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 چکیده

ر در اخایا ،در راساای دسایاب  به اادافسرمايه اجاماع  متبه  است ره 

 اا و ارخاص صرار دارد. بتابراين روابط عموم  ، نقه  مها و داا سازمان
اين . رتداوصان ضروری در تهکیل سرمايه اجاماع  و مدرف آن اي ا م 

به اای روابط عموم  فهالیت ن مساله ره ی ونهايپاسخ پ  يافان پژواش در 
 اخص سرمايه اجاماع  سازمان  به طور و اع  به طور اعاتولید سرمايه اجام

ین . ادف انل  اين پژواش رتاساي  و تبینورن درفاه است رودمتجر م 
اای آن در تولید و باز تولید سرمايه اجاماع  و مؤل هنقش روابط عموم  

( و وساز ايران دو رررت خودرمورد مطالهه اای تولیدی  سازمان  در واحد
 . بارددی متاسب م ارائه م

                                                 
 ertabat1388@yahoo.com  اسااديار علوم ارتباطان اجاماع  دانه اه علوم انارام . *

http://www.ensani.ir/fa/content/221930/default.aspx
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وع اين پژواش از نرر نوع راربردی و از نرر روش تحقیق پیمايه  از ن
ودرو جامهه آماری آن را مراجهه رتتددان به نتهت خ .تحلیل  است –تونی   

 1389( تهران بزرگ در رش ماه اوی سای دو رررت خودروساز ايران سازی  
ای دو ز روش نمونه دیری خورهاسا اده ا ن ر با 330داتدره بررویتهکیل م 

 وای، تدادف  ساده و سیساماتیک اجرا رده است. ابزار پژواش مداحبه مرحله

ورد مره رواي  و پاياي  آن در مرحله مقدمات   هپرسهتامه محقق ساخاه بود
 . هبررس  و تايید صرار درفا

بط اای تهري  رده برای رواره از بین مؤل هداد  نهان پژواش اين نایجه
اط ع  و آموزش  و توسهه متاسبان اای مديريت روابط وعموم ، مؤل ه

زی ام ان  در تولید و باز تولید سرمايه اجاماع  سازمان  نتهت خودروسا
ای نقه  اای اصتاع ، حل مسئله و مهاورهی دارند درحال  ره مؤل همؤارنقش 

 ا دروسازی اينتهت خودر در تولید و باز تولید سرمايه اجاماع  سازمان  
 رتتد. نم 

، ، اط ع رسان سرمايه اجاماع  سازمان ، روابط عموم   های کلیدیواژه

 مديريت روابط، حل مساله، مهاوره، آموزش ام ان  اصتاع ،

 

 مقدمه
اعا صبعل و از زمعان آمعاز     توجه به روابط انسان  و ع صه متدی به حقوق انسان، از سعای 

اای نه اه انسان برای بروز خ صیت و دهودن اساهداد جتبش روابط انسان ، راا  برای

(، و ناحبان ايعن ديعدداه،  روابعط    Garry, 2004: 295رده است  نوآوری محسوب م 

عموم  را به عتوان واحدی ضروری و الزم در سعازمان بعرای رعکوفاي  و پیهعرفت و     

روابعط  » در رااب  (2: 1971اند. اسکان راتلیپ  بقای آن،  امیهه مورد توجه صرار داده

روابط عموم  را رورعش برنامعه ريعزی رعده بعرای ن عوذ در افکعار         «اار بخشعموم  

اعارلو   داند. امچتین رروم   از طريق رار و عمل صابل صبوی و ارتباط دوجانبهعموم  

 دويعد: در تهريع  آن مع   تهري  از روابعط عمعوم     472پو از بررس   1976 در سای
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ح ع  ارتباطعان دوسعويه و     ای مديريا  است ره به اساقرار وظی هروابط عموم  را و»

ل و  ئرتعد. در معديريت مسعا   ت ااا و امکعاری بعین سعازمان و مخاطبعانش رمعک مع       

حساس است. بر روی مسئولیت معديران  نسبت به افکارعموم   و مهک ن دردیر رده

   جريعان آدعاا  رعان    آنها را در ح  و تارید داراهدر توجه به افکار و ع يق عموم  

. (147: 1386به نقل ازختی ر و اسع م ،   3: 2001 فاورو، « رساندبرای تغییر ياری م 

بر اای روابط عموم  بتابراين در اين مقاله به مطالهه و بررس  و اساخراج دصیق مؤل ه

دیعری و ررعد و توسعهه ادبیعان     سرمايه اجاماع  سازمان  پرداخاه رده، ره در رکل

تحقیعق و آزمعون    اند. در نهايت با طراح  مدی م هوم به موضوع نقش داراه مربوط

ار یتد انعدک در توسعهه و   آن با اسا اده از مدی تحلیل  ايجاد رده و تأيید آن، دام 

در تولید و باز تولید سعرمايه اجامعاع  سعازمان  بردارعاه     تحلیل نقش روابط عموم  

 رده است. 

اا و افرادی است ره بعا اسعا اده از   متبه  برای سازمانسرمايه اجاماع  به عتوان 

ارتباطعان بعه ويعژه روابعط عمعوم  ، نقعش        تعد. ياب به ااداف خود دسعت توانتد م آن 

اعای معرتبط   در تولید سرمايه اجامعاع  دارد. اسعاس سعرمايه اجامعاع  از رعبکه     مهم 

روزه اعاقعاد جامهعه   (. امع 2009آيد  ازلاون، ارتباطان و مراودان اجاماع  به وجود م 

رتاسان براين اساس اساوار است ره توسعهۀ اجامعاع  نعرفًا بعر پايعه سعرمايه معادی،        

توانعد پیعام آور   انسان ، فیزيک  و فرات   نیست و اين سرمايه اجاماع  اسعت رعه مع    

سعرمايه   :توان د تتوسهه اجاماع  بارد. با اين وجود در تهري   سرمايه اجاماع  م 

اا و اتجارااي  است ره متاب  الزم را بعرای امکعاری و   ای از ارزشهاجاماع  مجموع

داد و ناظر بر ارتبعاط  اای ارتباطان را رااش م رتد، ازيتهتهام ن اجاماع  تأمین م 

و ری   متاسب بین اعضای يعک جامهعه اسعت. عع وه بعراين، سعرمايه اجامعاع         رم 

ون سازمان از طريعق روابعط اجامعاع     است ره به عتوان متاب  بسیج رده در در م هوم 

(. امچتین سعرمايه اجامعاع  سعازمان  بعه     1998در دسارس است  ناااپیت و دورای، 

اای اجامعاع  اسعت   تواناي  افراد در رسب متاف  از طريق عضويت در ساخاار و ربکه



  

 

 

 
 189     يد ...بررسي نقش روابط عمومي در توليد و بازتول

ب  ترديد عتدر اساس  بسیار مهعا سعرمايه اجامعاع ، اعامعاد اسعت و      . (1998 پورتز، 

تولید آن رامل ايجاد و توسهه اطمیتعان، اعامعاد سعازی، ايجعاد اعابعار و توسعهه       یرخه 

رعود،  امکاری و مهاررت است و اعاماد به عملکرد ارتباط  ااربخش سازمان متجر م 

 رتعد اعا را تهعويق مع    زيرا تبادی اط عان مرتبط و متاسب بعین رعهروندان و سعازمان   

 Bernstein, 1980 )ور به دي ران و پذيرش سودمتدی ارتباط با آنعان  و اعاماد را بايد با

اا و حاع  جامهعه،   اا يا سازمانتلق  ررد ره در نورن رکل دیری بین افراد و با دروه

دیری ارتباطان نمیمانه،  توسعهه رعتاخت و روابعط و امکعان طعرح      به توسهه و رکل

رارآمد، ابط عموم  اا، در درو وجود نرام ارتباط  مبات  بر روايناناراران است و امه

اعای  است ره ابزاراا و روشااست. در اين نوع روابط عموم  راساین و آرمان  سازمان

دیرد و محدعوی آن  اای اجاماع  و ارتباط  صرار م نحیح و متطق  در خدمت ارزش

سازمان در تولید و باز تولیعد سعرمايه اجامعاع     تواند مهاررت جدی روابط عموم  م 

اا در رتاخت و ستجش و اا در تولید و بازتولید د. دریه روابط عموم  سازمان  بار

در  عمعوم   عع وه بعر ايعن  از طريعق روابعط      رتد. اين پديده اجاماع ، اي ای نقش م 

ارتباط( ماقابل و افعزايش مهعاررت جمهع  بعه       مهتای ت ر  آدااانه برای ايجاد رتش

به نام  سرمايه اجامعاع  و   ایهم هوم و پديد توان بهم مترور اساقرار اعاماد اجاماع ( 

به تهبیعر دي عر يکع  از متعاب  مهعا      . به تب  آن به سرمايه اجاماع  سازمان  دست يافت

به عتوان تسهیل در و مررز اقل ارتباطان عموم  روابط ، تولید سرمايه اجاماع  سازمان

، بارت اط عان اسعت ی اجراي  ومررز دردش و اناادرون و برون سازمان  در دسا اه

 مؤل عه رعه  ، به سبب ماایاش به تولیعد اعامعاد اجامعاع  و سعازمان     عموم  زيرا روابط 

را رعدن  افعت( اعامعاد رعهروندان بعه      . رساندم ياری ، اساس  سرمايه اجاماع  است

اا، ت عاون ای از فساداای اداری،  عدم رتاری رهرونعدان بر سعازماننهاداا به دلیل پاره

 (19: 1388به نقعل از رعامل ،    1990، 1اا  دنهارناای رهرونعدان با سعازمانزشدر ار

ععدم توجعه يعا رعا تعوجه  معديران بعه مسعئولیت          و ااعدم تعوان پاسخ وي  سازمان

اای روند سیر نزولع  سعرمايه اجامعاع     ( زمیته1980اجاماع  سازمان خود  رابیتسون، 
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از داليعل   اعا فعرااا رعرده اسعت و رعايد     نسازمان  را  تاحدودی بین مخاطبعان سعازما  

و بعدون پاسعخ دذارعان انارعاران،     اای روابط عموم  دي رآن، عملکرد نامتاسب واحد

متاسب نسبت به رويداداا وتحوالن جامهه، دردیر بودن بعا مسعائل    وارتشنهان ندادن 

م و به طوررل  ضه  نراسطح  و روزمره، ر اف نبودن جاي اه و نقش روابط عموم  

بارد. حای مساله انل  اين است رعه روابعط   ارتباطان انسان  و سازمان  روابط عموم  

در تولید اای روابط عموم  اای دونادون آن، راربرد ار يک از مؤل هو مؤل هعموم  

ی ونعه  و بازتولید سرمايه اجاماع  سازمان ، از طريق نرام ارتباطان روابعط عمعوم    

ر ايجاد و توسهه سرمايه اجامعاع  سعازمان  از طريعق نرعام     ب مؤاراای است و مؤل ه

اين مساله انل   هاين تحقیق ت ش دارد ب ،ییستبه ويژه روابط عموم   ارتباطان و

 پاسخ داد. 

 

 اهداف پژوهش
يه در تولیعد و بعاز تولیعد سعرما    عمعوم   ادف انل  اين پژواش رتاساي  تاایر روابط 

 .  سازی و ارائه مدی متاسب استاجاماع  سازمان  در نتهت خودرو

 اهداف فرعی 

  در تولید سرمايه اجاماع  سازمان اصتاع  روابط عموم   مؤل هتاایر 

  در تولید سرمايه اجاماع  سازمان اط ع  روابط عموم   مؤل هتاایر 

  درتولید سرمايه اجاماع  سازمان حل مسئله توسط روابط عموم   مؤل هتاایر 

  در تولید سرمايه اجاماع  سازمان ای روابط عموم  همهاور مؤل هتاایر 

  در تولید سرمايه اجاماع  سازمان آموزش ام ان  روابط عموم   مؤل هتاایر 

  در تولیعد سعرمايه   مديريت روابط وتوسهه متاسبان روابط عمعوم    مؤل هتاایر

 اجاماع  سازمان 
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 اهمیت و ضرورت پژوهش

 :2001«  روان و پروسعاک »اا، در تحقیقان ر سازمانايده بررس  سرمايه اجاماع  دبه 

ن و ( اراره رده است. سرمايه اجاماع  سازمان  ويژد  روابط اجاماع  درون سعازما 6

بارعد  اای دساه جمه  برای به امر رساندن ااداف سعازمان  مع   تواناي  اجرای فهالیت

 Lena, VanBurn, 1999: 8   ايعن اسعت رعه    (. اامیت سرمايه اجامعاع  سعازمان  در

رعود رعه بعا يکعدي ر بعه طعور       . .( م . اا واا، سازماناا، تیاسبب اجاماع افراد  دروه

ز اجام را موفقیت آمیز راراا را به پايان برسانتد. سرمايه اجاماع  سازمان  احسعاس انسع  

 و نمايد. عتانری از صبیل اعاماد، درک ماقابعل، تههعد  طريق اعاماد و امکاری ايجاد م 

نمايعد  اعا را در بعازار ماغیعر ح ع  مع      آورد رعه سعازمان  ارتباط  را به وجود م  ابان،

 Kohen. 2001: 7  ان (. به طور اخص مزايای ادعا رده عبارن اند از: به ارعاراک دذارع

ن و ن سازمابهار دانش، ايجاد روابط مبت  بر اعاماد، ايجاد روح تهاون  درون سازمان، بی

 جا به جاي ، رااش ازيته اساخدام، رمعک بعه آمعوزش،   مهاريان و ررراء( رااش نرخ 

بعان  ای معرتبط بعا ا  اع ابقای دانش سازمان ، رااش تغییران نیروی رار، افزايش فهالیت

بعه نقعل از راوسع  و ریاسع ،      8: 2001سازمان  و درک مهارک  رعوان و پروسعاک،   

1386 :54)  . 

يه اجامعاع   عتانر و انعوی روابعط عمعوم  و سعرما    ، با رم  دصت در تهاري 

اصتعاع و احسعاس    درخواایا يافت ره اين دو م هوم به سبب ارتباط بعا م عاایم  یعون   

(، 15: 1372يجاد حسعن ت عااا  ماعول ،    ا(، 263: 1386 مدط  ،  از تهامل ماقابللذن 

امکعاری   (، جلعب 24: 1383رورش نادصانه در اراعه ارتباط دوساانه  باالن و رايودو، 

(، 19: 1384اطمیتععان، اعامععاد، و رععتاخت ماقابععل  رععارما،  و مهععاررت، درک ماقابععل،

ت ش برای تغییر رفاار، ماقاعد سعازی و ايجعاد امبسعا    رعوان،     و  عملکرد متد انه

، ی يادرعده اعا ايعن دو م هعوم در رتعار ويژدع     . ؛ واجد مطالهه و بررس  اند(13: 1376

، د ره با ايجعاد درک ماقابعل  ی روابط و اعاماد ماقابل اجاماع  انااواجد نوع  از ربکه
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جهت دسایاب   مؤاربا يکدي ر به نورن فهای و تا مهاررت رتتددان را صادر م  سازند 

در واصع  روابعط عمعوم  بعه سعبب      . (21: 1386، زتومکعا   به ااداف مهارک عمل رتتد

در درون سعازمان( و    با ايجاد درک ماقابل مبات  بر اعاماد میان اعضای سازمانماایاش 

را سعرمايه   های اجاماع  و انسان  ره بیکر آنااربکه، در بیرون از سازمان(  ز مهارياننی

بعا روابعط عمعوم      اعای سعازمان نایجعه آن رعه   . را تثبیت م  رتد، اجاماع  م  دانست

فرنت برای سرمايه اجاماع ( برخوردارند، نه تتها اعاماد  از میزان باالي  از ره رارآمد، 

سعازمان را  اای ازيته رتتد، بلکهفرااا م را اعضای سازمان  ی تمامبرا ابداع و پیهرفت

را تسعهیل  امکان توسعهه طیع  وسعیه  از روابعط اجامعاع  و سعازمان         و ااش دادهر

رتتد. بتابراين، بررس  سرمايه اجاماع  سازمان  بعه عتعوان يعک موضعوع پژواهع ،      م 

و جامهعه رتاسع  اسعت، فضعای     ع وه بر اين ره مرهر پیوند نرری بین روابط عموم  

 رتد.  جديدی را به روی اين حرفه باز م 

 

 پژوهشپیشینه 
 به طور رل  ایچ يک از تحقیقان تجرب  پیهین، به طور خاص به نقش روابط عمعوم  

و  ط عمعوم  در تقويت يا تولید سرمايه اجاماع  سازمان  يا به عبارت  به رابطه بین رواب

در تولید و بازتولیعد سعرمايه اجامعاع     تأایر روابط عموم   سرمايه اجاماع  سازمان  و

ا نقعش  يع . دراين جا به  ناايج تحقیقان نرری ره به بررسع  رابطعه   نداسازمان  نپرداخاه

 رود:اند به طور مخادر اراره م درسرمايه اجاماع  سازمان  پرداخاهروابط عموم  

 بعا  2اعای روابعط عمعوم     ( در مقاله و بخه  از راعاب نرريعه  2009ازلاون   -

در توسهه سرمايه اجامعاع  معؤار   ايجاد سرمايه اجاماع : ی ونه روابط عموم  » عتوان

اا و افرادی است ره بعا  سرمايه اجاماع ، به عتوان متبه  برای سازمان»دويد: م « است.

 نقعش  تباطان به ويژه روابط عمعوم ، اسا اده از آن به ااداف خود دسایاب  پیدا رتتد. ار

اعای  در ايجاد سرمايه اجاماع  به وجود آورد. اساس سعرمايه اجامعاع  از رعبکه   مهم 
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رعود  در اين نوراار، بررسع  مع   . آيدمرتبط ارتباطان و مراودان اجاماع  به وجود م 

اا و اتجاراای اجاماع ، ان یزع تهکیل سعرمايه اجامعاع    ره ی ونه ااداف، مسئولیت

بعا يکعدي ر     اای روابط عمعوم اا در اار فهالیتسازمان دردند و ی ونه ارخاص وم 

در انعواع   و ارتباطان، عامل مهم رتتد. صوّن راابرداای روابط عموم  ارتباط برصرار م 

 «رود.ای محسوب م اای ان یزهمحرک دونادون

اععای اعابععار و اععا و فرنععتیععالش» عتععوان بععاای ( در مقالععه2009رايععت   -

اعا و  دیرد ره بسیاری ازیعالش نایجه م «ايه اجاماع  در روابط عموم ی سرمدیراندازه

وجعود دارد،  اا ره در زمیته ستجش سرمايه اجاماع  از ديعدداه روابعط عمعوم     فرنت

رود ره بهارين راه برای سعتجش سعرمايه اجامعاع ، سعتجش     بررس  رده و تونیه م 

 يا روابط است.  دونادوناجزای 

پعردازد  م  «ابهاد ارتباط  سرمايه اجاماع »ای به بررس  له( در مقا2009رتان   -

اعاي  بعرای رعکل دیعری     اای اجاماع  و امبسا  ، عاملی ونه اتجار» نويسد:و م 

اای روابط عمعوم   ای از فهالیتسرمايه اجاماع  بوده و ی ونه افراد و ارتباطان حرفه

باطعان، عامعل مهعا ايجعاد ارتباطعان      اای ارتاا و راابردد. تقويت رابطهتآيبه وجود م 

 «.  اساتد

 «سرمايه اجاماع ؛ محدعوی نهعاي  روابعط عمعوم     »در مقاله ( 1387يحیاي    -

تعدوين و   ااست ره باای روابط عموم  مؤل های پتهان و انیل از مؤل هدهودن  ادفش

خاعه  ابه تبیعین موضعوع سعرمايه اجامعاع  پرد     "مدی زنجیره ماا "ارائه مدل  با عتوان 

است. در اين مدی مراحل و ی ون   رکل دیری رهرن،  اعابعار، اعامعاد و مهعاررت    

 توضیح داده رده است.  برای تولید سرمايه اجاماع  توسط روابط عموم  

رونعد تحقیقعان سعرمايه اجامعاع  در     » عتعوان  با( در تحقیق  1387عبداله    -

جاي عاه و  »نويسعد:  مع  «ايتعد آن ايران و نقش ارتباطان اجاماع   روابط عموم ( در فر

اعای مسعاقل   بعه عتعوان يکع  از ماغیعر    نقش ارتباطان اجاماع  به ويژه روابط عموم  
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جاي اه نقش ارتباطان اجاماع  به ويژه روابط عمعوم    اين .مطرح رده است ،تاایردذار

 «داد.نهان م را در فرايتد تغییران سرمايه اجاماع  و به تب  آن توسهه اجاماع  

 «در تقويت سرمايه اجاماع نقش روابط عموم  »( در مقاله 1387میر سپاس    -

اعا در تقويعت سعرمايه اجامعاع  اعا در درون      سعازمان نقش روابط عموم  »دويد: م 

اعای  اا در برنامعه واحديک سو و نقش روابط عموم   سازمان و اا خارج از سازمان از

 «ت.راابردی خرد مورد تارید صرار درفاه اس

نایجعه   «و سرمايه اجاماع روابط عموم  » عتوان باای ( در مقاله1387توسل    -

اعای اصادعادی و   اعا و واحعد  در سازمانبه نام روابط عموم  ه آنچه ره امروز» دیرد:م 

 متجعر تواند به تقويت ربکه اجامعاع  ااعربخش   اجاماع  به رسمیت رتاخاه رده و م 

ه تواند به ررد سعرماي متاسبان و تقويت اعاماد ماقابل م  رود، از طريق روابط و توسهه

 «رمک رتد.اا اجاماع  

 

 چارچوب نظری تحقیق
مبات  بر روابط تئوريک میان عوامعل و ماغیراعای ااعر    یاریوب نرری،  ال وی م هوم 

، 1385و امکعاران،   ، به نقل از سعلیم  1381دذار بر موضوع پژواش است  سکاران،  

سعت  ای مورد بررس  در اين تحقیق ره بردرفاه از ادبیان نرری تحقیق (. ماغیراا39ص

 . سرمایه اجتماعی و روابط عمومیعبارتتد از : 
اعای  ساخااری و ارتباط  بعوده و نقعش   ،هد رتاخا سرمايه اجاماع  رامل سه بُ

 هد است ره عبارتتد از:نیز رامل رش بُروابط عموم  

  ای؛نقعش مهعاوره   -4ه؛ نقش حعل مسعال   -3نقش اط ع ؛  -2اصتاع ؛  نقش -1

 وم . نقش آموزش عم -6نقش مديريت روابط و  -5
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 در اين پژواش برای بررس  ستجش ماغیر سرمايه اجامعاع  و ابهعاد آن از معدی   

ای از آن بعه  ( اسا اده رده است رعه خ نعه  1998سرمايه اجاماع  ناااپیت و دورای  

 رود:ررح زير ارائه م 

د از اولعین افعرادی بودنعد رعه م هعوم سعرمايه اجامعاع  را وار        ناااپیت ودورای

سعرمايه  »دويتعد:  ادبیان مديريت و سازمان رردند. آنها در تهري  سرمايه اجاماع  مع  

ر درون داجاماع  از نرر رويکرد سازمان  به عتوان جم  متاب  بالقوه و بال هعل موجعود   

 ک فرد بعا يعک واحعد اجامعاع  و    روابط ي صابل دسارس از طريق و نار  رده از ربکه

اعای مهعا   اعا و دارايع   سازمان  است. از ديدداه آنها سرمايه اجاماع  يکع  از صابلیعت  

اعا در خلعق و تسعهیا  دانعش و اط ععان رمعک       تواند به سازمانسازمان  است ره م 

د اای دي ر مزيت سعازمان  پايعدار ايجعا   بسیاری نمايد و برای آنها در مقايسه با سازمان

 . (130: 1385،  صلیچ و مهبک ،  Nahapit, Goshal, 1998: 243رتد  

سرمايه اجاماع  انط ح، راخص و ماغیری است ره بعه طعور رلع  بعه عتعوان      

ري  متاب  بسیج رده درون سازمان ره از طريق ارتباطان اجاماع  در دسارس است، ته

، 1998یعت و دورعای،    ، ناااپ1999، لیتعا و ون بعورن،    2002رده است  آلدرو روون، 

  از (. سرمايه اجامعاع  بعه توانعاي  افعراد در رسعب متعاف      2: 2004رالبرگ و امکاران، 

طريق عضويت در سعاخاار اجامعاع  وامچتعین رعبکه اجامعاع  ارعاره دارد  پعورتز،         

رتعد رعه   (. م هوم سرمايه اجاماع  به متابه  اراره م 2004، رالبرگ و امکاران، 1998

  ، لیتعا و ون بعورن،  1990د  رلمعن،   نرعو خاص توسط جمع  رتاعری مع    به جای افراد 

 (.  2004، رالبرگ و امکاران،  1999

اا صبعل و از زمعان   توجه به روابط انسان  و ع صه متدی به حقوق انسان،  از سای

اعای نه اعه انسعان بعرای بعروز      آماز جتبش روابط انسان ،  راا  برای دهودن اساهداد

(، و ناحبان اين ديدداه،  Gary, 2004: 295رده است  محسوب م خ صیت و نوآوری 

 روابععط عمععوم  را بععه عتععوان واحععدی ضععروری و الزم در سععازمان بععرای رععکوفاي   

 انععد. اسععکان راتلیععپ  دادهمعع و پیهععرفت و بقععای آن،  امیهععه مععورد توجععه صععرار   
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 Cutlip, Scott, 1971: 2  عمعوم  را   روابعط « ااعر بخعش  روابعط عمعوم    » ( در راعاب

از طريق رار و عمل صابعل صبعوی و   ريزی رده برای ن وذ در افکار عموم  رورش برنامه

 داند.  ارتباط دوجانبه، م 

دانتعد  النگ و ازلاون روابط عموم  را به عتوان يک وظی ه ارتباط  مديريت مع  

داعد يعا    داد،  يا آن را تغییر مره به وسیله آن سازمان خود را با محیط اطراف وفق م 

(. 7: 1386رتد تا به ااداف خعود دسعت يابعد  ويلکعارو و امکعاران،       آن را ح   م 

فرايتدی مديريا  است ره اعدف آن جلعب و ح ع  رفااراعای مثبعت و      روابط عموم  

اای مساقل، برای رسعیدن بعه مأموريعت و ااعداف     اای اجاماع  و سازمانموافق دروه

بعرای   «محیطع  دلپعذير  »موم ،  ساخت و ح   سازمان است. مسئولیت انل  روابط ع

به عتوان عامل ح ع ،   توجه به نقش روابط عموم  . (Armour, 2006: 4سازمان است  

 اعا  اصتعاع ، اط عع ،   تولید و تقويت رتتده و توسهه داتده سرمايه اجاماع  در سازمان

ای اسعت  رسانهای، حل مسئله، مديريت روابط و آموزش ام ان ( ماأار از نرام مهاوره

 بخه  از نرام ارتباط  است.  اا روابط عموم   و

در اين پژواش برای بخش ماغیراا و رارررداای تهري  رده،  روابعط عمعوم    

ای، حعل مسعئله،   اای اصتاع ، اط ع ، مهعاوره اا و نرريان ماهددی در حوزهاز ديدداه

ای از آنهعا بعه رعرح    دهمديريت روابط و آموزش ام ان  اسا اده رده است ره به یکی

( اولین افرادی بودند ره 2009( رايت  2009و 2006رود: ازلاون و رتان  زير اراره م 

 .  اندرد مطالهه و بررس  صرار دادهمورا در ابهاد سرمايه اجاماع  م هوم روابط عموم  

( ا عت راابعرد روابعط عمعوم  را بعر حسعب       Hazleton, 1992-3: 11ازلاون  

هد ارتباط  سرمايه اجاماع  بیان ررده اسعت رعه   وان رتاخا  برای درک بُرارررداای ر

، تهديعد و تتبیعه،    داتعده رامل تسهیل رتتده، اط ع داتده،  ماقاعد رتتده، وعده و پاداش

، پعیج،  1999، پیج و ازلاعون،   1998پیج،   بارد.م  یانه زن  و امکاری در حل مساله

(. از بعین  2009ازلاعون،   2004و  2003وردر،  ،2003ج، 2000ب،   2000ال ،   2000

 و  راابعرد اط عع ،  اصتعاع ، تسعهیل رتتعده      4 وی اين ا عت راابعرد روابعط عمعوم     
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دانعد.  تولید و تبادالن سرمايه اجاماع  مرتبط مع   ،در تهکیلرا امکاری در حل مساله 

مديريت در اين پژواش رش نقش اصتاع ،  اط ع  و امکاری در حل مساله، مهاوره، 

 روابط و آموزش ام ان  مورد بررس  و ستجش صرار درفاه است
 ؛رعامل اعامعاد و رتاسعاي     ،برای تأایر دذاری بر متعاب  ان یعزه  نقش اقناعی  -1

. انط ح اصتاع ارعاره  (Hazleton, 2009: 12  بارد.م ترين فهالیت روابط عموم  مؤار

راه داد و سعاداای   تاآيد عمل م  اا ت ش بهرتد ره در آن وضهیتااي  م به وضهیت

دیرد. ايعن داد و  اا يا رفاار نورن اا يا برصراری ارتباط( تغییری در ن رشنمادين  پیام

اا  و نه امیهه با اجبار  اجبار میر مساقیا( امعراه اسعاتد و عقعل و    د اا(اا  پیامساد

 ,Milerخوانتعد   مع   به خود راد، ناحساسان فرد يا افرادی را ره در نرر است صان  رو

 (. 63: 1378، بوتان،  ازلاون،  451 :1987

رتتد ره در ايعن ال عو   (  ال وی پذيرش ان هال  را مطرح م 1973میلر و بردون  

ااً رتد وبه مخاطبعان نسعب  اصتاع در ره عامل اولیه نماد سازی است، پیام را رمز دذاری م 

سعخ بعرای مخاطعب وجعود دارد بعرای      ره فرنعت پا داد. حا  ات ام مت هل اناقای م 

اصتعاع بعه نعورن فرادعردی     »رعود:  مخاطبان نقش نسبااً میر فهال  در نرعر درفاعه مع    

م هعوم سعازی    ،دذار و مخاطب وی نقش پذير اسعت نقش ،درمیرمساقیا ره در آن اصتاع

» دويعد :  اصتعاع مع    در نرريعه  (2005(. ای   70: 1378 بوتان و ازلاون،  « رده است

پعذيرش يعک   و ن ادف يعک سعازمان   اصتاع مخاطبااز ااداف انل  روابط عموم  يک  

ن رش، بیتش يا رفاار خاص است. خواه ادف سازمان افعزايش تهعداد مخاطبعان بارعد     

 وبوتعان    «خواه ارتقای تدوير سازمان در اذاان عمعوم  ،  رمعز موفقیعت اصتعاع اسعت     

ه تانعر اصتعاع ارعاره رعده اسعت رع      (. امچتین در اين نرريه بعه ع 166: 1378ازلاون،  

 از: تدعبارت

ودن صبعوی بع   اين عامل بر صابل صبوی بودن متب  ارائه پیام تأرید دارد و صابعل  منیع  -

 اای اصتاع   دارد. اار مساقیا بر اار بخه  پیام ،متب 
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ره بر متطق و اسعادالی اسعاوار اسعت ارعاره دارد. ايعن      اين عامل به پیام منطق   -

در سطح رعتاخا  صعرار    ار روند و مخاطبارصام تهکیل م  از آمار و مهموالً اااسادالی

ره بعرای اطع ع رسعان  بعه دعروه خانع  از معردم        اای روابط عموم  داتد. روشم 

اای متطق  تمررز دارند. یتین اط عات  اند، بیش از ار ییز دي ری بر پیامطراح  رده

 رود.  ه م داه رردن آن دروه خاص از مخاطبان ارائطرفانه تتها به مترور آمساقیماً و ب 

بايعد    یش از تتریا يک پیام اصتاع ، راردزاران روابعط عمعوم  پعالیق مساطیان   -

اعا،  ع يعق،    نوع متاسب درخواست خود تدمیا ب یرند. اين اناخاب به خواسعاه  درباره

 دف بسا   دارد. ااا و عقايد مخاطبان نیازاا و وابسا  

اعا،  متعاف  و نیازاعای مخاطبعان     ره خواسعاه ات ام  های طیقه بندی شده   پیا -

اا را ماتاسب بعا نعوع و طبقعه مخاطبعان و     توان پیام  صرار درفت،  م تهريادف مورد 

 دیا  آنها تتریا و ارائه ررد. اای فردی و رخماتاسب با ويژد 

يعد  رعه اط ععان با   يک  از مها ترين عتانر اصتعاع ايعن اسعت    کاربرد اخالقی  -

دیرد ره يک سازمان خعود بعه نعحت    نحیح بارتد و اصتاع بر اساس اط عات  نورن 

 (.  169-167: 1385آنان مهاقد است  ای ، 

توانعد در تهعکیل و نیعز تبعادی سعرمايه      مع  نقش اطالعی )اطالع رسدانی(    -2

ان اط ععان  در روابط ضعهی ،  صعب ً بعه عتعو     بارد. واحد اساس  تبادی مؤاراجاماع  

مهخص رده است. اط ععان نیعز ممکعن اسعت در ايجعاد روابعط صعوی ودر اعدايت         

. رعود مع  اای تبادی م ید بارد. در اين حوزه به روابعط صعوی و ضعهی  ارعاره     فهالیت

اعا اامیعت دارد و زمعان و تهامعل     روابط صوی املب برای بقای ارخاص و نیز سعازمان 

رتعد. بعر خع ف    هداد آنها محدوديت ايجاد م نرف رده برای ايجاد روابط صوی، در ت

طلبد. رکل اولیه تبعادی در  را م  روابط صوی،  روابط ضهی ،  زمان و تهامل بسیار رم 

(. بعه طعور رلع  اطع ع رسعان       Hazelton, 2009: 11روابط ضهی ،  اط عان است  

مان اجاماع  بعه  اا از يک سازفرايتد اناقای مساقیا، مسامر و به موص  اط عان و آداا 
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اعا و سعاز و راراعای    اا، رعیوه اا، تکتیکمخاطبان و بالهکو است ره از طريق فتاوری

 تداوم حیان سازمان با توجه به بازخورد اين اناقای است رهدیرد و مهخص نورن م 

( در 1984اانعت   رعود. درونیعک و  تقويت و اساحکام روابط با مخاطبان تعأمین مع    و

دويتعد: اعدف از ايعن معدی،  پخعش و اناهعار       مع  سعان  عمعوم    تهريح مدی اط ع ر

ال عوی  . (86: 1386لزوماً نه بعا اعدف ترمیعب رتتعده  ويلکعارو،        امااط عان است 

اسعت رعه از سعوی روزنامعه     اط عان ام ان  مهخص رتتده رور  در روابط عموم  

زمان آنچعه را رعه   سعا  رود. روزنامه ن عاران  رعه مهمعوالً دربعاره    ن اران مقیا اعمای م 

رتتعد.  داتد،  اما داوطلبانه به پخش اط عان مت   مبعادرن نمع   درست است اناهار م 

(. امچتعین  39: 1378در اين ال و نوع ارتباطان يعک سعويه اسعت  بوتعان،  ازلاعون،       

 را( در طراح  و عرضعه پیعام،  پخعش    درونیک پتج ادف اط ع رسان  روابط عموم  

اا و ديدداه و تغییر در رفاار مخاطبعان  پذيرش پیام، تغییر در ن رشدرست و دصیق پیام، 

(. از بعین ايعن پعتج اعدف، دو اعدف      285: 1989رتد  ويلکعارو و امکعاران،   م  بیان

 معؤار طراح  و عرضه پیام و پخش درست و دصیق آن بیهارين نقش را در اط ع رسان  

 دارند. روابط عموم  

رود از سطوح باالی سازداری فرض م  یل( نقش حل مسئله )مدیریت مسا -3

(. اساسعاً معديريت   Hazelton, 2009: 11رتعد   و سطوح باالتر رتاسعاي  را فعرااا مع    

مسائل يک ن رش فهای و مترا است برای پیش بیت  مهک ن و پعیش بیتع  تهديعداا،     

ن،  ا  ويلکارو و امکعارا ااا، حل مسائل و جلودیری از بروز بحرانساخان روک رمار

معديريت مسعائل،  فهالیعت سعازمان     » دويتد رهاايتو م (. روتو، جرن و277: 1386

اا و مسائل جديدی است ره احاماالً ظرف یتد رتاساي  رونداای جديد،  دمدمه يافاه

تعری از  دذارنعد و موجعب ايجعاد طیع  وسعی  و مثبعت      سای آيتده بر سعازمان ااعر مع    

(. فیلیپ دانعت  274: 1386 ويلکارو و امکاران،  « روندايتده م اای سازمان بهپاسخ

اعای  ( در مااتامعه بررسع   Gaunt and Ollenburger, 1996: 28-30و ج  اولتبردعر   

مديريت مسايل از ايعن حیع  رعه موجعب رتاسعاي  مسعائل       »دويتد: م روابط عموم  
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سعازمان  رود و بر تدمیمان مرتبط بر آنها صبل از ايتکه ااری تهیعین رتتعده بعر يعک     م 

 (.  247: 1386 ويلکارو و امکاران،  « دذارند،  فرايتدی فهای استداراه بارتد اار م 

اعا بعه   داد ی ونه سازمان( مدل  است ره توضیح م 1984مدی ییو و جونز  

و ارتباط  وارعتش نهعان داتعد. آنهعا ايعن      مسايل عموم   بهاا بايد ويژه روابط عموم 

 اساس  زير تهري  رردند: ماهکل از پتج مرحله فرايتد را به عتوان فرايتد

 اای جمهع  بايد رسانهدر اين سازمان به ويژه روابط عموم   شناسایی مسأله  -

 اعاي  معورد توجعه   به دصت زير نرر ب یرند تا باوانتد ب همتد ره یه مسائل و ن رانع   را

 دیرد. رار م اا در حوزه فهالیت سازمان صرسانه

أله، دعام بهعدی   در ايعن مرحلعه پعو از رتاسعاي  مسع     مسأله تجزیه و تحلیل  -

 ر سازمان است.  بآن  بررس  و ارزياب  اار بالقوه

برای سعازمان،   بودن مسأله مؤاردر اين مرحله درنورن  های راهیردی گزینه -

اعا و  بعه یعالش  تدمیمان راابردی بعرای وارعتش سعازمان بعه ويعژه روابعط عمعوم         

 رود. طراح  و ارائه م اای به وجود آمده  فرنت

 پو از تدوين اساراتژی وارتش به مسأله،  دعام یهعارم برصعراری   طرح عملی   -

  ارتباط با امه مخاطبان ذی ن   و ع صعه متعد سعازمان اسعت  ويلکعارو و امکعاران،      

یعه   ره رعدام متعاب  اط ععات  معورد اسعا اده صعرار دیرنعد و        ( و تهیین اين276: 1386

: 1385رعود  ایع ،     یه سیساا اناقای پیام به ردام مخاطب رسعانده  ااي  از طريقپیام

191  .) 

در اين مرحله ناعايج و ااعر بخهع  موفقیعت يعا ععدم موفقیعت        ارزیابی نتایج  -

توان از تأایران آن بعر وجهعه و   دیرد ره م م ید بخش صرار م  ،مديريت مسائل سازمان

تاعری  راطبان ااعر بخهع  ناعايج را در    اعابار سازمان و نیاز جلب حمايت و پهایبان  مخ

ایع ،   ؛Chic, 1984: 74تغییران رونداای اجاماع ، سیاس  و اصادادی مهااده رعرد   

1385 :191  .) 
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ست رعه اعدف آن رمعک    مهاوره رور  از ياری رساندن اای  نقش مشاوره -4

هعک ن  ااي  در راساای مسعائل و م رردن به مهاريان،  مديران و. .. برای يافان راه حل

ای سري  برای مهکل  ره بايعد حعل رعود يعا     فردی، دروا  و سازمان  است،  يا ریوه

قل ن( به 1989( ويلکارو و امکاران  15: 1371پیهرفا  ره بايد نورن دیرد  بورد،  

نويستد : يک  از اجزای انعل  و  ( م PRSAآمريکا  انجمن روابط عموم   از ويژه نامه

 ارائعه  :ت ازبه مديران و مهاريان است و مهاوره عبارن اسع  مهاورهمها روابط عموم  

(. در رت ره 14: 1371بورد، ابط  اا،  ارتباطان و روتونیه به مديريت در مورد سیاست

رعاربردی تهريع  رعد رعه     روابط عموم  در مکزيکو روابط عموم   1978جهان  سای 

اعا،  پعیش   و تحلیل درايشجزيه تاتر، دانش اجاماع   ،روابط عموم »عبارن است از: 

 اای عمل  ره اا دربیت  آاار آنها،  مهورن با روسای مؤسسان و تهیه و اجرای برنامه

 بعا ای (. ندعیری در مقالعه  15: 1376 رعوان،  « جهت متاب  مؤسسه و اا ام ان بارعد 

ا صعدرن ارائعه   اعای مهعا آن ر  يک  از ويژد « رارآمداای روابط عموم  ويژد »عتوان 

دويعد: يکع  از وظعاي  و رارررداعای انعل       به مديريت سازمان دانساه و م  مهاوره

رارآمد بعا  دادن مهاوره به مديريت سازمان است. در واص  روابط عموم  ، روابط عموم 

اعای درون و  تغذيه اط عات  مديران، ضريب وارتش پذيری آنعان را در تدعمیا دیعری   

رتعد  ت عمعل مع   بعازوی مهعورت  معديري   داعد و بعه عتعوان    برون سازمان  افزايش م 

 (.  48: 1376 ندیری، 

به فرايتد مديريت روابط میان يک سازمان و مخاطبعان   نقش مدیریت روابط  -5

( روابعط عمعوم    2003رود در اين بافعت لعديت هام    درون و برون سازمان  اط ق م 

طبان رلیدی ره در موصهیا  میان يک سازمان و مخا» رتد:سازمان را اين دونه تهري  م 

تواند بر رفاه اصادادی، اجاماع ، فرات ع  يعا سیاسع     آن اصدامان ار يک از طرفین م 

اين م هوم،  روابعط را رعانون   به ع وه(« Ledingham, 2003: 184دي ری تأایر ب ذارد  

داند و معديريت روابعط بیعان ر ت سعیری اساسع  در ماایعت و       م تمررز روابط عموم  

( نیعز مهاقدنعد   1990(. دوزير و بروم  336: 1388است  ای ،  بط عموم  عملکرد روا
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ره دورنمای روابط، ارزش روابط عموم  را از نایجه ارتباطان بعه ناعايج رفاعاری تغییعر     

ای رعه بعه تعأمین متعاب  ماقابعل      (. مديريت روابط به دونعه 45: 1385داد  یوساپ، م 

رود. ع وه بر اين روابط سعودمتد دو سعويه    مثبت متجر مبیانجامد،  به روابط عموم  

مزيعت رصعابا  بعرای     ورعود  سبب ترويج وفاداری به محدوالن و خدمان سازمان م 

سعازمان سعه نعوع    رتد. انوالً در روابط عموم  محدوالن و خدمان سازمان فرااا م 

مترعور از آن تهعام ن رخدع     رعه  رود،  روابط میان فردی مديريت روابط مطرح م 

ای به اعضعای  ای ارائه خدمان حرفهنمايتددان سازمان و اعضای مخاطبان ؛ روابط حرفه

مخاطبان سازمان است و روابط اجاماع  با اين درک ره سازمان از متاف  جامهه حمايت 

 (.  338: 1388رتد  ای ،  م 

ای معديريت  ال وی فرايتد مديريت روابط اسمارتو براساس ال وی یهار مرحله

، به نقعل  2003ارزياب   لديت هام،   -4اجرا؛  -3ريزی؛ برنامه -2تحلیل؛  -1است: اساوار

(. ال وی اسمارتو عبارن اسعت از : بررسع   نرعارن محیطع (،      338: 1388از ای ،  

نقهه  تهیین ااداف،  عمل،  ايجاد و پیش آزمون نوآوری( و راردزاری  ح   و رتاعری  

 (.  1388ای و اجاماع (  ای ،  یان فردی،  حرفهری یت روابط سازمان در ارتباطان م

رود ره ادف آن ايجعاد و  به ار دونه فهالیا  د اه م نقش آموزش همگانی  -6

آمعوزش   (1383،  علع  آبعادی،    20: 1383ياددیری در ياددیرنددان است  ظ عر متعد،    

رعه اعدف آن ايجعاد يعاددیری در      اسعت ام ان  فهعالیا  از پعیش طعرح ريعزی رعده      

دیرنددان  است ره : تهداد آنها بسیار زياد است ؛ محدوديت ست  و جتسع  ندارنعد   ياد

: 1383رتاستد  ظ رمتعد،   رتتد و امدي ر را نم وسیه  از جامهه زندد  م  ؛در دساره

(. آموزش ام ان  به مهت  رورش برای ستجش و ارزياب  اولیعه نیازاعا و وضعهیت    16

تا رردن و نیز ح   و پايدار سعاخان ت عااا بعین    موجود،  طراح  و ت ش مداوم برای ب

(. آمعوزش ام عان  بعه مجموععه اصعدامات       1: 1389سازمان و مخاطبان است  ب  نام،  

و اخ صیعان در جامهعه اسعت،     جهت ارتقای سطح دانش عموم  ره اای دروا  رسانه

روابعط   (. بتعابراين ادعر  1383بعه نقعل از ظ رمتعد،      98: 1381رود  خجساه، اط ق م 
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 در حعوزه  را اارسانه 1توان رارررد آموزر م  ،ای بدانیاعموم  را بخه  از نرام رسانه

ارائه اط عان عیت  و عبارن از: نقش آموزر  روابط عموم   .به رار بردروابط عموم  

آداه بخه  و آدعاه سعازی مخاطبعان از طريعق ابزاراعاي        دونادوناای اا و ریوهروش

ای،  راردعاه،   اای حعل مسعأله،  آمعوزش برنامعه    بح  دروا ،  روشیون سختران ،  

اعای اجامعاع ،    و آدعاا  ای با ادف افزايش دانعش عمعوم    آموزر  و آموزش رسانه

تغییر در رفااراای اجاماع  و افزايش توان درک مخاطبان سازمان، تغییر ن رش و رفاعار  

سعازی زمیتعه امکعاری و    محدوالن و خعدمان سعازمان و فعرااا    به مخاطبان نسبت 

 .  باردم و مرتبط به آنان  دونادونمهاررت مخاطبان در امور 

 

 سؤاتت تحقیق
   تا یه میزان در تولید و باز تولید سرمايه اجامعاع  سعازمان  در   روابط عموم

 هران بزرگ تأایر  دارد؟  ( مساقر در تدو رررت خودروساز ايران اای خودرو سازی  سازمان

  سواتت فرعی

   بر سرمايه اجاماع  سازمان  تأایر دارد. آيا نقش اط ع  روابط عموم 

   بر سرمايه اجاماع  سازمان  تأایردارد. آيا نقش اصتاع  روابط عموم 

 در سرمايه اجاماع  سازمان  تأایر دارد. ای روابط عموم  آيا نقش مهاوره 

   ع  سعازمان   ه اجامعا بر سرمايآيا نقش توسهه متاسبان و روابط روابط عموم

 تأایر دارد. 

 در سرمايه اجاماع   سازمان  تأایردارد.  ل روابط عموم  ئآيا نقش حل مسا 

   در سعرمايه اجامعاع  سعازمان  تعأایر     آيا نقش آموزش ام ان  روابط عموم

 دارد. 

                                                 

رررداای وسايل ارتباط  جمه  از ديدداه مهامدنژاد ره عبارن است رارررد خبری و آموزر ،  رارررد را -1

 تبلیغ  و رارررد رااتماي  و رابری مطرح ررد
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 های تحقیقفرضیه

 فرضیه اصلی

   تأایردارد.  در تولید و باز تولید سرمايه اجاماع  سازمان روابط عموم 

 های فرعیفرضیه

   بر سرمايه اجاماع  سازمان  تأایر دارد. نقش اط ع  روابط عموم 

   بر سرمايه اجاماع  سازمان  تأایردارد.  نقش اصتاع  روابط عموم 

 در سرمايه اجاماع  سازمان  تأایر دارد. ای روابط عموم  نقش مهاوره 

   بعر سعرمايه اجامعاع  سعازمان       نقش توسهه متاسبان و روابط روابط عمعوم

 تأایر دارد. 

 در سرمايه اجاماع   سازمان  تأایر دارد. ل روابط عموم  ئنقش حل مسا 

   در سرمايه اجاماع  سازمان  تأایر دارد. نقش آموزش ام ان  روابط عموم 

 

 مدل تحلیلی تحقیق
ا با راراعای  مدی تحلیل  لوالي  است ره طرح نرری مسئله تحقیق تدوين ردع محقق ر

بهدی او ره مهااده تحلیل اط عان]به دست آمده از تحقیق[ است به يکعدي ر مادعل   

بتابراين ار پژواش میدان  به مدل  تحلیل  نیاز دارد ره در صالب ابعزار تحلیلع    . رتدم 

داد. مدی تحلیلع  ايعن پعژواش حانعل     متاسب، ماغیراا و روابط بین آنها را نهان م 

( و مدی راابرداعای روابعط   1998یت و دورای برای سرمايه اجاماع   تل یق مدی ناااپ

 (2005(، رابرن ایع    1989(،  ويلکارو و امکاران  2009ويتستت ازلاون  عموم  

 اعا و است. در اين مدی ره برآمعده از تئعوری  برای روابط عموم   (1371و مهامد نژاد  

ونقعش بعین روابعط عمعوم      یاریوب نرری تحقیق است، ت ش رده است تعا رابطعه   

ای، معديريت روابعط   سازمان  با عوامل اصتاع ، اط ع ، امکاری در حل مسئله، مهاوره
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و آموزش ام ان   ماغیرمساقل( و سرمايه اجاماع  سازمان   ماغیراای وابساه( نهعان  

 داده رود. 

 
 تحقیقمدل مفهومی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 شناسی پژوهشروش
 –اين مطالهه از نرر نوع نایجعه، رعاربردی و از نرعر روش، پیمايهع  از نعوع تونعی         

تحلیل  است، زيرا به مترور بررس  عوامل مؤار بر سرمايه اجاماع  سازمان  با تأرید بر 

و  «روابعط عمعوم   »انجام رده است. در اين پژواش رانون تحلیل نقش روابط عموم  

ای، معديريت روابعط،   اماع  سازمان  است و عوامل اصتاع ، اط ع ، مهعاوره سرمايه اج

سرمایه اجتماعی 

 سازمانی

 اقناعی

 روابط عمومی

 مشاوره

 اطالعی

 حل مساله

 م یریت رواب 

 آموزش همگانی
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تحلیل و رابطه و نقعش آن در   ،آموزش ام ان  و امکاری در حل مسئله روابط عموم 

سرمايه اجاماع  سازمان  بعا ابهعاد رعتاخا ، ارتبعاط  وسعاخااری در سعازمان بررسع         

 .  رودم 

 ن درباره مبان  نرری و ادبیان موضعوع در اين پژواش برای جم  آوری اط عا

اعا، مجع ن   ای و ايتارنا  و برای بررس  راعاب و پیهیته آن از روش مطالهان راابخانه

اعای دراعری و پايعان    تحقیقعات  و رسعاله   اعای ايتارنا ، طعرح اای علم علم ،  سايت

اعا از و  رفاا و دايره المهعا اا، فراتگطرحاای علم اای راررتاس  اررد، دزارشنامه

ن استاد و مدارک  آرریوی( و برای بررس  عوامعل معؤار بعر سعرمايه اجامعاع  و تبیعی      

از روش پیمايهع   ال وی سرمايه اجاماع  سازمان  با تأریعد بعر نقعش روابعط عمعوم       

و از بعین  سوای برای روابعط عمعوم     38سوای طرح رده  62اسا اده رده است. از بین 

ارد رای سرمايه اجاماع  سازمان  و ابهعاد آن طراحع  و و  سوای ب 20سوای طرح رده 30

سعوای   58اين تحقیعق  اای پرسش نامهپرسهتامه نهاي  درديد. به طوری ره تهداد سوای

 بارد ره:م 

 اای روابط عموم   مؤل هسوای درخدوص  38. 1

 سوای در خدوص سرمايه اجاماع  20. 2

ای رجعه در مقیعاس پعتج   اعای طعرح رعده د   طرح درديد. در اين تحقیق پرسعش 

. بسعیار زيعاد معورد    5 اد؛. زيع 4 . ماوسعط؛ 3 . رعا؛ 2 . بسیار را؛1اای لیکرن و با دزيته

 اند.  ستجش صرار درفاه

دو رررت اای نتهت خودروسازی  جامهه آماری پژواش را مهاريان نمايتدد 

ن حجا داتد. روش نمونه دیری برای تهیی(در تهران بزرگ تهکیل م خودروساز ايران 

ای  است. بتابراين، ابادا حجعا  ای یتد مرحلهنمونه آماری از نوع احامال  وریوه خوره

اعای  ( تهیین و سعپو بعا توجعه بعه روش    نمونه با اسا اده از فرموی رورران  

اای خدمان تهداد نمايتدد  ،دیری تدادف  سادهاز روش نمونهو با اسا اده دیری نمونه

دیعری  اعای معورد مطالهعه از روش نمونعه    مهخص رد و داخعل محعیط   پو از فروش
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تدادف  سیساماتیک  معترا( اسعا اده رعد. ابعزار انعل  دعردآوری اط ععان در ايعن         

اسا اده از روش آل عای   ،اای محاسبه صابلیت اعامادره از روش پژواش پرسهتامه است

نتهت خودرو سعازی  مقدار ضريب آل ای ررونباخ در سازمان  1ررونباخ است. جدوی 

 داد. اای تهري  رده را نهان م به ترتیب راخص

 

 ررسی پایایی ابزار تحقیق بر اساس ضریب آلفای کرونیاخب -1جدول 

 هاتعداد سوال یهای روابط عمومنقش ردیف
آلفای کرونیاخ 

 صنعت خودروسازی

 90/0 6 اصتاع  1

 92/0 12 اط ع  2

 91/0 6 حل مساله 3

 85/0 2 ایمهاوره 4

 92/0 8 مديريت روابط 5

 88/0 4 آموزش عموم  6

 97/0 38 روابط عموم  7

 95/0 20 سرمايه اجاماع  8

 

  تعریف نظری و عملیاتی مفاهیم 
روابط عموم  را  اناقای "( 1948«  و آلن. اچ. ستار»اسکان. ام. راتلیپ  روابط عمومی 

سه به مخاطبان آن و اناقای تجزيعه و  و تجزيه و تحلیل اط عان و نرران مديريت مؤس

اعا بعه معديريت بعه مترعور ايجعاد امسعوي  و        اای اين دعروه تحلیل اط عان و نرريه

، روابعط عمعوم    1اعارلو  (. ررعو 1375 بعرزين،   "اماات   در ع يق و متاف  م  دانتد

                                                 
1. Rex Harlow 
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ايجاد و ح   خطعوط دوجانبعه   داند ره به مهخص م  کار مدیریتیرايک وظی ه و يک 

رتعد،  تباط ، درک دوجانبه و امکاری ماقابل بین يک سازمان وعموم مردم رمک مع  ار

اسعت؛   لیمدیریت مشکالت یا مسدا يک وظی ه مديريا  است ره مسالزم و دربردیرنده 

رتد پیوساه از نرران عموم آداه و نسبت به آنهعا پاسعخ و بارعد؛    به مديريت رمک م 

رتد؛ به عتعوان  تاف  عموم مهرف  و تأرید م مسئولیت مدير را برای خدمت در راساای م

رتد تا به پیش بیت  رونداای محیطع  رمعک رتعد؛ و از    يک سیساا اهدار اولیه رار م 

اش اسا اده اای ارتباط  واخ ص  مهقوی و متاسب به عتوان ابزار انل تحقیق و تکتیک

 (.  101: 1386رتد  ويلکارو و امکاران، م 

رارررد ارتباط  معديريت اسعت رعه بعه وسعیله      عموم  روابط  تعریف عملیاتی 

ای، امکاری در حل مساله، مديريت روابط و اای اصتاع ، اط ع ، مهاورهاا و ابزارپیام

توسهه متاسبان وآموزش ام ان  سعازمان را بعا محعیط درون و بعرون سعازمان  وفعق       

ن ، ت عااا و امعدل    رتعد تاپهعایبا   داعد، يعا آن را ح ع  مع    ا تغییر م داد، يا آن رم 

 مخاطبان سازمان را به دست آورند. 

 (Goshal and Nahapit, 1998: 249-266دورای و ناااپیعت   سرمایه اجتماعی  

ون، د در درسرمايه اجاماع  را از نررسازمان  به عتوان جم  متاب  بال هل و بالقوه موجو

. از دانتعد مع  جامعاع   نار  رده از ربکه روابط يک فرد يا يک واحد ا صابل دسارس و

اعای مهعا سعازمان  اسعت رعه      اا و دارايع  ديدداه آنها سرمايه اجاماع  يک  از صابلیت

اا در خلق و تسهیا دانش رمک بسیار نمايد و برای آنهعا در مقايسعه   تواند به سازمانم 

(. 1385:130هبک ، ايجادرتد  صلیچ ل  و م "مزيت سازمان  پايدار"اای دي ر با سازمان

ايه سعرم :»( مهاقدند ره Falk and Patrik, 2000: 87 ر اين اساس، فالک و ریل پاتريک ب

اعا در يعک سعازمان    اجاماع  اراره به وجود ابهادی امچون اعاماد، اتجاراعا و رعبکه  

 «رود.اجاماع  دارد ره باع  افزايش راراي  فرد از طريق راربست امااتگ اعمای م 
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داای حانل از رعبکه روابعط اجامعاع  میعان     مجموعه دسااورتعریف عملیاتی  

اعا  ااست. متب  آن در ساخاار و محاوای ربکه روابط اجاماع  افراد و دروهافراد ودروه

متدی از ايعن  اای اجاماع  و محیط  امکان برصراری اين روابط و بهرهصرار دارد و زمیته

 د.  ترتمتاب  را فرااا م 

بتدی، تجزيه و تحلیل، نایجه دیری بقه: جست وجو، جم  آوری، طاطالع رسانی

اعا، وتغییعران اجامعاع  و    اای راررتاسعانه، اخبعار، اط ععان، دعرايش    و ارائه پیهتهاد

اا از محیط درون و برون سازمان  واط ع آن به مديريت ععال  سعازمان واناقعای و    رويه

: 1386 ، وب؛ يهقع 14: 1385 میر سهید صاضع ،  بارد م اناهاراز طريق ارتباطان جمه  

14  .) 

اععا و اععا، برنامععهجمعع  آوری اخبععار،  اط عععان،  عملکععردتعریددف عملیدداتی  

بتدی، تجزيه وتحلیل، پعردازش  طبقه خبردیری(؛ اای سازمان و مديريت سازمان ديدداه

  و و اناقای واناهار اط عان از طريق ارتباطعان فعردی، درواع    و ن ارش  خبرن اری(

 .  باردم   خبر رسان ( جمه  به مخاطبان سازمان

مديريت مسائل يک ن رش فهای و مترا برای پیش بیت  مهعک ن و   حل مساله 

اا،  حل مسائل و جلودیری از بروز بحران اسعت.  ساخان روک رماربیت  تهديداا، پیش

رتاسعاي  رونعداای    مديريت مسعائل، فهالیعت سعازمان يافاعه    »اايتو  روتو، جرن و

بر سازمان اار  ئل جديدی است ره احاماالً ظرف یتد سای آيتدهاا و مساجديد،  دمدمه

يتعده  آ اعای سعازمان بعه   تعری از پاسعخ  بعت دذارند و موجب ايجاد طی  وسعی  و مث م 

 (.  277: 1386 ويلکارو و امکاران، « روند.م 

با رتاسعاي  مسعائل ارتبعاط ، تجزبعه و تحلیعل      روابط عموم  تعریف عملیاتی  

ريعزی  ررستج ، تحلیل محاوا و اظهعاران نعاحبان عقیعده( و برنامعه    مسائل  از طريق ن

اای اای سازمان به ويژه برنامهتواند با بازن ری برنامهمسائل ارتباط  و ارزياب  ناايج م 

 ايجاد رتد. تدويری مثبت از سازمان در اذاان عموم   ،ارتباط 
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وم  انجمن روابط عم ( به نقل از ويژه نامه1386کارو و امکاران  لوي  مشاوره

مهعاوره بعه   نويستد: يک  از اجزای انعل  و مهعا روابعط عمعوم      ( م PRSAآمريکا  

رد تونعیه بعه معديريت در معو     ارائه :مديران و مهاريان است و مهاوره عبارن است از

 (.  14: 1386ويلکارو و امکاران، اا،  ارتباطان و روابط  سیاست

رااتماي  و تونیه است ره بعه مهعاريان   يک خدمت از جتو تعریف عملیاتی  

را رتاسعاي  و تحلیعل رتتعد.     ارتبعاط  اعای  رتد تا مسائل معديريا  و فرنعت  رمک م 

اعاي  را پیهعتهاد   ااي  را تونعیه يعا فهالیعت   حلمهاوران باتوجه به ررايط مهاريان راه

 رتتد.  م 

جهت  اای دروا آموزش ام ان  به مجموعه اصدامان رسانهآموزش همگانی  

: 1381رعود  خجسعاه،   ،  اطع ق مع   و اخ صیان در جامههدانش عموم  ارتقای سطح 

98  .) 

 رورش برای ستجش وارزيعاب ِ اولیعۀ   آموزش ام ان  به مهت  تعریف عملیاتی 

 پايعدار  ح ع  و  نیعز  ت ش مداوم بعرای بتعارردن و   وضهیت موجود، طراح  و و نیازاا

 .  مردم است و اااندرک ماقابل بین سازم ساخان ت ااا و

دخل و  ( بیان ررده ره واژه اصتاع در رکل متاسب به مهتای1376ر  ل تبی  اقناعی

 تدرف در نمادااست ره برای انجام عمل از سوی دي ران طراح  رده است. در واصع  

حدوی نعوع  رضعايت روانع  در رعخص نعورن       دلیلتوسل به تهقل و احساس به 

ره  دانتدم  رايتدی ارتباط  ف( اصتاع را 1383ا و سهیدی  ری. است دیرد ره اصتاع ردهم 

رفاعار   يک نرر يعا  ،دیرنده پیام است، به اين مهت  ره يک پیام ترمیب در ادف آن ن وذ 

رود ره اين پیام در مخاطب يعا  داد و انارار م را به رکل  داوطلبانه به دیرنده ارائه م 

رورعیا تعا ن عرش    ايتدی است ره از خ ی آن م اصتاع فريا ؛ واص  رود مؤارپیام  دیرنده

 ست.  ا تر به م هوم رورش برای تغییرن رشدي ران را تغییر دایا و به تهبیر ساده
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ر، به رورش آدااانه يک فرد و سازمان برای تغییر ن رش، بعاو  :تعریف عملیاتی

 رود. د اه م  دروا  دي ر يا اای افراداا يا ديدداهارزش

سعازمان را ايعن دونعه تهريع      ( روابط عموم  2003لديت هام  مدیریت روابط  

يعک از   موصهیا  میان يک سازمان و مخاطبعان رلیعدی رعه در آن اصعدامان اعر     » رتد:م 

تواند بر رفاه اصادادی،  اجاماع ،  فرات   و سیاسع  دي عری تعأایر ب عذارد     طرفین م 

 Ledingham, 2003: 184 »)ون تمررز روابط عمعوم   را راناين م هوم،  روابط به ع وه

داند و مديريت روابط بیان ر ت سیری اساس  در ماایعت و عملکعرد روابعط عمعوم      م 

 ( نیعز مهاقدنعد رعه دورنمعای روابعط،     1990(. دوزير و بعروم   336: 1388است  ای ، 

داعد  یوسعاپ،   ارزش روابط عموم  را از نایجه ارتباطان به ناايج رفاعاری تغییعر مع    

1385 :45  .) 

رون دبه فرايتد مديريت  توسهه روابط میان سازمان و مخاطبان  تعریف عملیاتی 

 رود.  و برون سازمان  اط ق م 

 

 های پژوهشیافته
ای ره در پژواش مورد مطالهه صرار درفاه اسعت و  به مترور رتاخت بهار ماایت جامهه

اای آمعاری، الزم اسعت   دهاز تجزيه و تحلیل دا اای پژواش، صبلآرتاي  بیهار با ماغیر

در جهعت تهعخیص   اعا، دعام   اا تونی  رود. امچتین تونی  آمعاری داده اين داده

ای برای تبیین روابط بین ماغیرااي  است ره در پژواش بعه  اا و پايهال وی حارا بر آن

اای جمهیت رتاخا  در (. ناايج ويژد 254 :1381د  خورریدی و صريه ، نرورار م 

 رود.  خ نه ارائه م  زير به طور

درند  1/22درند از نمونه آماری مورد نرر را مردان و  9/77، از لحاظ جنسیت

 از آن را زنان تهکیل م  داتد. 
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تا  25ین درند ب6/23سای،   25درند از افراد نمونه زير  4/6، از نظر گروه سنی

ز باالتر نی 8/25سای و 40تا  35درند بین  2/21سای،  35تا  30درند بین 23سای،  30

 سای سن دارند.  40از 

ديپلا، دارای درند پاسخ داتددان مورد بررس   6/30، از لحاظ تحصیالت 

ا دارای درند از آنه 1/5لیسانو و دارای درند  7/35فوق ديپلا، دارای درند  9/27

 بارتد. درارا م دارای نیز  0 /2تحدی ن فوق لیسانو و 

 3/0 درند رارمتد،8/21، درند رغل آزاد 2/51، درند مهمار 9/0از نظر شغل، 

 اند. بوده درند نرام  7/3درند مهلا،  19درند راررتاس،  1/3درند حسابدار، 

درند  23سای،  10رمار از  درند افراد دارای سابقه 8/18، شغلی از نظر سابقه

سای،  30تا  21بین دارای سابقه درند افراد  8/31سای،  20تا  11بین  دارای سابقه

رغل   سابقه درند افراد دارای 9/7سای و  40تا  31بین  درند افراد دارای سابقه 5/18

 سای بودند.  40باالی 

 

 (Bτضرایب همیستگی تاو کندال )   -2جدول 

 1 هامؤلفه

 1 . سرمايه اجاماع  سازمان 1

 487/0** . رارررد روابط عموم  2

 312/0** . اصتاع 3

 420/0** . اط ع 4

 449/0** . حل مسئله5

 427/0** . مهاوره6

 481/0** . مديريت روابط7

 472/0** . آموزش ام ان 8
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 د سرمايه اجاماع  سازمان  با تمامروه م يدد 2امان طور ره در جدوی 

با  ار دارد. بیهارين رابطه رامهتاد در سطح يک درند رابطهاای روابط عموم  مؤل ه

( Bτ=312/0ترين رابطه را با اصتاع   ( داراه است و راBτ=481/0مديريت روابط  

 داراه است. 
در تولید و باز تولید سرمایه اجتماعی فرضیه اصلی اول  روابط عمومی 

 سازمانی صنعت خودرو سازی تاثیر دارد. 

   رابطه خط  بین روابط عموم  و سرمايه اجاماع  سازمان   وجود ندارد.

 وم  و سرمايه اجاماع  سازمان  وجود دارد.رابطه خط  بین روابط عم

  

 سرمایه اجتماعی سازمانی برنتایج رگرسیون روابط عمومی   -3جدول 

 مدل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F 

R  ضريب 

امبسا   

 پیرسون(

2R adj
2R 

 
sig 

 000/0 438/0 440/0 663/0 869/257 803/61 1 803/61 رگرسیون

      240/0 328 611/78 باقیمانده

       329 414/140 کل

 

 رهدرند رده است  5رمار از  sigرود مقدار م  ديده 3امان طور ره در جدوی 

نهان از مهتادار بودن ردرسیون م  بارد و فرض وجود رابطه خط  بین دو ماغیر 

 2Rار رود. در اين مدی  مقداجاماع  سازمان  تايید م  و سرمايهروابط عموم  

اای روابط مؤل هرده است به اين مهتا ره  440/0 ضريب تهیین یتددانه( برابر 

درند  56 و دندرند تواناي  پیش بیت  سرمايه اجاماع  سازمان  را دار 44عموم  

adjبارد. مقدار باصیمانده مربوط به خطای پیش بیت  م 
2R  )ضريب تهیین تدحیح رده 

ين ضريب تواناي  پیش بیت  ماغیر وابساه را توسط رده است  ا 438/0در اين مدی 
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اای روابط عموم  مؤل هاا و رتد(. بتابراين ماغیرماغیر مساقل در جامهه بررس  م 

 β د. حای ادرندرند تواناي  پیش بیت  سرمايه اجاماع  سازمان  را در جامهه دار 8/43

اا را برای آزمون فرض به ترتیب مقدار اابت و ریب خط ردرسیون نمونه بارد، αو 

 توان به نورن زير نورت : اين مقادير م 
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: 0

: 0
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  ، خطای برآورد و مقدار معناداریtارد، مقدار ضرایب استاندارد، غیراستاند -4جدول 

 متغیر وارد شده در معادله رگرسیون

خطای  رگرسیون ضرایب پیشیینمتغیر

 برآورد

 

 tمقدار 

 معناداریمقدار

 غیراستاندارد
ß 

 استانداردشده
Beta 

 001/0 264/4 103/0 440/0  مقدار ثابت

مؤلفه روابط 

 عمومی 

663/0 796/0 050/0 958/16 001/0 

 

ا بآزمون تساوی ضريب ردرسیون و مقدار اابت  sig، 4 از آنجا ره در جدوی

فاه در ناحیه رد فرض صرار در t تر از يک درند است و امچتین مقداررویک ،ن ر

دو  بتابراين فرض تساوی اين ،+ صرار ن رفاه است(96/1و  – 96/1 است  دربازه

اا را از مهادله ردرسیون خارج ررد در نهايت رود و نبايد آنضريب با ن ر رد م 

ايه اجاماع  ماغیر وابساه  سرمyدر آن مهادله اسااندارد ردرسیون به رکل زير است ره 

 روابط عموم ( م  بارد.  مؤل هماغیر مساقل   Xسازمان ( و 
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ای،  مددیریت روابدط،    های اطالعی، اقناعی، مشداوره مؤلفه های فرعی فرضیه

بر سرمایه اجتماعی سدازمانی صدنعت   حل مساله و آموزش همگانی روابط عمومی 

 خودرو سازی تاثیر دارد. 

 
 اجتماعی  سازمانی بر سرمایههای روابط عمومی تایج رگرسیون مؤلفهن  -5جدول 

 مدل
مجموع 

 مجذورات

درجه 

 آزادی

میانگین 

 مجذورات
F R 2R adj

2R sig 

 000/0 472/0 482/0 694/0 005/50 270/11 6 619/67 رگرسیون

      225/0 323 795/72 باقیمانده

       329 414/140 کل

 

 رهرند رده است د 5رمار از  sigرود مقدار م  ديده 5ر ره در جدوی امان طو

بط اای روامؤل هيک  از  دست رانهان از مهتادار بودن ردرسیون م  بارد. بتابراين 

 ضريب تهیین  2Rاجاماع  تاایر مهتادار دارد. در اين مدی مقدار  بر سرمايهعموم  

در مجموع  اای روابط عموم  مؤل هتا ره رده است به اين مه 482/0یتددانه( برابر 

زمون ايد آدرند تواناي  پیش بیت  سرمايه اجاماع  سازمان  را دارند. ارتون ب 8/51

داری مهتا ردام ماغیر تاایر مهخص رود رهن ر بودن ضرايب ردرسیون را انجام داد تا 

نه ون نمومقدار اابت و ضرايب مسیر خط ردرسی αو  iβايجاد ررده است. حای ادر 

 توان به نورن زير نورت : اا را برای اين مقادير م بارد، آزمون فرض
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شده  و عدد معناداری  متغیرهای واردtدارد، مقدار  ضرایب استاندارد، غیراستان -6جدول 

 ادله رگرسیوندر مع

 عدد معناداری tمقدار رگرسیون ضرایب متغیرپیشیین

 غیراستاندارد
ß 

 استانداردشده
Beta 

 001/0 120/4 443/0  مقدارثابت

 102/0- 104/0- 670/1- 096/0 (1Xاقناعی )

 253/0 237/0 886/2 004/0 (2Xاطالعی )

 099/0 100/0 254/1 211/0 (3Xحل مسئله )

 0025/0 023/0 372/0 71/0 (4Xای )مشاوره

 294/0 306/0 256/4 001/0 (5Xمدیریت روابط )

 246/0 241/0 948/3 001/0 (6Xآموزش همگانی )
 

 

رسیون  آزمون تساوی ضرايب رد sigرود، م  ديده 6امان طور ره در جدوی 

 تر ازرویک ،برای اط ع  و مديريت روابط، آموزش ام ان  و مقدار اابت با ن ر

ن    سازماجاماعتاایر مهتاداری بر سرمايه ا مؤل هبتابراين تتها اين سه  ،تج درند استپ

 یرتأارود و مابق  ماغیراا دارند. بتابراين فرض تساوی اين ضرايب با ن ر رد م 

رسیون اا را از مهادله ردمهتاداری در پیش بیت  سرمايه اجاماع  ندارند و بايد آن

ماغیر  yه اسااندارد ردرسیون به رکل زير است ره در آن خارج ررد در نهايت مهادل

 بارد. وابساه  سرمايه اجاماع  سازمان ( م 
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ت با توجه به مقدار ضرايب ردرسیون  م  توان نایجه درفت ره ماغیرمديري

ا ری رروابط و توسهه متاسبان در پیش بیت  سرمايه اجاماع   سازمان ( سها بیها

 تد. تراي ا م  نسبت به بقیه  ماغیراا

 

 در صنعت خودروسازیای ابعاد روابط عمومی میانگین رتیه -7جدول  

 روابط عمومی مؤلفه هامیانگین رتیه

 اصتاع  91/3

 اط ع  03/4

 حل مساله 38/3

 مهاوره 28/3

 مديريت روابط 19/3

 آموزش عموم  20/3

 000/0سطح مهتاداری:                 5درجه آزادی:              414/72رای اسکوئر: 

 

 زمونبه مترور اولويت بتدی ابهاد سرمايه اجاماع  در نتهت خودروسازی از آ

و در 95/0ان ناپاراماری فريدمن اسا اده رده است. ناايج حار  از آن است ره با اطمیت

وسازی ، ت اون مهتاداری بین ابهاد سرمايه اجاماع  در نتهت خودر05/0سطح خطای 

حل  مؤل ه(، 91/3اصتاع    مؤل ه(، 03/4  اط ع  مؤل های دارد. میان ین رتبهوجود 

 مؤل ه( و 20/3  آموزش عموم  مؤل ه( و 28/3ای  مهاوره مؤل ه، (38/3  مساله

ايه ( به ترتیب اولويت وتاایر عوامل روابط عموم  بر سرم19/3مديريت روابط  

  د.تدانهان م را اجاماع  نتهت خودروسازی 
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 ای ابعاد سرمایه اجتماعی در صنعت خودروسازیمیانگین رتیه -8جدول 

 ابعاد سرمایه اجتماعی هامیانگین رتیه

 سرمايه ساخااری 39/1

 سرمايه رتاخا  24/2

 سرمايه ارتباط  37/2

 000/0سطح مهتاداری:                 2درجه آزادی:           431/193رای اسکوئر: 

 

 زمونلويت بتدی ابهاد سرمايه اجاماع  در نتهت خودروسازی از آبه مترور او

و در 95/0انناپاراماری فريدمن اسا اده رده است. ناايج حار  از آن است ره با اطمیت

وسازی ، ت اون مهتاداری بین ابهاد سرمايه اجاماع  در نتهت خودر05/0سطح خطای 

، و (24/2(، سرمايه رتاخا   37/2ای، سرمايه ارتباط   وجود دارد. میان ین رتبه

ماع  بر ( به ترتیب اولويت، تاایر و سها ابهاد سرمايه اجا39/1سرمايه ساخااری  

 د. تدانهان م را سرمايه اجاماع  در نتهت خودروسازی 

 

 صنعت خودروسازیبرازش الگوی مفهومی

از  پژواش در صالب ديادرام مسیر ترسعیا و بعا اسعا اده   اين بخش، ال وی م هوم 

 رود. يک معدی رامعل مهادلعه سعاخااری در     برازش آن ستجیده م  دونادوناای روش

 .  ( استCFAای از نمودار مسیر و تحلیل عامل  تايیدی  قیقت بیان ر آمیزهح
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 ده پژوهششمدل اصالح  -1نمودار 

 
 ی شدهگیراندازهمعادتت  -9جدول 

 t-value 2R (λوزن ) معیارها

 Persuasion) 42/0 32/13 44/0. اصتاع   1

 Informative) 44/0 67/16 62/0. اط ع   2

 Problem. S) 58/0 62/20 81/0. حل مسئله  3

 Consult) 59/0 97/18 69/0ای  . مهاوره4

 Management. R) 54/0 05/19 73/0. مديريت روابط  5

 Public. T) 54/0 27/17 64/0. آموزش ام ان   6

 Relative) 62/0 11/21 73/0  . سرمايه ارتباط 7

 Cognitive) 63/0 08/20 65/0  . سرمايه رتاخا 8

 Structural) 68/0 19/22 98/0. سرمايه ساخااری  9
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وابط ر مؤل ه( بر روی 2R=81/0در اين جدوی بیهارين وزن را مهیار حل مسئله  

م  روابط عمو  همؤل( بر 2R=44/0رين وزن را مهیار اصتاع   داراه است و رماعموم  

ی هد ساخاارداراه است. درابهاد سرمايه اجاماع  سازمان  بیهارين وزن را بُ

 98/0=2Rُ2=65/0هد رتاخا   ( و رمارين وزن را بR .ايجاد ررده است ) 

 

 گیرینتیجه
قیق اای تدوين رده تحقیق یون ماغیراای مساقل و وابساه تحبه مترور بررس  فرضیه

 د اای جداوی برابر اساتترتیب  بوده و تهداد ردي  و ساون – ار دو مقیاس ترتیب 

 رائهااز ضريب تائو ب  رتدای اسا اده رده است. بدين ترتیب ناايج به ررح زير 

 رود:م 

و سرمايه   اای روابط عموممؤل هرابطه  ناايج انجام آزمون تائو ب  رتدای درباره

و خودر سرمايه اجاماع  سازمان  نتهتاجاماع  سازمان  حار  از آن است ره میزان 

ر یه ابه طوری ره  ،روابط عموم ، ما اون است دونادوناای سازی بر حسب نقش

،  آموزش اای اصتاع ، اط ع ، حل مسئله،  مديريت روابطمؤل هبه روابط عموم  

ااش یز رن ام ان  و مهاوره رمار توجه رتد به امان میزان سرمايه اجاماع  سازمان  

تقويت  واا بپردازد زمیته برای تولید مؤل هاين  بهرتد و ار یه روابط عموم  یدا م پ

يه و سرماخوااد رد. بتابراين بین روابط عموم   ترسرمايه اجاماع  سازمان  فرااا

ن ماريراجاماع  سازمان  رابطه مهتاداری وجود دارد. امچتین در خدوص بیهارين و 

( Bτ =481/0، مول ۀ مديريت روابط و توسهه متاسبان  نقش مول ۀاای روابط عموم 

 وارد بیهارين نقش را در تولید سرمايه اجاماع  سازمان  در نتهت خودرو سازی د

و تقويت سرمايه  ( رمارين نقش را در توسههBτ=  312/0 مول ۀ اصتاع  روابط عموم  

 اجاماع  سازمان  دارد. 
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 اای مديريت روابط و توسههمؤل هدادره اای فرع  نهان م ناايج آزمون فرضیه

ن  ازماسمتاسبان، اط ع  و آموزش ام ان  در تولید و باز تولید سرمايه اجاماع  

باز  وای در تولید اای اصتاع ، حل مسئله و مهاورهمؤل هی دارند درحال  ره مؤارنقش 

 ی ندارند. مؤارتولید سرمايه اجاماع  سازمان  نقش 

داد ره  بین مول ۀ اصتاع  با سرمايه اجاماع  سازمان  نهان معلت عدم ارتباط 

ده اای اصتاع   اسا امديريت ارتباطان  روابط عموم ( نتهت خودروسازی از مول ۀ

..( طبان و .اا و ع يق مخااز متاب  مهابر، نداصت و ارائه اط عان نحیح، توجه به نیاز

ر نکرده است. به عبارن دي ر به نر اای اصتاع  به خوب  اسا ادهدر طراح  پیام

با  ،اای اصتاع  از محدوالن و خدمانو نوع تدويرسازی در پیام امحاوره رسد م 

 بارد. آنچه ره در عمل  وجود دارد متطبق نم 

  اماععلت عدم ارتباط بین مديريت مساله  حل مسئله( و نقش آن در سرمايه اج

 يريت ارتباطانيا نقه  برای مد مؤل ه رسد یتینسازمان  اين است ره به نرر م 

ی اا  یتین نقه  برا روابط عموم ( نارتاخاه است يا در تدوين ااداف و راابرد

 طرح ريزی نهده است. روابط عموم  

رتر برااتمای مديريت سازمان در ت ش برای به دست آوردن موصهیا   ،مهاوره

ار بط پايدروا ادر درست انجام رود به ،در رابطه با مخاطبان، سهامداران و ذيت هان است

داد  ای ، انجامد و ری یت روابط راابردی را افزايش م سازمان با مخاطبان م 

نهان  ازمان مهاوره و سرمايه اجاماع  س مؤل ه(. بتابراين، عدم وجود رابطه بین 1388

ه داد ره ری یت روابط موجود بین مخاطبان نتهت خودروسازی سطح  بوده و بم 

طب ای به نام  مخابه نوع  حلقه م قوده ،در نرام ارتباطان آن نتهتره رسد نرر م 

اا و بسار توسهه روابط پايدار بین ناوانساه است زمیتهوجود دارد ره روابط عموم  

 رتد.  ايجاد رتد و از اين موصهیت به ن   سازمان اسا ادهرا مخاطبان و سازمان 

حل  مؤل هره  ،دادنهان م را یراای مورد مطالهه وزن ار ردام از ماغ 8جدوی 

داراه است و رمارين وزن را ( بیهارين وزن  را بر روابط عموم  2R=81/0مساله  
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داراه است. امچتین برای سرمايه اجاماع  ( بر روابط عموم  2R=44/0اصتاع    مؤل ه

را بهد رتاخا  ( و رمارين وزن 2R=98/0هد ساخااری  سازمان  بیهارين وزن را بُ

 65/0=2R .ايجاد ررده است ) 

اای مؤل هداد ره تاایر نهان م اای روابط عموم  مؤل هامچتین اولويت بتدی 

مديريت  -1به ترتیب اولويت در نتهت خودروسازی عبارن اند از:روابط عموم  

. ط ع ا -6اصتاع  و  -5حل مسأله،  -4ای، هاورهم -3 ، آموزش ام ان -2روابط، 

سرمايه  -1اند از: امچتین اولويت تاایر ابهاد سرمايه اجاماع  سازمان  عبارن

 رمايه ارتباط . س -3رمايه رتاخا  و س -2ساخااری، 

بر   به طور رل  ناايج تحقیق در نتهت خودرو سازی نهان داد ره روابط عموم

هت  مبدين سرمايه اجاماع  نتهت خودرو سازی تأایر مثبت و مهتاداری دارد. اين 

 و ارتباط با مهاريان در نتهت خودرواست ره با سرمايه دذاری در روابط عموم  

 تهت خودروسازی افزايشنسرمايه اجاماع  سازمان   ره توان انارار دارتسازی م 

مها  اای ياا و دارابه عتوان يک  از صابلیتتر، روابط عموم  رورنيابد. به عبارن 

رمايه اجاماع  تولید و تقويت س ،نتهت خودروسازی در خلقتواند به سازمان  م 

مان  مزيت ساز ،ااسازمان  رمک بسیاری رتد و برای آنها در مقايسه با ساير سازمان

 ايجاد رتد.  تریپايدار

داد اای نتهت خودرو سازی نهان م ناايج اين تحقیق در زمیته روابط عموم  

اصتاع ، اط ع ، حل  مؤل هه ترتیب اولويت باای روابط عموم  مؤل هره عتانر و 

د ره تدانهان م  ايجاين نا بارتد.م  مسئله، مهاوره، مديريت روابط و آموزش ام ان 

حل مسئله ره نهان ر مديريت  مؤل ه اای نتهت خودروسازی در زمیتهروابط عموم 

ان ر میزان اصتاع  ره نه مؤل همسائل ارتباط  در سازمان است و امچتین در زمیته 

اعاماد و رتاساي  و تغییر در ن رش مخاطبان سازمان  :بر متاب  ان یزه رامل یتأایردذار

اط ع   اط ع رسان ( ره نهان ر تهکیل و تبادی  مؤل هاست و امین طور در زمیته 

اای مديريت روابط مؤل هتوجه رماری نسبت به  ،باردسرمايه اجاماع  در سازمان م 
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 مؤل هيت روابط میان سازمان و مخاطبان درون و برون سازمان  و مدير :ره رامل

ت ش برای ارزياب  نیازاای مخاطبان و پايدار ساخان ت ااا  :آموزش ام ان  ره رامل

ای ره رامل تونیه به مديريت در مورد مهاوره مؤل هماقابل بین سازمان و مخاطبان و 

 . نداراهاا،  ارتباطان و روابط است،  داسیاست
 

 مدل نهایی تحقیق
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 پیشنهادهای تحقیق
موم  وابط عره مهاريان در ارزياب  نقش ر با توجه به ناايج تحقیق و مهیاراای مهم 

ااي  تهادپیه ،انددر تولید يا باز تولید سرمايه اجاماع  سازمان  مورد نرر صرار داده

 رود:اای خودرو سازی به ررح زير ارائه م مبات  بر ناايج تحقیق در سازمان

سرمایه اجتماعی 

 سازمانی
 روابط عمومی

 مشاوره

 اطالعی

 حل مساله

 م یریت رواب 

آموزش 

 همگانی

 اقناعی
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اای اصتاع  مؤل هناايج نهان دادره اای روابط عموم  مؤل هدر اولويت بتدی  -1

اای آخر را به خود اخاداص اای نتهت خودروسازی رتبهو اط ع  روابط عموم  

ب در  ع  به ترتیاای اصتاع  و اطمؤل همورد  در اابتابراين روابط عموم  ،اندداده

 :اای زير اصدامات  را انجام داتدزمیته

 

 های حوزه مؤلفه اقناعیپیشنهاد

در م  ريزی ارتباطان اصتاع  برون سازمان  روابط عموريزی و برنامهطرح الف(

 حوزه ارتباطان بین سازمان و مخاطبان. 

دن یر در ن رش مخاطبان و جاي زين ررت ش به مترور اعاماد سازی، تغی ب(

 اای نا مطلوب. جای ن رش اای مثبت و مطلوب بهن رش

 اای اصتاع . اای محدوالن با محاوای پیامتطبق سازی ويژد مج( 

 اای اصتاع . اا در تتریا پیاماا و وابسا  اا، ع يق، نیازتوجه به خواساهد( 

 ای. رعايت انوی اخ ق حرفه ه(

ض  در ريان راجمله به راردیری مها ازو  اده از متاب  مهابر در ارائه پیام اسا و(

 اای اصتاع . ارائه پیام

 

 های حوزه مؤلفه اطالعیپیشنهاد

 اای خدمان پو از فروش رررت. اط ع رسان  به مهاريان در زمیته الف(

 دیری وفاداری مهاريان سازمان به محدوالن تولیدی. اندازهب(

ه اای نتهت خودرو سازی به ويژر بازخورد مهاريان در سراسر سازماناناها ج(

 اای خودرو سازی. در سیساا مديريت عال  سازمان
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 د ن اه مخاطبان بهسه  رتت ،به جای اط ع رسان  مداوماای سازمان  پیام د(

به  وجهتراين د. بتابتت سیر ررده و آن را در اخایار مديريت سازمان صرار دارا سازمان 

  ارد.اط ع جوي  و اط ع ياب   افکارستج ( نسبت به اط ع رسان  در اولويت ب

 

 بطهای حوزه مؤلفه مدیریت رواپیشنهاد

مبت  بر توسهه روابط و متاسبان با مهاريان سالت روابط عموم  ربا توجه به  -1

د تهاهبال هل و بالقوه یه در حوزه بین سازمان  و یه در حوزه دروا  و فردی پی

رود   سیساا حمايت و تهويق برای مهاريان نتهت خودرو سازی طراحره رود م 

اای برتر آنها در بهبود اا و فکرايدهاز  ،اای مهاريانآوری ايدهتا ضمن جم 

 . رودبهیته سازی اسا اده  اای عملیات   نتهت خودروفرايتد

 

 اعی سازمانیهای سرمایه اجتمهای حوزه مؤلفهپیشنهاد

بر سرمايه ساخااری ره نهان ر ساخاارمتد روابط عموم  ره اين  با توجه به -1

اای رود ره روابط عموم بودن ارتباطان راری است، نقش مؤاری دارد پیهتهاد م 

ااي  ره بر تولید پیام ،اای تولیدینتهت خودرو سازی در تولید،  ارسای و ادراک پیام

اای مؤل هاير بیش از س ،دارندتأرید و آموزش ام ان   ایاصتاع ، مهاوره اایمؤل هبر 

 . توجه نمايتدروابط عموم  

بر سرمايه رتاخا  سازمان  نتهت اای روابط عموم  مؤل هبا توجه به ناايج  -2

 اا و یها انداز سازمان  مهارک بین سازمان وخودروسازی به مترور ايجاد ارزش

زی برای توسهه اای نتهت خودروساموم رود ره روابط عمهاريان پیهتهاد م 

وره اای اصتاع ، حل مسئله،  مهامؤل هاای خودروسازی بر سرمايه رتاخا  در سازمان

 . تأرید نمايتداای روابط عموم  مؤل هآموزش ام ان  بیش از ساير  و
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 -رتتد اا نقش مرزی را اي ا م در سازمان ااره روابط عموم  اين با توجه به -3

رود  میهتهاد پ -د نيهت  ايجاد تهادی بین محیط درون و برون سازمان  را بر عهده دار

زمیته و  ،اخ ص  وسازی ضمن تدوين نرام نامهاای نتهت خودرروابط عموم ره 

 فرااا رتتد. را بسار الزم برای اعاماد سازی بین مخاطبان و سازمان 

اای تهري  رده مؤل هس وظاي  و بر اساره روابط عموم   اين با توجه به -4

تهامل  رون سازمان  و از سوی دي ر با محیط برون سازمان  دردبا محیط سو از يک 

ر تبديل مطمئن و پايدااای به محیطرا ناپايدار  واای نامطمئن تواند محیطم و است 

،  ريزیدر سطح سازمان در خدوص برنامه ااروابط عموم ره رود رتد،  پیهتهاد م 

اای خودرو سازی مهاررت داده دیری مديريا  سازماناا و تدمیاتدوين اساراتژی

 روند. 

 

 منابع
تد اورم ترجمه:، ماهیت و کارکردهای روابط عمومی(، 1383باالن و رايودو.   -
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 . سروش



  

 

 

 
 227     يد ...بررسي نقش روابط عمومي در توليد و بازتول

، تهران: مؤسسه و سرمایه اجتماعیروابط عمومی (، 1387توسل ، م م عباس.   -

 آرمان. روابط عموم  

دیا  اورمتد از  ترجمه:،  ط عمومیمقاله سنجش رواب  (،1385.  ----یوساپ،  -

ؤسسه مرااب تحقیقان،  برنامه ريزی و بخش اار بخه  روابط عموم ،  تهران: 

 آرمان. روابط عموم  

رارآمد در (، طراح  ال وی روابط عموم  1386حسن اس م .   ؛ختی ر، حسین -

 . ره رانزدااا، رم، سای یهارمفصلنامه فرهنگ مدیریتاای دولا ، سازمان

نامه  رساله و پایانرااتمای تدوين ، (1386.  حمیدرضا صريه  ؛عباس، خورریدی -

 . يسطرون تهران:، از نرريه تا عمل(  تحصیلی

سید مهدی الوان  و  جمه:تر،  های سازمان دولتیتئوری(، 1380دنهارن، رابرن.   -

 حسن داناي  فرد، اناهاران ن ار. 

گیری سرمایه های اعتیار و اندازهها و فرصتچالش، (2009دونالد، رايت.   -

 آرمان. ، تهران: مؤسسه روابط عموم  اجتماعی در روابط عمومی

 ،ریم مرضا م اترجمه:  ،شناسیاعتماد نظریه جامعه(، 1386زتومکا، پیوتر.   -

 تهران: ریرازه. 

 محمد نائب  و ترجمه:، روش تحقیق در مدیریت(، 1381 . سکاران، اوما -

 ریرازی،  تهران: مررز آموزش مديريت دولا . 

 ران:، تهمیانی ارتیاط، اقناع و تیلیغ(، 1383عل  انغرریا.   ؛سهیدی، رحمان -

 ايران. موسسه روزنامه

وان مهر. میارا ری ترجمه: ،ای بالندهروابط عمومی حرفه(، 1384رارما، ديوارار.   -

 اا. تهران: مررز مطالهان و تحقیقان رسانه



 

 

 

 

 

 

 

 58فصلنامه علوم اجتماعي شماره      228  

فیک (،  بررس  نقش آموزش ام ان  در ارتقای فراتگ ترا1383متد، حسین.  ظ ر -

هکده دان ، تهران:نامه کارشناسی ارشدپایانبه رااتماي  خديجه عل  آبادی، 

 فرماندا  و سااد دانه اه علوم انارام . 

 روند تحقیقات سرمایه اجتماعی در ایران و نقش(، 1387 . عبداله ، محمد -

 ، تهران: مؤسسه روابطی )روابط عمومی( در فرایند آنارتیاطات اجتماع

 آرمان. عموم  

 ، تهران: دانهکده روان رتاس  و علوممصاحیه( 1383عل  آبادی، خديجه.   -

 تربیا . 

م نور،  (، طراح  و تبیین مدی سرمايه اجاماع  دانه اه پیا1384 . فیض ، طااره -

 انهکده مديريت ودن: به رااتماي  ابوالحسن فقیه ، تهرا دکتری رساله

  . ئحسابداری دانه اه ع مه طباطبا

ن: . تهراتئوری و عمل در روابط عمومی و ارتیاطات(، 1370سهید.  صاض ، عل  -

 مباکران. 

رمايه س(، نقش سرمايه اجاماع  در ايجاد 1385صلیچ ل ،  بهروز و انغر ربک .   -

 .75، رماره 19، سای فصلنامه دانش مدیریت ،فکری سازمان

وابط ر، تهران: مؤسسه ابعاد ارتیاطی سرمایه اجتماعی(، 2009رتان، ويلیام.   -

 آرمان. عموم  

 سید محمد ترجمه:، درسنامه روابط عمومی ،(1987  .روان، پائولو ماراناز -

 اا. سانه(،  تهران: مررز مطالهان و تحقیقان ر1376  .خامور ، میر سهید صاض 

وسهه ت(. بررس  نقش سرمايه اجاماع  در 1386  .حمیرا ریاس  ؛راوس ، اسماعیل -

(، 2  مجموعه مقاتت پژوهشنامه مدیریت و سرمایه اجتماعیرارآفريت ، 

 تهران: مررز تحقیقان اساراتژيک مجم  تهخیص مدلحت نرام. 



  

 

 

 
 229     يد ...بررسي نقش روابط عمومي در توليد و بازتول

ناجا،  در ایربکه دذاریمه  خط برای ال وي (. 1388  .جواد رامل ، محمد -

 اهدانه  مديريت و حسابداری دانهکده :هران، تدولتی مدیریت دکتری رساله

 .  ئطباطبا ع مه

اای روابط  ويژد  در چهارده گفتارروابط عمومی (،  1376  .ندیری، حسین -

 رارآمد(، تهران: اداراکل تبلیغان وزارن فراتگ و ارراد اس م . عموم  

ولید سرمايه به تسرمايه اجاماع  : ی ونه روابط عموم   ،(2009  .ازلاون، ويتست -

عمومی  ،  مجموعه مقاتت سمپوزیو  بین المللی روابطرتداجاماع  رمک م 

 . آرمان،  تهران: مؤسسه روابط عموم  و سرمایه اجتماعی

مريا  ترجمه:، )جلد دو (العمارف روابط عمومی دایره ،(2005  .ای ، رابرن -

 . اناهاران راردزار روابط عموم  (، تهران:1388نالح   

سید  ترجمه:، )جلد اول(المعارف روابط عمومی دایره ،(2005  .ی ، رابرنا -

 . موم (،  تهران : اناهاران راردزار روابط ع1385و امکاران   عزيز مهدوم 

نقش، فرآیند و   روابط عمومی ،(1386  .ويلکارو، دنیو ای و امکاران -

ی ااپژواشار محمد اعراب  و داوود ايزدی، تهران: دف ترجمه:، استراتژی

 فرات  . 

 ، (، ن اا  به روابط عموم  در ارتباطان اس م1386يوس  مدط  ، محمود.   -

رز ، تهران: مرفصلنامه مطالعاتی و تحقیقاتی وسایل ارتیاط جمعی )رسانه(

 اا. مطالهان و تحقیقان رسانه

ار موسسه راردز :، تهرانالکترونیکمیانی روابط عمومی (، 1386يهقوب ، سهید.   -

 . روابط عموم 

- Adler,S , Kwon, S. (2002). “social capital: prospects for a new concept”, 

Academy of Management Review, vol. 27, No. 1.  

- Armour, luke (2006). Public Relations Autonomy,Univercity of  Akron: 

http://www. forimmediaterelease. biz/armour-paper. pdf 



 

 

 

 

 

 

 

 58فصلنامه علوم اجتماعي شماره      230  

- Boisot,M. (1995). Information Space. A Framework of Learning in 

Organizations, Institutions and Culture. London: Routledge.  

- Bolino, markc, William, jamesm. Blood good (2002). citizenship 

Behavior and the creation of social capital disorganizations, 

Academy of management Reviw. 27. 

- Carrier R, LeanaHarry j. (1999). Organizational social capital and 

employment practices, Academy of management Review, vol. 24, No. 

3.  

- Chase, W. H. (1984). Issue management:Origins of the future. Stamford, 

CT: Issue Action Publications.  

- Cohen, D. and Prusak, L. (2001). "In good company: how social capital 

make organizations work". In Vilanova & Josa 9 (2003) Socialcapital 

as a managerial phenomenon. Working paper, Department of Industrial 

Engineering and management. Tamper university of Technology.  

- Cohen. D. and prusak, L. (2001). In good company : How social capital 

makes organizations work. Harvard Business School press.  

- Coleman ,J. S (1990). Foundations Of social capital Theory, Cambridge 

MA: Harvard university press.  

- Cutlip , scott and center ,Allen. (1971). ”Effective public Relations: 

(4ed), prentice Hall, Inc, Englewood cliffs, New jersey.  

- Fawkes, Johanna. (2001). "What is Public Relations?", in AlisonTheaker 

"The public relations handbook", first published 2001, Routledge.  

- Gary, David and Davise, Frank and Blanchard, keving. (2004). "Does use 

of public Relations promote a Higher growth Rate in small firms  

?corporate commun cations : an inter hational journal , 7, no 4.  

- Gaunt. Philip and ollenburger. Jeff.(1995).Issues management Revisited: 

A Tool that Deserves another look “public Relation s Reviwe.  



  

 

 

 
 231     يد ...بررسي نقش روابط عمومي در توليد و بازتول

- Gruning, J, E, and Hunt, T. (1984). managing public Relation. Newyork  

: Holt. Rinehart and winston.  

- Hazleton, V and Long, L. (1988). "Concepts for Public Relations 

Education, Research, and Practice: A Communication Point of View," 

Central States Speech Journal, 39, 77-87. OOOOOOOOO as “Definition 

and Model of the Public Relations Process” in Public Relations 

Offentlichkeitsarbeit, Heinz-D. Fischer and Ulrike G. Wahl (eds.).  

- Peter Lang: Frank Am Main. (1993). In Alison theaker " the public 

Relations hand book: Routedge.  

- kalleberg , Arnel. (2004). social capitul in the work place : trust. 

knowledge  sharing , and citizen ship Behaviors Amony , the machinists. 

sandigo , CA.  

- Leana, C. R &. Van Burren, H. J. (1999). "Organizational Social Capital 

and Employment Proactives", Academy of management reviews.  
- Ledingham. j. A. (2003). Explicating relatlon ship management as a general 

theory of public Relations, journal of public Relation Research 15 (2).  

- Miller. Q. R. and Burgoon, m. (1973). New techniques of persuasion. 

Newyork  :Harper and Row.  

- Miller. G. R. (1987). persuasion. inc. R. Berger and S. H. (PP. 996-983 . 

Newbury park.  

- Nahapiet. j. and Ghoshal ,s. (1998). "social capital , intellectual capital 

and the organizational advantage", Academy of Review 23 (2).  
- Page, K. G. (1998). An empirical analysis of factors influencing public 

relations strategy use and effectiveness. An unpublished master’s 

thesis, Radford University, Radford, Virginia, USA.  



 

 

 

 

 

 

 

 58فصلنامه علوم اجتماعي شماره      232  

- Page, K. G. (2000a). An exploratory analysis of goal compatibility 

between organizations and publics. Paper presented to the Public 

Relations Division of the Southern States Communication Association. 

New Orleans, LA. March 2000.  

- Page, K. G. (2000b). Prioritizing relations: Exploring goal 

compatibility between organizations and publics. Paper presented to 

the Public Relations Division of the International Communication 

Association. Acapulco, Mexico. June 2000.  

- Page, K. G. (2000c). Determining message objectives: An analysis of 

public relations strategy use in press releases. Paper presented to the 

Public Relations Division of the Association for Education in Journalism 

and Mass Communication. Phoenix, AZ. August 2000.  

- Page, K. G. (2003). Responding to activism: An experimental analysis 

of public relations strategy influence on beliefs, attitudes, and 

behavioral intentions. Paper presented to the Public Relations Division 

of the International Communication Association. San Diego, CA. May 

2003.  

- Portes, Alejandro (1998). social capital :its origins and Application in 

modern sociology. Annual Review of sociology. 24. 

- Robinson, A. L. (2003). “The impact of police social capital on officer 

performance of community policing”, policing: An International 

Journal of Police Strategies & Management, vol. 26, No. 4.  

- Werder, K. P. (2004). Responding to activism: An experimental analysis 

of public relations strategy influence on attributes of publics. Paper 

presented to the Public Relations Division of the Association for 

Education in Journalism and Mass Communication. Toronto, Canada.  


