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چکیده
هدف این مقاله شناخت جایگاه و قابلیتهای مدیریت ارتباطات الکترونیک در رفع نیازها ،حل مسائل
سازمانها و مردم در قالب طرح تکریم اربابرجوع ،اطالعرسانی ،پاسخگویی ،توجه به منافع ،انعکاس و رفع
دغدغهها ،انتظارات و نیازهای جامعه ،ایجاد ارتباطات و تشکیل یک سازمان متعالی است .در این تحقیق از
روش تحلیل محتوا و پیمایش استفاده شد .نتایج نشان داد؛ بهره الزم از سایتها برای برقراری ارتباط با
اربابرجوع به عمل نمیآید .مدیریت سختافزاری سایتها مورد توجه بوده تا مدیریت نرمافزاری .نتایج
پیمایش نشان داد؛ پاسخگویان کمتر از طریق سایت با وزارتخانهها ارتباط برقرار کردهاند .بااینحال انتظاراتی
که از مدیریت ارتباطات الکترونیک در راستای حل مسائل ،رفع دغدغهها و برآورده ساختن نیازهایشان
داشتهاند ،بسیار باال بود .به دلیل قابلیتهای این امکانات در اطالعرسانی و اطالعیابی ،خارج شدن سایتها از
حالت ایستا به حالت پویا و مؤثر برای حل مسائل مراجعهکنندگان ،بهروزرسانی اطالعات سایتها در راستای
کاهش هزینههای وزارتخانهها و مراجعهکنندگان و بهکارگیری نیروی آموزشدیده و متخصص در حوزه
مدیریت ارتباطات الکترونیک برای تحقق طرح تکریم اربابرجوع در سازمانها پیشنهاد میشود .
کلیدواژگان :مدیریت ارتباطات ،مدیریت ارتباطات الکترونیک ،تکریم اربابرجوع ،فناوریهای نوین
ارتباطات و اطالعات.

 دانشیار ،دانشکده علوم ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبائي ،تهران( .نویسنده مسئول)؛ assadiabbas1@gmail.com
 کارشناس ارشد ،دانشکده علوم ارتباطات ،دانشگاه عالمه طباطبائي ،تهران.
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مقدمه
امروزه پیشرفتهای حاصل از فناوریهای نوین اطالعات و ارتباطات ،اثرات مهمی بر
حوزههای سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی و بهخصوص بر بعد ساختارهای سازمانی
گذاشته است .امروزه رابطه درهمتنیده جامعه و دولت برای حیات و بقای هر سیستم ،اصل
اساسی است .از عوامل مهم در سرنوشت هر سازمان نوع ،کمیت و کیفیت ارتباط با افراد
جامعه و افکار عمومی است .شناخت این رابطه برای هر مدیر حیاتی است .با توجه به اهمیت
روزافزون مدیریت ارتباطات در سازمانها بهجرئت میتوان گفت که سازمان بدون مدیریت
ارتباطات معنی ندارد .از مؤلفههای اساسی یک مدیریت ارتباطات کارآمد "اطالعرسانی و
اطالعیابی" است .همین امر سبب شده که پاسخگویی و توجه به منافع ،انتظارات و نیازهای
ارباب رجوع از اهمیت زیادی در مدیریت ارتباطات برخوردار باشد .واقعیت این است که در
دستگاهها اربابرجوع برای رفع نیازها و انتظاراتشان موفق به برقراری ارتباط پویا و اثربخشی
نمیشوند .گسترش دیوانساالری اداری فزاینده ،سوء مدیریت و فساد اداری ،عدم همخوانی
منافع شهروندان با تصمیمگیرندگان و هدر رفتن منابع (برای سازمان و اربابرجوع) ازجمله
این مشکالت ارتباطی است .که نتیجهای جز بحران بیاعتمادی برای سازمان در پی نخواهد
داشت و سازمان نخواهد توانست به آنچه مدنظر دارد جامه عمل بپوشاند .درحالیکه
ارباب رجوع امروزه انتظار دریافت خدمت و سهولت در ارائه نظراتش با سازمانها را دارد و
تحقق این امر مستلزم تغییر از فرهنگ بوروکراتیک به فرهنگ شهروند مدار است (یعقوبی،
 .)33 :7211بهنوعی دیوانساالری سنتی با ماهیت وظیفهای بخش بخش شده خود قادر نیست و
نخواهد بود ،ستاده موردنظر شهروندان را به شیوه صحیح و بدون مراجعه حضوری با سهولت
ارائه دهد و متأسفانه این امر اغلب نادیده گرفته میشود  .در کنار این موارد ،مدیران سازمانی
باید توسط مدیران ارتباطات از آمال ،انتقادات و واکنشهای مردم و بازخورد نظرات مردم
نسبت به سازمان خود آگاه شوند .اتخاذ رویکردی نوین در این حوزه و فاصله گرفتن از
الگوی سنتی با توجه به ظرفیتهای به کارگیری مدیریت ارتباطات الکترونیک ،ضروری
است ،زیرا مدیریت ارتباطات الکترونیک ،امکان تغییر از رویکرد سازمان محوری صرف به
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تعامل میان سازمان و مخاطب را به وجود خواهد آورد و تحقق این امور با توجه به تغییرات
محیطی سریع در جوامع امروز مستلزم ایجاد بینشهای تازه در مدیران و کارکنان است
(بلوفیلد و مورای  )3001 ،7و موضوع مهم بسترسازی شرایط برای اجرای این اصل مهم و
اساسی است.
در جوامع امروز ،دولت ها به نقش فنـاوریهـای نـوین اطالعـات و ارتباطـات در جهـت تحقـق
رویکرد مـردم محـوری ،مشـارکت مـردم و دیگـر پیامـدهای م بـت آن واقـ

گشـتهانـد .ایـن

تغییرات خود را بهصورت باز مهندسی (تجدید سـازمانی بـرای بهبـود عملکـرد) در فراینـدهای
ساختاری و تشکیالتی ادارات برای خدمترسانی بهتر به افراد جامعه در سطح کـالن (جامعـه و
سازمان ها ) و خرد (افراد) نشـان داده اسـت .بـا ایـن شـرایط نهادینـهسـازی مـدیریت ارتباطـات
الکترونیک ،در سازمان ها برای بهبود ارتباط دولت و مردم به ضرورتی غیرقابـلاجتنـاب تبـدیل
شده است تا بهنوعی آمادگی الکترونیک در جامعه شکل گیرد (یعقوبی.)733 :7211 ،
امروزه ،بهبود عملکرد سازمانی موازی با بهبود ارائه خدمات و فراگیری آن ،کاهش نسبی
بوروکراسی ،افزایش پاسخگویی و افزایش سطح مشارکت شهروندان (تحقق شهروند
الکترونیک ) و مردم محوری است .برای تحقق این مهم ،مردم باید از جریان عملکردها و
فعالیتهای سازمانهایی که بر زندگی آنها مؤثر است ،آگاه شوند .با توجه به ویژگیهای
جامعه امروزی شفافیت و پاسخگویی دو وظیفهای هستند که مدیریت ارتباطات در سازمانها
بر عهده دارند .آگاهی از ظرفیتها و ضرورت استقرار مدیریت ارتباطات الکترونیک در
سازمانها در جهت اهمیت و تحقق کرامتهای انسانی و ایجاد سرمایه اجتماعی برای
سازمانها و کمک به جریان تصمیمگیری در فرایند تکریم ارباب رجوع ،ضرورت و انگیزه را
ایجاد میکند تا خألهایی که در این زمینه وجود دارند پر شود( .ایکزاویر  )3002 ،3نتایج این
پژوهش میتواند با ارائه راهکارهایی به سازمانها آنها را در جهت تعالی سازمانی یاری کند.
مدیریت ارتباطات الکترونیک ،امکان تغییر از رویکرد سازمان محوری صرف به تعامل میان
سازمان و مخاطب را به وجود خواهد آورد .با توجه به ویژگیهای جامعه امروزی شفافیت و
1. Blowfield and Murray
2. Xavier
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پاسخگویی دو وظیفها ی هستند که مدیریت ارتباطات در سازمان ها بر عهده دارند .این
پژوهش بر آن است تا ابعاد مختل

«ظرفیتهای مدیریت ارتباطات الکترونیک در اجرای

طرح تکریم اربابرجوع» را مورد بررسی قرار دهد .حال سؤال این است که قابلیتهای
مدیریت ارتباطات الکترونیک در راستای تکریم اربابرجوع و تعالی سازمانی چیست؟ در
راستای پاسخگویی به این سؤال ،هدف اصلی این پژوهش ،بررسی میزان استفاده و مقایسه
سایتهای چهار وزارتخانه وزارت آموزش وپرورش ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی،
وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی از فناوریهای نوین
اطالعات و ارتباطات و سطح بهرهگیری از مدیریت ارتباطات نوین و علمی و همچنین،
سنجش دیدگاههای مراجعه کنندگان به این وزارتخانهها در مورد شناخت قابلیتهای موجود
و مطلوب مدیریت ارتباطات الکترونیک و چگونگی استفاده آنان از این فنّاوریها است.

مروری بر مبانی نظری تحقیق
مدیریت ارتباطات از وظای

مشخص مدیریتی است که اندیشمندان حوزههای مختل

به آن

پرداختهاند .مارتسون مدیریت ارتباطات را هنری میداند که بهوسیله آن میتوان موسسه،
سازمان و افراد را مورد عالقه و احترام کارمندان ،مشتریها و مردمی که با آن سروکار دارند،
قرار داد .برای مدیریت ارتباطات شناخت انتظارات ،نیازها و مشکالت مردم در اولویت قرار
دارد (قاضی ،میر سعید .)72-71 :7210،از نظر ویندال مدیریت ارتباطات  . 7به ارتباط،
دریافت ،پذیرش و همکاری دوجانبه میان سازمان و مردمی که با آن سروکار دارند کمک
میکند  . 3تا حد امکان مدیریت مشکالت و مسائل را با آگاهی از افکار عمومی و پاسخ
گوئی شکل میدهد  . 2بر مسئولیت مدیریت در ارائه خدمت به منافع عمومی (با تأکید بر این
مسئولیت) تأکید میکند  .1به مدیریت کمک میکند تا از تغییرات عقب نماند 2؛ و بهعنوان
نظام هشداردهنده روندهای آتی را پیشبینی می کند (ویندال و همکاران.)7211:711 ،
با توجه به نگاهی که سازمان به مدیریت ارتباطات دارد؛ بهتبع آن طراحی ،پیادهسازی و اجرای
راهبردهای ارتب اطی مدیریت ارتباطات متفاوت خواهد بود .مدیریت ارتباطات با توجه به نوع
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نگاهی که به برقراری ارتباط با افراد درون و بیرون سازمان دارند ،دارای ویژگیهای زیر
هستند:
 .7مدیریت ارتباطات سنتی عملکرد مدیریت ارتباطات صرف اً درونسازمانی و بیگانه با محیط
خارج از سازمان است و برقراری ارتباط با جامعه مهم نیست.
 .3مدیریت ارتباطات فنی (تکنیک گرا) بر تصویرسازی م بت از سازمان و نقش فنی
مدیریت ارتباطات برای رسیدن به مقصود تأکید دارد( .تأکید بر مدیریت سختافزاری
مدیریت ارتباطات)
 .2مدیریت ارتباطات سازمان گرا تسهیل گر تصمیمگیری است و در جریان اتخاذ
تصمیمات نقشی ندارد و تنها اهداف سازمان مهم است (اولیوار.)73 :7211،
 .1مدیریت ارتباطات متقارن مبتنی بر ماهیت واقعی مدیریت ارتباطات است که منافع
دوسویه سازمان و مردم را در نظر میگیرد و نقش راهبردی دارد (مبتنی بر مدیریت
ارتباطات مشارکتی) (سفیدی.)12 :7212،
از نظر دین کراکبرگ و کنت استارک ( )7311مدیریت ارتباطات علمی و نوین بر مواردی
چون :پیوستگی و نزدیکی مردم با سازمان ،بهرهگیری از فناوری برای ایجاد اجتماع ،وارد
شدن به ارتباطات ارضاکنن ده و کمک به انتقال تجربیات ،مسائل و احساسات جامعه تأکید
دارد.
ویلسون ( )7311شاخصهای عمده در رسیدن به اهداف متعالی سازمان و جامعه را شامل
مواردی چون  .7داشتن بینش گسترده  .3مشارکت صادقانه در خدمترسانی به جامعه نه
صرفاً بهمنظور سودجویی  .2ارزشهای سازمانی که بر اهمیت دادن به مردم تأکید دارد
ازجمله اعتماد ،احترام و شأن انسانی  .1تشریکمساعی در حل مسئله و توانبخشی 2؛ و
رویکرد ایجاد مناسبات برای مدیریت ارتباطات میداند (هیث  .)3007 ،7این دیدگاهها به نفس
موضوعیت اجتماعی در مدیریت ارتباطات پرداختهاند که بر دیالوگ ،ارتباطات متقارن،
دوری از سازمان محوری افراطی ،نفوذ اراده و عامالن اجتماعی و قدرت متوازن میان سازمان
1. Heath
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و مردم ،توجه سازمانها به مدیریت شبکههای وسیع روابط متقابل تأکید دارد .مدیریت
ارتباطات الکترونیک که بر پایه گروههای اجتماعی اینترنتی استواراست ،میتوانند با
کنشهای دوسویه و تعاملی زمینه ارتباطات اجتماعی را در همه عرصهها گسترش دهند .آنچه
در این عرصه مورد توجه قرار میگیرد ،شیوههای مؤثر برای شیوه شناخت اجتماعی و
ارتباطات اجتماعی است (گریگوری و ادواردز .)3077 ،7
گرونیک و هانت ( )3007چهار الگو در مدیریت ارتباطات را ارائه دادند که نمایانگر
ارزش ها و اهداف رفتارهایی است که سازمانها در مدیریت ارتباطات خود اعمال میکنند.
این الگوها به ترتیب کارایی دارای ویژگیهایی زیر هستند:
 .7کارگزار و تبلیغات مطبوعاتی :مدیریت ارتباطات می کوشد با استفاده از هر راهی رسانه را
جلب کند.
 .3الگوی اطالعات همگانی :آنچه درباره سازمان درست است منتشر میشود و اطالعات
منفی پخش نمیشود  .در این الگو عملکرد مدیریت ارتباطات صرفاً تابع سازمان است و
سازمان درصدد کسب اطالعات از مردم نیست.
 .2ارتباط دوسویه ناهمسنگ :مدیریت ارتباطات از تحقیق برای تشخیص پیامهایی استفاده
میکند که بهاحتمالقوی پشتیبانی گروهها را برمیانگیزد ،بیآنکه نیازی به تغییر رفتار سازمان
توسط مدیر وجود داشته باشد( .اقناع و تطمیع) تأثیرگذاریها ناهمسنگاند؛ زیرا تغییر رفتار
مطلوب به سود سازمان تمام میشود نه مردم و گروهها.
 .1ارتباطات دوسویه و همسنگ :سازمانهایی که شیوه مدیریت ارتباطات دوسویه همسنگ را
به کار میبندند از چانه زدن ،مذاکره و راهبردهای رفع اختالف برای سامان دادن به تغییرات
مبتنی بر همزیستی در افکار ،گرایشهای ذهنی رفتارهای سازمان و گروههای مخاطب خود
استفاده میکنند (بوتان و هزلتون .)23-7211:17 ،مدیریت ارتباطات زمانی موفق خواهد بود
که به دست افراد غیرمتخصص که تجربه ،آموزش و تخصصی در این رشته ندارند ،سپرده
شود .عدم توجه به این امر مشکالت جدی را در بلندمدت برای سازمان به وجود میآورد .در
1. Gregory and Edwards
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اصطالح مدیریت ارتباطات به این شرایط تخطی گفته میشود .این عمل زمانی رخ میدهد
که مدیریت اشخاصی را از بخش یا حرفهای غیر از حوزه تخصصی فعالیت مدیریت ارتباطات
برای نقش مدیریت ارتباطات استخدام ،ترفیع یا انتقال دهند (گرونیگ و دوزیر  .)3001 ،7سه
گونه تخطی شناسایی شده است :تخطی صالحیتی ،ساختاری ،عملکردی .تخطی صالحیتی،
انتصاب کارکنان غیرمتخصص برای مدیریت یک بخش یا واحد مدیریت ارتباطات است.
تخطی ساختاری ،واحد مدیریت ارتباطات را تابع واحدهای دیگر در سلسله مراتب سازمانی
قرار میدهد .تخطی عملکردی ،زمانی اتفاق میافتد که بخشها یا واحدهای دیگر فعالیتهای
را بر عهده بگیرند که در داخل قلمرو عملیاتی روابط عمومی یا مدیریت ارتباط جا دارد.
دو عامل بر میزان تخطی صالحیت تأثیر میگذارد  .7درگیری واحدها در عملکردهای
مدیریت ارتباطات  . 3توانایی متصدیان مدیریت ارتباطات برای کار کردن در یک مقام
مدیریتی .وقتی مدیریت ارتباطات به کارهایی سنتی و پیش و پا افتاده دست میزند ،تأثیر
مدیریت ارتباطات بر خطمشی شرکتی که در راستای مردم محوری حرکت میکند ،عقیم
مانده که هیچ سودی برای سازمان و مردم در پی نخواهد داشت .پس تخطی زمانی شکل
میگیرد که بهجای آنکه از مدیریت ارتباطات ،برنامهریزی و پاسخگویی خواسته شود ،به
آنها بگویند چهکار کنید (هیث .)3007 ،3
در دیدگاه های سازمانی و مدیریتی مشارکتی و نوین این اصل مطرح است که افراد بهمنظور
تغییر سیاستها ،عملکردها یا وضعیتهای مسئلهدار؛ فشارشان را بر سازمان اعمال میکنند .از
این دیدگاه در مدیریت ارتباطات وضعیت مشکلساز زمانی به وجود میآید که افراد در
عملکرد یا سیاستهای سازمان اثر معکوسی را مشاهده کنند؛ یعنی اینکه افراد احساس کنند
سازمان از عملکرد واقعی خود برای خدمترسانی دور شده است .چنانچه بین عملکرد
سازمان و انتظارات جامعه تفاوتی احساس شود این واحد مدیریت ارتباطات است که باید
اختالفات را شناسایی و برای رفع آن به مدیریت عالی سازمان انتقال دهد .الزمه این روابط
1. Grunig and Dozier
2.Heath
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متقابل اعتماد متقابل میان مدیریت ارتباطات و جامعه است (کاتلیپ و همکاران  .)3003 ،7برای
نمونه طی دهههای  7320-7310شرکتهای آمریکایی برای رفع مشکالت به وجود آمده
تحت فشار قرار گرفتند .آنها به منظور دفاع از خود در دادگاه افکار عمومی از مدیریت
ارتباطات استفاده کردند .با نهادینه شدن این دید بسیاری از اصالحات مورد مطالبه توسط
کنش گرایان در دهه  7310به قانون تبدیل شدند .مسائل و نیازهای جامعه باعث شد تا
سازمانها بهترین برنامههای مدیریت ار تباطات را تدوین کنند .مدیریت ارتباطات سازمانها با
توجه به مسائل و خواستههای اربابرجوع با تالشهای هماهنگ شده برای ایجاد اصالحات
در سازمانها میتوانند نقش مهمی داشته باشند تا منافع دوسویه مردم و سازمان را تأمین کنند.
جامعه امروزی جامعهای باز و متنوع است (هیث .)27-21 :7211 ،از نظر هابرماس حوزه
عمومی یا گستره همگانی عرصها ی از حیات اجتماعی است که در آن بتوان چیزی را در
برخورد با افکار عمومی شکل داد .در آن صورت اصلیترین و اساسیترین چیزی که مردم
به آن نیاز دارند؛ گسترش و پراکنش ارتباطات میان آنان است .گسترش و پراکنش این حوزه
مستلزم وجود ابزار ،امکانات ،دستگاهها و جهاز خاصی است که در هر زمان با توجه به رشد و
پیشرفت علم ،فنّاوری و دانش بشری متفاوت خواهد بود (نوذری .)111-111 :7211 ،در کنار
مفهوم حوزه عمومی او مدیریت ارتباطات را جزو حوزه عمومی قلمداد می کند .هابرماس
پیدایش مدیریت ارتباطات را مربوط به قرن  71میداند که همگام با ارائه اطالعات از سوی
دولت بوده است (وبستر .)372: 7210،او نقش مدیریت ارتباطات را در رشد گستره همگانی
غیرقابلانکار میداند ،اما از سوئی بیان میکند ،مدیریت ارتباطات توجیهگر عملکرد سازمانی
است که اطالعات را برای رسیدن به هدف خود دستکاری می کند .ولی در یک گستره
همگانی نفع سازمانی همگام با نفع عموم مردم است و سازمان در قبال جامعه ملزم به پاسخ
گوئی است .در غیر این صورت ارتباطی که وجود خواهد د اشت؛ ارتباط عمودی مبتنی بر
عدم پاسخ گوئی است .پس مدیریت ارتباطات در جامعه اطالعاتی با پیریزی نظام

1. Cutlip et al.
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اطالعرسانی صحیح ،امکان جستجوی حقیقت را فراهم میآورد که در خدمت رشد و تعالی
انسانها قرار میگیرد .
مطابق نظریه تعالی سازمان در صورتی میتواند به تعالی ،اوج و شکوفایی برسد که اصول
مهم زیر را رعایت کرده و مورد توجه قرار دهد.
 .7ارزش ارتباطات .بهعنوان یک شاخص مؤثر در یک سازمان در نظر گرفته میشود .
 . 3خدمت .به وظای

راهبردی سازمان .مدیریت ارتباطات باید نظر مردم را برای مشارکت

در سطح برنامهریزی سازمانی در نظر بگیرد و در پاسخگویی به مسائل اجتماعی و عملیات
روزمره نقش مهمی ایفا کند.
 .2ایفای نقش مدیریتی .مدیریت ارتباطات نهتنها در شکلگیری اهداف و استراتژیهای مؤثر
است ،بلکه با تأثیرگذاری بر محیط و فرایندهای تصمیمگیری بیرون و درون سازمان تحقق
اهداف استراتژیک را امکانپذیر میسازد( .اتانگ و پیژکا .)3070 ،7
 . 1پتانسیل بخش ارتباطات .تئوری تعالی میگوید :ارتباطات متقارن و مدیریت باید هر دو با
هم در نظر گرفته شوند و پتانسیل ارتباطدهنده در انجام این کار بستگی به دانش او دارد.
 . 2فعالیت کنشگران و فعاالن .فشار فعاالن باعث میشود مدیریت ارتباطات به ارتباط با مردم
خارج ،حل مشکالت مربوط به سیاست سازمانی ،مدیریت پیشگیرانه مسائل و ایفای نقش در
سطوح باالتر برنامهریزی استراتژیک سازمان تشویق شود.
 .1فرهنگسازمانی  .سازمانهای دارای فرهنگ مشارکتی بهجای فرهنگ ریاستی و ساختمان
اداری طبیعی بهجای مکانیکی یا دارای الیههای چندگانه قادرند مدیریت ارتباطات مؤثری
ایجاد کنند .فرهنگ حاکم میتواند دگرگونی اثربخش (مبتنی بر نوآفرینی و کارآمد) را
ناکام سازد یا آن را سرعت بخشد و پیش براند (شین .)3001 ،3
 . 1پذیرش تنوع و گوناگونی .در این تئوری میگویند اگر در بخش مدیریت ارتباطات
گوناگ ونی و تنوع در نظر گرفته شود ،میزان درک و قابلیت معرفی افراد گوناگون جامعه در
محیط سازمان باال میرود .
1. Etang and Pieczka
2. Schein
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آثار استقرار مدیریت ارتباطات الکترونیک در سازمان
فناوریهای نوین نظیر اینترنت ،اینترانت ،اکسترانت و سایر رسانههای اجتماعی و ابزارهای
کاربردی ارتباطات الکترونیک نظیر وبسایتها ،سیستم پرسش و پاسخها ،پیمایشها و
نظرسنجیهای آنالین ،لیست ایمیلها ،سیستم ارسال نظرها ،پست الکترونیک ،سیستم پیام
کوتاه ،کیوسکهای اطالعرسانی ،سیستمهای پاسخگوی خودکار ،تابلوهای پیام نویسی و
رسانههای دیگر بهمنظور تسریع در اطالعرسانی ،ایجاد سهولت برای اربابرجوع در جهت
کار با سازمان ،افزایش کارایی ،شفافسازی سازمان در ارائه خدمات و تحقق مفهوم مشتری
مداری ،مخاطب محوری و ارباب رجوع محوری به کار گرفته میشود که مبتنی بر فضای
مشارکت و بازخورد است (هالتز )3073 ،7
فناوریهای نوین ارتباطی و اطالعاتی که از ویژگـیهـایی نظیـر تعـاملی بـودن ،جمـع زدایـی،
ناهمزمانی :غلبه بر زمان ،تمرکززدایـی ،قـدرت دریافـتکننـدگان ،انعطـافپـذیری و ظرفیـت
بیشتر برای توزیع و گـردآوری اطالعـات مـیتواننـد امکـان دخالـت و بـازخورد نظـرات افـراد
جامعه را در فرایندهای تصمیمگیری و تعامل با دستگاههای ذیربط فراهم کنند .ایـن تغییـرات
در حوزه مدیریت ارتباطات موجد زمینههـای پاسـخگویی دموکراتیـک و دوسـویگی در یـک
سازمان با مردم اسـت (شـکرخواه .)73 :7213 ،در فضـای کنـونی پاسـخگویی ،هـیچ سـازمانی
نمیتواند با نگاهی خودبینانه و متکبرانه ،از ارتباطات خود راضـی باشـد یـا مـدیریت ارتباطـات
استراتژیک را نادیده بگیرد( .اولیوار .)13 :7211،همین ارتباطـات الکترونیـک بـا پهنـه اینترنـت
چالشی نوین را برای پاسخگویی و مسئولیت اجتمـاعی بـه بـار خواهـد آورد .درواقـع مـدیریت
ارتباطات بزرگترین و حیاتیترین سیستم مدیریتی در جایگاه سازمانی است که نقـش حیـاتی
در کنار سایر عوامل برای ارتقای سازمانی ،پر کردن خـأل در زمینـه مسـئولیت اجتمـاعی ،رشـد
ارتباطــات اجتمــاعی ،حصــول اهــداف ســازمانی دارد .نبایــد از یــاد بــرد کــه مــدیریت ارتباطــات
الکترونیک وسیلهای برای خدمترسانی سـریعتـر و گسـتردهتـر بـه مـردم محسـوب مـیشـود .هرقـدر

1. Holtz
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دامنــه اســتفاده مــردم ،ســازمانهــای دولتــی و بخــش خصوصــی از ایــن فنّــاوریهــای جدیــد ارتبــاطی
فراگیرتر شود؛ قدرت تعامل افراد جامعه با سازمانها افزایش مییابد (ضیائیپرور.)73:7211 ،
در سازمانهای سنتی یک نظام فرماندهی مبتنی بر یکسویگی ،کنترل و وجود فاصله عمیق
میان رأس و پایه سازمان حاکم است و عملکرد مدیران میانی و مدیران ردهباال (برای م ال
مدیریت ارتباطات) تابع سلطه فرماندهی مدیران باالی رأس و روسا قرار میگیرد که فاصله
عمیق میان رأس س ازمان پایه هرم (اربابرجوع) شکل میگیرد؛ زیرا مدیریت ارتباطات در
این ساختار سنتی فاقد کارایی ارتباطی در جهت برقراری ارتباطات مؤثر میان رأس و پایه هرم

مدیران رده میانی

مدیران ارتباطات

ائتالف مسلط
مدیریت ردهباال

مدیران ردههای پایین

است (نمودار شماره ( .)7فیلیپس و یانگ )3003 ،7

مدیریت کنترل و
فرماندهی

اربابرجوع سازمان
نمودار  .1جایگاه مدیریت ارتباطات در سازمانهای سنتی

1. Philips and Young
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برخالف سازمانهای سنتی ،شبکههای ارتباطی در همه جای سازمان وجود دارد و مردم از
طریق مدیریت ارتباطات الکترونیک و ارتباطات شبکها ی با رأس سازمان ارتباط دارند که
پیامدش کاهش شکاف و فاصله میان مردم با روسا و مدیران خواهد بود (نمودار شماره . )3

جایگاه ائتالف مسلط در ساختار سازمانی
تغییریافته

اربابرجوع

ارتباطات شبکهای مدیریت
ارتباطات الکترونیک

اربابرجوع

نمودار  .2سازمان و مدیریت ارتباطات الکترونیکی مبتنی بر رسانههای اجتماعی
(فیلیپس و یانگ)141 :2002 ،

تکریم اربابرجوع و شاخصهای آن
اهمیت دادن به کرامتهای انسانی در بوروکراسیهای اداری عظیم که شاید مفهومی
کمرنگ شده است ،جزء اصلی مأموریت هر سازمانی است .عدم توفیق در انجام کارها با
توجه به مراجعات مکرر ،اتالف در هزینه و وقت ،عدم احترام از سوی کارکنان و احساس
تبعیض در میان دستگاه ازجمله این مشکالت است .الزام و تعهد در خصوص تکریم انسانی
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گاهی در قوانین شرعی و الهی به صورت قوانین مدنی ،اجتماعی و گاه در اشکال عرف و
قراردادها بروز مینماید( .معادی )1 :7212،انسان در هر جایگاهی در ارتباط با همنوعان
خویش عالقه به موردتکریم واقعشدن و به همان نسبت موردتکریم قرار دادن دیگران دارد.
این مهم در سطح روابط فردی تا مجامع ،سازمانهای اداری و دستگاههای دولتی به طرز
مشهودی مورد توجه قرارگرفته است .بهتبع آن مخاطبان ،اربابرجوع و مردم دارای حقوقی
هستند که مجموعه سازمان در ادای این حق موظ

هستند ادای دین کنند .ازاینرو بایستی

فضا و بستر مناسب با الزامات قانونی و ضمانت اجرایی برای تحقق تکریم با توجه به
پیچیدگیهایی که در جوامع امروزی وجود دارد؛ شکل گیرد .برای حل اینگونه مسائل در
ادارات ،شورای عالی اداری در نودمین جلسه مورخ  7217/7/32بنا به پیشنهاد سازمان
مدیریت و برنامهریزی کشور بهمنظور تکریم و جلب رضایت مردم و اربابرجوع نسبت به
عملکرد واحدهای اجرایی کشور آییننامههایی را تصویب نمودند.
سازمانهای پیشرو و موفق امروزی به مشتری و اربابرجوع راضی بهعنوان یک عامل اصلی
موفقیت نگاه میکنند .این سازمان ها برای کسب اعتبار ،پرستیژ اجتماعی یا تجاری خود،
مستمراً رویهها و راهبردهایی را ابداع و استفاده میکنند که باعث رضایت و وفاداری مشتری و
اربابرجوع شوند .رضایت مشتری و یا اربابرجوع فرآیند بلندمدتی است که باید بهطور
سامانمند و تدریجی اجرا و سازماندهی شود .استفاده از ابزار آموزش در توانمندی کارکنان
بهمنظور تغییر نگرش آنان نسبت به اربابرجوع و مشتری و درنهایت تکریم او یکی از
ابزارهای موفقیت است .انتظاراتی که اربابرجوع از وزارتخانه ها دارند و اقداماتی که
دستگاههای ذیربط باید انجام دهند عبارتاند از :احترام ،تکریم ،وقتشناسی ،برقراری
روابط عاطفی و ارتباط با اربابرجوع برای حل مسئله ،درک مسائل و نیازهای اربابرجوع،
پیگیری کار اربابرجوع بدون ایجاد مشکل و بهانهگیری ،شنیده شدن صدای اربابرجوع،
شکایتها ،انتقادها ،نیازها ،پذیرش و پاسخگویی به آنها ،حل مسائل و مشکالت اربابرجوع
و انجام فعالیتهایی که زحمت او را کم میکند ،حق آگاهی و دسترسی به اطالعات ،ارائه
پیشنهادهای سازنده ،اعالم تعهدات و الزامات سازمانها برای اربابرجوع تا راهنمای آنها
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برای هدایت و حل مشکالتشان باشد ،تعری

حقوق و اختیارات اربابرجوع ،حفظ حریم

خصوصی و حفظ ایمنی و سالمتی ازجمله شاخصهای تکریم اربابرجوع است( .آییننامه
طرح تکریم اربابرجوع)
اربابرجوع وقتی بهعنوان مراجعه کننده برای دریافت راهحل به مسئوالن دستگاهها،
وزارتخانهها و سازمانها مراجعه میکنند در ارتباط با س ازمان با پنج حالت مختل

روبه رومی

شود؛ سه حالت م بت و دو حالت منفی  . 7 :ناراضی  .3آسیبپذیر  .2امیدوار  .1وفادار . 2
راضی (بلوری تهرانی .)73 :7211،این حالتهای مختل

بستگی به برخورد سازمانها و

درک اهمیت ارزش انسانی و تکریم ارباب رجوع دارد .در میان این حالتها ،بدترین حالت"،
آسیبپذیری " و "وفاداری "بهترین حالت برای است .باید این انتظار از مدیریت ارتباطات
الکترونیک وجود داشته باشد که بتواند با مدیریت صحیح ،نارضایتی و آسیبپذیری را از
ذهن ارباب رجوع بزداید و او را امیدوار و وفادار به دستگاه و سازمان کند یا بالعکس با عدم
مدیریت صحیح مسائل ارباب رجوع ،وضعیت منفی به وجود آورد.
اهمیت طرح تکریم نه تنها در ایران بلکه توسط اندیشمندان هم مطرح شده است .در سال
 7311دین کراکبرگ و کنت استارک بیان کردند که مفهوم اجتماع یا جماعت باید بهعنوان
پایه عملکرد مدیریت ارتباطات قرار گیرد  .درواقع اندیشمندان این حوزه از مدیریت ارتباطات
انتظار دارند :پیوستگی و نزدیکی مردم را با سازمان صورت گیرد ،از فناوری بهعنوان ایجاد
اجتماع بهره بگیرند ،وارد ارتباطات ارضاکننده شوند و به جامعه کمک کنند که تجربیات،
مسائل و احساساتشان را منتقل کنند .ظهور رسانههای نوین ابزارهای سنتی حاکمیت دولتی را
به چالش کشانده و پیشرفت و گسترش فناوریهای اطالعات و ارتباطات رسانه ها و ابزارهای
نوین ارتباطی به عنوان یک کانال جانشین ارتباطی برای شکلدهی به تالشهای مدیریت
ارتباطات دولتی مطرح شده است که اثرات زیادی بر جای خواهد گذاشت .ویلسون استدالل
کرد شاخصهای عمده در ایجاد چنین اهدافی عبارتاند از  -7بینش گسترده  -3مشارکت
صادقانه در خدمترسانی به جامعه نه صرفاً به منظور سودجویی  -2ارزشهای سازمانی که بر
اهمیت دادن به مردم تأکید دارد ازجمله اعتماد ،احترام و شأن انسانی  -1تشریکمساعی در
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حل مسئله و توانبخشی  -2ایجاد مناسبات برای مدیریت ارتباطات .در سال  7311گرونیک و
هانت به دلیل اهمیت نقش ارتباطات در ایجاد همگرایی ارتباطات دوسویه و همسنگ را
بهعنوان ایدئالترین شکل ارتباط سازمانی مطرح کردند .سازمانهایی که شیوه مدیریت
ارتباطات دوسویه همسنگ را به کار میبندند از چانه زدن ،مذاکره و راهبردهای رفع اختالف
برای سامان دادن به تغییرات مبتنی بر همزیستی در افکار ،گرایشهای ذهنی رفتارهای سازمان
و گروههای مخاطب خود استفاده میکنند (ولچ و جاکسون  .)3001 ،7مطابق با نظریه کنش
گرایی عدم برقراری ارتباط صحیح با افکار عمومی و جامعه موجب ایجاد بحران خواهد شد.
بهاینترتیب که افراد بهمنظور تغییر سیاستها ،عملکردها یا وضعیتهایی که کنشگران آن را
مشکل میدانند؛ فشارشان را بر سازمان و یا مؤسسات اعمال میکنند .از این دیدگاه وضعیت
مشکلساز زمانی به وجود میآید که افراد در عملکرد یا سیاستهای موسسه اثر معکوسی را
مشاهده کنند .یعنی اینکه افراد احساس کنند سازمان یا هر دستگاهی از عملکرد واقعی خود
برای خدمترسانی دور شده است .چنانچه بین عملکرد سازمان و انتظارات جامعه تفاوتی
احساس شود این واحد مدیریت ارتباطات است که باید اختالفات را شناسایی و برای رفع آن
به مدیریت عالی سازمان انتقال دهد .طی دهههای  7320-7310شرکتهای آمریکایی برای
رفع مسائل و مشکالتی که به وجود آمده بود تحت فشار قرار گرفتند .آنها بهمنظور دفاع از
خود در دادگاه افکار عمومی از مدیریت ارتباطات استفاده کردند .با نهادینه شدن کنش
گرایی بسیاری از اصالحات مورد مطالبه توسط کنش گرایان در دهه  7310به قانون یا
آییننامه تبدیل شدهاند .مسائل و نیازهای گروه کنشگر و اربابرجوع باعث میشود تا
سازمانها بهترین برنامههای مدیریت ارتباطات را جهت تأمین منافع مردم و سازمان تدوین
کنند (هالتزاسن  .)3001 ،3این نظریههایی که به نفس موضوعیت اجتماعی در مدیریت
ارتباطات پرداخته اند بر دیالوگ ،ارتباطات متقارن ،دوری از سازمان محوری ،نفوذ اراده و
عامالن اجتماعی و قدرت متوازن میان سازمان و مردم ،توجه سازمان ها به مدیریت شبکههای
1. Welch and Jackson
2. Holtzhausen
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وسیعی از روابط متقابل تأکید دارد که عدم توجه به آنها دستگاهها را دچار زحمتهای
فراوانی نموده است.
طبق نظریه تعالی یک سازمان در صورتی میتواند به تعالی ،اوج و شکوفایی برسد که اصول
مهم را با دید مدیریتی ارتباطات مورد توجه قرار دهد 7:ـ ارزشها و پتانسیلهای ارتباطات
به عنوان یک شاخص مؤثر در یک سازمان در نظر گرفته شود  3ـ مدیریت ارتباطات نظر مردم
را برای مشارکت در سطح برنامهریزی سازمانی در نظر بگیرد و نقش مهمی در پاسخگویی به
مسائل اجتماعی و عملیات روزمره ایفا کند  2ـ مدیریت ارتباطات نهتنها در شکلگیری
اهداف و استراتژیهای مؤثر است ،بلکه با تأثیرگذاری بر محیط و فرایندهای تصمیمگیری
بیرون و درون سازمان تحقق اهداف استراتژیک را امکانپذیر میسازد  -1ارتباطات تعاملی
به عنوان بهترین مدل برای رسیدن به تعالی سازمانی بکار گرفته شود  -2فعالیت کنشگران و
فشار فعاالن باعث میشود مدیریت ارتباطات تشویق به ارتباط با مردم خارج ،حل مشکالت
مربوط به سیاست سازمانی ،مدیریت پیشگیرانه مسائل و ایفای نقش در سطوح باالتر
برنامهریزی استراتژیک سازمان شوند  -1سازمانهای دارای فرهنگ مشارکتی بهجای فرهنگ
ریاستی یا دارای الیههای چندگانه قادرند مدیریت ارتباطات مؤثری ایجاد کنند .فرهنگ
حاکم میتواند دگرگونی اثربخش (مبتنی برنو آفرینی و کارآمد) را ناکام سازد یا آن را
سرعت بخشد و پیش براند (پائون .)3003 ،7

1. Păun
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امکانات مدیریت ارتباطات الکترونیک نظیر
تماس با ما ،ارتباطات مردمی
تاالر گفتگو ،خبرنامه الکترونیک ،وبالگ

پست الکترونیک نظرسنجی آنالین،
وبسایت سازمان

نظریه حوزه عمومی

پست الکترونیک نظرسنجی
آنالین ،وبسایت سازمان

سازمان متعالی
الگوی دوسویه همسنگ

نظریه اجتماعگرایی مدیریت
ارتباطات اجتماعمحور
کنش گرایی

خبرخوان وبسایتها ،نظرسنجیهای
آنالین
نمودار شماره  :3تعیین عوامل و شاخصهای مؤثر در تقویت سازمان متعالی در راستای تکریم
اربابرجوع از طریق شکلگیری مدیریت ارتباطات تعالی گرا

پیشینه تحقیق
اهمیت مدیریت ارتباطات در پژوهش ها از ا ابعاد مختلفی مورد بررسی قرارگرفتهاند .برخی پـژوهشهـا بـه
موانع اجرای این سیستم در سـازمانهـای ایـران پرداختـهانـد .منصـور سـاعی ( )7211در چهـار بعـد ،موانـع
فراروی مدیریت ارتباطات را مورد بررسی قرار داده است:
 .7از نظر جایگاه ،نقشهای مدیریتی و وظای

مدیران در سازمان  .3از نظر کارکردهای اطالع رسانی

و ارتباط با مخاطبان و پاسخگویی به آنان  .2از نظر ارتباط با رسانهها و مدیریت ارتباطات  . 1از نظر
حرکت بهسوی مدیریت ارتباطات الکترونیک و مسائل آموزشی مدیریت ارتباطات.
دکتر محمد قیراط ( )3070به بررسی به کارگیری اینترنت در مدیریت ارتباطات در کشور
امارات متحده عربی پرداخته است .محقق در این تحقیق از روش تحلیل محتوا به بررسی
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سایتها ،میزان به روز بودن اخبار سایتها ،آرشیوهای ویدئویی و روزنامهها ،فیلمها،
بریدههای خبر ،اتاق خبر در وبسایت ،تور مجازی در سایتها ،تماس با مدیریت ارتباطات
برخی دانشگاهها م ل دانشگاه شارجه ،امارات متحده عربی ،بانک ها م ل بانک اسالمی دبی،
اداره پلیس ،وزارتخانهها ،شرکتهای نفتی ،مراکز تجاری ،فرودگاهها و شهرداریها پرداخته
است.
محقق به نتایج زیر رسیده است :تنها یکسوم سازمانهای مورد بررسی از روزنامههای
الکترونیک بهمنظور نظارت بر چگونگی پوشش سازمانهایشان در اخبار و جمعآوری اخبار،
دادهها و اطالعات که برای انجام وظای

گوناگون سازمانهای مورد بررسی اهمیت داشتهاند،

استفاده کرده اند و محقق در پایان به این نتیجه رسیده است که سازمانها در امارات متحده
عربی بیشتر به دنبال سوءاستفاده از سایتها هستند .ازاینرو بهکارگیری ارتباطات تعاملی،
اینترنت ،انتشارات آنالین ازجمله راهکارهایی است که مدیریت ارتباطات مؤثر و موفق در
اختیار سازمانها قرار میدهد (گیرات .)3070 ،7
میهاال پاون ( )3003در تحقیقی به بررسی چالشها و فرصتهای بهکارگیری رسانههای اجتماعی
در نهادهای عمومی و روزنامهها ،مزایای طراحی و بهکارگیری شبکههای اجتماعی و
کانالهای مختل ها برای برقراری ارتباط با عموم جامعه در مدیریت ارتباطات سازمانهای
دولتی پرداخته است .محقق پس از جمعآوری اطالعات در مورد دیدگاههای روزنامهنگاران
و متخصصان مدیریت ارتباطات ،به نتایج زیر دست یافته است:
هر دو گروه مورد بررسی بر استفاده و گسترش استفاده از شبکهها برای برقراری ارتباط تأکید
داشتهاند ،درک ارزش رسانههای اجتماعی مختل

به عنوان یک منبع مهم که سهم فراوانی در

برجستهسازی موضوعات دارد ،برای حرفهایهای مدیریت ارتباطات که در هر صنعتی فعالیت
دارند ،ضرورت ایجاب میکند که اطالعات موجود در سایتها را نظارت کنند تا از این
طریق با تولیدکنندگان اطالعات ،ارتباط مستحکمتر ی برقرار کنند ،رسانههای اجتماعی
به عنوان یک ابزار جانشین ،برقراری ارتباط دوسویه و متقارن بین دولتها و عموم را تقویت
1. Kirat
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میکنند ،ظهور رسانههای اجتماعی ابزارهای سنتی مدیریت ارتباطات دولتی را به چالش
میکشاند و در واکنش به پیشرفت و گسترش فناوریهای اطالعات و ارتباطات رسانههای
اجتماعی به عنوان یک کانال جانشین ارتباطی برای شکلدهی به تالشهای مدیریت ارتباطات
دولتی مطرح شده است که اثرات زیادی بر جای خواهد گذاشت ((پائون .)3003 ،7

روششناسی تحقیق
مدیریت ارتباطات م ل سایر حوزههای مختل

مطالعات ارتباطی در سالهای اخیر

جهتگیری پژوهشی بیشتری یافته است .دومینیک به نقل از کاتلیپ ،سنتر و بروم در این زمینه
مینویسد «جهتگیری پژوهشی برای کسانی که در عصر اطالعات به کار مدیریت ارتباطات
اشتغال دارند ضروری است...مدیران نوین افرادی با ذهنیتهای حقیقتیاب هستند .هرگاه
الزم باشد جنبههای مدیریت ارتباطات مسائل سازمانی به مدیران انتقال یابد ،رویکرد پژوهش
محور بیشترین تأثیر را بر جا میگذارد» .این پژوهشهای صورت گرفته به منظور طراحی
فعالیتها و برنامههای مناسب و ارزیابی تأثیرگذاری برنامههای مدیریت ارتباطات انجام
میشود (دومینیک و ویمر)122-122 :7211 ،
در این پژوهش از دو روش " پیمایش و تحلیل محتوا "که از شناختهشدهترین روشها در
تحقیقات علوم اجتماعی و ارتباطی است ،بهره گرفته شده است .در کنار روش پیمایشی برای
بررسی دیدگاههای اربابرجوع ،از روش تحلیل محتوا برای تحلیل سایت وزارتخانهها
استفاده کردیم.
در تحلیل محتوای سایتها شاخصهای مورد بررسی در مدیریت ارتباطات الکترونیک
شامل :پست الکترونیک ،پیمایشهای آنالین ،خبرخوانهای آنالین ،تاالر گفتگو ،خبرنامه
الکترونیک و دیگر امکانات تعاملی برای برقراری ارتباط با اربابرجوع بودند.
در این تحقیق جامعه آماری و حجم نمونه و روش نمونهگیری به دودسته تقسیم شد:

1. Păun
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-7روش تحلیل محتوا .در این بخش جامعه آماری تحقیق شامل سایت چهار وزارتخانه
آموزش وپرورش ،بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی ،فرهنگ و ارشاد اسالمی و علوم،
تحقیقات و فناوری است که به دالیل نقش استراتژیک چهار وزارتخانه به شیوه هدفمند از
میان  37وزارتخانه مورد بررسی قرارگرفتهاند.
 -3در روش پیمایشی .جامعه آماری را اربابرجوعهای مراجعهکننده به چهار وزارتخانه مورد
بررسی تشکیل میدادند .از هر وزارتخانه به شیوه هدفمند که از روشهای نمونهگیری غیر
احتمالی است 700 ،نفر مجموعاً برای چهار وزارتخانه مورد بررسی  100نفر انتخاب و
اطالعات موردنیاز از آنها جمعآوری شد .به این صورت که از هر  70نفر مراجعه کننده که
کارت میگرفت به نفر یازدهم پرسشنامه ارائه شد و بهاینترتیب اطالعات موردنیاز در طول
یک هفته از ارباب رجوع چهار وزارتخانه مورد بررسی به دست آمد .با توجه به اینکه جامعه
مورد بررسی دارای گستردگی بود و عدم وجود چارچوب نمونهگیری مشخص برای
جمعآوری اطالعات ،مشکل نمونهگیری دقیق وجود داشت .بنابراین در این پژوهش سعی بر
آن شد تا حتیاالمکان از طریق شیوه هدفمند ،مقصود حاصل شود.
در این تحقیق از طریق روش پیمایشی برای جمعآور ی اطالعات موردنظر تکنیک تحقیق
پرسشنامه مورد استفاده شده است .در روش تحلیل محتوا از طریق تکنیک دستورالعمل
کدگذاری شاخصهای مدیریت ارتباطات الکترونیک استخراج و اطالعات موردنظر
جمعآوری شد .برای تجزیهوتحلیل دادههایی که از طریق پرسشنامه به دست آمد از نرم افزار
 SPSS7712استفاده شده است .واحد تحلیل مورد بررسی ما در پیمایش فرد بوده است.
افرادی که برای حل مسئلهشان به وزارتخانههای مورد بررسی مراجعه کرده بودند .در روش
تحلیل محتوا واحد تحلیل آیکونها و فهرست مربوط به فناوریهای ارتباطی و اطالعاتی در
صفحات سایتها و مربوط به امکاناتی بود که در سایت وزارتخانه ها وجود داشت که
شاخصها و امکانات مهم مدیریت ارتباطات الکترونیک را تشکیل میداد .نقشه سایت،
نظرسنجیهای آنالین ،تاالرهای گفتگو ،خبرنامه الکترونیک ،غنی و بهروز بودن محتوای
سایتها ،امکان برقراری ارتباط با وزیر ،معاونین ،مدیریت ارتباطات و سایر بخشهای
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وزارتخانه ها از طریق پست الکترونیک ،تلفن ،کامنت (ارائه اظهارنظر و تفسیر) ،وبالگ،
نشریات آنالین ،ارائه انتقادات ،پیشنهادها و نظرات توسط اربابرجوع ،ازجمله مهمترین
شاخصها و امکانات ارتباطی در سایت وزارتخانههای مورد بررسی بودند.
روایی در تحقیقات علوم انسانی به روایی درونی و بیرونی تقسیم میشود .روایی درونی زمانی
محقق میشود که پرسشنامه بتواند ما را به سؤالهای تحقیق رهنمون سازد .یکی از انواع روایی
درونی ،روایی صوری  7است .بهاینترتیب که در این تحقیق پرسشنامه و دستورالعمل توسط
استادان راهنما و مشاور تأیید شد تا اعتبار صوری محقق شود .اعتبار بیرونی به شیوه
نمونهگیری مربوط میشود .یعنی نمونهگیری در تحقیق آنقدر درست باشد که بتوان نتایج را
تعمیم داد .در این تحقیق نمونهگیری در تحلیل محتوا زمانی صورت گرفت که هیچ رویداد
خاصی مطرح نبوده و سایتها در وضعیت طبیعی خود به سر میبردند .برای محاسبه پایایی در
روش پیمایش از روش سؤالهای کنترلی استفاده شد .بهاینترتیب که از میان 100
پرسشنامه 10،پرسشنامه به روش تصادفی منظم انتخاب شدند.
شمارههای  10 .20 .30 .70 .7پرسشنامه انتخاب و بررسی شدند .سؤالهای شماره  72،73و 32
پرسشنامه در نمونه مجدد بررسی شد .بهاینترتیب که اگر کسی به سؤال شماره  ،72پاسخ کم
و اصالً را داده بود ،انتظار میرفت که به سؤال شماره  ،73جواب خیر داده باشد .در مورد
سؤال  ،32به نظرسنجیهای آنالین پاسخ منفی داده باشد .در هر  10نمونه مورد بررسی،
پاسخگویان بهدرستی پاسخ داده بودند.

یافتههای پژوهش
با توجه به نتایج بهدستآمده وزارتخانههای مورد بررسی از اک ر نقاط کشور اربابرجوع
داشته اند ،جز وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی که بیشتر مراجعهکنندگان این وزارتخانه از
استان تهران بودند.

1. Formal validity
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 %13/3از مراجعهکنندگان وزارتخانهها مرد و  %31/1زن بودهاند که  %13/1ساکن تهران و
 %21/2از شهرستانها بودند.
 %17/2مراجعهکنندگان دارای تحصیالت دانشگاهی کارشناسی به باال بودند .مجموعاً %23/1
مراجعه کنندگان بیش از سه بار به وزارتخانهها مراجعه کردهاند که بیانگر میزان باالی
مراجعات مکرر اربابرجوع به وزارتخانهها بود.
 %11مراجعهکنندگان برای کارهای شخصی %71/1 ،برای وابستگان و همسران %2/2 ،برای
کار دوستان و  %2/1برای کار فرزندانشان به وزارتخانهها مراجعه کردهاند.
عمدتاً مراجعهکنندگان برای پیگیری نامهها به وزارتخانهها مراجعه کردهاند (%20/1 ،)%11
برای گرفتن امضا و  %33/1برای دریافت اطالعات و  %0/2برای سایر امور به وزارتخانهها
مراجعه کردهاند.
مراجعهکنندگان مدتزمان زیادی را برای حل مشکالتشان در وزارتخانهها صرف کردهاند.
 %21/1مراجعهکنندگان بیشتر از یک روز %27/1 ،کمتر از یک روز %32/2 ،کمتر از نیم روز
 %1کمتر از یک ساعت برای حل مسئلهشان زمان صرف کردهاند.
 %10/1مراجعهکنندگان اطالع داشته اند که مدیریت ارتباطات میتواند در حل مسائل به آنها
کمک میکند %12/1.از پاسخگویان استقرار مدیریت ارتباطات الکترونیک را برای برقراری
ارتباط با وزارتخانه بسیار ضروری تلقی کردهاند.
در پا سخ به این سؤال که مهمترین عامل در استقرار دولت الکترونیک کدام است؟%20
مراجعهکنندگان زیرساختها و سختافزارها را بهعنوان مهمترین عامل ذکر کرده بودند و
 %21/2همت مسئوالن %1/1 ،فرهنگ اربابرجوع و  % 1مراجعهکنندگان نرم افزارها را بهعنوان
مهمترین اصل استقرار دولت الکترونیک دانستهاند.
تعدادی زیادی از مراجعه کنندگان ترجیح دادهاند مسائلشان را از طریق اینترنت انجام دهند
( %73/2 ،)%11/2از طریق پیگیری تلفنی و به ترتیب  %3و  %1/2تمایل داشتهاند از طریق سایر
روشها و مراجعه حضوری کارشان انجام شود %11/1 .پاسخگویان نقش سواد رایانهای را در
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بهکارگیری فناوریهای نوین برای طرح مسائل و مشکالتشان بهعنوان یک عامل مهم قلمداد
کردهاند.
با توجه به دادهای تحقیق زمینههای الزم برای برقراری ارتباط مراجعه کنندگان از طریق سایت
وزارتخانهها وجود داشت .مراجعهکنندگان چهار وزارتخانه تسلط زیادی به کامپیوتر داشتهاند
( ،)%21دسترسی مراجعه کنندگان به اینترنت در منزل  %12/2و در محل کار  %12/2بود که
حاکی از دسترسی باالی اربابرجوعها به اینترنت بود %12/2.از مراجعهکنندگان پاسخ
دادهاند سایتها میتوانند نیازهای اربابرجوع را برآورده کنند ،اما برقراری ارتباط از طریق
سایت در سطح پایینی قرار داشت .دادهها نشان میداد که تنها  %31مراجعه کنندگان در ارتباط
با مسئلهشان از طریق سایت ارتباط برقرار کردهاند و  %12ارتباط برقرار نکردهاند .از  701نفری
که از طریق سایت با وزارتخانه ارتباط برقرار کردهاند  11نفر ( )%12/2از طریق سایت
پاسخشان را دریافت کردهاند و  17نفر ( )%21/2پاسخشان را دریافت نکردهاند.
 %32مراجعهکنندگان در نظرسنجیهای آنالین شرکت نکردهاند %21/1 .پاسخگویان اطالع
زیادی از آییننامه طرح تکریم اربابرجوع داشتهاند %21/1،کمتر و  %31/2تا حدودی از
آییننامه طرح تکریم اربابرجوع اطالع داشتهاند.
 %13مراجعهکنندگان نقش مدیریت ارتباطات الکترونیک را در کاهش فاصله اربابرجوع و
مسئوالن %12/1 ،مراجعه کنندگان نقش مدیریت ارتباطات الکترونیک را در انعکاس سؤالها،
دغدغهها مراجعهکنندگان %11/1 ،مراجعهکنندگان نقش مدیریت ارتباطات الکترونیک را در
پاسخگویی و ارائه خدمات به بهترین شکل %17/2 ،مراجعهکنندگان نقش مدیریت ارتباطات
الکترونیک را در ایجاد بهترین شکل ارتباط وزارتخانه و مراجعهکنندگان%11/1 ،
مراجعهکنندگان نقش مدیریت ارتباطات الکترونیک را در کاهش هزینهها و مراجعه
اربابرجوع %11/2 ،مراجعهکنندگان بهکارگیری سایت را برای انجام امور اربابرجوع و
رضایت آنها مؤثر و ضروری قلمداد کردهاند.
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یافتههای تحلیل محتوا
یکی از عرصههای مهم فعالیت مدیریت ارتباطات الکترونیک در هر دستگاه و سازمانی،
داشتن یک سایت فعال و پویا برای برقراری ارتباط سازمان و مردم است .مدیریت ارتباطات -
الکترونیک دستگاههای دولتی و غیردولتی در سایتهای دستگاههای مربوطه خود دو عنصر
را مدنظر قرارمی دهند "خدمات و محتوا " .اطالعرسانی و اطالعیابی ازجمله موارد و عناصر
مهم در سایت هستند .اطالعات درون سایت معموالً شامل اخبار ،تبلیغات ،عکسها ،ویدئو،
قوانین ،مصاحبه و ساختار سازمان است .خدمات شامل امکان تعامل نظیر درخواست ،ارائه
پیشنهاد ،نظر ،طرح سؤاالت ،شکایت ،ثبتنام و رسیدگیها است .در این تحقیق با طرح
تعدادی سؤال و شاخص ،از طریق تحلیل محتوا به بررسی سایتهای وزارتخانههای مورد
بررسی پرداخته شد تا چگونگی تحقق فرایندهای مدیریت ارتباطات الکترونیک برای برقراری
ارتباط با اربابرجوع در چهار وزارتخانه مورد بررسی قرار گیرد .این سؤاالت برحسب
ویژگیهای و شاخصهای یک مدیریت ارتباطات ،دولت الکترونیک ،مدیریت ارتباطات
الکترونیک کارآمد و همچنین شاخصهای تکریم اربابرجوع در وزارتخانه و سازمان
استخراج شده است .
در یک سایت کارآمد سه نوع محتوا وجود دارد:
-7

محتوای ایستا شامل رسالتها ،اهداف و خدمات سازمان و دیگر اطالعات موجود در

سایت
-3

محتوای پویا و تعاملی شامل قابلیتهای ارتباطی با سازمان از طریق ایمیل ،تلفن گویا،

ارتباط با ما و پیشنهاد و انتقاد ،فرم الکترونیکی و پاسخ متقابل سازمان برای برقراری ارتباط با افراد
درون و بیرون سازمان
-2

محتوای تراکنشی شامل ارائه خدمات برای تعامل واقعی م ل انجام امور بانکی،

پرداخت مالیات و تراکنشهای اقتصادی از طریق سایت
با توجه به نتایج تحلیل محتوا و امکانات مدیریت ارتباطات الکترونیک ،سایت وزارت
بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در رتبه اول ،سایت وزارت آموزشوپرورش در رتبه دوم،
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سایت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در رتبه سوم و درنهایت سایت وزارت فرهنگ و
ارشاد اسالمی در رتبه چهارم قرار گرفتند .در این تحقیق شاخصهای مدیریت ارتباطات
الکترونیک به دودسته  -7ایستا شامل محتوای موجود در سایتها و اطالعرسانی به افراد
جامعه و افراد درون سازمان  -3پویا که به برقراری ارتباط و تعامل سازمان با مردم و اطالعیابی
از مسائل و مشکالت و نیازهای افراد جامعه و افراد درون سازمان و درنهایت بهبود
خدمترسانی مربوط است ،تقسیم شدند.
جدول  .1نتایج تحلیل محتوای سایت وزارتخانههای مورد بررسی و ضریب اهمیت هر یک از
امکانات در سایتها
امکانات سایت

وزارت بهداشت وزارت آموزشوپرورش

وزارت علوم وزارت فرهنگ

سرعت دانلود شدن

1/7031

1/1310

1 /2201

1/0311

ضریب اهمیت 2

2

2

2

2

نقشه سایت

دارد

دارد

ندارد

دارد

ضریب اهمیت 2

2

2

-

2

پست الکترونیک

دارد

دارد

دارد

دارد

ضریب اهمیت 70

70

70

70

70

تماس تلفنی

دارد

دارد

دارد

دارد

ضریب اهمیت 70

70

70

70

70

برقراری ارتباط با وزیر

دارد

دارد

ندارد

دارد

ضریب اهمیت 70

70

70

-

70

برقراری ارتباط با

دارد

دارد

دارد

ندارد

مدیریت ارتباطات
وزارتخانه
ضریب اهمیت 70

70

70

70

-

نظرسنجیهای آنالین

دارد

ندارد

دارد

ندارد

ضریب اهمیت 3

3

-

3

-

تاالرهای گفتگو

دارد

ندارد

دارد

ندارد

ضریب اهمیت 1

1

-

1

-
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وبالگ

دارد

ندارد

ندارد

ندارد

ضریب اهمیت 1

1

-

-

-

نشریات آنالین

دارد

دارد

دارد

دارد

ضریب اهمیت 1

1

1

1

1

ارائه انتقادات،

دارد

دارد

ندارد

ندارد

پیشنهادها و نظرات
ضریب اهمیت 70

70

70

-

-

بهروز بودن اخبار

اخبار بهروز

اخبار بهروز

اخبار بهروز

اخبار بهروز

سایت
ضریب اهمیت 3

3

3

3

3

میزان لینک سایت

32

37

30

70

ضریب اهمیت 1

1

1

1

1

آرشیو

دارد

دارد

دارد

دارد

ضریب اهمیت 1

1

1

1

1

سیستم پیام کوتاه

دارد

دارد

ندارد

ندارد

ضریب اهمیت 3

3

3

-

-

داشتن سایت جداگانه

دارد

دارد

دارد

ندارد

توسط مدیریت ارتباطات
ضریب اهمیت 3

3

3

موقعیتسازمانی

دفتر وزارتی و

رئیس مرکز اطالعرسانی و

مدیریت ارتباطات

مدیریت ارتباطات

مدیریت ارتباطات

جمع ضرایب

720

701

3

-

اداره کل مدیریت دفتر مدیریت
ارتباطات
37

ارتباطات
11

نتیجهگیری
با توجه به نتایج بهدستآمده پژوهش ،از گروههای سنی ،شهرهای مختل
مختل

و مسافتهای

مراجعهکنندگان به وزارتخانهها مراجعه کرده بودند .بیشتر مراجعهکنندگان دارای

تحصیالت باالی کارشناسی بودند ،تسلط بیشتری به کامپیوتر داشتهاند ،دسترسی به اینترنت در
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منزل و محل کار باال بود ،بیشتر برای پیگیری نامه و بیش از دو بار مراجعه کردهاند و زمان
طوالنی را برای حل مسئلهشان صرف کرده بودند .نیمی از مراجع کمتر از وظای

و

بهرهگیری از مدیریت ارتباطات در حل مسئلهشان اطالع داشتهاند .نیمی از مراجعهکنندگان
معتقد بودند که سایتها میتوانند نیازهای ارباب رجوع را برآورده سازند و ترجیح میدادهاند
که کارهایشان را از طریق اینترنت انجام دهند ،اما بااینوجود ارتباط کمی با سایتها وجود
داشتند ،کمتر در نظرسنجیهای آنالین شرکت کرده و کمتر معتقد بودند که این نظرسنجیها
تأثیر داشته باشند .نیمی از مراجعهکنندگان از آییننامه کمتر اطالع داشتهاند.
مراجعهکنندگان نسبت به مدیریت ارتباطات الکترونیک که بتواند در کاهش فاصله میان
مردم و رئوس سازمان ،ایجاد رضایت در مردم ،کاهش هزینهها ،پاسخگویی ،ایجاد ارتباط
بهتر ،انعکاس دغدغه ها و مشکالت مردم و انتظار حل مشکالتشان مؤثر واقع شود ،دید م بتی
داشتند و خواستار استقرار مدیریت ارتباطات الکترونیک بودند.
با توجه به نتایج تحلیلی در مقایسه با وزارتخانههای مورد بررسی بیشتر مراجعهکنندگان به
وزارت بهداشت زنان بودند .بیشتر مراجعه کنندگان به وزارت فرهنگ نسبت به وزارتخانههای
مورد بررسی از تهران بودند .تحصیالت مراجعه کنندگان به وزارت بهداشت و علوم
بهخصوص در مقطع دکتری باال بود .مراجعه کنندگان به وز ارت فرهنگ و بهداشت بیشترین
میزان مراجعه را داشتهاند .بیشتر مراجعه کنندگان برای پیگیری نامه به وزارت علوم و بهداشت
مراجعه کردهاند .درحالیکه بیشتر مراجعه کنندگان برای گرفتن اطالعات به وزارت
آموزش وپرورش و برای گرفتن امضا به وزارت فرهنگ مراجعه کردهاند .مراجعهکنندگان
وزارت آموزشوپرورش و علوم در مقایسه با وزارتخانههای بهداشت و فرهنگ اطالع
داشتهاند که مدیریت ارتباطات میتواند مسائل ارباب رجوع را در سازمان ها حل کند .در
خصوص نگرش به قابلیت سایت در برآورد نیاز اربابرجوع تفاوتی وجود نداشت و نگرش
نسبت به این موضوع باال بود؛ اما مراجعهکنندگان وزارت فرهنگ و علوم بیشتر با سایت
وزارتخانه ارتباط داشته اند؛ اما در خصوص پاسخ دریافتی به خواستههای مراجعهکنندگان بین
وزارتخانهها تفاوتی وجود نداشت و درواقع اک ر سایتها پاسخ مراجعهکنندگان را دادهاند.
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مراجعهکنندگ ان وزارت علوم ،بهداشت و فرهنگ ،ترجیح دادهاند کارشان از طریق اینترنت
صورت گیرد .نکته جالبتوجه این است که در مقایسه با دیدگاههای مراجعهکنندگان سایر
وزارتخانهها پاسخگویان وزارت فرهنگ و آموزشوپرورش خواستار حل مشکلشان از طریق
پیگیری تلفنی بودند و مراجعهکنندگان وزارت آموزشوپرورش و بهداشت خواستار حل
مشکلشان از طریق مراجعه حضوری بودند .مراجعه کنندگان وزارت علوم و بهداشت بیشتر از
مراجعهکنندگان به وزارتخانههای آموزشوپرورش و فرهنگ معتقد بودند ،استقرار مدیریت
ارتباطات الکترونیک در وزارتخانهها بسیار ضروری است .مراجعه کنندگان وزارت بهداشت و
فرهنگ و علوم ،در مقایسه با پاسخگویان وزارت آموزش وپرورش انتظار داشتند مدیریت
ارتباطات الکترونیک بتواند مسائلشان را حل کند .مراجعهکنندگان وزارت علوم و بهداشت و
فرهنگ در مقایسه با مراجعهکنندگان وزارت آموزش اطالع زیادی از آییننامه «طرح تکریم
اربابرجوع» داشته اند .مراجعه کنندگان وزارت بهداشت و فرهنگ معتقد بودند مدیریت
ارتباطات الکترونیک نقش مؤثری در کاهش فاصله اربابرجوع و مسئوالن دارد و
مراجعهکنندگان وزارت علوم و آموزش وپرورش معتقد بودند ،مدیریت ارتباطات الکترونیک
در کاهش فاصله اربابرجوع و مسئوالن ،نقش مؤثری ندارد .بیشتر مراجعهکنندگان
وزارتخانههای مورد بررسی معتقد بودند مدیریت ارتباطات الکترونیک میتواند سؤالها،
دغدغههای اربابرجوع را منعکس کند و از این نظر بین دیدگاههای مراجعهکنندگان به
وزارتخانههای مورد بررسی تفاوتی وجود ندارد .مراجعهکنندگان وزارت بهداشت و فرهنگ
و علوم در مقایسه با دیدگاههای مراجعهکنندگان وزارت آموزشوپرورش معتقد بودند که
مدیریت ارتباطات الکترونیک میتواند در قبال ارباب رجوع به پاسخگویی و ارائه خدمات
بپردازد .مراجعهکنندگان وزارت فرهنگ ،بهداشت و علوم در مقایسه با نظرات
مراجعهکنندگان وزارت آموزشوپرورش معتقد بودند ،سواد رایانهای در طرح مسائل و
مشکالت اربابرجوع در وزارتخانهها نقش مهمی دارد .مراجعهکنندگان وزارت فرهنگ و
بهداشت و علوم در مقایسه با دیدگاههای مراجعهکنندگان وزارت آموزشوپرورش معتقد
بودند که مدیریت ارتباطات الکترونیک میتواند به بهترین شکل ارتباط میان اربابرجوع و
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وزارتخانهها را برقرار کند .مراجعه کنندگان وزارت بهداشت ،علوم و فرهنگ در مقایسه با
مراجعهکنندگان وزارت آموزشوپرورش معتقد بودند که مدیریت ارتباطات الکترونیک
میتواند هزینهها و مراجعات ارباب رجوع را کاهش دهد .بیشتر مراجعهکنندگان معتقد بودند
مدیریت ارتباطات الکترونیک میتواند رضایت اربابرجوع را برای سازمانها کسب کند و
از این نظر بین دیدگاههای مراجعهکنندگان به وزارتخانه های مورد بررسی تفاوتی وجود
ندارد.
در بخشهای مختل

پژوهش سعی شده است تا قابلیتها و قلمرو عملی مدیریت

ارتباطات الکترونیک برای کاستن مشکالتی که دیوانساالری هم برای سازمان و مردم به بار
میآورد مشخص شود.
با توجه به ویژگیهای جوامع امروزی که منبعث از تغییرات و پیشرفتهای فناوریهای
نوین است ،شاهد تغییراتی در سطح کالن (جامعه و سازمانها ) و خرد (افراد) هستیم که به
دنبال آن یک نوع بازمهندسی و تجدید سازمانها برای بهبود عملکرد را در فرایندهای
ساختاری و تشکیالتی ادارات ایجاد کرده تا خدمترسانی بهتر به افراد جامعه تحقق یابد.
ازاینرو با توجه به اینکه بهبود عملکرد سازمانی موازی با تکریم اربابرجوع و خدمترسانی
به افراد جامعه است ،نهادینهسازی مدیریت ارتباطات الکترونیک در سازمانها برای بهبود
ارتباط دولت و مردم به ضرورتی غیرقابل اجتناب تبدیل شده است .برای تحقق این شرایط که
هم به نفع سازمان و مردم است وجود یکسری از پیششرطها ضروری و مهم است که
بهصورت زنجیروار نقش مؤثری دارند.
یکی از پیششرطهای الزم و اولیه وجود تعری

مشخصی از مفهوم ،قلمرو فعالیت،

ویژگیهای ،اهداف و جایگاه مدیریت ارتباطات الکترونیک با توجه به زمینههای تاریخی و
بهرهگیری از تجربیات ارزشمند کشورهای مختل

است .در فصل دوم به این زمینهها و

تجربیات اشاره شده است.
از دیگر پیششرطها و عوامل مهم برای ایجاد موقعیت استراتژیک سازمانی در مدیریت
ارتباطات ،قدرت شناخت عوامل محیطی سازمان و تجزیهوتحلیل آن در سازمان است و این
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قدرت برگرفته از جایگاه باالی اداری مدیریت ارتباطات در سازمانها است که بهصورت
زنجیروار مدیریت ارتباطات این قدرت را از فرهنگسازمانی خالقی که در آن فعالیت دارد
میگیرد .در مدلهای تعالی سازمانی ،از فرهنگسازمانی به عنوان یکی از زیربناهای ایجاد
تعالی نام برده شده است .برای نیل به تعالی ،سازمان باید دارای فرهنگسازمانی خالق باشد.
فرهنگسازمانی خالق نگاه ویژهای به مردم و اربابرجوع ،مدیریت ارتباطات و اطالعات،
دریافت بازخورد از جامعه ،مسئولیتپذیری و تعهدی که در قبال جامعه ،مردم و اربابرجوع
دارد .بیتوجهی به هریک از مواردی که در باال به آن اشاره شد موجب میشود که ارائه
خدمت به جامعه که از اهداف نهایی یک سازمان و مدیریت ارتباطات الکترونیک پویا است،
تحقق پیدا نکند .دولت الکترونیک و مدیریت ارتباطات الکترونیک با سازوکارهایی که در
اختیار دارد سعی دارد به این مؤلفهها جامه عمل بپوشاند .یعنی شکلی از پاسخگویی دولت
برای ارائه خدمات بهتر با کمک فناوریهای نوین اطالعات و ارتباطات و مدیریت سیستمهای
اطالعات که اقداماتی را در راستای افقی سازی ،مرز زدایی از قلمرو دولت ،مجازیسازی
فعالیتها برای ارائه خدمات بهصورت  31ساعته ،شتاب در ارائه خدمات الزم ،تمرکززدایی،
افزایش شفافیت و کارایی و پاسخگویی انجام میدهند.
مدیریت ارتباطات الکترونیک که موازی دولت الکترونیک فعالیت میکند از شبکههای
اجتماعی نظیر اینترنت ،اینترانت ،اکسترانت و دیگر رسانهها ی اجتماعی و تازهترین
فنّاوریهای اطالعاتی و ارتباطی نظیر پادکستینگ ها ،خبرخوانها ،تاالرهای گفتگو،
خبرنامههای الکترونیکی ،گروههای ایمیلی ،چت رومها ،مسنجرها ،وبالگ سازمانی و دیگر
ابزارهای مشارکتی وب  ،3سیستمهای نظرسنجی اینترنتی ،پست الکترونیک ،افکار سنجیهای
مبتنی بر وب ،پاسخ فوری به نظردهندگان ،استفاده میکند تا برقراری ارتباط سازمان و
اربابرجوع به بهترین شکل به منظور تسریع در اطالعرسانی  ،دخالت دادن مخاطبان در
فرآیندهای تصمیمگیریها و فعالیتها ،تعامل با سازمانهای همسو ،ایجاد سهولت برای
اربابرجوع در جهت کار با سازمان ،افزایش کارایی ،شفافسازی سازمان در ارائه خدمات و
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تحقق مفهوم مشتری مداری ،مخاطب محوری و ارباب رجوع محوری که مبتنی بر فضای
مشارکت و بازخورد است ،تحقق یابد.
مدیریت ارتباطات الکترونیک برای ارائه خدمات بهتر به جامعه مستلزم یکسری ابزارها و
امکانات است که میتوان به این موارد اشاره کرد :ایجاد تغییر در رابطه دولت ،مردم و
سازمانها ،ادغام ،سرعت و کیفیت در ارائه خدمات به صورت مؤثر ،تقویت مسئولیتپذیری
اجتماعی در قبال جامعه ،تغییر ساختار در مدیریت ارتباطات سنتی در جهت حرکت بهسوی
مدیریت ارتباطات الکترونیک ،تقویت سواد دیجیتال افراد جامعه ،پول و تخصص،
زیرساختهای ارتباطات الکترونیکی ،زیرساختهای انسانی در راهاندازی مدیریت ارتباطات
الکترونیک ،تعری

مدیریت ارتباطات الکترونیک بهعنوان عامل کارآمد سازمانی برای

ارتباط با اربابرجوع نه به عنوان ابزاری لوکس ،فرهنگسازی برای توسعه مدیریت ارتباطات
الکترونیک و امنیت شبکهها است.
در پایان به نتایجی که از تحلیل محتوای سایتها و سنجش دیدگاههای مراجعهکنندگان
به چهار وزارتخانه مورد بررسی به دست آمده است ،اشاره میکنیم :
* با توجه به نتایج تحلیل محتوای سایت وزارتخانهها از نظر امکانات و شاخصهای
مدیریت ارتباطات الکترونیک ،سایت وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی در رتبه
اول ،سایت وزارت آموزش وپرورش در رتبه دوم ،سایت وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری در
رتبه سوم و درنهایت سایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسال می در رتبه چهارم قرار گرفتند .در
این تحقیق شاخصهای مدیریت ارتباطات الکترونیک به دودسته  -7ایستا شامل محتوای
موجود در سایتها و اطالعرسانی به افراد جامعه و افراد درون سازمان  -3پویا که به برقراری
ارتباط و تعامل سازمان با مردم و اطالعیابی از مسائل و مشکالت و نیازهای افراد جامعه و
افراد درون سازمان و درنهایت بهبود خدمترسانی مربوط است ،تقسیم شدند .با بررسی دقیق
سایت وزارتخانههای مورد بررسی این شاخص ها شامل امکانات زیر بودند :غنی و بهروز بودن
محتوای سایتها ،امکان برقراری ارتباط با وزیر ،معاونین و مدیریت ارتباطات وزارتخانهها از
طریق پست الکترونیک ،تلفن ،کامنت (اظهارنظر و تفسیر) ،نظرسنجیهای آنالین ،تاالرهای
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گفتگو ،نقشه سایت ،وبالگ ،نشریات آنالین ،خروجی خبرخوانها ،ارائه انتقادات ،پیشنهادها
و نظرات توسط اربابرجوع.
با توجه به امکانات موجود در سایتها و همچنین شاخصهای طرح تکریم اربابرجوع،
انتظار میرود مدیریت ارتباطات الکترونیک بتواند نقش مؤثری در اجرای این طرح ایفا کند.
نتایج تحلیل محتوای سایتهای وزارتخانههای مورد بررسی به همراه ضریب اهمیت هر یک
از امکانات موجود در سایتها در راستای تکریم اربابرجوع در قالب جدول ذیل ارائه شده
است.
* نتایج دو روش تحلیل محتوا و پیمایش نشان داد که سایت وزارتخانههای مورد بررسی
در"مرحله ایستا" قرار دارند و تعامل اندکی میان اربابرجوع و وزارتخانه وجود دارد .به این
معنی که از قابلیتهای مدیریت ارتباطات الکترونیک در عرصه جامعه اطالعاتی به عنوان یک
ابزار در تحقق حوزه عمومی نوین برای طرح درخواستها ،موضوعات و مسائل مردم،
پاسخگویی و ایجاد شفافیت و تحقق ارتباط دوسویه همسنگ الگوهای چهارگانه گرونیک و
هانت ،استفاده کافی به عمل نمیآید و تعامل دوسویه که منجر به ارائه پاسخ در ارتباط با
مسائل ،نیازها و انتظارات و تقویت حس مسئولیت اجتماعی از سوی وزارتخانهها در قبال
اربابرجوع شود ،شکل نمیگیرد .ارتباطات ،عمودی ،یکسویه و متصلی که مردم قادر به
برقراری ارتباط نباشند یکی از خصوصیات فرهنگسازمانی بوروکراتیزه است .درحالیکه این
شرایط نباید در وزارتخانههای ما وجود داشته باشد و مدیریت ارتباطات الکترونیک از
ابزارهایی است که در صورت تحقق شرایط الزم ،در تحقق خواستههای مردم ،ایجاد
ارتباطات دوسویه ،تقویت حوزه عمومی نوین ،تحقق فرهنگسازمانی متعالی و سازمان مردم
محور ،مؤثر واقع میشود ؛ اما با توجه به دادهها ،علیرغم امکانات موجود در سایتها،
وزارتخانهها بهره کافی را از قابلیتهای مدیریت ارتباطات الکترونیک در راستای انجام
خدمات موردنظر ،تعری

خدمات و دسترسی به عوامل خدمت ارائهدهنده برای اربابرجوع،

درک مسائل ،انتظارات ،نیازها و ارتباط با اربابرجوع ،پیگیری کار اربابرجوع بدون ایجاد
مشکل و بهانهگیری ،شنیدن صدای اربابرجوع ،شکایتها ،انتقادها ،نیازها ،پذیرش و
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پاسخگویی به آنها ،حل مسائل و مشکالت اربابرجوع و انجام فعالیتهایی که زحمت او را
کم کند ،حق آگاهی و دسترسی به اطالعات ،ارائه پیشنهادهای سازنده ،اعالم الزامات و
تعهدات سازمانها برای انجام امور اربابرجوع و تعری

حقوق و اختیارات اربابرجوع،

نمیبردند .ازاینرو ضروری است که سایتها توسط مدیریت ارتباطات وزارتخانهها از حالت
رخوت و رکودی خارج و به عرصهای پویا در عرصه اطالعرسانی به اربابرجوع و اطالعیابی
از مسائل ،نیازها ،انتظارات و مشکالت و درنهایت بهبود ارتباط مردم و وزارتخانهها و حل
مشکالت آنها ،تبدیل شوند .این واقعیت بیانگر وظیفه و مأموریت مهم و سنگینی است که به
عهده مدیریت ارتباطات الکترونیک وزارتخانهها بهعنوان بهترین و تنهاترین و مهمترین
سازوکار برقراری ارتباط مردم با دستگاهها گذاشته شده است تا دولت الکترونیک و مدیریت
ارتباطات الکترونیک مؤثر و جامع و همهجانبه تحقق پیدا کند.
* نکته مهم و جالب توجه در نتایج تحقیق این بود که نتایج روش تحلیل محتوا با پیمایش
متفاوت بود .برای نمونه هرچند سایت دو وزارتخانه بهداشت و آموزشوپرورش از نظر
امکانات و شاخصهای مدیریت ارتباطات الکترونیک در رتبههای اول و دوم قرار گرفتند .اما
نتایج نظرسنجی از اربابرجوع این وزارتخانهها نشان داد که بالعکس سایت وزارتخانهها
قابلیت کافی را در برآورد نیاز اربابرجوع ندارند .برای م ال  %22مراجعهکنندگان وزارت
بهداشت برای سومین بار به این وزارتخانه مراجعه کردهاند %23،مراجعهکنندگان برای پیگیری
نامه به وزارت بهداشت و  %20مراجعه کنندگان برای گرفتن اطالعات به وزارت
آموزشوپرورش مراجعه کردهاند و  11و  %12مراجعهکنندگان به وزارت بهداشت و وزارت
آموزش وپرورش با سایت این وزارتخانه ارتباط برقرار نکردهاند( .صرف مدیریت
سختافزاری سایت و عدم برقراری ارتباط مناسب با انتظارات ،مسائل و نیازهای اربابرجوع
و رفع آنها)
*با توجه به نتایج یافتهها در حوزه مدیریت ارتباطات سنتی ،مدیریت ارتباطات حاکم؛
مدیریت ارتباطات درونسازمانی و در حوزه مدیریت ارتباطات الکترونیک مدیریت ارتباطات
حاکم مدیریت ارتباطات فنی و تکنیک گرا مبتنی بر صرف مدیریت سختافزاری سایتها
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بوده است .ازاینرو اتخاذ رویه مدیریت ارتباطات متقارن برای نظارت بر سازمان و جامعه،
برقراری ارتباط دوسویه و واقعی با افراد جامعه در سایت وزارتخانهها الزامی است.
*با توجه به اصالحاتی که فناوریها ی نوین اطالعات و ارتباطات در دولتها و
بهخصوص مدیریت ارتباطات به وجود میآورند ،وزارتخانههای مورد بررسی در مراحل
شکلگیری دولت الکترونیک در میانه مرحله جداسازی و پذیرش فناوریهای نوین اطالعات
و ارتباطات قرار دارند .به این معنی که مدیران به استقرار سایت و مدیریت سختافزارها
بسنده کردهاند.

پیشنهادها
 .7وزارتخانه های مورد بررسی ازجمله وزارتخانههای مهم در حوزه سی استگذاری ،مقررات
گذاری ،خدماتی و اجراکننده مقررات در ارتباط با بهداشت ،آموزش و فرهنگ جامعه
هستند .ازاینرو استقرار مدیریت ارتباطات الکترونیک در این وزارتخانهها جهت آگاهی از
مشکالت و حل مسائل اربابرجوع و تسهیل برقراری ارتباط ،کسب وجهه ،تقویت سرمایه
اجتماعی و رضایت اربابرجوع بسیار ضروری است.
 .3مفهوم ،حوزه ،هدف و کارکرد مدیریت ارتباطات باید به بهترین نحو برای دستگاهها
تعری

و تقویت شود؛ زیرا از یکسو مخاطبان و اربابرجوع از قابلیتها و نقش مدیریت

ارتباطات الکترونیک در حل مسائل و نیازهایشان اطالع ندارند و در مورد آن تفکر سطحی
دارند و از سویی مدیران کمتر به اهداف و نقش سی استگذاری و برنامهریزی مدیریت
ارتباطات الکترونیک توجه دارند .همین امر سبب تشریفاتی بودن و دور شدن مدیریت
ارتباطات از رسالتهای واقعی خود شده تا نتوانند در انجام وظای

بهصورت کارآمد و مؤثر

در سازمانها عمل کنند.
 .2با توجه به نزدیکی مدیریت ارتباطات به رأس سازمان ،آنها میتوانند به بهترین نحو فراتر
از بوروکراسی عمل کرده و مسائل و مشکالت مردم را به وزرا انعکاس دهند و آن ها را در
جریان امور و مشکالت و مسائل مردم و اربابرجوع قرار دهند.
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 .1مدیریت ارتباطات الکترونیک وزارتخانهها برای برقراری ارتباط آسان و مؤثر با
اربابرجوع ،از سویی نیازمند زیرساختهای ارتباطی و مخابراتی کارآمد و از سویی ارائه
آموزشهای الزم جهت آمادگی کارکنان مدیریت ارتباطات در زمینه بهکارگیری
فناوریهای نوین اطالعات و ارتباطات هستند.
 .2در کنار مطالب نظری برای آموزش دانشجویان مدیریت ارتباطات ،واحدهای درسی الزم
برای آشنایی دانشجویان جهت بهکارگیری فناوریهای نوین کاربردی در مدیریت ارتباطات
الکترونیک گنجانده شود .ترکیب این دو نوع آموزش بر بهبود عملکرد و افزایش تجربه
عملی و نظری فارغالتحصیالن مدیریت ارتباطات خواهد افزود.
 .1با واگذاری مدیریت سایتها به مدیریت ارتباطات توسط قوانین؛ این فرصت برای مدیریت
ارتباطات به وجود میآید تا از امکانات نوین به بهترین نحو در جهت کاهش مسائل
اربابرجوع و ایجاد افکار عمومی م بت برای سازمانها و وزارتخانهها بهره بگیرند .در غیر
این صورت اگر این ابزارها به کار گرفته نشود ،خدمترسانی به اربابرجوع بینتیجه میماند
که صرفاً هزینههای گزاف برای سازمان در پی خواهد داشت.
 .1برای بهکارگیری این سختافزارها باید اربابرجوع در زمینههای بهکارگیری فناوریهای
نوین دارای میزان مناسبی از سواد دیجیتالی باشند تا از این طریق قادر به برقراری ارتباط از
طریق فناوریهای نوین با وزارتخانهها باشند.
 . 1مدیریت ارتباطات سازمان زمانی کارا و مؤثر است که دارای کارکنان متخصص و
بهکارگیری نیروهای تحصیل کرده در این رشته برای مدیریت واحد مدیریت ارتباطات باشد،
تابع واحدهای دیگر در سلسلهمراتب سازمانی نیست و بخش ها یا واحدهای دیگر در داخل
قلمرو عملیاتی مدیریت ارتباطات یا مدیریت ارتباطات مداخله نکنند (تئوری تخطی)
 .3برگزاری همایشها و اطالعرسانی از طریق رسانهها در خصوص اهداف و رسالتهای
مدیریت ارتباطات به عنوان یک واحد مهم سازمانی برای آشنایی مردم و مدیران ،کارکنان این
واحد سازمانی و روسای سازمانها ،دستگاههای مختل
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 .70این ادعای بزرگی است که مدیریت ارتباطات الکترونیک به طور قاطع از عهده حل همه
مشکالت مردم در ارتباط با سازمانها برمیآید ،اما با توجه به قابلیت های مدیریت ارتباطات
الکترونیک و امکاناتی که در اختیار دارد ،حداقل این انتظار وجود دارد که مدیریت ارتباطات
بتوانند مسائل ،انتظارات ،مشکالت و نیازهای مردم را به رأس سازمان منعکس کنند تا در
فرایند طرح تکریم اربابرجوع مؤثر واقعشده و به آن امیدوار بود.
 .77اطالع یافتن درباره” آییننامه تکریم اربابرجوع" و آشنایی با حقوق اربابرجوع
سازمانها میتواند به کسانی که به سازمانها مراجعه میکنند و در صورت بروز مسائلی که در
فرایندهای اداری پیش میآید ،کمک کند تا حقوقشان را طلب کنند .گنجاندن این آییننامه
در سایت یا در دید افراد در دستگاهها حداقل برای آشنایی اربابرجوع مؤثر خواهد بود.
 .73غنیسازی و به روز سازی اطالعات موجود در سایتها یکی از وظای

مهم مدیریت

ارتباطات الکترونیک است .با توجه به مراجعه فراوان افراد به دستگاهها و وزارتخانهها جهت
کسب اطالعات ،غنیسازی و به روز کردن اطالعات سایتها ،تأثیر زیادی در کاهش مراجعه
حضوری افرادی که برای دریافت اطالعات موردنیاز به وزارتخانهها مراجعه میکنند ،خواهد
داشت.
 .72تقویت ،گسترش و فرهنگسازی در زمینه نظرسنجیهای آنالین در سایت وزارتخانهها
برای شنیدن صدای شکایتها ،انتقادها ،نیازهای اربابرجوع ،در جهت بهبود انجام کارهای
اربابرجوع بهعنوان یک ابزار مهم در اجرای طرح تکریم اربابرجوع ،از الزامات اساسی و
مهم در سایتهای وزارتخانههای مورد بررسی است.
 .71مراجعه کنندگان بعد از اینترنت ترجیح دادهاند که کارشان از طریق تلفن انجام شود .با
توجه به ضریب نفوذ تلفن همراه در میان کاربران ،میتوان از سیستم پیام کوتاه به بهترین نحو
در جهت دریافت نظرات ،پیشنهادها ،انتقادات در مورد کیفیت ارائه خدمات ،نظرسنجی ،ارائه
انواع راهنمایی ها در زمینه خدمات و نحوه فرایندهای انجام امور اداری در سازمان ها (پیگیری
نامهها و امضاء) ،اطالعرسانی در مورد برنامههای سازمان و ایجاد ارتباط با مدیریت ارتباطات
وزارتخانهها بهره گرفت.
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