بررسی وضعیت نظام اطالع یابی ازمخاطبان برون سازمانی تامین اجتماعی
(مطالعه موردی شهر تهران)
شهناز هاشمی

1

عبداله دارایی2

چکیده:
هر سازمان و نهادي براي تداوم حيات خود ،نيازمند ارتباط با مردم و مخاطبان خود و تأثيرگذاري در اذهان
آنان میبا شد ،که در سازمانها این وظيفه مهم وا ستراتژیک به عهده واحدهاي روابط عمومی گذارده شده
استتترو روابط عمومی امروزه باید به دنباي شتتتيوه هاي نوین مدیریر ارتباط با مخاطبان ستتتازمان و ت امل
حداکثري و داف ه حداقلی باشدو روابط عمومی تنها واحدي در سازمان اسر که میتواند تنظيم کننده یک
رابطه موثر بين مدیریر ،کارکنان و مخاطبان بيرونی ستتازمان باشتتد و حتی ت اميت بين ستتازمانی را براي
توس ت ه و شيفتترفر طر هاي اجرایی ستتازمان برنامه ری ي و توس ت ه دهد و به نوعی مدیریر مفتتارکتی به
مفهوم واق ی آن را به منصتته ظهور گذارد لذا بررستتی وض ت ير نظام اطيع یابی ازمخاطبان برون ستتازمانی
تامين اجتماعی به عنوان یک مطال ه موردي درستتطش شتتهر تهران ت يين گردیده که براستتاش آن مفتتخ
شتتتود که نهونه ارتباط وت املی بين ستتتازمان تامين اجتماعی با انبوه مخاطبان و خدمات گيرندگان آن
برقراراسر و نقاط ض ف و قوت این ارتباط نيسر و به نه راهکارهاي براي اصي و بهبود این رابطه می
توان دسر یافر ،جام ه آماري این تحقيق را بيمه شدگان  32ش به تهران شامل شده اسرو در این تحقيق
از روش شر س فنامه براي سنجش و روش م ستقيم براي ک سب داده ها ا ستفاده شده ا سرو برا ساش نتایج
تحقيق حدود  57.3درصتتد از شاستتخهویان بيان کرده اند که در خصتتوخ خدمات درمانی بيمه شتتدگان به
آنها

اطيع ر سانی خوبی شده ولی درخ صوخ مقرري بيمه شدگان و کمک ه ینه ازدواج و

حمایر در برابر حوادث و بيماري اطيع رستتانی کمی صتتورت گرفته استتر و بيفتتترین روش آشتتنایی با
خدمات ،وظایف و ماموریتهاي سازمان تامين اجتماعی از دیدگاه شاسخهویان گ ینه سایر و خبرگ اري ها
با  31.5در صد می با شد و کمترین گ ینه مطبوعات و سایر بوده اسرو سایر سازمان با  41در صد فراوانی
بيفتتتترین شل ارتباطی و اطيع یابی ستتتازمان تامين اجتماعی با شاستتتخهویان وخدمات گيرندگان ستتتازمان
 1و دانفيار دانفکده علوم ارتباطات و مطال ات رسانه ،واحد تهران مرک  ،دانفهاه آزاد اسيمی ،تهران ،ایران
 2و دانفجوي دکتري گروه ارتباطات اجتماعی ،واحد ميبد ،دانفهاه آزاد اسيمی ،ميبد ،ایران
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راشتتتامل شتتتده استتترو نتایج نفتتتان داد بين رضتتتایتمندي مخاطبان بيرونی با نظام جامع اطيع یابی داراي
همبستتتهی مثبر و برابر وجودداردو همینين بين نوع برنامه ری ي با نظام جامع اطيع یابی رابطه م نا داري
وجود داردو

واژگان کلیدی :روابط عمومی ،اطيع یابی ،سازمان تامين اجتماعی

بررسی وض ير نظام اطيع یابی ازمخاطبان برون سازمانی تامين اجتماعی 61 /

مقدمه
هرنند روابط عمومی یک واحد تاثيرگذار در توس ه و شيفرفر یک سازمان می باشد و می تواند
موجبات اف ایش مفتتروعير ،مقبولير و کارایی ستتازمانی را در شی داشتتته باشتتد ولی هنوز به یک
اعتقاد و باور عمومی در بستياري از ستازمانها تبدیل نفتده استر ،در صتحنه کارزار اطيعات ،هر
ستتتازمان و نهادي براي تداوم حيات خود ،نيازمند ارتباط با مردم و مخاطبان خود و تأثيرگذاري در
اذهان آنان میباشد ،که در سازمانها این وظيفه مهم و استراتژیک به عهده واحدهاي روابط عمومی
گذارده شده اسرو به واقع در اندك

سازمان هایی که به اهمير و نقش آفرینی واحد

روابط عمومی شی بردهاند و آن را تا سطش یک واحد تخصصی و حرفهاي ارتقاء دادهاند و از بابر
جایهاه،ستتاختارتفتتکييتی ،تامين نيروي انستتانی متخصتت

 ،امکانات و اعتبارات در حد مطلوبی

دیدهاندو روابط عمومی توانسته در یک سطش حرفهاي و کارشناسی منفاء خدمات ارزندهاي بویژه
در بهبود روابط بين ستازمان و مخاطبان  ،اثر بخفتی ف اليتها و دستتيابی به دستتاوردهاي مطلو در
سطش افکار عمومی باشد و جداي از ارتقاء مفروعير سازمانها ،مدیریر شهرت ،اعتبار و من لر و
کارایی را عاید سازمان نمایدو
لذابررستتتی وضتتت ير نظام اطيع یابی ازمخاطبان برون ستتتازمانی تامين اجتماعی به عنوان یک
مطال ه موردي در سطش شهر تهران ت يين گردیده که برا ساش آن م فخ

شود که نهونه ارتباط

وت املی بين ستتتازمان تامين اجتماعی با انبوه مخاطبان وخدمات گيرندگان آن برقراراستتتر ونقاط
ض ف وقوت این ارتباط نيسر وبه نه راهکارهاي براي اصي وبهبود این رابطه می توان دسر
یافر که تحقق این موارد را می توان مبنا واستتتاش شژوهش مذکور عنوان کرد ،نراکه درحاي
حاضتتردرکمتر ستتازمانی شتتاهد برقراري یک ارتباط وت امل موفق بين مخاطبان با ستتازمان وجلب
رضایتمندي وهمکاري حداکثري مخاطبان سازمان به عنوان یک اصل اساسی در شيفرفر وتوس ه
سازمانی را شاهد ه ستيم ودرحاي حا ضر یکی از م فکيت ا سا سی واحدهاي روابط عمومی نبود
یک نظام جامع اطيع یابی از مخاطبان ستتازمانی وعدم برقراري ارتباطی موثر واثربخش می باشتتدو
که این مستتت له جایهاه ،کارکرد،ماموریر ها ووظایف استتتاستتتی روابط عمومی ها رادرستتتازمان با
مفکيت عدیده اي روبه روساخته اسروبه بيانی دیهر یکی ازمفکيت امروزسازمانها عدم شناخر
مخاطبان برون ودرون سازمانی وبی توجهی به خوا سته ها  ،انتظارات وشي فنهادات آنان می با شد به
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واقع امر می توان گفر در ستتازمانها کمتر توجهی به نياز ها وخواستتته هاي مخاطبانفتتان در بيرون
سازمان ن فده وهمين امر موجبات نار ضایتی وعدم همراهی مخاطبان با اهداف  ،سيا سر ها وبرنامه
هاي ستتازمانی را درشی داشتتته که در بلند مدت کاهش کارایی ستتازمان وعدم توس ت ه ویفتترفر را
موجب خواهد گردیدو

بیان مسئله وموضوع
اطيع یابی از مخاطبان برون ستتازمانی یکی از ماموریر هاي ووظایف اصتتلی واحدهاي روابط
عمومی در سازمانها ودستهاههاي اجرایی را تفکيل می دهدوولی متاسفانه کمتر سازمانی به اهمير
و ضرورت اطيع گيري وآ شنایی با انتظارات وخوا سته هاي مخاطبانش توجه الزم را دارد به همين
دليل به طور م موي مي ان رضتتتایر مخاطبان برون ستتتازمانی دستتتتهاههاي اجرایی درحد نستتتبی
ودربسياري از موارد با نارضایتی همراه اسر وهمين امر همواره موجبات عدم همکاري ومفارکر
مخاطبان را براي اجراي برنامه هاي ستتتازمانها درشی داردو گرنه اطيعرستتتانی اصتتتولی یکی از
ویژگیهاي روابط عمومی کارآمد اسر ،ولی در مفهوم نوین روابط عمومی ،آنیه اولویر بيفتري
دارد ،اطيعیابی استترو به عبارت دیهر ،روابط عمومی به جاي این کهمدام از طرف ستتازمان براي
مردم شيام رستتانی و اطيعرستتانی کند ،س ت ی دارد نهاه مردم را به ستتازمان تفس تير کرده وآن را در
اختيار مدیریر ستتازمان قرار دهد و لذا اطيعیابی هموراه بایدمقدم براطيعرستتانی باشتتدوازستتویی
دیهرمهمترین شيوه اطيعیابی از افکار عمومی ،سنجش افکار عمومی اسرو
لذاانتخا مو ضوع "برر سی و ض ير نظام اطيع یابی ازمخاطبان برون سازمانی سازمان تامين
اجتماعی" درهمين را ستا صورت گرفته ا سر که با یک شيمایش ميدانی بتوانيم برر سی و شناختی
علمی از و ض ير حا ضر نظام اطيع یابی سازمان تامين اجتماعی به عنوان یک سازمان با مخاطبان
انبوه وگستتترده خدمات گيرنده داشتتته وبه نقاط قوت وضتت ف آن شی برده ودرنهایر به راهکارها
والهوي موفقی دراین زمينه دسر یابيم و

اهداف وضرورتها
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آ شنایی با و ض ير ف لی نظام اطيع یابی از مخاطبان برون سازمانی تامين اجتماعی وآگاهی از
نقاط قوت وضتت ف آن از نهاه خدمات گيرندگان این ستتازمان در ستتطش شتتهر تهران ودر نهایر
ر سيدن به راهکارها وشي فنهاداتی براي بهبود این نظام از جمله مهمترین اهداف و ضرورت هاي این
شژوهش راشامل می شودوهمینين توجه به اهمير وکارکردهاي نظام اطيع یابی از مخاطبان برون
ستتازمانی تامين اجتماعی ونقش آن در توستت ه وشيفتترفر ستتازمانی ول وم ارتباط موثر با خدمات
گيرندگان در ستتتطش شتتتهر تهران با هدف ارتقاء ستتتطش کمی وکيفی اطيع یابی واف ایش مي ان
ر ضایر ،م فروعير سازمانی وم فارکر آنان دراجراي موفق برنامه ها ،سيا سر ها ود ستاوردهاي
سازمان تامين اجتماعی از دیهر اهداف وضرورت هاي انجام تحقيق اسرو

تعریف عملیاتی واژه های تحقیق
روابط عمومی:
تاکنون از روابط عمومی ت اریف بي فماري به عمل آمده که برخی برگرفته از مفاهيم رایج وکونه
بازاري این حرفه استتر نظير "هنربرقراري ارتباط با مردم،آیينه تمام نماي ستتازمان ،شل ارتباطی بين
مس ولين ومردم وووو"وازسویی دیهر برخی ت اریف مفاهيم علمی از این حرفه ارائه شده ا سر ودکتر
حميد نطقی بنيانهذار روابط عمومی علمی در ایران درت ریفی از روابط عمومی آورده اسرو روابط
عمومی وکيل مدافع ستتتازمان در بيرون و مدعی ال موم در داخل ستتتازمان استتتر ویا ادوارد برنير
بن يان هذار روابط عمومی نوین درج هان ،روابط عمومی را ننين ت ریف می ک ند" :روابط عمومی
عبارت ا سر از دادن اطيعات به مخاطبين( مردم)و تيش هاي ترغيبی به منظور تغيير گرایش ها و
رفتار آنان و کوشتتش براي هم بستتته ستتاختن نهرش ها واقدامات یک ستتازمان با مخاطبان ومتقابي
نهرش ها و اقدامات مخاطبان با سازمانو" (امينی1355،خ)12
انجمن جهانى روابط عمومى ني درت ریف خود آورده اسر :
"روابط عمومی بخفتتى از وظایف مدیریر ستتازمان استتر و عملى ممتد ،مداوم و طر ری ى
شده ا سر که از طریق آن افراد و سازمان ها مى کو شند تا تفاهم و ش فتيبانى ک سانى را که با آنها
سرو کار دارند ،به دسر آورند"و(ميرس يد قاضی1370،خ)21

اطالع یابی :
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یکی از روش هاي برقراري ارتباط با مخاطبان درون وبرون ستتازمانی را تفتتکيل می دهد که عموما
با استتتتفاده از اب ارها وامکانات مختلف نرم اف اري وستتتخر اف اري با هدف آشتتتنایی با خواستتتته
ها،انتظارات  ،انتقادات وشيفتتنهادات مخاطبان ستتازمان استتر که در زمره وظایف واحدهاي روابط
عمومی در سازمانها قرار داردو
سازمان تامین اجتماعی :
سازمان تأميناجتماعی یک سازمان بيمهگر اجتماعی اسر که مأموریر اصلی آن شوشش کارگران
م د و حقوق بهير (به صورت اجباري) و صاحبان حرف و مفاغل آزاد (به صورت اختياري) اسرو
برا ساش قانون ،سازمان تأميناجتماعی یک سازمان عمومی غيردولتی ا سر که بخش عمده منابع
مالی آن از محل حق بيمهها (با مفارکر بيمه شده و کارفرما) تأمين میشود و متکی به منابع دولتی
نيسرو (سایر سازمان تامين اجتماعی)

فرضیات تحقیق
 -1بين مي ان رضتتتایتمندي مخاطبان بيرونی با نظام جامع اطيع یابی ستتتازمان تامين اجتماعی
ارتباطی م نی داري وجود داردو
 -2بين نهرش مخاطبان بيرونی و نظام جامع اطيع یابی ستتتازمان تامين اجتماعی ارتباط م نی
داري وجود داردو
 -3بين نوع برنامه ری ي و نظام جامع اطيع یابی ستتتازمان تامين اجتماعی ارتباط م نی داري
وجود داردو
 -4بين شتتتيوه برقراري ارتباط مخاطبان بيرونی با نظام جامع اطيع یابی ستتتازمان تامين اجتماعی
ارتباط م نی داري وجود داردو

سئوال اصلی تحقیق
آیا مخاطبان وخدمر گيرندگان ستتازمان تامين اجتماعی از نظام ارتباطی واطيع یابی این ستتازمان
رضایر دارند؟
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معرفی جامعه آماری
جام ه آماري این تحقيق را بيمه شدگان ش ب تهران می باشد آنها  32ش به تفکيل می دهدوت داد
بيمه شتتتدگان  5810854نفر در تهران می باشتتتدو بنابراین جام ه نمونه  124نفر بر استتتاش فرموي
کرکران و نمونه مقدماتی اسر
روش جمع آوری اطالعات
در این تحقيق از روش شرسفنامه جهر سنجش و روش مستقيم براي کسب داده ها شرداخته شدن
اسرو انتخا سواالت به صورت بسته می باشد سواي هاي بسته -شاسخ مجموعه اي از گ ینه ها را
ارائه میدهد تا شا سخ دهنده از ميان آن ها یکی را انتخا کندو شا سخ دهنده این نوع سواي ها را به
سرعر درك کرده و به سهولر به آن شاسخ میدهدو عيوه بر آن در استخراج داده ها ،میتوان به
سهولر آن ها را مقوله بندي و تجریه تحليل کرد و از طيف لکرت استفاده کرده ایم.

جداول آماری
جدوي توزیع فراوانی جام ه آماري برحسب مي ان آشنایی با کدام یک از وظایف و خدمات سازمان تامين
اجتماعی

مي ان آشنایی با کدام یک از وظایف و
خدمات سازمان تامين اجتماعی
متغير

درصد(بدون داده

درصد
تجم ی
48.7

فراوانی

درصد

الف  -خدمات درمانی بيمه شدکان

57

46.0

48.7

 -مستمري بازنفستهی و

22

17.7

18.8

67.5

ج -مقرري بيمه بيکاري

10

8.1

8.5

76.1

د -کمک ه ینه ازدواج

12

9.7

10.3

86.3

از کار افتادگی

هاي کمفده(
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ه -حمایر در برابر حوادث ،
بيماري
جمع کل
بدون شاسخ
جمع کل

16

12.9

13.7

117
7
124

94.4
5.6
100.0

100.0

100.0

با توجه به جدوي باال در حدود  46درصتتتد از افراد شاستتتخهو با خدمات درمانی بيمه شتتتدگان
آشتتنایی دارندو  8درصتتد ازا فراد با مقرري بيمه بيکاري آشتتنایی دارند درخصتتوخ کمک ه ینه
ازدواج در حدود  10در صد از افراد آ شنایی دارندکه از  124از شا سخهویان در حدود  7نفر به این
سواي جوا نداده اند و  117نفر به این شرسش جوا
داده اندو

جدوي توزیع فراوانی جام ه آماري برحسب مي ان اطيع رسانی در ارتباط با کداميک از وظایف
سازمان تامين اجتماعی

مي ان اطيع رسانی در ارتباط با کداميک از
وظایف سازمان تامين اجتماعی
متغير

الف  -ختتدمتتات درمتتانی بيمتته

درصد(بدون
فراوانی درصد

داده هاي
کمفده)

درصد
تجم ی

71

57.3

58.7

58.7

19

15.3

15.7

74.4

ج -مقرري بيمه بيکاري

12

9.7

9.9

84.3

د -کمک ه ینه ازدواج

10

8.1

8.3

92.6

شدکان
 م ستمري بازن ف ستهی و ازکار افتادگی
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ه  -حمتتایتتر در برابر حوادث،

9

7.3

7.4

121

97.6

100.0

3

2.4

بيماري
جمع کل
بدون شاسخ
جمع کل

100.0

100.0 124

با توجه به جدوي باال در حدود  57.3درصتتتد از شاستتتخهویان بيان نموده اند که در خصتتتوخ
خدمات درمانی بيمه شدگان به آنها اطيع رسانی شده اسر و در حدود  15.3درصد عنوان نموده
اند که اطيعات در خصوخ مستمري بازنفستهی و از کار افتادگی به آنها اطيع رسانی شده اسر
و شا سخهویان بيان نموده اندکه درخ صوخ مقرري بيمه شدگان و کمک ه ینه ازدواج و حمایر
در برابر حوادث و بيماري اطيع رسانی کمی صورت گرفته اسر و
جدوي توزیع فراوانی جام ه آماري برحسب مي ان اطيع رسانی کمتردر ارتباط با کداميک از وظایف سازمان
تامين اجتماعی

مي ان اطيع رسانی کمتردر ارتباط با
کداميک از وظایف سازمان تامين
اجتماعی
متغير

الف  -خدمات درمانی بيمه

درصد(بدون

فراوانی

درصد

داده هاي
کمفده )

درصد
تجم ی

16

12.9

13.2

13.2

15

12.1

12.4

25.6

ج -مقرري بيمه بيکاري

24

19.4

19.8

45.5

د -کمک ه ینه ازدواج

25

20.2

20.7

66.1

شدکان
 مستمري بازنفستهیو از کار افتادگی
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ه -حمایر در برابر حوادث،

27

21.8

22.3

88.4

الف و ه

2

1.6

1.7

90.1

جود

5

4.0

4.1

94.2

جوه

2

1.6

1.7

95.9

1

.8

.8

96.7

3

2.4

2.5

99.2

1

.8

.8

100.0

121

97.6

100.0

3

2.4

124

100.0

بيماري

وجود
جودوه
الف و

وج

جمع کل
بدون شاسخ
جمع کل

جدوي باالنمایانهر آن اسر که به نظر شاسخهویان درخصوخ بخش هاي خدمات مقرري بيمه
بيکاري و کمک ه ینه ازدواج و حمایر در برابر حوادث اطيع رستتانی کمتري از ستتوي ستتازمان
تامين اجتماعی صورت شذیرفته شده اسرو
جدوي توزیع فراوانی جام ه آماري برحسب مي ان رضایر از نوع خدمات  ،وظایف و ماموریتهاي سازمان
تامين اجتماعی

مي ان رضایر از نوع خدمات  ،وظایف و
ماموریتهاي سازمان تامين اجتماعی
متغير

درصد
فراوانی درصد

(بدون داده هاي
گمفده )

درصد
تجم ی

خيلی کم

4

3.2

3.2

3.2

کم

14

11.3

11.3

14.5

متوسط

68

54.8

54.8

69.4

زیاد

32

25.8

25.8

95.2

خيلی زیاد

6

4.8

4.8

100.0
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جمع کل

100.0 124

100.0

براستتاش جدوي باال54.8درصتتد شاستتخهویان وخدمات گيرندگان مي ان رضتتایر متوستتطی از
خدمات و ماموریتهاي ستازمان تامين اجتماعی داشتته اند و حدود  26درصتد گ ینه زیاد را انتخا
نموده اندلذا می توان بيان نمود که مي ان رضایتمندي شاسخهویان متوسط به باال

می باشدو

جدوي توزیع فراوانی جام ه آماري برحسب مي ان آشنایی بيفتر از نه طریق با نوع خدمات  ،وظایف و
ماموریتهاي سازمان تامين اجتماعی

آشنایی بيفتر از نه طریق با نوع
خدمات  ،وظایف و ماموریتهاي

درصد(بدون
فراوانی

درصد

سازمان تامين اجتماعی
متغير

الف – رادیو و تلوی یون

داده هاي درصد تجم ی
گمفده)

33

26.6

26.6

26.6

13

10.5

10.5

37.1

ج – سایر

39

31.5

31.5

68.5

د -دوستان و آشنایان

28

22.6

22.6

91.1

ه -سایر

8

6.5

6.5

97.6

الف و ج

2

1.6

1.6

99.2

1

.8

.8

100.0

124

100.0

100.0

– مطبوعات

الف و
جمع کل

وج

جدوي بيانهر آن اسر که نقش رادیو و تلوی یون و سایر ها و خبرگ اري ها و دوستان بيفترین
طریق آشنایی با خدمات  ،وظایف و ماموریتهاي سازمان تامين اجتماعی از دیدگاه شاسخهویان می
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با شد بي فترین گ ینه سایر و خبرگ اري ها با  31.5در صد می با شد و کمترین گ ینه مطبوعات و
سایر گ ینها می باشد و
آزمون فرضیات
فرضیه

متغیر اول

متغیر دوم

اول

مي ان رضتتتتایتمنتتدي

نظتتام جتتا مع

مخاطبان بيرونی

اطيع یابی

دوم

نهرش مخاطبان بيرونی

نظتتام جتتا مع

سوم

نوع برنامه ری ي

نتیجه

میزان

نوع

آزمون

همبستگی

همبستگی

قبوي

0.242

مستقیم
ضعیف

قبوي

0.744

قوی

اطيع یابی
نظتتام جتتا مع

قبوي

0.804

چهارم شتتتيوه برقراري ارتباط
مخاطبان بيرونی

مستقیم
قوی

اطيع یابی
نظتتام جتتا مع

مستقیم

قبوي

0.658

اطيع یابی

مستقیم
قوی

نتایج تحقیق
یافته ها ونتایج حاصتتتل از تحقيق با عنوان " بررستتتی وضتتت ير نظام اطيع یابی ازمخاطبان برون
سازمانی تامين اجتماعی(مطال ه موردي شهر تهران) موارد زیر را نفان دادو
-1نتایج نفتتان داد 32درصتتد از شاستتخهویان بين  25تا  35ستتاي ستتن داشتتته اند و فقط حدود 5
درصتتد از شاستتخهویان ستتنی باالتر از  55ستتاي رادارا بوده اند که می توان بيان کرد  80درصتتد از
شا سخهویان کمتر از  45ساي سن دا شته اندوهمینين حدود  64در صد از جام ه آماري را مردان و
 36درصد رازنان تفکيل داده اندو
 -2ازجام ه آماري موردشرسش  6.5درصد بيسواد  12 ،درصد داراي تحصييت زیر دیپلم 29 ،
درصد داراي تحصييت دیپلم و باالي دیپلم و  52درصد ليسانس و باالتر

می باشند

لذا بي فتر شا سخهویان داراي تح صييت عالی می با شندوهمینين حدود  43در صد از شا سخهویان
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کارمند  11.3،درصد دانفجو  ،حدود  30درصدني شغل آنهادرحوزه کاسب وشيفه ور و کارگري
بوده اسرو
-3آمارهانفان دادحدود  46درصد از افراد شاسخهو با خدمات درمانی بيمه شدگان  8 ،درصد با
مقرري بيمه بيکاري  ،حدود  10درصتتدبا کمک ه ینه ازدواج آشتتنایی داشتتته اند،همینين حدود
 57.3درصتتد از شاستتخهویان بيان نموده اند که در خصتتوخ خدمات درمانی بيمه شتتدگان به آنها
اطيع رستتانی شتتده استتر و در حدود  15.3درصتتد عنوان

نموده اند ،به نظر شاستتخهویان

درخصتتتوخ بخش هاي خدمات مقرري بيمه بيکاري و کمک ه ینه ازدواج و حمایر در برابر
حوادث اطيع رسانی کمتري از سوي سازمان تامين اجتماعی صورت شذیرفته شده اسرو
-4نتایج نفتتان داد58درصتتد از شاستتخهویان آشتتنایی در حد متوستتطی با خدمات و ماموریتهاي
ستتازمان تامين اجتماعی دارندوهمینين 13.8درصتتد شاستتخهویان اظهار داشتتته اند که آشتتنایی کم
وبستتتيار کمی از خدمات ووظایف ستتتازمان دارندو همینين54.8درصتتتد شاستتتخهویان وخدمات
گيرندگان مي ان رضتتایر متوستتطی از خدمات و ماموریتهاي ستتازمان تامين اجتماعی داشتتته اند و
حدود  26درصتتتد گ ینه زیاد را انتخا نموده اندلذا می توان بيان نمود که مي ان رضتتتایتمندي
شاسخهویان متوسط به باال می باشد و
-5براستتاش نتایج حاصتتله نقش رادیو و تلوی یون  ،ستتایر ها و خبرگ اري ها و دوستتتان اصتتلی
ترین اب ارهاي آشتتتنایی با خدمات  ،وظایف و ماموریتهاي ستتتازمان تامين اجتماعی از دیدگاه
شاسخهویان بوده و بيفترین گ ینه سایر و خبرگ اري ها با  31.5درصد می باشد و کمترین گ ینه
مطبوعات بوده اسر وهمینين سایر سازمان با  41درصد فراوانی بيفترین شل ارتباطی و اطيع یابی
سازمان تامين اجتماعی با شاسخهویان وخدمات گيرندگان سازمان راشامل شده اسرو
-6آمارها نفان دادحدود  72درصد از نيازهاي ارتباطی واطيعاتی شاسخهویان از طریق مراج ه
حضتتوري به ستتازمان تامين می گردد و این رقم در خصتتوخ ارتباط از طریق ستتایر ستتازمان به
مقدار  14.5درصتتتدمی رستتتد و نياز هاي ارتباطی از طریق شستتتر  6درصتتتد و از طریق تلفن به 5
در صدمی با شدولذا به نظر می ر سد هنوز نياز به اطيع ر سانی وطراحی روش هاي نوین تري براي
کاهش مراج ات مستتتتقيم خدمات گيرندگان به ستتتازمان وجودداردوهمینين 70درصتتتد از افراد به
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صورت مراج ه حضوري با سازمان در ارتباط هستند و  17.7درصد از طریق سایر سازمان و  4درصد
بصورت تلفنی با سازمان در ارتباط می باشند و
-7یافته ها ن فان داد4فر ضيه تحقيق با درجاتی از همب ستهی مورد قبوي واقع شد که درخصوخ
فرضتتتيه اوي با توجه به نمودار شراگنش نظام اطيع یابی و رضتتتایتمندي مخاطبان بيرونی می توان
نتيجه گرفر که همب ستهی ولی در حد ض يفی بين این دوو متغير وجود دارد،همینين درخ صوخ
فرضتتتيه دوم با توجه به نمودار شراگنش نظام اطيع یابی و نهرش مخاطبان بيرونی می توان نتيجه
گرفر که همبستهی قوي بين متغيرهاهسر ودر ارتباط با فرضيه سوم ني با توجه به نمودار شراگنش
نظام اطيع یابی و نوع برنامه ری ي می توان نتيجه گرفر که همبستتتتهی قوي بين این دو متغير
وجود دارد ،فر ضيه نهارم ني شراگنش نظام اطيع یابی و شيوه برقراري ارتباط مخاطبان ن فان داد
همبستهی قوي بين این دو متغيرني وجود داردودرمجموع س واي اصلی تحقيق وفرضيات به اثبات
رسيده اسرو
پیشنهادات
براساش نتایج ورهيافر هاي حاصل از تحقيق می توان شيفنهاداتی به شر زیر ارائه کردو
-1با توجه به اینکه بيش از نيمی از جام ه آماري تحقيق با وظایف وماموریر هاي سازمان تامين
اجتماعی آ شنایی متو سطی دارندالزم ا سر از سوي سازمان تامين اجتماعی اطيع ر سانی بي فتري
بویژه در خ صوخ م ستمري بازن ف ستهی،مقرري بيکاري ونهونهی حمایر از خدمات گيرندگان
درخصوخ حوادث وبيماریها صورت شذیردو
 -2از آنجا که بيفتتتتر آشتتتنایی مخاطبان از وظایف وخدمات ستتتازمان از طریق رادیو تلوی ون
وستتایر ها بوده استتر الزم استتر برنامه ری ي براي اطيع رستتانی خدمات ستتازمان از طریق ستتایر
رسانه هاي موثر نظير خبرگ اریها ومطبوعات ني به عمل آیدو
-3با توجه به اینکه اقباي خوبی براي استتتفاده از ستتایر ستتازمان براي اطيع یابی مخاطبان شتتده
اسر الزم اسر نسبر به تقویر سایر سازمان ورویکردي ت املی وارائه خدمر بيفتر از این طریق
صورت شذیردو
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-4نتایج تحقيق که نفتتتان دادهنوز بيش از 70درصتتتدخدمات گيرندگان براي انجام امور خودبه
صورت ح ضوري به سازمان مراج ه می کنند الزم ا سر برنامه ری ي براي ا ستفاده از شيوه هاي
نوین ارتباطات الکترونيکی بين سازمان ومخاطبان برقرار شود که این آمار باالي مراج ه ح ضوري
کاهش یابدو
-5با توجه به اهمير نظام اطيع یابی از مخاطبان که ارتباط مستتتقيمی با مي ان رضتتایر آنان از
سازمان داردودر تحقيق مذکور با درجات ض يفی مورد قبوي واقع شد الزم ا سر ن سبر به تو س ه
وتقویر نظام اطيع یابی سازمان اقدام شده واز روش ها وتکنيک هاي نوین مختلف در این حوزه
استتتفاده گردد تا ستتطش رضتایتمندي مخاطبان وخدمات گيرندگان این ستتازمان در تحقيقات ب دي
اف ایش یابدو
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