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 سواد روابط عمومی دانشجویان رسانه ورزشیو مقایسه بررسی 

 (استان تهران دانشگاه پیام نور )مطالعه موردی:  دانشگاهیهای رشتهبا دیگر 
 

 1هدی بزرگی

 استان تهران پیام نورورزشی، دانشگاه  مدیریت.  کارشناس ارشد 1

 

 چکیده:

دانشگاه  دانشگاهی،های رشتهبا دیگر  ورزشی مقایسه سواد روابط عمومی دانشجویان رسانهو بررسی ، هدف از این پژوهش

و  ورزشی های جدید رسانهو دکترا دانشگاه پیام نور ورودی دانشجو ارشد 151 را جامعه آماریبود.  پیام نور استان تهران

نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور استان تهران در  22 شامل یقنمونه تحق دادند.تشکیل می دانشگاهیهای رشتهدیگر 

به دلیل شرایط کرونا ) که به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدندها رشتهیگر د بارسانه ورزشی  یمقطع ارشد و دکترا

آوری ابزار جمع .د. پژوهش به روش کمی انجام ش(نفر حاضر به پاسخ بودند 22کرده و این از پاسخ به پرسشنامه خودداری 

سوال و هر پاسخی  12روش تجزیه و تحلیل، پاسخ به ( بود. 1911ها پرسشنامه سواد روابط عمومی قاسمی و راسخ )داده

در انتها  از پاسخ به پرسشنامه بوده است. کسب شده نمره نهایی دانشجومجموع امتیازات  وگرفته شده است  امتیازی تعلق

روایی صوری و محتوایی پرسشنامه نیز توسط چند تن از . ده تفاوت ایجاد شده قابل رویت بودبه صورت میانگین سا

 خبرگان به تائید رسیده است و پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برآورد شده است که با توجه به این

سانه رها نشان داد که وضعیت روابط عمومی دانشجویان افتهی. باشد مورد تایید قرار گرفتمی 1.0که ضریب آن باالتر از 

در حد ها رشتهمیانگین سواد روابط عمومی دانشجویان دیگر  دارند.ها رشتهتری نسبت به دیگر در سطح مطلوبورزشی 

میزان تحصیالت باال و میزان مشارکت افراد در  ،عمومی بهتر بودن روابطمناسب برای یکی از عوامل  باشد.می طمتوس

 می باشد. عمومی طو تخصص داشتن در گرایش رواب های مختلف دانشجوییها یا گروهها و و ارگانسازمان
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 مقدمه:

شناخت  و های انسانی و سازمانی است که به توانایی مدیریت در کار کردن با افرادعمومی مؤثر یکی از شایستگی روابط

رود. توجه های آن به شمار میترین سرمایهاز مهم. حسن شهرت یک سازمان شودها مربوط میانگیزه دادن به آنو ها آن

دهد و چرا یک کند و تصویر خوبی از آن ارائه مینه برای یک سازمان وجهه ایجاد میداشته باشید روابط عمومی چگو

  (.1935کند )موآ علی، رد استراتژیک موفقیت را تضمین میرویک

موضوع در  اهمیت این .شی نقش کلیدی در پیشبرد و اهداف داردهای مختلف از جمله سازمان ورزارتباطات در سازمان

شود هر فرد سازمانی با ارتباط راحتی دیده می وظیفه و اعمال نقش رهبری به جریان تبادل و انتشارات اطالعات انجام

 . (1915 فراهانی و حسینی، ،قاسمی) ها هماهنگی و سازمان را به هدف نزدیک کندتواند کارها را پیگیری و بین فعالیتمی
در  مـؤثری تواند نقشمی است رسانیآن آموزش و اطالع اصلی و وظایفاز کارکردها  یکی عنوان نهاد که به عمومی روابط

ها ز انسانا در ارتباط با گسترده وسـیعی که است اجتماعی فعل یک سازیفرهنگ که جاییباشد. از آن داشته سازیفرهنگ

افکار  . زیرا شناختاسـت عمومی روابط عمل از آدمیان تاثیر بگذارد، یک تعداد زیادی خواهد بر رفتار و ذهنیتسروکار دارد و می

تفکر و از نوع  ناشی جامعه و رفتار یک فرهنگ که دلیل این به خواهد داشت سازیدر فرایند فرهنگ بسیار زیادی نقش عمومی

 شناخت علمی و بعنـوان نماینده رسمی عمـومی رو روابـط شـود از ایـنمـی ممکـن ذهان مردم آن جامعهبر ا حاکم اندیشه

ها و روش ، فضاسازیسازیاقناع، زمینه ، آمـوزش،رسـانی، اطـالعتـرویج ،تبلیـغ یابـد.می مضاعف اهمیتی افکار عمومی مطالعه

نژاد )احمد دارند مؤثری نقش سازیدر فراینـد فرهنگ عمـومی ابـطرو و کارکردهـای بعنـوان وظـایف که است راهبردهایی

 (1912آتو، 

عهده دارد  گوی سازمان را برعمومی سخن عمومی سازمان زبان زبان گویای آنست که مدیری مدیر روابط اغلب روابط

 یک عمومی عمومی در اختیار افکار عمومی قرار گیرد روابط ازمان اغلب باید توسط مدیر روابطهای سها و برنامهطرح

گیرد یکی از می بر ای از مخاطبان داخلی و خارجی را درفعالیت ارتباطی است که روابط متقابل با دامنه گسترده

ارتباطی برای اطمینان از ارائه اطالعات مناسب به عمومی ارزیابی پیوسته از نظام  های روابطراهبردهای کلیدی در فعالیت

های ورزشی از کنند بسیاری از سازمانهای متنوعی فعالیت میعمومی در حوزه روابط. تافراد مناسب در زمان مناسب اس

 عمومی به های روابطکنند در مواردی دیگر برنامهمنظور ترویج محصوالت یا خدمات خود استفاده می عمومی به روابط

عمومی به تسهیل روابط اجتماعی مبادرت  وقتی روابط، شودگذاران طراحی میمنظور ارتباط با کارکنان مشتریان و سرمایه

ای برای شناسایی عمومی ورزشی فعالیتی است حرفه روابط .دهدورزد احتمال حمایت مردم از سازمان را افزایش میمی

عمومی  روابط. هاستنی ارتباطات سازمان با مخاطبان و برقراری روابط مطلوب با آگذارسازمان ارزش ،مخاطبین اصلی

 .(1911)کهرزادی،  ستا ابزاری قدرتمند برای ارتقا و پیشرفت سازمان و ایجاد تبلیغاتی مؤثر برای آن

ی قدرتمند برای بازاریابی که ابزار اول این د.کنمی هعمومی مؤثر و کارآمد چندین مزیت را به سازمان ورزشی عرض روابط

 که تأمین دوم این ،مارک تجاری یا محصوالت جانبی و جدید آن باشد یکتواند به سبب آگاهی عمومی از است و می

ها مثل محتوای وب سایت)تواند به شکل کارآمدی برای توسعه محصول در بازار استفاده شوند کننده اطالعاتی است که می

، ها کمک کند تا با پرهیز از اشتباهاتتواند به سازمانعمومی می های بخش روابطکه مشاورهوم اینس (های بازیو برنامه

وظیفه مدیریتی مبتنی بر ارتباطات است که به تعیین مخاطبین  یکعمومی ورزشی  روابط .ها را کاهش دهندهزینه

پردازد ها میکلیدی سازمان ورزشی ارزیابی روابط با مخاطبین و تقویت روابط مطلوب بین سازمان ورزشی و مخاطبین آن

هایی از ن یا گروهوضوح حاصل تعیین مخاطبین سازما عمومی در فرایند مدیریت راهبردی به هر فعالیت ارتباطی در روابط

 .(1912کشاورز،  )اسدی و دنهای سازمانی دارافراد است که عالقه یا سهمی در فعالیت
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 های سازمان باید بهکند و تدوین برنامههای اضطراری بازی میها و موقعیتعمومی نقش مهمی در مدیریت بحران روابط

ل ئراهبردی در مدیریت مسا با برنامه .ندهی این راستا باشدهای سازمانحوی انجام شود که منجر به هدایت کلیه تالش

شکل  نزیرا مسائل در رابطه متقابل میان سازمان و مخاطبی ،شودعمومی فراهم می های روابطی اساسی برای فعالیتنایمب

اطبین گسترده در های ورزشی است وجود مخها در سازمانترین حوزهعمومی از مهم روابطقاسمی و همکاران(. ) دگیرمی

ارتباط مؤثر با این مخاطبین گسترده از نیازهای . های حوزه ورزش استها همواره از برجستگیکنار پوشش وسیع رسانه

دهد در عمومی و حوزه عملکرد آن می اساسی در هر سازمان ورزشی است لذا هر سازمانی که بهای بیشتری به حوزه روابط

نامی سازمان را به حداکثر یا حداقل ممکن تواند خوشعمومی می اثربخش روابط د. اقداماتاهد بوتر خواین ارتباط موفق

مجموعه ارتباطات ورزشی است که بر حفظ بهبود رابطه با مخاطبین کلیدی  های زیرعمومی ورزشی از حوزه روابط، برساند

مجموع  عمومی است در فعالیتی بنام روابط، های عملیاتی و تخصصی ارتباطاتیکی از جلوه، سازمان ورزشی تاکید دارد

های عنوان بخشی از سازمان عمومی به باشد روابطنامی سازمان میعمومی ورزشی حفظ و توسعه خوش وظیفه روابط

عمومی عملکرد  عهده دارد روابط ها برانکاری در تحقق اهداف سازمان قابل ورزشی نقش غیر مختلف اعم از ورزشی و غیر

سازمان و جامعه یک ریتی خاصی است که به ایجاد حفظ ارتباط دوطرفه درک متقابل پذیرش و همکاری متقابل بین مدی

کند تا در مورد امور مختلف کند و یا مدیریت مشکالت و امور امور سروکار دارد و به مدیریت سازمان کمک میکمک می

شده مناسب برای  ریزیعمومی عبارت از تالش برنامه روابط .شدگو باو بتواند در مقابل نظرات جامعه پاسخبد آگاهی یا

 (. 1911، حسینی و شجیع )قاسمی، است سازمان و جامعه یکحسنه و درک متقابل بین  ایجاد حفظ رابطه

دو  از یافته با آناندنبال شناسایی و کسب آگاهی از گروه خاصی از مخاطبان و بر همکاری متقابل و نظام عمومی به روابط

عمومی در درآمدزایی و کاهش هزینه  روابط .باشدای و روابط اجتماعی میعمومی عبارت از روابط رسانه رویکرد مهم روابط

حمایت از بازاریابی محصوالت و خدمات و افزایش اعتبار سازمانی منجر به درآمدزایی  .های ورزشی نیز نقش داردسازمان

عمومی با استفاده از ارتباطات به ایجاد  نامی سازمان است و روابطاغلب معنایی معنی خوشعمومی  شود روابطسازمان می

عمومی وجود  روابط هسازمان ورزشی نسبت ب یکهای تعیین سطح تعهد یکی از شاخص .اندیشدنامی میو دوام خوش

ن به تعداد کارکنان و سطح فضای تواهای این تعهد میاز دیگر شاخص، عمومی در درون آن سازمان است بخش روابط

 .(1912اسدی و کشاورز، کرد ) عمومی در ساختار سازمان اشاره یافته به روابط اختصاص

روابط عمومی در عصر اطالعات موظف به همگونی و همسانی با فرآینـد اطالعـات در جهـت نـو شـدن است که با ایجاد و 

شود که نظام نوینی خصص این امکـان فـراهم میاطالعاتی و جذب نیروهای متهای ترش زیربنای ارتباطی، ایجاد شبکهگس

شـر ایط پیرامونی به سرعت در  ،پدید آید. روابط عمومی، صرفًا با کارکنان، سـازمان و مشـتریان خـود روبـه رو نیسـت

ها، کارکنان بحـران بعـدی روابـط عمومی ،حال تغییر است که بنا به عقیده بسـیاری از آگاهـان در علـوم ارتباطـات

های دیگر استراتژی ،ها به دلیل شرایط بسیار متحول شـدهآموزش ندیده برای شرایط جدید است. امروزه روابط عمومی

ساعت کار در  21شـوند کـه بـه معنی نامیـده مـی 0×21های ها، سازمانرند. در دنیا معاصر، روابط عمومیبلند مدت ندا

هفت روز هفته است که البته به معنی الزام به حضور فیزیکی در محل کار نیست، بلکه ارائه خدمات روابط عمومی به  هر

 )حقیقی و های سنتی به روابط عمومی های دیجیتال، یـک ضرورت استدیجیتال است و تبدیل روابط عمومیصورت 

 (.1919سلطانی فر، 

 به ، دانشجویان کهاز همه را بیش رابطه و این و مؤثر دانست متقابل توان ارتباطییرا م دانشگاه و جامعه ما بینارتباط 

در  توانند بـا عضـویتانند برقرار کنند. دانشجویان میتودهند، می می کشورمان را تشکیل از جمعیت عنوان قشر عظیمی

در  اسـالمی -ایرانی فرهنگ گسترش و اعتالی برای صحیح هایریزیبا برنامه فرهنگی هایو گروه علمی هایانجمن

 .(1912نژاد، )احمد سازند آنان فراهم را برای فعالیت ها شرایطدانشگاه فرهنگی کنند و نهادهایاقدام  جامعه
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مهارت زبان  ،مهارت خواندن ،مهارت گوش دادن ،گفتن مهارت سخن ،عمومی مهارت نوشتن های بهبود سواد روابطراه

ریزی در هارت برنامهم ،یعمومی و مهارت دیداری یا سواد بصر مهارت کاربرد فناوری اطالعات و ارتباطی در روابط ،بدن

سازمان و گروه در ایجاد تصویری مثبت یک عمومی امروز تمامی اعضای  عمومی مهارت پژوهشی ضرورت سواد روابط روابط

نامی سازمانی یا گروهی داشته که هر فرد بتواند نقش مؤثر و مفیدی در بهبود خوش هم دارند برای ایننامی آن سو خوش

سازمان یا مسئله یا چالش مخرب در  یک عمومی برخوردار باشد این امر در شرایط بحرانی باید از سواد روابط. باشد

امروزه عواملی چون انفجار اطالعات افزایش اهمیت  کند در دنیایتری پیدا میشود نقش برجستهنامی مواجه میخوش

عمومی الکترونیک نقش  ارتباطات تغییرات محیط حقوقی فرآیند جهانی شدن و اثرپذیری افکار عمومی و توسعه روابط

  (.1911 قاسمی و کشکر،اهد داشت )عمومی خو مهمی در آینده تحوالت روابط

نفعانش در یک جامعه توسعه یافته م پیوندهای اجتماعی سازمان با ذیاستحکاجاذبه روابط عمومی  های پرمولفهیکی از 

حقیقت روابط عمومی باید بازگو کننده برآیند صدای درون سازمانی به جامعه و منعکس کننده رویداد و  در. است

سنتی خود بعنوان یک  برای این منظور الزم است که روابط عمومی از پوسته رخدادهای روز جامعه به درون سازمان باشد.

ساز تبدیل شود تا در پویا و جریان ای مقتدر،خارج و به یک سازمان رسانه ،منفعل و وابسته به رسانه دستگاه اداری صرف،

 این صورت بتواند با آگاهی بخشی به مخاطبان خود، نقش تاثیرگذاری در رسیدن جامعه به یک توسعه پایدار داشته باشد

 .(1913محمدی و همکاران )

هاى روابط عمومى را تشکیل مى دهد. مسئوالن روابط هسته مرکزى و کانون اصلى فعالیت ها،برقرارى ارتباط و انتقال پیام

ها آگاهى کامل هاى آنمعه را بشناسند و نسبت به کارکردهاى ارتباطى موجود در جامومى باید به خوبى وسایل و کانالع

هاى موجود تصمیم بگیرند، که کانال یا کانالداشته باشند. چرا که هنگامى که نیاز ارتباطى احساس شد به خوبى بتوانند 

در جامعه را به کار گیرند. همه مسئوالن روابط عمومى که مسئولیت ارتباط با وسایل ارتباطى را به عهده دارند، باید به این 

ین واقعیت واقف باشند و آن را در فعالیت ارتباطى خود به عنوان محور اصلى در نظر بگیرند، در برخورد ا اصل مهم و کلى و

با خبر نباید به صورت انفعالى عمل کنند و منتظر نشوند تا با پیش آمدن رویدادى خبر آن را تهیه کنند، بلکه هنگامى که 

توانند، با مسئوالن مشى سازمان مىحسب تشخیص و خط  ، برالزم بود خبر را بیافرینند، مبتنى بر صحت و دقت باشد

 (1931)حبیبی،  هاى مورد توجه خود ارتباط داشته و با آنان همکارى مقتضى داشته باشندبرنامه

ای مدیریتی مبتنی بر ارتباطات است که به تعیین مخاطبان کلیدی سازمان ورزشی ارزیابی عمومی ورزشی وظیفه روابط

دنبال  عمومی وقتی به پردازد روابطها میاطبان و تقویت روابط مطلوب بین سازمان ورزشی و مخاطبان آنروابط با مخ

عمومی  وظیفه اصلی ارتباطات در سطوح مختلف برعهده روابط .دهدکسب نتیجه خاصی از گفتگو باشد مذاکره انجام می

است که به تعیین مخاطبان کلیدی سازمان ورزشی ارزیابی  عمومی ورزشی وظیفه مدیریتی مبتنی بر ارتباطات روابط. است

 (. 1911، قاسمی و همکاران) پردازدها میروابط با مخاطبی و تقویت روابطی مطلوب بین سازمان ورزشی و مخاطبین آن

به آن  ها از جمله روابط عمومی جزو مباحث مهمی است که در حیطه کار روابط عمومی بایدرعایت اخالق در همه زمینه

هـا، شـود تـابعی از ارزشاحساسات و باورهای فرد متاثر می گونـه کـه ازـود. اخـالق همـانتوجه کامل مبـذول ش

ای رعایـت امانـت، درسـتکاری، انصـاف، حـریم امعه است. در مـورد اخـالق حرفـهج هنجارهـا و قـوانین حـاکم بر

عدالتی، تضییع حقوق تبعیض، بی :تباطی قرار دارد و جلوگیری از مسایلی مثلای ارلب حرفهاوصی افراد و وفاداری در قخص

 (1910)سپنچی و عسکرنیا  توجهی به اموری مانند حقوق بشـر بسـیار حایز اهمیت استدیگران و بی

، ی است. روابط عمومی ورزشیدر اغلب سازمان ورزشی، وظیفه اصلی ارتباطات در سطوح مختلف بر عهده روابط عموم

ای مدیریتی مبتنی بر ارتباطات است که به تعیین مخاطبین کلیدی سازمان ورزشی، ارزیابی روابط با مخاطبین وظیفه
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ها پرداخته ب بین سازمان ورزشی و مخاطبین آنکلیدی سازمان ورزشی، ارزیابی روابط مخاطبین و تقویت روابط مطلو

  .(1910همکاران،  قاسمی وشود )می

از  دانشجویان مقطع ارشد و در نهایت این پرسش کلی برای محقق ایجاد شد که وضعیت سواد روابط عمومی تعدادی 

  چگونه است و چه تفاوتی با هم دارند؟ های دانشگاهیدیگر رشتهرسانه ورزشی با دکترای 

 

  شینه پژوهش:یپ

، اندامر کمک کرده نیبه ا یمتنوع ینظر یهایشناسو روش هادگاهید از یارتباطات داخل قاتیاز تحق یاندهیتعداد فزا

 نیا یرا برا ریز شنهاداتیما، پ یهاافتهیبر اساس  روابط آن در عموم یدانشگاه تیبه هو دنیبخش تیو مشروع توسعه

در  دیبا یعموم روابط .ردیمورد توجه قرار گ ندهیدر مطالعات آ دیبا یمسائل اخالق ایاخالق  اول،. میدهیموضوع ارائه م

ارتباطات  یاتیاخالق ذاتًا جزء ح نیبنابرا. کندیعمل م یبه عنوان وجدان سازمان رایگنجانده شود ز یسازمانی ریگمیتصم

 کنیم:با پژوهش حاضر اشاره می طاینک به دو مقاله داخلی و دو مقاله خارجی مرتب  مؤثر است. یداخل

 هنشگادا عمومی بطروا ننشجویادا بینای در سانهر ادسوای مقایسه مطالعه :(1911زاده، اصحاب و نوروزی، حامد )حبیب

)سال سوم( فصلنامه  12این مقاله که در شماره  ناتهر هنرو  فرهنگ دیبررکا -دانشگاه علمی و ندوماد حدوا سالمیآزاد ا

 آزاد هنشگادا عمومی بطروا ننشجویادا بینای در سانهر ادسو ایمقایسه مطالعه های نوین چاپ شده است بهت رسانهالعامط

گیری به صورت تصادفی از میان نمونهپرداخته است.  انهنر تهر و فرهنگ کاربردی – علمی هنشگاداو  ندوماد حدوا سالمیا

ای بین دانشجویان دو نفر انتخابی انجام شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داده که از نظر ابعاد سواد رسانه 253

ای در بین دانشجویان روابط عمومی دانشگاه آزاد دانشگاه تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که سطح سواد رسانه

  کاربردی فرهنگ و هنر تهران است.-اسالمی واحد دماوند باالتر از دانشجویان دانشگاه علمی

( فصلنامه 3) 29مقاله که در شماره  این های آموزشی.فعالیتها در توسعه نقش روابط عمومی دانشگاه: (1912احمدنژاد، فاطمه )

های آموزشی دانشگاه پرداخته و نشان داده است که تا چه ای منتشر گردیده به بررسی روابط عمومی در توسعه فعالیتمطالعات رسانه

گیری به صورت تصادفی از دارد. نمونههای آموزشی نقش میزان اطالعات خبررسانی در شناخت و آگاهی دانشجویان و توسعه فعالیت

های ه است که هرچه خبررسانی در زمینهدانشجوی دانشگاه آزاد واحد تهران شرق انجام شده است و به این نتیجه منجر شد 911

  شود.مختلف بیشتر شود، اطالعات دانشجویان هم مطابق با آن بیشتر می

مجله نه مقاالت منتشر شده در  لی: تحلیدر روابط عموم یپژوهش ارتباطات داخل تیوضع: (2121) 2و یو، سِن آپریل 1لی، یونجائی

های روابط عمومی از سال دهد که تحقیقات ارتباطات داخلی در بورسیهنشان می این مقاله نتایج( 2111تا  1101)از سال  یعلم

، از مطالعات توصیفی که 2111ت داخلی از سال طور تصاعدی افزایش یافته است. موضوعات تحقیقاتی در مورد ارتباطا به 2111

اند. تئوری های روابط های مرتبط یک کارمند و نتایج سازمانی، متنوع شدهدهند تا تنوع پدیدههای ارتباطات داخلی را نشان میشیوه

 اند.فته شدهارتباطات داخلی به کار گرعمومی و ارتباطات متقارن، اغلب در تحقیقات  -عمومی، مانند روابط سازمان

                                                           
1 Lee, Yeunjae 
2  Yue, Cen April 
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  publicای با عنوان در مجلهبراساس این تحقیق که ، گسترش روابط عمومی از طریق نظریه ادب: (2111)9تیونیسن، پترا 

Relation Review   های کند از طریق به کارگیری استراتژیاصوالً، ادب سعی میدر نیوزلند انجام شده آمده است که

کنندگان را نسبت به عزت نفس متعادل کند این مقاله سعی دارد نظریه ادب را برای شرکتمختلف، نیازها یا نیازهای 

دهد که در ی ادب به پزشکان این امکان را میکه درک مبانی تئوری و راهبردها روابط عمومی توضیح دهد. نتیجه این

 اجتناب کنند.ایجاد روابط درون و بین جوامع موثرتر عمل کنند و از شکست بالقوه عملگرا 

 

 :پژوهش روش

جامعه . است شده انجاماز نظر مسیر اجرا به روش پیمایش کمی  و است بوده توصیفی هایپژوهش نوع از حاضر پژوهش

 های دانشگاهیرشته از گرایش رسانه ورزشی و دیگر ینفر از دانشجویان ورودی جدید دانشگاه پیام نور، ترکیب 151آماری 

که در کالس دروس عمومی در است  ام نور استان تهراندانشگاه پی ان مقطع دکترا و ارشداز دانشجوینفر  22شامل  ،نمونه

های رشته بقیه افراد در و (ورزشی در مقطع ارشد و دکترارسانه ) نفر 5 تعداد نفر 22که از این یک اتاق قرار گرفته بودند. 

نپذیرفتن شرایط بیماری کرونا نفر دانشجو به علت محدود بودن دانشجو در هر کالس و  22بودند. انتخاب  دانشگاهی دیگر

ها پرسشنامه سواد آوری دادهکه به صورت غیرتصادفی هدفمند انتخاب شدند. ابزار جمع ،پرسشنامه برای تکمیل تحقیقات

استان تهران  پیام نوردانشجویان دانشگاه  سطحضوری تو( است، که به صورت 1911روابط عمومی روابط قاسمی و راسخ )

آوری امتیاز رای امتیاز تعیین شده بود با جمع، که هر پاسخ داو بعد از تکمیل پرسشنامه پر شده استبه صورت تصادفی و 

،  همیانگین گرفته شدهای مختلف، رشتهامتیاز کلی ثبت شده و برای کسب مقایسه افراد در سوال،  12بعد از پاسخ دادن به 

لی از آگاهی سواد در انتها کسب امتیاز برتر دانشجوی مدنظر، نشان دهنده سطح عا که به صورت جدول ارائه شده است.

یید رسیده است و پایایی نیز توسط چند تن از خبرگان به تاروایی صوری و محتوایی پرسشنامه  باشد.روابط عمومی می

باشد می 1.0که ضریب آن باالتر از  آزمون آلفای کرونباخ برآورد شده است که با توجه به این پرسشنامه نیز با استفاده از

 .مورد تایید قرار گرفت

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Theunissen, Petra 
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 های پژوهش:یافته

 . هددنشان میرا های مربوط به پاسخ دهندگان ترین یافتهمهم -1 جدول

 دهندگان به پرسشنامه سواد روابط عمومی . وضعیت سواد روابط عمومی پاسخ1جدول 

 پاسخ دهنده
نمره کلی 

 پرسشنامه

رتبه در 

 جمع

وضعیت سواد 

 روابط عمومی
 سن جنسیت

 93 زن عالی 1 51 دانشجو دکترا رسانه ورزشی

 95 زن عالی 2 55 دانشجو دکترا رسانه

 93 زن عالی 9 51 دانشجو دکترا رسانه

 91 زن عالی 1 59 دانشجو ارشد رسانه

 92 مرد عالی 5 51 دانشجو ارشد رسانه ورزشی

 90 مرد خوب 1 11 شناسیباستاندانشجو ارشد 

 92 مرد خوب 0 13 دانشجو ارشد علوم انسانی

 99 زن خوب 3 10 دانشجو ارشد هنر

 11 زن خوب 1 11 دانشجو ارشد هنر

 91 مرد خوب 11 11 دانشجو ارشد موسیقی

 23 مرد خوب 11 15 شناسیدانشجو ارشد روان

 91 زن خوب 12 11 شناسیدانشجو ارشد روان

 92 مرد خوب 19 11 دانشجو ارشد تغذیه

 95 مرد خوب 11 19 داریارشد موزه دانشجو

 91 زن خوب 15 19 دانشجو ارشد حقوق

 20 زن خوب 11 12 دانشجو ارشد زبان

 91 زن خوب 10 11 دانشجو ارشد کامپیوتر

 23 مرد متوسط 13 91 دانشجو ارشد ریاضی

 90 زن متوسط 11 91 دانشجو ارشد شیمی

 91 مرد متوسط 21 93 دانشجو ارشد فیزیک

 91 مرد متوسط 21 90 دانشجو ارشد الهیات

 92 مرد متوسط 22 95 دانشجو ارشد حسابداری

                 1=  خیلی کم   2= کم     9=  متوسط   1=  زیاد    5 *ارزیابی و تحلیل پاسخ به یک سوال پرسشنامه : خیلی زیاد =

 

نمره سواد روابط عمومی  باالترین ها نشان داد کهیافتهدانشجویان پاسخ داده شد و  توسط 5تا  1سوال با ارزش  12تعداد 

است و نسبت به میانگین سواد ارتباطی دیگر دانشجویان مقطع ارشد و دکترا   51 های کسب شدۀ دانشجویان،از میان نمره

تفاوت دارد. باالترین میزان سواد روابط  نمره 11تقریباً به میزان  15.11 کههای دانشگاهی رشته دیگر بادر رسانه ورزشی 

ترین آن مربوط به آخرین فرد دانشجو ارشد و پایینویان دکتری رسانه ورزشی عمومی در این جمع مربوط به دانشج
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، یکه مقطع تحصیلشد،  دادهنشان ها امتیازات از کسب پاسخ به پرسشآوری این است. در واقع با جمع حسابداریگرایش 

 .تأثیر بسزایی داردسواد روابط عمومی  در ارتقایارتباط صمیمی با افراد جامعه و سن و  تحصیلیو گرایش رشته 

 

 :گیرینتیجهو بحث 

جتماعی و ورزشی، تحصیالت و های عمومی، طبقه اقتصادی و اایل ارتباط جمعی، مشارکت در عرصهاستفاده از وس 

و روابط عمومی  عموماً سواد روابط عمومی برورزشی  –اقتصادی و اجتماعی  –های اجتماعی از عوامل اجتماعی آموزش

 در این پردازند کهالعات میتبادل اط به خدمات اجتماعی و مشتریان هاکارکنان سازمان هامروز. خصوصاً تاثیر داردورزشی 

 ارتباطی و پل رسانیمنظور اطالع به واحد سازمانی ترینو مهم تریناز اساسی در هـر سـازمان یکـی عمومی میان روابط

افراد جامعه به سواد روابط عمومی توان برای بهتر شدن می .استزمان سا بیرونی کارکنـان سـازمان و محـیط ما بـین قوی

 151از در این پژوهش  .اقدام نمودهر رده سنی  درشی برای افراد جامعه زآمو هایآموزشی و یا وبینار هایبرگزاری کارگاه

سال در دو مقطع تحصیلی کارشناسی  99سال و میانگین سنی  11تا  23های سنی نفر در بازه 22 نفر جامعه آماری که به

روش به این پژوهش هایی داده شده است. پرسشنامههای دانشگاهی رشتهدیگر  بادر گرایش رسانه ورزشی ارشد و دکتری 

 وها آوری دادهجمعبندی و ارزشیابی نموده است به نتایج قابل توجهی منجر شده است. پرسش دسته 12ها را در هدکمی دا

های بهتر از سایر رشتهدهد که روابط عمومی دانشجویان گرایش رسانه ورزشی نتایج بدست آمده، این را نشان می

متوسط و حتی ، ح خوبودر سط عمومی به تناوب طسواد روابها از نظر رشته در حالی که سایر .بوده است دانشگاهی

بر که آگاهی بیشتر از مقوله روابط عمومی  کندروشن میرا پژوهش، این نکته این نتایج حاصل از . اندقرار گرفته نیز ضعیف

 آقای حمیدنژاد و خانم احمد طپژوهش انجام گرفته توس باو  است. تر تأثیرگذارو ارتباط اجتماعی قوی روابط عمومی میزان

زم است به این نکته اشاره کرد که از لحا  ال باشد.راستا میات همسو و همطباعمومی و ارت طسواد روابمبنی بر قاسمی 

 در جایگاه دانشجویان گرایش روابط عمومی و رسانه و رسانه ورزشی یژهوبسواد روابط عمومی دانشجویان مقطع دکتری 

، مالک و معیار مهم تحصیالت از میزان سواد و بعد  .دارند قراررشته های دانشگاهی  به دانشجویان دیگرتری نسبت مطلوب

 هاها و ارگاندر جامعه و سازمانشود که ارتباط پس در ادامه این نکته مشخص مینظر گرفته شود.  سن افراد باید مدبعدی 

سواد روابط عمومی در جامعه در نظر گرفته شود که به آگاهی راه کارهایی برای افزایش  باشد.چقدر حائز اهمیت می

آگاهی دانشجویان  بینند.ومی بیشتر باشد، ارتباط بهتری میدانشجویان و افراد جامعه کمک کند و هر چقدر سواد روابط عم

ای، گفتگوهای مشاوره های آموزشی و ارائه خدماتهای تعاملی، برگزاری دورهها و کارگاهو افراد جامعه از طریق سخنرانی

رادیویی و تلویزیونی، نشریات اداری، پوسترها، توزیع جزوه، بروشور، تابلوهای تبلیغاتی در اماکن عمومی، طراحی و ساخت 

گنجاندن دو واحد درسی  های اطالعاتی که در آن اطالعات روابط عمومی مناسب به زبان ساده توضیح داده شود.پایگاه

 سطوح باالی رسیدن به برای جانبه مدون و همه ریزیبرنامه در حوزه ورزش بسیار اهمیت دارد. روابط عمومی مخصوصاً

از  یکی گردد.اطالعات و ارتباطات پیشنهاد می و گسترش فناوری توسعه در جهت گذاریو سرمایه توسعه هایشاخص

متولیان امور در  ،باشدمی آموزشی هایفعالیت به ، توجهفرهنگی عهسدر تو عمومی روابط وظایف ترینو اساسی ترینمهم

گردد هر شنهاد میپ. آورند عمـل نظـر را بـه و دقـت توجه نهایت بایستاشاره شده می هایخود در حوزه جام وظایفان
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هارت ارتباط و سواد روابط آموزش مموضوعات با  هاییها، سمینارها و همایشنمایشگاه امکانات و شرایط به با توجه ساله

همراه با  کیفی هایخصوص استفاده از روش به تحقیقیدیگر  هایرسد استفاده از روشنظر می د. بهبرگزار گرد عمومی،

 نمود. هدایت تریدقیق نتایج را به محقق انستتوهتر میب مصاحبه
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Abstract: 

The purpose of this research is to investigate and compare the public relations literacy of sports media 

students with other academic disciplines, Payam Noor University, Tehran province. And this research, by 

collecting data through a questionnaire, showed that sports media students have the most knowledge in this 

field, and by gaining knowledge in this field, other students can improve their public relations literacy skills 

to a high level. The statistical population is 150 senior and doctoral students of Payam Noor University, new 

entries in the field of sports media and other academic fields, the research sample includes 22 students of 

Payam Noor University in Tehran province in the master's and doctoral level in the field of sports media and 

other fields that are They were chosen non-randomly and most of them refused to answer the questionnaire 

due to the Corona situation and these 22 people were willing to answer. The research is done quantitatively, 

the data collection tool was Ghasemi and Rasakh's Public Relations Literacy Questionnaire (2019). The 

method of analysis is the answer to 12 questions and each answer is given a point, and the total points 

obtained is the student's final score from the answer to the questionnaire, and at the end, the created 

difference can be seen as a simple average. The face and content validity of the questionnaire has been 

confirmed by several experts, and the reliability of the questionnaire has been estimated using Cronbach's 

alpha test, which was confirmed considering that its coefficient is higher than 0.7. The findings showed that 

the state of public relations of sports media students is at a more favorable level than other fields. The 

average literacy of public relations students of other fields is average. One of the suitable factors for better 

public relations is a high level of education and the level of participation of people in various organizations 

and student groups, and having expertise in public relations. 

 

    Keywords: public relations, sports public relations, students 

 

 Correspondence: hoda_bozorgi@yahoo.com 

https://sportssciencejournal.ir/
mailto:hoda_bozorgi@yahoo.com

