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 دهیچک   
 های گروهیدر رسانه ارتشعملکرد  رسانیاطالععوامل مؤثر بر شناسایی  منظوربهاین پژوهش کاربردی، 

و  ارتشفرماندهان و مسئوالن نفر از  250پژوهش جامعه آماری . با رویکرد آمیخته انجام شد

نفر تعیین  70جامعه نمونه بر اساس فرمول کوکران معادل بود که رسانه در خارج از ارتش  نظرانصاحب

و  ، مصاحبهفاده از ابزارهای اسناد و مدارکای و استهای میدانی و کتابخانههای تحقیق با روششد. داده

عوامل  داد،نشان ها یافته قرار گرفت. وتحلیلتجزیهو به روش تحلیل محتوا مورد  آوریجمعپرسشنامه 

با  این دو نیبهستند و  سازمانیبرونو  سازمانیدرون بعددو  در ارتشعملکرد  رسانیاطالعبر  تأثیرگذار

 .وجود دارد معنادارعملکرد ارتش رابطه  رسانیاطالع

 کلیدی:های واژه   
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 مقدمه

رسانی و انتشار اخبار را در جوامع بشری ای در تبلیغ، اطالعهای گروهی سهم عمدهامروزه رسانه

دچار فشردگی  جمعیارتباطها و وسایل گسترش رسانه واسطهبهنیای امروز نمایند. دایفا می

 مجازیشنیداری، نوشتاری، دیداری،  ازجملهمختلف  اشکالها در شده است. با پیشرفت رسانه

رسانی، تبلیغات، های اطالعدر حوزهاین ابزارهای قدرتمند ظرفیت  مندی ازبهره و محیطی،

های امروزی کردهای رسانهاز کار یکی یر توسعه پیدا نموده است.سرگرمی و ... به نحو چشمگ

انعکاس هرچه  منظوربهها سازمانها است و ها و سازمانرسانی و انعکاس عملکرد دستگاهاطالع

ها و روابط عمومی در دستگاه .نمایندمیهای مختلف استفاده از رسانهبهتر عملکرد خود 

 ها است.ها در رسانهرسانی و انعکاس فعالیتطالعهای مختلف متولی امور اسازمان

-ها برای اطالع، همواره از رسانهسازمان گستردهیک  عنوانبهارتش جمهوری اسالمی ایران نیز 

در اوایل انقالب اسالمی تبلیغات در  ها استفاده نموده است.فعالیت عملکرد رسانی و بازتاب

نظام ری و نشان دادن جایگاه مهم ارتش در گهای نظامیحوزه نظامی و شناساندن ارزش

گرفت. تبلیغاتی صورت می هایآگهیها و ها، نشریات، رسانهاز طریق منابر، تریبون اسالمی

و  عمومی روابطمسئول  عنوانبهسیاسی در آغاز فعالیت رسمی خود در ارتش بنابراین عقیدتی

سانی عملکرد ارتش جمهوری اسالمی راطالع مأموریتدر ارتش تعیین و معرفی شد و  تبلیغات

پل  عنوانبه های گروهی بر عهده سازمان عقیدتی سیاسی قرار گرفت و این نهادایران در رسانه

با گذشت بیش از چهار دهه از  .(5: 1366، مؤلفان) معرفی شده است با جامعهارتش ارتباطی 

لکرد ارتش جمهوری اسالمی ها و عمارتش در جهت انعکاس فعالیت روابط عمومیهای فعالیت

های گروهی رسانی عملکرد ارتش در رسانهایران، مشخص شده که عوامل گوناگونی بر اطالع

سازمانی را به دو دسته کلی عوامل درون یادشدهبندی ساده عوامل . در یک دستهاست تأثیرگذار

و مدارک موجود در حوزه این مقاله با بررسی اسناد  توان تقسیم نمود.سازمانی میو عوامل برون

های شاخص و تکمیل پرسشنامه با نظرانارتباطات و روابط عمومی و سپس مصاحبه با صاحب

ها به بررسی این عوامل پرداخته عملکرد ارتش در رسانه رسانیدر اطالع تأثیرگذاراحصا شده 

 است. 

، اخبار و رویدادها دارند و انتشار رسانیای در اطالعها که سهم عمدها توجه به گسترش رسانهب

 عوامل طبیعتاً .نمایدمیها استفاده رسانی عملکرد خود از رسانهها برای اطالعارتش نیز از رسانه

وجود این  رغمبهاست.  تأثیرگذارهای گروهی در رسانه ارتشرسانی عملکرد بر اطالع مختلفی
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دارای اهمیت است، بر اساس  شارترسانی عملکرد بر اطالع مؤثرواقعیت که شناسایی عوامل 

رسانی شناخت عوامل مؤثر بر اطالع منظوربهکنون هیچ مطالعه علمی تا آمدهعملبهبررسی 

های گروهی صورت نگرفته و اکثر این عوامل برای مسئوالن و برنامهدر رسانه ارتشعملکرد 

اد مهم این موضوع تحقیق سعی شده تا به ابع در این .استنامعلوم  همچنانریزان این عرصه 

 روازاین های گروهی پرداخته شود.رسانهدر  ارتشرسانی عملکرد یعنی عوامل مؤثر بر اطالع

های در رسانه ارتشرسانی عملکرد مشخص نبودن عوامل مؤثر بر اطالع این تحقیق مسئله اصلی

ری اسالمی رسانی عملکرد ارتش جمهوبر اطالع مؤثربا انجام این تحقیق عوامل  گروهی است.

-ریزی برای ارتقای وضعیت اطالعدر این صورت امکان برنامه گیرد.ایران مورد شناسایی قرار می

. بنابراین انجام این تحقیق دارای اهمیت شودمیرسانی در ارتش جمهوری اسالمی ایران فراهم 

اخت عوامل با انجام این تحقیق و کاربست نتایج حاصله، زمینه شن دیگرعبارتبهزیادی است. 

 پیشرانو در این صورت قابلیت تقویت عوامل  شودمیفراهم  ارتشرسانی عملکرد بر اطالع مؤثر

رسانی اطالع ارتقای وضعیتامکان  درنهایتشود. فراهم می پّسرانو مرتفع ساختن عوامل 

ی . انجام این تحقیق از این منظر نیز داراشودمی تأمینگروهی  هایرسانهعملکرد ارتش در 

رسانی بر اطالع مؤثرسازی نتایج این تحقیق یعنی عوامل اهمیت است که با شناسایی و کاربردی

رسانی عملکرد انعکاس و اطالع مأموریتارتش که  هایی ازبخشهای ، هزینهارتشعملکرد 

 یابد. را بر عهده دارد، کاهش می ارتش

 پژوهشپیشینه 

 نامهانیپایی، ذکا الیسه ،کیالکترون عمومی طروابعوامل مؤثر در توسعه  یبررسعنوان: -1

 .13۸9، ارشد دانشگاه تهران یکارشناس

 تبیین و الکترونیک عمومی روابط توسعه در مؤثر عوامل بررسی هدف با تحقیق هدف: این

 آشنایی میزان محوری،مخاطب ای،سواد رایانه کار، سابقه تحصیالت، سطح بین معناداری میزان

 .گرفته است صورت الکترونیک روابط عمومی ردکارک و مفهوم با

 وجود بهفناوری نوین، در عرصه ارتباطات انسانی تحوالت عظیمی را  ازآنجاکهخالصه نتیجه:  

الکترونیک و  روابط عمومیآورده است، این مقاله با هدف بررسی، عوامل مؤثر در توسعه و 

، مخاطب محوری، میزان ایرایانه وادسی بین سطح تحصیالت، سابقه کار، معنادارتبیین میزان 

 بر تأکید با تحقیق این الکترونیک انجام شده است روابط عمومیآشنایی با مفهوم و کارکرد 

هانت،  و گرونیک و کاتز و بالمر کاتزوکان، راجرز، نظریات مخصوصاً نظری، هایدیدگاه
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 تحلیل و موردبررسی لمستق متغیرهای روابط شناسایی نموده، سپس را تأثیرگذارمتغیرهای 

 گرفته است. قرار

زهرا ی، مردم شهر همدان به ورزش همگان شیدر گرا یجمع هاینقش رسانه یبررس عنوان: -2

ی، و علوم ورزش بدنیتربیتارشد دانشگاه مازندران، دانشکده  یکارشناس نامهانیپا، انیصادق

1390. 

مردم شهر همدان به ورزش  شیادر گر یجمع هاینقش رسانه یاین تحقیق بررسهدف : هدف

 . ه استبود یهمگان

( یچاپ ،یصوت ،یری)تصویجمع هایانواع رسانهدهد میپژوهش نشان  جی: نتاجهینت خالصه

مردم شهر همدان به  شیدارد و در گرا تأثیر یمردم شهر همدان به ورزش همگان شیراگبر

 نیو کمتر یورزش همگان دیوامردم از ف سازیآگاه ها،نقش رسانه ترینمهم ،یورزش همگان

 آن بود. هایشیو هما یدر مورد ورزش همگان رسانیو اطالع غیلتب ها،نقش رسانه

بر رفتار  یاجتماع هایدر رسانه یو نفوذ اجتماع یشزیاطالعات انگ تأثیر یبررسعنوان: -3

ی کارشناس امهنپایان، سادس یهاد، (لویبام نیفروشگاه آنال انی: مشترموردمطالعه)کننده مصرف

  .1397، نینو هاییدانشکده علوم و فناور ،ییواحد علوم دارو آزاد اسالمی دانشگاه ارشد

 هایدر رسانه یابیو بازار یانرساطالع تأثیرگذاری نییبه تع قیتحق نیا ی: هدف اصلهدف

 .است لویبام نیفروشگاه آنال انیمشتر نبی در کنندهبر رفتار مصرف یاجتماع

از  یکی عنوانبه کیامروزه تجارت الکترون دهدیپژوهش نشان م نیا جی: نتاهجینت خالصه

بخش باعث شده  نیدر ا یاقتصاد هایتیو حجم فعال استتجارت مطرح  هایشاخه ترینمهم

بخش توسعه دهند.  نیخود را در ا هایتیداشته باشند فعال یسع یمتعدد هایاست که شرکت

 همگی کنندهاز گروه بر رفتار مصرف دینفوذ و تقل دییتقاء تأاطالعات ار ،یکه اطالعات مرور

اند پرداخته روابط عمومیرسانی و به مقوله اطالع شدهانجامهای پژوهش .مثبت دارند تأثیر

یک از ، اما هیچها با تحقیق حاضر در این زمینه دارای وجه اشتراک هستندبنابراین آن پژوهش

 آن بر مؤثررسانی در ارتش و عوامل و اطالع روابط عمومیبه حوزه  شدهانجامهای پژوهش

 اند.نپرداخته
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 پژوهش مبانی نظری

 رسانیاطالع

عبارت است از علمی که درباره کیفیت و کاربرد اطالعات، نیروهای حاکم بر  رسانیدانش اطالع

ب، تحقیق سازی اطالعات برای دسترسی و استفاده مطلوجریان اطالعات و همه ابزارهای آماده

شود، ولی هر رسانی، نوعی ارتباط محسوب میهر اطالع .(12: 1391ی، بورکو و دانش) کندمی

که اطالعاتی ردوبدل توان ارتباط برقرار کرد بدون آنمی دیگرعبارتبهارتباطی اطالع نیست. 

ضمن  شود،یبرقرار م رندهیفرستنده و گ نیکه ب یدر هر ارتباط (19: 1392)دادگران،  شود.

و چون ارزش اطالع  شودیمنتقل م رندهیبه گ زین نیشیپ یهایاز آگاه یتعداد امیتبادل پ

دارد،  یبودن آن بستگ بینیپیشغیرقابلتازه بودن و  زانیبه م رنده،یگ یبرا امیموجود در هر پ

دنژاد، )معتم خواهد بود. شتریباشد، ارزش آن ب شتریب امیپ کی زهکه عناصر تا هراندازه نیبنابرا

1395 :49) 

 رسانه

 آنچهای باشد و اکنون عده افکار وها فرهنگ دهندهانتقالای است که رسانه به معنی هر وسیله

مصداق این تعریف است وسایلی همانند: روزنامه، مجالت، رادیو و تلویزیون، ماهواره، اینترنت، 

ای است که نقش رد: رسانه وسیله. در این تعریف باید اضافه کباشندمی، ویدئو و... نوری صفحات

-ای است مابین انتقالکند و واسطهرا ایفا می شدهطراحیهای از پیش حامل اطالعات و پیام

 ،ی)احمدزاده کرمانگردیده است. پیشرفت ودهنده و گیرنده پیام که در طول زمان دچار تحول 

1390 :155) 

 های گروهی رسانه

کند و را ایفا می شدهطراحیهای از پیش اطالعات و پیامی است که نقش حامل ارسانه وسیله

پیام که در طول زمان دچار تحول و پیشرفت  گیرنده و دهندهانتقال مابینای است واسطه

ها، مجالت، منابع اطالعات و اخبار نظیر روزنامه (154: 1390)احمدزاده کرمانی، گردیده است.

: 13۸0بردبار، )گذارد.می تأثیررسد و بر آنان مردم  میکه به گروه کثیری از  تلویزیون ورادیو 

ها شود که مردم یک جامعه از آن برای ابالغ پیامبه وسایلی اطالق می جمعیارتباطوسایل  (13

 (210: 1395)خانی،  کنند.و بیان افکار و انتقال مفاهیم به یکدیگر استفاده می

 ارتباطات هایهینظر

 شودمی ارائهی ارتباط هایهیظرازن ایبخش خالصه نیا در
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 :السول تیهارولد دوانظریه  -1

علوم  شناسیجامعهنظیر اقتصاد،  ،یمختلف علم هایرشتهاز  ایگسترده فیالسول در ط هارولد

 روش بر عالوه السول. است شده شناخته نظرو صاحب شمندیاند عنوانبه رهیو غ یاسیس

محتوا  لیاو را کاشف تحل ی. برخه استاستفاده کرد زین« محتوا لیتحل» کیاز تکن ،گراییتجربه

 غاتیآثار تبل افتنی یبرا نامد،یم« فضا لیتحل» را آنمحتوا، که خود  لیاز تحل ولالس دانندیم

که در سال  یارتباطات او را با جمله معروف انیاستفاده کرد. اغلب دانشجو یبر افکار عموم

با چه  ،یچه کس یو برا ییرا، از چه مجرا یزیچه چ ،ی: چه کسشناسندمینگاشت  1940

رسانه  لی. تحلکندیرا مشخص م« چه» ای امیپ یتحلیل محتوا عناصر محتوا ؟گویدمی یریتأث

را مشخص  یچه کس یمفهوم بررس زیمخاطب ن یو بررس سازدمیرا مشخص « مجرا»مسئله 

 .کندمی

  پاول فلیکس الزارسفلد نظریه -2

 یجمع هایرسانهکه نقش  ابدیکرد در یانجام داد سع 1940 لفلد در ساکه الزارس یدر پژوهش

شد، الزارسفلد و  دایپ ریدو متغ نیا نیکه ب یکم اریآراء مردم چگونه است. رابطه بس رییدر تغ

 هاکه رسانه ترتیباینبهکرد.  تیهدا «امیپ ایدومرحله انیجر»همکارانش را به سمت نظریة 

آثار » مسئله ترتیباینبه. دهندمیقرار  تأثیرافراد را تحت  رسای سپس و افکار رهبران ابتدا

را  یانسان یهستند که رفتارها یاز عوامل یکی هارسانه نیا یعنی شد مطرح «هارسانهمحدوده 

 مسئلهبه  شدیداًعلم ارتباطات،  شگامانیپ ریالزارسفلد نیز مانند سا .دهندیقرار م تأثیرتحت 

به  دائماًاست که  یناقص ستمیو معتقد بود که جامعه، س دادمیتوجه نشان  یاجتماع راتییتغ

 .دارد اجیاحت میتنظ

  نیکورت لونظریه  -3

 ندیکه فرا شناسندمی، «خبر بانیدروازه»را با مفهوم  نیکورت لو ارتباطاتعلم  نظرانصاحب

 یسع کایآمر دوم، دولت یجنگ جهان یاست. ط یارتباط یمجرا کی یط امیپ انیکنترل جر

 نیدر هم زیاو ن انیو دانشجو نیکند. لو هیرا به مردم توص ییاز مواد غذا یداشت مصرف برخ

کنند.  ترویجمواد را  نیدادند تا مصرف ا لیتشک ووایدر شهر آ یمطالعاتی کوچک یهاگروه نهیزم

 بانقش دروازهن دیناشناخته و جد یانتخاب غذاها یدار برااثنا متوجه شد که زنان خانه نیدر ا

به  متصمی ،دارخانهکه زنان  شدیدر خانواده مصرف م یغذا تنها در صورت نی. اکنندیم فاای را

 بانیدروازهپس از او  ت،یوا نگیمن دیوید ازجمله ی. شاگردان وگرفتندیو مصرف آن م دیخر

 را هازنامهرواخبار  نشیدر گز یاخبار تلگراف رینقش سردب مثالً ،یجمع هایرسانهخبر در 

 .دادند رقرا موردمطالعه
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  و هاولند وریآ یکارنظریه  -4

 یندارد، هاولند است. هاولند، دکترا یچندان ییاروپا شهیکه ر یمطالعات ارتباط شتازیپ تنها

 یکه در جنگ جهان یبه دست آورد. زمان کایآمر لیاز دانشگاه پ یتجرب یخود را در روانشناس

 هایفیلمرا به واشنگتن خواند و از او خواست تا آثار  یو کا،یمردوم ارشد وزارت جنگ وقت آ

را بر  هاشیآزما یسر کیکند. هاولند خود،  یبررسرا سربازان،  آوریجنگدر رفتار  یمنظا

آن  درنتیجهفرانک کاپرا( آغاز کرد و  یبه کارگردان ؟جنگیممی)چرا ما  ینظام یمنش هایفیلم

-جاذبه»استفاده از  ،«دوسویه امیدر برابر پ سویهیک امیپ»، «منبعاعتبار »مربوط به  هایهینظر

هاولند  قاتیوابسته در تحق ریکرد. متغ یرا بررس «یدر مقابل آثار آن یآثار آن»و  «ترس های

 .کردمی فینگرش سربازان تعر رییبود و اقناع را درجه تغ« اقناع»

  هربرت مارشال مک لوهاننظریه  -5

منبعث از ذهن و عمل انسان است. انسان هر عصر و  آوریفن اگرچهست مک لوهان معتقد ا

در  تدریجبهبشر را  یآورهر فن ،دیگرعبارتبهاست.  شیزمان خو آوریفن دهییخود زا ایدوره

بشر به  یدر سرنوشت و زندگ کنندهتعیین یتازه، عامل یو هر فضا دهدیقرار م ایتازه یفضا

 ادیهوشمند  ایرسانه عنوانبه ونیزیاز تلو ویژهبه 1960ر دهه مک لوهان د .رودمیشمار 

را پرستشگاه  ونیزی. او تلودهدمی دیرسانه را غسل تعم نیا عظم،ا یهاو همچون اسقف کندمی

 نیو ا دهدمیژرف و تازه دهه خبر  ی. او از آگاهنهدینام م کیو امواج آن را بشارت الکترون

که عامل انتقال  جمعیارتباط لیاست وسا یمدع او .خواندمیآن  تازه را مروج شیرسانه کماب

مطرح « است امیرسانه، پ»نظر را با جمله  نیشگرف بر فرهنگ دارد. او ا یریفرهنگ است، تأث

مکرر به  طوربهو در آثارش  دهدمیکتاب خود قرار  هایفصلاز  یکی عنوانبهو آن را  کندمی

شکل  یارتباط لیوسا تیدر اثر ماه شتریجوامع، ب»د است که: لوهان معتق مک .آن اشاره دارد

خود جدا  امیپ یاز محتوا تنهانهاو، رسانه  دهیبه عق«. ارتباط یمحتوا درنتیجهتا  اندگرفته

فرهنگ  انیم؛ دارد ریچشمگ یریهست و در آن تأث زین امیاز خود پ ترمهم مراتببهبلکه  ست،ین

باور بود که  نیتعارض وجود دارد. مک لوهان بر ا ینوع دیجد یجمع هایرسانهدر حال زوال و 

 کامالً گریکدیاز  یآدمتا حواس  شوندمیدارند و موجب  تشدیدکنندهاثر  کی هاآوریفناغلب 

و حواس انسان است.  گریکدیدر امتداد  یارتباط لیاز وسا کی، هر روازاینشوند.  کیتفک

در  ویخه در امتداد پا، عکس در امتداد چشم. رادکه سنگ در امتداد دست، دوچر طورهمان

 انیدر امتداد حس المسه است، که سرانجام موجب تعادل م ونیزیو تلو ییو شنوا گوش امتداد

 یخاص یژگیو یارتباط لیاز وسا کیهر  یبرا نهیزم نی. مک لوهان در اشودمی زیحواس ن ریسا

. در کندمی میبه دو دسته تقس یحرارت ازنظررا  یارتباط لیوسا اریبس تیقائل است. او با قاطع
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 انیاو درباره تفاوت م. داندمیگرم  یارتباط لهیوس کیرا  نمایس و،یعکس، راد بندیتقسیم نیا

 ستین یحواس آدم کردنجمعبه  ازین و،ی: در گوش دادن به رادگویدمی نیچن ونیزیو تلو ویراد

انسان حضور داشته باشد.  هایفعالیت ریسا در کنار یجنب یآرا عنوانبه تواندمی ویو راد

و  یخصوص یزندگ کندنمیاحساس  وینوجوان متفکر به هنگام استفاده از راد کی ،روازاین

ندارد و  وجود یتیچنین وضع تلویزیوندر  کهدرحالی ؛خوردمیبه هم  ویراد دنیخلوتش با شن

تماشاگر را با تمام  تلویزیوناشته باشد. فرد د یرا در زندگ ویراد یحالت جانب تواندنمی ونیزیتلو

درک آن استفاده  یحواسش برا یتا از تمام داردمیو او را وا  کندمیجذب برنامه خود  وجود

شود و را وا  نامهکند که تماشاگر با تمام وجودش جذب بریم جابیا دیگرعبارتبه ایکند و 

که  کندمی جابیا دیگرعبارتبه ایو  درک آن استفاده کند یحواسش برا یتا از تمام داردمی

است که  ایرسانهمک لوهان،  ازنظر ونیزیتلو اصوالً .تماشاگر مدام با او همراه باشد

 یارتباط لهیوس کی ونیزیتلو: »گویدمینادرست دارد. مک لوهان  یرفتار ،یجد هایباشخصیت

 نیکه ا شدمیباعث وجود داشت،  ایگسترده طوربه لتریاست که اگر در زمان ه« سرد»

 اصالً بساچهاروپا پا گرفته بود،  از شیپ ونیزیافول کند و اگر تلو سرعتبهبزرگ  کتاتورید

 یبرا« گرم» یارتباط لهیوس کی عنوانبه وینظر، راد نی. از اکردنمیظهور  لتریبه نام ه یموجود

 ( 164: 13۸4)آذری، .بود ترمناسب لتریچون ه یتیشخص

 (یی)گلوله جادو یقیتزر هینظر -6

دارد که در  هرکسیبر  کسانیو  میمستق ،یفور یریتأث جمعیارتباط لیوسا ه،ینظر نیا طبق

گلوله  ینوع صورتبه یارتباطات جمع نیآن باشد. بنابرا یهاامیپ افتیدر میمستق انیجر

. دهدیم قرار تأثیررا تحت  هاآنو  کندینفوذ م یو گوش چشم هرکه به  شودیم دهید زیآمسحر

 درستیبه ،یطبقات اجتماع یاکنون توسط دانشمندان رد شده است اما هنوز برخ هینظر نیا

کردن  قیگلوله و تزر کیاز اصطالح شل منظور .(712: 1392)دفلور و دنیس،  آن اعتقاد دارند

و  یاطالعات قو انیاست که جر نیبر ا دیشده است، تأک انیب هینظر نیآمپول که در ا کی

 رسد،یم امیپ کنندهدریافت ایمنبع قدرتمند بر مخاطب  کیاز  میصورت مستقکه به منسجم

تفنگ )رسانه( به  کیاز دهانه  لههمچون گلو امیباور است که پ نیا دارد و بر یبر و یادیز تأثیر

منبع قدرتمند  کیرسانه  دگاهید نی. در اشودیم کی( شلکنندهدریافت اینفر )مخاطب  کیمغز 

ناتوان است و  امیپ تأثیرمخاطب در مقابل هرگونه  ای رندهیگ چراکه شود،یم یک تلقو خطرنا

 .شودمین دهیمدل د این در امیپقرار گرفتن در مقابل  تأثیرفرار از تحت  یبرا یاجاده چیه

یم« تجاوز به خلق یبرا ایوسیله یاسیس غاتیتبل»در اثر معروفش تحت عنوان  نیسرژچاکوت

 عیوس یهاشعارها توده ایتکرار نمادها  قیاز طر توانیم یارتباط لیفاده از وسابا است: »دیگو
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را در جهت مطلوب به حرکت  هاآنآورد و  دیتازه در آنان پد یساخت؛ عادات یرا شرط یانسان

نگرش که گاه آن  نیبر اساس ا« بوده است. هایناز غاتیتبل تیامر اساس موفق نیو هم ددرآور

 نندهیب سویبهخود را  ییگلوله جادو تواندیم دهندهپیام خوانند،یم «ایگلولهاط ارتب» هیرا نظر

 المنتیها را به فالکترون تواندیم یکیمدار الکتر کیکه  گونههمانکند و  کیشنوده شل ای

را  رانیگامیپ شهیاند تواندیم ،ییگلوله جادو نیبا ا زیالمپ ببرد و آن را روشن سازد، او ن اخلد

  .شن کندرو

  محدود تأثیر ایاستحکام  هینظر -7

و  فلدیمحدود توسط پل الزار س تأثیر ایاستحکام  هیگلوله حاکم بود نظر هیکه نظر یدرزمان

 یجمع یهادر رسانه یارتباط یهاامیپ هینظر نیمطرح شد. طبق ا 1940برسلون در اواخر دهه 

در  راتییاصالح و تغ یگریه توسط عوامل دهستند ک یحداقل تأثیر یندارند بلکه دارا یقو تأثیر

 وجود بهو رفتار افراد  دیدر عقا یادیبن تغییراتکه  ستندیقادر ن هاامیو پ شودیم جادیآن ا

 نیگلوله در ا هینظر برعکساستحکام بخشند.  هاآنمحدود به  صورتبه توانندیم یآورند، ول

 التیتحص-یو روابط اجتماع یاجتماع مقوالت -یفرد یهایاست. توانمند ایمخاطب پو هینظر

 یهاامیپ گریرا محدود سازد. حاال د یجمعارتباط لیوسا تأثیرنفوذ و  تواندمیو سن و.... 

آن  راتیکه، تأث شودیآن عنوان م یجاو به شودینم سهیمقا سحرآمیزبا گلوله  یجمعارتباط

  .شوندیمحدود م یاامل واسطهاز عو یاتوسط مجموعه یکامالً روشن صورتبهاست و  ینشیگز

  کاشت هینظر -۸

در  یمحور گاهیمدرن چنان جا یهارسانه انیدر م "ونیزیتلو"که  کندیم انیب هینظر نیا

در  شیهاامیشده و پ «نینماد طیمح»کرده است که منجر به غلبه آن بر دایروزمره ما پ یزندگ

گربنر  جورج .هان را گرفته استشناخت ج لیوسا ریو سا یتجربه شخص یجا ت،یمورد واقع

با استفاده از  ایلوانیاز پژوهشگران مدرسه ارتباطات دانشگاه پنس یگری( و تعداد د1969)

 هیاست، نظر ونیزیتلو یبرنامه پژوهش اثرها نیترو گسترده نیتریطوالن احتماالًکه  یقیتحق

 کیستماتیس یمحتوا تحلیل از ه،ینظر نیگربنر بر ا یاصل شاهد د.را ارائه دادن "کاشت باورها"

از اشکال اثر  یکی هینظر نیا. است آمدهدستبه یسال متوال نیچند یط کایآمر ونیزیتلو

موضوع است که قرار گرفتن در معرض  نیبوده و مربوط به ا یها در سطح شناخترسانه

کاشت  هینظر شکل دهد. ،یخارج تیعموم از واقع یبه باورها و تلق تواندیحد م چه تا، هارسانه

 ییهامدت رسانهبلند تأثیر دهندهنشانشده است تا  تبیین ل،یاز تحل ییارائه الگو یبا اشاعه برا

به  ونیزیدارد که تلو دهیعق گربنر. کنندیعمل م ،یباشد که اساساً در سطح برداشت اجتماع

در  یرا ابزار ونیزیتلو یاست. و یقدرتمند یفرهنگ یروی، ناشمالحظهقابللحاظ عمق و نفوذ 
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 ینظام سنت فیتضع ای دیتهد ر،ییتغ یجاکه به داند،یم یاجتماع یصنعت شدهتثبیتدست نظم 

 ونیزیتلو ی. او که اثر اصلهاستآن تیتقو ای تیها و رفتارها، در خدمت حفظ، تثبباورها، ارزش

 ونیزیه تلومعتقد است ک داند،یموجود م تیوضع رشیاشاعه ثبات و پذ یعنی یریپذرا جامعه

عمده  ینهادها گرید یامر با هماهنگ نیبلکه ا رساند،یبه حداقل نم تنهاییبهرا  راتییتغ

منابع  گریعمالً د ونیزیتماشاگران پرمصرف، تلو ازنظر: دیگویم گربنر .شودیمحقق م یفرهنگ

 یهاامیهه با پمواج نی. اثر اکندیم کاسهیکرا به انحصار درآورده و  هایاطالعات، افکار و آگاه

و  جیرا یهانقش ج،یرا ینیبآموزش جهان ایآن را کاشت  یکه و کندیم دیرا تول یزیمشابه، چ

 اتیاز واقع یجنبه اساس نیاز چند ونیزیتلو امیدارد که پ دهیگربنر عق .نامدیم ج،یرا یهاارزش

یم رفتهیوفاق جامعه پذمورد  دگاهید عنوانبه تاًینها اشیفاصله دارد؛ اما به جهت تکرار دائم

که همواره  ونیزیتلو دگاهیبه قبول د تاًینها تواندیم ون،یزیو تماس ممتد با جهان تلو شود

: 13۸4، لیکوئمک ) منجر شود یدرباره جهان واقع کندیمنعکس نم درستیبهت را یواقع

موضوع  نیا بوده و مربوط به یها در سطح شناختاز اشکال اثر رسانه یکی هینظر نیا. (399

 تیعموم از واقع یبه باورها و تلق تواندیحد م چه تا، هارسانهاست که قرار گرفتن در معرض 

شده است تا  تبیین ل،یاز تحل ییارائه الگو یکاشت با اشاعه برا هیشکل دهد. نظر ،یخارج

یم عمل ،یباشد که اساساً در سطح برداشت اجتماع ییهامدت رسانهبلند تأثیر دهندهنشان

 .(310: 1396ی، بر) کنند

 یشکاف آگاه هینظر -9

طبقات مختلف  نیب یها فاصله اطالعاتاستوار است که رسانه دهیعق نیبرا یشکاف آگاه هینظر

ها متفاوت است و ارتباطات آنان با رسانه وهیچراکه ش سازند،یم شتریب روزروزبهمردم را 

از  یکی زیها و نحوه استفاده از اطالعات نسانهبه ر یدسترس زانیآنان با م یبرخوردار یچگونگ

و  کهونوریت پیلیف یبار توسط آقا نیاول هینظر نیا .شودیشکاف محسوب م نیوجود ا واملع

ارائه کرده است به  1970در سال  یکه و یامقاله ارائه شد. در نوسوتایهمکارانش در دانشگاه م

مردم اشاره  یدانش و آگاه زانیتفاوت در م جادیعامل ا عنوانبه یهمگان یهارسانه انیجر

 انیبا جر زمانهممعتقد است که  یو .استنام نهاده  یشکاف آگاه هینموده و آن را نظر

 یبهتر یاقتصاد طیاز مردم که شرا یجامعه، بخش کیدر  یهمگان یهااطالعات توسط رسانه

تر دارند، مناسب یشتیمع از مردم که وضع ینسبت به بخش یترعیو سر  شتریب یدارند، دسترس

 ازآنچه شتریمردم ب لفمخت یهاگروه نیب یآگاه زانیشکاف در م ن،یبنابرا .آورندیبه دست م

معتقدند که  هاآن .گرددیآنان م یآگاه نیها بفاصله شیموجب افزا ابد،یها کاهش توسط رسانه

 یمعن نی. بدردیگینمصورت  کنواختی طوربهاطالعات در جامعه توسط اعضاء جامعه  شیافزا
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دارند تا اطالعات را  یبهتر طیو شرا ییباالترند، توانا یاز مردم که از طبقات اقتصاد یکه گروه

هستند که اعضاء  یاول، گروه گروه .شوندیم میکسب کنند. پس مردم جامعه به دو گروه تقس

 چیز هردر مورد  رند ودا یادیاطالعات ز هاآن دهند،یم لیجامعه تشک کردهتحصیلآن را افراد 

 یدارند و آگاه یهستند که دانش و سواد کمتر یدوم، گروه گروه .کنند اظهارنظر توانندیم

 شیخود سبب افزا زین یشکاف آگاه موضوع .اندک است رامونشانیدر مورد مسائل پ هاآن

دوم( قرار اول و  هایگروه ای) نیکه در طبقه باال و پائ گردد،یجامعه م کیمردم  نیفاصله ب

مؤثر  شهیهم تنهانه یگروه یهارسانه قیمردم از طر یبهبود وضع زندگ یبرا تالش .دارند

  .گردندیاعضاء جامعه م نیها بها و فاصلهتفاوت شیموجب افزا یها خود گاهنبوده، بلکه رسانه

 یوابستگ هینظر -10

و  افتییجهان سوم قوت م به یدر انتقال توسعه غرب یجمع یهاقدرت رسانه هیکه نظر یزمان

در  زین یگرید یفکر یهاهیبودند، مکاتب و نظر دهیدر قبال آن رس باوریخوشبه  زین یگروه

 یکایمشهور است و از آمر «یوابستگ هینظر»که به  هاهینظر نیاز ا یکیبود.  یریگحال شکل

 یکه کشورها ردیگینظام واحد در نظر م کی عنوانبهرا  ایگرفته است، دن چشمهسر نیالت

کاال، خدمات  انیدر مرکز قرار گرفته و بر جر کایآمر متحدهایاالت هاآنو در رأس  یستیالیامپر

توسعه  ه،ینظر نیا اساس برکنترل کامل دارند.  رامون،یپ کشورهای وخودشان  نیب هیو سرما

به  دهندیم لیتشک نیافتهتوسعه یرا کشورها هاآنکه اکثر  یرامونیپ یادر کشوره یاقتصاد

 .کندیم دیرا تشد هاآن یبوده و وابستگ هاآنمرکز بر  یسلطه کشورها تیتقو یمعن

معتقد است که  درنتیجهنه ارتش.  داند،یم یافکار عموم بیعامل سلطه را ترغ ،یوابستگ هینظر

افکار  رییمردم و تغ بیدر ترغ یانقش عمده ،یفرامل یارسانه یهاو شرکت یجمع یهارسانه

 نیالت یکایآمر یدر کشورها یجمعارتباط لیوسا ه،ینظر نیطبق ا ،دیگرعبارتبهدارند.  یعموم

سلطه و حفظ اقتدار غرب  میو تحک تیاند بلکه عامل تقونداشته بخشیتوسعهدر  ینقش تنهانه

الر را برنارد بلتران و آرماند مات ،یزیفرانک، پل سوئگوندر اند. آندرهبوده رامونیپ یدر کشورها

او  دهدیاز مخاطب ارائه م هینظر نیکه ا یفیتعر. دانست یوابستگ هیاز سردمداران نظر توانیم

رسانه، جامعه و مخاطب است.  نیگانه برابطه سه کیچون معتقد به  کندیرا منفعل فرض م

به چون مخاطب  رد،یگیمخاطب را در مقابل رسانه از او  م ییایگانه تحرک و پورابطه سه نیا

و متعاقب آن  شودیم شتریب یوابستگ زانیشتر باشد میب ازهایو هرچه ن شودیها وابسته مرسانه

 یوابستگ توانندیها مرسانه درواقع .شودیم شتریها بر رفتار و نگرش مخاطب برسانه تأثیر

 یگروه و گریبه شخص د یاز شخص یوابستگ نیا زانیکنند. م یبردارکنند و از آن بهره جادیا

 .(350: 1390ی، احمدزاده کرمان ) متفاوت است گریبه فرهنگ د یو از فرهنگ گریبه گروه د
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 رسانی عملکرد ارتشبندی و معرفی نظریه غالب در اطالعجمع

در حال حاضر  رسدمیهای مختلف ارتباطی که معرفی شدند ، به نظر با توجه به محتوای نظریه

از چند نظریه مانند نظریه  متأثرهای گروهی رسانهرسانی عملکرد ارتش در وضعیت اطالع

-هایی ارتباطی در روند اطالعیهازنظرای کاشت و نظریه گلوله جادویی است. بنابراین مجموعه

 .شوندمینظریات مبنایی شناخته  عنوانبهاند و رسانی عملکرد ارتش مبنا قرار گرفته

 روابط عمومیشکال ارتباط در ا

( ارتباطات 2و  سازمانیدرون( ارتباطات 1عبارت است از:  وابط عمومیراشکال ارتباط در 

  سازمانیبرون

  سازمانیدرون. ارتباطات 1

مهم ارتباطات  یهاوهیاز ش یکی ت،یریکارکنان و مد نیپرسش و پاسخ ب جلسات برگزاری( الف

از کارکنان  کیر : اول آنکه، هابدییبه دو شکل تحقق م معموالً وهیش نیاست. ا سازمانیدرون

در  یو مسائل خود را با و هادگاهیکند و دیسازمان مربوط مالقات م سیبا رئ یانفراد طوربه

پرداختند و  اتیکل انیمسئوالن به ب ازآنکهپس یعموم یگذارد. دوم آنکه، در نشستیم انیم

 طوربهتشان را از سؤاالت را دربرداشته باشد، کارکنان سؤاال یتواند پاسخ به بعضیخود م نیا

 الزم را بدهند. یهاکنند تا مسئوالن سازمان پاسخیطرح م یشفاه ای یکتب

 ایاست که از آن به سکو  تیریکارکنان و مد نیجلسات آزاد ب یبرگزار گر،یمؤثر د وهی( شب

کارکنان  هیاز کل یاهیبا صدور اطالع روابط عمومی وه،یش نیشود. در ایم ادیآزاد  بونیتر

بحث آزاد شرکت کنند. آنگاه با اعالم  جلسه در لیکند تا در صورت تمایدرخواست م داوطلب

جلسات اداره آن  نیعمده ا یهایژگیاز و یکیکند. یبرگزار م نیروز مع کیجلسه را در  یقبل

 ریدب عنوانبهکارکنان  نیفرد از ب کیکار با انتخاب  نیا معموالً خود کارکنان است و وسیلهبه

های خود را دگاهید یآزاد و شفاه طوربهاز کارکنان  کیجلسات هر  نی. در اردیگیجلسه م

 دهد.یسازد و مسئول مربوط پاسخ الزم را ممی مطرح

  سازمانیبرون. ارتباطات 2

 یکی یوجود ندارد که به نحو یخدمت چیه دیتردیگوناگون: ب یجلسه با قشرها ی( برگزارالف

از آنان  کیهر  دیارتباطات با یزیردر برنامه نیقرار ندهد؛ بنابرا یرتأثمردم را تحت  یاز قشرها

قشرها  هیاز توجه به کل نظرصرف یتوجه داشت که هر سازمان دیبا یرا در نظر گرفت. از طرف

وزارت  مثالًدارد. یملحوظ م یارتباط یزیرمخاطبان خاص خود را در برنامه زین ژهیو طوربه

 یکند، برایبه همه مردم خدمات عرضه م دگاهید کیاز  نکهیعالوه بر ا یاسالم فرهنگ و ارشاد

 ،یو خصوص یدولت یادارات روابط عموم متصدیاننگاران، هنرمندان، روزنامه رینظ ییقشرها
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-یقیداران و جهانگردان و موسچاپخانه ،یو انتشارات یغاتیتبل یهاکانون سندگان،ینو ناشران،

 .دینما یرا طراح یاژهیو یبرنامه ارتباط دیبا ،اندتشکیالت نیخاص امخاطبان  درواقعکه  دانان،

 ای کیاختصاص  یسازمانمرسوم و مؤثر در ارتباطات برون یهاوهی: از شی( ارتباطات تلفنب

به مخاطب  وهیش نیاست. ا یمخاطبان با روابط عموم یارتباط تلفن یچند شماره تماس برا

خود را درباره  یهادگاهیتلفن، د قیاز طر نیازاهد در صورت دهد تا هر زمان که بخویامکان م

در  ها،دگاهیبه آن د یعالوه بر توجه مورد دیبا یسازمان مطرحش روابط عموم بهمسائل مربوط 

 ه ورا تجزی یمردم یهاامیپ یو محتوا یتلفن یهابار، تماسکی یماه مثالًدوره  کی انیپا

 سازمان رانیمد ای ریمد اریرا در اخت هالیماحصل تحل ها،هدگایو پس از پردازش د کند ارزیابی

 قرار دهد.

 هیو ته دهیرس یهانامه سازمانیبرونارتباط  یهاوهیاز ش گرید یکی: یا( ارتباطات مکاتبهج

مشکالت  و سرانجام، مسائل و همطالع سازمانیبرون و سرانه هاستآن یبرا حیو صح قیپاسخ دق

 سازمان قرار دهد.  ریمد اریدر اخت یلیتحل یرا در قالب گزارش یارسال یهادر نامه شدهمطرح

و  دیآیکه از مخاطبان خاص دعوت به عمل م یمخاطبان خاص: زمان نیدر ب رانی( حضور مدد

شود، یم جادیدسته از مخاطبان ا نیو ا رانیمد نیب رودرروم و قیارتباط مست یامکان برقرار

 (57: 13۸5)سعیدی، .ردیگیروند کارها صورت م شبردیپدر  یاهمثبت و سازند تأثیر

  روابط عمومی یکاربرد یزیردر برنامه یاساس یهاگام

و  نیتریگام اساس نیدر سازمان ا روابط عمومی ژهیو نقش و گاهیجا تی: تثبیگام اساس 

 افکار تیریو مد تیاست. هدا روابط عمومیموفق  یبرنامه ارتباط ندیمرحله در فرآ نیتریهیبد

شود و در ساختار  هسپرد روابط عمومیبه  یاساس یاز کارکردها یکی عنوانبه دیبا عمومی

ارشد سازمان عمل کند و  تیریاز مد یبخش عنوانبه دیبا زین روابط عمومی ریمد یالتیتشک

 .دیسازمان به شمار آ یراهبرد شدهریزیبرنامه یهااز تالش یبخش دیهم با یارتباط یهابرنامه

 یکیتاکت یهایزیرکالن و برنامه یهایزیردر تمام برنامه روابط عمومی دیگام نخست با در

الزم  تیالزم را به خود اختصاص داده و در سازمان از اعتبار، امکانات و محبوب گاهیسازمان جا

 زهیو انگ یارتباط یهادانش، تجربه و مهارت دیبا زین یکارکنان روابط عموم .باشد برخوردار

 .را دارا باشند زمال

 سازمان یو مشکالت ارتباط مسائل ییو شناسا یگام اول: بررس

 ها،گرشنافکار، باورها،  د،ی؟ عقاگذردمیاکنون چه  نکهیدر خصوص ا یاول: اطالعات مرحله

 است؟ یاچه مسئله ریچگونه است؟ سازمان درگ یدیکل یهاافراد و گروه یرفتارها
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ب جوان یو بررس یاجتماع طی( شامل مطالعه محسنجیامکان) تیموقع لیدوم: تحل مرحله

و نقاط ضعف و قوت سازمان در  دهایها، تهدشود: فرصتیمسئله مطرح م عنوانبهکه  یموضوع

 شود.یم ییمرحله شناسا نیا

ها یآن با انجام نظرسنج یرامونیپ یهامشکل و موضوع نیهسته کانو ییسوم: شناسا مرحله

 ...و افکار عمومی شیامیو پ قاتیتحق

 سازمان یراهبرد مسائل ییچهارم: شناسا مرحله

 یارتباط مسائلاست چون  یارتباط یزیربرنامه ندیدر حکم قلب فرآ یراهبرد مسائل ییشناسا

 .مهم هستند اریبس روازاینکنند، یم فایا یاسیس یهایریگمیدر تصم یمحور ینقش ،یراهبرد

تواند یم یراهبرد یارتباط یزیربرنامه یشود، ولیآغاز م سائلمبا شناخت  یاسیس یریگمیتصم

 بهبود بخشد. ،مسائلحل  شناسیآسیببر روش شناخت و  یرا با اثرگذار ندیفرآ نیا

که  یکسان ویژهبه یها و منابع، حول محور مسئله ارتباطگروه یمقدمات ییپنجم: شناسا مرحله

ها و تفکرات نگرش د،یعقا یو بررس رندیگیار ممشکل به وجود آمده، قر میمستق تأثیرتحت 

 .ردیگیسازمان شکل م داتیها، خدمات و تولها، برنامهاستیحول محور س

متمرکز است  یو مطالعات قاتیدر گام دوم بر تحق ند،یفرا نیدر ا شدهمطرحمرحله نخست  پنج

 انجامد.یسازمان م یمطلوب مسئله با مسائل ارتباط ییکه به شناسا

 یراهبرد یبرنامه ارتباط ریزیطرحدوم:  مگا

 یاز حل مشکل ارتباط ییو مشخص کردن هدف نها یاهداف روابط عموم نییمرحله ششم: تع

 .است روابط عمومی یهاها و اقدامتالش برونداد فیو تعر آمدهعملبه قاتیبا توجه به تحق

به هدف  یابیدست یبرا زین دهشبندیزمانو  گیریاندازهقابل ژهیو یعفرمقصد و هدف  نییتع

 .شوندیمشخص م یاصل

 ازمندین یحل مشکل ارتباط یکه برا هاییگروهو  یدیمخاطبان کل ییهفتم: شناسا مرحله

 .میهست هاآنبا  میمستق ارتباط

براساس  یدیارتباط با مخاطبان کل یبرا یارتباط هیو ثانو هیاول یهاامیپ نییهشتم: تع مرحله

 .شده است ییاساشن یارتباط مسئله

 مؤثر امیانتقال پ یراهبردها نینهم: تدو مرحله

 و خاص  ژهیو صورتبهارتباط با مخاطبان  یبرا یارتباط یفنون و مجراها نییمرحله دهم: تع

  1روابط عمومی هایبرنامهکنترل  تیریو مد بندیزمانبرنامه  نی: تدوازدهمیمرحله 

                                                           
1 -CPM 
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 روابط عمومیبرنامه  یراهبردها و مجراها اساس بر بندیبودجهجدول  نیمرحله دوازدهم: تدو

 سوم: ارتباط با مخاطبان گام

-از گروه کیارتباط با هر  یبرا ییاجرا یهاها و تالششامل اقدام روابط عمومیبرنامه  یاجرا

است که با  یمختلف ارتباط یها و ابزارهاکانال قیمشخص از طر یهاامیمخاطب و ارسال پ یها

و  طیو بر اساس شرا یدیکل یهاگروه ویژهبهمخاطب،  یهااز گروه کیهر  یهایژگیتوجه به و

 .ردیگیانجام م روابط عمومی یطیو مح یمکان ،یات خاص زمانیمقتض

 یبرنامه ارتباط یاثربخش یابیچهارم: ارز گام

و  ارهایمع یابیهمراه با ارز یبرنامه ارتباط یاثربخش یابیمرحله ارز نی: در ازدهمیس مرحله

ابزارها و  یابیو ارز روابط عمومیبه اهداف و مقاصد برنامه  یابیدست اساس بر ضوابط برنامه

 یزیراست. برنامه موردتوجه یدر حل مسئله ارتباط هاآن یاثربخش ازلحاظ یارتباط یهاکانال

 یمستدل و با پشتوانه فکر ده،یموفق خواهد بود که آگاهانه، سنج یدر صورت روابط عمومی

محور و در  ندیفرا صورتبه یادشده یدیو کل یبر اساس مراحل اساس گامبهگامو  شدهیطراح

و  یاجتماع ،یفرهنگ ،یمحل اتیو مقتض طیبا در نظر گرفتن شرا یحل مشکالت ارتباط یراستا

 .(16: 13۸9 خانقاه، یشکر) سازمان اجرا شود یاسیس

  غیتبل امیپ تأثیر شیعوامل مؤثر در افزا -الف 

 امیشود تا تأثیر پیباعث م یآن است که چه عوامل یغاتیتبل یزیرموضوع در برنامه ترینمهم

 تأمین غیتبل یخود را بگذارد، هدف اصل یواقع تأثیر غ،یتبل امیاگر پ درواقع ابد؟ی شیافزا غیتبل

حوه نهفته است: هر آنچه با ن امیدر خود پ هاپیام تأثیر زانیعمده در م لیاز دال یکی شده است.

 غاتیجزو عوامل مؤثر تبل -و عبارات  کاررفتهبهمثل واژگان  -همراه است  یغیتبل امیصدور پ

 ،یچون فرافکن یروان یندهایکه موجب بروز فرا ییهاوهیشناخته شده است. استفاده از ش

وار، در و خطابه یسطح صورتبه یغیتبل امیارسال پ جایبهشود،  یهم احساس و یهمانندساز

راه مؤثر  نیدر ا زیمخاطبان ن تیاز وضع یکاف شناخت بر مخاطبان مؤثر است. یغیتبل امیپ تأثیر

را بشناسند،  هاآنالزم است به همه مخاطبان توجه کنند، عادات گذشته  غ،یاز تبل شیاست. پ

 به شناخت ،یسنجگروه یهاآزمون قیرا بسنجند و سپس بکوشند از طر هاآنباورها و اعتقادات 

بپردازند و سپس با استفاده  ی، رهبران و صاحبان نفوذ در افکار عمومهاگروه ،یروان هایجریان

 .کنند هیمختلف ته هایگروه ایاجماع  یمناسب برا یغیتبل امیپ ادشده،یاز فنون 

 غیتبل امیپ تأثیرعوامل مؤثر در کاهش  -ب

 یهاست. اگر گروه اجتماع داراتعدد باورها و ارزش ام،یپ تأثیرعمده در کاهش  لیاز دال یکی 

 غاتیو تبل یغیتبل لیاگر وسا یمختلف باشد. حت یهاها و باورها و پاره فرهنگتعدد ارزش
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خواهد  یکمتر از زمان اریبس غ،یتبل نیا تأثیرگروه خاص باشد، باز  کیدر دست  یانحصار طوربه

دوم آن است که اگر  لیدل ند.ها و باورها باشنوع ارزش کی یها دارابود که در اجتماع، گروه

در  یانحصار غیتبل یشود، ول غیتبل ازآنجا یبه نحو یکوچک اجتماع یهاها در گروهتعدد ارزش

با مشکل مواجه خواهد بود و سرانجام  یقینبهآن اجتماع  ی، رشد اجتماعافتدجامعه اتفاق 

 ن،یهمچن داشت. واهندخ تغایکمتر از تبل یریوضع، تأث نیمقابله با ا یها و اجتماع براگروه

و نبود  یاجتماع یهاافراد و گروه جیبه سطح آموزش و فرهنگ را امیپ کنندگانارسال توجهیبی

 است یغیتبل امیپ تأثیرکاهش  لیدال گریمخاطب، از د طیبا مح یغیتبل امیپ یتطابق کارکرد

 .(126: 1391پور،  )شعبان

 های ارتباطالگو

 اصر زیر است:های ارتباطی شامل عنالگو

 گیر.گیرنده یا پیام-4کانال -3پیام -2فرستنده -1

خاصی برخوردار است و برای هدف یا اهدافی ویژه در  وبستچفت، هر مدل ارتباطی از درواقع

ای توصیفی یا تجربی و پاره هاآن، برخی از روازاینای بخصوص از علوم طراحی شده است. رشته

ساده مانند ارتباط میان فردی و شماری دیگر پیچیده نظیر ، برخی دیگرعبارتبهنظری و 

، مدلدرمجموعگوید. به نیازهای خاصی پاسخ می هاآناست و هر یک از  جمعیارتباطفرآیند 

 ازآنجاکهرا انتخاب کنند؛ اما  هاآندهند تا در شرایط خاصی، بهترین می امکان ها به انسان

توان مدل نمی روازاینگذراند، احل رشد و بالندگی را میسازی در حوزه ارتباطات، هنوز مرمدل

قابل قبولی را که به نیاز همگان پاسخ دهد ارائه کرد. در اینجا به توضیح چهار مدل که از همه 

 پردازیم:تر است میمشهور

مدل السول: نخستین کسی که در آغاز قرن بیستم مدلی متناسب با پیچیدگی جامعه آن -1

، هارولدالسول دانشمند علوم سیاسی آمریکاست. او مدل ارتباطی خود را در روز عرضه کرد

 قالب پنج پرسش اساسی به شرح زیر عنوان کرد:

 گوید؟چه کسی می-1

 گوید؟چه می-2

 در چه کانالی؟-3

 با چه کسی؟-4

 با چه تأثیری؟-5

در آن پیوسته این به قول پل الزار سفلد "بود، اما  باارزشدر زمان خود بسیار  اگرچهآن مدل 

با مردم چه  جمعیارتباطکنیم که وسایل  سؤالکه از خود این جایبهمطرح است که چرا  سؤال
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کنند و چه تأثیری بر فرآیند چه می جمعیارتباطکنند، از خود بپرسیم که مردم با وسایل می

 :cayrol, 1991 )"شوند.هایی تشکیل میچه کسانی هستند و از چه طیف هاآنارتباط دارند. 

428) 

توان به مدل کلود شانون و وارن ویوور اشاره کرد. طراحی مدل این بعد از هارولد السول، می -2

ارتباطات الکترونیکی مطرح بوده است.  ازنظرپژوهشگران آمریکایی در شرکت تلفن بل، بیشتر 

 نوبهبهتواند که میآنان در مدل ارتباطی خود به عنصری به نام پارازیت یا اختالل پی بردند 

 است بدین گونهکننده بر پیام داشته باشد. مدل ارتباطی شانون و ویوور خود تأثیری تعیین

 .(351، 1390ی، احمدزاده کرمان)

 

 

                        

  

 

 

 نمای روند انتقال پیام از منبع تا گیرنده پیام( 1شکل )

گیر میها از سوی منبع و از مسیر کانال به مخاطب یا پیامهنشان صورتبهدر این مدل رمزها 

کند. در چنین سیری است که عالئم تبدیل به پیام شده گشایی میرا رمز هاآنگیر رسند و پیام

شوند. در این میان، اختالل یا پارازیت در فاصله ارتباطی بین رمزگذار و می ادراکقابلو 

باشد و روی پیام اثر بگذارد. در مدل شانون و ویوور مانند مدل تواند وجود داشته رمزگشای می

گیران ارتباط توجه شده است و به بازتاب اثرات پیام دهندهتشکیلهارولد السول، تنها به عناصر 

: 1390ی، احمدزاده کرمان ) ، توجهی مبذول نشده استدهندگانپیامبه  هاآنهای و ویژگی

351). 

دقت و تفصیل بر روی مدل السول کارکرد و مدلی کالمی تحصیل کرد  مدل گربنر: گربنر با-3

گسترش مدل السول  درواقعدهد. این مدل که ده حوزه اصلی پژوهش ارتباطی را نشان می

 )همان منبع(است.

 منبع پیام

یا  اختالل

 پارازیت

 رمزگشایی کانال رمزگذار

 وسیله)

(گیرنده  

مقصد یا 

گیرپیام  
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مدل پیچیده سویبههای اولیه از یک مدل ارتباط ساده ای از مدلمدل شرام: شرام در رشته-4

 حساببهکوشند ارتباط برقرار کنند، های متراکم دو فردی را که میتجربهرود که تری پیش می

رسد که ارتباط انسانی را با کنش متقابل میان و فرد در نظر میآورد و سپس به مدلی می

  (۸0: 13۸1، نیسور)گیرد.

 رسانی از منظر اسالماطالع

وجود داشته است، کند، همواره قرآن، چون  خطراتی که انسان را تهدید می ازنظر

کنندهو هر امتی در گذشته انذار»فرماید: اند. قرآن میهشداردهندگان نیز همیشه وجود داشته

اولین فرد کره زمین مبلغ بوده و آخرین فرد هم مبلغ  (24)قرآن کریم، فاطر: «ای داشته است.

سلم( را به قیام و  آله و علیه و اهللصلیها، رسول اکرم )ها و آیهخواهد بود. همچنین اولین سوره

آشنا کردن »رسانی و تبلیغات از دیدگاه اسالم، اطالع. (2)قرآن کریم، مدثر:  دهدانذار فرمان می

های خدا و انذار و مردم با احکام اسالمی و معارف الهی و بشارت دادن مؤمنان به بهشت و نعمت

درباره ضرورت تبلیغات، همواره است. هشدار اسالم  (27: 13۸۸)قرائتی، «هشدار به مخالفان

های مردم است. منظور از تبلیغات اسالمی، تبلیغات ارشادی با آگاه و بیدار کردن توده منظوربه

رسانی و در دیدگاه اسالم، جریان اطالع است.«منطقی»و « استداللی»های استفاده از روش

گفتیم همگی »فرماید: رآن می( آغاز شده است؛ قالسالمعلیهتبلیغ دینی از خلقت حضرت آدم )

از آن فرود آیید! هرگاه هدایتی از طرف من برای شما آمد، کسانی که از آن پیروی کنند، نه 

ترین مبلغ تاریخ اسالم خود بزرگ (3۸)قرآن کریم، بقره: «و نه غمگین شوند. هاستآنترسی بر 

یشان، چیزی جز تبلیغ برای برکت زندگی اعلیه وآله وسلم( است و عصر پر اهللصلیپیامبر )

-بن(، مصعبالسالمعلیهگسترش دین خدا نبوده است. ایشان مبلغان دلسوزی چون امام علی )

فروغ اسالم فرستاد تا  شعاع پرجبل و اصحاب بثر معونه را به شهرهای اطراف میبنعمیر، معاذ

سال "یا "الوفودعام"ها آن شد که سال نهم هجریرا به آنجا برساند. نتیجه این دعوتگری

های سال در وعربستان به اسالم گرویدند  جزیرهشبههمه عرب و  تقریباًنام گرفت و  "هاهیئت

را به  هاآن وسوی سران کشورهای جهان فرستاد هجری، نمایندگان خویش را به هفتم وششم 

بد و حضرت نیز باید ادامه یا ازآنپسپذیرش آیین آسمانی خویش دعوت کرد، چنین روشی 

جا و همیشه بکوشند تا همه مسلمانان وظیفه دارند که در جهت تداوم و گسترش اسالم در همه

 (۸6: 1391پور، )شعبانجاودانی و جهانی بودن اسالم تحقق یابد.

نشان میرسانی و ارتباطات را اطالعبنیادی  امام علی)ع( درباره ارزش های زیر دیدگاهجمله

 دهد:
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 اطالعی است.نظری و کمز مردم، تنگپنهان شدن رهبران ا -

  (66: 1396ای، یحیایی ایله )شنود.شکایات را می گوش حاکم -

رسانی دارای اهمیت زیادی ( نیز روابط عمومی و اطالعالعالیمدظله)یاز منظر مقام معظم رهبر -

تفاده فعال شوند با اس دیمختلف دولت با یهابخش یهایعموم روابط": فرمایندمیاست. ایشان 

به اطالع مردم  فهمقابلو  تأثیرگذار زبانی با را مختلف اقدامات ها،و روزنامه یاز رسانه مل

 (27/11/79ای، )آیت ا... خامنه"برسانند.

 بسیار است. اهمیتدارای  و بزرگان دینی  رسانی در منظر اسالمبنابراین ارتباطات و اطالع

 ارتش  در یرساناطالع 

هجری شمسی می 1300در ارتش به حدود سال  روابط عمومیرسانی و عپیشینه تشکیل اطال

نیز در  روابط عمومیهای که  از بدو تشکیل ارتش نوین توسط پهلوی اول فعالیتیطوربهرسد، 

در ارتش که آن زمان با عنوان روابط  روابط عمومیهای آغاز فعالیت ارتش آغاز شد. در سال

شد، که این نشریه در ماهانه منتشر می صورتبهه نظامی کرد یک نشریهمگانی فعالیت می

قرار  مورداستفادههای نظامی و مردم جهت پیشبرد اهداف سازمانی و ایجاد دوستی بین دستگاه

ها، خبررسانی، ارتش در زمینه مراسم و مناسبت روابط عمومی. (54: 13۸4، مؤلفان) گرفتمی

 کهطوریبهها از سوابق بسیار طوالنی برخوردار است، ولتننامه و بانتشار جزوات، ماهنامه، هفته

از قدیمیه و شدمرتب منتشر می طوربههجری شمسی  1300مجله هفتگی قشون حدود سال 

با پیروزی انقالب شکوهمند . (45: 1349، مؤلفان) رود شمار بهای در ایران ترین نشریات حرفه

ن ارتش در محل ساختمان مستشاران نظامی گروهی از کارکنان مؤم 1357 سالدر  اسالمی

سیاسی توجه آمریکا کمیته نظامی حضرت امام را تشکیل دادند. پس از رسمیت یافتن عقیدتی

ها، نشر و گسترش فرهنگ نماز و قرآن، به ساخت و توسعه مساجد و اماکن مذهبی در پادگان

 سیاسی با هدف ارتقایتیهای عقیدهای عبادی، ارائه آموزشبرپایی مجالس مذهبی و آیین

 های این سازمان قرار گرفت.شایستگی مذهبی کارکنان ارتش در سرفصل برنامه

گری و نشان های نظامیدر اوایل انقالب اسالمی تبلیغات در حوزه نظامی، شناساندن ارزش

ها و ها، نشریات، رسانهاز طریق منابر، تریبون نظام اسالمیدادن جایگاه مهم ارتش در 

 ترینمهمدر این رابطه  بر عهده سازمان عقیدتی سیاسی قرار گرفت.تبلیغاتی  هایآگهی

فلسفه وجودی ارتش اسالمی را تبلیغ نموده و در فرایند  درستیبهتوانست سازمانی که می

سیاسی برقراری ارتباط با جامعه مبلغ خوبی برای این سازمان مهم نظامی باشد نهاد عقیدتی

است با  یسازمان یاسیسیدتیسازمان عققانون ارتش  14ماده  (5: 1366، مؤلفان)بود.
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 فیوظا ازجملهرا بر عهده دارد.  یمختلف فیو وظا مأموریتمستقل و متمرکز که  مراتبسلسله

 لیتشک ات،یانتشار جزوات و نشر لیاز قب کارکنان یبرا یغیتبل یهاتیسازمان انجام فعال نیا

 .(32: 13۸1)ابراهیمی،  استارتش  رادیوتلویزیونی یهابرنامه دیتول و هاشگاهیها و نماکتابخانه

سیاسی مقدمات و بسترهای در عقیدتی روابط عمومیهای تبلیغات و پس از تشکیل معاونت

در سطح ارتش آغاز و  روابط عمومیهای فرهنگی، هنری، تبلیغاتی و مناسب برای شروع فعالیت

ی هنرمند و متعهد از بدنه ارتش که انگیزه الزم برای خدمت در مرحله نخست تعدادی از نیروها

 را داشتند شناسایی و جذب شدند. روابط عمومیای و های فرهنگی، تبلیغاتی، رسانهدر حوزه

ها به انجام هرگونه هماهنگی برای اعزام خبرنگاران و گزارشگران رسانه دوران دفاع مقدسدر 

ارتش  هایعمومی روابطای در خبر و ارتباطات رسانه هایتوسط واحد تحمیلی جنگهای جبهه

های در هر یک از قرارگاه روابط عمومیهای تبلیغاتی و بنابراین حوزه .گرفتو سپاه صورت می

های نظامی ارتش که در طول دوران جنگ در خطوط مقدم نبرد استقرار یافته عملیاتی و واحد

سالمی و تقویت روحیه رزمندگان کمک شایانی به بودند عالوه بر رسالت خطیر تبلیغ فرهنگ ا

های نبرد ها برای ثبت و ضبط وقایع جنگ تحمیلی و به تصویر کشیدن واقعیتخبرنگاران رسانه

و تبلیغات  روابط عمومیخشی از عملکرد ب ی رزمندگان اسالم با دشمن متجاوز نمودند.جانانه

 :توان در موارد زیر خالصه کردیسیاسی ارتش در اوایل انقالب اسالمی را معقیدتی

های صف، سرباز و خانواده، تهیه و توزیع نشریه روزانه خبری بین فرماندهان و انتشار ماهنامه -

گیری انقالب مسئوالن ارتش، تألیف و انتشار کتب و جزوات پیرامون نقش ارتش در شکل

های رزمی، پشتیبانی حدخبری از عملکرد وا هایگزارشاسالمی و دوران جنگ تحمیلی، تهیه 

های جمعی، رزمی و پشتیبانی خدمات رزمی ارتش در مناطق عملیاتی و انعکاس آن در رسانه

های فرهنگی، هنری و تبلیغاتی ارتش، تهیه و تدارک برنامه رادیوتلویزیونیمجله صف و برنامه 

 مناطقی سازی در مرکز نظامهای مختلف، برگزاری جلسات سخنرانی و آگاهبه مناسبت

های سازمانی ارتش، چاپ و نصب انواع تراکت، پوستر و بروشور و تهیه و شهرک عملیاتی

 مناطقهای ارتش از ای در مراسم مختلف، انعکاس اخبار و اطالعیهپارچه هایشعارنوشته

های خبری ویژه فرماندهان های جمعی، برگزاری کنفرانسهای جنگ در رسانهعملیاتی و جبهه

های تحقیقاتی، جهاد های مختلف، تهیه گزارش از روند فعالیته مناسبتو مسئوالن ب

های جمعی، انجام در رسانه هاآنخودکفایی و سازندگی در سطح ارتش و اقدام به انعکاس 

های دیدار ارتشیان با حضرت امام خمینی)ره( در های فرهنگی و تبلیغاتی در برنامهفعالیت

ریزی برای حضور نظامیان در نظام، برنامه رتبهعالیو مقامات جماران و نیز مالقات با سران 

های فرهنگی، ها همراه با فعالیتتهران و شهرستان جمعه نمازهای عبادی سیاسی آئین
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 بودهارتش  هایعمومی روابطتبلیغاتی و موارد متعدد دیگر از این قبیل تنها بخشی از عملکرد 

 است.

 ارتشدر  مومیروابط عو  یکارکرد معاونت فرهنگ

بوده که به  یتخصص یهامعاونت ترینمهماز  یکیدر ارتش  روابط عمومیو  یفرهنگ معاونت

سازمان  یدر ساختار سازمان دهیگرد میآن ترس یکه برا یفیو شرح وظا مأموریتنوع  لیدل

ه ادار و روابط عمومیاداره شامل اداره دو معاونت با دارا بودن  نیا .است یاسیسیدتیعق

 تیریدارالقرآن، عترت و نماز، مد تیری: مدازجمله یمستقل یهاتیریو مد غاتیانتشارات و تبل

 ،یزیرمطالعات و برنامه تیریها و خواهران شاغل و مدخانواده یامور فرهنگ تیریمد ،یهنر

 کهازآنجایی. دهدیدر ارتش انجام م یغیو تبل یفرهنگ یهاتیفعال حوزه دررا  یاقدامات

 نییتع روابط عمومیدر اداره  یمجاز یو فضا تیخبر، سا ون،یزیو تلو ویراد یهاتیریمد

 یهاتیریاداره و مد نیا قیو... در ارتش از طر یخبر ،یاامور رسانه هیلذا کل ده،یگرد

 روابط عمومی ریهمچون سا روابط عمومیاداره  یو به عبارت ردیگیآن صورت م رمجموعهیز

ارتش  یونیزیگروه تلو یطرف از. استسازمان و خارج از آن  نیب یتباطپل ار نهادها و هانارگا

 تیریمد نیکه در ا دیآیبه شمار م مایشبکه اول س یونیزیتلو یهاگروه نیتریمیاز قد یکی

 ،ملی رسانهمختلف  یهاشبکه قیو پخش از طر یونیزیتلو یهابرنامه دیتول لیاز قب یاقدامات

جهت حضور فرماندهان و  ی، هماهنگارتشساز خارج از و مستند یدیتول یهاتعامل با گروه

و... در طول سال  ژهیو هایمناسبتدر  ییویو راد یونیزیمختلف تلو یهادر برنامه شکسوتانیپ

هر دو هفته  صورتبهارتش  یونیزیبرنامه تلو قیها از طراز برنامه یکه بخش شودیانجام م

 مایمختلف س یاهاز شبکه یو مذهب یمل یهال سال و مناسبتها در طوبرنامه یو مابق بارکی

ها مراکز استان یمایبا صداوس یتعامل و همکار تیریمد نیا تیاز فعال ی. بخشگرددیپخش م

عالوه بر  یمجاز یو فضا یرسانخبر و اطالع تیریمد .ارتش است یهاتیانعکاس فعال یبرا

ذوالفقار، در خصوص  یتشار ماهنامه داخلو ان دیتول نیو همچن 1ارتش سایتوب تیریمد

 یهاو کانال اتیها، نشرروزنامه ها،یخبرگزار قیمهم ارتش از طر یدادهایانعکاس اخبار و رو

 .دینمایاقدام م یرسم یتلگرام

 رسانیاطالع حوزه درسازمان عقیدتی سیاسی ارتش  مدتمیاناهداف 

 رسانیاطالعهای روابط عمومی و الیتهای فرهنگی و توسعه فعگذاری برنامهارتقای اثر -

 .(45: 1396ای، یحیایی ایله)

                                                           
1-www.Aja.ir   
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 ارتش( سازمان عقیدتی سیاسی رسانیاطالعراهبردهای ) -

یک سازمان مولد امنیت و بازدارنده با تبیین  عنوانبهتقویت نگرش مثبت جامعه به ارتش  -

ز طریق رسانه ملی یاری ارتش در حوادث و نمایش اقتدار انقش ارتش در دفاع مقدس، مردم

 و فضای مجازی و مطبوعات.

های ارتش در سطح جامعه با استفاده از ابزارهای تبیین و انعکاس دستاوردها و توانمندی -

ارتقای احساس امنیت و  منظوربههای نوین گیری از فناوریتبلیغی موجود و بهره-فرهنگی

 آرامش در سطح جامعه و کمک به استحکام درونی قدرت ارتش.

های ارتش و ارتقای محبوبیت اجتماعی آن، حفظ و تقویت اعتماد مردم نسبت به توانمندی -

در پیروزی انقالب اسالمی و دوران شکوهمند دفاع مقدس و  ارتشاز طریق تبیین نقش 

 تقویت ارتباطات مردمی ارتش.

یری از گها با بهرهو خانواده ارتشفرهنگ ایثار و شهادت در بین کارکنان  سازینهادینه -

 های متنوع فرهنگی.تجربیات و فرهنگ دفاع مقدس از طریق اجرای برنامه

گیری از بستر فضای مجازی و ها و کارکنان با بهرهخانواده اعتقادی ورفع شبهات دینی  -

 های اجتماعی از طریق حضور گسترده و تولید محتوای الزم.شبکه

های و خانواده ارتشقالبی کارکنان ارتقای هوشیاری و بصیرت و هدایت رفتار سیاسی و ان -

از طریق  سازمانیبرونهای درون و آنان با استفاده از نیروی انسانی متخصص و ظرفیت

 های حضوری.اخبار، روش رسانیاطالعسازی سیاسی، نشریات و جلسات آگاه

 نوسازی منظوربهسازمانی ها و مؤسسات فرهنگی و آموزشی برونافزایش تعامل با سازمان -

 (71: 1397)رضایی و همکاران، .هاآناز امکانات  گیریبهرهفضاهای فرهنگی و 

 ها رسانی عملکرد ارتش در رسانهبر اطالع تأثیرگذارعوامل 

عوامل  دهدمینشان  روابط عمومیرسانی و بررسی اسناد و مدارک مربوط به حوزه اطالع

کلی  بندیتقسیمدر یک  است؛ تأثیرگذارها رسانی عملکرد ارتش در رسانهگوناگونی بر اطالع

سازمانی تقسیم نمود. سازمانی و عوامل برونتوان به دو دسته عوامل دروناین عوامل را می

در اختیار ارتش است و عوامل  هاآن، عواملی است که کنترل سازمانیدرونمنظور از عوامل 

در  هاآن کنترل ورار دارند سازمانی نیز عوامل هستند که در خارج از محیط ارتش قبرون

رتش را در رسانی در ابر اطالع هاآن تأثیر توانمیاختیار ارتش نیست ولی با برخی اقدامات 

 تیاهم یارتباط دارا یبرقرار یبرا یاطالعات در روابط عمومجهت مطلوب تنظیم نمود. 

انجام شود.  دیبا یعموم-روابط یعنیسازمان  حیصح یاز مجرا رسانیاست و اطالع یادیز

بر  تأثیرگذارعوامل  ترینمهماز  رسانیدر اطالع کنواختی ریزیبرنامههدفمند و  ریزیطرح
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در چهار گام  یدر عرصه روابط عموم ریزیبرنامه .شودیعملکردها محسوب م رسانیاطالع

 که شامل: ردیصورت گ دیبا یاساس

 یبرنامه ارتباط ریزیطرح -2سازمان  یمسائل و مشکالت ارتباط ییو شناسا یبررس-1

نوع  نیاست و سطح ا یبرنامه ارتباط اثربخشی یابیارز -4ارتباط با مخاطبان  -3 یراهبرد

 است. یاتیو عمل یکیتاکت ،یشامل سطوح راهبرد هاریزیبرنامه

های ها و سیاستدستورالعمل؛ ازجملهالزم است موانع  موقعبهرسانی مناسب و اطالع

به اطالعات از  یارزش، حجم و سهولت دسترس ت،یفیک سرعت،نمود. تدوین  کنندهتسهیل

و در حوزه  دآییبه شمار م هادر رسانه مؤثر عملکرد رسانیدر اطالع توجهقابلنکات  ترینمهم

حوزه انتشار، تداوم  یسرعت انتشار، نظم انتشار، گستردگ ازجمله یانتشار، توجه به موارد

های و بر اثربخشی فعالیت است تیاهم ائزمخاطبان متنوع حو پوشش  یریو فراگ امیانتشار پ

ابزارها و  به یبودن روابط عموم مجهزهمچنین عوامل نادی مانند  .افزایدرسانی میاطالع

آموزش  این . عالوه برگرددمیو مؤثر  موقعبه رسانیاطالعروز باعث  هاییفناور امکانات و

 تیاهم ها در دنیای امروز ازرسانه و کارکرد در خصوص نقشارتش  و مسئوالن اندهانفرم

 برخوردار است.

 هارسانی عملکرد ارتش در رسانهبر اطالع تأثیرگذارسازمانی عوامل درون

-بر اطالع تأثیرگذار سازمانیعوامل درونخالصه  طوربهبا توجه به ادبیات موجود در این زمینه  

 مطرح نمود. توانمییر ز صورتبهرا  اهعملکرد ارتش در رسانه رسانی

   .روابط عمومیرسانی و مناسب در حوزه اطالع  ریزیبرنامهو  ریزیطرح -

 .ارتشای فرماندهان، مسئوالن و کارکنان دانش رسانه -

  .روابط عمومیدر  دیدهآموزش متخصص و وجود نیروی انسانی -

  .هارسانهو  روابط عمومیبین  مؤثرارتباط  -

  .ارتشاطالعات و اخبار  ها بهرسانهمیزان دسترسی  -

 مناسب یهارساختیز وجود -

)با در نظر گرفتن مالحظات هامتقابل روابط عمومی ارتش با رسانهاعتماد و ارتباط  -

 .الزم( 

 ی موجود در روابط عمومی.هادستورالعملاسناد فرادستی، مقررات،  -

 و ابزارهای فنی موجود در روابط عمومی. زاتیتجه -

 رسانی.نسبت به مقوله اطالع مسئوالن فرماندهان و کردیرو   -

 تخصیصی.بودجه و اعتبارات  -
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 در روابط عمومی. باتجربهوجود کارکنان  -

 رسانی.سازمانی در حوزه اطالع هایمشیو خط هااستیس -

 .موجود یهارسانهتعامل مناسب و سازنده با  -

 ساختار سازمانی روابط عمومی. -

 گیری در روابط عمومی.سازوکار تصمیم -

 .روابط عمومیگیزه کارکنان ان -

  هارسانی عملکرد ارتش در رسانهبر اطالع تأثیرگذارسازمانی عوامل برون

بر  تأثیرگذار سازمانیبرونعوامل های صورت گرفته همچنین مبتنی بر ادبیات رایج و بررسی

 است. ارائهقابلزیر  صورتبه اهعملکرد ارتش در رسانه رسانیاطالع

 .یجمع یهارسانه رانیمد کردیرو -

 رسانی عملکرد ارتش.ها نسبت به اهمیت اطالعآگاهی مدیران رسانه -

 .یمطبوعات و فضا ها،یخبرگزار ،یرسانه مل ویژهبهکشور  یارسانه تیظرف -

 .هاحاکم بر رسانه یهااستیس  -

 .هادر رسانه یتیریثبات مد -

 رتش.ا هایمأموریتجایگاه، ساختار و  ها بارسانه رانیمد ییآشنا -

 ی گروهی در کشور.هاتعدد رسانه -

 ی گروهی در کشور.هاتنوع رسانه  -

 ی.تیامن-یدفاع هایسرویس رانیمهارت دب تخصص و -

 عملکرد ارتش.انعکاس  پخش و زمانی تیظرف زانیم -

 پژوهش شناسیروش

ای و توصیفی استفاده های موردی زمینهکاربردی است.برای اجرای پژوهش از روش روازاین

های تحقیق با استفاده از ابزارهای اسناد و مدارک، مصاحبه و ت و باتوجه به اینکه دادهشده اس

هایی که با ابزار اسناد و مدارک و داده رویکرد تحقیق آمیخته است. شدهگردآوریپرسشنامه 

هایی که با ابزار اند به روش کیفی)تحلیل محتوا( و دادهنظران گردآوری شدهمصاحبه با صاحب

اند به روش کمی)آمارهای استنباطی( مورد تجزیه تحلیل قرار آوری شدهنامه جمعپرسش

مستقل بر وابسته  یرهایمتغ تأثیر زانیم یو بررس سؤاالتپاسخ به  منظوربه اند.گرفته

 .است رفتهیانجام پذ رهیچند متغ ونیو رگرس پیرسان یهمبستگ بیضر هایآزمون
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از معاونت فرهنگی و روابط عمومی سازمان  است عبارتدر این تحقیق  موردمطالعهجامعه 

عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسالمی ایران و جامعه آماری این تحقیق عبارت است از  

رسانی در داخل و خارج از ارتش که حداقل مدرک تحصیلی نظران حوزه رسانه و اطالعصاحب

حوزه موضوع این تحقیق دارند. سال تجربه فعالیت در  وپنجبیستآنان کارشناسی ارشد بوده و 

مشابه و مشورت اساتید، تعداد جامعه آماری  هایپژوهشاز  آمدهعملبه هایبررسیبر اساس 

نفر برآورد شده  و حجم نمونه این بررسی بر اساس فرمول کوکران به تعداد   250این تحقیق 

گیری ز روش نمونهبا توجه به موضوع و گستردگی جامعه آماری ا است. شدهنییتعنفر  70

نیز در بین طبقات به روش  دهندگانپاسخ( استفاده نموده و شدهبندیطبقهطبقاتی )

؛ به این صورت که با توجه به حجم جامعه آماری، اندشدهتصادفی ساده انتخاب  گیرینمونه

اسناد و  ییروا شیمنظور افزابهداخل و خارج از ارتش تقسیم شده است.  نظرانصاحبکلیه 

که کامالً با موضوع  ردیقرار گ مورداستفاده یمدارک موردمطالعه تالش شده صرفاً اسناد و مدارک

 یاری قیمحقق را در انجام تحق یدگیچیمرتبط باشند و بتوانند بدون هرگونه ابهام و پ قیتحق

 نظرات ازپرسشنامه با استفاده  "اعتبار صوری"برای روایی پرسشنامه در این پژوهش از  .دینما

، از آزمون آلفای کرونباخ پرسشنامهاستفاده گردیده است و برای سنجش پایایی  نظرانصاحب

 استفاده شده است.

 پژوهش هایداده وتحلیلتجزیه
 قیقتحهدف  یفیک لیوتحلهیتجز

 ارتشعملکرد  یرسانبر اطالعسازمانی و برون  یسازماندرون تأثیرگذارعوامل  نییو تب شناخت

 . یگروه یهادر رسانه

 :شدهگردآوری اطالعات یبند: جمعالف

 (:مطالعه اسناد و مدارک )مطالعه منابع اساس براطالعات  یبندجمع-1

 .احصاء شده است رینکات ز تحقیقمطالعه مدارک و منابع مرتبط با هدف  از

از  رسانیاست و اطالع دارای اهمیت زیادی ارتباط یبرقرار یبرا یدر روابط عموم اطالعات

 ریزیبرنامههدفمند و  ریزیطرحانجام شود.  دیبا روابط عمومی یعنیسازمان  حیصح یجرام

-یعملکردها محسوب م رسانیبر اطالع تأثیرگذارعوامل  ترینمهماز  رسانیدر اطالع کنواختی

 .شود

 :که شامل ردیصورت گ دیبا یدر چهار گام اساس عمومی در عرصه روابط ریزیبرنامه
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 یبرنامه ارتباط ریزیطرح -2سازمان  یمسائل و مشکالت ارتباط ییاو شناس یبررس-1

نوع  نیاست و سطح ا یبرنامه ارتباط اثربخشی یابیارز -4ارتباط با مخاطبان  -3 یراهبرد

 .است یاتیو عمل یکیتاکت ،یشامل سطوح راهبرد هاریزیبرنامه

الزم است  ر،یمس نیرد. در ااطالعات درست را منتشر ک دیسالم با یافکار عموم جادیا یبرا

 یمحرمانه بودن اطالعات و اخبار و وابستگ زانیم نیی؛ تعازجملهمطلوب اطالعات  انیموانع جر

برداشته و اطالعات منصفانه منتشر شود.  انیاز م امیپ نیو تلق فیبه سازمان و تحر دیشد

 وارزشمند است  اریو اقناع بس بیترغ غ،ی: تبلازجمله روابط عمومیعنصر مهم در  سه یبررس

 .حوزه است نیدر ا گریاز عوامل مهم د یو ارتباط رسانیاطالع هایراه افزایش

در  توجهقابلنکات  ترینمهمبه اطالعات از  یارزش، حجم و سهولت دسترس ت،یفیک سرعت،

سرعت  ازجمله یو در حوزه انتشار، توجه به موارد دآییمؤثر عملکردها به شمار م رسانیاطالع

و پوشش مخاطبان  یریو فراگ امیحوزه انتشار، تداوم انتشار پ یشار، نظم انتشار، گستردگانت

 .است تیاهم ائزمتنوع ح

و مؤثر به  موقعبه رسانیاطالعباعث  فناوری روزبه تخصص و  یبودن روابط عموم مجهز

 یهامناسب و ابزار یارتباط لهیو استفاده وس یسنت هایروشگذاشتن  کنار .مخاطبان است

عالوه بر  دیاست که با رسانیاطالععوامل مؤثر در حوزه  گریاز د کیالکترون یروابط عموم

ارتش  به موضوع  یو فرهنگ یو مراکز آموزش ارتش یهاآموزش الزم به فرماندهان در دانشگاه

بر  زیدانش( ن تیریثبت دانش متخصصان )مد یو از طرف دداده شو تیرسانه و آموزش اهم

الزم  هایانگیزهو  یارتباط یهامؤثر است. داشتن دانش، تجربه و مهارت اریکار بسحسن انجام 

 روابط عمومیکارشناسان و کارگزاران  شودمیمنجر  عمومی در وجود عناصر روابط

خود  یسازمان هایپیاماطالعات و  انعکاسدرباره انتقال، انتشار و  موقعبهدرست و  هایتصمیم

 .رندیبگ

 ویژههبازمانی تقویت جایگاه روابط عمومی و شناساندن آن به جامعه مخاطب سدر بعد برون

در بین مدیران  روابط عمومیمدیران رسانه بسیار حائز اهمیت است و از سویی حضور مدیران 

 روابط عمومیسازمانی در حوزه و مسئولین رسانه و تعامل مستمر با آنان از بعد ارتباط برون

برد. در برخی رسانی را باال میم باعث ایجاد اعتماد شده و توان اطالعاست. این ارتباط مداو

-و اهمیت اطالع مأموریتها ناشی از عدم شناخت کامل از جایگاه، مواقع رویکرد مدیران رسانه

 رسانی در ارتش است.



 175                                                             گروهی هایرسانه در ارتش عملکرد یرساناطالع بر رگذاریتأث عوامل

 

 

ها، تحلیل گیرنده، تحلیل شرایط ارتباطی و تحلیل رسانه از های رسانهها و سیاستنگرش 

های رسانی عملکرد ارتش در رسانهدر اطالع تأثیرگذارسازمانی عوامل دیق مهم بعد برونمصا

 آید.گروهی به شمار می

 ب: پردازش اطالعات

نظران از طریق مطالعه اسناد و مدارک و مصاحبه با صاحب شدهگردآوریبا توجه به اطالعات 

ع )همگرایی مطلق( و تقارب از میان سه حالت تباین )واگرایی(، تقاطموضوع، پیرامون 

 گردد.می مشاهده)همگرایی نسبی(؛ حالت همگرایی مطلق )تقاطع( 

 پ: استنتاج )قضاوت( 

ا از میان برداشته شود. بررسی سه  رسانیاطالعدرست الزم است موانع  رسانیاطالعبرای 

-افزایش راه : تبلیغ، ترغیب و اقناع بسیار ارزشمند است وازجمله روابط عمومیعنصر مهم در 

 رسانی و ارتباطی از عوامل مهم دیگر در این حوزه است.های اطالع

در  توجهقابلنکات  ترینمهمسرعت، کیفیت، ارزش، حجم و سهولت دسترسی به اطالعات از 

سرعت  ازجملهآید و در حوزه انتشار، توجه به مواردی مؤثر عملکردها به شمار می رسانیاطالع

گستردگی حوزه انتشار، تداوم انتشار پیام و فراگیری و پوشش مخاطبان  انتشار، نظم انتشار،

 رسانیاطالعمجهز بودن روابط عمومی به تخصص و تکنولوژی باعث  متنوع حائز اهمیت است.

 و مؤثر به مخاطبان است. موقعبه

های سنتی و استفاده وسیله ارتباطی مناسب و ابزارهای روابط عمومی کنار گذاشتن روش

رسانی است که باید عالوه بر آموزش الزم به کترونیک از دیگر عوامل مؤثر در حوزه اطالعال

 .موضوع رسانه اهمیت داده شود 

گیرد. قرار می موردپذیرش سازمانیدرونبندی عوامل با توجه به نظرات متخصصین این دسته

ها و اهمیت حث آموزشای یکسان و هدفمند و بدر میان نظرات به اهمیت وجود طرح و برنامه

 تأثیرگذارهای جاری است که در بحث رسانه به آن اشاره شده است. نکتة دیگر دستورالعمل

 هستند.

تقویت جایگاه روابط عمومی ارتش و شناساندن آن به مدیران رسانه بسیار حائز اهمیت است و 

ارتباط و همکاری در بین مدیران و مسئولین رسانه و  روابط عمومیاز سویی تعامل مدیران 

رسانی عملکرد ارتش در بر اطالع تأثیرگذارسازمانی عوامل بُعد برون هایمؤلفهمداوم با آنان از 

 ها است.رسانه
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 هااز پرسشنامه شدهگردآوریکمی اطالعات  وتحلیلتجزیه

 یرسانبر اطالع سازمانیبرون ی وسازماندرون تأثیرگذارعوامل  نییو تب شناختهدف تحقیق 

 است. یگروه یهاعملکرد آجا در رسانه

 یروین هایمؤلفهدر این تحقیق دارای  سازمانیدرونعوامل  ق،یتحق نیا جیبر اساس نتا

 یسازمان هایدیدگاهساختار و ، یفن زاتیتجه، و اعتبارات بودجه، داتیتول یمحتوا، یانسان

، سازمانیدرونبُعد  هایمؤلفهاز سنجش  آمدهدستبهکل  نیانگیبا توجه به درصد ماست. 

 یگروه یهاعملکرد آجا در رسانه رسانیاطالعبر  سازمانیدرونعوامل  گیریممی جهینت

 یلیتا خ ادیدرصد ) ز 04/91 ددر حمتوسط  طوربه تأثیر نیشدت ا زانیو م است تأثیرگذار

 هایتیرفظ از: اندعبارتکه  سازمانیبرون عوامل بُعد هایمؤلفهاز سوی دیگر ( است. ادیز

 یگروه یهاعملکرد آجا در رسانه رسانیاطالعا بر هرسانه یکردهایو رو هااستیسها، رسانه

  .( استادیز یلیتا خ ادیدرصد ) ز2/91 متوسط طوربه تأثیر نیشدت ا زانیو مند ارذرگیتأث

 ختهیآم وتحلیلتجزیه

 با نظراننفر از صاحب هفته با تعداد بنسبت به انجام مصاح یفیک کردیرو با قیتحق نیا در

با استفاده از  یاست و در بخش کم دهیاقدام گرد قیتحق اهداف راستای در سؤال چهار طرح

 قیتحق یرهایمتغ شاخصبر اساس  یتخصص سؤال 30پرسشنامه محقق ساخته و با طرح 

اقدام  یاطو استنب یفیاطالعات در قالب آمار توص وتحلیلتجزیهو نسبت به  یاطالعات گردآور

 .است دهیگرد

 یگروه یهاعملکرد آجا در رسانه یرسانبر اطالع تأثیرگذارعوامل " تحقیق سؤالبه  پاسخ در

از  شدهگردآوریهای دادهمصاحبه و  سؤاالت ، پاسخمنابعاسناد و  تحلیل بهبا توجه "؟اندکدم

محتوا و  دیولدقت، سرعت ت ت،یفی، صحت، کرسانی عملکرد ارتشدر اطالع هاپرسشنامه

 انیاز م ت،به اطالعا ی، حجم، سهولت و دسترسخبری ارزش ،یدیتول یمحتوا تیجذاب

 رسانیاطالعمحرمانه بودن اطالعات در  زانیم نییتع ازجمله رسانیاطالعبرداشتن موانع 

، تجربه، تخصص  ،عمومی روابط ات و ابزارهایزیتجهاست.  تأثیرگذار هارسانهارتش در  عملکرد

ساختار و با رسانه،  ارتش رسانیاطالع رانیتعامل مد ،یانسان یروین تیو کم مدیکارآ

 و ریزیطرح، مسئوالن وفرماندهان  کردیرو ،رسانیاطالعدر حوزه  یسازمان هایسیاست

 هادستورالعمل کردن روزبهکافی، و  موقعبهاعتبار  تأمین، روابط عمومی نمسئوال یزریبرنامه

 است. تأثیرگذار زین یرساندر حوزه اطالع
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 یگروه یهاعملکرد آجا در رسانه یرسانبر اطالع یسازمانبرون تأثیرگذارعوامل در خصوص 

، ثبات ارتش رسانه نسبت به انتشار اخبار رانیمد کردی، روهاحاکم بر رسانه هایاستسی نیز،

 هایسیسرو انریتخصص و مهارت دب زانیم ،هارسانه رانیمد کردروی ها،در رسانه یتیریمد

رسانه با عملکرد  رانیو شناخت مد ییآشنا زانیم، یدفاع هایحوزه رامونیپ یتیامن -یدفاع

انعکاس  پخش و تیظرف زانیم است. رمؤثها در رسانه ارتش عملکردرسانی طالعدر امر ا رتشا

از  نقش دارند   عملکرد و اخبار انتشار در که هارسانه تعدد و هارسانه تنوع ها،اخبار و برنامه

 تأثیرشدت  زانیم .ها استارتش در رسانه عملکرد رسانیبر اطالع تأثیرگذارعوامل  گرید

 04/91متوسط در حد  طوربه هارسانی عملکرد ارتش در رسانهسازمانی بر اطالععوامل درون

عملکرد رسانی سازمانی بر اطالععوامل برون تأثیرشدت  زانی( و مادیز یلیتا خ ادیدرصد ) ز

 .تعیین شده است (ادیز یلیتا خ ادیدرصد ) ز 2/91متوسط  طوربه هاارتش در رسانه

 هایشاخص و هاکه اوالً ابعاد، مؤلفه تحلیل نمود نیچن توانیبه موارد باال، م تیعنا با

یبه نظر م "که عبارت بوده از:  تحقیق هیفرض اًیثان است؛ دییمورد تأدر تحقیق   شدهتعیین

عملکرد ارتش در  یرسانو اطالع سازمانیدرونو  سازمانیبرون تأثیرگذارعوامل  نیب رسد

 است. شده دییتأ آزمون و "رابطه معنادار وجود دارد. یگروه یهارسانه

 گیرینتیجه

های و تحلیل داده نظرانمصاحبه با صاحب ،اسناد و مدارک ق،یتحق اتیبه ادب توجه با

 ها از دو بعد عواملرسانی عملکرد ارتش در رسانهبر اطالع ارتأثیرگذ عواملها، پرسشنامه

متعددی  هایمؤلفهگردد که هر یک از ابعاد دارای تشکیل می و برون سازمان سازمانیدرون

سازمانی شاخص و عوامل برون ویکبیستو  مؤلفهسازمانی دارای پنج هستند. عوامل درون

 و نُه شاخص است. مؤلفهدارای دو 

از:  اندعبارت یگروه یهاعملکرد آجا در رسانه یرسانبر اطالع یسازماندرون تأثیرگذار عوامل

متخصص و  یانسان یروی، ناعتبارات و ودجهمناسب، ب ی، محتوامسئوالن وفرماندهان  کردیرو

بر  یسازمانبرون تأثیرگذارعوامل و   ها و ...ت، مقررات و دستورالعملو امکانا زاتیتجربه، تجهبا

ها، رسانه رانیمد یهااز: برداشت اندعبارت یگروه یهاعملکرد آجا در رسانه یرسانعاطال

 . اصحاب رسانه از عملکرد آجا و ...سازان و ها، شناخت برنامهرسانه کردیو رو هااستیس
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 پیشنهادها

 :اجرایی پیشنهادهای

ها، رد ارتش در رسانهرسانی عملکبر اطالع تأثیرگذارثرترین عامل ؤم نتایج تحقیق اساس بر -1

 گردد:پیشنهاد میبنابراین  است؛نیروی انسانی  مؤلفهمربوط به 

باال بردن سطح  منظوربهمعاونت فرهنگی و روابط عمومی سازمان عقیدتی سیاسی،  -1-1

 و تخصصی یهادوره شاغل در روابط عمومی، نسبت به برگزاری مهارت نیروی انسانی و دانش

 قدام نماید.اهای آموزشی کارگاه

دافوس آجا  انیدانشجو یلیامور رسانه در دوره تحص تیریواحد درس مد کیحداقل -1-2

 گنجانده شود. 

نسبت به تقویت و ارتقای  سازمان عقیدتی سیاسی ارتشبا توجه به نتایج تحقیق،  -2

 رسانی اقدام نماید.ی حوزه اطالعفن زاتیتجه

 های تخصصیبا برگزاری نشست ی سیاسی ارتشسازمان عقیدت ق،یتحق جیبا توجه به نتا-3

 .دیاقدام نما ارتشهای ای فرماندهان یگانسطح دانش رسانه یو ارتقا تینسبت به تقو

 پژوهشی: پیشنهادهای

 قرار گیرد. موردمطالعه ارتش در یرسانسطح اطالع یارتقا یهاروش در پژوهشی مستقل -1

-توانمند یهاروش دارد، تأکیدوی انسانی متخصص با توجه به نتایج این تحقیق که بر نیر  -2

قرار  موردمطالعهدر پژوهشی مستقل آجا  یرساناطالع شاغل در حوزه یانسان یروین سازی

 گیرد.
 

 قدردانی

از خبرگان توانمندی که در طول پژوهش، دانش خویش را سخاوتمندانه در اختیار محققان این 

ر بر مشارکت و دانش این بزرگواران قرارگرفته است پژوهش قرار دادند و استواری پژوهش حاض

 بسیار سپاسگزاریم.
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