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صفحات515-505 :

چکیده
ارتباطات در بحران ،بخشی از روابط عمومی است و پیدايی آن به صوورت مسوتمیم بوا شویوه اطو

رسوایی

رسایههای خبری ارتباط دارد .از طرفی امروزه رسایههای اجتماعی در عرصه فضای مجازی ب فاصله پو

از

وقو بحران سازمایی ،شاهد حضور و مشارکت گسترده و فعاالیهی مخاطبان هستند .لذا اين تحمیق با هود
شناسايی وضع موجود روابط عمومی ديجیتال در سپاه ایجام گرفته و سؤالات تحمیق ابعواد مختلور روابوط
عمومی ديجیتال را بررسی میکند .روش تحمیق توصیفی و بوا اسوتفاده از پرسشونامه ،اط عوات الزم جموع
آوری شد .جامعه آماری کلیه یخبگان و متخصصان عرصه فضوای مجوازی و روابوط عموومیهوای سوازمان
میباشند و یمویه آماری به شیوه هدفمند و تعداد  06یفر ایتخاب و مورد مطالعوه قورار گرفوت .یتواي یشوان
میدهد در شش حوزه « اهمیت و جايگاه روابط عمومی در فضای مجازی بوا میوایگین  ،8062بریاموه ريو ی
برای ممابله با تهديدات در فضای مجازی با میایگین  ،8062مخاطب شناسی با میایگین  ،8022تهديدشناسی با
میایگین  ،8062سازمایدهی و اجرا با میایگین8058و بازخورد اقدامات در فضوای مجوازی بوا میوایگین »8052
وضعیت کلی روابط عمومی سازمان در فضای مجازی مناسب ارزيابی یمویشوود .لوذا ايون وضوعیت یشوان
میدهد برای روابط عمومی در فضای مجازی چه از یظور سواختاری و چوه از یظور موالی و ییوروی ایسوایی
اهمیت الزم داده یشده و با توجه به اين که بی اعتبار کردن موقعیت سازمانهوای ایم بوی در عرصوه فضوای
مجازی از سوی رسایههای دشمن بهعنوان يک تاکتیک ،در بریامههای آیهوا مویباشود ،ضوروری اسوت ايون
موضو در دستور کار فرمایدهان و مسئولین سازمان قرار گیرد .در پايان تحمیق پیشنهاد میشود برای رسیدن
به جايگاه مطلوب روابط عمومی در فضای مجازی ییاز به ايجاد ساختار و پیشبینی بودجوه ،جوذب ییوروی
ایسایی متخصص و ییاز به دستیابی به تکنولوژیهای بومی و جذاب در اين حوزه میباشد.

کلیدواژهها :روابط عمومی ،روابط عمومی دیجیتال ،فضای مجازی ،سازمان
 یويسنده مسئول :کارشناس ارشد مديريت بحران دایشگاه جامع امام حسین( )
 استاديار دایشگاه جامع امام حسین( )

مقدمه
ثبات و امنیت ملی ،تابعی از وضعیت افکار عمومی و یحوه مديريت بحران اسوت.
اين امر تعیینکننده رضايت و یارضايتی مردم و واکنش آیها در هنگام بحوران اسوت.
از سوی ديگر رسایهها ،یمش مهمی در رويکرد افکار عمومی به حاکمیت دارید .اين
یمش منجر به پیدايش تصويرهای اولیه از حکوموت يوا یهواد مشخصوی یو د افکوار
عمومی میشود که با گذشت زمان در قالب رفتار جمعی و فردی شکل مویگیورد و
در ممام جبهه افکار عمومی ،در برابر يا همراه با دولت و سیاستمداران ظهور میکنند
(عیوضی.)802 :2822 ،
به هنگام وقو بحران های شهری ،اهمیت عملیات روایی در مجابسوازی افکوار
عمومی اف ايش می يابد .با بواور سویموی

( )2550در بحوران هوای شوهری ،افکوار

عمومی را به چالش میکشند .زيرا از يک سو حکومتیان میکوشند تا از شوق يافتن
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

تودههای مردم به طر

شورشگران و بحران آفرينان ممایعت کنند و از سوی ديگور

شورشگران یی ادعا می کنند که افکار عمومی همراه و پشتیبان آیان اسوت (الیاسوی،
.)288 :2822
بر همین اساس برقراری ارتباط با ذينفعان و توجیوه افکوار عموومی ،از مهمتورين
دغدغه های مديرایی است که برای سیستم های تحت موديريت خوود در بحورانهوا
ت ش میکنند .لذا ارتباط بحرایی را «گفتگوی بین سازمان و مخاطبایش ،قبل ،حوین
وپ

از بحران» تعرير کردهاید (احدزاده و امامی.)00 :2858 ،

ارتباطات در بحران ،بخشوی از روابوط عموومی اسوت و پیودايی آن بوه صوورت
مستمیم با شیوه اط

رسایی رسایههای خبری ارتباط دارد و ايجاب میکند کوه هور

سازمان در مورد رويداد ها و ج ئیوات آن موردم را در جريوان گذاشوته و بوه آنهوا
اط عات دقیق ارائه کند (کات چاک.)28 :2828 ،
يک روابط عمومی کارآمد که بر محور اط

رسایی و اط

يوابی از مخاطبوان و

مراجعان سازمان خود قرار دارد ،پیش از هر واحود ديگوری در جريوان کووچکترين
اتفاقها قرار میگیرد و میتواید خطرهای احتموالی را بوه موديريت گوشو د کنود و
1- Simons
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بسیاری از بحرانها را پیش از وقو شناسايی کند و بوه هنگوام بوه اطو

موديريت

برساید که هر چه زودتر راهکار منطمی ،علمی و سنجیدهای برای آن تبیین شود.
هر بحران وضعیتی است که موجوديوت و اعتبوار سوازمان را موورد تهديود قورار
میدهد (کی و فوری وو )58 :2828،بحورانهوايی یظیور بحوران «هويوت»« ،بحوران
مشروعیت»« ،بحران مشارکت»« ،بحران یفوذ» و «بحران توزيع» از جمله بحرانهوای
سیاسی و اجتماعی هستند که هر يک يا بخشی از آنها مویتواینود یظوام ارتباطوات
جامعه را دچار اخت ل کنند و در مسیر هرگویه پیام ديوداری ،شونیداری و گفتواری
یوعی پارازيت به وجود آورید (خاییکی .)20 :2822 ،از طرفی ایمو ب رسوایههوای
اجتماعی ،مديريت بحران را به مبحثی پیچیده مبدل سواخته اسوت .تعوداد کواربران
اينتریت و رسایههای اجتماعی روزایه اف ايش میيابد .امروزه رسوایههوای اجتمواعی
ب فاصله پ

از وقو بحران سازمایی شاهد حضور و مشارکت گسوترده و فعاالیوه
2+ووووووووو

رسایههای غربی در تهديد رسایهای خود سازمان سازمان و بسی را بعنووان یمواد و
قدرت یرم یظام جمهوری اس می ايران مورد مورد هود

قورار داده ایود و تو ش

می یمايند ،اعتبار سازمان را ی د افکار عمومی و مخواطبین کواهش دهنود و درصودد
اعتبارزدايی از سازمان هسوتند و در ايون راه از اب ارهوا و فنواوریهوای ديجیتوال و
فضای مجازی به خوبی بهره میگیرید (تاجیک.)82 :2822 ،
با توجه به تجربیات چند سال اخیر بحران های اجتمواعی در ايوران و یگواهی بوه
سايتهای رسمی سازمان و سايتها و شبکههوای خبوری وابسوته بوه سوازمان در
حوزه اط

رسایی و ارتباط با افکار عمومی ،میتوان دريافت ،هرچند در سالهوای

اخیر سازمان سعی یموده است حضوری فعال در فضای مجازی داشته باشد اموا بوه
علت عدم توجه به ايجاد جذابیت و خ قیت در ارتباط با افکار عموومی در قبول و
حین از بحران و عدم استفاده از تکنولوژی های بروز در ارتباط با مخواطبین و يوک
سويه بودن اين ارتباط به یظر می رسد حضور چندان موفمی یداشته است و ايون در
حالی است که امروزه شبکه های اجتماعی و ديپلماسوی چندرسوایه ای شوبکههوای
1- www.sepahnews.com
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ی مخاطبان ،مشتريان و ذينفعوان سوازمان هسوتند (احودزاده و اموامی.)09 :2858 ،

غربی جهت جذب مخاطب و یفوذ در افکار عموومی جوايی را بورای ارتبواط يوک
سويه با مخاطب یگذاشته است.
با مطالب فوق میتوان بهعنوان يک فرضیه اين مساله را مطرح کورد« :چیو ی کوه
باعث شده افراد در بدست آوردن اط عات و اخبار از سازمان به جای مراجعوه بوه
سايتها و شبکههای مربوط به سازمان به شبکهها و سايتهای به خصوص معایود
یظام روی بیاورید ،عدم توایايی رسایه های مجوازی سوازمان در جوذب مخاطوب و
قابلیتهای محتوايی و ساختاری شگفتآور رسایههای غربی و از همه مهمتر سوهل
الوصول بودن اين شبکه های مجازی در جذب مخاطب میباشد ».قبول اين واقعیت
توجهات را به اين مساله میکشاید که بورای ممابلوه بوا ايون رسوایههوا مویبايسوت
وضعیت و ظرفیت رسایه ای حال حاضر سازمان را در فضای مجازی شناخت و بوا
بدست آوردن شناخت الزم از وضع موجود درصدد رفع یمواط ضوعر احتموالی و
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

برایداختن طرحی یو بود.
هرچند مموله روابط عمومی در فضای مجازی به ويژه در کشورمان موضوعی یوو
و جديد می باشد و هنوز برخی از روابط عمومیها حتی با موضو روابوط عموومی
یی به خوبی آشنا ییستند اما با توجه به ضرورت ضرورت موضو و اهمیوت یتواي
چنین تحمیماتی برای ممابله با تهديدات رسایه ای غرب ،در اين تحمیق برآییم توا بوا
شناسايی و بررسی متغیرها و عوامل مربوط به عملکرد روابوط عموومی سوازمان در
فضای مجازی ،وضعیت فعلی آن را بررسی و یماط ضوعر و قووت را شناسوايی و
بررسی یمايیم.

تعاریف و مبانی نظری
بحران
صاحب یظران بحران را وضعیتی آشفته میدایند ،یوعی از آشفتگی و پريشوایی در
عناصر يک ساختار و سیستم که سازوکارهای یظوم بخشوی بوه آن خوار از عهوده
خود سیستم باشد .در اين وضعیت می ان آشفتگی از مسئله مشکل ،معضول و آفوت
فراتر می رود و آن چنان فراگیری و عممی پیدا میکند که اراده برگشوتن بوه حالوت
222

پیشین با گذار به یمطه مطلوب دچار خدشه میشود (مطلق.)22 :2822 ،
کومب بحران را به عنوان يک رويداد یاگهایی و غیرمنتظره مویدایود کوه تهديودی
است برای اخت ل در عملکورد و اعتبوار سوازمان و مویتوایود بور ذينفعوان آسویب
جسمی ،روحی و يا مالی وارد کنود و بور طیور گسوترده ای از آنهوا تواثی منفوی
میگذارد (کومب .)202 :8662 ،
رويکرد سیستمی برگرفته از عینیت و رويکرد تصمیم گیری برگرفتوه از برداشوت
ایسایی است .از منظر سیستمی ،بحران به وضعیتی اط ق میشود کوه یظوم سیسوتم
اصلی يا قسمتهايی از آن (سیستم فرعی) مختل کرده و پايداری آن را بورهم زیود.
به بیان ديگر بحران عبارت است از :يک دسوته حووادو و وقوايع کوه بوه سورعت
حادو گرديده و تعادل ییروها را در سیستم کلی بینالمللی يا سیسوتمهوای فرعوی،
بیشتر از حد متعار

(متوسط) بر هم زیود و شوای

2+ووووووووو

بحران مشروعیت (اعتبار زدایی از سازمان)

بحران مشروعیت بهعنوان يکی از شاخصه بحرانهای سیاسی ،بوه شوکل خاصوی
به فشارهای موجود بین برابری و ظرفیت در یشایگان توسعه ارتبواط دارد .از آیجوا
که مشروعیت خصیصه ای از یظام حاکم سیاسی است ،به شکل خاصی با عملکورد
ساختار حکومتی در ارتباط ی ديک میباشد .بنابراين در تعیین ظرفیوت یظوام یموش
اساسی دارد .به عبارت ديگر پذيرش و تأيید مشروعیت بوا موردم و افکوار عموومی
است ،و اين امر احتماال آیگاه تحمق میيابد که به یظور رسود زماموداران بوه اصوول
برابری احترام گذاشته و تماي ات را تنها به عنوان واقعیت اشوکال مناسوب ایفکواک
تلمی میکنند .یف

ارتباط مشروعیت بوا ظرفیوت اجرايوی یظوام و احسواس موردم

یسبت به اقتدار ،بیایگر اين مطلب است که هر يوک از چهوار بحوران ديگور اعوم از
هويت ،مشارکت ،یفوذ و يا توزيع در یهايت میتوایند بوه یحووی مشوروعیت يوک
یظام را زير سؤال ببرید (اردستایی .)2856:92،بحران مشروعیت ممکن اسوت بورای
يک سازمان ،بهعنوان زير سیستم یظام حاکم یی بوجود آيود کوه در ايون وضوعیت،
229
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سیستم را اف ايش میدهد (تاجیک.)02 :2825 ،

و امکوان تشوديد تخاصوم در

بحران وضعیتی است که موجوديت و اعتبار سازمان را مورد تهديود قورار مویدهود
(کی و فری وو .)58 :2828 ،اين بحران زموایی شودت مویيابود کوه موجوديوت و
فلسفه وجودی اين سازمان به یظام حاکم و يا برعک

باشد .گرچه مویتووان ادعوا

کرد هر چه خروجی يک سیستم بیشتر با موضوو امنیوت سوروکار داشوته باشود و
همچنین برداشت ذينفعان یمش مهمتری در تداوم کارکردهوا و بموای آن ايفوا کنود،
عنصر باور و اعتبار در بحرانهای آن از جايگاه باالتری برخووردار خواهود بوود .از
آیجايی که دو عنصر باور و اعتماد از ارزشهای اساسی يک سیستم میباشد و بعود
ذهنی ذينفعان و مخاطبان آن سیستم یمش حیاتی دارد ،خطرات یاشوی از آن ،اغلوب
یامرئی و يا قابل مشاهده مستمیم یمیباشد .به تعبیر بوارتون ،تهديودهای بحرایوی از
اين منظر را میتوان گویه ای « اضطراب جمعی »تعرير کرد که در چنوین موواردی
تهديد شامل موضوعاتی همچون ضوايع شودن شوهرت سوازمایی و مشوروعیت آن
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

میشود (حسینی.)80-82 :2829 ،
روابط عمومی
روابط عمومی قدمتی چهار ه ار ساله دارد .تاريﺦ روابط عمومی را میتوووووان در
امپراتوریهای باستایی مایند ايران ،مصر ،هند و چین رديابی کرد .اين ريشهها شامل
تأسی

ساختمانها ،مجسمهها ،بتها و یظامهای ارتباطی دولتی در جوامع باستایووی

بسوویار تکامل يافته هستند .تدفین تشريفاتی رهبران ،حتی به عنوان خوودايان ،ج ئی
از تاريخچه روابط عمومی است (هیث.)28 :2822 ،

اصط ح روابط عمومﻰ ،2بووه مفهوووم کنووویی براى یخستین بار در سووال  2252در

اتحاديه راهآهن آمريکا به کار برده شد .روابط عمومﻰ را در زبان عربﻰ (الع قووات
العامه) ترجمه کردهاید .دایووشمندان و متخصووصان علوووم اجتموواعی و کسایی که
درباره دایش یوپای روابط عمومی پژوهشهايی ایجووووام داده و آثوووواری پديووو ود
آوردهاید ،هر يک به یوبه خود گامهايی در راه شناسایدن آن برداشوتهایود (کاتلیو،،
.)208 :8668
1- Public Relations
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روابط عمومی عبارت است از ت ش آگاهایه و قایویی به منظور تفاهم و اسوتمرار
اعتماد و شناخت متمابل با عموم که بر اساس تحمیق علمی و عملی صحیح مستمر،
میسر است (چهره قایی.)2 :2820،
ادوارد بریی  ،يکی از بنیایگذاران اين رشته ،از جملوه یخسوتین افورادی بوود کوه
روابط عمومی را به عنوان يک حرفه اصیل و جدی تعرير کرد .تعريفی که وی در
سال  2598ارائه داد ،هنوز هم يکی از ساده ترين و در عین حال دقیقترين تعارير
اين رشته است .وی میگويد روابط عمومی عبارت است از:
 .2اط عاتی که به مردم داده میشود.
 .8ت شهای ترغیبی و آگاهایه به منظور تغییر گرايشها و رفتار مردم.
 .8کوشش در همبسته ساختن یگرشها و اقدامات يک سازمان با مخاطبان خود و
2+ووووووووو

اهداف ،وظایف و کارکرد روابط عمومی در سازمان

کار مسئول روابط عمومی ،یفوذ در افکار عمومی است .برای اينکه کسوی را وادار
به ایجام کار مورد یظر ساخت به طور عمده سه راه بیشتر وجود یدارد و اين سه راه
عبارت است :تهديد ،تطمیع و اقنا .
در روابط عمومی ،شق سوم يعنی ترغیب و اقنا بکار میرود و هد
تنظیم بریامه روابط عمومی ،دستیابی به اهدا

از طورح و

زير است:

 .2تغییوور يووا عموویم يووا بووی اثوور سوواختن افکووار ،عمیووده و یظوورات یامسوواعد يووا
خصومتآمی .
 .8قالبگیری افکار و عمايدی که هنوز شکل و حالت مخصوص و مشخصی بوه
خود یگرفته است.
 .8حفظ و یگهداری افکار و عمايد موافق و مساعد (امینی.)25 :2829 ،
1- Edward Berneays
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متماب ً یگرشها و اقدامات مخاطبان با سازمان (کوهن.)5 :2822 ،

مهمترين کارکرد روابط عمومی ،شناخت افکوار عموومی و یفووذ در آن و جلوب
رضايت افکار عمومی در قبال سازمان اسوت کوه هوم درون سوازمان و هوم بیورون
سازمان پیگیری میشود (حبیبزاده.)56 :2828 ،
روابط عمومی دیجیتال
روابط عمومی ديجیتال يا الکتروییک یی وظاير روابط عموومی را دارا مویباشود
اما از یظر سازو کار با روابط عمومی سنتی کام تفواوت دارد و بوه عبوارتی ديگور
امروزه ،روابط عمومیها دارای وظوايفی در فضوای ديجیتوال  /مجوازی مویباشوند.
روابط عمومی ديجیتال به اين صورت تعرير میشود :عبارت اسوت از اسوتفاده از
فناوری های یوين و ديجیتالی به ويژه کاربردهای مبتنی بر وب سايتهوای اينتریتوی
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

برای اف ايش دسترسی و ارايه خدمات و اط عات ارتباطی به مخاطبوان  ،کواربران ،
سازمانها و یهادها و دريافت اط عات از آیان .در حمیمت روابط عموومی ديجیتوال
روش به کارگرفتن فناوریهای جديد ارتباطی و یظامهای یوين اط

رسوایی بورای

ارائه خدمات منطبق بر ییازها و خواستههای مخاطبان بوه صوورت پیوسوته تعريور
میشود (قديمی.)88 :2822 ،
بنابراين وظیفه روابط عمومی الکتروییکی و ديجیتال کسوب یظورات مخاطبوان در
کوتاهترين زمان ارتباط دوطرفه با مخاطوب و دريافوت یظورات و ایتموادات آیهوا در
کمترين زمان بسیار مفید است ،زيرا تعامل با مخاطب بیشتر میشوود و در بسویاری
از سايت های موجود ب فاصله میتوان یظرات مخاطبان را جويا شد (ایجمن روبوط
عمومی ايران .)2820 ،مهمترين وظیفه روابط عمومی ديجیتال در جامعوه اط عواتی
آينده ،برقراری ارتباط دوسويه و متعامل بین سازمانها و موردم ،و ارائوه خودمات و
اط عات مورد ییاز شهرویدان به طور مداوم و شوبایهروزی اسوت .روابوط عموومی
ديجیتال اين وظاير را با بهورهگیوری از فنواوریهوای یووين ارتبواطی و از جملوه
اينتریت ایجام خواهد داد.
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در يک ک م ،ويژگی هوا و م ايوای روابوط عموومی ديجیتوال عبوارت اسوت از:
 دوسويه بودن ارتباطات کاهش ه ينه ها و اف ايش یرخ بهرهوری کارکنان ال ام به پاسخگويی به صورت پیوسته دسترسی سريع به اط عات کاهش حجم یامههای اداری و بايگایی فراگیری و فرامرزی بودن پیشبینی ییازهای تعرير یشده مخاطب (کووواظمیوووژاد و همکووواران:2856 ،.)22-22
2+ووووووووو

مديريت بحران را می توان در مراحل سه گایه قبل ،حین و بعد از بحران به شورح
زير دستهبندی یمود:
 .2قبل از بحران
پیشبینی وقو بحران
پیشگیری از وقو بحران
 .8حین بحران
جلوگیری از اوجگیری بحران
کنترل بحران
 .8بعد از بحران
عادیسازی
ترمیم و بازسازی (جمعی از یويسندگان.)82 :2822 ،
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روابط عمومی و مدیریت بحران

وظایف روابط عمومی در مرحله پیشبینی بحران
از آیجايی که ،ارتباطات در بحران ،بخشی از روابوط عموومی اسوت و پیودايی آن
بهصورت مستمیم با شیوه اط

رسایی رسایههای خبری ارتبواط دارد (کوات چواک،

 .)28 :2828رم ممابله مؤثر با بحران و اط

رسایﻰ مناسب هنگام وقو هر بحران،

آمادگﻰ پیش از وقو آن است .زمایﻰ که يک موقعیت اضطرارى پیش مﻰآيد ،وقت
زيادى براى فکر کردن ییست ،چه رسد به بریامهري ى .بدون وجود سازوکار الزم و
بریامه براى رويارويﻰ با بحرانها ممکن است در آن غرق شد .در حمیمت ارتباطات
و اط

رسایﻰ مناسب در زمان وقو بحران بر مبناى سازوکارى است که قب ً ايجاد

شده باشد و در زمان وقو بحران فرصت سازمایدهﻰ و طراحﻰ یموویباشد .در زمان
بحران بايد ت ش کرد سیستم و سازوکار از پیش طراحﻰ شده ،متناسب با شرايط و
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ويژگﻰهاى خاص بحران به وجود آمده ،بهبود و تمويت شود (تشوووووکری:2856 ،
.)828
وظایف روابط عمومی در مرحله پیشگیری بحران
کم ه ينه ترين مرحلوه در موديريت بحوران امنیتوی ،پیشوگیری از وقوو یواآرامی
هاست .اقدامات پیشگیرایه ،در صورت موفمیت ،باعوث مویشوود توا مودير بحوران
مجبور یشود با وضعیت بحرایی و پیامدهای پره ينوه و خسوارت بوار آن روبوه رو
شود؛ حتی در صورت عدم موفمیت یی  ،اقدامات پیشگیرایه موجب خواهد شود توا
عملیات ممابله و اقدامات ترمیمی ،با سهولت بیشتر و ه ينههای کمتوری بوه ایجوام
برسد (حسینی و جدی.)22 :2822 ،
یمش ارتباطات برای مديريت بحران در مرحلوه پبشوگیری شوامل اطو

رسوایی،

ایجام عملیات روایی و اقنا سازی و تعديل آما های حرير میباشد .اين یموش در
حوزه «عوامل بحران ساز» و «مديريت کنتورل بحوران و خوودی» ایجوام مویپوذيرد
(تشکری.)820-829 :2856 ،
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وظایف روابط عمومی درمرحله مقابله با بحران
اقدامات ممابلهای را می توان بخشی از فرايند مديريت و کنترل یا آرامیهوا دایسوت
که معطو

به ممطع زمایی خاصی است کوه در آن ،اقودامات پیشوگیرایه بوییتیجوه

مایده و غیرمؤثر واقع شده است .در واقع ،اقدامات ممابلهای را میتووان در راسوتای
اهدا

زير دایست:

 .2بازگردایدن یظم و امنیت اجتماعی.
 .8دفع تهديدات علیه امنیت ،ارزشها ،باورها و اعتمادات مردم.
 .8اعاده حموق اجتماعی شهرویدان و شرايط مطلوب زیدگی.
 .2اعاده مجدد امنیت روایی به جامعه (حسینی و مجد.)282 :2822 ،

 .2ايجاد اعتماد بین طرفین درگیر در بحران.

2+ووووووووو

در مرحله ترمیم و بازسازی ،اهدا

زير دیبال میشود:

 .8رفع زمینههای علل به وجود آوردن بحران.
 .8اص ح امور و جبران خرابیهای اساسی.
حل مسئله و مشکل به وجود آوریده بحوران بوه طوور کلوی (حسوینی و جودی،
.)822 :2822

مبانی نظری
نظریات مربوط به تاثیرگذاری رسانه بر افکار عمومی
ماده اولیه «ارتباطات اجتماعی» را خبر تشکیل می دهد .هور روز و هور لحظوه در
سراسر دییا ،محیط وسیع زیدگی بشری و در کشورهای مختلر ،وقوايع گویواگویی
روی میدهد .برای تأمین ییازهوای خبوری صودها میلیوون یفور خواینوده ،بیننوده و
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وظایف روابط عمومی در مرحله ترمیم و بازسازی بحران

شنویده که در ایتظار رويدادهای جديد محیط خود يا ساير یماط هستند ،خبریگواران
و روزیامه یگاران وظیفه دارید که از راه وسايل یوين ارتباط جمعی از جمله صوفحه
جهایی وب در اينتریت ،اخبار را تهیه کرده و آن را بازتاب دهند (مهدیزاده:2822 ،
.)280
بهطور کلی ،تحمیمات ایجام شده یشان میدهد که فرايند جمعآوری ،تهیه و
ایتشار اخبار با استفاده از دو رويکرد زير قابل توصیر است:
رويکرد یخست جمعآوری و تهیه اخبار و ایتشار آیها را از بستر ديدگاه
«دروازهبایی» مورد ارزيابی قرار میدهد و میگويد که معیارهايی همچون
«شگفتیها و عجايب»« ،مجاورت»« ،برخورد»« ،تضاد» و «شهرت» ارزشهای خبری
را تعیین میکنند.
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

دومین رويکرد یی از یظريه یظام جهایی استفاده می کند .در اين ديدگاه ،اخت
(تضاد) در جريان اخبار در سطح بینالمللی بازتابی از یظام امپراتوری گذشته است.
به عبارت ديگر ،ملتهای غربی با وجود برتری اقتصادی ،از اب ار تجاری ییرومند
برای تداوم یظامهای تولید و ایتشار اخبار خود برخوردار هستند (فهمی:8669 ،
.)852-822
نظریه برﺟﺴتهسازی

“برجستهسازی ،يکی از یظريههايی است که در توصیر و تبیین عملکرد وسايل
ارتباط جمعی کاربرد بسیاری دارد .به اعتماد “بریارد کوهن” ،رسایهها ممکن است
در بیشتر مواقع در گفتن اين یکته به مردم که چه فکر کنند ،موفق یباشند اما بهطور
عمده ،آیها در گفتن اين یکته به خوایندگان که راجع به چه فکر کنند ،موفق هستند
(ديیرينﮓ.)8 :2829 ،
“مک کوم ” و “شاو” در سال  2528یخستین مطالعه سیستماتیک را در مورد
فرضیه برجستهسازی ایجام دادهاید .آیها برجستهسازی را در رقابت ایتخابات
298

رياستجمهوری سال ( 2502در آمريکا) مطالعه و اين فرضیه را مطرح کردید که
رسایههای جمعی برای هر مبارزه سیاسی اولويتهايی را تعیین میکنند و بر اهمیت
یگرش ها راجع به موضوعات سیاسی اثر می گذارید (سورين و تایکارد:2822 ،
.)882
برﺟﺴتهسازی در رسانههای نویﻦ
بیشتر تحمیمات کمی ایجام شده در زمینه برجستهسازی رسایهها مربوط به بر
یامههای تلوي يویی بوده و تاکنون پژوهشهای ایدکی درباره ممايسه شیوههای
برجستهسازی در رسایههای قديمی (مطبوعات يا راديو و تلوي يون) با رسایههای
جديدتر (اينتریت) ایجام شده است .دو تفاوت موجود در یحوه ایتشار اخبار در
2+ووووووووو

میشود ،چراکه روش جديدی را جايگ ين شیوههای سنتی و که در آیها سردبیران
يا مديران مطبوعات چاپی با توجه به اولويتهای مورد یظر خود ،موضو يا
موضوعاتی را برای خوایندگان روزیامه ها برجسته میسازید و کرده است.
یخستین تفاوت ،ماهیت ایعطا پذير شکلهای اخبار در شبکه وب است:
پايگاههای برخط خبری ،کاربران را ترغیب میکنند که بهطور گسترده در استفاده از
محتوای اخباری که توسط سردبیران وب تهیه شده ،دست به ایتخاب ب یند
(تیوزباری و آلداس.)826-226 :8668 ،
نظریه گونزالس هریرو و اسمیت در خصوص بکارگیری رسانههای دیجیتال در
ارتباطات بحران

گوی ال

هريرو 2و اسمیت ( )8662در مماله خود مراحلی را در مورد رسایههای

ديجیتال و به خصوص رسایه های اجتماعی برای تمويت پاسﺦ دهی به بحران و
1- Gonzales-Herrero
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رسایههای چاپی و آی ين (برخط) بهطور ويژه به فرايند برجستهسازی مربوط

حفاظت يک سازمان از تحريک يا تشديد بحران میاف ايند که عبارتند از:
در مرحله پیش از بحران فناوری های جديد میتوایند برای یظارت و به عنوان
اب ارهای مديريت مسائل مورد استفاده قرار گیرید« .در مواجهه با اين تکه تکه شدن،
مخاطبان قدرتمند (آی ين) ،روشن است که شناسايی اولیه مسائل و حمايق و يک
پاسﺦ سريع ،شفا

و صادقایه برای جلوگیری از تبديل مسائل به بحران ،ضروری

است و با اين کار از تحرير حمايق به شايعات جلوگیری می شود .يک تحلیل
محتوای مبتنی بر وب ممکن است هشدار الزم را برای توسعه بریامه ها و پاسﺦ های
مناسب بدهد و آیها را قادر سازد که از موقعیت های بد جلوگیری کنند» محممان
همچنین پیشنهاد می دهند که تمام دامنه های ممکن را ثبت کنید ،از جمله آیهايی که
معایی ضمن ی دارید را برای حفظ کنترل خريداری کنید؛ در يک سیستم خدمات
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

یظارت آی ين ثبت یام کنید؛ يک وب سايت مخفی يا «تاريک» ايجاد کنید که بتوایید
در شرايط بحران از آن استفاده کنید؛ و دستورالعمل هايی برای شايعات آی ين تهیه
کنید .همچنین يک متخصص وب و وب گ یوي

را در تیم بحران خود داشته

باشید و اثرگذاران آی ين را شناسايی کرده که بتوایند در موارد بحران به شما کمک
کنند .اين مهم است که روابطی را با سهامداران آی ين برقرار کنید .يک مطالعه
توسط سويیت ر و مت گار ( )8662یشان داد که کسایی که وب گ ها را مطالعه
می کنند درک پايین تری را یسبت به کسایی که وب گ یمی خوایند از بحران های
سازمایی کسب می کنند .محممان پیشنهاد می کنند که ايجاد يک وب گ در پاسﺦ به
بحران می تواید اب اری موثر در مديريت بحران باشد .در مرحله بحران ،گوی ال -
هريیرو و اسمیت ( )8662پیشنهاد کردید از يک سايت و وب گ در اينتریت به
عنوان شخص ثالث برای اط

رسایی استفاده کنید؛ ايجاد اب ارهای تعاملی از قبیل

پیمايش های کوتاه برای درک می ان درک ذينفعان؛ استفاده از اب ارهای چت برای
تمويت گفت و گو و داشتن مديران اجرايی که شخصا با سهامداران سخن بگويند.
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رسایه های اجتماعی می توایند ع وه بر آن به عنوان راهی برای جمع آوری
اط عات مورد استفاده قرار گیرید .در مدل های جديد ارتباطات بحران که به بیان
تکنولوژی های جديد و رسایه های اجتماعی می پردازید ،ارتباطات بحران بايد در
حالت آماده باش برای مخاطبان تکه تکه قرار گرفته شوید ،در غیر اين صورت پیام
آیها ممکن است به مخاطبان مورد یظر یرسد .بر مبنای یظر گوی ال  -هريیرو و
اسمیت (« ،)8662شرکتها ییازمند ارزيابی تفاوت های مخاطبان برای ارائه
اط عات به آیها در طی بحران هستند و مطمئن شويد سازمان بر مبنای آن
تفاوت ها پاسﺦ میدهد ...همه مخاطبان در رابطه با شبکه های اجتماعی و کایال های
سنتی ارتباطات ،يکسان ییستند و اين مورد می تواید در برخی موارد يکسان باشد.
اين را می توان با استفاده از پیمايش های در مرحله پیش از بحران تشخیص داد .در
2+ووووووووو

به صورت آی ين ارزيابی شوید؛ تعرير استراتژی ها و تاکتیک های آی ين برای
بازسازی شهرت آی ين شما؛ ادامه پیگیری و یظارت وب گ ها ،رسایه های آی ين و
ارسال يک يادداشت تشکر به آیهايی که در طول بحران کمک کردید (هريیرو و
اسمیت.)8662 ،
نظریات مربوط به روابط عمومی
مهم ترين الگوهای روابط عمومی به شرح ذيل است:
 .2الگوی یمايندگی مطبوعات/تبلیغات
 .8الگوی اط

رسایی

2

8

 .8الگوی دوسويه یاهمسنﮓ
 .2الگوی دوسويه همسنﮓ

8

2

1- Press A gentry /publicity Model
2- Public Information Model
3- Two-way Asymmetric Mode
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مرحله پیش از بحران ،گوی ال  -هريیرو و اسمیت پیشنهاد می دهند اين اقدامات

 .9الگوی صنعت روابط عمومی حرفه ای
 .0الگوی روابط عمومی حرفه ای
 .2الگوی دوسويه

8

8

2

 .2الگوی ترکیبی
 .5الگوی دوسويه جديد (کاظم پور و همکاران.)92 :2856 ،
الگوی دوسویه ناهمﺴنﮓ یا سازمان محور
در واقع در دو الگوی قبلی ،جريان ارتباط از جایب سازمان (روابط عمومی) به
سمت مخاطب بوده و یمش مخاطب یاديده گرفته میشد و ارتباط يک سويه بود.
«الگوی دو سويه همسنﮓ» معتمد به دو طرفه بودن جريان ارتباط است ،ولی یمش
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

موزویی را به طرفین ارتباط یمیدهد ،و ابتکار عمل را در دست سازمان یگه
میدارد .در اين الگو ،توجه به پ

فرستهای پیام گیران ،جای خود را باز میکند

و بازخورد پیامها مورد توجه قرار میگیرد ،اما توجه به «یظام بازخورد» فمط به
خاطر تأمین منافع سازمان بوده و تأمین منافع مخاطب مهم ییست و به عبارتی،
روابط عمومی فمط به دیبال کسب موافمت مخاطبان است و ت ش دارد ايده ها و
رفتارهای گروه های اجتماعی را تغییر دهد«.اقنا

9

علمی» مخاطب جدی گرفته

میشود و «اقنا » متعالی ترين شکل جريان ارتباطی را شکل میدهد (سفیدی،
.)02-90 :2829

1- Two-way Symmetric Model
2- Craft Public Relations Model
3- Professional Public Relations Model
4- Two-Way Model
5- Persuasion
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الگوی دو سویه همﺴنﮓ یا مﺨاطﺐ محور
مشخصه اصلی اين الگو ،دادن یمش برابر به روابط عمومی یسبت به مخاطب و
پرهی از اتخاذ راهبرد سلطهآمی در جريان ارتباط با اوست .در اين الگو ،دستیابی به
تفاهم و هم فهمی با مخاطب ،جای اقنا را میگیرد و با خار شدن ابتکار عمل از
دست سازمان و در یتیجه دادن یمش مساوی به مخاطب ،رابطه عمودی سازمان ←
مخاطب جای خود را به رابطه گروه→← گروه میدهد و در واقع سازمان و
مخاطب ،به عنوان دو گروه در جريان ارتباطی روابط عمومی مطرح میشوید.
همچنین توجه به جنبههای اخ قی روابط عمومی جای خود را در فعالیتهای
روابط عمومی باز میکند ،گر چه مصاديق آن هنوز روشن ییست (سفیدی:2829 ،
.)02-90
2+ووووووووو

برای ترسیم اين مدل از چارچوب یظری و مفاهیم تعرير شده در تحمیق
استفاده شده است ،که به ترتیب ذيل میباشد:
 .2شناسايی متغیرهای تولید پیام ،توسط یظريات مربوط به الگوهای خبری،
برجسته سازی ،بازیمايی رسایه و یظريه گوی ال

و برای متغیر ایتشار پیام از

یظريات الگوی دو سويه روابط عمومی و یظريه گوی ال

در خصوص بکارگیری

شبکههای اجتماعی استفاده شده است.
 .8برای متغیرهای بکارگیری و پیش بینی ییروی ایسایی متخصص از وظاير
روابط عمومی در مرحله پیش بینی و همچنین یظريه گوی ال

در خصوص

بکارگیری ییروی متخصص در فضای مجازی استفاده شده است.
 .8برای شناسايی متغیرها مربوط به بازخورد و سطح بندی مخاطبان از یظريه
گوی ال

در خصوص ارزيابی و پیمايش مخاطبان و اط عات مربوط به آیان احصا

شده است.
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مدل مفهومی روابط عمومی سازمان در فضای مجازی

 .2متغیرهای مربوط به اهمیت روابط عمومی در ی د مسئولین و سیاستهای
ک ن سازمان با توجه به ییاز روابط عمومی در فضای مجازی به يک سازمان و
ساختار مشخص و با توجه به تحمیمات ایجام شده به خصوص تحمیق ارتباطات در
بحران که توسط تشکری در سازمایی مشابه به سازمان مورد یظر در اين پايانیامه،
ایجام شده -شناسايی و بررسی شدهاید.

سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

عوامل و مؤلفههای مدل
ﺟدول  :5عوامل و مؤلفههای مدل
ابعاد (عوامل)

ابعاد

مؤلفه (متغیر)

(عوامل)

شناخت ماهیت روابط عمومی
اهمیت و ﺟایگاه

تصمیمگیری و تصمیمسازی
سیاستهای ک ن (دکترين)

برنامهریزی برای

پیش بینی اختصاص بودجه

مقابله با تهدیدات

پیش بینی ییروی ایسایی متخصص
تهديدات احتمالی (سناريوسازی)
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مؤلفه (متغیر)
سطحبندی تهديدات

تهدیدشناسی

سازماندهی
و اﺟرا
بازخورد

رسایهشناسی
تولید پیام
ایتشار پیام
ییروی ایسایی متخصص
تج يه و تحلیل یظرسنجی

یافتهها
بررسی وضعیت سازمایدهی و اجرای روابط عمومی سازمان در فضای مجازی
ﺟدول  :0بررسی متغیر تولید پیام
میانگیﻦ
8028

ﺟمع گزینهها

سطح معنیداری

گزینه ( 5خیلی کم تا متوسط)

گزینه ( 0زیاد تا خیلی زیاد)

آزمون باینومینال

88

82

6005

با توجه به ایجام آزمون باينومینال در خصوص متغیر تولید پیام مشخص گرديد،
تعداد  92درصد پاسﺦ دهندگان به گ ينههای خیلی کم تا متوسط و  20درصد به
2+ووووووووو

روابط عمومی ،وضعیت تولید پیام را در عرصه فضای مجازی مناسب یدایسته و آن
را مطلوب ارزيابی یمیکنند.
ﺟدول  :1بررسی متغیر انتشار پیام
میانگیﻦ
8066

ﺟمع گزینهها

سطح معنی داری

گزینه(5خیلی کم تا متوسط) گزینه(0زیاد تا خیلی زیاد)

آزمون باینومینال

82

85

6068

با توجه به ایجام آزمون باينومینال جهت متغیر ایتشار پیام 09 ،درصد پاسﺦ
دهندگان به گ ينههای خیلی کم تا متوسط و  89درصد به گ ينههای زياد و خیلی
زياد پاسﺦ دادهاید .لذا یشان میدهد متخصصان عرصه روابط عمومی ،وضعیت
ایتشار پیام در فضای مجازی را مناسب یدایسته و آن را مطلوب ارزيابی یمیکنند.
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گ ينههای زياد و خیلی زياد پاسﺦ دادهاید؛ لذا یشان میدهد متخصصان عرصه

ﺟدول  :0بررسی متغیر نیروی انﺴانی متﺨصص
میانگیﻦ
8002

ﺟمع گزینهها

سطح معنیداری آزمون

گزینه( 5خیلی کم تا متوسط)

گزینه( 0زیاد تا خیلی زیاد)

باینومینال

29

29

6066

با توجه به ایجام آزمون باينومینال جهت متغیر سؤال مذکور و یتیجه جدول فوق
 29 ،درصد پاسﺦ دهندگان به گ ينههای خیلی کم تا متوسط و  89درصد به
گ ينههای زياد و خیلی زياد پاسﺦ دادهاید .لذا یشان میدهد متخصصان عرصه
روابط عمومی ،وضعیت بکارگیری ییروی ایسایی متخصص در فضای مجازی را
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

مناسب یدایسته و آن را مطلوب ارزيابی یمیکنند.
بررسی اهمیت و ﺟایگاه روابط عمومی
ﺟدول  :1بررسی متغیر شناخت ماهیت روابط عمومی
میانگیﻦ
8062

ﺟمع گزینهها

سطح معنیداری

گزینه( 5خیلی کم تا متوسط)

گزینه( 0زیاد تا خیلی زیاد)

آزمون باینومینال

82

88

6069

با توجه به ایجام آزمون باينومینال جهت متغیر مذکور 02 ،درصد پاسﺦدهندگان
به گ ينههای خیلی کم تا متوسط و  80درصد به گ ينههای زياد و خیلی زياد پاسﺦ
داده اید .لذا یشان می دهد متخصصان عرصه روابط عمومی ،وضعیت اهمیت و
جايگاه روابط عمومی در سازمان را مناسب یدایسته و آن را مطلوب ارزيابی
یمیکنند.
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ﺟدول  :6بررسی متغیر تصمیم گیری و تصمیم سازی
میانگیﻦ
8060

ﺟمع گزینهها
گزینه(5خیلی کم تا متوسط)

سطح معنی داری

گزینه(0زیاد تا خیلی زیاد) آزمون باینومینال
85

82

6025

با توجه به ایجام آزمون باينومینال جهت متغیر سؤال مذکور  98 ،درصد پاسﺦ
دهندگان به گ ينههای خیلی کم تا متوسط و  22درصد به گ ينههای زياد و خیلی
زياد پاسﺦ داده اید .لذا یشان میدهد متخصصان عرصه روابط عمومی ،یسبتا
وضعیت متغیر تصمیمگیری و تصمیمسازی در فضای مجازی را مناسب یدایسته و
آن را مطلوب ارزيابی یمیکنند.
2+ووووووووو

ﺟدول  :1بررسی متغیر سواد دیجیتال
سطح معنی

ﺟمع گزینهها
میانگیﻦ

8059

گزینه(5خیلی کم تا متوسط)

گزینه(0زیاد تا خیلی زیاد)

20

22

داری آزمون
باینومینال
6066

با توجه به ایجام آزمون باينومینال جهت متغیر مذکور 22 ،درصد پاسﺦدهندگان
به گ ينههای خیلی کم تا متوسط و  88درصد به گ ينههای زياد و خیلی زياد پاسﺦ
داده اید .لذا یشان میدهد متخصصان عرصه روابط عمومی ،وضعیت متغیر سواد
ديجیتال را مناسب یدایسته و آن را مطلوب ارزيابی یمیکنند.
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بررسی وضعیت مﺨاطﺐشناسی روابط عمومی سازمان در فضای مجازی

ﺟدول  :8بررسی متغیر میزان اعتماد مﺨاطبیﻦ
ﺟمع گزینهها

میانگیﻦ
8028

سطح معنی داری

گزینه(5خیلی کم تا متوسط)

گزینه(0زیاد تا خیلی زیاد)

آزمون باینومینال

88

82

6092

با توجه به ایجام آزمون باينومینال جهت متغیر مذکور 99 ،درصد پاسﺦ دهندگان
به گ ينههای خیلی کم تا متوسط و  29درصد به گ ينههای زياد و خیلی زياد پاسﺦ
داده اید .لذا یشان می دهد متخصصان عرصه روابط عمومی ،یسبتا وضعیت متغیر
می ان اعتماد مخاطبین در فضای مجازی را مناسب یدایسته و آن را مطلوب ارزيابی
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

یمیکنند.
ﺟدول  :5بررسی متغیر سطحبندی مﺨاطبان
ﺟمع گزینهها

سطح معنی داری آزمون

میانگیﻦ

8022

گزینه(5خیلی کم تا متوسط)

گزینه(0زیاد تا خیلی زیاد)

26

88

باینومینال
602

با توجه به ایجام آزمون باينومینال جهت متغیر مذکور  02 ،درصد پاسﺦ دهندگان
به گ ينههای خیلی کم تا متوسط و  88درصد به گ ينههای زياد و خیلی زياد پاسﺦ
دادهاید .لذا یشان میدهد متخصصان عرصه روابط عمومی ،وضعیت متغیر
سطح بندی مخاطبان در فضای مجازی را مناسب یدایسته و آن را مطلوب ارزيابی
یمیکنند.
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وضعیت تهدید شناسی روابط عمومی سازمان در فضای مجازی
ﺟدول  :52بررسی متغیرسطح بندی تهدیدات
میانگیﻦ
8058

ﺟمع گزینهها

سطح معنی داری

گزینه(5خیلی کم تا متوسط)

گزینه(0زیاد تا خیلی زیاد)

آزمون باینومینال

82

88

6069

با توجه به ایجام آزمون باينومینال جهت متغیر مذکور  02 ،درصد پاسﺦدهندگان
به گ ينههای خیلی کم تا متوسط و  80درصد به گ ينههای زياد و خیلی زياد پاسﺦ
دادهاید .لذا یشان میدهد متخصصان عرصه روابط عمومی ،وضعیت می ان متغیر
2+ووووووووو

یمیکنند.
ﺟدول  :55بررسی متغیررسانه شناسی
میانگیﻦ
8062

ﺟمع گزینهها

سطح معنی داری

گزینه(5خیلی کم تا متوسط)

گزینه(0زیاد تا خیلی زیاد)

آزمون باینومینال

89

89

6082

با توجه به ایجام آزمون باينومینال جهت متغیر سؤال مذکور و یتیجه جدول فوق،
 95درصد پاسﺦ دهندگان به گ ينههای خیلی کم تا متوسط و  22درصد به
گ ينههای زياد و خیلی زياد پاسﺦ دادهاید .لذا یشان میدهد متخصصان عرصه
روابط عمومی ،وضعیت متغیر رسایهشناسی در فضای مجازی را مناسب یدایسته و
آن را مطلوب ارزيابی یمیکنند.
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سطح بندی تهديدات فضای مجازی را مناسب یدایسته و آن را مطلوب ارزيابی

بررسی وضعیت برنامهریزی روابط عمومی سازمان برای مقابله با تهدیددات در
فضای مجازی
ﺟدول  :50بررسی متغیر سیاست کالن(دکتریﻦ)
میانگیﻦ
8026

ﺟمع گزینهها

سطح معنی داری

گزینه(5خیلی کم تا متوسط)

گزینه(0زیاد تا خیلی زیاد)

آزمون باینومینال

25

22

6066

با توجه به ایجام آزمون باينومینال جهت متغیر مذکور 28 ،درصد پاسﺦ دهندگان
به گ ينههای خیلی کم تا متوسط و  22درصد به گ ينههای زياد و خیلی زياد پاسﺦ
داده اید .لذا یشان میدهد متخصصان عرصه روابط عمومی ،وضعیت متغیرسیاست
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

ک ن در فضای مجازی را مناسب یدایسته و آن را مطلوب ارزيابی یمیکنند.
ﺟدول  :51بررسی متغیر پیشبینی اختصاص بودﺟه
میانگیﻦ
8098

ﺟمع گزینهها

سطح معنی داری

گزینه( 5خیلی کم تا متوسط)

گزینه( 0زیاد تا خیلی زیاد)

آزمون باینومینال

22

28

6066

با توجه به ایجام آزمون باينومینال جهت متغیر مذکور  26 ،درصد پاسﺦ دهندگان
به گ ينههای خیلی کم تا متوسط و  86درصد به گ ينههای زياد و خیلی زياد پاسﺦ
داده اید .لذا یشان می دهد متخصصان عرصه روابط عمومی ،وضعیت متغیرپیش
بینی اختصاص بودجه جهت روابط عمومی در فضای مجازی را مناسب یدایسته و
آن را مطلوب ارزيابی یمیکنند.
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ﺟدول  :50بررسی متغیرپیش بینی نیروی انﺴانی متﺨصص
میانگیﻦ
8068

ﺟمع گزینهها

سطح معنی داری

گزینه( 5خیلی کم تا متوسط)

گزینه( 0زیاد تا خیلی زیاد)

آزمون باینومینال

26

86

6062

با توجه به ایجام آزمون باينومینال جهت متغیر مذکور 02 ،درصد پاسﺦ دهندگان
به گ ينههای خیلی کم تا متوسط و  88درصد به گ ينههای زياد و خیلی زياد پاسﺦ
داده اید .لذا یشان میدهد متخصصان عرصه روابط عمومی ،وضعیت متغیر
پیش بینی ییروی ایسایی متخصص در عرصه فضای مجازی را مناسب یدایسته و آن
را مطلوب ارزيابی یمیکنند.

8058

گزینه(5خیلی کم تا متوسط)

گزینه(0زیاد تا خیلی زیاد)

آزمون باینومینال

82

88

6069

2+ووووووووو

میانگیﻦ

ﺟمع گزینه ها

سطح معنی داری

با توجه به ایجام آزمون باينومینال جهت متغیر مذکور 02 ،درصد پاسﺦ دهندگان
به گ ينههای خیلی کم تا متوسط و  80درصد به گ ينههای زياد و خیلی زياد پاسﺦ
داده اید .لذا یشان می دهد متخصصان عرصه روابط عمومی ،وضعیت متغیرتهديدات
احتمالی در عرصه فضای مجازی را مناسب یدایسته و آن را مطلوب ارزيابی
یمیکنند.
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ﺟدول  :51بررسی متغیرتهدیدات احتمالی (سناریوسازی)

بررسی وضعیت بازخورد اقدامات روابط عمومی سازمان در فضای مجازی
ﺟدول  :56بررسی متغیرتجزیه و تحلیل نظرسنجی
میانگیﻦ
8052

ﺟمع گزینه ها

سطح معنی داری

گزینه(5خیلی کم تا متوسط)

گزینه(0زیاد تا خیلی زیاد)

آزمون باینومینال

29

29

6066

با توجه به ایجام آزمون باينومینال جهت متغیر مذکور 29 ،درصد پاسﺦدهندگان
به گ ينههای خیلی کم تا متوسط و  89درصد به گ ينههای زياد و خیلی زياد پاسﺦ
دادهاید .لذا یشان می دهد متخصصان عرصه روابط عمومی ،متغیرتج يه و تحلیل
یظرسنجی در شرايط بحران را مناسب یدایسته و آن را مطلوب ارزيابی یمیکنند.
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

نتیجهگیری
 .2در بررسی وضعیت سازمایدهی و اجرای روابط عمومی سازمان در فضای
مجازی میتوان از يافته های تحمیق یتیجه گرفت که متغیرهای تولید پیام و ایتشار
پیام در عرصه فضای مجازی به خوبی توسط روابط عمومیها اجرا یمیشود ،و اين
موضو باعث شده است محتوای پیامها و یحوه ایتشار آنها در عرصه فضای
مجازی عاری از ابتکار و خ قیت باشد و مخاطبان مورد یظر سازمان چندان ع قه
ای به استفاده از مطالب سازمان یداشته باشند .همچنین در بخش سازمایدهی ،يکی
از مهمترين ارکان يعنی ییروی ایسایی متخصص در عرصه فضای مجازی و
شبکههای اجتماعی و رسایههای یوين چندان بکارگیری یمیشود .به یظر میرسد
خ آموزش جهت توایمندسازی ییروهای متخصص به چشم میخورد.
 .8در بررسی اهمیت و جايگاه روابط عمومی در سازمان میتوان از يافتههای
تحمیق یتیجه گرفت که اهمیت و جايگاه روابط عمومی در سازمان به خصوص در

200

فضا ی مجازی هم از طر

مسئولین و هم از طر

کارکنان روابط عمومی به خوبی

درک و احساس یشده است .البته اين موضو در شرايط بحرانها به خصوص
بحران های اجتماعی از طر

مسئولین در سازمان بهتر توجه میشود و مورد

رسیدگی قرار میگیرد که البته ممطعی است .همچنین چندان روابط عمومیها در
تصمیم سازی و کمک به سازمان در شرايط بحران به خصوص در فضای مجازی
تاثیرگذار ییستند.
 .8در بررسی وضعیت مخاطب شناسی روابط عمومی سازمان در فضای مجازی
میتوان از يافته های تحمیق یتیجه گرفت که با توجه به اينکه يکی از اب ارهای مهم
روابط عمومیها در عرصه فضای مجازی کسب اط عات از وضعیت سواد ديجیتال
و آیالی و تج يه و تحلیل در خصوص وضعیت سنی  ،جنسی و تحصی تی
2+ووووووووو

بهتر میباشد  ،وضعیت پاسﺦ به سؤاالت یشان میدهد که اين موضو مهم به

خوبی در سازمان اجرا یمیشود .همچنین در خصوص پاسخگويی به سؤال سوم
تحمیق يعنی وضعیت اعتماد مخاطبان به سايتها وشبکههای مجازی مرتبط با
سازمان در فضای مجازی میتوان از يافتههای تحمیق یتیجه گرفت که مخاطبان
بداليل گویاگون به محتوی و پیامهای منتشر شده توسط سايتها و رسایههای
ديجیتال سازمان اعتماد یداشته و يا اين اعتماد یسبی و از حد متوسط به پايین
میباشد .اين وضعیت به خصوص در شرايط بحران بیشتر میباشد .همچنین روابط
عمومی سازمان به موضو دسته بندی مخاطبان خود ( موافق ،مخالر و خاکستری
) اهمیت چندایی یداده ،ومحتوای خود را بر اين اساس منتشر یمیکند .تمريبا
تمامی مطالب يکسان و با يک فرض تولید و منتشر میشود.
 .2در بررسی وضعیت تهديد شناسی روابط عمومی سازمان در فضای مجازی
میتوان از يافته های تحمیق یتیجه گرفت که سطح بندی تهديدات از یظر اهدا
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مخاطبان خودش در فضای مجازی به خصوص در شرايط بحران برای بریامه ري ی

اين تهديدات که توسط سايتها و شبکههای اجتماعی و رسایههای یوين ديگر
کشورها عملیاتی می شود،به خوبی در روابط عمومی سازمان مورد تج يه و تحلیل
قرار یمیگیرد و در اختیار ديگر ردههای درگیر اين امر قرار یمیگیرد.
 .9در بررسی وضعیت بریامه ري ی روابط عمومی سازمان برای ممابله با
تهديدات در فضای مجازی میتوان از يافتههای تحمیق یتیجه گرفت که وضعیت
روابط عمومی از یظر بریامه ري ی بلند مدت و پیش بینی بودجه و ییروی ایسای
متخصص در آينده و آموزش اين ییروی ایسایی با توجه به پیشرفت لحظه ای
فناوریها در عرصه فضای مجازی در سازمان مطلوب یمیباشد .همچنین بدلیل
اهم یت یدادن به عرصه فضای مجازی و داشتن سیاست لحظه ای و آیی برای ممابله
با تهديدات فضای مجازی و عدم عبرت از گذشته ،سناريو و پیش بینی خاصی
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

برای ممابله با تهديدات فضای مجازی یداريم و همایطور که اشاره شد احتماال تنها
را و بهترين راه برای ممابله با اين تهديدات را فیلترينﮓ و چنین اقداماتی میداییم.
 .0در بررسی وضعیت بازخوررد اقدامات روابط عمومی سازمان در فضای
مجازی میتوان از يافته های تحمیق یتیجه گرفت که اين موضو یی به خوبی
پیگیری و اجرا یمیشود .اهمیت اين موضو در اين مساله میباشد که معموال افراد
در فضای مجازی راحت تر و بدون هرگویه فشاری یظرات خود را بیان مییمايند و
یکته ی مهم در اين مساله اين است که برآيند اين یظرات و یظرسنجیها در
صورت تج يه و تحلیل علمی و آگاهایه میتواید وضعیت اعتبار سازمان را در
فضای واقعی یشان دهد .پ

مطلوب است روابط عمومی سازمان برای اين

موضو به صورت غیرمستمیم و خ قایه و بدون هرگویه واهمه از یتاي
یظرسنجی ها از یظرات مخاطبان خود با خبر شود ،تا بتواید از یتاي

آن برای

بریامه ري ی بهتر در ممابله و يا خنثی کردن تهديدات احتمالی در آينده بهره ببرد.
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اين

پیشنهادات

 .2اهمیت روابط عمومی در فضای مجازی توسط روابط عمومیها مخصوصاً
روابط عمومی کل ،برای فرمایدهان و مسئولین باالی سازمایی تفهیم شود که اين
موضو فمط در موارد اط

رسایی بکار یمیرود.

 .8مهمترين مشکل ،وضعیت سازمایدهی و اجرای روابط عمومی ديجیتال در
سازمان است .يعنی تا مشکل ساختاری اين موضو مرتفع یشود ،یمیتوان بریامه
ري ی در خصوص مابمی موارد ایجام داد .لذا پیشنهاد میشود ،موضو روابط
عمومی ديجیتال در سازمان بعنوان بخشی از ساختار روابط عمومی قرار گیرد تا اين
امر منجر به اختصاص بودجه و پیش بینی ییروی ایسایی متخصص و همچنین
آموزش ییروی ایسایی متخصص با ییازهای روز گردد.
2+ووووووووو

مخاطب شناسی و تهديدشناسی در روابط عمومی در فضای مجازی صورت پذيرد،

چرا که با بررسی سايتها و رسایههای سازمان در فضای مجازی اين موضو در
ذهن متبلور میشود که محتوای تولید شده بیشتر به درد افراد موافق با سازمان
میخورد و برای افراد خاکستری و مخالر سازمان فکری یشده است.
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 .8با توجه به تنو مخاطبین مناسب است ،وضعیت تولید محتوا بر اساس

منابع
 .احدزاده ،اشر

سادات و حسین امامی (بهار  .)2858روابط عمومی و ارتباطات

بحران در عصر رسایههای اجتماعی ،فصلنامه علوم اﺟتماعی ،شماره .02
 .2امینی ،رضا (زمستان  ،)2829یمش افکار عمومی در روابط عمومی .فصلنامه هنر
هشتم ،شماره دوم.
 .3الیاسی ،محمد حسین (بهار  ،)2822مقدمهای بر عملیات روانی در بحران ،تهران:
مرک تالیر کتابهای درسی معاویت تربیت و آموزش سازمان.
 .4اردستایی ،حسن (تابستان  ،)2856نقش رسانهها در مدیریت بحرانهای سیاسی،
مجموعه مماالت رسایه و مديريت بحران .تهران :پژوهشکده تحمیمات راهبردی.
 .5تشکری ،محمود (بهار  ،)2856ارتباطات در بحران ،فصلنامه مطالعات مدیریت
انتظامی ،تهران.
سال هشتم ،شمارهی  ،82تابستان  59ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو

 .6تاجیک محمدرضا ( ،)2822ممدمهای بر استراتژیهای امنیت ملی جمهوری اس می
ايران ،رهیافتها و راهبردها ،جلد اول ،مرک بررسیهای استراتژيک.
 .7چهرهقایی ،محمد (زمستان  ،)2820یمش روابط عمومی در بحراییترين بحران
سازمان .ماهنامه علمی و تﺨصصی انجمﻦ روابط عمومی ایران ،شماره .92
 .8حبیبزاده ملکی ،اصغر (بهار وتابستان  ،)2828عوامل مؤثر بر کارآيی روابط
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