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چکید�ه
کارایی  با  فرهنگی  عوامل  رابطه  بررسی  حاضر  پژوهش  انجام  از  هدف 
روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی 
استان اصفهان بود. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه 
تابعه دانشگاه  آماری پژوهش شامل کلیه کارکنان روابط عمومی واحدهای 
علوم پزشکی اصفهان به تعداد )135 نفر( بود؛ که بر اساس روش نمونه گیری 
ابزار پژوهش شامل دو  در دسترس تعداد 100 نفر مورد مطالعه تعیین شد. 
پرسش نامه های محقق ساخته عوامل فرهنگی با 30 گویه و 5 مؤلفه و پایایی 
0/91 و کارایی روابط عمومی با 22 گویه و پایایی 0/88 که روایی صوری 
هر دو با استفاده از نظرات استاد راهنما و سایر متخصصین و توسط تعدادی 
از پاسخگویان مورد تأیید قرار گرفت. در این پژوهش با استفاده از نرم افزار 
SPSS23 و Smart PLS تجزیه و تحلیل در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی 
انجام شده است. نتایج نشان داد که مدل از برازش مناسبی برخوردار است. 
ابعاد عوامل فرهنگی)ارزش ها، هنجارها، آموزش، باورهای مذهبی و رسانه( بر 
کارایی روابط عمومی واحدهای تابعه دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی 

درمانی استان اصفهان رابطه دارد.
واژگان�کلیدی

 ارزش های فرهنگی، هنجارهای فرهنگی، آموزش، باورهای مذهبی، رسانه، 
کارایی روابط عمومی
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مقد مه 
د ر  که  عمومی  ــط  رواب بین المللی  انجمن 
و  ملی  انجمن های  از  متشکل   )1955( سال 
کارشناسان روابط عمومی به وجود  آمد ه است، 
د ر ماه مه )1960( برای روابط عمومی چنین 
تعریفی را پیشنهاد  می کنند : »روابط عمومی 
بخشی از وظایف مد یریت سازمان است، عملی 
ممتد ، مد اوم و طرح ریزی شد ه که از طریق آن 
افراد  و سازمان می کوشند  تا پشتیبانی، تفاهم و 
همکاری کسانی را که با آن ها سر و کار د ارند  
یا د ر آیند ه سر و کار خواهند  د اشت، به د ست 
می آورند  و با اقد امات ارتباطی و تد ابیر د یگر به 
خلق گرایش های مطلوب بپرد ازند  و گرایش های 
مخالف را از میان برد ارند . لذا همزمان با رشد  
و گسترش سازمان ها، ضرورت تماس و ارتباط 
مد اوم با جامعه که تأمین کنند ه اهد اف سازمانی 
است؛ بیشتر احساس می شود  که این وظیفه 
خطیر به عهد ه روابط عمومی که اساس مد یریت 
عمومی هر سازمان را د ارد ، است؛ زیرا د ر تمام 
سازمان ها روابط عمومی موفق نشانگر سازمان 

موفق است )رسولی و هد ایتی، 1396(.
یکی از عوامل مهمی که د ر تعیین اهد اف و 
عبارت  د ارد   اساسی  نقش  جامعه  سرنوشت 

هستند  از: 
عوامل فرهنگی مؤثر بر کارایی روابط عمومی 
واحد های تابعه د انشگاه علوم پزشکی اصفهان، 
است و آن را د ر نیل به اهد اف مربوطه یاری 
افراد   با  سازمان  آن  رابطه  کیفیت  می د هد ، 
حقیقی و حقوقی و افکار عمومی جامعه ای است 
که با آن د ر ارتباط است؛ هر اند ازه این ارتباط 
مستحکم تر و گسترد ه تر باشد ، آن سازمان د ر 
د ستیابی به اهد اف خود  موفق تر خواهد  بود ؛ چرا 
که امروزه د ر عصر ارتباطات این نیاز را، حرفه ای 
بسیار مهم و حساس به نام »روابط عمومی« که 
پل ارتباطی بین سازمان و مخاطبین د رون و 

برون سازمانی بود ه، برطرف کرد ه است.
خد مات  و  پزشکی  علوم  د انشگاه های  د ر  لذا 
از  گسترد ه ای  طیف  که  د رمانی  بهد اشتی 
مخاطبان عام و خاص شامل اساتید ، محققین، 

د ارند .  وجود   کارکنان  و  مرد م  د انشجویان، 
بنابراین، روابط عمومی د ر جهت اطالع رسانی 
و اطالع یابی بهنگام، ایجاد  بستر تفاهم، همکاری 
متقابل، جلب مشارکت همه جانبه  اعتماد   و 
مخاطبان د ر راستای پیشبرد  سیاست ها، برنامه ها 
و اهد اف آموزشی، د رمانی بهد اشتی و خد ماتی 
وزارت بهد اشت، د رمان و آموزش پزشکی د ارای 
اهمیت است و تنها با وجود  یک روابط عمومی 
پویا و منسجم، امکان پذیر خواهد  بود . از این رو، 
روابط عمومی واحد های تابعه د انشگاه های علوم 
پزشکی اصفهان جهت انسجام و انجام رسالت 
تشکیالت،  مناسب  سازماند هی  به  نیاز  خود ، 
مد یریت علمی )تخصصی(، برنامه مشخص و 

رعایت اصول اخالق حرفه ای د ارند . 
با این همه بسیار هستند  افراد ی که هنوز به 
نقش و کار روابط عمومی آشنایی ند اشته و آن 
را مقوله ا ی تشریفاتی می د انند . روابط عمومی 
عبارت است از کسب همکاری مرد م و گروه هایی 
که برای مؤسسه اهمیت د ارند ، روابط عمومی 
با کارایی باال روی کارایی مؤسسه، کارمند ان و 
مد یریت و از طرف د یگر د ر خارج از مؤسسه 
اهمیت  برای سازمان  که  گروه هایی  و  افراد   و 
د ارند ، ارتباط مطلوب برقرار می سازند  )د هباشی، 
1384(. بنابراین، بررسی کارایی روابط عمومی و 
عوامل مؤثر بر آن به عنوان جانبد ار مرد م و وکیل 
ایجاد   د ر  محوری  بسیار  نقش  سازمان  مد افع 
تصویر مطلوب یا نامطلوب از سازمان ها د ارد . لذا 
یک روابط عمومی کارآمد  و قوی، جریان اطالع 
رسانی را از جانب سازمان به سوی اقشار مختلف 
مرد م و مخاطبان را تسهیل می کند  و نقش مؤثر 
و تعیین کنند ه ای را د ر هد ایت و جهت د هی به 
افکار عمومی جامعه به عهد ه می گیرد  )حبیب 

زاد ه، 1390(. 
از سوی د یگر، طبق تحقیقات د هباشی )1384( 
و  کنترل  نظارت،  رسید ؛  نتیجه  این  به  که 
است.  بود ه  مؤثر  کارایی  افزایش  بر  ارزشیابی 
آموزش کارکنان، فعالیت های فرهنگی- رفاهی 
بر افزایش کارایی روابط عمومی مؤثر بود ه است. 
نظریه های  مباحث  د ر  که  رویکرد ي  بنابراین، 
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جامعه شناختي تشریح مي شود ، رویکرد  خرد ه 
از  شناسان  جامعه  از  برخي  است.  فرهنگ ها 
که  است  باور  این  بر   )1996( الیوت1  جمله 
فرهنگ، د ر نظام اجتماعی د ر عاد ات و آد اب 
این  همه  ولی  است؛  مشهود   مذهبشان  د ر  و 
چیزها روی هم فرهنگ را به وجود  نمی آورند ؛ 
بلکه فرهنگ چیزی بیشتر از مجموعه هنرها، 
آد اب و اعتقاد ات مذهبی است؛ همه این چیزها 
کامل  شناخت  و  می گذارند   تأثیر  هم  روی 
یکی از آن ها مستلزم شناخت همه آن ها است 
)نیستانی و رامشگر، 1392(. ایگناس2 )1999( 
بر این باور بود ه است که د ر هر فرهنگ یک 
شخصیت پایه و بنیاد ی مطرح است؛ یعنی یک 
ترکیب روانی خاص که د ر رفتارها، احساسات و 
نظام های فکری خود  را نشان می د هد . به عقید ه 
وی شخصیت پایه که میان اعضای یک جامعه 

مشترک است.
بر این اساس، رفتارها به عنوان هم نوایي افراد  
با خرد ه فرهنگ هایي است که منجر به ارتباط 
قوی و بهبود  کارایی مي گرد د  )موسایي و احمد  
زاد ه، 1389(. از این رو، کارایی روابط عمومی از 
یک سو به مثابه پد ید ه ای »فرهنگ ساز« مورد  
توجه قرار گرفته است، که نه فقط بر فرهنگ 
مرد م، بلکه بر روی شکل زند گی و روابط آنان 
منزله  به  د یگر  سوی  از  و  می گذارد   اثر  نیز 
که  است  تلقی شد ه  فرهنگ«  »ابزار خوانش 
از طریق آن ها می توان بسیاری از د اللت های 
فرهنگی جوامع مختلف را مورد  تحلیل قرار د اد  
ترکیبی  را  فرهنگ  زیرا  )محمد یان، 1385(؛ 
از رفتار می د انند  که به وسیله اعضای جامعه 
معینی از نسلی به نسل د یگر منتقل می شود  و 

میان افراد  مشترک است.
»لینتون« معتقد  است که فرهنگ، نظامی از 
رفتارها است که جامعه به افراد  تحمیل می کند  
و د ر عین حال نظامی ارتباطی است که جامعه 
 .)1388 )عظیمی،  می کند   برقرار  افراد   بین 
اساسا یک فرهنگ و شکل پیچید ه و پیشرفته تر 

1  Eliot
2  Ignasse

آن یعنی تمد ن د ارای چند  رکن اصلی  است که 
عبارت هستند  از؛ »علم، نظم، امنیت، وحد ت و 
تعاون«. بنابراین، عوامل فرهنگی را می توان به 
عنوان مجموعه ای از ارزش ها، اید ه ها، هنجارها 
و مصنوعات و سایر نماد های معنی د ار د ر نظر 
ارتباط  تا  می کند   کمک  افراد   به  که  گرفت 
برقرار کنند ، تفسیر کنند  و د یگران را به مثابه 
ارزیابی کنند . عوامل فرهنگی  اعضای جامعه 
گرفتنی  فرا  رفتار  و  ارزش ها  از  مجموعه ای 
است که از نسلی به نسلی د یگر انتقال می یابد  
این منظر  از  تا هر جامعه  و موجب می شود  

منحصر به فرد  باشد  )گید نز،1393(.
را  فرهنگ  از محققین،  برخی  د یگر،  از سوی 
پاره ای  د انسته اند ؛  رفتاری  الگوهای  یا  رفتار 
بازتاب اند یشه و شناخت بشر محسوب نمود ه اند ؛ 
گروهی شیوه و الگوی زند گی بشر را فرهنگ 
اند وخته های  نامید ه اند ؛ برخی د یگر، مجموعه 
بشر را فرهنگ برشمرد ه اند ؛ د ر نهایت عد ه ای 
هم، ارزش ها، هنجارها، باورها و مجموعه پذیرفته 
شد ه و هنجار یافته اجتماعی را فرهنگ قلمد اد  

نمود ه اند  )صالحی امیری، 1391(. 
بر این اساس، عوامل فرهنگی موارد ی است که 
می تواند  باعث پویایی و اد امه حیات و موجود یت 
یا  گرد د   فرهنگ  یک  تثبیت  اصطالح  به  و 
بالعکس، تضعیف و انحطاط و مرگ یک فرهنگ 
آباد ی،  د ه  )حاجی  باشد   د اشته  د نبال  به  را 
1391(. به عبارت د یگر، عوامل فرهنگی متأثر 
از نظام ارزشی جامعه است، که خود  متأثر از 
تغییرات کلی و وسیع تری است که د ر جوامع 
رخ می د هد ؛ که طبق ترکیب از نظریه های الیوت 
)1996(، د وپویی )1968(، ایگناس )1999( و 
گرونیک و هانت )1984( می توان گفت عوامل 
فرهنگی مؤثر بر کارایی روابط عمومی عبارت 
هستند  از: آموزش، باورهای مذهبی، ارزش ها و 
هنجارها و رسانه؛ که د ر این پژوهش به این ابعاد  
پرد اخته شد ه است، تا بتوان تأثیر این مؤلفه های 
فرهنگی را بر کارایی روابط عمومی د انشگاه علوم 

پزشکی بررسی کرد .
با توجه به تحقیقات حبیب زاد ه )1385( د ر 
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بر کارایی  پژوهشی تحت عنوان عوامل مؤثر 
روابط عمومی که به این نتیجه رسید ، عوامل 
فرهنگی د ر کنار عوامل اجتماعی بر افزایش 
کارایی روابط عمومی مؤثر بود ه است. رسولی 
و هد ایتی )1396( د ر پژوهشی تحت عنوان 
نقش خالقیت و عوامل مؤثر بر آن د ر کارایی 
روابط عمومی به این نتیجه رسید ند  که عوامل 
اجتماعی و فنی د ر  فرهنگی د ر کنار عوامل 
افزایش خالقیت و کارایی روابط عمومی مؤثر 
بود ه است و از این رو د ر این پژوهش، بی ترد ید  
نیازهای فرهنگی به لحاظ گونه شناسی و نیز 
حساسیت از تنوع باالیی برخورد ار هستند  که 
پاسخ به آن ها نیازمند  مد یریت هوشمند ، د قیق 
و هنرمند انه است؛ لذا مد یریت مؤثر و کارآمد  بر 
کارایی کارکنان نقش اساسی د ر تحقیق اهد اف 
واالی فرهنگی و اجتماعی و سیاسی د ر جامعه 
د ارد . هر فعالیت اجتماعی بد ون وجود  مد یریت 
سازمان یافته که اهد اف و ابزارهای رسید ن به 
آن ها را مشخص کند  و فعالیت ها را هماهنگ 

سازد  به بی نظمی می گراید . 
بنابراین، پژوهش های انجام شد ه د ر ارتباط با 
کارایی روابط عمومی از زوایای مختلفی به بررسی 
پرد اخته اند ؛ نشان د اد ه اند  که عد م تأثیرگذاری 
مستقیم عوامل فرهنگی بر کارایی روابط عمومی 
بود ه و همچنین د ر واحد های د انشگاهی علوم 
پزشکی مورد  بررسی قرار نگرفته بود ند ؛ از جمله 
می توان به تحقیقات گوران اوریمی و همکاران 
»تأثیر  عنوان  تحت  پژوهشی  د ر   )1395(
عوامل اجتماعی، محیطی و فرهنگی بر کارایی 
کارکنان« انجام شد . یافته های به د ست آمد ه 
حاکی از آن است که عوامل محیطی و فرهنگی 
بر کارایی کارکنان مؤثر است. عوامل اجتماعی 
بر کارایی کارکنان مؤثر نبود ه است. د ر نتیجه 
عوامل محیطی، فرهنگی افزایش یابند ، میزان 
روابط عمومی د ر  کارایی  و  خالقیت کارکنان 

سازمان افزایش خواهد  یافت و بالعکس.
عنوان  تحت  پژوهشی  د ر   )1394( سالمتی 
کارایی  و  اثربخشی  بر  مؤثر  »عوامل  بررسی 
کارکنان و مد یران از د ید گاه تفکر تحول محور« 

انجام شد . یافته های به د ست آمد ه حاکی از آن 
است که بین مد یریت بهبود  و تحول سازمانی، 
جایگاه تفکر تحول محور و رهبری تغییر و تحول 
د ر سازمان با اثربخشی و کارایی رابطه معناد ار 
د ارد . د ر نتیجه هر آنچه اهد اف و چارچوب قوانین 
سازمان روشن باشد ، میزان اثربخشی و کارایی آن 

سازمان هم افزایش می یابد  )سالمتی، 1394(.
ثورالو و همکاران1 )2017( د ر پژوهشی تحت 
برای شیوه های  ارزیابی  مد ل  »بررسی  عنوان 
روابط عمومی د ر فرهنگ و زمینه د ر سازمان« 
انجام شد . یافته های به د ست آمد ه حاکی از 
آن است که مد ل تعالی ارزیابی روش سازمانی 
و ساختار یافته مناسب د ر جهت اند ازه گیری 
روابط عمومی و فرهنگ مؤثر بر روابط عمومی 
فرهنگ  و  تعالی  مد ل  همچنین  است.  بود ه 

زمینه د ر روابط عمومی مؤثر بود ه است.
 میسلیک2 )2017( د ر پژوهشی  تحت عنوان 
»بررسی عوامل مؤثر بر روابط عمومی« انجام 
شد . یافته های به د ست آمد ه حاکی از این است 
که ارزش ها و هنجارها بر روابط عمومی مؤثر 
بود ه است. عقاید  و باورها بر روابط عمومی تأثیر 
بر  مد رن  و  آموزش های جد ید   است.  گذاشته 
روابط عمومی مؤثر بود ه است )ثورالو و همکاران، 
2017؛ میسلیک، 2017(. با توجه به جایگاه 
روابط عمومی د ر میان مرد م و اند یشه همگان 
مد یریت صحیح و کارآمد  نقشی اساسی د ر تحقق 
جامعه  د ر  اجتماعی  و  فرهنگی  واالی  اهد اف 
د ارد . د ر همین راستا شناخت عوامل فرهنگی 
تأثیرگذار بر کارایی روابط عمومی د انشگاه علوم 
پزشکی اصفهان از حیث کارکرد های فرهنگی 

آن ها اهمیت به سزایی د ارد . 
لذا با بررسی نتایج حاصل از پژوهش ها می توان 
د ر فرایند  اطالع رسانی، اطالع یابی محتوای 
پیام های ارتباطی، نوع رسانه و مجرای ارتباطی، 
تغییرات ایجاد  نمود ه و با تقویت نقاط قوت و 
بهبود  نقاط ضعف به طور مستمر د ر جهت پیاد ه 
سازی یک روابط عمومی آرمانی که از اصولی 

1  Thurlow, et al
2  Myslik
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مشارکت گرایی  مخاطب محوری،  همچون 
اطالع رسانی و اطالع یابی، اخالق، تفاهم گام 
برد اشت. بنابراین، اگر به روابط عمومی امروز، 
خاطر  به  می شود   نگاه  خود   خاص  جای  د ر 
به  نسبت  کنونی  جهان  که  است  د ید گاهی 
پیروزی  از  این حرفه پس  ایران  د ر  د ارد .  آن 
سطوح  د ر  جایی  مد ت ها  تا  اسالمی  انقالب 
عالی و نمود ار سازمان ها ند اشت، ولی د ر د هه 
اخیر پیشرفت هایی د ر این زمینه شد ه است. 
برگزاری همایش ها، سمینارها، ایجاد  رد ه های 
ارتباطات اجتماعی د ر د انشگاه ها نشان  عالی 
می د هد  که روابط عمومی امروزه نسبتا جایگاه 
ویژه خود  را یافته است. د ر سطح جهان، امروز 
مشکل ترین مسائل گاهی با یک روابط عمومی 
مؤثر و کارآمد  حل می شود . به همین د الیل 
است که امروز روابط عمومی را هنر هشتم و 
گاهی هنر مرد مد اری هم می نامند . بنابر نقش 
و اهمیت روابط عمومی و نقشی که د ر پیشبرد  
اهد اف مد یریت سازمان ها د ارد . د ر این تحقیق 
علوم  د انشگاه  عمومی  روابط  وضعیت  ابتد ا 
پزشکی اصفهان بررسی می شود . سپس بررسی 
جایگاه آن و بررسی نقاط ضعف و قوت آن و 
راهکارهایی برای افزایش کارایی این حرفه د ر 
د انشگاه علوم پزشکی اصفهان ارائه می گرد د . از 
این رو، سؤال اصلی این پژوهش عبارت است از: 
آیا بین عوامل فرهنگی د ر ابعاد  فوق بر افزایش 
کارایی روابط عمومی واحد های تابعه د انشگاه 

علوم پزشکی اصفهان مؤثر است یا خیر؟
فرضیه  نظری  مبانی  اساس  بر  ترتیب  بد ین 

پژوهش به شرح زیر تد وین شد ه است: 
عمومی  روابــط  کارایی  بر  فرهنگی  عوامل 
واحد های تابعه د انشگاه علوم پزشکی و خد مات 

بهد اشتی د رمانی استان اصفهان رابطه د ارد .
روش تحقیق 

است؛  کاربرد ی  هد ف  نظر  از  حاضر  تحقیق 
از  قابل استفاد ه د ر عمل است.  نتایج آن  زیرا 
نوع  از  تحقیق  اطالعات،  گرد آوری  نحوه  نظر 
توصیفی- همبستگی است. با توجه به این که د ر 
این پژوهش محقق به بررسی شناسایی عوامل 

افزایش کارایی می پرد ازد  به  فرهنگی مؤثر بر 
این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است؛ 
زیرا د لیل استفاد ه از این روش، آگاهی از نظر 
کارکنان روابط عمومی واحد های تابعه د انشگاه 
د رصد د   و  است  بود ه  اصفهان  پزشکی  علوم 
سنجش رابطه علت و معلولی بین متغیرها است.

جامعه آماری این پژوهش کارکنان روابط عمومی 
واحد های تابعه د انشگاه علوم پزشکی اصفهان به 
پژوهش  نمونه  است. حجم  نفر(   135( تعد اد  
100 نفر از کارکنان روابط عمومی واحد های 
تابعه د انشگاه علوم پزشکی و خد مات بهد اشتی 
د رمانی استان اصفهان از طریق فرمول کوکران 
و د ر سطح اطمینان 95 د رصد  انتخاب شد ، که 
به روش نمونه گیری د ر د سترس مطرح شد . لذا 
د ر  کارکنان، پرسش نامه ها  به  مراجعه  از  پس 
اختیار آن ها قرار گرفت تا پاسخ د هند  و همگی 

آن ها با حضور محقق، اجرا و جمع آوری شد . 
به  حاضر  تحقیق  د ر  اطالعات  گرد آوری  ابزار 
از  است  ذکر  به  الزم  بود .  پرسش نامه  صورت 
که  شد ؛  استفاد ه  ساخته  محقق  پرسش نامه 
شامل د و بخش عوامل جمعیت شناختی )سن، 
جنسیت، میزان تحصیالت و سابقه کاری( است 
و بخش د وم مربوط به عوامل فرهنگی با 30 
هنجارها،  )ارزش ها،  مؤلفه  پنج  و  است  سؤال 
کسب  آمــوزش(  و  رسانه  مذهبی،  باورهای 
می کند . حد اقل و حد اکثر نمره ای که آزمود نی از 
این پرسش نامه به د ست می آورد  بین 30 تا 150 
است. ضریب آلفای کرونباخ این پرسش نامه د ر 

این پژوهش )0/91( به د ست آمد .
پرسش نامه محقق ساخته د ر خصوص کارایی 
و  است. حد اقل  سؤال   22 با  عمومی  روابط 
حد اکثر نمره ای که آزمود نی از این پرسش نامه 
به د ست می آورد  بین 22 تا 110 است. ضریب 
آلفای کرونباخ این پرسش نامه د ر این پژوهش 

)0/88( به د ست آمد .
تجزیه و تحلیل حاصل از این پژوهش با استفاد ه 
از نرم افزار SPSS23 د ر د و سطح آمار توصیفی و 
استنباطی انجام شد . د ر سطح آمار توصیفی، از 
فراوانی و د رصد  فراوانی، انحراف معیار و میانگین 
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استفاد ه و د ر سطح آمار استنباطی از مبتنی 
معاد الت  اسمیرنوف،  کلموگروف-  آزمون  بر 
و  پیرسون  همبستگی  ضریب  و  ساختاری 

مفروضات متغیرها استفاد ه شد . 
یافته های پژوهش

خصوصیات آماری د اد ه ها
نتایج نشان د اد  که 63/8 د رصد  از شرکت کنند گان 
د ر پژوهش با فراوانی 66 نفر مرد  و 36/2 د رصد  
د یگر با فراوانی 34 نفر زن هستند .33/8 د رصد  
از شرکت کنند گان د ر پژوهش با فراوانی 31 نفر 
5 - 10 سال و 16 - 11 سال، 14/7 د رصد  با 
فراوانی 16 نفر 21 - 17 سال و 17/7 د رصد  از 
شرکت کنند گان د ر پژوهش با فراوانی 22 نفر 
22 سال به باال سابقه خد مت د ارند . همچنین، 
میزان تحصیالت 5/2 د رصد  از شرکت کنند گان 
د ر پژوهش با فراوانی 4 نفر د یپلم، 8/3 د رصد  با 
فراوانی 7 نفر فوق د یپلم، 63/8 د رصد  با فراوانی 
57 نفر لیسانس، 22/7 د رصد  با فراوانی 32 نفر 

فوق لیسانس و باالتر است.
یافته های استنباطی

د ر این قسمت نرمال بود ن متغیرهای تحقیق 
آزمون  از  منظور  این  به  می شود .  بررسی 

کولموگروف- اسمیرنوف استفاد ه شد .

جد ول 1. آزمون کلموگروف- اسمیرنوف جهت 
بررسی نرمال بود ن د اد ه های پژوهش

متغیرهای 
سطح معنی آمارهپژوهش

توزیع نرمال د اری

عوامل 
د ارد 0/0820/052فرهنگی

کارایی روابط 
د ارد 0/0680/067عمومی

همان طور که نتایج جد ول )1( نشان می د هد  
عوامل  متغیرهای  د ر  معناد اری  سطح  مقد ار 
فرهنگی و کارایی روابط عمومی باالتر از 0/05 
این متغیرها  بنابراین فرضیه صفر د ر  و  بود ه 
د ر سطح اطمینان 95 د رصد ، مورد  تأیید  قرار 
از توزیع  می گیرد  و تمام متغیرهای پژوهش 

نرمال پیروی می کنند . 

عمومی  روابــط  کارایی  بر  فرهنگی  عوامل 
واحد های تابعه د انشگاه علوم پزشکی اصفهان 

مؤثر است.
الف( بررسی اثر تعد یل گری تأثیر عوامل 
آموزش،  هنجارها،  )ارزش ها،  فرهنگی 
باورهای مذهبی و رسانه( بر کارایی روابط 

عمومی د ر مد ل معاد الت ساختاری
پژوهش  فرضیه  ساختاری  معاد الت  مد ل 
جهت بررسی تأثیر عوامل فرهنگی )ارزش ها، 
و رسانه(  باورهای مذهبی  آموزش،  هنجارها، 
بر کارایی روابط عمومی به شکل )1( توسط 

نرم افزار Smart_PLS مد ل سازی گرد ید .
 )2( جــد ول  د ر  شــد ه  بــرآورد   اثــر  ضرایب 
نشان د هند ه مؤثر بود ن یا نبود ن هر مؤلفه است. 
ترتیب  به  و  اثر  ضریب  مقد ار  اول  ستون  د ر 
مقد ار R2، خطای انحراف استاند ارد ، آماره T و 
د ر نهایت سطح معناد اری گزارش شد ه است. 
همان طور که د ر جد ول مشاهد ه می شود  با 
توجه به این که مقد ار تی-  ولیو تأثیر عوامل 
فرهنگی )ارزش ها، هنجارها، آموزش، باورهای 
مذهبی و رسانه( بر کارایی روابط عمومی بیشتر 
از 1.96 است، بنابراین ضریب اثر 0/580 د ر 
سطح اطمینان 95 د رصد  معناد ار بود ه و تأثیر 
عوامل فرهنگی بر کارایی روابط عمومی تأیید  
گرد ید  و با توجه به این که این ضریب مثبت 
به د ست آمد ه است، بنابراین می توان استنباط 
افزایش  باعث  فرهنگی  عوامل  افزایش  کرد  

کارایی روابط عمومی می گرد د .
جهت بررسی نقش میانجی ابعاد  عوامل فرهنگی 
)ارزش ها، هنجارها، آموزش، باورهای مذهبی و 
رسانه( بر کارایی روابط عمومی، همان طور که د ر 
جد ول )3( مشاهد ه می گرد د  با توجه به این که 
مقد ار پی-  ولیو رابطه میانجی ارزش ها، هنجارها، 
آموزش، باورهای مذهبی و رسانه بر تؤثیر کارایی 
آمد ،  د ست  به   0.05 از  کمتر  عمومی  روابط 
بنابراین فرض صفر رد  می شود  و د ر نتیجه ابعاد  
عوامل فرهنگی بر کارایی روابط عمومی اثرگذار 
است، که تأیید  می گرد د . همچنین با توجه به 
این که ضریب تأثیر است، نتیجه می شود  ابعاد  
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آموزش،  هنجارها،  )ارزش ها،  فرهنگی  عوامل 
روابط  کارایی  بر  رسانه(  و  مذهبی  باورهای 
عمومی تأثیر د ارد . می توان استنباط کرد  با بهبود  

هنجارها،  )ارزش ها،  فرهنگی  عوامل  د ر  ابعاد  
آموزش، باورهای مذهبی و رسانه( باعث افزایش 

کارایی روابط عمومی می گرد د .
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جدول 2. برآورد ضرایب رگرسیون تأثیر عوامل فرهنگی )ارزش ها، هنجارها، آموزش، باورهای مذهبی و 
رسانه( بر کارایی روابط عمومی

 خطای انحراف R2ضریب اثرفرضیه
استاندارد

T-Value
)نسبت  
بحرانی(

سطح معنا 
داری

کارایی روابط عوامل فرهنگی
0.5800.3370.4533.4990.000عمومی

جدول 3. برآورد ضرایب رگرسیون استاندارد

ابعاد عوامل فرهنگی بر متغیر میانجی
نتیجه میانجی سطح معناداریR2ضریب اثرکارایی روابط عمومی

0.46+کارایی روابط عمومیارزش ها

0.337

تایید0.000

تایید0.760.001+کارایی روابط عمومیهنجارها

تایید0.520.001+کارایی روابط عمومیآموزش

تایید0.450.000+کارایی روابط عمومیباورهای مذهبی

تایید0.610.002+کارایی روابط عمومیرسانه

شکل 1. بررسی نقش میانجی عوامل فرهنگی )ارزش ها، هنجارها، آموزش، باورهای مذهبی و رسانه( با 
3.2.7_Smart_PLS استفاده از ضریب اثر استاندارد توسط نرم افزار

باورهای مذهبیرسانهآموزشهنجارهاارزشها

0/33%

0/45        0/61       0/52       0/76      0/46

0/580

کارایی روابط عمومیعوامل فرهنگی
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ب( ارزیابي مناسب بود ن برازش مد ل
شاخص  مهم ترین  شد   گفته  که  طور  همان 
است.   2χ مــد ل  بــرازش  ــود ن  ب مناسب 
رعایت  متضمن  آزمون،  این  از  استفاد ه  البته 
د ر  چون  که  است  مفروضات  از  مجموعه اي 
مفروضات  این  نقض  امکان  موارد ،  از  برخي 
آزمون  از  نارضایتي  گسترش  با  د ارد .  وجود  
، مجموعه اي از شاخص هاي فرعي نیز  2χ

به وجود  آمد ند .
 ،GFI :مهم ترین این شاخص ها عبارت هستند  از
شد ه اند .  د اد ه  شرح  قبال  که   RMSR و   AGFI

حالت هاي بهینه براي این آزمون ها بد ین شرح 
هستند .

2χ محاسبه شد ه هر چه قد ر کمتر . 1 مقد ار 
اختالف  آزمون  این  زیرا  است؛  بهتر  باشد ، 
بین د اد ه و مد ل را نشان مي د هد . د ر مد ل 
مورد  بررسي مقد ار کای د و بر د رجه آزاد ی 
بود ن  مناسب  نشان د هند ه  3/11 است که 

برازش مد ل است.
مقد ار GFI و AGFI بایستي از 90 د رصد  بیشتر 
 GFI = 0/92 باشد . د ر مد ل مورد  بررسي مقد ار
و AGFI = 0/86 است که نشان د هند ه مناسب 

بود ن مد ل است.
مقد ار RMSR هر چه کمتر باشد  بهتر است، زیرا 
این شاخص معیاري براي میانگین اختالف بین 

د اد ه هاي مشاهد ه شد ه و د اد ه هاي مد ل است. 
د ر این مد ل مقد ار RMSR = 0/072 است که 

نشان د هند ه برازش مناسب مد ل است.
کلیه شاخص هاي ارزیابي تناسب برازش مد ل 
و  گرد ید ه  ارائه  زیر  د ر  آن ها  مقاد یر  با  همراه 

نشان د هند ه برازش مناسب مد ل است.
با توجه به کلیه شاخص هاي مطرح شد ه فوق 
مي توان نتیجه گیري کرد ، که مد ل از برازش 
مناسبی برخورد ار است. با توجه به کلیه مراحل 
طي شد ه به منظور ارائه مد ل، مد ل مفهومي 
بر  فرهنگی  عوامل  اثر  نشان د هند ه  که  ذیل 
کارایی روابط عمومی واحد های تابعه د انشگاه 

علوم پزشکی اصفهان است، تأیید  مي گرد د .
نتایج حاصل از جد ول )5( اولویت بند ی عوامل 
فرهنگی بر کارایی روابط عمومی را نشان می د هد 

جد ول)5( اولویت بند ی عوامل فرهنگی بر کارایی 
روابط عمومی

آسیب های 
رتبهبار عاملیفرهنگی

چهارم0/31ارزش ها
د وم0/38هنجارها
اول0/41آموزش
سوم0/36رسانه

پنجم0/30اعتقاد ات مذهبی

جدول 4. بررسي شاخص هاي مناسب بودن مدل

مقدار شاخص در مدل مقدار استاندارد شاخصنام شاخص
نتیجه گیريمورد نظر

2χ
/df

برازش مدل مناسب است3/11-

P�Value0/05 برازش مدل مناسب است0/001بیشتر از
GFI0/9 برازش مدل مناسب است0/92بیشتر از

AGFI0/9 برازش مدل مناسب است0/86بیشتر از
NFI0/9 برازش مدل مناسب است0/88بیشتر از
CFI0/9 برازش مدل مناسب است0/86بیشتر از

RMSEA0/1 برازش مدل مناسب است0/072کمتر از
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نتایج جد ول )5( حاکی از آن است که تأثیر 
اثر  پایین ترین   )0/30( با  مذهبی  اعتقاد ات 
با  آموزش  و  است  عمومی  روابط  کارایی  بر 
کارایی  بر  را  تأثیر  بیشترین   0/41 بارعاملی 

روابط عمومی د ارا است.
نتیجه گیری و بحث 

پژوهش حاضر با هد ف تأثیر عوامل فرهنگی بر 
کارایی روابط عمومی واحد های تابعه د انشگاه 
علوم پزشکی اصفهان و به روش توصیفی و از نوع 
همبستگی انجام شد ؛ که طبق نتایج یافته های 
جد ول )3( فرضیه نشان د اد  که با توجه به این که 
مقد ار پی-  ولیو رابطه میانجی ارزش ها، هنجارها، 
تأثیر  بر  رسانه  و  مذهبی  باورهای  آمــوزش، 
کارایی روابط عمومی کمتر از 0.05 به د ست 
آمد ، بنابراین فرض صفر رد  می شود  و د ر نتیجه 
ابعاد  عوامل فرهنگی بر کارایی روابط عمومی 
تأثیرگذار است، که تأیید  می گرد د . همچنین با 
توجه به این که ضریب تأثیر مثبت است، نتیجه 
می شود  ابعاد  عوامل فرهنگی )ارزش ها، هنجارها، 
کارایی  بر  رسانه(  و  مذهبی  باورهای  آموزش، 
روابط عمومی تأثیر مثبت د ارد . می توان استنباط 
کرد  افزایش عوامل فرهنگی )ارزش ها، هنجارها، 
آموزش، باورهای مذهبی و رسانه( باعث افزایش 

کارایی روابط عمومی می گرد د .
بود ن  هم خوانی  غیر  یا  هم خوانی  بررسی  د ر 
نتایج این پژوهش با تحقیقات محققین د اخلی 
و خارجی می توان به این نتایج اشاره د اشت. 
این پژوهش با نتایج یافته های پژوهش رسولی 
و هد ایتی )1396(، گوران اوریمی و همکاران 
یانگ   ،)2017( همکاران  و  ثورالو   ،)1395(
وک و کیم )2010(، هوانگ )2009( و د رینا 
)2009( که د ر تحقیقات خود  نشان د اد ه اند ، 
کارایی  افزایش  به  منجر  فرهنگی  عوامل 

می شود ؛ همخوانی د ارد .
د ر تبیین این یافته می توان گفت که کارایی 
پد ید ه ای  مثابه  به  سو  یک  از  عمومی  روابط 
است،  گرفته  قرار  توجه  مورد   »فرهنگ ساز« 
که نه فقط بر فرهنگ مرد م، بلکه بر روی شکل 
زند گی و روابط آنان نیز اثر می گذارد  و از سوی 

تلقی  فرهنگ«  خوانش  »ابزار  منزله  به  د یگر 
شد ه است که از طریق آن ها می توان بسیاری 
از د اللت های فرهنگی جوامع مختلف را مورد  
تحلیل قرار د اد ؛ زیرا فرهنگ را ترکیبی از رفتار 
معینی  اعضای جامعه  به وسیله  می د انند  که 
از نسلی به نسل د یگر منتقل می شود  و میان 
افراد  مشترک است. لذا فرهنگ و کارایی روابط 
عمومی د ر صورت د اشتن حس تعلق مشترک 
نسبت به فرصت ها، برای شکوفایی و رفاه جامعه 
می توانند  زمینه های غنای فرهنگی و اقتصاد ی 
را فراهم آورند . این کالم گرچه آرمان خواهانه به 
نظر می رسد ، اما تنها راه زیست د ر جامعه جهانی 
با تکثر فرهنگی است. د ر زمینه اهمیت عوامل 
و  باورها، هنجارها  ارزش ها،  فرهنگی همچون 
رسانه ها به طور کلی می توان بیان د اشت که این 
مؤلفه ها می توانند  بر رفتار مرد م تأثیرگذار بود ه و 
نقش کارکرد ی شبیه به نقشی که جاد ه ها د ر 
حمل و نقل ایفا می کنند ، اگر جاد ه ای نباشد ، 
انسان بی هیچ نظمی، اتومبیل خود  را به بیراهه 
پرت خواهد  کرد . جاد ه ها این اطمینان را ایجاد  
می کنند  که با روشی منظم رانند گی کرد ه و 
بتوان از امنیت الزم برخورد ار بود . یک روابط 
عمومي کارآمد  و قوي، جریان اطالع رساني را 
از جانب سازمان به سوي اقشار مختلف مرد م 
و مخاطبان را تسهیل مي کند  و نقش مؤثر و 
به  را د ر هد ایت و جهت د هي  تعیین کنند ه اي 

افکار عمومي جامعه به عهد ه مي گیرد .
بنابراین، طبق تحلیل ها و یافته های به د ست 
به  پژوهش  این  کاربرد ی  پیشنهاد  های  آمد ه 

شرح ذیل است: 
y  و مشاغل سخت  رد یف  د ر  را  روابط  حرفه 

زیان آور حساب کنند  و از این تصمیم حمایت 
نمائید .

y  راهبرد ی و  برنامه ای جامع  تد وین  و  تهیه 
متخصص  حرفه ای  نهاد های  ایجاد   جهت 
و مؤثر بر روابط عمومی به عنوان متولیان 

مقتد ر و عمل گرا. 
y  د ر آیین نامه های اجرایی و نمود ار تشکیالتی

جایگاه روابط عمومی را مستقیما زیر نظر 
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مد یر ارشد  انتخاب کنند . 
y  و شایسته ساالری  مد یران  انتصاب  مالک 

تخصص شود  تا با توجه به تجربه و تسلط 
الزم بتوانند  به موقع و د رست تصمیم گیری 
الکترونیکی،  ارتباطات  بر  مسلط  و  کنند  

رسانه ای، انتشاراتی پژوهش و ... باشند .
y  طراحی و اجرای طرح های پژوهش قبل از

انجام هرگونه فعالیت ارتباطی انجام پذیرد  
تا اطالعات و یافته های ارزشمند  د ر اختیار 

برنامه ریزان قرار گیرد .
y  نیروهای قبل و ضمن خد مت را با بهره گیری

د ر  آموزشی  د وره های  اجرای  و  طراحی  از 
جهت بهسازی نیروی انسانی حمایت نمود . 

y  علوم روانشناسی:  مــشــاوره ای،  خد مات 
و  شناسی  مرد م  شناسی،  جامعه  تربیتی، 
غیره د ر حوزه فعالیت روابط عمومی ها برای 

پرسنل آن واحد ها د ر نظر گرفته شود .
y  ارتباطات فعالیت  توسعه  و  ارتــقــای 

الکترونیکی، انتشاراتی رسانه ای پژوهش با 
رویکرد  تعاملی د و سویه رسانه ای د ر عرصه 

روابط عمومی ها صورت پذیرد .
گسترش  و  تحقیق  راه  اد امه  برای  پایان  د ر 
اد بیات این حوزه د ر ایران پیشنهاد هایی برای 
تحقیقات آتی به شرح زیر ارائه می شود : بررسی 
کارایی  بر  مؤثر  اجتماعی  عوامل  بین  رابطه 
کارکنان روابط عمومی د انشگاه علوم پزشکی 
عنوان  با  موضوعی  شود .  سنجید ه  اصفهان 
پژوهش حاضر د ر شهرهای د یگر انجام شود  و 
نتایج آن را با پژوهش حاضر مقایسه کنند . به 
منظور د ریافت نتایج مبتنی بر د یگر شیوه های 
بر  و  کیفی  صورت  به  موضوع  این  پژوهش، 
مبنای مصاحبه عمیق مورد  تحقیق قرار گیرد . 
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