 Turner 
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 يراصداقت ب لتیشود. به عنوان مثال، اگر فض یم ذخاص اتخا لیدر پرتو آن فضا ماتیتصم
 دیبا ماتیبرخوردار است، پس همه تصم ییباال تیاز اهم یروابط عموم کارشناس کی

 .حاصل شود نانیاتخاذ شود تا از حفظ صداقت اطم یاخالق
داشت. اوالً، از  رادیا نیتوان چند یاست، م شیرو به افزا هینظر نیا تیکه محبوب یحال در

و نقش  تیخود متخصص اهم لیرسد تمرکز بر فضا یبه نظر م ،ینظر حرفه روابط عموم
 ییصنعت صرفاً مربوط به کارها نیو عموم را از دست داده است. ا انیتعهدات در قبال مشتر

آن بر جامعه  ریتأث تیدهند، بلکه در نها یخودشان انجام م یعموم طکه افراد رواب ستین
) شالوده لتیاخالق فض ک،یاخالق دئونتولوژ گرا،دهیاخالق (اخالق فا هیسه نظر نیااست

حال، مهم است که متخصصان روابط  نی. با ادهندیم لیرا تشک ياخالق هنجار يگفتگوها
حرفه به کار ببرند. بحث  نیا یرا در عمل واقع میمفاه نیبدانند که چگونه ا زین یعموم
عنوان اخالق  متمرکز است، که به يحرفه ا کی يریگ میتصم یکه بر چگونگ یاخالق

 هدف حرفه در جامعه است اینقش  ریشود، به شدت تحت تأث یشناخته م يکاربرد
  انیاخالق گرا يها يتئور

 روسو  يشهروند هینظر
گذارند الزم  یاحترام م گریکدیکه در آن افراد به حقوق  يداشتن جامعه ا يبرا اخالق

جامعه  کیثبات  يکند که برقرار ینظر را مطرح م نیاستدالل، روسو ا نیاست. بعد از ا
که  یتیهر انسان را به موجود یجزئ تیموجود دیبا نیآن است. بنابرا ياعضا رییتغ ازمندین

جامعه  لیتشک يبرا یحیتوض رییتغ نیداد. ا رییتغ میکرده ا افتیدر عتیبهر کدام از ما از ط
آشکار  یدوگانگ نیاست. روسو مفهوم  شهروند را به عنوان  عضو حاکم  مطرح کرده است. ا

 ياز قانون، آزاد تیاست که طبق آن  تبع  یاخالق يمفهوم فرموله شده  آزاد يبر مبنا
 یاز اراده عموم تیتبع  يبه معنا یقرارداد اجتماع یمفهوم فیست  و آزاد بودن  در تعر

دهد.  یاجتماع از دست م لیاش را به منظور شرکت در تشک یوجود اخالق است. هر فرد
کند که هر فرد  یم     مطرح است که در آن روسو استدالل  گرید يا هیوجود فرض نیبا ا
که به عنوان شهروند دارد داشته  یمتفاوت از اراده عموم ایمخالف  ژهیو يتواند اراده ا یم

 .باشد
 رنه دکارت لتیفض هینظر

به طور واضح جایگاه ممتازي براي علم اخـالق قایـل مـی شـود، اما حقیقت این  دکارت
اخالقی اش را به صورت نظـام منـد ارایـه نکـرده است؛ و این فی نفسه  اتیاست که او نظر

ممکن است شخص را به این اندیشه هدایت کند که بـراي دکارت چنین مطالعه اي کم 
.خـود دکـارت چنـد توجیه براي اینکه چرا او به اخالق توجه تاهمیت و بی ارزش بوده اس

بیشـتري نکـرد، پیشـنهاد مـی کنـد.در ارایه ي طرح اولیه اش از نظام معرفت شـناختی، 
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نتیجـه اي کـه بایـد بـراي اخـالق مسلّم گرفته شود، ایـن اسـت کـه اتکـایش بـر نتـایج 
اظهار نظر اخالقی دکارت، قانون اخالق موقّت  نمتافیزیـک و فیزیک آشکار گردد بهتری

است، کـه در بخـش سوم گفتار در روش ظاهر می گردد.برخی آن را به عنوان بیان قاطعی 
از جایگـاه دکارت در اخالق قلمداد می کنند، اما این نوع نگرش هم با خود گفتار و هم بـا 

دکارت ذکر شده است ؛ مفهوم  قنوشته هاي بعدي دکارت ناسازگار است ایده ي اصلی اخال
فضیلت، به عنوان میل اراده به انتخاب برطبق احکام عقلی درباره ي خوبی؛ و مفهوم سعادت، 

خیـر  دکـارت.به عنوان بیان خوشی ذهنی که از طریق عمل فضیلت دست یافتنی می شود
ـی کـه سـبب بـرین را بـا فضیلت یکسان می پنداردو آن را به عنوان اراده ي پایدار و محکم

وقوع بهترین چیزي می شود کـه مـا داوري کـرده ایـم و همـه ي نیـروي عقلمـان را در 
 .قضاوت کردن صحیح به کار می بریم

 هگل لهلمیو عمل متقابل و تین هینظر
داردکه  یرا در پ یاسیو س یگرفتن جهان اجتماع دهیاخالق ناد يصرف به جنبه فرد توجه

، لوریدارد(تا ینیادیآن نقش بن یابیو ارز يریفرد نهفته است و در شکل گ یدر عمل اخالق
داند به  ینم یاست که آنچه را عقالن نیحق فرد فقط ا نی) از نظر او باالتر32 :1985

انسان عاقل فقط  به لحاظ  یعنیسخن هگل  نیا. )81:  393، گلنشناسد(ه تیرسم
 یخوب نییتع يبد. اما برا يزیت و چه چخوب اس يزیکند چه چ نییتواند تع یم یمعرفت
توان ینم جهیبسنده کرد در نت يفرد دگاهیتوان فقط به د یرفتار در عمل نم یاخالق يو بد

 یکل يها یژگیاست و يکننده فرد نییعاز قدرت ت رونیکرد که ب یچشم پوش یاز عوامل
 :کرد ریتفس نگونهیتوان ایم هگل را یاخالق

 .استوار باشد تیبر اساس خلوص ن دیاخالق فقط نبا.1
 .توجه شود زین یبه فعل و عمل اخالق دیبا تیعالوه بر ن.2
 .کند یم ینباشد که در آن زندگ یفاعل اخالق ییمستلزم جدا.3
 .قانع کننده باشد یو عمل اخالق لیاش از م هیتوج.4

 دنیرس يبرا یگذارد نه تنها مانع یفرد م يقانون برا ایکه جامعه  ییها تیو محدود نیقوان
وجود  تمندیغا یاخالق یتوان گفت بدون آنها امکان زندگ یبلکه م ستین یاخالق يبه آزاد
 .ندارد
 جان راولز ياعتبار هینظر
که بر اساس آن اصول  نامدیم  یکانت ییاعتبارگرا ای ییخود را اعتبارگرا یاخالق هینظر راولز
 ۀی. او نظرشوندیاعتبار م ایو منصفانه جعل و  طرفانهیب یطیتوسط افراد در شرا یاخالق
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الك، روسو و  ياز و شیکه پ داندیم یقرارداد اجتماع ۀیکاملتر از نظر یخود را برداشت
راولز  يهاينوآور ،ی). هرچند به اعتقاد برخ11 :1971 ،1اند(راولزکانت به آن معتقد بوده

 یقرارداد اجتماع یبر سنت فلسف یاما مبتن عیبد ياهینظر ،يباعث شده حاصل کار و
 رهیو غ یادب ،یاجتماع ،یاسیگوناگون س يهااعتبار در حوزه ه). واژ78: 1385 س،یباشد(تل
 انهیگراموضع ضدّ واقع ینوع ریتعب نیاما مراد راولز از ا رود؛یبه کار م یمختلف یبه معان

از  رونیدر ب یصفات و اصول اخالق م،یاست. او معتقد است که مفاه یدربارة اصول اخالق
وضع،  انیها توسط آدمبلکه آن م؛یها را کشف کنتا ما آن ستندین یواقع ازايما به يما دارا

 .شوندیجعل و اعتبار م
اصول  تینیع رشیدر اخالق، پذ انهیگراواقع يهادگاهیاگر وجه مشترك همۀ د نیبنابرا
باشد، راولز با آن مخالف است. او وجود  یاخالقها از فاعل استقالل آن يبه معنا یاخالق
شهود شوند انکار  ایرا که بتوانند توسط ما کشف  یعیفراطب ای یعیطب یاخالق اتیواقع

ها با گرا، و در رأس آنراولز با انواع مکاتب واقع ساننی). بد347، 2،2002لی(ان کندیم
در فلسفۀ اخالق  یمباحث«با عنوان  يادر مقاله 1989. او در ورزدیمخالفت م ،ییگراشهود
همان اصول برگرفته  ن،یاز اصول نخست ي. مقصود وکندیرا رد م نی، اصول نخست»کانت

فرد و جامعه مستقل هستند؛ و بدون  میاز مفاه شدههاست که فرض ارزش یاز نظام اخالق
  .)49 :1999، 3کاذب دانست(راولز ایها را صادق آن توانیم یو عموم یلحاظ نقش اجتماع

 هابرماس ورگنی یاخالق گفتمان هینظر
 نیطرف نی، معتقد است که توافق بیاخالق يدستکار يبرا ییبا رد هر نوع زورگو هابرماس

همانند اخالق  یاخالق گفتمان .)1984 ،4دلیمهم است(ر اریبس یاخالق يریگ میتصم يبرا
و کذب  قتیکند حق ینظر که فرض م نیاست، از ا یشناخت یاخالق هینظر کی، یکانت

کند که بر  یم نیرا تدو یقانون نینسبت داده  شود. همچن یقاخال يتواند به گزاره هایم
 یکند که اقدامات اخالق یم شنهادیکرده و پ نییرا تع یتوان اقدامات اخالق یاساس آن م

 یشرفتیاو پ یاخالق هیکند که نظریهابرماس استدالل م .)5،1983نگریباشند(س یجهان دیبا
جهان  نیکند. کانت ب یکانت را رد م اخالقدر اخالق کانت است.او چارچوب دوگانه 

 یدسترس رقابلیکه غ يمعنو يایتواند توسط انسان  و دن یها تفاوت قائل شده و مدهیپد
                                                           
1 Rawls 
2 O’Neill 
3 Rawls 
4 Riedel 
5 Singer 
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توانست  یم  رایکانت الزم بود ز يبرا یدوگانگ نیاست به انسانها درك و تجربه دهد. ا
کند، اما  یم یزندگ دیمق اریبس يایانسان در دن کیدهد. اگرچه  حیرا توض يتارخودمخ

است که از گفتمان  یاعمال او در جهان آزاد است. جهان قابل درك از نظر هابرماس، اخالق
 .است يآنها ضرور يآزاد ي، به جاازهایو ن تیشود که عقالن یم یناش
 یو  انطباق با  قواعد روابط عموم یاخالق يدهایکل
در  میورزان مطرح شده بپرداز شهیمد نظر اند یاخالق میاز مفاه یآنکه به درك درست يبرا

دهد اشاره شده  یم لیآنان را تشک يفکر يکه مبنا یاصل يدهایو کل میمفاه لیجدول ذ
 یبررس ياست برا یآنان راهکار مناسب ينظر يها دواژهیو کل یاصل يشاخص ها نیاست. ا

 شتریب یآنان در روابط عموم اتیاز نظر کیکدام  نکهیو ا یعمومدر روابط  یابعاد اخالق
 .است افتهیتوسعه 

 )1(شماره  جدول
 یاخالق  شهیاند يمبنا ورز شهیاند فیرد

 ییاعتدال طال ارسطو 1
 کیاراده ن کانت 2
 لتیفض دکارت 3
 شهروند روسو 4
 و عمل متقابل تین هگل 5
 ییاعتبار گرا راولز 6
 یاخالق گفتمان هابرماس 7

  )2(شماره جدول
 یروابط عموم یاخالق  يکدها فیرد

 صداقت 1

 تیحما 2

 تخصص 3

 يوفادار 4

 تیشفاف 5

در همه مسائل  ياریبس يریجهان شمول است و وسعت و فراگ لسوفانیف یاخالق تفکرات
توسعه و  يو در تالش برا انهیگرا تیغا شمندانیاند نیاز ا ياریدارد. اهداف بس یاجتماع
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 یعلم نیرشته ب کیحرفه و  کیبه عنوان  یانسان بوده است. روابط عموم يثبات وجود
 يرو انتظار انطباق کدها نیاست و از ا یو علوم انسان یشناسوام دار مجموعه کالن جامعه 

 یقلمداد م یعیموجه و طب يامر انیاخالق گرا یگفتمان يبا فضا یروابط عموم یاخالق
 يگردد مبنا یمشخص م یمتفکر بزرگ اخالق 7 یاصل يها دواژهیکل یشود. در بررس

 یو تعال یاخالق ستیو ز یجتماعمنافع ا يو در راستا انهیآنان اصالح گرا یهمگ يا شهیاند
به منزله  ییهمچون راولز و هابرماس اخالق گرا ینیبزرگ تا متاخر ياست. از ارسطو یانسان

 .مطرح بوده است یو جمع يفرد هايارزشنگهداشت  يبرا یو عامل مهم یثبات اجتماع
اخالق  میاز تعال يریقرن دارد با بهره گ کیاز  شیدر حدود ب يا نهیشیکه پ یعموم روابط

کرده  فیخود تعر يرا برا یاخالق يکدها یروابط عموم نیو با اجماع قالب متخصص انیگرا
مهم روابط  یاخالق ياست.کدها یدر ساختار روابط عموم ییاست که چراغ راه انسان گرا

 لیاست که در ذ تیو شفاف يت،تخصص،وفاداریشامل اصول پنج گانه صداقت، حما یعموم
متفکر  7 یاصول با مبان نیا يریو انطباق پذ قیتطب ي. براردیگ یقرار م یاصول کالن اخالق

صداقت  اصل.میکن یم یبررس یروابط عموم يها تیآنها را در فعال يتسر زانیاخالق گرا، م
و عمل  تیدارد. هگل چون بر ن يشتریو نمود ب تینیهگل و هابرماس ع شهیدر دو اند

 ياش صداقت در گفتار و عمل را شرط الزم برا يفکر نهیدارد در پس زم دیمتقابل تاک
شود  یو عمل باعث م تین نیو تناقض ب يکار ایجاست که ر نیداند در ا یم یتحول اخالق

و ضد ارزشها در جامعه حکمفرما شوند. هابرماس با  ردینپذ صورت یفعل اخالق چیکه ه
 يکه بر مبنا یدارد ارتباط دیبر ارتباط آزاد و رها از سلطه تاک یاخالق گفتمان هینظر هیارا

صراحت  یگفتمان ي. مشخص است که در فضاردیگ یو احترام متقابل شکل م نیدرك طرف
 تیکه به لحاظ ماه يتداوم و ثمر بخش بودن گفتمان است. امر يبرا یو صداقت اصل اساس

اصول اخالق  يبر مبنا دیبا یباشد. روابط عموم یمهم م اریبس یروابط عموم يها تیفعال
 تیموفق يها تمیاز آ یکی .دیها و اهداف اش را محصور نما تیچارچوب فعال ،یگفتمان

موضوع در حفظ تعادل  نیصداقت در گفتار و عمل است که به خصوص ا یومروابط عم
 .دارد ییو حقوق مردم نقش به سزا یاجتماع هايارزشبا  یاهداف سازمان

به منزله دفاع از  تیاست. حما تیحما یاخالق مهم در روابط عموم ياز کدها گرید یکی
تواند  یژان ژاك روسو با عنوان شهروند م هیرسد نظر یاست. به نظر م یانسان هايارزش

گرچه به  یباشد. روابط عموم یدر روابط عموم تیحما یورود کد اخالق يبرا یعامل اصل
 نیسازمان متبوع اش است اما در واقع همه ا ایبرند شرکت  رتقاو ا یمنافع سازمان الیدن

همه آحاد  یبط عمومروا یتیحما فیحقوق شهروندان باشد. وظا يدر راستا دیها باتالش
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خود  دیبا یروابط عموم است که یو شهروندان و حقوق آنان اصل ردیگ یجامعه را در بر م
وجود دارد داشتن تخصص در  یکه در روابط عموم يگرید یاخالق کد.را با آن منطبق کند
تواند یباشد. اما تخصص م یاخالق یتواند عمل یمگر تخصص م دیبپرس دیانجام امور است شا

آنکه عمل  يبرا دیگو یم ییاعتدال طال هیرا رقم بزند. ارسطو در نظر يبهتر یاخالق جهینت
 یدر روابط عموم .در امور را مد نظر قرار دارد يرو انهیم دیبا دیمطلوب بوجود آ یاخالق

به شناخت  ازمندیشود ن زیپره طیحفظ شود و از افراط و تفر يرو انهیانکه اصل م يبرا
و  یطیمح لیبه مسا یوقوف کامل نیواضح است که متخصص .میدار یو درون یطیمح

 .ابندیها و راهکارها را ب نهیگز نیآن را دارند که بهتر تیدارند و صالح یرامونیپ
 هايارزشبه  ي. اعم از وفادارردیگ یرا در برم یدامنه و سطوح مختلف يوفادار یاخالق کد

کانت و دکارت  اتیو... نظر یبه اهداف سازمان يبه حقوق شهروندان، وفادار ي، وفاداریاخالق
 یدر ارتباطات انسان يمتضمن وفادار یبه خوب لتیو فض کیاراده ن نیدر باب اخالق با عناو

با عرضه  یاست. اگر سازمان یاجتماع يها تیمسئول اگریدر واقع اح ياداراست. وف
عامل  دیود را حفظ نماخ انیبتواند مشتر یو با اقدامات روابط عموم تیفیمحصوالت با ک

 .دارد یصبغه اخالق شهیهم يخواهد شد. لذا وفادار انیوفادار ماندن مشتر يبرا یمهم
مطرح  یامروزه در همه نهادها و سازمان ها به منزله شاخص توسعه و دموکراس تیشفاف

مطلع باشند  یو سازمان يادار نیو قوان ندهایدانند از همه فرا یاست. شهروندان حق خود م
رکن در حفظ حقوق شهروندان  نیاطالعات و گزارش ها مهم تر هیدر ارا تیو قانون شفاف

 یاجتماع يبر نقش ها ییاعتبار گرا هیباشد. جان راولز در نظر یم يراز فساد ادا يریو جلوگ
سازه و اعتبار هر  نیمهمتر  يشهروند یدارد. نقش اجتماع دیتاک یاهداف اخالق شبردیدر پ
 يکه مبنا ي، حقوق شهروندیو خدمات ییاجرا يندهایدر فرا تیاست. با اعمال شفاف یالقاخ

 .شود ین میدارد به نحو مطلوب تام ياعتبار

 يا شهیاند یبا مبان یروابط عموم یاخالق يانطباق کدها :)3(جدول شماره

 فیرد
 یاخالقي کدها

 یروابط عموم
 اخالق گرا  نیمتفکر يا شهیاند یمبان شمندینام اند

 گفتمانی اخالق -و عمل متقابل  تین ماسبرهگل و ها صداقت 1

 شهروند روسو تیحما 2
 ییاعتدال طال ارسطو تخصص 3

 لتیفض - کیاراده ن کانت و دکارت يوفادار 4
 ییاعتبارگرا راولز تیشفاف 5
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 يریگ جهینت
روح حاکم  یدهد عناصر اخالق یمدرن نشان م يایدر دن یروابط عموم يها تیفعال یبررس

 یاخالق يها هیبا پا یشده اند. روابط عموم دهیهستند که در ساختار آن دم یبر روابط عموم
 يها تیفعال کیباشد. نقطه تفک یاش م يفلسفه وجود ییاست و اخالق گرا افتهیشکل 

اخالق  کهیینقش پر رنگ اخالق است. از آنجا هیبر پا یابیو بازار غاتیبا تبل یروابط عموم
 دیبا همه توان با یاجتماع يها تیانجام مسئول یدر پ یروابط عموم، مصدر همه امور است

اصول  نیاخالق گرا و انطباق ا ریمتفکر شه 7 اتیاز نظر یاجمال فی. ما با توصدیتالش نما
، يو تفکر يکه در بعد نظر میموضوع شد نیا وجهمت یدر روابط عموم یاخالق يبا کدها

تفکرات  نیآنکه ا يبرا دیبا نیزند. بنابرا یم یرف اول و آخر را در روابط عموماخالق ح
همه توان خود را  یو متخصصان روابط عموم رانی. مدرندیبگ یاتیجنبه عمل یناب اخالق
 یهمه جوانب اخالق تیرعا بااخالق در سازمان کنند و ارتباط با شهروندان را  يصرف تسر

هویت روابط عمومی هاي مدرن بستگی تام به اخالق گرایی پیدا کرده .ندینما يزیر یپ
است. استدالل ها و شیوه هاي برخوردهاي گفتاري و  عملکردهاي رفتاري به سمت اصول 
اخالقی گرایش یافته است. به لحاظ آنکه در عصر رقابت در همه عرصه قرار داریم و سرعت 

بسیاري از دیوارهاي انسداد خبر فرو ریزد؛  زیاد ردو بدل شدن داده ها سبب شده است تا
روابط عمومی اگر خودش هم نخواهد در این سیر تحوالت ناچار به سازگاري با شرایط است. 
اکنون مشتریان داراي شناخت و آگاهی بیشتري شده اند و تنوع بسیار کاال ها نیز مزید بر 

صر اخالقی در فعالیت هاي علت شده است تا روابط عمومی مصرانه به دنبال کاربرد عنا
خود باشد. این اخالق گرایی باید برداشتی از نظریات اخالق گریان اجتماعی باشد. به نظر 
می رسد رجوع و بهره گیري از نظرات ارسطو،روسو، هگل، کانت، دکارت، راولز و هابرماس 

روابط     می تواند تمامی کدهاي اخالقی روابط عمومی را پوشش دهد. پس الزم است       
عمومی هایی که تاکنون در بسط اخالقی کوشش نکرده اند با استناد به نظریات این 
اندیشممندان به فوریت نقاط ضعف خود را برطرف نموده و امکان ماندن خود را در فضاي 

 ارتباطات و تبلیغات تضمین نمایند. 
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 تاثیر اخالق حرفه اي رسانه بر اعتماد سازي جمعی

 افشین ماهوشی
 مدرس و محقق دانشگاه جامع علمی کاربردي 

Safavi.afshin0959@gmail.com 
 چکیده 

اعتنایی به مسائل اخالقی و اند که بیامروزه بسیاري از کشورها به این بلوغ فکري رسیده
اعتماد جمعی و ساختارهاي اجتماعی ها و تعهدات اجتماعی به از بین رفتن فرار از مسئولیت

هاي ملی در باور از جمله تدوین استراتژي اخالقی  نیاز بهانجامد به همین دلیل می
دارد زیرا اي اي جایگاه ویژهاخالق حرفهرعایت  در این بین یافته است. کشورهاي توسعه

مسئولیت پذیري و اعتماد سازي از مولفه  نقش برجسته اي در جلب اعتماد عمومی دارد.
هاي مهمی است که در اخالق حرفه اي رسانه مطرح است زیرا رسانه ها رسالت آگاه سازي 

خالق حرفه اي موجب زوال سرمایه هاي اجتماعی و از مردم را دارند و هر گونه تخطی از ا
امانتداري و معتمد بودن از ویژگیهاي مهم اخالق  همه مهمتر اعتماد سازي جمعی می شود.

مداري رسانه اي است که خدشه دار شدن آن سرمایه گذاري اخالقی روي مردم را با خطر 
سیاسی و اداري حس نخواهند مواجه می کند لذا گروههاي اجتماعی تعهدي در قبال نظام 

 الگوي به رسانه، اي حرفه اخالق  برشمردن عوامل تاثیرگذار در رعایتاین مقاله کرد.در 
اشاره شده و  مخاطب حقوق رعایت بر مبتنی شخصی وبرون شخصی درون ارتباطی رفتار

 است.تاثیرات مطلوب آن در انتقال صحیح مفاهیم به لحاظ اخالق حرفه اي تبیین گردیده 
 با شایسته شخصی برون و ارتباط خویشتن  سیر تحول یک فرد رسانه اي در مدیریت بر

 يبرا. در خاتمه استبا رعایت امانتداري از موارد تاکید شده در بخش پایانی مقاله  مخاطب
 گردیده است.ارائه  يکاربرد شنهاداتیپرسانه  اخالق حرفه ايو بهبود  شیافزا

 ، سرمایه اجتماعیاعتماد سازي ، رسانه،حرفه اياخالق واژگان کلیدي: 
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 مقدمه
آنچه امروزه در مورد رسانه هاي جمعی مطرح است، تاثیر گذاري آموزشی و یادگیري 

ها است که اغلب تحت الشعاع کارکرد اطالع رسانی و تبلیغاتی قرار می گیرد، بدیهی رسانه
ري اجتماعی آن در خانواده نباید است گستره ارتباطی رسانه و تاثیر گذاري و تاثیر پذی

فراموش شود .از همین رو ضروري است تالش مضاعفی از سوي صاحبان رسانه براي اطالع 
رسانه  ياخالق حرفه ارسانی توام با آموزش و توسعه فرهنگی صورت پذیرد.مسلما موضوع 

 با دو رویکرد درونی و بیرونی قابل بررسی است .
رویکرد درونی به بخشی از اخالق حرفه اي مرتبط می شود که سبب افزایش سرمایه 
اجتماعی می گردد.در این زمینه رعایت اخالق و آداب اجتماعی به اعتماد سازي رسانه بین 

به کارکردهاي آموزشی،  رسانه ياخالق حرفه امردم کمک می کند. رویکرد بیرونی 
ره دارد و بعنوان یک رهیافت اساسی جهت ارتقاء و یادگیري و اطالع رسانی معتبر اشا

 توسعه فرهنگی بایستی مورد توجه می باشد.
 مفهوم اخالق حرفه اي 

اعتنایی به مسائل اخالقی و اند که بیامروزه بسیاري از کشورها به این بلوغ فکري رسیده
مد به همین دلیل انجامی هاها و تعهدات اجتماعی به از بین رفتن سازمانفرار از مسئولیت

بسیاري از موسسات و سازمانهاي موفق، براي تدوین استراتژي اخالقی احساس نیاز کرده 
اند که باید در سازمان فرهنگ مبتنی بر اخالق رسوخ کند، از این رو و به این باور رسیده

 اي بدهند. اي جایگاه ویژهاند به تحقیقات درباره اخالق حرفهکوشیده
هاي کوشد به مسائل و ارزشهاي دانش اخالقی است که می: یکی از شعبه1اياخالق حرفه

هاي گوناگون پاسخ داده و براي آن قواعد، ضوابط و اصول خاصی در محیط اخالقی حرفه
اي گردد به عبارت دیگر وجدان و فطرت خویش در انجام کار حرفهاي متصور میحرفه

هاي قانون باشند یا در صورت تخلف به مجازات رعایت کنند بدون آنکه الزام خارجی داشته
 دچار شوند. 

 اي اخالق حرفه يافراد دارا هايویژگی
از ویژگیهاي مهم در اخالق حرفه اي است زیرا وقتی انسان به اختیار پذیري: مسئولیت -1

پاسخگو است و پیامدهاي مسئولیتی را می پذیرد  در قبال آن تعهدي دارد و در قبالش 
حساس و اخالقمند است، به درستکاري وخوشنامی فرد مسئول پذیرد، می تصمیماتش را

                                                           
1 professional ethics 
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هاي خویش کوشاست و مسئولیتی دهد، براي اجراي تمام مسئولیتدر کارش اهمیت می
 دهد.گیرد با تمام توان و خلوص نیت انجام میرا که برعهده می

 هیسرمااست .اعتماد سازي نوعی معتمد و امین: مورد اعتماد بودن بسیار حائز اهمیت -2
 است. ندهیآ براي يگذار

کند ممتاز باشد، اعتماد به نفس برتري جویی و رقابت طلبی: در تمام موارد سعی می -3
کند، جدي و پرکار است، به موقعیت دارد، به مهارت باالیی در حرفه خود دست پیدا می

کند به  هر فعلی خود راضی نیست و از طرق شایسته دنبال ارتقاء خود است ولی سعی نمی
 رقابت برنده باشد. رو از هر راهی د یطریق

دهد ، صادق بودن: مخالف ریاکاري و دورویی است، به نداي وجدان خود گوش فرا می -4
 کند، شجاع و با شهامت است. مندي توجه میدر همه حال به شرافت

گذارد، براي نظراتشان ارزش قائل است، احترام به دیگران: به حقوق دیگران احترام می -5
دهد، تنها منافع خود را گیري میاست، به دیگران حق تصمیمخوش قول و وقت شناس 

 داند.ارجح نمی
هاي اجتماعی ها و هنجارهاي اجتماعی: براي ارزشرعایت و احترام نسبت به ارزش -6

کند، به قوانین اجتماعی احترام هاي اجتماعی مشارکت میاحترام قائل است، در فعالیت
 کند.ي دیگر متعصبانه عمل نمیهاگذارد، در برخورد با فرهنگمی
عدالت و انصاف: طرفدار حق است، در قضاوت تعصب ندارد، بین افراد از لحاظ فرهنگی،  -7

 شود. طبقه اجتماعی، اقتصادي، نژاد و قومیت تبعیض قائل نمی
شود و از آنان همدردي با دیگران: دلسوز و رحیم است، در مصائب دیگران شریک می -8

 .کندحمایت می
 وفاداري: به وظایف خود متعهد است، رازدار و معتمد دیگران است. -9

  اعتماد سازي و اهمیت آن  در جامعه
 هیسرمااعتماد سازي نوعی چنانچه در ویژگیهاي افراد داراي اخالق حرفه اي بیان شد 

سرمایه ، چنانچه مردم به مسئولین و رسانه ها اعتماد داشته باشند  است ندهیآ براي يگذار
بی  جهینت اجتماعی ایجاد میشود و همکاري و تعاون در جامعه گسترش می یابد از سویی

 مختلف کاهش میابد. يکه تعهد ساختاري در سطوح مختلف ، در بخش هاست اعتمادي آن
دانم شما عمداً  یمن م نکهیا یعنیاعتماد «: سدینو یاعتماد م فیدر مورد تعر  گوریمک گر.

اعتماد  يگرید فیدر تعر يو »يبر ینم نیقصد و بدون قصد منفعت مرا از بسهواً، با  ایو 
خود  احتراممقام و  ،یفعل تیتوانم موقع یمن م یعنیاعتماد «کند:  یم نییتب نیچن نیرا ا
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شما قرار  اریکامل در اخت نانیخود را با اطم یسابقه و زندگ ،یرا در گروه، رابطه شغل
 .)1379 ،یتوکل»(دهم

افتند یکه اتفاق م ییدادهایدر مورد رو یکل ینیو خوش ب یعموم نانیاطم کیاعتماد، 
است که کالم، اعمال  یکار گروه افتهی میسازمان ها اعتماد انتظار تعم نهیباشد و در زمیم

 نهیدر زم یاصل دیبر آن باشد. تأک هیتواند با تک یسازمان م ایافراد، گروه و  يو قول ها
متقابل فرد  فهیوظ گر،یاست. به عبارت د یوسازمان ياهداف فرد نیب جاد تفاهمیاعتماد بر ا

و  ریمد نیب یانسان حیبر روابط صح یسرشار از تفاهم و مبتن یطیمح جادیو سازمان، ا
 .آن اهداف را محقق سازند هیکارکنان است تا بتوانند در سا

بایستی به مفهوم اعتماد بیشتر تامل داشته و با ژرف نگري  »اعتماد سازي«جهت تبیین 
آنرا مورد تحلیل قرار داد .غالبا کسانی که اعتماد میورزند گمانه اي بر مبناي ارزیابی دیگران 
دارند،این گمانه  ممکن است با نگرش مثبت یا منفی همراه باشد ،البته این مهم در حوزه 

ختلف تاثیر دارد  . در حوزه رسانه تنها نگرش مثبت هاي گوناگون اجتماعی بگونه هاي م
یا منفی بر مبناي ارزیابی دیگران مطرح نیست بلکه متغیر اساسی دیگري که نقشی همتراز 

» اعتماد کننده«با ارزیابی دیگران دارد موضوع ارزیابی مخاطب است چه در مقام و مرتبه 
روند  »اعتماد سازي« تفاسیر فرایندلذا با این » اعتماد شونده«و چه در مقام و مرتبه 

اجتماعی و اخالقی جامعه است که باعث ایجاد -اطمینان بخشی با استفاده از منابع فرهنگی
مهم است اینکه اعتماد نوعی باور  »اعتماد«هماهنگی جمعی میشود.انچه در بررسی مفهوم 

فرد یا افراد کمک  است که دیگران با اقدام خود  یا خودداري از اقدام به رفاه و آسایش
میکند و از آسیب رساندن به فرد یا افراد خودداري میکنند،نکته مهم که در اعتماد سازي 
مورد توجه است اینکه اگر باور داشتن مورد اشاره اشتباه باشدو تکرار آن آسیب را بیشتر 

 کند،خطرات ملوس تر و پرهیز از اعتماد را در پی خواهد داشت.
ءظن نسبت به دیگران و ضعف اعتماد به نفس در افراد می شود و بی اعتمادي باعث سو

نتیجه آن سو ظن ،توهم توطئه، اختالل در روابط و عدم شکل گیري همکاري هاي مردمی 
است. در گروههاي نیمه رسمی نیز هر چه اعتماد بیشتر باشد، افراد به طور مؤثرتري با 

ایدارتري را با همدیگر خواهند داشت. اگر همدیگر ارتباط برقرار کرده و همکاري  بهتر و پ
اعتماد در جامعه وجود نداشته باشد، تبادل اطالعات در بین افراد کاهش می یابد و بدنبال 

بوجود میاورد و از سویی  این شکاف اطالعاتی » خالء ارتباطاتی«آن اطالعات کم و ناقص 
عاتی و کارایی قدرت سیاسی با و ارتباطاتی .نظرات و عقاید افراد را  در مورد منابع اطال

میلی و بی تفاوتی نشان میدهد و از بحث و بررسی در سطح جامعه و سازمانهاي اجتماعی بی
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خودداري می کنند. اما اگر محیطی سرشار از اعتماد فراهم آید سبب می شود تا در مورد 
براي رشد و  مسایل موجود بحث هاي آزاد صورت گیرد و در این بحث ها، افکار و ایده ها

مبادله تشویق بشوند. زمانی که سطح اعتماد در یک جامعه باالست، آحاد مردم نیز احساس 
 کاظمی جغناب،اطمینان به قدرت و رسانه ها  پیدا می کنند و آن را عمالً نشان می دهند (

1381(. 
رون د«اعتماد  باشد.» برون قدرتی«و » درون قدرتی«بی اعتمادي می تواند به دو صورت  

و در غیر اینصورت انتظار  کند لیدستان را تسه ریمتعهد شدن ز ندیتواند فرآ یم »قدرتی
 هاي مدیریتی ردهاعتماد  تعهد و پایبندي به تالش و راه اندازي کار مردم دشوار بنظر میرسد.

 ،يریگمیکند. اعتبار، تصم یم يباز یسازمان اتتعهد جیدر ارتقاء و ترو ینقش مهم
 مدیراندارند.  مدیریتهارا در اعتماد  یمهم يو بازخورد، نقش ها يمشارکت، توانمندساز

کنند و از  یم فیتوص ردستانیز يدار برا یعنم يمورد اعتماد، اهداف سازمان را به گونه ا
   »برون قدرتی«اعتماد از سویی . ندینما یم تیمطلوب سازمان و ساختار آن حما هايارزش

همکاري ملت و  ،اجتماعیتواند ارتباطات  یم افراد جامعه انیکمبود اعتماد در م ایفقدان 
 یاتیحعنصر کی نببرد. اعتماد به عنوا نیرا از بملی  و مشارکت کارکرد عمومی دولت،

 شود.  یدر نظر گرفته م ملی یاثربخش يبرا
با آرامش و  یانسان ي، است.زیرا هرامانتدار  فرد مورد اعتماد يها یژگیو نیمهم تریکی از 

کرده  انتیدر امانت خ ياعتماد کند و بالعکس اگر فرد نیتواند به فرد ام یخاطر م بیط
در تجارب  يفرد گرشمرد. در واقع ا نیتوان او را ام یو نم ستیبه او اعتماد ن گریباشد د

به او  دینبا گریآلوده کرده باشد د انتیباشد و دست به خ امدهیاز عهده امانت برن یقبل
بلکه با  ستین یفقط امانت در موارد عرف ياعتماد نمود. البته منظور از امانت و امانتدار

 یهیامانت است بدنیز شود  یکه با افراد واگذار م ییو پست ها تیمسئول ینگرش اسالم
 دیاعتماد به فرد هم با زانیشود مهم باشد م یکه به فرد واگذار م يکار زانیاست هر م

 . باشد شتریب
 یجمع يرسانه بر اعتماد ساز ياخالق حرفه ا رعایت ریتاث

چنانچه اشاره شد، شالوده اخالق حرفه اي معتمد بودن و امانتداري است ،یکی از خصائل 
مهم پیامبر گرامی اسالم(ص) که سبب گرایش مردم به ایشان و گسترش دین اسالم شد 

فضاي زندگی ود اعتماد باعث بهبود بوده است ،لذا وج مورد اعتماد و امین بودن محمد(ص)
و...  زشیانگ ها،یریگ میتصم يزیارتباطات، نظارت، برنامه ر ،یشغل تیرضا ه،یروح ،جمعی

 ییکارا تیگردد و در نها یم ي دولتی و غیر دولتی و....سازمان هانهادهاي اجتماعی و در 
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ارشد بر نهادها و مردم ان ریاز کنترل مد یناش يها نهیدهد و هز یم شیرا افزا یو اثربخش
 اقشار اجتماع نیز انیو سوء تفاهمات در م هایریدهد و از بروز درگ یکارمندان را کاهش مو

شود  یم گریکدیعتماد افراد به اکه باعث  یعوامل نیاز مهم تر .دینما یم يریجلوگ
بصورت عناصر اعتماد ساز و مولفه هاي قابلیت  آنان است که يها یژگیو و اتیخصوص

 ،یرخواهیخ ،يزگاریپره ،ییراستگو ،يعبارتند از: امانتداراعتماد ذکر شد و برخی از آنها 
که همه این موارد جز جدا نشدنی اخالق حرفه اي است. نکته راهبردي در  عدل و انصاف

حرفه اي است که مربوط به  تاثیر اخالق حرفه اي رسانه بر اعتماد سازي ،ماهیت اخالق
وجدان کاري و مسئولیت اجتماعی یک خبرنگار و روزنامه نگار یا مدیر رسانه است زیرا در 

مخاطب قرار داده شده، حقوق  تیبر رعا یبتنم یرفتار ارتباط يالگو اخالق حرفه اي رسانه،
سول به این معنا که یک قانون طالیی اخالقی وجود دارد و آن مبتنی بر صفارش ر

گرامی(ص) است که هر چه را بر خود نمی پسندي بر دیگران مپسند و هر چه را بر خود 
 می پسندي بر دیگران شایسته بدار.

  یعنی لتیفض در آموزه هاي اخالق دینی ما با دو واژه فضیلت و رذیلت مواجه می شویم ،
ون طالیی قان )فهیوظ يگری(من حق دارم.دیعنی  لتیرذ و) فی.من تکلي(شما حق دار

 ).1393اخالق حرفه اي بر تقویت فضایل تاکید دارد(فرامرز قراملکی،
بصورت  ياست که افراد داوطلبانه و بر اساس وجدان کار يمجموعه قواعد ي،اخالق حرفه ا

در بیم آن داشته باشند که  ایداشته و  یبدون آنکه الزام خارج کنندمی تیرعا يحرفه ا
از این رو نویسنده در اخالق حرفه اي رسانه  دچار شوند. یصورت تخلف به مجازات قانون
بر  یمبتن یوبرون شخص یدرون شخص یرفتار ارتباط يالگواي به شدت معتقد به رویکرد 

مخاطب می باشد زیرا این یک ارتباط اعتماد ساز است که در وهله نخست حقوق  تیرعا
داشته و  یدون آنکه الزام خارجبفرد خبرنگار با خود برقرار کرده،رجوع به وجدان خویش (

) و زمانی که این دچار شود یدر صورت تخلف به مجازات قانونبیم آن داشته باشند که  ای
ایسته اي شگذر از خویش با عرف نفسه به خوبی انجام شد می تواند ارتباط برون شخصی 

 با مخاطب برقرار کرد. 
 جمع بندي

 اعتمادسازيدر خاتمه آنچه بسیار ضروري مینماید تاثیر ورود به عصر نوین و هزاره سوم در 
از صنایع  ي ارتباطی و اطالعاتی ما را در بر گرفته است.هاشاهراهامروزه  رسانه اي است.

رایانه اي و نرم افزارهاي نوین و صنایع الکترونیکی و دیجیتالی که به مدد  مخابراتی،
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شنیداري آمده است، گرفته تا اینترنت و تلفن همراه و ابزار -نوشتاري و دیداريهاي رسانه
 هاي جدید و....اپلیکیشن جانبی آن مانند:

ي اطالعاتی هاشاهراهنکته مهم وضعیت اطالع رسانی و برقراري ارتباطات مدرن نسبت به 
در وضعیت برقراري ارتباطات توسط  می باشد، سنتی(مانند رادیو و تلویزیون و روزنامه)

بیشتر  مخاطب(گیرنده پیام) ي اطالعاتی سنتی(مانند رادیو و تلویزیون و روزنامه)هاشاهراه
منفعل است تا اینکه نقش فعالی داشته باشد ولی در وضعیت  برقراري ارتباطات مدرن  

طات و دریافت بیشتر فعال است و تعامل بیشتري در فرایند ارتبا مخاطب(گیرنده پیام)
امکان چت و  شبکه هاي اجتماعی مختلف و متنوع، امروزه به مدد اینترنت، اطالعات دارد.

امکان پذیر شده  1گفتگو و ارسال فیلم و گزارش توسط مردم و... همزمان و بصورت آنالین
بواسطه تعامل  »اعتماد سازي«و از سویی همین میزان تعامل و ارتباطات سبب گردیده تا 

جود آمدن فضاي نقد و گفتگو در رسانه ها گسترش یابد. با توجه به نقش برجسته و بو
آنها نوعی » برتري و تفوق و اقبال«رسانه ها در عصر حاضر و مطرح شده حاکمیت رسانه ها 

بوجود آورده، حاکمیت رسانه ها یعنی مرکزیت تولید » هاي سیاسیحاکمیت«توازن قوا را با 
ر عمومی ،از همین رو اهمیت رعایت اخالق حرفه اي بیشتر مشخص اقتدار و سلطه بر افکا

ي اطالعاتی مدرن با رقابت رسانه هاي گوناگون هاشاهراهمی شود. برقراري ارتباطات توسط 
و دمیدن روح تحقیق به مخاطب ،به تغییر و آگاهی و بصیرت بیننده و شنونده منجر میشود 

د داد ،چرا که اصوال حاکمیت رسانه ها ،تحدید و مخاطب خود قضاوت نهایی را انجام خواه
کننده حاکمیت دولتهاست و تاثیر گذاري آنها در فرایند اعتماد سازي بسیار مبرهن میباشد 
لذا رسانه هاي گوناگون  نقش مهمی را در بازیگري سیاسی و فرهتگی و اقتصادي ایفا 

هاي وفاداري براي جلب اعتماد میکنند و ظهور رسانه هاي نوین به میدانی براي رقابت کانون
 .)1373،مردم تبدیل میشود و این امري امیدوار کننده است(موالنا

 شود: یارائه م ریز يکاربرد شنهاداتیپرسانه  اخالق حرفه ايو بهبود  شیافزا يبرا تیدر نها 
 اخالق تیمفهوم و اهم نهیدانشگاه و صاحبنظران، در زمبرجسته با استفاده از استادان  -1

 رانیمد يبرا یآموزش ي، کالس هارسانه اي و ارائه نظرات تطبیقی با دنیاي معاصر  ايحرفه
 گردد. لیتشک و نهادهاي اجتماعی  سازمان ها سایرو  هاي سیاسی رسانه و گروه

کرده و به  ییشناسامسئولین نظام و امور فرهنگی رسانه هاي با اخالق حرفه اي را  -2 
 کنند.  یندااز آن ها قدر ینحو مناسب

                                                           
1 On line   
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رسانه ملی با فرهیختگان و نخبگان در همه عرصه ها تعامل بیشتري داشته باشد و بدور  -3
 از جناح بندي , اعتماد عموم مردم را جلب نماید 

افراد مورد  ياه یژگیدر اسالم و و اخالق حرفه اي تیاست که در مورد اهم ستهیشا -4 
قرار  ارشد و مردم  رانیمد اریو در اخت دهیگرد هیه و پوستر تهبه صورت مقال یاعتماد مطالب

 .ردیگ
جامعه با استفاده از اعتماد در  زانیم یبا کمک پژوهشگران به بررس دیبا سئولین امر م -5 

کرده و اقدامات الزم  ییاعتماد را شناسا يپرداخته و موانع موجود در برقرار خود رسانه ها 
 .را انجام دهند ملی و بهبود اعتماد شیموانع و افزا عرف ایکاهش  يبرا

 منابع
جامعه فصلنامه  ی.و علوم اجتماع یجامعه شناس )1384(محمد جواد ،يزاهد و  اجاقلو، سجاد

 .1384زمستان  ،24شماره  ،رانیا یشناس
 پانتام، رابرت؛ فرانسیس تاجبخش؛ کیان، افه؛ کلمن، جیمز سمیوئل؛ کالوس، بوردیو، پیر؛

 افشین پویان، توسعه. ترجمه حسن و دموکراسی اعتماد، اجتماعی )، سرمایه1384فوکویاما(
 .نشر شیرازه خاکباز، تهران:

) فناوریهاي اطالعاتی،حاکمیت دولت هاو تبادل فرهنگی. فصلنامه مطالعات 1379پورحسن، ناصر(
 .1379، زمستان 6ملی شماره 

 پاییز، 26فصلنامه راهبرد، شماره  .و سرمایه اجتماعی جامعه مدنی)1381( اهللا فتح ، سیدپورموسوي
1381. 

پژوهشکده ، کارشناسی ارشد پایان نامه ،اعتماد در سازمان با نگرش اسالمی )1379(عبداهللا، توکلی
 .حوزه و دانشگاه

 ) روابط انسانی در سازمان ها. تهران: انتشارات سمت.1380سرمد، غالمعلی(
 رسانه. تهران: مرکز مطالعات تحقیقات رسانه.) خبر و 1381شکرخواه، یونس(

 قلم آواي اي، ناشر: حرفه ) اخالق1394و آقاجانی، رحمان(  الدین، مرتضی عز
 ) اخالق حرفه اي، تهران: نشر مجنون1393فرامرز قراملکی، احد(

هاي علمی و برخی عوامل موثر برآن( مطالعه   نقش اعتماد در سازمان .کاظمی جغناب، حجت
 .)دانشگاه تبریز موردي:

 : انتشارات طرح نو.پور ییرضا جال دیترجمه حم ی.جهان يچشم اندازها) 1388ی(آنتون دنز،یگ
 .3. شماره5) بزرگراه هاي اطالعاتی و آینده رسانه. فصلنامه رسانه. سال 1373موالنا، حمید(
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بررسی رابطه بین ادراك از جو سیاسی سازمانی و رفتارهاي انحرافی 
به نقش میانجی حمایت سازمانی ادراك شدهبا توجه   

 در روابط عمومی هاي ادارات شهر اصفهان
 مهرداد صادقی

واحد  یدانشگاه آزاد اسالم ت،یریگروه مد یعلم تأیه عضو و اریاستاد
 )ولؤمس سندهی(نو رانیا ،اصفهان(خوراسگان)، اصفهان

mehrdad.sadeghi61@yahoo.com 
 ابراهیم خردمند

رشته مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان(خوراسگان)، دانش آموخته 
 ایران ،اصفهان

 چکیده
حقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین ادراك از جو سیاسی سازمانی و رفتارهاي انحرافی 
با توجه به نقش میانجی حمایت سازمانی ادراك شده در روابط عمومی هاي ادارات شهر 

ین پژوهش از نظر هدف کاربردي و بر اساس روش گردآوري داده ها اصفهان انجام گرفت. ا
و جهت جمع  باشدمیتوصیفی و از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها، از نوع همبستگی 

آوري اطالعات از سه پرسشنامه استاندارد ادراك از جو سیاسی سازمانی،رفتارهاي انحرافی 
ه آماري در این تحقیق کارکنان روابط و حمایت سازمانی ادراك شده استفاده شد.جامع

کارمند وجود دارد. با  230اداره ،  19در مجموع که  بودشهر اصفهان  عمومی هاي ادارات
نفر می باشد که جهت اطمینان از برگشت  140توجه به جدول مورگان، حجم نمونه تعداد 

شده است. پرسشنامه به صورت تصادفی ساده بین آنها توزیع  150پرسشنامه، تعداد 
 و توصیفی آماري هايروش از استفاده با پرسشنامه طریق هاي به دست آمده ازداده

تجزیه و تحلیل  مورد 8,8لیزرل و 20اس.پی.اس.اس  و با  استفاده از نرم افزار استنباطی
اند. نتایج نشان داد سطح معناداري فرضیات مبنی بر نقش میانجی حمایت قرار گرفته

ادراك از مستمر و  شده در رابطه بین رفتار سیاسی عمومی، پیشرفتسازمانی ادراك 
بود که نشان از رد  044/0و  2915/0، 2255/0به ترتیب،  سیاست هاي پرداخت و ارتقا

 هاي سیاست از ادراك و مستمر پیشرفت عمومی، سیاسی فرضیات بود. در رابطه بین رفتار
، 41/0یز سطح معناداري به ترتیب برابر ارتقا و حمایت سازمانی ادراك شده ن و پرداخت

 شده ادراك سازمانی بود که نشان از رد فرضیات بود. در رابطه بین حمایت 08/0و  53/0
بود که نشان از رد فرضیه بود. همچنین  55/0انحرافی نیز سطح معناداري برابر  رفتارهاي و

 هاي سیاست از ادراك و مستمر پیشرفت عمومی، سیاسی سطح معناداري فرضیات رفتار
بودکه نشان از تایید  12/5و  71/4، 55/4رفتار انحرافی به ترتیب برابر  و ارتقا و پرداخت

 فرضیات بود.
جو ســـازمانی، ادراك از جو ســـیاســـی ســـازمانی، رفتارهاي انحرافی، حمایت هاي کلیدي: واژه

 سازمانی ادراك شده
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 مقدمه 
کار، از قبیل سرقت، آسیب رساندن به تجهیزات رفتارهاي انحرافی محل  گذشته، هطی ده

توجهی به دستورات مدیر و...، توجه  تأخیر، وقفۀ غیرمجاز، بی سازمان، ورود به محل کار با
سیاري را به خود جلب کرده سالهاي اخیر افزایش  محققان ب ست. این گونه رفتارها طی  ا

رفتارهاي انحرافی محل کار عالوه  .کنندمییافته است و ساالنه میلیونها دالر هزینه ایجاد 
سازمان،  هاي غیرمستقیمی نظیر آسیب رساندن بههاي اقتصادي، هزینهبر هزینه شهرت 

یل ها تحم مان نان را بر ســـاز کارک هد  کاهش انگیزه و تع مت و  خد  افزایش نرخ ترك 
  ).1396 همکاران، و ضمیر روشن(کنندمی

ز ســوي احمایت ســازمانی ادراك شــده اســت. عامل تاثیرگذار دیگر بر رفتارهاي انحرافی، 
شان داد که درك حمایت سازمانی تاثیر منفی در بروز دیگر نتایج ن  رفتارهاي انحرافیهاي 

هنگامی که ســازمان در ). 1391د(ابراهیمی و همکاران، و اتالف وقت و منابع ســازمان دار
سرمایه گذاري می شادي کارکنان  ضایت و  کند، تمایل دارد رفتارهاي مثبت از کارکنان ر

ستا، انتظار می سازمان ببیند. در این را سازمان در   رود تا زمانی که کارکنان مورد حمایت 
 ینسازما تیحماگیرند، مالحظات منفی و قصد ترك خدمت کارکنان کاهش یابد. قرار می

ــطه ا ــت که بر متغ یتعهد عاطف جادیبه واس ــازمان رهايیاس مانند ترك خدمت،  یمهم س
 تیســـازمان از کارکنان حما یوقت گریگذارد. به عبارت دیاثر م یو عملکرد شـــغل بتیغ
ـــکل  یکند ابتدا نوعیم ـــاس تعلق خاطر و التزام و تعهد در آنها ش  نیو ا ردیگ یم احس

به ترك خدمت و  لیکاهش تما ،یو فرانقشــ ینقشــ ونعملکرد در شیاحســاس باعث افزا
 ).2007 ،1یو پس یشود(لیم بتیغ

س یسازمان از کارکنان بحث تیعدم حما ست که ب سازمان ها از آن رنج م ياریا برند. یاز 
سازمان  یم نیرا در کارکنان از ب ییاعتماد به نفس و کارا ت،یحما نینبود ا برد و عملکرد 

ـــازمان از کارکنان و ارتقاء توانمند تیریمد تیحما انیم نی. دراابدییکاهش م  يو س
روابط عمومی ها به دلیل گســتردگی فعالیت خود در . باشــدمی يضــرور اریکارکنان بســ

کند. نیروي ادارات و ازطرفی گستردگی کار، نقش بزرگی را در بهبود عملکرد اداره ایفا می
هاي اند که عدم فعالیتین امر اختصــاص دادهانســانی زیادي نیز روزانه فعالیت خود را به ا

ــازمان را مختل می ــب آنها نیز عملکرد بهینه این س کند. همچنین کاهش رفتارهاي مناس
ها اهمیت بدهد و از آن  ـــازمان به آن ـــت که مدیریت س ها از عواملی اس انحرافی بین آن

                                                           
1 Lee & Peccei 
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نان نیز این نرخ کارک مان از  ـــاز یت س عدم حما یان  ند. در این م را افزایش  جلوگیري ک
ــت که آیا می ــی این اس ــاس ــوال اس ــد، س ادراك از جو بین دهد. با توجه به آنچه گفته ش
و رفتارهاي انحرافی با توجه به نقش میانجی حمایت ســازمانی ادراك  یســازمان یاســیســ

 شده در روابط عمومی هاي ادارات شهر اصفهان رابطه معناداري وجود دارد؟
 پیشینه تحقیق

 جو سیاسی سازمانی 
بیشتر مطالعاتی ). 2002(ویگودا و کوهن،  سیاست سازمانی یک مفهوم بحث برانگیز است

سیاست که سازمانی پرداختهبه  سی راهاي  سیا  منفیپدیده عمدتا  عنوان به اند رفتارهاي 
رفتارهاي  کهشــده اســت ثبات پژوهشــهاي بســیاري ا). در 2001اند(ویگودا، کردهمطرح 

پذیرش گسترده  ها نشان ازگیر شده است و تمام نتایج پژوهش ها همهسیاسی در سازمان
(هکوارتر و تریدوي، توجه از زندگی سازمانی دارد قابل هاي جنبهیکی از  عنوان سیاست به

در مورد رابطه میان ادراك فضاي سیاسی در ) کوشیدند 1996(فریس و همکاران). 2003
ـــانی در  تغییرو در نتیجه  کارکنان شغلیصمیمات ت سازمان با ـــروي انسـ ـــدیل نیـ و تبـ

یر ثی ادراك فضاي سیاسـی تـأنذه صشاخ کهمطالعات نشان داد کنند. سـازمان تحقیـق 
ـــیار ـــود  شغلالعمل فرد نسبت به  عکس واکنشزیادي در چگونگی  بسـ ـــه خـ و حرفـ

 ). 1393(باقري و همکاران، دارد
ـوایی  ـوزه محت ـرسه ح یر میگذارند و در تشدید یا تخفیف ادراك فضاي ثتأ صاین شاخ ب

ــازمانی؛ )1عبارتند از:  کهرند ثســیاســی مؤ مربوط به  ) عوامل2خصــوصــیات ســاختار س
اي عوامل شخصی. در مورد هرسه این عوامل پژوهشهاي گسترده) شامل 3و  ل/محیط غش

 از آنها در افزایش یاهریک  توسط پژوهشگران مختیف به عمل آمــــده اســــت و نقــــش
سازمانی از میزان  عوامــــلت. ادراك فضاي سیاسی مورد ارزیابی قرار گرفته اســــ کاهش
سازمان تمرکز سازمان(قدرت در  سازمان ،) وجود باندهاي قدرت در  سمی بودن  وجود  ر

شدت  رابطه به سازمان) و  ضابطه در  سلهجاي  وجود جـــــو همکـــــاري در (مراتب سل
شکیل می) ســـــازمان سی  کهشود ت سیا ضاي  در مورد رابطه هر یک با میران ادراك ف

ـرارلین این مطنهمچ ارائه شده است کافی هـا،و پژوهش مستندات ـد ق ـورد تأیی  ب نیز م
، ممکـن هستندرفتارهاي سیاسی در سازمان  مندانبهرهخود از  کهآنهایی  کهگرفته است 

جو سیاسـی را بـدان گونـه  الو اصو دانندنآور  وب یا زیانلرفتارهاي سیاسی را نامط اسـت
 ). 1393درك نکنند(باقري و همکاران، ، می کنندسطوح پایین احساس که کارکنان 
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ســــت سازمان ا سی یک واقعیتی از زندگی در هر  سیا ست و رفتار  (دیدیو و گاردنر، سیا
سازمانی ). 2004 ستهاي  سیا سازمانی  هــــاي فعالیــــت و هاواکنشاز:  عبارتنددیدگاه 

زمانی مورد  گـرش سیاسـی بـه سـازمان. نشخصی منافعجهت حفظ و ارتقاء  رفتـاري در
عقالیی  ی نگـرشنبـه سـازمان، یع سنتیهاي هاي نگرشپیش فرض کهتوجه قرار گرفت 

 در مـوارد بسـیاري رفتارهـا کهوم شد لو مع گرفتندراتیک، مورد تردید جدي قرار کو بورو
ســازمان همچون یک ماشــین و  کهها آن بود د. ایده آل این نگرشنعقالیی نیســت چندان

ـراد آن ـن هاي آن در جهت هدفو مهره چهمچون پی اف هاي تعیین شده پیش روند. از ای
می داراي لیرواقعی و در نتیجه از نظر عغلوح، ضعیف،  موجودي ساده دیـــدگاه، ســـازمان

ـــه کمترین ست. اما بـ سیاري اوضاع ) در 1996(گفته مارچ ارزش ا شد  چنانموارد ب  کهن
ـــه سازمان عقالیی از  مورد نظر طرفداران نگرش عقالیی بـ در  کارسازمان بود. رفتارهاي 

ـــه  چنیامدند و سازمان به هی ـــوديچوجـ ساده لوح و ضعیف و چون مومی در  ون موجـ
در تبیین الگوي  کهرسید  به جـــایی . کارنشد گرجلوهمدیر و مسئول  اندکیدست تعداد 

ــبیهآنچه در سازمان می دانستند(باقري و  گذرد برخی آن را به الگوي شانس و تصادف شـ
ــه). د1393همکاران،  ــیاري ازر این میان برخی نظریـ ــار بسـ ــردازان در بررســـی رفتـ  پـ

ســـــازمان هداد چیدن مه کنارها و با ازمانس سی به  سیا هاي موجود به تدوین نگرش 
به موارد ابهام و  بلکهموفق نگرش عقالیی نبود،  هايجنبه کنندهنفی نه تنها  کهد نپرداخت

ســــخ سبمعقول و  نقض آن نیز پا سازمان به د. میدا منا سازمان،  سی به  سیا در نگرش 
ــک داراي  کهشود داشته مینها پاز افراد و ائتالفمرکب سیستمی پیچیده  عنوان ــر یـ هـ
ـــا، منافع ـــسلیقه ها، باورهـ ها به . این ائتالفهستندهاي خاص خود پاداش ارات و، انتظـ

. تضاد، برخورد و کنندمیبا یکدیگر رقابت  سـازمانی کمیاب منافع کسببراي  مصورت دائ
ستفاده قرار می ـــرد. تعارض مورد ا ـــدرت، بنابراینگیـ ست و اعمال نفوذ در زمره  قـ سیا

 ). 1388(زارعی متین ، گیرندو همیشگی سازمانی قرار می مهاي بسیار مهعیتقوا
 کســببراي  کههایی میداند جفري ففر رفتار ســیاســی در ســازمان را مجموعه فعالیت

ـدرت، ـود اشخاص انجام می به وسیله منابعافزایش و اعمال قدرت و بکارگیري سایر  ق ش
ـــق ـــا از آن طریـ زده به هدفهاي دلخواه خود هاي نامطمئن و آشوببتواند در موقعیت تـ

 کسبهاي سیاسی عامل مهمی براي از دیدگاه ففر مهارت).  1387(هادیزاده مقدم، سدبر
ــت منافع ــی اسـ رفتارهاي سیاسی در سازمان به رفتارهایی اطالق ). 2011، 1(جامشخصـ

                                                           
1 Jam et al 
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ـــه کهمیشود  ـــر پایـ ـــمی درغاي بـ اعمال  مستلزمدهد و داخل سازمان روي می یررسـ
ـاي آن موقعیت حرفه حراست ازهدف آنها  کهاي است هاي آگاهانهذنفو ـا ارتق ـراد ی اي اف
امکان پذیر باشد(باقري و همکاران،  متضـادي عملیانجـام اقـدامات  کهاسـت  هنگامیدر 

1393 .( 
 طبقه بندي رفتارهاي انحرافی

بنـدي کـرد امـا  هـاي مختلفی طبقهتـوان از دیـدگاهرفتارهـاي انحرافـی شـغلی را مـی
ـور  ـه ط ـاري ب ـ ـار ک ـ ـوع رفت ـ ـد ن ـ ـورد چن ـ ـگران در م ـ ـیاري از پژوهش ـی، بس کل

انحرافـات اداري )ب. انحرافـات مـالی )انحرافــی اتفـاق نظـر دارنـد کـه عبارتنـد از: الـف
ـه  )ج ـاي تجاوزکاران ـام رفتاره ـمنی و انج ـراز دش ـاي اب ـه معن ـه ب ـی ک ـاجم شخص ته

انحـراف سیاسـی کـه بـه منظـور حمایـت از )د باشدمیهـا نسـبت بـه دیگران و حقوق آن
ـا گروه ـراد ی ـرض اف ـدگی سـایرین را در مع ـه ممکـن اسـت زن ـاي خاصـی اسـت ک ه

ـد ـرار دهن ـ ـرر ق ـان و ض ـات ).  2011، 1(بورچاردزی ـ ـاس تحقیق ـین، براس ـ همچن
ـه ـ ـیش زمین ـ ـورد پ ـ ـه در م ـ ـورت گرفت ـ ـراف کاص ـ ـاي انح ـ ـائلی چـون ه ري، مس

ـازمانی و  ـی، س ـردي، ادراک ـل ف ـایی  ...عوام ـ ـذار شناس ـ ـاري، اثرگ ـ ـات ک ـ در انحراف
اســاس اطالعــات منتشــر شــده آمریکــا،  ). بر1395(گلپرور و سلحشور، انــدشــده

بیلیــون دالر خسارت به  50بــه دلیــل تخلفــات اداري کارکنــان ســاالنه حــدود 
 ). 2010د(سلمانی، سیستم اداري وارد میشو

پژوهشـــگران پیامـــدهاي برخاســـته از ایـــن قبیـــل انحرافـــات و تخلفـــات را 
 :انـدخـــدماتی، تولیدي و صـنعتی بـه دو گـروه اصـلی تقسـیم کـرده هايسازماندر 

ـف ـه)ال ـد خدش ـردي مانن ـدهاي ف ـغلی  پیام ـ ـت ش ـدن امنی ـرددار ش ـ ـف و  ف ـ متخل
ـاري ـروز ناهنجـ ـ ـراي وي، بب ـی ب ـاي روحــی و روان ـد )هـ پیامـدهاي سـازمانی مانن

وري ســـازمانی. ســـایر مطالعـــات پیامـــدهاي رفتارهـــاي کـــاري بهـــره کـاهش
لـه انـد کـه از آن جماي دیگـر بیـان کـردهانحرافـــی و تخلفـــات اداري را بـــه گونه

هـا، هـدر رفـتن منــابع محــدود و اعتمـادي مـردم نسـبت بـه دولـت مـیتـوان به بـی
هــاي اقتصــادي، عــدم تحقــق اهــداف تعیــین شــده دولــت در بخــش ارزشــمند

ـالص ـد ناخ ـد تولی ـر رش ـار ب ـروي ک ـی نی ـف توسعه، تأثیر منف ـ داخلی اشاره  مختل
 ). 1391کرد(باغبانیان، 

                                                           
1 Burchard 
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 ها از رفتارهاي انحرافی، این نوع رفتارها به رفتارهـاي انحرافـیبندي در جدیدترین صورت
بت  ثال آن(مث یت، نوآوري و ام هاي انحرافی منفی) خالق تار قت، (و رف ـــر دزدي و س

ـار و استفاد پرخاشگري، ـیط ک ـواد در مح ه نامشروع از اموال سازمان و دیگران، مصرف م
  .)2012(گلپرور، اندبندي شده تقسیم )دستن مـواردي از ای

 طرفداري و حمایت از کارکنان
ــته اي کارمندان  ــدن براي اقدام به خاطر خواس دفاع از کارمند به عنوان حالت داوطلب ش

شان می دهد(یه سازمان را ن شی کارمند  شفافیت خط م ست و  شده ا ). 2014، 1تعریف 
ست مانند در نظر سائلی ا شامل م شکایت هاي کارمندان، حفاظت  دفاع از کارمند  گرفتن 

از کارمندان در برابر کاربســت هاي اســتخدامی تبعیض آمیز، رفتار درســت با کارمندان 
یان  به ب یت؛ همچنین این امر  ندان در برابر آزار و اذ کارم ظت از  فا قال)، ح قاء و انت (ارت

ـــکایت هاي کارمندان ارتباط دارد(کیم ـــت ها2009، 2نگرانی ها و ش ي داخلی ). کاربس
مربوط به ارتباطات و کارمندان به صـــورت مثبت در رفتارها و همکاري کارمندان به طرق 

ـــود و این امر ادراك دفاع از کارمند را افزایش می دهد(اوفالن ، 3مختلف منعکس می ش
برد است و آنها نگرش مثبت  –). روابط بین سازمان و کارمندان براساس مفهوم برد 2014

). کاربست 2017، 4توجه به شغلشان و سازمان ها افزایش می دهند(اگوندازکارمندان را با 
سترش پیدا کرده اند که  سازمان هایی گ ست در  شامل دفاع از کارمند ا سازمانی که  هاي 
سازمان  شوند و در عین حال قبول آنها در  شمند در نظر گرفته می  در آنها کارمندان ارز

). رضایت 2004، 5وز به روز دشوارتر می شود(راینهستند، ر» بی ارزش«هایی که کارمندا 
سازمان  سته هاي  سته هاي آنها به اندازه هاي خوا شغلی کارمندانی که باور دارند که خوا
ــوي آنها نیز کاهش می  ــد ترك کار از س ــتند، افزایش پیدا می کند و قص ــمند هس ارزش

 ). 2014، 6یابد(اوتاي و وانگ
ــت ها د ــویق ارزیابی کارمندان از کاربس ــازمان درون حوزه دفاع از کارمند، آنها را تش ر س

کند تا به بهره وري سازمان کمک کنند که رفتار شهروندي سازمانی نیز شناخته شده می

                                                           
1 Yeh 
2 kim 
3 Oufalen 
4 Akgunduz 
5Rynes  
6 Otaye  & Wang 
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). 2003، 1و از این رو دفاع از کارمند را می توان داراي چند جنبه در نظر گرفت(فولرتن
ــازمان هاي  ــت هاي دفاع از کارمند در س ــتند. زمانی که همچنین، کاربس نوآور رایج هس

ـــتقیما بر دفاع از کارمند اثر  ـــتیبانی می کنند، این امر مس مدیران از کارمندان خود پش
هاي آنها مورد اعتماد است، گذارد. کارمندان حمایت شده که احساس می کنند مهارتمی

ـــکال ـــتري انجام می دهند تا وظایف خود را انجام داده و در مواجه با مش ت تالش بیش
 ).2014هاي خود را براي مدت طوالنی تر ادامه می دهند(یه، تالش

 سوابق تحقیق 
 و ســازمانی هايســیاســت درك تاثیر بررســی به تحقیقی در) 1391(همکاران و مشــبکی
 داد نشان نتایج. پرداختند کارکنان بین در انحرافی رفتارهاي بروز در سازمانی هايحمایت

 مخرب رفتارهاي اینترنتی، روي طفره بروز در منفی تاثیر ســـازمانی هايحمایت درك که
 درك بین اي رابطه هیچ پژوهش این در. دارد سازمان منابع و وقت اتالف و سازمان اموال

ست شگري با سازمانی هايحمایت درك همچنین و سازمانی هايسیا  کارکنان بین پرخا
شاهده شده م ست ن سی 1394تابلی و همکاران(.ا سی ) در تحقیقی به برر سیا مهارت هاي 

پژوهش ها نشــان داده اســت پرداختند.  مدیران عامل کاهنده رفتار هاي انحرافی کارکنان
به او اطمینان داشــته، او را دوســت دارند، پیروان بیشــتري خواهد  که رهبري که کارگران

راین مقاله ســعی شــده اســت تا به بررســی گذارند. د داشــت. و بر رفتار هاي او تاثیر می
) 1394سلطانی(. انحرافی پرداخته شود مفاهیم مرتبط با مهارت هاي سیاسی و رفتار هاي

 ها ســازمان در کارکنان انحرافی رفتارهاي در تحقیقی به بررســی عوامل اثرگذار بر کنترل
ستان شتی قروه) پرداخت.  شهید (بیمار سازمانی، درنتیجه می توان گفت بین به عوامل 

ــهید ــتان ش ــتی قروه رابطه اي معنا  عوامل مدیریتی و عوامل فردي کارکنان بیمارس بهش
 عوامل شناسایی به تحقیقی در) 1396(همکاران و ضمیر د. محمود روشنداري وجود دار

شگاه مرکزي ستاد: مطالعه مورد( کارکنان انحرافی رفتار بروز بر مؤثر سازمانی ) تهران دان
) در تحقیقی به بررسی تاثیر سیستم هاي کاري با 2017(2وطنخواه و همکاران. پرداختند

شده  سازمانی ادراك  ست  عملکرد باال بر رفتارهاي انحرافی با توجه به نقش میانجی حما
سطه جزئی در  سازمانی ادراك شده به عنوان وا شان می دهد که حمایت  پرداختد. نتایج ن

رفتارهاي انحرافی عمل کرده اســـت. نتایج حمایت از رابطه بین توانمندســـازي، پاداش و 
نقش کامل واســطه اي حمایت ســازمانی ادراك شــده در روابط میان ارتقاء و رفتارهاي 

 انحرافی را پشتیبانی می کند.

                                                           
1 Folerton 
2 Vatankhah et al 
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 مدل مفهومی و فرضیات تحقیق): 1(شکل

 روش شناسی
ــتگی بود. جامعه آماري در این تحقیق کلیه کارکنان  ــیفی از نوع همبس روش تحقیق توص

صفهان مروابط عمومی هاي ادارات   شد که  یشهر ا کارمند  230اداره،  19در مجموع با
ـــد که جهت  140وجود دارد. با توجه به جدول مورگان، حجم نمونه تعداد  نفر می باش

شنامه، تعدا س شت پر ساده بین آنها  150د اطمینان از برگ صادفی  صورت ت شنامه به  س پر
رفتار ی(سازمان یاسیمتغیر پنهان مستقل ادرا ك از جو ستوزیع شده است.در این تحقیق 

سیس سته   متغیر)، پرداخت و ارتقا يها استیسو  مستمر شرفتیپی، عموم یا پنهان واب
مرحلۀ بودند. در  ادراك شـــده یســـازمان تیحمارفارهاي انحرافی و متغیر پنهان میانجی 

اجراي پژوهش پس از ارائه توضــیحات مقدماتی درباره ابزار اندازه گیري و هدف از اجراي 
آزمون، نحوه پاسخ گویی به آزمون ها براي شرکت کنندگان به طور مفصل شرح داده شد. 

زم، در خصوص مالحظات اخالقی پس از کسب رضایت نامه از افراد  و دادن اگاهی هاي ال
ستفاده خواهد  شده فقط در این پژوهش ا شد که اطالعات دریافت  به آنها اطمینان داده 
ستفاده محفوظ خواهد بود. براي اندازه گیري متغیرهاي پژوهش از  سوء ا شد و از هرگونه 
سخگویی به آن طیف پنج نقطه اي لیکرت  شد. مقیاس پا ستفاده  ستاندارد ا سش نامه ا پر

ــت. براي تائید روای ــپس برخی از اس ــاتید قرار گرفت. س ــخه اي از در اختیار اس ی آن نس
سواالت که ثقیل، نامفهوم، دوپهلو یا بدون ارتباط به موضوع، قلمرو مکانی و جامعه آماري 
ــاتر و بهتر بیان  ــیوه اي رس ــواالت و گویه ها به ش ــنامه حذف و برخی س ــش بودند از پرس

 گنجانده شدند. 
ــادرا متغیر گیرياندازه براي ــازمان یاســیك از جو س ــواالت از یس ــشــنامه 1-15 س  پرس

ستاندارد شده یسازمان تیحما متغیر گیرياندازه براي ، )2007 ، جاج و رابینز(ا  از ادراك 
 گیرياندازه و براي) 2017 همکاران، و خواه (وطن اســتاندارد پرســشــنامه 1-6 ســواالت

 همکاران، و خواه وطن اســتاندارد پرســشــنامه 1-10 ســواالت از یانحراف يرفتارهامتغیر 
 .است شده استفاده) 2017
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 نتایج
نشان داد که پرسشنامه  جی. نتادیکرونباخ استفاده گرد يآن از روش آلفا ییایپا نییتع يبرا

 ).1برخوردار است (جدول یمطلوب ییایاز پا
 مقدار آلفاي کرونباخ ):1(جدول

 نام متغیر تعداد سواالت ضریب آلفاي کرونباخ
 رفتار سیاسی عمومی 2 767/0

 پیشرفت مستمر 7 778/0

 سیاست پرداخت و ارتقا 6 844/0

 حمایت سازمانی ادراك شده 6 879/0

 رفتارهاي انحرافی 10 724/0

صد فراوانی  سیت، فراوانی و در شهر روابط عمومی کلیه کارکناندر جن صفهان ادارات  را  ا
شان می شکیل  داده 27نفر افراد مورد پژوهش مردان و  123دهد. ن . اندنفر افراد را زنان ت

فوق لیسانس  سطح تحصیلی بیشترین مقدار توزیع فراوانی با توجه به تحصیالت مربوط به
شدمیو باالتر  شترین مقدار توزیع  7/70که  با ست. بی صاص داده ا صد را به خود اخت در

درصـــد را به خود  7/32که باشـــدمیســـال   40ا ت 30ي ســـنی فراوانی با توجه به رده
سال   10تا  1 خدمت سابقهبیشترین مقدار توزیع فراوانی با توجه به  اختصاص داده است.

 . درصد را به خود اختصاص داده است 54 که باشدمی
 میانگین و انحراف استاندارد متغیرهاي تحقیق را نشان می دهد.  2جدول 

 آمار توصیفی متغیرهاي تحقیق ):2ل(جدو
 ماکسیمم مینیمم واریانس انحراف معیار میانگین متغیر

رفتار سیاسی 
 عمومی

1733/3 03947/1 080/1 00/1 00/5 

 00/5 57/1 543/0 73712/0 4257/3 پیشرفت مستمر

سیاست 
 پرداخت و ارتقا

0811/3 89487/0 801/0 17/1 00/5 

حمایت 
 سازمانی ادراك شده

0211/3 63466/0 403/0 50/1 67/4 

رفتارهاي 
 انحرافی

1280/3 60349/0 364/0 40/1 70/4 
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𝑥𝑥2   به منظور بررســی برازش مدل  از شــاخص نســبت مجذور خی دو بر درجه آزادي (

 df
 ،(

ــــاخص برازش تطبیقی ( ــــاخص برازنــدگی (CFIش ــــاخص تعــدیــل GFI)، ش )، ش
)، شـــاخص نرم نشـــدة برازندگی NFI)، شـــاخص نرم شـــدة برازندگی (AGFIبرازندگی(

)NNFI)خطاي ریشه میانگین مجذورات تقریب ،(RMSEA.همانطور که در  ) استفاده شد
شاهده می 3جدول  سبت م ستانۀ مورد قبول قرار دارند. ن ضرایب برازش در آ شود، تمامی 

ــرایب  76/2مجذور خی دو بر درجه آزادي برابر  ــت و همچنین ض ، CFI ،GFI ،AGFIاس
NFI ،NNFI  ــتند و  9/0همگی باالتر از ــدمی 1/0نیز کمتر از  RMSEAهس این امر  .باش

 . حاکی از آن است که مدل اندازه گیري به لحاظ روایی از اعتبار برخوردار است

 گیريهاي برازش مدل  اندازهاخصش ):3(جدول
هاي برازش مدلمعیار  نتیجه حد مطلوب بعد شاخص 

χ2 کاي دو نسبی
𝑑𝑑𝑑𝑑�  76/2  > 3  قابل قبول 

ریشه میانگین مجذورات 
 تقریب

RMSEA 084/0  > 1/0  برازش خوب 

هاریشه مجذور مانده  RMR 009/0  قابل قبول حدود صفر 
NFI 93/0 شاخص برازش هنجار شده  < 90/0  بسیار  خوب 

NNFI 956/0 شاخص نرم برازندگی  بسیار  خوب حدود یک 

CFI 93/0 شاخص برازش تطبیقی  < 90/0  بسیار  خوب 

RFI 98/0 شاخص برازش نسبی  < 90/0  بسیار  خوب 
IFI 99/0 شاخص برازش اضافی  < 90/0  بسیار  خوب 

GFI 945/0 شاخص برازندگی  <90/0  بسیار  خوب 
یافتهبرازندگی تعدیل  AGFI 98/0  < 90/0  بسیار  خوب 
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 برازش کلی مدل

 
 مدل مفهومی و فرضیات تحقیق ):2(شکل

 
 آزمون مدل مفهومی تحقیق در حالت بارهاي عاملی ):3(شکل

براي بررســی رابطه بین متغیرهاي تحقیق از تحلیل مســیر اســتفاده شــد. بر این اســاس 
 توان گفت:می

عمومی و رفتارهاي انحرافی، حمایت ســازمانی ادراك شــده   ســیاســی در رابطه بین رفتار
 نقش میانجی دارد.

ــت آمده زمانی معنادار  ــرایب به دس ــند که مقدار آزمون معناداري آنمیض ها از عدد باش
کوچکتر باشد. ضریب معناداري بین رفتار سیاسی عمومی و  -96/1بزرگتر و از عدد  96/1

شده برابر با  سازمانی ادراك   2255/0رفتارهاي انحرافی با توجه به نقش میانجی حمایت 
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شدمی شتر از اثر که با ستقیم بی ستقیم  اثرم شدمیغیرم شان ؛ با ساختاري ن بنابراین مدل 
هاي انحرافیمی تار ـــی عمومی و رف یاس ـــ تار س طه بین رف هد راب نان  د کارک یه  کل

  دارد.نشهر اصفهان، حمایت سازمانی ادراك شده نقش میانجی  هاي اداراتعمومیروابط
 نقش  شـده ادراك سـازمانی حمایت انحرافی رفتارهاي و مسـتمر پیشـرفت در رابطه بین

 دارد. میانجی
؛ بنابراین مدل ساختاري نشان می دهد رابطه باشدمیغیرمستقیم  اثرمستقیم بیشتر از اثر

شــهر  روابط عمومی هاي اداراتکلیه کارکنان  و رفتارهاي انحرافیپیشــرفت مســتمر بین 
  دارد.ناصفهان، حمایت سازمانی ادراك شده  نقش میانجی 

انحرافی، حمایت سازمانی  رفتارهاي و ارتقا و پرداخت هاي سیاست از ادراك در رابطه بین
 ادراك شده  نقش میانجی دارد.

ست هاي پرداخت و ارتقا و رفتارهاي انحرافی با توجه  سیا ضریب معناداري بین ادراك از 
شده برابر با  سازمانی ادراك  شدمی 044/0به نقش میانجی حمایت  شاهده. با که  شد م

شتر از اثر شدیمغیرمستقیم  اثرمستقیم بی شان می در رابطه با ساختاري ن ؛ بنابراین مدل 
ـــت هاي پرداخت و ارتقا و رفتارهاي انحرافی ـــیاس روابط کلیه کارکنان  بین ادراك از س

  دارد.نشهر اصفهان ، حمایت سازمانی ادراك شده  نقش میانجی  عمومی هاي ادارات
 معناداري وجود دارد.ی و حمایت سازمانی ادراك شده رابطه عموم یاسیرفتار سبین 

سیاسی عمومی  سازمانی ادراك شدهو ضریب معناداري میان رفتار   41/0برابر با  حمایت 
ــدمی ــی عمومی و حمایت باش ــیاس ــان میدهد بین رفتار س ــاختاري نش . بنابراین مدل س

شهر اصفهان رابطه معناداري  روابط عمومی هاي اداراتکلیه کارکنان  سازمانی ادراك شده
 رد.دانوجود 

 دارد. وجود يادراك شده رابطه معنادار یسازمان تیحماو  مستمر شرفتیپبین 
 53/0برابر با  حمایت ســازمانی ادراك شــدهو  پیشــرفت مســتمرضــریب معناداري میان 

و حمایت سازمانی ادراك  پیشرفت مستمربین  داد. بنابراین مدل ساختاري نشان باشدمی
  دارد.نشهر اصفهان رابطه معناداري وجود روابط عمومی هاي ادارات کلیه کارکنان  شده
ستیسبین  شده رابطه معنادار یسازمان تیحماو  پرداخت و ارتقا يها ا  وجود يادراك 
ــازمانی و  ادراك از ســیاســت هاي پرداخت و ارتقاضــریب معناداري میان دارد. حمایت س

ادراك از بین  داد. بنابراین مدل ســـاختاري نشـــان باشـــدمی 08/0برابر با  ادراك شـــده
ست شده هاي پرداخت و ارتقاسیا سازمانی ادراك  روابط عمومی کلیه کارکنان  و حمایت 

  دارد.نشهر اصفهان رابطه معناداري وجود  هاي ادارات
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 بین حمایت سازمانی ادراك شده و رفتارهاي انحرافی رابطه معناداري وجود دارد.
ــریب معنادار ــدهض ــازمانی ادراك ش  55/0برابر با و رفتارهاي انحرافی  ي میان حمایت س

ــدمی ــدهباش ــازمانی ادراك ش کلیه کارکنان رفتارهاي انحرافی و  . بنابراین بین حمایت س
  دارد.نشهر اصفهان رابطه معناداري وجود  روابط عمومی هاي ادارات

 معناداري وجود دارد.رابطه  یانحراف يرفتارهای و عموم یاسیرفتار سبین 
سی عمومی  سیا شدمی 55/4برابر با و رفتارهاي انحرافی ضریب معناداري میان رفتار  . با

ـــی عمومی بر  ـــیاس روابط عمومی هاي کلیه کارکنان رفتارهاي انحرافی بنابراین رفتار س
صفهان  ادارات سی عمومی به میزان  تأثیر می گذاردشهر ا سیا رفتارهاي  بر 53/0و رفتار 

 تاثیر دارد.حرافی ان
 دارد. وجود يرابطه معنادار یانحراف يرفتارهاو  مستمر شرفتیپبین 

. بنابراین باشدمی 71/4برابر با و رفتارهاي انحرافی  پیشرفت مستمرضریب معناداري میان 
شـــهر  روابط عمومی هاي اداراتکلیه کارکنان رفتارهاي انحرافی بر  پیشـــرفت مســـتمر

  تاثیر دارد.رفتارهاي انحرافی  بر 44/0به میزان  پیشرفت مستمرو  گذاردتأثیر می اصفهان 
 .داردد وجو يرابطه معنادار یانحراف يرفتارها تیحماو  پرداخت و ارتقا يها استیسبین  

ست هاي پرداخت و ارتقاضریب معناداري میان  سیا برابر با و رفتارهاي انحرافی  ادراك از 
شدمی 12/5 ست. بنابراین با سیا کلیه رفتارهاي انحرافی بر  هاي پرداخت و ارتقاادراك از 

ادراك از سیاست هاي و  تأثیر می گذاردشهر اصفهان  روابط عمومی هاي اداراتکارکنان 
 تاثیر داردرفتارهاي انحرافی  بر 47/0به میزان  پرداخت و ارتقا
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 خالصه نتایج آزمون فرضیات ):3(جدول
 نتیجه رابطه موجود در مدل سطح معناداري بارعاملی

09/0*06/0=0054/0  55/0*41/0=2255/0  
در رابطه بین رفتار سیاسی عمومی و 

رفتارهاي انحرافی، حمایت سازمانی ادراك 
 شده  نقش میانجی دارد.

 رد

09/0*08/0=0072/0  55/0*53/0=2915/0  
در رابطه  بین پیشرفت مستمر و رفتارهاي 

شده  نقش  انحرافی حمایت سازمانی ادراك
 میانجی دارد.

 رد

09/0*02/0=0018/0  55/0*08/0=044/0  
در رابطه  بین ادراك از سیاست هاي 

پرداخت و ارتقا و رفتارهاي انحرافی، حمایت 
 سازمانی ادراك شده  نقش میانجی دارد.

 رد

06/0  41/0  
بین رفتار سیاسی عمومی و حمایت سازمانی 

دارد.ادراك شده رابطه معناداري وجود   
 رد

08/0  53/0  
بین پیشرفت مستمر و حمایت سازمانی 
 ادراك شده رابطه معناداري وجود دارد.

 رد

02/0  08/0  
بین ادراك از سیاست هاي پرداخت و ارتقا و 
حمایت سازمانی ادراك شده رابطه معناداري 

 وجود دارد.
 رد

09/0  55/0  
بین حمایت سازمانی ادراك شده و رفتارهاي 

رابطه معناداري وجود دارد.انحرافی   
 رد

53/0  55/4  
بین رفتار سیاسی عمومی و رفتارهاي 

 انحرافی رابطه معناداري وجود دارد.
 تأیید

44/0  71/4  
بین پیشرفت مستمر و رفتارهاي انحرافی 

 رابطه معناداري وجود دارد.
 تأیید

47/0  12/5  
بین ادراك از سیاست هاي پرداخت و ارتقا و 

افی رابطه معناداري وجود رفتارهاي انحر
 دارد.

 تأیید
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 بحث و نتیجه گیري
 يو رفتارها یسازمان یاسیجو ساك از ادر نیرابطه ب یبررسدر تحقیق حاضربرآن بودیم به 

 روابط عمومی هاي اداراتادراك شده در  یسازمان تیحما یانجیبا توجه به نقش م یانحراف
عمومی و رفتارهاي  سیاسی رابطه بین رفتاردر بپردازیم. نتایج نشان داد  شهر اصفهان

انجام  قاتیحاضر با تحق هیندارد. فرض یانجینقش مانحرافی، حمایت سازمانی ادراك شده  
افراد در سازمان باید در این راستا باشد.  یسو م) هم1391و همکاران( یمشبک شده توسط

ین معضل دوري نمایند. مدیریت تالش نمایند که با تخریب دیگران خود را باالتر نبرند و از ا
ها را دور بزند بپردازند باید به حذف همواره گروه قدرتمند در سازمان که کسی نتوانسته آن

الزم است کارکرد زیرا این رفتارهاي مخرب می باشد و منجر به رفتارهاي انحرافی می باشد. 
رفتار در رابطـه هاي کار انحرافی در محیط کننـدگی رفتارهـاي جبرانـی و محافظـت

 .گیرد به طور جدي مـورد توجـه قـرار سیاسی
 نیز نقش  شده ادراك سازمانی حمایت انحرافی رفتارهاي و مستمر پیشرفت در رابطه بین

) 1391(همکاران و مشبکی  توسط شده انجام تحقیقات با حاضر فرضیه ندارد. میانجی
فرما شود که افراد در مدیریت باید تالش ورزد سیستمی در سازمان حکم. باشد می سوهم

گو در اینجا قربانمقابل زور و ستم خشونت سکوت نکنند همچنین هیچ جایی براي افراد بله
هاي خوب مطلوب هستند حتی اگر به معناي مخالفت با افراد وجود نداشته باشد. ایده

اد قدرتمند بهترین نباید جایگزین مقررات در سازمان باالدستی باشد. موافقت نمودن با افر
شوند که نظرات خود را به شود زیرا افراد را به انحراف می کشاند. کارمندان تشویق می

شده هاي تثبیت شکلی صادقانه و رك بیان نمایند حتی وقتی این نظرات در انتقاد از ایده
 باشند. 

انحرافی، حمایت سازمانی  رفتارهاي و ارتقا و تپرداخ هاي سیاست از ادراك در رابطه بین
 مشبکی  توسط شده انجام تحقیقات باکه این فرضیه نیز  داردنادراك شده  نقش میانجی 

حقوق مکفی، ارتقاي به  دیریت سازمان باید با پرداختم. بود سوهم) 1391(همکاران و
در  روابط انسانی مطلوبموقع، ایجاد شرایط کاري مناسب، سرپرستی حمایتی و ایجاد 

 د.سازمان، رضایت شغلی و تعهد سازمانی کارکنان را افزایش ده
 تیحماو  مستمر شرفتیپبین . ی و حمایت سازمانی ادراك شده،عموم یاسیرفتار سبین  

 ، ادراك شده یسازمان تیحماو  پرداخت و ارتقا يها استیسو بین ادراك شده  یسازمان
 مشبکی  توسط شده انجام تحقیقات با حاضر که این فرضیهت نداش وجود يرابطه معنادار
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به روشنی آنچه را که به مدیران پیشنهاد می شود . باشد می سوهم) 1391(همکاران و
در  .ابراز کند دیگران به وضوح به را خود افکار و ها ایده کند بیان کند.حس و معنی می

ي جدید، آموزنده را امورد هیچ اعمال زور و فشار ساکت ننشیند و بتواند به راحتی نیروه
شناسایی کند، با آنها به راحتی ارتباط برقرار کند و در مقابل آنها بایستد. مدیر ارشد باید 
از چنان جدیتی در روابط خود با زیردستان بهره مند باشد که قلدران را تهدید به حمله 

 د.نمای
که حمایت سازمانی ادراك شده و رفتارهاي انحرافی نیز رابطه معنادار نبود  در رابطه بین 

وطنخواه و و ) 1391(همکاران و مشبکیفرضیه حاضر با تحقیقات انجام شده توسط  این 
هاي مشوق سازمانی،  در این راستا در تخصیص بستهسو  می باشد.  هم) 2017همکاران(

امکانات رفاهی و هر نوع دیگري از حمایت هاي مادي و معنوي، باید نحوه ادراك کارکنان 
مدنظر قرار گیرد که تحقق درك حمایت سازمانی ادراك شده تاثیر به سزایی بر رفتار 

گذارد. متغیرهاي انصاف، عدالت، حمایت سرپرست و و پاداش شهروند سازمانی کارکنان می
سازمانی از گروه متغیرهایی محسوب می شوند که به عنوان چگونگی رفتار و عمل  هاي

سازمان با کارکنان با حمایت سازمانی ادراك شده کارکنان مرتبط هستند. در حوزه عدالت 
و انصاف در محیط هاي کار، ابعاد چند گانه اي نظیر عدالت توزیعی، رویه اي و تعاملی 

سازمان به آنها توجه نماید. رویه هاي تصمیم گیري و اجراي  مطرح هستند که باید مدیریت
هاي کار قادر است تا با انتقال این پیام که سازمان منصفانه و عادالنه تصمیم ها در محیط

مراقب حضور، بهزیستی و تالش کارکنان در سازمان است باعث تقویت حمایت سازمانی 
 نحرافی دوري ورزند. اادراك شده کارکنان شود و از بروز رفتارهاي
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