
طرحیافته های گزیده 
سنجش دیدگاه کارکنان روابط عمومی در خصوص ادغام اداره کل حوزه ریاست و اداره کل 

«دفتر وزارتی و روابط عمومی»روابط عمومی تحت عنوان 
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ارزیابی شما جایگاه روابط عمومی را در سازمان خود نسبت به چند سال گذشته چگونه
می کنید؟
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بی پاسخ

تنزل پیدا کرده است

فرقی نکرده است

ارتقاء پیدا کرده است



صد در)به نظر شما روابط عمومی در هریک از مواردی که برایتان میخوانم چقدر موفق بوده است؟
(زیاد
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رصد نیازهای اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعه مخاطبین

انعکاس عملکرد دستگاه های اجرایی متبوع خود

ارتباط موثر با رسانه ها 



؟با هریک از گویه های زیر تا چه اندازه موافق یا مخالفید 
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شوداز توان و ظرفیت روابط عمومی ها در سازمان ها بدرستی استفاده نمی

.رئیس و مدیر سازمان در تصمیمات مهم از بخش روابط عمومی نظر می خواهد

کنند و آموزش الزم معموال افراد و نیروهای غیرمتخصص در بخش روابط عمومی کار می

.ندارند

ازی ها مجبورند تنها دستورات مدیران را اجرا کنند و زمینه خالقیت و ایده پردروابط عمومی

. در روابط عمومی سازمان ما فراهم نیست

.روابط عمومی ها بیشتر رویدادمحور هستند و در فرایندها نقشی ندارند

موافقم تا حدودی مخالفم بی پاسخ/ نظری ندارم



؟به نظر شما مهم ترین پیامدهای تقلیل و تنزل جایگاه روابط عمومی ها در سازمان ها چیست
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عدم ارتباط مناسب مدیریت و پرسنل و رئیس محور بودن مدیریت

سازمان به لحاظ اقتصادی، نیروی انسانی و بودجه تضعیف خواهد شد

عدم شناخت اهمیت جایگاه روابط عمومی

عدم استفاده از نیروهای متخصص

…ان، ایجاد حاشیه و انگیزه پایین پرسنل، از بین رفتن خالقیت نارضایتی کارمند)نارضایتی 

(ضعیف شدن اطالع رسانی و ارتباطات)عدم انعکاس دستاوردها  و اخبار سازمان 

(ضعیف شدن اطالع رسانی و ارتباطات)عدم انعکاس دستاوردها و اخبار سازمان 

…ف شدن عدم موفقیت سازمان، ضعی) از بین رفتن اثربخشی، پویایی و بهره وری سازمان

…تباط نارضایتی عمومی، عدم اقناع افکار عمومی،کاهش ار) آسیب دیدن اعتماد عمومی 



دفتر »از ادغام یا یکپارچه سازی دو اداره کل حوزه ریاست و اداره کل روابط عمومی تحت عنوان 
در سازمان ها چقدر مطلع هستید؟« وزارتی و روابط عمومی
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کامال اطالع دارم تا حدودی اطالع دارم اطالعی ندارم



ود شما با ادغام ادارات کل یا مرکز روابط عمومی با دفاتر ریاست سازمان ها و نهادهای متبوع خ
کل پاسخگویانموافقید یا مخالف؟ 
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(موافق

موافقم     کامال موافقم     بی -نظری ندارم

پاسخ       

درصد کل پاسخگویان مخالف ادغام هستند67.8



ود شما با ادغام ادارات کل یا مرکز روابط عمومی با دفاتر ریاست سازمان ها و نهادهای متبوع خ
افراد مطلعموافقید یا مخالف؟ 
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کامال مخالفم    مخالفم   ف نه نه مخال)بینابین

(موافق

موافقم   کامال موافقم   بی -نظری ندارم

پاسخ    

درصد افراد مطلع مخالف ادغام هستند73.6



و در ارتباط با ادغام مرکز روابط عمومی با دفاتر ریاست سازمان ها برخی به پیامدهای مثیت
قدر برخی به پیامد های منفی آن اشاره می کنند شما با هریک از مواردی که برایتان میخانم چ

(درصد موافق و کامال موافق)موافق یا مخالفید؟ 
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ود ادغام مرکز روابط عمومی با دفاتر ریاست سازمان ها و نهادهای متنبوع خ

.سبب هدفمند شدن هزینه کردها خواهد شد

ود به ادغام مرکز روابط عمومی با دفاتر ریاست سازمان ها و نهادهای متنبوع خ

.چابک سازی سازمان کمک می کند

ماعی ادغام سبب از هم گسیختن رابطه دولت و مردم  و فروپاشی سرمایه اجت

.خواهد شد

یف عملکرد انجام چنین اقدامات وتصمیماتی سبب  تنزل جایگاه حرفه ای و تضع

روابط عمومی ها می شود


