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 مقدمه

 نیدر روابط ب قیعم یو استفاده از اطالعات سبب دگرگون پردازش، انتشار د،یفناوري در تول شرفتیپ

هاي ها با استراتژي استفاده از فناوريسازمان شرفتهیدر جوامع پ امروزه ها شده است.ها و سازمانانسان

از  یکیدر هر سازمان  یروابط عموم انیم نیا در قلمرو اهداف خود درحرکت هستند. در یو ارتباط یاطالعات

سازمان و  کارکنان نیقوي ماب یرسانی و پل ارتباطمنظور اطالعبه یترین واحد سازمانو مهم تریناساسی

 کنند.می فایسازمان نقش ا یرونیب طیمح

گیري از کار ما را تحت شعاع قرار داده و بشر امروز بدون بهره طیو مح یتمام زندگ نیهاي نوامروزه فناوري

 کیو الکترون تالیجیاز عصر د یخود ندارد. شتاب انتشار اطالعات ناش اتیبراي ادامه ح یعمل امکان تبعات آن

عنوان حلقه واسط که به یبین روابط عمومدراین کرد. ریتوان از آن به انفجار اطالعات تعبمی به حدي است که

 هفینهادي است که وظ نیو مؤثرتر نیکند، نخستدر جامعه عمل می هاسازمان دهنده نهادها وو اتصال

و  یدر عصر اطالعات موظف به همگون یدارد. روابط عمومبر عهده راها سازي و پاسخگو بودن سازمانشفاف

هاي شبکه جادیا ،یارتباط ربنايیو گسترش ز جادیکه با ا است اطالعات در جهت نو شدن ندیبا فرآ یهمسان

 ، ص0831 ان،ی. )باقردیآ دیپد ینیشود که نظام نومی امکان فراهم نیمتخصص ا روهايیو جذب ن یاطالعات

85) 

 کیالکترون یمفهوم روابط عموم

 کیالکترون یندارد. در روابط عموم یسنت یبا روابط عموم یفرق یبه لحاظ مفهوم کیالکترون یروابط عموم

به لحاظ  یسنت یو روابط عموم کیالکترون یروابط عموم یاصل زیوجه تما دیکنیم و شانمی استفاده ما از کاغذ

به اهداف که در فلسفه  دنینهفته باشد؛ چون همه ابزارند و معموالً از ابزار براي رس نکته نیدر هم یکلش

تر را آسان یکار کارشناسان روابط عموم نترنتیا ،طورکلیشود. بهمی استفاده وجودي هنر هشتم نهفته شده

نت با وزیو  کیها و پست الکترونتیسا ها وگاهیواسطه استفاده از پابه یکرده است. کارگزاران روابط عموم

 ک،یالکترون یروابط عموم یهاي اصلتیاز مز یکیکنند. می دایپ یدسترس شتریب یبه مخاطبان شتریسرعت ب

با همکاران  یهاي آزاد فهرست پستبونیتر قیطر از توانندمی یبودن آن است. کارگزاران روابط عموم یتعامل

روابط  یتر کرده است. در فرم سنتآسان تعامل را نیا نترنتیه باشند و اخود در سراسر جهان تعامل داشت



 

54 

 

 www.jnsm.ir                       04-01  /ص0011 بستان تا/ 2/شماره 3/دوره حسابداری و مدیریت اقتصاد، در نوین مطالعات مجله

Journal of New Studies in Economics, Management and Accounting/Vol.3/No.2/Summer-2021/45-60 

شود. به اعتقاد اشتباهات می صرف اديیهاي زنهیو هز ردیگطور ناقص صورت میانتقال اطالعات به ،یعموم

ات استفاده از خدم بهی ها سبب شده تا کارگزاران روابط عمومنهیهز شیاشتباهات و افزا نیدکتر مارلو، ا

 یعموم از روابط نیکنند. همچن دایپ شتريیب شیگرا کیالکترون یویژه روابط عمومفناوري اطالعات به

 یسنتهاي تیاستفاده کرد که باعث توسعه فعال یهاي موجود روابط عمومتوان براي توسعه طرحمی کیالکترون

 نگارانو روزنامه یخصصان روابط عموممت نیرابطه موجود ب ک،یالکترون یعالوه روابط عمومشود. بهمی زیآن ن

اي صرف خارج خواهد شد شغل رابطه کیاز پوسته  یاست که روابط عموم نیامر نشانگر ا نیداده و ا رییتغ را

هاي موجود را از محدودیت یکیالکترون ی. درواقع روابط عمومابدیخود دست می ستهیو با ستهیشا گاهیجا و به

 .میتک مخاطبان در ارتباط هستبا تک کیالکترون یعموم . ما در روابطاست برده نیب

 کرد. فیدر سازمان تعر کیالکترون یتوان چهار جهت کاري عمده براي بخش روابط عموممی

هاي تیسا ا،یهمچون تلفن گو کیهاي سازمان با استفاده از ابزارهاي تکنولوژامیدار پهدف عیو توز تهیه( 0

صرفه بههاي مقرونبراي اتخاذ روش ریزيبرنامه( 2 ره،یکوتاه و غ امیهاي پسیوسر ک،یالکترون پستی، نترنتیا

ها، اهداف و رسالت شبردیسازمان براي پ رانیبه برگ برنده مد شدنتبدیل( 8رسانی سازمان، در حوزه اطالع

 ص ،0838آبادي، با سازمان )مؤمنی نور انیسازمان و مشتر روهايین نیب یو ارتباط بردن تعامل کاري باال( 5

85) 

 تالیجیتحقق روابط عمومى د

ها ابعاد مختلف شدن آن رتریها را دگرگون ساخته است و با فراگارتباطى زندگى انسان نینو هايفناوري

صحبت از جامعه اطالعاتى است،  راتییتغ نیتبع اشگرف خواهد داشت. به راتىییتغ انسانى زندگى جوامع

است. لذا تمامى  نترنتیا لیاز قب نیهاي ارتباطى نوو وابسته به فناوري بتنىم اي که زندگى در آنجامعه

 دیرو باسازند. ازاین ایبراى حضور مؤثر در جامعه اطالعاتى مه را اند تا خودها در تالشها و دولتسازمان

 نسبت زیها نرا فراهم ساخت تا روابط عمومى طىیشرا

ساختارهاى الزم  جادیسازي و امنظور پیادهت الزم را انجام دهند. بهالزم در خود اقداما راتییتغ جادیا به

 را در نظر گرفت: لینکات ذ دیبا تال،یجیعمومى د روابط براى تحقق
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از  تیالزم و حما ریتداب دنیشیتواند با اند* رهبرى سازمان که در رأس هرم سازمانى قرار دارد می

 به اهداف خودیاري رساند. دنیى رسها را براروابط عمومى شنهادى،یپهاي طرح

هاي روابط ها و برنامهتیگیري فعالدر خصوص ضرورت جهت رانیمد نیسازمانى در ب نشیب جادی* ا

 .وسويسمت نیعمومى به ا

 ها از سوى مسئوالن.* تعهد به تأمین منابع و امکانات موردنیاز روابط عمومى

 .تالىیجیو د کىیبه الکترون روابط عمومى از سنتى رییواقعى از تغ تی* حما

 موردنظر. راتییتغ عی* اجراى سر

 جهت تحوالت آتى. کی* طراحى استراتژ

 ها.به عدم به خطر افتادن آن دیام جادیتحوالت و ا نی* آمادگى بافت سازمانى براى ا

 زین نگرایاز متخصصان فنى، د ریاست که غ نیجهانى مستلزم ا تالىیجیاز عصر صنعتى ملى به عصر د گذر

ترین نقش رهبران رو مهمهاي ارتباطات و رهبرى کمک کنند، ازاینو مهارت دیجد تیریمد تحوالت بتوانند به

تنها ها نههاست. رهبران سازمانبرنهادها و سازمان دیهاي جدتأثیر فناوري نییها، تبعمومى روابط و مسئوالن

هاي خود را تیناسبى از آن داشته باشند، بلکه محدودرا درك کنند و آگاهى م دیجد هايفناوري تیواقع دیبا

که کارکنان روابط عمومى در هرجایی که هستند بر  دینماامکان را فراهم می نیا دیهاي جدبشناسند. فناوري

 .کنند اساس زمان خود کار

 وظایف روابط عمومی الکترونیک

 انجام خواهد داد عبارتند از: یجامعه اطالعات کیدر  کیالکترون یکه روابط عموم یفیاهم وظا

 لیها و نهادها و تسهسازي نحوه ارائه خدمات به شهروندان و سازمانساده کیالکترون یهدف روابط عموم -

 خدمات است. نیبه ا آنانی دسترس

ها و مؤسسات از و اثربخشی نهادها و سازمان ییدر بهبود کارا ینقش مهم کیالکترون یروابط عموم -

 خواهد کرد. فایساختاري اهاي هیحذف ال قیطر
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ها به اطالعات موردنیاز شهروندان و مخاطبان سازمان یدسترس لیدر تسه یسع کیالکترون یروابط عموم -

 مداري دارد. یجاي بوروکراسشهروندمداري و اجتماع مداري به ینیگزیجا قیاز طر

 ازهايیدر خصوص ن یاطالع ده و ییپاسخگو نیرسانی به مخاطبان و تضمو اطالع ییبهبود پاسخگو -

 یروابط عموم یجامعه اطالعات کیاست. در  کیالکترون یروابط عموم فیوظا گریاز د دهیسازمان شهروندان و

 آنان و ارائه خدمات مربوط به آنان است. ازهايیبه شهروندان و رفع ن ییپاسخگو موظف به

و  یدر امور دولت رسانیاطالعو  ريیو اطالع گ یطهاي ارتباسمیکارگیري مکانبه قیاز طر تیخالق شیافزا -

نهادها  ییوري و کارابهره شیمسئله منجر به افزا نیاست. ا کیالکترون یروابط عموم فیوظا گریاز د غیردولتی

 بهبود امور جاري خواهد شد. وها و سازمان

و حذف موانع و  سازيکپارچهی قیها از طرنهیرسانی و کاهش هزارتباطات و اطالع ندهايیسازي فرآساده -

 (4، ص 0835 ،یمحسن دی)س است کیالکترون یروابط عموم گرید فهیوظ هاي زائدستمیس

 کیالکترون یهای روابط عمومتیمز

 هاعمومیهاي نوین اطالعات و ارتباطات در روابط تعامل دوسویه با مخاطبان با استفاده از فناوري -0

 ارتباط با مخاطبان يدر برقرار یو مکان یزمان يهاتیمحدود ندقیدوبها از خارج شدن سازمان -2

 در زمان و ساعات کار در ادارات جوییصرفه -8

 یبه اطالعات و خدمات دولت میمستق یدسترس -5

 امور ترسریعافزایش رضایتمندي از خدمات و انجام  ت،یها، تقویت کارآمدي مدیرکاهش هزینه -4

ها صرفاً با کارکنان سازمان، یروابط عموم گریال گسترش است. امروز ددر ح کیالکترون یروابط عموم

 تیممکن است وارد سا ایروبرو هستند که از سراسر دن باکسانیبلکه  ستندیمواجه ن نگارانروزنامه ن وایمشتر

رائه فقط به ا کیالکترون ی. روابط عمومندینما التیتسه ایاطالعات، خدمات و  درخواست شما شوند و از شما

توانند نظرات خود را ابزاري است که مردم می نیچن باوجود. شودنمیخالصه  مردم به ترسریعخدمات بهتر و 

که  زيیسازمان برسانند. چ نیو سدهاي مستحکم به سمع و نظر مسئول لترهایف دنیراحت و بدون گذران اریبس

 جهیمصرف و بدون نتمعموالً بی که ؛شودام میادارات انج درارتباط با مدیر  هايصندوق قیدر حال حاضر از طر
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 نیسادگی و کمترتواند نظرات مردم را حداقل از سراسر کشور بهراحتی میک بهیالکترون یاست. روابط عموم

 (85، ص 0831، انیآوري کند. )باقرجمع نهیهز

 انید کمک شاتوانزیست میاست که به حفظ محیط نیا کیالکترون یروابط عموم گریدهاي تیاز مز

بخشنامه بعضاً  کیکند با صدور می دایپ انیها جر. اسناد و اطالعات عادي که در سازماندیبنمای توجه

باشد، عمالً  دهیبه چاپ رس ییهاي باالنهیهز ایو  ادیاطالعات در حجم ز نیشد و اگر ا خواهد استفادهغیرقابل

کاغذ  کیالکترون یدر روابط عموم یول، ستیاستفاده نقابل یطیشرا چیتحت ه اطالعات گروه از اسناد و نیا

و زمان را به همراه خواهد  نهیهز نیها کمتردر آن رییباشد و انجام تغنمی موجود و ایمه رهی، بروشور و غیچاپ

 یروابط عموم ايیمزا گریداشت. از د

هاي اداري و جم نامهبه اطالعات، کاهش ح عیسر یاي، دسترسرسانی لحظهتوان به اطالعمی کیالکترون

 (3، ص 0830 ،یو فرامرز بودن آن اشاره کرد. )امام ریفراگ نیها و همچننهیآوردن هز نیی، پایگانیبا

 کیالکترون یسازی روابط عموماقدامات الزم جهت پیاده

 :ها عبارتند ازترین آنموردنیاز است که از مهم یاقدامات فراوان یکیالکترون یتحقق روابط عموم براي

 * رهبري سازمان از باالي هرم؛

 ؛یسازمان نشیب جادی* ا

 * تعهد به تأمین منابع؛

 ؛یکیبه الکترون یسنت یروابط عموم رییاز تغ یواقع تی* حما

 رات؛یی* اجراي با سرعت تغ

 (85، ص 0831 ان،ی. )باقریبراي تحوالت آت کیاستراتژ ی* طراح

 کیالکترون یهای تحقق روابط عمومراه

ها ابعاد مختلف شدن آن ریها را دگرگون ساخته است و با فراگانسان یزندگ یارتباط نیاي نوهفناوري

است،  یصحبت از جامعه اطالعات راتییتغ نیتبع اشگرف خواهد داشت. به یراتییتغ یانسان جوامع یزندگ
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 یاست. لذا تمام نتنتریا لیاز قب نینو یهاي ارتباطو وابسته به فناوري یمبتن در آن یاي که زندگجامعه

 دیرو باسازند. ازاین ایمه یبراي حضور مؤثر در جامعه اطالعات را اند تا خودها در تالشها و دولتسازمان

 نسبت زیها نیرا فراهم ساخت تا روابط عموم یطیشرا

ارهاي الزم ساخت جادیسازي و امنظور پیادهالزم در خود اقدامات الزم را انجام دهند. به راتییتغ جادیا به

 را در نظر گرفت. لینکات ذ دیبا ک،یالکترون یعموم روابط براي تحقق

از  تیالزم و حما ریتداب دنیشیتواند با اندقرار دارد می یرهبري سازمان که در رأس هرم سازمان -

 به اهداف خودیاري رساند. دنیها را براي رسیروابط عموم شنهادي،یپهاي طرح

هاي روابط ها و برنامهتیگیري فعالدر خصوص ضرورت جهت رانیمد نیدر ب یسازمان نشیب جادیا -

 .وسويسمت نیبه ا یعموم

 ها از سوي مسئوالن.یتعهد به تأمین منابع و امکانات موردنیاز روابط عموم -

 .یکیبه الکترون یاز سنت یروابط عموم رییاز تغ یواقع تیحما -

 موردنظر. راتییتغ عیاجراي سر -

 .یجهت تحوالت آت کیاستراتژ یطراح -

 یمل یها، گذر از عصر صنعتبه عدم خطر افتادن آن دیام جادیتحوالت و ا نیبراي ا یبافت سازمان یآمادگ -

 تیریبتوانند به تحوالت مد زین گرانید ،یاز متخصصان فن ریاست که غ نیمستلزم ا یجهان یکیالکترون به عصر

ترین نقش رهبران و مسئوالن روابط رو مهمکمک کنند. ازاین ارتباطات و رهبريهاي و مهارت دیجد

فناوري  تیواقع دیتنها باها نههاست. رهبران سازمانبر نهاد و سازمان دیجدهاي تأثیر فناوري نییها، تبیعموم

 یرا درك کنند و آگاه دیجد

امکان را فراهم  نیا دیجدهاي هاي خود را بشناسند. فناوريتیاز آن داشته باشند، بلکه محدود یمناسب

، ص 0831 ان،ی)باقر. در هرجایی که هستند بر اساس زمان خود کار کنند یارکنان روابط عمومک که دینمامی

84) 
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 تالیجید یهای روابط عمومیژگیو

ها و خدمات به سیارائه سرو نه،یرسانی بهدر امر اطالع ینقش مهم ندهیآ یدر جوامع اطالعات یروابط عموم

شهروندان  یدسترس لیسبب تسه تالیجید یهاي خاص روابط عمومیژگیجامعه خواهد داشت. و افراد کتتک

سازي رسانی به مخاطبان و سادهو اطالع ییبهبود پاسخگو ،و خدمات موردنیاز اطالعات و مخاطبان به

هاي مورداشاره نقش فايیجهت ا تالیجید یها خواهد شد. روابط عمومنهیهز ارتباطات و کاهش ندهايیفرآ

از  دیبا یدر جامعه اطالعات یشود. روابط عمومها اشاره میاز آن یبرخ را دارا است که به یهاي خاصیژگیو

هاي هیرا در ال قتیوجوي حقامکان جست قیدق رسانیاطالع -ریزي آمده و با برنامه رونینظام بسته ب لهیپ

که خودشان تولیدکننده اطالعات جاي اینبه یاطالعات معهها در جایمختلف سازمان فراهم آورد. روابط عموم

هرحال جوامع امروزي کنند. به دیو خبر تول بگردند هاآن طینگاران اجازه دهند که در محروزنامهبه دیباشند، با

هاي کارگیري فناورينحوه به ،یکیالکترونی هستند. در روابط عموم ندهیآ یدر حال گذار به جامعه اطالعات

هاي مخاطبان و منطبق با خواسته رسانی در جهت ارائه خدماتاطالع نیهاي نووهیو ش یارتباط دیدج

تر عیفقط در ارائه خدمات بهتر و سر یکیالکتروناز اهداف روابط عمومی است. روابط عمومی  ايصورت لحظهبه

تر و بدون راحت اریات خود را بسنظر توانندابزاري است که مردم می نیشود. با وجود چنبه مردم خالصه نمی

اغراق سرعت در بی برسانند، و سدهاي مستحکم به سمع و نظر مسئوالن سازمان لترهایگذراندن ف

کرده  لیتحم یسنتی را به روابط عموم یکیالکترون یترین عنصري است که روابط عموماصلی ،رسانیاطالع

 نینوهاي کیالزم است تکن ،ییسرعت و دقت طال نیا برداري ازبراي بهره یاست و کارگزاران روابط عموم

 کشاکش بازنده خواهند نیاستفاده کنند در ا تالیجید دیها نتوانند از ابزارهاي جد. اگر آناموزندیرقابت را ب

 تالیجید یروابط عموم فهیترین وظ. مهمستیالزام است و انتخاب ن کی کیالکترون یرو، روابط عموم. ازاینبود

ها و مردم، ارائه خدمات و سازمان نیهمراه با تعامل ب ،برقراري ارتباط دوسویه نده،یآ یاطالعات هجامع در

را با  فیوظا نیا تالیجید یروزي است. روابط عمومطور مداوم و شبانهاطالعات موردنیاز شهروندان به

 (2 ص، 0831)ذوالنور،  انجام خواهند داد. نترنتیو ازجمله ا یارتباط نیهاي نوگیري از فناوريبهره
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 فرآیند دیجیتالی کردن روابط عمومی دیجیتال

هاي الکترونیکی مراحل زیر ضروري به نظر براي ایجاد روابط عمومی دیجیتالی مبتنی بر اینترنت و روش

 رسد:می

 آوري اطالعات، باال رفتن دانشفهرست کردن: به دلیل درخواست مخاطبان و مرتبطان، فشارهاي فن -0

سایت روابط عمومی ضروري به نظر ها، وجود وبهاي دیگر سازمانفنی کارکنان و درخواست روابط عمومی

هاي دیگر از نحوه خدمات ها و روشتوانند با دریافت اطالعات از سایترسد. با ایجاد این سایت مرتبطان میمی

و  OnLineهاي مگان مستلزم روشدسترس بودن براي هقابل و ارتباط سازمان مربوطه استفاده نمایند.

OffLine وري بیشتر باشد، زیرا همگان ممکن است به امکانات اینترنتی دسترسی نداشته باشند. براي بهرهمی

 شوند.ها تقسیم میها و سازمانها بر اساس وظایف یا عناوین وزارتخانهمعموالً در سایت فهرست موضوع

به  OnLineهاي ارتباطی تباطی: کارگزاران و مدیران روابط عمومی با دسترسی به کانالهاي ارروش -2

صورت روز خواستار انجام کارهایشان بهها و مردم روزبههاي ارائه خدمات هستند. سازماندنبال افزودن کانال

رفین افزایش داده است. دیجیتالی و الکترونیکی هستند. این نوع ارتباطات امید به بهبود کارایی را براي ط

دهند شوند که روابط دوطرفه باشد یعنی نقش فعال به مخاطبان میاي تنظیم میگونههاي ارتباطی بهروش

توانند با سازمان تماس برقرار کنند. البته قلمرو تماس و ارتباط براي افراد داخل سازمان ها مستقیماً میزیرا آن

هاي گیرد. درنهایت پاسخگویی و کیفیت سیستماحی سایت مدنظر قرار میو مخاطبان و شهروندان قبالً در طر

OnLine  با سیستمOffLine گیرد.ها موردتوجه قرار میمقایسه شده و یکپارچگی آن 

باشد، رسانی میهاي ارتباطی و اطالعانسجام عمودي: هدف از این مرحله اصالح سیستم، شبکه و روش -8

یابد. البته این ها و ساختارها افزایش میبکه ارتباطی دیجیتالی انتظارات دیگر سازماناندازي شزیرا بعد از راه

 کند.هاي متفاوت دارد، بیشتر مفهوم پیدا میهاي سلسله مراتبی که زیرساختانسجام عمودي در شبکه

اید موردتوجه هاي سازمان، خدمات و عملکرد آن بکه در روابط عمومی توانمنديانسجام واقعی: ازآنجایی-5

رسانی رسانی مناسب برقرار شود، این سیستم باید طوري طراحی شود که اطالع گیري، اطالعقرار گیرد و اطالع

اي متفاوت، هاي وظیفهو همچنین ایجاد مشاوره مناسب براي مدیریت سازمان و نهاد با توجه به حوزه

 اطالعاتی نامتجانس را فراهم نماید.هاي هماهنگی الزم را داشته باشد تا بتواند انسجام بانک
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پردازند. هاي دیگر میصورت افقی به انجام خدمات براي شهروندان و سازمانها بهانسجام افقی: سازمان -4

یابی از رسانی و اطالعتواند منجر به انسجام ارتباطات و اطالعایجاد انسجام داخلی روابط عمومی دیجیتالی می

 (54ص ، 0832)متفکر،  گر گردیده و به اهداف سازمان کمک کند.هاي دیافراد و سازمان

 کیالکترون یروابط عموم جادیمشکالت و موانع ا

جامعه اطالعاتى به  کیدر  فىینقش مهمى در جهت ارائه اطالعات و خدمات ک کىیعمومى الکترون روابط

رو است که برخى مشکالت و نوع از روابط عمومى با مشکالت چندى روبه نیمخاطبان دارد، لکن تحقق ا

 عبارتند از: تالیجیها جهت تحقق روابط عمومى دهاي فراروى روابط عمومىتیمحدود

همه شهروندان به  کسانی یعدم دسترس ک،یالکترون یترین مانع بر سر راه تحقق روابط عموممهم دی. شا0

و خط تلفن است. باوجوداینکه  نترنتیا نیهاي نسبتاً سنگنهیو هز وتریدر کامپ دیقدرت خر نداشتن و نترنتیا

و  شرفتهیدر کشورهاي پ یحت یدر جهان با سرعت در حال گسترش است، ول انهیو را نترنتیا نفوذ بیضر

 یبراي استفاده از آن از مهارت کاف ایدارند  یدسترس یکه همه مردم به شبکه جهان گفت تواننمی زین یصنعت

 برخوردارند.

 ی، مقاومت خود کارگزاران روابط عمومکیالکترون یموجود براي تحقق روابط عموماز موانع  گرید یکی. 2

 یی، آشناانهیها به فن کار با رااند و عدم تخصص آنمواجه تالیجیاکنون با نسل د یروابط عموم کارکنان. است

ها محسوب ت آنمقاوم لیترین دالاز مهم یخارج زبانیکتر از همه عدم تسلط به و مهم نترنتیا نداشتن با

ها از یدر روابط عموم یتالیجید ايیشدن دن ریکنند روزي کار خود را با فراگفکر می هاآن نیشود. همچنمی

 چیشود که هاعمال می میتصم نیا ایهاي دنیمسئله، اکنون در روابط عموم نیا دست خواهند داد. براي حل

 یفرصت کاف بیترت نیشود. بداضافه نمی ستمیبه س زین ديیجد کارمندی کارمندي حذف نخواهد شد، ول

کارکنان  یشود و هم مقاومت منففراهم می دیو امکانات جد طیشرا با روهایبراي آموزش و هماهنگ ساختن ن

ها ازجمله اندك بدنه ادارات مختلف سازمان، اندكترقدیمی رود و هم با بازنشسته شدن کارمندانمی نیاز ب

 شود.الغرتر می تر وکوچک یروابط عموم

 کیالکترون یآمیز روابط عمومسازي موفقیتو سازمان در پیاده رانیمد یهاي اساساز چالش گرید یکی. 8

عادت  یهاي سنتوهیکه به ش یرو دارند. کارمندان شیها در مواجه با کارمندان پکه آن است هاییچالش
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هر روش و  دیدانطور که میهماهنگ سازند. همان ديیها و ابزارهاي جدرا با روش خود دیاند و اکنون باکرده

اهداف و  انیشدن در جربه همراه دارد و براي مثمر ثمر واقع ديیجد ازهايین با خود فرهنگ و ديیابزار جد

 انیدر م دیهاي جدبرخورد و استفاده مناسب از تکنولوژي فرهنگ هاي سازمان ضروري است کهبرنامه

که فراخور زمان به کارمندان  ردیگصورت می یمتناوبهاي آموزش قیکار از طر نیا ابدیکارمندان گسترش 

 گریکدیعنوان مکمل و تکنولوژي به انسان است که ديینقش جد لیکارها به دل نیشود. تمام اارائه می

ن در سازما گاهیجا یباعث تعال یعموم کارمندان روابط انیدر م ريیاند. گسترش فرهنگ تکنولوژي پذپیداکرده

در  کیالکترون یعموم روابط گذارد. کارمندانها بر جاي میاز سازمان در آن یمثبت تیمردم شده و ذهن انیم

... نهادهاست سرعت و سازمان تیسا قیرسانی از طرها، اطالعها، تلفننمابر ،یکیهاي الکترونبه نامه ییپاسخگو

داشتن  اریاخت طالعات موردنظرش را به دست آورد. درا یکننده تمامو دقت را به خرج خواهند داد تا مراجعه

کارگیري به دیشا دهد. اريیها آن تیبرداري از قوه خالقتواند شما را در بهرهاي میمند و حرفهکارمندان عالقه

در  ديیکل ،کلمات یبحث دانست. ول نیبراي ا یرا بتوان شروع مناسب یتکنولوژي در امور جاري روابط عموم

 (04، ص 0834، یو سواد و رقابت است )فرنق نشیرسانی، بها مخاطب، سرعت در اطالعیروابط عموم نوع نیا

 تال،یجیمربوط به جامعه اطالعاتى و روابط عمومى د میها از مفاهسازمان رانیعدم اطالع کافى مد -

مشکالت فراروى تحقق  از کىیامکانات و ابزار موردنیاز  زیوسو، کارکردهاى آن و نسمت نیا ضرورت حرکت به

 .است تالیجیروابط عمومى د

جامعه  طیمتناسب با شرا تیفرهنگ و ذهن نیا ستیبامردم سنتى است که می تیفرهنگ و ذهن -

 را در پى خواهد داشت. ادىیز نهیآن هز رییکه البته تغ ابدی رییاطالعاتى تغ

و عدم  نترنتیگسترش ا لیتى از قبهاي اطالعافناوري نهیهاي موردنیاز در زمرساختیعدم وجود ز -

جهت حل  ستیباازجمله مشکالت موجود است که می زیها نفناورى نیجهت استفاده از ا عموم آموزش کافى

هاي الزم و رساختیشود. چراکه شرط نخست براى تحقق جامعه اطالعاتى وجود ز دهیشیاند الزم ریآن تداب

 موردنیاز آن است.
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 تالیجیهاي روابط عمومى دتیدچار مشکل است و ازآنجاکه عمده فعال تالیجیددر روابط عمومى  تیامن -

جهت  ستیبااست می نترنتیارتباطى همانند ا نیهاي نوفناوري قیو خدمات موردنیاز از طر اطالعات ارائه

 شود. دهیشیالزم اند ریشدن و سوءاستفاده از اطالعات تداب مخدوش از رىیجلوگ

رو خواهد روبه ریبه شرح ز یاحتماالً با موانع کیبه الکترون یسنت یز روابط عمومعبور ا یتیوضع نیدر چن

 ینسبت به کاربرد روابط عموم ی( ناآگاه2 رییدر برابر تغ رانیکارگزاران و مد یاحتمال مقاومت( 0شد: 

 زاتیجهو ت وتریکامپ دی)نداشتن قدرت خر نترنتیمخاطبان سازمان به ا کسانی یدسترس ( عدم8 کیالکترون

سازي در ( عدم فرهنگ4 ی( عدم تسلط به زبان خارج4مخابراتی کشور  هاي( ضعف زیرساخت5آن  یجانب

 (.ITC) زمینه

 دانست. کیو دولت الکترون کیالکترون یموانع تحقق روابط عموم ازتوان موارد فوق را می

سانی و ارتباطات مناسب ربلکه روش ارائه خدمات و اطالع ستیآن ن یروش و طراح مشکل بعدي آن در

ها سازمان و جامعه و سازمان نیمجموعه کل و حلقه واسط ب کیعنوان ها بهی. روابط عموماستی معضل اصل

الزم براي ارتباطات واحدهاي  یهاي فننهیکنند و زم افتیخوبی دررا به یتالیجید اطالعات قادر باشند دیبا

 نیا گریداشته باشند. مشکل د یهمکاري اثربخش یي روابط عمومواحدها گریو با د گریهمد با یمختلف سازمان

روند. مشکل بعدي که نمی زیندارند و به دنبال آن ن یامکانات اطالع کاف نیا ازها است که رهبران سازمان

 اديیز نهیاستفاده از خدمات هز یو فرهنگ سنت تیذهن رییتغ مردم است، تیوجود دارد فرهنگ و ذهن

 راتییهاي نامناسب و فقدان تخصص الزم در انجام تغاستفاده اهم کردن فضاي مناسب، حفظخواهد داشت. فر

 یهاي قانون. نبود روشگری. مشکل ددیآحساب میبه گریآوري اطالعات از مشکالت دها و فندر روش عیسر

 یروابط عموم تیمشکل امن نیاست. آخر افزارافزار و نرمسخت یکیو الکترون یتالیجیمناسب براي تجارت د

 یتالیجید یهاي روابط عموماز سیستم کیباشد و آن عبارت است از عدم استفاده دموکراتمی یتالیجید

 (0832)متفکر، 

 کیالکترون یجهت بهبود روابط عموم ییراهکارها

زش آمو ازمندیسازمان ن کی ییابی در روابط عمومرسانی و اطالعبراي اطالع نترنتیبا امکانات ا یی* آشنا

، کیپست الکترون نترنت،یا ندوز،یو هیپا میافراد حداقل با مفاه نیمجموعه است. الزم است که ا کارکنان مداوم
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هاي ، گروهیسیوبالگ و وبالگ نو ،ینترنتیهاي اموتورهاي جستجو، فهرست ،ینترنتیا گفتگوي مرورگر وب،

 .ندیکسب نما زیها را نکارگیري از آنداشته باشند و مهارت به ییدر شبکه آشنا اطالعات تیخبري و امن

هاي گیري از فناوريبهره ازمندیبه اطالعات مناسب، ن یعالوه بر دسترس نترنتیوسیله ارسانی به* اطالع

به  یوري زمانبهره نیاست. باالتر وتریکامپ یهاي تخصصدوره یط ازمندیها نگیري از آنبهره که است ینینو

 ،یفن میواگذار گردد و ت یروزرسانی آن به کارکنان روابط عموماطالعات و به هیته بخش دست خواهد آمد که

خدمات شبکه  تیفیک شیدهنده وب، افزانگهداري سرویس ،سایتوب یطراح رینظ وتريیدار مسائل کامپعهده

 آن باشد. تیو امن

شود، بهتر رسانی میعسایت سازمان موجب بهبود اطالکاربران به وب عیآسان و سر یکه دسترسازآنجایی

( که به com) پسوندنام حوزه خود را با  اريیبراي حوزه سازمان مربوط انتخاب گردد. بس ینام مناسب است

تنها موجب کاهش اعتبار اطالعات عمل نه نیاند. ااست، ثبت کرده کایشده در آمرثبت یخصوصمعنی شرکت 

باشد؛ می زین ییکایها به مؤسسات آمرسازمان نیا یوابستگ انگریشود، بلکه نمامی مخاطب سایت نزدوب

 رانیا یهاي وابسته به نظام جمهوري اسالمها، نهادها و وزارتخانهآن است که سازمان حیکه روش صحدرحالی

یا  Or. Ir خود را با پسوند یرانیاهاي NGOو  ac. Ir ها با پسونددانشگاه go. Ir یا ir .gov پسوندنام خود را با 

Org. ir (02، ص 0831، )رنجبري .ندیثبت نما 

اطالعات در  هی، مسئوالن تهازیو نوع ن یزبان ازنظرو تنوع مخاطب  نترنتیا یمکان یبا توجه به گستردگ

 یهاي دولتتیکه از سا هاییبررسی یکنند. ط هیرا به زبان مناسب ته دیمطالب مف دیها بایعموم روابط

 شدهتهیه کنندگانمراجعه ازیصورت ناقص و بدون در نظر گرفتن نا اغلب بههآن اطالعات است، گرفتهانجام

بودند محتواي  یها افراد خارجتیسا نیاز مخاطبان ا ايمالحظهقابلبخش  کهی در حالت گریبود، از سوي د

 نداشتند. یبه زبان فارس یاطالعات گونههیچبرعکس  گاه و شدهارائه یها تنها به زبان فارسآن

در  یاز کد استاندارد فارس تیسا یبه هنگام طراح دیباشد با ینچه زبان ارائه اطالعات به زبان فارسچنا

در  یخاص میتنظ گونههیچشود اوالً کاربران براي مشاهده صفحات، امر موجب می نیکرد. ا استفاده وتریکامپ

 اتیامکان جستجوي محتو اًیاست( ثان ايپیچیدهکار  انیآنکه براي مبتد ویژهبهندهند ) انجام خود وتریکامپ

 هاي جستجو فراهم سازد.فهرست سایت را در موتورها ووب
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 Google ریسازمان از موتورهاي جستجو، نظ کیسایت وب افتنیبراي  نترنتیکاربران ا شتریکه بازآنجایی

 به شیایت سازمان خوسوب یمناسب نسبت به معرف یفیبا انتخاب کلمات توص دیها بایروابط عموم رند،یگمی

 Dmoz،About،Yahoo ریهاي جستجو نظو فهرست Altavista،Google،Ask ریموتورهاي جستجو مهم نظ

هاي سایتاز وب اريیاست، بس پذیرانجام یو در زمان کوتاه نهیکار بدون هز نیاقدام کنند. باوجوداینکه ا

 اند.مانده بهرهبیامکان  نیا از یرانیا

اطالعات  دیسبب با نیبه اطالعات است، به هم یسرعت دسترس ینترنتیهاي اي رسانههایژگیاز و یکی

 یروابط عموم میت انیهمکاري کارآمد م ازمندیامر ن نیسرعت روزآمد کرد. بدون شک ارا به تیسا موجود در

 است. سایتاطالعات بر روي وب نیا دادن قراربراي  یفن میت گریو از سوي د دیجد اطالعات هیبراي ته

سایت مزبور ، صفحات وبشیسایت سازمان موردنظر خووب افتنیکاربران انتظار دارند پس از صرف زمان و 

 یبه معرف صداوسیما قیکه بعضاً از طر هاییسازماناز  یبعض ینترنتیا تیسا وجودبااینکنند،  مشاهده را

تلفن روابط  یآن است که بعد از معرف همثاببهامري  نیباشد. چنپردازند، در دسترس نمیمی شیخو سایتوب

سایت پاسخ ندهند. وب شدهگرفتههاي از کارکنان به تماس یکهیچ د،یجرا قیاز طر شیخو سازمان یعموم

 (05، ص 0832)رنجبري،  مرده است. ینترنتیای مرده، روابط عموم

 گیرینتیجه

ها، ابزارها و کیست براي استفاده از تکنا یمناسب گاهیخود، جا یاطالعات تیماه با توجه به یروابط عموم

آن به مهجور  لیبرد. دلامروزه کمتر از آن بهره مناسب می متأسفانه که اطالعات و ارتباطات فناوريهاي روش

و کارمندان روابط  رانی(، عدم دانش مدیکاف اندازهبهآن  شمردن ها )عدم مهمدر سازمان یبودن روابط عموم

 کیو تکنولوژ یفن راتییحاصل تغ یتالیجید یعموم روابط .هاستفعالیتبودن  ايامهنبخش ایها و یعموم

 طرفازیک تالیجیعصر اطالعات و د راتییبا تغ گریدی و انطباق سازمان طرفازیکآوري اطالعات بخصوص فن

 تیریتفکر مد رشیصورت پذ دراست.  گرید طرف هاي مجازي ازتیمجازي و واقع طیمح ندهیآ بینیپیشو 

 راحتی برايبه یکیو الکترون یتالیجیدی و ارتباطات فلسفه روابط عموم یدر حوزه روابط عموم کیاستراتژ

 خواهد شد. میو ترس هضمقابلمسئوالن و کارکنان 
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 یرا که برخ یفن ریو غ یاز عوامل فن اريیاست که بس ايپیچیده ندیفرا اطالعات گیري از تکنولوژيبهره

توان گفت که عامل می نیبنابرا گیرد؛برمیشوند را در مربوط می تکنولوژي به خود گرید یو برخ طیبه مح

 طورقطعبه یو باالخره دولت یاجتماع ،یاقتصادي، فرهنگ ،یتیریمد ،یعوامل فن رینظ یمتفاوت زیرساختی

گیري از در بهره تیموفق زانیتأثیر قرار خواهند داد. م تحت هاگیري از تکنولوژي اطالعات را در سازمانبهره

 اگرچهدارد،  یبستگ متغیرها نیا نیتوافق ب زانیم به نترنتیهمچون فناوري ا یارتباط نیهاي نوتکنولوژي

هستند و بستر را  ریزنج کی ايحلقهاساساً  یول مشخصات خاص خود را دارند، گانهششعوامل  نیاز ا هرکدام

گیري روابط کنند. اتصال و بهرهمی هموار تکنولوژي اطالعات آمیزگیري موفقیتو بهره دارينگاه ،یبراي طراح

الزام  کی یکیو الکترون ینترنتیا امکانات ها بهرسانی در سازمانو اطالع یهاي اطالعاتگاهیعنوان پاها بهیعموم

. ردیصورت پذ یو همراه یهمسان نیا نیهاي نوبا تکنولوژي یدر راستاي همگام دیاست که با یتیمأمور

هاي از راه یکیندهد و  دست خود را از گاهیرود تا جا شیبا جهش فناوري پ دیمؤثر با یروابط عموم بینرایند

 است. کیبه فناوري الکترون یامر مجهز شدن روابط عموم نیبه ا دنیرس
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