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 بررسی ساختار تشكیالتی
 روابط عمومی ها در ایران

شهریار رهنما �
کارشناس ارشد ارتباطات، دانشگاه آزاد اسالمی
Rahnamashahriyar@yahoo.com

چکیده
بررسی وضعیت موجود ساختار تشکیالتی روابط عمومی های وزارت خانه های 
دولتی با رویکرد مقایسه تطبیقی و شناسایی نقاط افتراق و اشتراک و تعیین 
نقاط ضعف و قوت ساختار موجود و در نهایت رسیدن به یک الگوی مطلوب، 
اجرایی  دستگاه های  عمومی های  روابط  برای  تشکیالتی  استاندارد  و  جامع 
حال  در  که  چرا  است؛  شده  شامل  را  مذکور  پژوهش  اساس  و  مبنا  کشور 
حاضر یکی از مشکل های اساسی واحدهای روابط عمومی در وزارت خانه ها و 
سازمان های دولتی و غیردولتی نبود یک ساختار تشکیالتی منسجم، استاندارد 
و یکسان و کارآمد است که این مسئله جایگاه، کارکرد، مأموریت ها و وظایف 
اساسی روابط عمومی ها را در سازمان با مشکالت عدیده ای روبه رو ساخته 
است. به نظر می رسد با بهبود و اصالح ساختار تشکیالتی روابط عمومی ها 
به ویژه در سطح وزارت خانه ها به عنوان اصلی ترین ارکان نظام دولتی و اداری 
در ایران می توان خوش بین و امیدوار بود که شاهد روابط عمومی های مؤثر 
اسناد  از  استفاده  با  نوع کیفی و  از  باشیم. روش تحقیق  و کارآمد در کشور 
این راستا نسبت به جمع آوری و  و مدارک کتابخانه ای تهیه شده است، در 
اقدام شده است.  انسانی 15 وزارت خانه  نیروی  و  تدوین ساختار تشکیالتی 
)وزارت خانه اطالعات، دفاع و خارجه به لحاظ امنیتی مطالعه نشده است( که 
ضمن بررسی وضعیت موجود ساختار تشکیالتی و نقاط اشتراک و افتراق آن و 
بررسی مقایسه ای به عمل آمده دو مدل ساختار تشکیالتی پیشنهادی در قالب 
بخش نامه دولت و یک مدل جامع و حرفه ای ارائه شده است. نتایج حاصل 
از تحقیق نشان داد الزم است بازنگری در ساختار تشکیالتی روابط عمومی 
وزارت خانه ها بر اساس نتایج تحقیق مذکور به عمل آمده و نسبت به اصالح 
و استاندارد کردن ساختار تشکیالتی با توجه به دو مدل ارائه شده در تحقیق 
شامل ساختار پیشنهادی تشکیالتی روابط عمومی ها بر اساس آخرین آیین نامه 
دولت که روابط عمومی ها را به مرکز تبدیل کرد و هم چنین ساختار تشکیالتی 
حرفه ای و استاندارد که خارج از این چارچوب به عنوان طرح جامع و حرفه ای 

دیده شده است، اقدام شود.
واژگان کلیدی

روابط عمومی، ساختار تشکیالتی، روابط عمومی دولتی.
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مقدمه
واحد  یک  مي تواند  عمومی  ــط  رواب اینکه 
تأثیرگذار در توسعه و پیشرفت یک سازمان 
باشد و موجبات افزایش مشروعیت، مقبولیت 
و کارایي سازماني را در پي داشته باشد هنوز 
از  بسیاری  در  عمومي  باور  و  اعتقاد  یک  به 
سازمان ها تبدیل نشده است و هم چنان نگاه 
در  عمومی  روابط  واحدهای  اکثر  به  موجود 
با رویکرد  کشور یک روابط عمومی سنتي و 
است،  تشریفاتی  و  تبلیغاتي  و  مراسم گرایي 
نگاهي که روابط عمومی را در بسیاری از موارد 
در حد یک واحد تدارکات و امور خدماتي در 
سازمان ها تنزل مي دهد، در صورتی که امروزه 
روابط عمومی در سطح جهاني به یک پدیده 
جمعي  ارتباطات  عرصه  در  اثرگذار  و  مهم 
ارتباطی  رویکرد  داراي  و  است  شده  تبدیل 
مشارکتي و تعاملي با مخاطبان بوده و به یک 
اتاق فکري سازماني مبدل  واحد تحلیل گر و 
شده است. واحدهایي که به دنبال شیوه هاي 
و  سازمان  مخاطبان  با  ارتباط  مدیریت  نوین 

تعامل حداکثري و دافعه حداقلی هستند.
هم اندیشي،  مشارکت،  جلب  با  که  واحــدي 
اقناع سازی و همراه کردن مخاطبان با سازمان 
سازماني  متوازن  توسعه  و  پیشرفت  موجبات 
را به ارمغان مي آورند، توسعه ای که در آن در 
با مخاطبان یک  تعامل دوسویه سازمان  یک 
موفقیت برد-برد حاصل آن است. روابط عمومی 
مي تواند  که  است  سازمان  در  واحدي  تنها 
مدیریت،  بین  مؤثر  رابطه  یک  تنظیم کننده 
کارکنان و مخاطبان بیروني سازمان باشد و حتي 
تعامالت بین سازماني را براي توسعه و پیشرفت 
طرح هاي اجرایي سازمان برنامه ریزی و توسعه 
دهد و به نوعي مدیریت مشارکتي به مفهوم 
واقعي آن را به منصه ظهور گذارد، لذا بی دلیل 
نیست که در اکثر تعاریف روابط عمومی این 
حرفه و فن را یک وظیفه مدیریتي دانسته اند و 
یکي از معیارهاي یک سازمان موفق را در نحوه 
عملکرد ارتباطي و روابط عمومی آن تعریف و 
تبیین کرده اند؛ لذا به نظر مي رسد بایستي یک 

بازتعریفي از روابط عمومی، اهمیت و جایگاه از 
این واحد تخصصي و اثرگذار سازماني از سوي 

مدیران ارشد سازماني به مرحله تحقق رسد.
لذا بررسی وضعیت موجود ساختار تشکیالتی 
با  دولتی  وزارت خانه های  عمومی های  روابط 
نقاط  شناسایی  و  تطبیقی  مقایسه  رویکرد 
افتراق و اشتراک و تعیین نقاط ضعف و قوت 
ساختار موجود و در نهایت رسیدن به یک الگوی 
مطلوب، جامع و استاندار تشکیالتی برای روابط 
عمومی های دستگاه های اجرایی کشور مبنا و 

اساس پژوهش مذکور را شامل می شود. 
بیان مسئله و موضوع تحقیق

ساختار  و  سازمانی  مناسب  جایگاه  نداشتن 
تشکیالتی مطلوب در بسیاری از روابط عمومی 
سازمان ها و دستگاه های اجرایی کشور و کمبود 
نیروی انسانی متخصص و مجرب در این حوزه 
موجبات ناکارآمدی تعداد زیادی از واحدهای 
روابط عمومی را فراهم کرده است که در این 
رهگذر و با این پیش فرض اهمیت و لزوم تهیه و 
انجام موضوع تحقیق مذکور قوت گرفت که بتوان 
با یک بررسی علمی و کارشناسی و مطالعاتی 
و  بررسی ساختار تشکیالتی  به  دقیق نسبت 
سازمانی روابط عمومی ها در ایران به همراه ارائه  
یک طرح جدید و کارکرد ساختاری برای روابط 
عمومی های کشور )مطالعه موردی شامل روابط 
عمومی های وزارت خانه ها( اقدام کرده و به عنوان 
مسئله و موضوع پژوهش حاضر در نظر گرفته 
بررسی وضعیت موجود ساختار  این  شود. در 
وزارت خانه های  عمومی های  روابط  تشکیالتی 
دولتی با رویکرد مقایسه تطبیقی و شناسایی 
نقاط ضعف  تعیین  و  اشتراک  و  افتراق  نقاط 
و قوت ساختار موجود و در نهایت رسیدن به 
یک الگوی مطلوب، جامع و استاندار تشکیالتی 
اجرایی  دستگاه های  عمومی های  روابط  برای 
کشور مبنا و اساس پژوهش مذکور را شامل 
می شود، چرا که در حال حاضر یکی از مشکالت 
اساسی واحدهای روابط عمومی در وزارت خانه ها 
یک  عدم  غیردولتی،  و  دولتی  سازمان های  و 
ساختار تشکیالتی منسجم، استاندارد و یکسان 
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و کارآمد است که این مسئله جایگاه، کارکرد، 
مأموریت ها و وظایف اساسی روابط عمومی ها را 
در سازمان با مشکالت عدیده ای روبه رو ساخته 

است. )سید محسنی، 13۹1 110:(
لذا به نظر می رسد با بهبود و اصالح ساختار 
سطح  در  به ویژه  عمومی ها  روابط  تشکیالتی 
نظام  ارکان  اصلی ترین  به عنوان  وزارت خانه ها 
دولتی و اداری در ایران می توان خوش بین و 
امیدوار بود که شاهد روابط عمومی های مؤثر و 

کارآمد در کشور باشیم.
به بیانی دیگر تا زیرساخت ها و بسترهای الزم برای 
ارتقا و توسعه روابط عمومی ها که همانا جایگاه 
متخصص  انسانی  نیروی  و  مناسب  سازمانی 
به اندازه کافی است فراهم نگردد نمی توان نسبت 
و حرفه ای عمل  کارآمدی  کارایی،  افزایش  به 

کردن روابط عمومی ها امیدوار بود.
اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با توجه به اهمیت روابط عمومی ها در عصر حاضر 
که به عنوان عصر ارتباطات و انقالب اطالعات 
نام گذاری شده است و این واحدها نقش کلیدی 
مؤثر  تعامل  و  ارتباط  در  را  تعیین کننده ای  و 
ایفا می کنند  بین دولت ها، سازمان ها و مردم 
این اهمیت و ضرورت را ایجاد کرده است که 
ارتباطات  عصر  در  عمومی  روابط  واحدهای 
عملکردی  و  حرفه ای  وظایف  و  نقش  بتواند 
خود را به خوبی در سازمان ها و ارتباط با انبوه 
مخاطبان هوشمند برقرار کرده و دارای کارکردی 
مطلوب بوده و به معنای واقعی بتوانند با انجام 
عملکردی  سازمان ها  در  خود  واقعی  وظایف 
استاندار و حرفه ای را ایفا نمایند، بدیهی است 
برای تحقق این مهم و انجام درست و حرفه ای 
وظایف و مأموریت های مهم خود در سازمان ها و 
ارتباط با مخاطبانشان نیازمند دارا بودن جایگاه، 
که  هستند  توانمند  انسانی  نیروی  و  ساختار 
اگر این زیرساخت های حرفه ای و ملزومات در 
بدیهی  نباشد  فراهم  روابط عمومی  واحدهای 
که با مشکالت و کاستی های بسیاری در انجام 
وظایف و مسئولیت های سازمانی روبه رو خواهند 

شد. )سفیدی، 1377 1۵:(

روابط عمومی
»ادوارد برنیر« بنیان گذار روابط عمومی نوین 
تعریف  چنین  را  عمومی  روابط  جهان،  در 
می کند: »روابط عمومی عبارت است از دادن 
تالش هاي  و  )مردم(  مخاطبین  به  اطالعات 
ترغیبی به منظور تغییر گرایش ها و رفتار آنان 
نگرش ها  ساختن  هم بسته  براي  کوشش  و 
و اقدامات یک سازمان با مخاطبان و متقاباًل 

نگرش ها و اقدامات مخاطبان با سازمان«.
انجمن جهانی روابط عمومی نیز در تعریف خود 

آورده است:

مدیریت  وظایف  از  بخشی  عمومی  »روابط 
سازمان است و عملی ممتد، مداوم و طرح ریزی 
شده است که از طریق آن افراد و سازمان ها 
می کوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با 
آن ها سروکار دارند، به دست آورند«. )میرسعید 

قاضی، 1370 21:(
ساختار تشکیالتی

تحقیق  این  در  تشکیالتی  ساختار  از  منظور 
نمودار  شامل جایگاه واحد روابط عمومی در 
کالن سازمانی، نوع ساختار و نمودار اداری و 
سازمانی واحد روابط عمومی، شرح وظایف و 

روابط عمومی  �
عبارت است از دادن 

اطالعات به مخاطبین 
)مردم( و تالش هاي 

ترغیبی به منظور 
تغییر گرایش ها و 

رفتار آنان و کوشش 
براي هم بسته ساختن 

نگرش ها و اقدامات 
یک سازمان با 

مخاطبان و متقاباًل 
نگرش ها و اقدامات 

مخاطبان با سازمان.
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مأموریت ها و وضعیت پست ها و نیروی انسانی 
روابط عمومی است.

وزارت خانه
اجزای  از  یکی  وزارت خانه  امروزی  کاربرد  در 
امور  جهان  در  دولت ها  است.  دولت  ساختار 
به  را  دارنــد  سروکار  آن ها  با  که  گوناگونی 
شاخه های گوناگون بخش کرده اند و برای هر 
شاخه از فعالیت ها یک مسئول ویژه به نام وزیر 
گمارده اند. هر وزیر، مسئول گرداندن امور یک 
وزارت می شود. نهاد وزارت و ساختمانی که یک 

وزارت در آنجا دارد، وزارت خانه نام دارد.
در حال حاضر دولت شامل 18 وزارت خانه است. 
تا سال 13۹0  ایران  اسالمی  دولت جمهوری 
دارای 21 وزیر و وزارت خانه بود، اما از آن سال 
پس از ادغام چند وزارت خانه، تعداد وزارت خانه ها 

به عدد 18 رسید. )سایت، ویکی پدیا(
سؤاالت تحقیق

روابــط  فعلی  تشکیالتی  ساختار  آیــا   .1
عمومی های وزارت خانه ها در ایران متناسب 

با نیروی انسانی متخصص است؟
2. آیا ساختار تشکیالتی فعلی روابط عمومی های 
وزارت خانه ها در ایران منطبق و پاسخگوی 

مأموریت ها و وظایف اساسی آن ها است؟
عمومی های  ــط  رواب حاضر  حال  در  آیا   .3
ساختار  یک  از  ــران  ای در  وزارت خانه ها 
تشکیالتی واحد و استاندارد بهره مند هستند؟

4. آیا روابط عمومی های وزارت خانه ها در ایران 
و  واحد  تشکیالتی  ساختار  یک  نیازمند 

استاندارد هستند؟
۵. کامل ترین ساختار تشکیالتی روابط عمومی 

مربوط به کدامیک از وزارت خانه ها است؟
)پست  انسانی  نیروی  تعداد  بیشترین   .6
کارشناس روابط عمومی( مربوط به کدامیک 

از وزارت خانه ها است؟
7. کدام یک از روابط عمومی های وزارت خانه ها 
مطابق طرح پیشنهادی جامع دارای گروه و 

اداره های سازمانی هستند؟
8. بیشترین تعداد اداره ها و گروه ها مربوط به 
کدامیک از روابط عمومی وزارت خانه ها است؟

اداره ها و گروه ها مربوط به  ۹. کمترین تعداد 
کدامیک از روابط عمومی وزارت خانه ها است؟

روابط  از  کدامیک  تشکیالتی  ساختار   .10
عمومی وزارت خانه ها به ساختار تشکیالتی 

جامع و پیشنهادی تحقیق نزدیک تر است؟
محدوده زمانی و مکانی تحقیق

تحقیق مذکور در بازده زمانی شش ماهه اول 
سال 13۹4 و در محدوده مکانی شهر تهران 
ساختار  راستا  این  در  که  است  شده  انجام 
تشکیالتی 1۵ وزارت خانه ای که دفاتر ستادی 
قرار گرفته است مورد  تهران  اصلی آن در  و 

بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.
سابقه و پیشینه تحقیق

- پیشینه داخلی 
یکی از تحقیقاتی که در همین راستا ولی با 
رویکرد بررسی وضعیت استفاده وزارت خانه های 
ایران از تکنولوژی های کاربردی روابط عمومی 
مناسب  بومی  مدل  یک  ارائه  و  الکترونیک 
دکتری  مقطع  در  ضیایی پرور  حمید  توسط 
دانشگاه  اجتماعی  ارتباطات  علوم  تخصصی 
آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات تهران در 
سال 88 انجام شده است. اهدافی که محقق 
در پی رسیدن به آن ها بوده به این شرح بوده 
است: بررسی وضعیت شناخت تکنولوژی های 
کاربردی epr در وزارت خانه های ایران؛ بررسی 
تکنولوژی های  از  استفاده  و  کاربرد  وضعیت 
کاربردی epr در وزارت خانه های ایران؛ بررسی 
موانع پیاده سازی و استفاده از تکنولوژی های 
ارائه  ایران؛  وزارت خانه های  در   epr کاربردی 
یک مدل بومی epr برای وزارت خانه های ایران.

و  پرسش نامه  سؤاالت  بررسی  با  پژوهشگر 
پاسخ های ارائه شده توسط پاسخگویان به این 
نتیجه رسید که اکثریت مدیران و مسئوالن 
ادارات کل روابط عمومی وزارت خانه های ایران 
نسبت به تکنولوژي هاي کاربردي روابط عمومي 
هم چنین  ندارند،  کافی  شناخت  الکترونیک 
این  به  تطبیقی  روش هــای  انجام  با  محقق 
نتیجه رسیده است که 80 درصد وزارت خانه ها 
نمره قبولی از نظر پیاده سازی تکنولوژی های 
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نگرفتند  الکترونیک  عمومی  روابط  کاربردی 
ایران  وزارت خــانــه هــای  شناخت  میزان  و 
عمومی  روابط  کاربردی  تکنولوژی های  از 

الکترونیک تقریباً در حد کم است.
روابط  اکثریت  که  داد  نشان  تحقیق  این 
استفاده  ایران  وزارت خانه های  عمومی های 
روابط  کاربردي  تکنولوژي هاي  از  چندانی 
نمی آورند.  عمل  به  الکترونیک  عمومي 

)ضیایی پرور، 1388 110:(
هم چنین در تحقیق دیگری که توسط آقای 
مشکالت  خصوص  در  خجسته نیا  محمد 
با مطالعه  ایران  ساختاری روابط عمومی های 
سازمان   ۵ و  وزارت خانه   1۹ بررسی  موردی 
بزرگ انجام  شده و نتایج آن در فصلنامه هنر 
رسیده  چاپ  به  پاییز 77  شماره 11  هشتم 
است، آمده است یکی از مشکالت ساختاری 
بودن  نامناسب  ایــران  در  عمومی ها  روابــط 
انسانی  نیروی  کمبود  و  تشکیالتی  ساختار 
عنوان  نبود  که  نحوی  به  است،  متخصص 
واحد روابط عمومی برای تمامی سازمان ها و 
وجود عناوینی چون روابط عمومی و اطالعات 
روابط  انتشارات،  و  عمومی  روابط  همگانی، 
است،  متداول  و...  فرهنگی  امور  و  عمومی 
واحدهای  از  برخی  نداشتن  قرار  هم چنین 
روابط عمومی زیر نظر مستقیم عالی ترین مقام 
نمودار  وظایف،  بین  تناسب  نبود  و  سازمان 
سازمانی و نیروی انسانی از دیگر مشکالت بیان 

شده است. )سفیدی، 1377، ص 1۵(
هم چنین در تحقیق دیگری که توسط آقای 
خسرو سلجوقی با عنوان نگاهی به ساختاری 
موردی  مطالعه  با  ایران  عمومی های  روابط 
بررسی 22 واحد روابط عمومی انجام  شده و 
نتایج آن در فصل نامه هنر هشتم شماره 3۵ 
پاییز 83 به چاپ رسیده است، آمده است روابط 
عمومی ها چسبندگی و موازی کاری زیادی با 
سایر دفاتر سازمانی نظیر دفاتر امور بین الملل، 
ارشاد، امور فرهنگی و مجلس دارند که موجبات 
کم توجهی به وظایف روابط عمومی شده است. 
آنجا  از  است  شده  پیشنهاد  پژوهش  این  در 

که نمودار تشکیالتی، عناوین پست ها و شرح 
وظایف روابط عمومی دستگاه های اجرایی باید 
توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی تعیین، 
تصویب و ابالغ شود این مهم در دستور کار این 

سازمان قرار گیرد. )سلجوقی، 1383، ص 2۹(
- پیشینه خارجی

نظریه »شانون وویور« و هم چنین  بر مبنای 
ساختار  مارتین«  »توماس  و  راولینز«  »براد 
و  ارتباطی  مدل  اساس  بر  می تواند  سازمانی 
در  اطالعات  جریان  و  گزارش دهی  ساختار 

سازمان طراحی و تدوین شود.
روابط  ساختار  از  اصلی  بازوی  یک  چراکه 
عمومی به تأمین و ارسال اطالعات و خدمات 
یک  ساختار  دیگر  ازسویی  دارد.  اختصاص 
آژانس روابط عمومی می تواند به مقدار زیادی از 
یک شرکت به شرکت دیگر متفاوت باشد، برای 
مثال زمانی که هدف کاری یک روابط عمومی 
بر رابطه مشاوره به مشتری استوار است. آژانس 
مانند  خالق،  رویکردی  باید  عمومی  روابط 
طراحی گرافیک و صفحه آرایی، روابط رسانه ها 
و برخی از فعالیت های تبلیغات بازاریابی برای 

مشتری فراهم می کند.
روابط  پیشنهادی  تشکیالتی  ساختار 

عمومی وزارت خانه ها – مدل نهایی
بر اساس مطالعات و بررسی های به عمل آمده با 
روش های مختلف تحقیق اعم از مدارک و اسناد 
کارشناسی  نظرات  از  بهره گیری  کتابخانه ای، 
روابط عمومی  و  ارتباطات  علم  صاحب نظران 
و  تحقیق حاضر  از  یافته حاصل  و هم چنین 
تشکیالتی  ساختار  افتراق،  و  اشتراک  نقاط 
پیشنهادی به عنوان یک مدل کامل، جامع و 
مانع برای کارآمد کردن فعالیت های حرفه ای 
و استاندارد در روابط عمومی ها وزارت خانه ها به 
شرح نمودار زیر پیشنهاد می گردد. امید است با 
همکاری شورای اطالع رسانی دولت و هم چنین 
موافقت معاونت برنامه ریزی و راهبردی ریاست 
جمهوری برای اجرا به وزارت خانه ها ابالغ گردد.

روش تحقیق
با توجه به موضوع و ماهیت تحقیق که بررسی 
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وزارت خانه های  عمومی های  روابط  ساختار 
نمودار  )جایگاه،  متغیر ها  قالب  در  کشور  کل 
تشکیالتی، نحوه عمل و وجود نگرش های منفی( 
است، در روش تحقیق از روش کیفی استفاده 
روش  از  اطالعات  جمع آوری  برای  و  می شود 
مطالعات اسنادی و کتابخانه ای استفاده می شود. 
)اسناد چارت تشکیالتی، وضعیت نیروی انسانی 
و...( در روش میدانی از روش مطالعه نمودارهای 
وزارت خانه های  عمومی های  روابط  تشکیالتی 

کل کشور استفاده می گردد. 
متغیرهای مورد بررسی شامل جایگاه سازمانی، 
نمودار تشکیالتی، نیروی انسانی، نحوه عمل و 
وجود نگرش های منفی هستند که بررسی هر 
یک از متغیرها با بررسی تطبیقی نقاط افتراق 
و اشتراک در نظر گرفته شده است و در این 
می گردد.  استفاده  نیز  ثانویه  آمار  از  تحقیق 

)ازکیا، 13۹3 320:( 
گردآوري داده ها

است؛  توصیفی  نظری  شیوه  تحقیق،  روش 
و  افتراق  نقاط  بررسی  و  توصیف  به  که  چرا 
عمومی  روابط  تشکیالتی  ساختار  اشتراک 
وزارت خانه ها مورد نظر پرداخته می شود و در 

نهایت با جمع بندی صورت گرفته و استفاده از 
مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و مشاهدات به 
یک مدل جامع و راهبردی ساختار تشکیالتی 

دست می یابد. 
ابزار گردآوری اطالعات

روش گردآوری اطالعات در مورد مبانی نظری 
این تحقیق به شرح ذیل بیان شده است.

1. برای جمع آوری اطالعات در خصوص بیان 
مسئله، پیشینه تحقیق، ادبیات موضوع از 
نسخه های  پایان نامه ها،  مجله ها،  کتاب ها، 
و  گزارش ها  اینترنتی،  و  الکترونیکی 

پایگاه های اطالعاتی استفاده شده است.
2. برای اخذ اطالعات در مورد روابط عمومی های 
وزارت خانه ها مورد تحقیق از تاریخچه، جایگاه 
و  سازمانی  نمودار  و  تشکیالتی  ساختار  و 
نیروی انسانی روابط عمومی های وزارت خانه ها 
از روش بررسی اسناد و مدارک موجود در 

وزارت خانه ها استفاده شده است.
روش تجزیه و تحلیل اطالعات

و  توصیفی  روش  به  داده  تحلیل  روش هــای 
جداول  از  توصیفی  روش  در  است،  تفسیری 
استفاده  اشتراک  و  افتراق  نقاط  و  مقایسه ای 
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در  اسنادی  محتوا  تحلیل  روش  از  می گردد. 
کنار سایر روش های تحقیق، به عنوان مکمل و 
تکمیل کننده اطالعات تحقیق استفاده می گردد.

الف( بخش اول جداول آماری توصیفی وضعیت 
موجود  انسانی  نیروی  و  تشکیالتی  ساختار 

وزارت خانه ها. 
جدول توزیع فراوانی ادارات و گروه های روابط 

عمومی وزارت خانه ها

درصدتعداد اداره عنوان وزارت
23/2ارتباطات 

23/2علوم
46/3ارشاد

۵7/۹بهداشت 
34/8تعاون و کار و رفاه 
711/1جهاد کشاورزی 

812/7نفت 
46/3نیرو 

812/7آموزش و پرورش
34/8ورزش و جوانان 

11/6دادگستری
34/8صنعت، معدن و تجارت

46/3اقتصاد و دارایی
46/3مسکن و شهرسازی

۵7/۹کشور
63100.0جمع

ساختاری  بررسی  در  می دهد  نشان  جدول 
با  دادگستری  وزارت  کشور،  وزارت خانه های 
یک اداره وزارت خانه ای است که دارای کمترین 
اداره است و وزارت نفت و آموزش و پرورش با 
بیشترین تعداد، 8 اداره در ردیف وزارت خانه هایی 
است که دارای بیشترین اداره هستند، بعد از 
وزارت آموزش و پرورش و وزارت نفت می توان به 
وزارت جهاد کشاورزی با 7 اداره و وزارت ارشاد 
با 6 اداره اشاره کرد که از لحاظ ساختار اداری 
کامل تر هستند. به طور کلی می توان بیان نمود 
که 20 درصد از وزارت خانه های کشور از لحاظ 
کاملی  نسبتاً  تشکیالت  دارای  اداری  ساختار 
هستند و بقیه وزارت خانه ها از لحاظ تعداد ادارات 
با کمبود مواجه هستند. هم چنین در مقایسه با 
ساختار تشکیالت پیشنهادی روابط عمومی ها 
و  آموزش  وزارت خانه های  کرد  بیان  می توان 
پرورش و وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزی 
از لحاظ اداری دارای تشکیالت کامل هستند. در 
تشکیالت جامع تعداد 7 اداره در نظر گرفته شده 
است که می توان به ترتیب گروه تبلیغات، گروه 
ارتباط با رسانه، گروه اطالع رسانی الکترونیکی، 
گروه  مردمی،  ارتباط  گروه  برنامه ریزی،  گروه 

پشتیبانی، گروه انتشارات را نام برد.
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نمودار توزیع فراوانی ادارات و گروه های به تفکیک روابط عمومی وزارت خانه
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جدول توزیع فراوانی معاونین در روابط عمومی 
وزارت خانه ها

درصدتعداد معاونعنوان وزارت
13/3ارتباطات

13/3علوم
26/7ارشاد

26/7بهداشت
26/7تعاون و کار و رفاه 
26/7جهاد کشاورزی 

26/7نیرو 
310.0نفت

310.0آموزش و پرورش

310.0ورزش و جوانان 
13/3دادگستری

26/7صنعت، معدن و تجارت
26/7اقتصاد و دارایی

13/3مسکن و شهرسازی
310.0کشور
30100جمع 

جدول بیانگر آن است که تعداد معاونین روابط 
عمومی های وزارت خانه های کشور بین 1 تا 3 

نفر است و وزارت خانه هایی که دارای بیشترین 
معاونین هستند شامل وزارت نفت، آموزش و 
پرورش، وزارت ورزش و جوانان و وزارت کشور 
است، هم چنین وزارت ارتباطات، وزارت علوم و 
وزارت دادگستری با یک معاون کمترین معاون 
از  درصد   73/3 راستا  این  در  هستند.  دارا  را 
وزارت خانه ها با بیش از 2 معاون اداره می شوند، 
مسئول  یک  دارای  سازمان ها  کلیه  هم چنین 
دفتر در قسمت روابط عمومی هستند؛ و این 
الزام داشتن حداقل یک پست مسئول دفتری 
در مراکز روابط عمومی وزارت خانه های کشور 

وجود دارد.
ب( بخش دوم جداول آماری مقایسه تطبیقی 
انسانی  نیروی  و  تشکیالتی  ساختار  وضعیت 
موجود وزارت خانه ها با طرح های پیشنهادی جامع
جدول توزیع فراوانی تعداد پست های گروه های 

روابط عمومی در وزارت خانه ها

فراوانی نیروی عنوان وزارت
درصدانسانی

133/3ارتباطات 
164/1علوم
287/1ارشاد

نمودار توزیع فراوانی معاونین به تفکیک روابط عمومی وزارت خانه
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3۵8/۹بهداشت 
266/6تعاون و کار و رفاه 
6316جهاد کشاورزی 

23۵/8نفت 
21۵/3نیرو 

4010/2آموزش و پرورش
246/1ورزش و جوانان 

۹2/3دادگستری
276/۹صنعت، معدن 
1۹4/8اقتصاد و دارایی

184/6مسکن و شهرسازی
276/۹کشور
3۹4100جمع

پست  فراوانی  بیشترین  جدول  به  توجه  با 
جهاد  وزارت  را  عمومی  روابط  در  سازمانی 
کشاورزی با تعداد 63 پست سازمانی در اختیار 
دارد و بعد از آن آموزش و پرورش با 40 پست 
و وزارت بهداشت 3۵ پست در مراتب بعدی 
قرار دارند. مطابق طرح جامع پیشنهادی 62 
پست سازمانی در نظر گرفته شده است که 
در قالب دو معاون و هفت گروه تقسیم بندی 
شده اند که در بین گروه بین 4 تا 10 پست 

فقط  بنابراین  است؛  شده  تعیین  کارشناسی 
وزارت جهاد کشاورزی است که مطابق طرح 
پیشنهادی عمل نموده و بقیه وزارت خانه های 
کشور از لحاظ پست سازمانی دچار کمبود نیرو 
مطابق  پیشنهادی  طرح  به  توجه  با  هستند. 
بخش نامه های دولت نیز می توان بیان نمود که 
هر وزارت خانه در بخش روابط عمومی نیاز به 
۵3 پست سازمانی دارد. نتیجه اینکه ۹3 درصد 
پست  کمبود  دچار  کشور  وزارت خانه های  از 

سازمانی در روابط عمومی های خود هستند.
آزمون سؤاالت تحقیق

روابط  فعلی  تشکیالتی  ساختار  آیا   .11
عمومی های وزارت خانه ها در ایران متناسب 

با نیروی انسانی متخصص است؟
می توان  باال  مقایسه ای  جدول  به  توجه  با 
دارای  وزارت خانه  یک  تنها  که  نمود  بیان 
و  انسانی متخصص کافی است  نیروی  تعداد 
فقط 6/6 درصد از وزارت خانه ها دارای نیروی 
مقایسه  در  بقیه  و  هستند  کافی  متخصص 
دارای  پیشنهادی  و  استاندارد  تشکیالت  با 
نیروی متخصص کافی نیستند. ۹3/3 درصد 
از وزارت خانه های کشور دارای نیروی انسانی 
کافی نیستند؛ بنابراین می توان بیان نمود که 
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نمودار فراوانی تعداد پست های گروه های روابط عمومی در وزارت خانه ها
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عمومی های  روابط  فعلی  تشکیالتی  ساختار 
وزارت خانه ها در ایران متناسب با نیروی انسانی 

متخصص نیست.
روابــط  فعلی  تشکیالتی  ساختار  آیــا   .2
عمومی های وزارت خانه ها در ایران منطبق و 
پاسخگوی مأموریت ها وظایف اساسی آن ها 

است؟
و  پیشنهادی  تشکیالتی  ساختار  به  توجه  با 
استاندارد، هفت وظیفه، شاخه و گروه کاری 
برای روابط عمومی های وزارت خانه ها در نظر 
گروه های  به  می توان  که  است  شده  گرفته 
ارتباطات الکترونیک، پژوهش و افکارسنجی، 
رسانه ها،  با  ارتباط  فرهنگی،  امور  انتشارات، 
اشاره  پشتیانی  و  تجهیز  مردمی،  ارتباطات 
نمود که از بین وزارت خانه های مورد بررسی 
هیچ وزارت خانه ای به طور کامل دارای ساختار 
تمام  بتواند  که  نیستند  استاندارد  تشکیالتی 
منطبق  را  مأموریت هایش  و  اساسی  وظایف 
می توان  بنابراین  باشد؛  تشکیالتی  ساختار  با 
تشکیالتی  ساختار  که  کرد  بیان  قطعیت  با 
فعلی روابط عمومی های وزارت خانه ها در ایران 
وظایف  و  مأموریت ها  پاسخگوی  و  منطبق 

اساسی آن ها نیست.
عمومی های  روابــط  حاضر  حال  در  آیا   .3
ساختار  یک  از  ایــران  در  وزارت خانه ها 
بهره مند  استاندارد  و  واحــد  تشکیالتی 

هستند؟
از بین 1۵ وزارت خانه مورد بررسی تنها روابط 
عمومی 3 وزارت خانه دارای ساختار تشکیالتی 
بقیه  و  هستند  استاندارد  تا حدودی  و  واحد 
ساختار  دارای  استاندارد  نرم  از  وزارت خانه ها 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  هستند.  ضعیف تری 
وزارت نفت و وزارت آموزش و پرورش از لحاظ 
ساختاری دارای هفت اداره و یا بیشتر هستند. 
در صورتی که بقیه وزارت خانه ها از لحاظ اداری 
دارای ساختار ضعیف تری هستند و کمتر از 7 

اداره دارند.
4. آیا روابط عمومی های وزارت خانه ها در ایران 
و  واحد  تشکیالتی  ساختار  یک  نیازمند 

استاندارد هستند؟
ساختار  بین  مقایسه ای  جدول  به  توجه  با 
تشکیالتی روابط عمومی وزارت خانه ها و ساختار 
تشکیالتی پیشنهادی به این نتیجه می رسیم 
که روابط عمومی وزارت خانه های کشور از لحاظ 
تشکیالتی بسیار متفاوت هستند. دو وزارت خانه 
دارای دو اداره هستند و 3 وزارت خانه دارای 3 
اداره هستند و 4 وزارت خانه از لحاظ تشکیالتی 
دارای 4 اداره هستند و دو وزارت خانه دارای ۵ 
اداره هستند. همان گونه که مالحظه می کنیم 
فقط یک وزارت خانه دارای 7 اداره و منطبق با 
وظایف و مأموریت های خود دارای تشکیالت 
استانداردسازی  الزام  بنابراین  هستند؛  منظم 
عمومی  ــط  رواب تشکیالت  یکسان سازی  و 
وزارت خانه ها منطبق با وظایف و مأموریت ها 
یکی از الزامات است و دو وزارت خانه بیشتر از 

هفت اداره دارا هستند.
۵. کامل ترین ساختار تشکیالتی روابط عمومی 

مربوط به کدامیک از وزارت خانه ها است؟
کشور  وزارت خانه های  ساختاری  بررسی  در 
اداره، وزارت خانه ای  با یک  وزارت دادگستری 
نفت،  وزارت  و  اداره  دارای کمترین  است که 
آموزش  و پرورش و وزارت جهاد کشاورزی با 
بیشترین تعداد 7 اداره در ردیف وزارت خانه هایی 
است که دارای بیشترین اداره هستند و از لحاظ 

ساختار اداری کامل تر هستند.
)پست  انسانی  نیروی  تعداد  بیشترین   .6
کارشناس روابط عمومی( مربوط به کدامیک 

از وزارت خانه ها است؟
بیشترین فراوانی پست سازمانی نیروی انسانی 
در روابط عمومی را وزارت جهاد کشاورزی با 
تعداد 63 پست سازمانی در اختیار دارد و بعد 
از آن وزارت آموزش و پرورش با 40 پست و 
بهداشت با 3۵ پست در مراتب بعدی قرار دارند. 
مطابق طرح پیشنهادی ۵4 پست سازمانی در 
قالب 2 معاون  نظر گرفته شده است که در 
و 3 مدیریت و ۹ گروه تقسیم بندی شده اند؛ 
بنابراین فقط وزارت جهاد کشاورزی است که 
مطابق طرح پیشنهادی عمل نموده و مابقی 
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1-1-11--2162ارتباطات 
--------1178وزارت علوم
---8-28-8-42وزارت ارشاد

وزارت 
-----۵2686۹4بهداشت 

تعاون و کار 
------7-32107و رفاه 

وزارت جهاد 
1-13441110-72810کشاورزی 

--3۵--3-8327وزارت نفت 
441-----42۵۵وزارت نیرو 

آموزش 
--44234-83۹11پرورش

ورزش و 
1--3--8-3336جوانان 

1---1---1133دادگستری
صنعت، 
معدن و 
تجارت

32۹7-44----1

اقتصاد و 
--1-1-3-423۹دارایی

وزارت 
مسکن و 
شهرسازی

4166--32----

۵1---41-۵34۹وزارت کشور
6330861066۵72۹11282۵۹7جمع

ساختار 
--67-7210106۹۵پیشنهادی

مقایسه بین ساختار تشکیالتی روابط عمومی وزارت خانه ها در ایران با ساختار تشکیالتی پیشنهادی

روابط عمومی وزارت خانه های کشور از لحاظ 
پست سازمانی دچار کمبود هستند.

7. کدامیک از روابط عمومی های وزارت خانه ها 
مطابق طرح پیشنهادی جامع دارای گروه و 

ادارات سازمانی هستند؟ 
مطابق طرح پیشنهادی بر اساس  بخش نامه های 
هر  که  اداره هایی  یا  و  گروه  تعداد  دولت 

مورد  با ۹  برابر  باشد  داشته  باید  وزارت خانه 
تقسیم  مدیریت  سه  به  گروه ها  که  است 
شده اند؛ مدیریت برنامه ریزی و مطالعات افکار 
عمومی، مدیریت ارتباطات رسانه ای و مدیریت 
آماری  جداول  اساس  بر  لذا  فرهنگی،  امور 
گروه  یک  وزارت خانه های  از  درصد  حدود 7 
دارای 2  وزارت خانه  از  درصد  و حدود 13/3 
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گروه و 20 درصد از وزارت خانه های دارای 3 
 4 دارای  وزارت خانه ها  از  درصد   27 و  گروه 
گروه هستند. همان طور که مشاهده می کنیم 
پیشنهادی  طرح  مطابق  وزارت خانه   3 تنها 
دارای گروه های سازمانی هستند و آن وزارت 
جهاد کشاورزی و وزارت نفت و وزارت ورزش 

و جوانان هستند.
مربوط  گروه ها  و  ادارات  تعداد  بیشترین   .8
به کدامیک از روابط عمومی وزارت خانه ها 

است؟
عمومی  ــط  روابـ ســاخــتــاری  بــررســی  در 
نفت،  وزارت خانه  دو  کشور،  وزارت خانه های 
آموزش  و پرورش و جهاد کشاورزی با بیشترین 
تعداد، 7 اداره در ردیف وزارت خانه هایی است 

که دارای بیشترین اداره و گروه هستند.
۹. کمترین تعداد ادارات و گروه ها مربوط به 
وزارت خانه ها  عمومی  روابط  از  کدامیک 

است؟
عمومی  ــط  روابـ ســاخــتــاری  بــررســی  در 
با  دادگستری  وزارت  کشور،  وزارت خانه های 
یک اداره و گروه، وزارت خانه ای است که دارای 

کمترین اداره است.
روابط  از  کدامیک  تشکیالتی  ساختار   .10
عمومی وزارت خانه ها به ساختار تشکیالتی 

جامع و پیشنهادی تحقیق نزدیک تر است؟
عمومی  ــط  روابـ ســاخــتــاری  بــررســی  در 
وزارت خانه ها، از لحاظ تعداد ادارات و گروه ها، 
موجود  انسانی  نیروی  و  سازمانی  پست های 
تنها سه وزارت خانه نفت، آموزش  و پرورش و 
جهاد کشاورزی با بیشترین تعداد 7 اداره در 
ردیف وزارت خانه هایی است که دارای بیشترین 
اداره هستند و از لحاظ ساختار اداری و نیروی 
به ساختار تشکیالتی  و  بوده  انسانی کامل تر 

جامع و پیشنهادی تحقیق نزدیک تر است.
نتایج تحقیق

1. در بررسی ساختاری وزارت خانه های کشور 
وزارت دادگستری با یک اداره، وزارت خانه ای 
است که دارای کمترین اداره است و وزارت 
نفت و آموزش و پرورش با بیشترین تعداد 

8 اداره در ردیف وزارت خانه هایی است که 
دارای بیشترین اداره هستند. بعد از وزارت 
آموزش و پرورش و وزارت نفت می توان به 
اداره و وزارت  با 7  وزارت جهاد کشاورزی 
ساختار  لحاظ  از  و  اشاره  اداره   6 با  ارشاد 
اداری کامل تر هستند. به طور کلی می توان 
بیان نمود که 20 درصد از وزارت خانه های 
دارای  اداری  ساختار  لحاظ  از  کشور 

تشکیالت نسبتاً کاملی هستند.
عمومی های  روابــط  معاونین  تعداد   .2
نفر   3 تا   1 بین  کشور  وزارت خانه های 
بیشترین  دارای  که  وزارت خانه هایی  است. 
و  آموزش  وزارت  شامل  هستند  معاونین 
وزارت  و  جوانان  و  ورزش  وزارت  پرورش، 
کشور است و وزارت ارتباطات و وزارت علوم 
و وزارت دادگستری با یک معاون کمترین 
معاون را دارا است. در این راستا 27 درصد 
اداره  معاون   2 از  بیش  با  وزارت خانه ها  از 

می شوند.
3. در گروه تبلیغات و نمایشگاه ها وزارت تعاون 
با بیشترین پست سازمانی 11/۵ درصد از 
کل در صدر وزارت خانه ها قرار دارد و وزارت 
نفت دارای کمترین پست سازمانی در این 
گروه است. فقط یک وزارت خانه دارای 10 
هستند.  تبلیغات  گروه  در  سازمانی  پست 
حدود ۹3 درصد از سازمان ها از 10 پست 
سازمانی کمتر هستند و وزارت علوم با 7 
پست و وزارت جهاد کشاورزی با 8 پست 
سازمانی و وزارت صنعت و معدن دارای ۹ 

پست سازمانی هستند.
4. وزارت آموزش و پرورش با تعداد 11 پست 
با  ارتباط  و  سازمانی در گروه اطالع رسانی 
سازمانی  پست  بیشترین  دارای  رسانه ها 
هستند و وزارت ارتباطات با داشتن 2 نیرو، 
کمترین پست سازمانی در این گروه را دارا 

است.
۵. وزارت خانه هایی که دارای گروه برنامه ریزی 
هستند شامل وزارت ارشاد، وزارت بهداشت، 
جهاد  وزارت  رفاه،  و  کار  و  تعاون  وزارت 
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 1۵ از  هستند.  نفت  وزارت  کشاورزی، 
آن ها  عمومی  روابــط  که  وزارت خــانــه ای 
بررسی گردید، حدود 10 وزارت خانه دارای 

گروه برنامه ریزی هستند.
دارای  ــه  ــان وزارت خ  8 عمومی  ــط  رواب  .6
این  که  هستند  مردمی  ارتباطات  گروه 
وزارت خانه ها شامل ارتباطات، وزارت ارشاد، 
کشاورزی،  جهاد  وزارت  بهداشت،  وزارت 
وزارت آموزش و پرورش، وزارت صنعت و 
معدن، وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت 
کشور هستند؛ بنابراین بیش از ۵3 درصد 
از وزارت خانه های کشور دارای گروه ارتباط 
مردمی هستند و نیمی دیگر این گروه را در 

روابط عمومی پیش بینی نکرده اند.
گروه  دارای  وزارت خانه   6 عمومی  روابط   .7
از  می توان  که  هستند  بصری  سمعی 
وزارت خانه های ارتباطات، جهاد کشاورزی، 
آموزش و پرورش، اقتصاد و دارایی و وزارت 
راه و شهرسازی و وزارت دادگستری نام برد. 
شایان ذکر است که وزارت جهاد کشاورزی 
4 پست سازمانی دارند و وزارت آموزش و 
پرورش و وزارت مسکن و شهرسازی دارای 

دو پست سازمانی هستند.
8. با توجه به جدول مقایسه ای می توان بیان 
نمود که تنها یک وزارت خانه دارای تعداد 
نیروی انسانی متخصص کافی است و فقط 
نیروی  دارای  وزارت خانه ها  از  درصد   6/6
متخصص کافی هستند و بقیه در مقایسه 
با تشکیالت استاندارد و پیشنهادی دارای 
نیروی متخصص کافی نیستند. در این راستا 
۹3/3 درصد از وزارت خانه های کشور نیروی 
انسانی کافی ندارند؛ بنابراین می توان بیان 
روابط  فعلی  تشکیالتی  ساختار  که  نمود 
عمومی های وزارت خانه ها در ایران متناسب 

با نیروی انسانی متخصص نیست.
تنها  بررسی  مورد  وزارت خانه  بین 1۵  از   .۹
روابط عمومی 3 وزارت خانه دارای ساختار 
تشکیالتی واحد و استاندارد هستند و بقیه 
وزارت خانه ها از نرم استاندارد دارای ساختار 

ضعیف تری هستند. وزارت جهاد کشاورزی، 
از  پرورش  و  آموزش  وزارت  و  نفت  وزارت 
لحاظ ساختاری دارای هفت اداره و یا بیشتر 
وزارت خانه ها  بقیه  صورتی که  در  هستند 
ضعیف تری  ساختار  دارای  اداری  لحاظ  از 

هستند و کمتر از 7 اداره دارند.
وزارت خانه  تشکیالتی  ساختار  اصالح   .10
مطابق ساختار تشکیالتی پیشنهادی یکی 
وزارت خانه های  عمومی  روابط  الزامات  از 
کشور در جهت انجام مأموریت ها و وظایف 
محوله مانند ارتباطات الکترونیک، پژوهش 
فرهنگی،  امور  انتشارات،  افکارسنجی،  و 
ارتباط با رسانه ها، ارتباطات مردمی، تجهیز 

و پشتیانی است.
پیشنهاد ها

بر اساس نتایج و رهیافت های حاصل از تحقیق 
می توان پیشنهاد هایی به شرح زیر ارائه کرد.

شامل  کشور  در  عمومی  روابط  متولیان   .1
شورای اطالع رسانی دولت و وزارت فرهنگ 
و ارشاد اسالمی با همکاری معاونت راهبردی 
جمهوری  محترم  ریاست  برنامه ریزی  و 
تشکیالتی  ساختار  در  بازنگری  است  الزم 
وزارت خانه ها بر اساس نتایج تحقیق مذکور 
به عمل آورده و نسبت به اصالح و استاندارد 
دو  به  توجه  با  تشکیالتی  ساختار  کردن 
ساختار  شامل  تحقیق  در  ارائه شده  مدل 
بر  عمومی ها  روابط  تشکیالتی  پیشنهادی 
روابط  که  دولت  آیین نامه  آخرین  اساس 
عمومی ها را به مرکز تبدیل کرد و هم چنین 
ساختار تشکیالتی حرفه ای و استاندارد که 
خارج از این چارچوب به عنوان طرح جامع و 

حرفه ای دیده شده است، اقدام نمایند.
به کارگیری  و  به جذب  نسبت  است  الزم   .2
نیروهای متخصص ارتباطات و روابط عمومی 
متناسب با ساختار تشکیالتی جدید برای 
روابط عمومی وزارت خانه ها اقدام و هم چنین 
نسبت به برگزاری دوره های آموزشی ضمن 
خدمت برای کارکنان فعلی روابط عمومی ها 
و  الکترونیک  ارتباطات  حوزه  در  به ویژه 
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نرم افزارهای ارتباطی اقدام گردد.
3. در تشکیالت و ساختار جامع برای روابط 
عمومی های کشور پیشنهاد می شود تعداد ۹ 
اداره شامل )گروه برنامه ریزی، گروه پژوهش 
مردمی،  ارتباطات  گروه  افکارسنجی،  و 
ارتباطات  گروه  رسانه ها،  با  ارتباط  گروه 
الکترونیک، گروه انتشارات، گروه فرهنگی و 
تبلیغات، گروه سمعی بصری و گروه تجهیز 

و توسعه و پشتیبانی پیش بینی شود.
اجرایی  ضمانت  معموالً  اینکه  به  توجه  با   .4
از  وزارت خانه ها  به  ابالغی  بخش نامه های 
اهمیت بسزایی برخوردار است، الزم است 
نسبت به پیگیری برای اجرایی شدن چنین 

آیین نامه های اقدام الزم به عمل آید.
۵. با توجه به توسعه روش های نوین ارتباطی 
اجتماعی  شبکه های  شامل  الکترونیکی  و 
و  اطالع رسانی  و  موبایلی  شبکه های  و 
تعامل  توسعه  و  طریق  این  از  اطالع یابی 
روابط عمومی های وزارت خانه ها با مخاطبان 
عمومی ها  روابط  است  الزم  خود  گسترده 
نسبت به پیش بینی ادارات و گروه های ویژه 
این مسئولیت در تشکیالت سازمانی خود 
و تأمین امکانات نرم افزاری و سخت افزاری 

ارتباطات الکترونیکی اقدام نمایند.
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