جزوه درس مبانی روابط عمومی

به نام خدا

مقدمه
روابط عمومی بهعنوان یک علم داراي اصول منطقی ،نظریه ،الگو و معرفتشناسی بوده و از قدرت پیشبینی نتایج و
ظرفیت بسیار باال براي سازماندهی روابط اجتماعی و بهبود عملکرد سازمانهاي اجتماعی برخوردار است .این توانمندي
زمانی قابلیت بروز بیشتري مییابد که نظامهاي حاکم بر جامعه از یک نظام باز تبعیت کنند ،در این صورت ،توان و قدرت
عمل روابط عمومی به حداکثر میرسد و به تعالی بخشیدن روابط اجتماعی کمک مینماید.
شایسته نیست که ارتباطات مردم با سازمانها سرد و عارى از مهر و رغبت باشد ،ضروري است که با انجام مطالعات و
بررسیهاي الزم اساساً معلوم شود که سازمانها واقعاً به چه رویه و رویکردى براى تعامل با مردم نیاز دارند؟ یکى از
عواملى که در سرنوشت هر گروه و فرد اهمیت و ارزش دارد و آنها را براى رسیدن به هدفشان یارى میدهد ،کیفیت
رابطه آنها با افراد و مؤسساتى است که با آن سروکار دارند .بنابراین ،نقش عمده روابط عمومى ،نزدیک کردن اذهان
عمومى به واقعیت در سازمانها است .توانایى شناخت و اقدام آگاهانه ،کاربرد روابط عمومى ر ا افزایش داده و منجر به
تحرك و کارایى آنها خواهد شد  .بر این اساس ،روابط عمومى در حقیقت مىتواند بهعنوان واسطه میان نهادها و مردم
نقش قابل قبولى ایفا کند .آنها میتوانند ،با تنظیم برنامه دقیق به سؤالها ،شکها و تردیدها پاسخ دهند.
پیدایش روابط عمومی
اصطالح روابط عمومى ،ترجمه واژه انگلیسی » «Public Relationsبراي نخستین بار در سال  7981در سالنامه
اتحادیه راه آهن آمریکا به کار برده شد .اگرچه از گذشتههاي دور پادشاهان و فرمانروایان از برخی روشها و تکنیکهایی
بهره میجستند که شواهد و عالئم این کوششها نشانگر نوعی برقراري ارتباطات و روابط عمومی است؛ اما تغییر و تحول
در روشهاي ارتباطی بهصورت مدرن و امروزي آن با تأسیس واحدها و دفاتر روابط عمومی از آمریکا شروع شد که طی
شش مرحله زمان بندي به موقعیت امروزي خود رسیده است:.
از سال  7811تا  7871که با رشد بسیار سریع واحدهاي اقتصادي ،تولیدي و بازرگانی همراه بود .در این سالها از یکسو
فساد مأموران مقامات دولتی آمریکا موجب شد که جامعه درصدد رسوایی آنها برآید و از سوي دیـگر سازمانها و
مؤسسات تالش میکردند با انتشار مطالبی در روزنامهها اعمال و اقدامات خود را در نظر مردم بـا آب و تاب بیشتـري
منعکس نمایند .در سال  7811اولین شرکت خصوصی خدماتی تحت عنوان روابط عمومی توسط آي وي لی(I-V-
) Leeفارغالتحصیل دانشگاه پرینستون و خبرنگار اقتصاد روزنامه نیویورك ورلد در شهر نیویورك ایجاد شد و از این رو
او را پدر روابط عمومی در آمریکا مینامند.
سالهاي  1918-1914میالدي برمیگردد ،در این سالها دولت آمریکا درگیر مسائل جنگ جهانی اول بـود وسعی
میکرد تا مقاصد جنگی خواستههاي خود را توسط روابـط عمومی مرتبط با مردم قرار دهد.
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سالهاي  7879تا  7898بهعنوان مرحله پس از جنگ و رشد بسیار وسیع واحدهاي روابط عمومی بهویژه در زمینههاي
اقتصادي بود و نیز تشکیل نخستین دوره آموزشی روابط عمومی در سال  7891در دانشگاه نیویورك ،که توسط
(ادوارد.ال .برینز) تدریس شد.
از سال  7898تا  7818که با رشد پیگیر ،منظم و علمی روابط عمومیها ،کوششهاي فراوان جهت ایجاد توازن و
هماهنگی بین منافع فردي و مصالح عامه صورت پذیرفت.
سالهاي  7818تا  1945و جنگ جهانی دوم :در این دوره در کنار کمیته اطالعات عمومی ،دولت اقدام به تأسیس اداره
اطالعات جنگ کرد و برخورداري از روابط عمومی بهجز آمریکا در سایر کشورها چون انگلیس ،آلمان ،فرانسه ،هلند و ...
هم احساس شد.
از سال  7811تاکنون جهان با گسترش بسیار روزافزون واحدهاي روابط عمومی روبرو بوده است و همراه با آن کتابها و
مطالب زیاد در زمین روابط عمومی تألیف شده است .مؤسسات آموزشی روابط عمومی ،سازمانهاي سنجش افکار
عمومی ،انجمنها و اتحادیههاي روابط عمومی و باالخره رشتههاي تحصیلی دانشگاهی روابط عمومی به وجود آمد و
روابط عمومی در تمام دنیا بهعنوان یک امر ضروري مورد توجه قرار گرفت.

تعریف روابط عمومی
تعاریف متعددي از روابط عمومی موجود است که هرکدام از زاویه خاصی به آن نگریسته است .ما در اینجا به تعدادي از
آنها که توسط صاحبنظران برجسته این رشته مطرح شده است میپردازیم:
فرهنگ «وبستر»  :حسن رابطه و ایجاد حسن نیت بین یک شخص یا یک سازمان با اشخاص و گروههاي دیگر یا با جامعه
از طریق توزیع مطلب و خبر و توسعه رابطه آن با مطالعه و سنجش عکس العملها.
در فرهنگ علوم اقتصادي زیر واژه روابط عمومی چنین میخوانیم :روابط میان افراد یا واحد اقتصادي با یک سازمان دیگر
و با مردم.
دکتر حمید نطقی (پدر روابط عمومی ایران) روابط عمومی را وکیل مدافع سازمان در بیرون و مدعیالعموم در داخل
سازمان تعریف کرده است.
دکتر یونس شکرخواه ،استاد ارتباطات در تعریف روابط عمومى مىگوید که روابط عمومى یک فلسفه است نه تکنیک.
یک تالش حرفهاى و کارکرد مدیریتى که هدفى جز خلق و حفظ این ارتباط نمىتواند داشته باشد و حفظ این ارتباط
بسیار مهمتر از خلق آن است و براى حفظ آن شرط وجود دارد :رابطهاى ماندگار است که مبتنى بر ارتباطى دوسویه و
رضایت مخاطب باشد.
رکسی هارلو از پیشگامان روابط عمومی در جهان در تعریف روابط عمومی میگوید« :روابط عمومی عبارت از دانشی است
که توسط آن ،سازمانها آگاهانه میکوشند به مسئولیت اجتماعی خویش عمل کنند تا بتوانند تفاهم و حمایت کسانی را
که براي مؤسسه اهمیت دارند ،به دست آوردند».
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اسکات ام کاتلیپ صاحب نظر روابط عمومی در جهان« :روابط عمومی اداره کردن وظایف ،شناسایی و ایجاد ،حفظ و
نگهداري روابط مطلوب و برجسته بین سازمان و جامعه است؛ جامعهاي که توفیق و ناکامی یک سازمان به آن وابسته
است».
ادوارد برنیر بنیانگذار روابط عمومی نوین ،روابط عمومی را چنین تعریف می کند« :روابط عمومی» عبارت است از دادن
اطالعات به مخاطبین (مردم) و انجام تالش هاي ترغیبی به منظور تغییر گرایش ها و رفتار آنان و کوشش براي هم بسته
ساختن نگرشها و اقدامات یک سازمان با مخاطبان خود و متقابالً نگرشها و اقدامات مخاطبان با سازمان.
انجمن بین المللی روابط عمومی در ماه می  ،7811تعریف زیر را براي روابط عمومی تدوین و تصویب کرد .همین تعریف
در نشست سال  7891مکزیکو ،مورد تائید قرار گرفت« .روابط عمومی بخشی از وظایف مدیریت سازمان است ،عملی
است ممتد ،مداوم و طرح ریزي شده که از طریق آن افراد و سازمانها میکوشند تا تفاهم و پشتیبانی کسانی را که با
آنها سرو کار دارند به دست آورند».
براساس آنچه که بیان شد ،می توان تعریف کاملی را براي روابط عمومی ارائه داد :روابط عمومی ،مجموعهاي از عملیات
ارتباطی آگاهانه مبتنی بر برنامه و تحقیق است که با استفاده از شیوههاي علمی و هنري به دنبال ارتباط با مردم و
اطالعیابی از نظرهاي آنان ،تجزیه و تحلیل گرایشهاي مخاطبان و افکار عمومی به منظور گفتگو با آنان براي رسیدن به
تفاهم با کاربرد روشها و ابزارهاي ارتباطی نوشتاري ،گفتاري ،دیداري و شنیداري است.
عناصر تشکیل دهنده روابط عمومی در این تعریف ها عبارتند از:
ـ روابط عمومی نیازمند سنجش رفتار عامه است؛
ـ روابط عمومی از اعمال مدیریت است و در ردیف کارهاي مدیر قرار دارد؛
ـ روابط عمومی باید بر اساس همین سنجشها و خط مشیها برنامه هاي خود را طرح و تنظیم کند؛
ـ روابط عمومی باید حد اعالي کوشش خود را در ایجاد حسن تفاهم براي تحصیل قبول عامه مبذول دارد.
یکی از نکات مشترك و در عین حال غیر قابل تردید در این تعریفها جایگاه خاص روابط عمومی در رده یکی از فعالیت-
هاي مدیریت است ،یعنی همانگونه که مدیر سازمان یا مؤسسه براي اداره امور سازمان مورد سرپرستی خود ،به کارهایی
از قبیل سازماندهی تأمین نیروي انسانی ،هدایت و نظارت در کارها ،هماهنگ کردن و برنامه ریزي و جزء آن می پردازند،
باید به نوعی کو شش فراگیر و مداوم براي تأثیر نهادن در اذهان مردم نیز دست بزند تا بتواند نظرات مثبت مردم را
درباره مؤسسه خود حفظ و از این رهگذر منافعی اعم از مادي و معنوي تحصیل کند  .نکته جالب توجه در این عصر آن
است که روابط عمومی خدمت به مدیریت است نه مدیر.
به طور خالصه میتوان گفت:
فلسفه روابط عمومی مردم داري و مشتري مداري است
هدف روابط عمومی ایجاد ،حفظ و تداوم تفاهم است
عمل روابط عمومی ایجاد ،حفظ و تداوم ارتباط است
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وظیفه روابط عمومی اطالع رسانی ،پاسخگویی و مهندسی رضایتمندي عامه است.
و تعریف روابط عمومی ایجاد ،حفظ و تداوم تفاهم بین سازمان و مخاطبان است( .یحیایی ایلهاي ،مبانی روابط عمومی)

تاریخچه روابط عمومی
روابط عمومی دوران باستان
بشر از آن زمان که به توسعه تمدن خود پرداخت؛ نیازمند به همکاري و ارتباط با دیگران شد و دامنه دار شدن امور شهر
نشینی و یا بهتر بگوییم گسترش شهرنشینی مستلزم ایجاد تشکیالت و سازمانهایی براي استفاده صحیح از منابع و افراد
بود .بدین جهت گروهها و دسته هاي مختلفی تشکیل شدند که منافع و فعالیتهاي آنها نسبت به گروههاي دیگر گاهی
موافق و گاهی مخالف بود .براي حل این اختالفها یا با یکدیگر به منازعه و پیکار می پرداختند و یا اینکه قرارها و مقرراتی
منعقد و وضع می نمودند.
البته حدود این قراردادها مشخص نبود؛ از این رو داشتن ارتباط و سعی در ایجاد نگه داشتن حُسن تفاهم از زمانهاي
دیرین شرط اساسی سازش و توافق میان گروه ها و ملتهاي مختلف بود و بشر از آغاز تاریخ کوشش می کرد ،که وسایلی
براي ایجاد ارتباط و تفاهم با دیگران بدست آورد و از کلیه علوم و فنونی که در اختیار داشت بدین منظور استفاده می
کرد .
یک نمونه عالی از وسایل ارتباطی در ایران باستان که براي ایجاد حُسن تفاهم و به منظور روابط عمومی بکار رفته است
کتیبه بیستون شاهنشاه هخامنشی است که بر صخره هاي کوه بیستون نقش بسته است .داریوش اول که مبتکر بسیاري
از روشهاي مملکت داري و اداره امور عمومی از قبیل تشکیالت کشوري و تنظیم مالیات و ایجاد خطوط ارتباطی شد .و
در این زمان داریوش براي مطرح شدن روش هایش براي اولین بار یک برنامه بزرگ روابط عمومی را به منظور نشان
دادن کارهاي خود به عموم افراد ملتهاي تابع ایران و ایجاد حُسن تفاهم در آنها اجرا کرد و در این راه از بهترین وسائلی
که آن زمان وجود داشت استفاده کرد .او فرمان داد به صخره هاي بلند کوه بیستون که چشمه هاي دامنه هاي آن محل
اُطراق کاروانیان ملتهاي بزرگ آن زمان چون آشوري ها ،بابلی ها و  ...بود کتیبه ي مفصلی به سه زبان معروف آن عصر
یعنی پارسی قدیمی ،ایالمی و بابلی بنویسند و نسخه هایی از آن را نیز به زبانهاي مختلف به کلیه کشورهاي تابع ایران
ارسال کنند تا مطالب آن در سراسر نقاط ایران بزرگ پخش شود .در واقع این کتیبه مانند یک روزنامه دیواریست که در
آن زبان جاي سایر وسایل امروز روابط عمومی از قبیل جراید ،تلویزیون ،فیلم و  ..را گرفته است.
روابط عمومی درایران
روابط عمومی در ایران سابقهاي طوالنی دارد .نظام هاي پادشاهی در ایران داراي نهادهاي اطالع رسانی ،تبلیغی و ترغیبی
خاص بودند که یک جریان ارتباطی یک سویه را از باال به پایین هدایت می کردند و این امر تا زمان مشروطه ادامه
داشت .اما از زمان مشروطه به دلیل تحوالت مختلف در جامعه از جمله ظهور طبقاتی مانند نخبگان و روشنفکران و رشد
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و انتشار روزنامه و مجالت ،فعالیت هاي اطالع رسانی رشد بسیار زیادي کرد و شکل جدیدي به خود گرفت .شیوه نوین
روابط عمومی در ایران با ملی شدن صنعت نفت همزمان است ،سپس وزارتخانه ها و سازمان هاي زیادي به منظور نشر
اخبار و ارائه عملکرد انجام شده و ارتباط مردمی و تسلط بر افکار عمومی و ایجاد ارتباط با رسانه هاي همگانی نیاز خود را
در این زمینه احساس کرده و روابط عمومی را به شکل نخستین آن آغاز کردند .براي اولین بار در مرداد ماه سال 7119
هجري شمسی در نمودار سازمانی شرکت سهامی تصفیة نفت ایران مستقر در آبادان ،ادارهاي تأسیس شد که آن را روابط
عمومی نامیدند .از سال  7111به بعد با الگوبرداري از این شرکت ،وزارتخانهها و مؤسسات بزرگ دیگر نیز به ترویج
واحدهایی به نامهاي انتشارات ،مطبوعات ،تبلیغات و اطالعات که بعداً همگی به روابط عمومی تغییر نام یافت ،پرداختند.
از سال  7111ادارات روابط عمومی با شکل و ترکیب فعلی و با آییننامهها ،اساسنامهها و شرح وظایف خاص خود از
گسترش بیشتري برخوردار شدند و توسط سازمان امور اداري و استخدامی کشور و وزارت اطالعات و جهانگردي وقت
(وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) از سال  7111تشکیالت جدید روابط عمومی در سازمانها به تصویب رسید و به تدریج
رشد و توسعة ادارات روابط عمومی به حدي رسید که امروز شاهد ان هستیم که هر مؤسسه ،سازمان ،کانون ،نهاد و ...
داراي روابط عمومی میباشد.
روابط عمومی (ضرورت ،وظایف ،اصول و انواع)
ضرورت و نیاز اجتماع به روابط عمومی
امروزه از دانش و هنر روابط عمومی به عنوان یک نهاد شبه مدنی در جهت تسهیل ارتباطات دو طرفه بین دولت و مردم
یاد میشود و با پیچیدهتر شدن نظام اجتماعی بر ضرورت ،گسترش و توسعه این علم و حرفه بیش از پیش اتفاق نظر
حاصل شده است تا آنجا که امروز کمتر نهادي یا سازمانی خود را بی نیاز از تشکیالت روابط عمومی می بیند .این در
حالی است که در کشورهایی مانند ایران که اصطالحاً با عنوان کشورهاي در حال گذار تعریف می شوند ،نقش ها و
وظایف نهادهاي سنتی کمرنگتر می شود و به اعتبار تقسیم کار بیشتر ،نهادها و مناسبات جدید شکل میگیرند که در
رشد فرایند شهرنشینی ،سواد آموزي ،گسترش ارتباطات به مفهوم عام یا افزایش سطوح مختلف مشارکت سیاسی و
اجتماعی خود را بیشتر نشان می دهد؛ در این وضعیت قالب هاي قبلی دیگر پاسخگو نیست  ،زیرا نیازهاي جدید به
وجود آمده است و براي برآوردن و تأمین این نیازها ،ساختارها ،نهادها و مناسبات تازهاي مورد مطالبه قرار می گیرد .اما
یک پرسش باقی می ماند و آن این است که نقش روابط عمومی در فرایند تغییرات چگونه تعریف می شود؟
بدون تردید در یک جامعه ساده و نهادینه نشده نقشها مشخص است ،به عبارت دیگر صنایع و نهادهاي صنعتی متعارف
براي حل و فصل مسائل افراد و جامعه کافی به نظر میرسند و شاید به نهادهاي واسط و میانجی چندان نیازي نباشد،
زیرا افراد به طور مستقیم می توانند براي حل و فصل مسائل خود به مراجع اصلی و پاسخگو مراجعه کنند .اما در یک
جامعه پیچیده و پیشرفته نیازها و مطالبات بیشتري ایجاد میشود و ضرورت نظم و قا نون در آن افزایش یافته ،نوعی
تقسیم کار به ویژه در بعد اجتماعی شکل می گیرد .در این جوامع پدیده اي به نام دولت جدید و سازمان اداري جدید
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معنا پیدا می کند و هر فردي بدون شک براي ارتباط خود با جامعه و جامعه براي ارتباط خود با دولت نیازمند این
واسطه ها است .از جمله این واسطهها می توان از نهادهاي روابط عمومی نام برد  ،یعنی روابط عمومی عهده دار همان
وظایفی است که فرد در گذشته ،خود آن را انجام می داد.
روابط عمومیها میتوانند پل ارتباط بین افراد جامعه و سازمانها باشند ،البته پلهایی که اگر مستحکم نباشند به یقین
از بهره ذهنی الزم و کارآیی برخوردار نخواهند بود .روابط عمومی با مجموعه اي از ابزار و مصالح بی جان  ،سخت  ،سفت
و ساده موجود در طبیعت سروکار ندارد ،بلکه حوزه و حیطه عمل آن احساسات و عاطفه ها و در یک کالم افکار عمومی
است و این خود اوج اهمیت جایگاه و مراتب روابط عمومی را میرساند که به عنوان فن و هنر برقراري ارتباط به منظور
تأثیرگذاري بر جامعه و دریافت تصویر واقعی از افکار عمومی به منظور لحاظ کردن این نگرش و تصورات در اداره بهتر
سازمان تلقی می گردد .با ذکر این تعریف ها هر سازمانی که به دنبال موفقیت خویش و رضایت م راجعین خود باشد ،
بی نیاز از روابط عمومی نیست  .بی شک حاصل یک روابط عمومی موفق براي فرد و یا سازمان ها شهرت ،رضایتمندي و
اعتبار را در پی خواهد داشت که در جوامع و سازمان هاي برخوردار از روابط عمومی قوي و مؤثر با آشکار شدن نقاط
قوت و ضعف سازمان  ،پویایی  ،کارآمدي و توسعه پایدار شکل خواهد گرفت
وظایف روابط عمومی
در بخش روابط عمومی ،حدود  11عنوان وظیفه شناسایی شده که در شش طبقه قرار میگیرند و عبارتند از:
وظایف انتشاراتیوظایف تبلیغاتیوظایف ارتباط رسانه اي و مردمیوظایف سمعی و بصريوظایف مطالعات و برنامه ریزيوظایف تشریفاتی و خدماتیبر اساس پژوهش انجام شده از مدیران روابط عمومی هاي دولتی و غیردولتی و صاحب نظران مشخص شد که برخی از
وظایف غیر قابل واگذاري هستند .براي مثال وظیفه ارتباط مردمی و تماس با مردم و پاسخگویی به آنها ،پیگیري
شکایات مردمی ،مکاتبات مردمی و پاسخ به آنها و هماهنگی دیدار مردم با ر ئیس سازمان به هیچ وجه قابل واگذاري
نیستند .در مقابل ،وظایفی نیز وجود دارد که به طور کامل قابل واگذاري هستند ،مانند تولید کتاب هاي اطالع رسانی،
تهیه مجموعه بریده جراید و ایجاد آرشیو اطالعاتی و مطبوعاتی .به طور کلی وظایف انتشاراتی روابط عمومی ها تا حد
بسیار زیادي قابل واگذاري هستند.
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به طور کلی روابط عمومی سازمان ها وظایف خود را در ابعاد اطالع رسانی ،تبلیغ و ترغیب ،مشارکت جویی ،همگرایی و
بهینه سازي امور به مرحله ظهور میرسانند که این وظایف بر پایه ارتباطاتی مانند ارتباطات داخلی ،ارتباطات خارجی،
روابط اجتماعی ،روابط رسانه اي و  ...بنا شده است.
با کمی دقت در وظایف مورد اشاره ،مالحظه می شود که ارتباطات ،محور اصلی وظایف روابط عمومی محسوب شده و
داراي اهمیت ویژه اي می باشد که باید در سازمان ها تمرکز خاصی روي این مقوله شود  .اگر ارتباط با مخاطبان به
درستی تحقق نپذیرد ،دیگر وظایف روابط عمومی عمالً معنایی نخواهند داشت.
وظایف روابط عمومی به عنوان بخشی از مدیریت سازمان عبارت است از:
 .7پیش بینی ،تحلیل و تفسیر افکار عمومی ،گرایش هاي ذهنی و مسائلی که ممکن است به نحو مطلوب یا نامطلوب بر
عملیات و طرح هاي سازمانی تأثیر بگذارد.
 .9مشورت هاي اداري در زمینه تصمیم گیري ها ،مراحل اجراي آنها و ارتباطات در کلیه سطوح سازمان به نحوي که
عواقب عمومی این تصمیم گیري ها و مسئولیت شهروندي اجتماعی سازمان در نظر گرفته شود.
 .1بررسی ،هدایت و ارزیابی برنامه هاي اجرایی و ارتباطی که براي دستیابی به تفاهم مخاطبان و تحقق هدف هاي
سازمان ضروري است ،این برنامه هاي اجرایی می تواند شامل بازاریابی برنامه هایی براي ایجاد ر ابطه با گروه هاي مالی
سرمایه گذاران ،کارمندان و کارگران گروه هاي اجتماعی و دولت باشد.
 .1طرح ریزي و اجراي برنامه هاي سازمان به منظور تأثیرگذاري و یا تغییر سیاست هاي عمومی.
 .1تعیین هدف ها ،برنامه ریزي  ،بودجه بندي ،استخدام و آموزش کارمندان ،تهیه سایر تجهیزات و به طور خالصه اداره
منابع مورد نیاز اجراي تمامی برنامه ها.
اعمال مدیریت شایسته در جامعه ،در درون شبکه هاى ارتباطى گسترده نیاز به اطالعات و آگاهى هاى متقن ،روزآمد،
واقعى و کارآمد از جامعه دارد .دستیابى به چنین اطالعات و آگاهى ها نیاز به روابط عمومى قوى و پایدار را محرز مى
کند بر این اساس ،از عمده وظایف روابط عمومى مى توان به موارد زیر اشاره کرد:
-مطلع کردن و خبر دادن

-ترغیب ،تشویق ،ترویج و تبلیغ

-هماهنگى مورد نیاز سازمان

انجام تحقیقات اجتماعى و افکارسنجى و پیوند آن به منابع سازمان و عموم مردمانواع روابط عمومی رایج در سازمان ها
روابط عمومی ها در سازمان ها به لحاظ شیوه کارکردي داراي انواع مختلفی می باشد:
الف – روابط عمومی تحلیل گرا
مدیریت شایسته ساالري است ،

برنامه منظم و دقیق دارد

نوآور و خالق است

در مقابله با بحران ها واکنش مناسب دارد،

انعطاف پذیر است

اثرگذار است

ب  -روابط عمومی توجیه گرا
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بی برنامه است

دانش مدیریت ضعیفی دارد
پر هزینه و مخارج است

پر زرق و برق است

منفعل و بی تاثیر است
براي فعالیت هاي خود  ،توجیه غیر منطقی دارد

ج  -روابط عمومی تبیین گرا
محافظه کار و کلیشه اي کار می کند

داراي برنامه است اما با تاثیرگذاري کم
فاقد انعطاف پذیري و خالقیت است
روابط عمومی تحلیلگر

در فضاي اجتماعی و فرهنگی مناسب ،فرهنگ مدیریتی مطلوب و مبتنی بر شایسته ساالري و به شرط متخصص بودن و
کارشناس بودن مدیر روابط عمومی ،امکان تولید روابط عمومی تحلیل گر فراهم میشود .روابط عمومی تحلیلگر یک
روابط عمومی کارآمد است .این روابط عمومی با توجه به فلسفه وجودي سازمان ،اهداف اصلی و فرعی آن و امور حرکت
میکند .روابط عمومی تحلیل گر داراي برنامه ادواري منظم ،روزانه ،هفتگی ،ماهیانه ،فصلی و ساالنه است  .براي مقابله با
بحران ها و چالش ها که ناگهان و خارج از اراده حادث می شود ،داراي طرح هاي معین است .این نوع روابط عمومی براي
بهره گیري از فرصت هاي مناسب که پیش می آید نیز داراي طرح هاي بهرهگیري و بهره برداري است .در یک جمع
بندي می توان گفت که روابط عمومی تحلیلگر یک روابط عمومی علمی ،نظام مند ،فعال ،نوآور ،قابل انعطاف و اثرگذار
است که به مقام مشاور مدیریت ارتقا می یابد و سازمان را در دستیابی به اهدافش یاري می نماید و در تهیه و تدوین
سیاست ها و خط مشی هاي سازمان سهیم و شریک است  .در مقابل روابط عمومی تحلیل گر روابط عمومی توجیه گر
قرار دارد.
روابط عمومی توجیه گر
همچنان که پیشتر بیان شد در فضاي نامناسب سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی و با وجود مدیران و فرهنگ مدیریتی
نامساعد و پایین بودن دانش تخصصی مدیر واحد روابط عمومی ،نوعی روابط عمومی پدیدار می شود که آن را روابط
عمومی توجیه گر می نامند .این نوع روابط عمومی یک مشاطهگر بزك کننده و توجیهگر است که بیشتر شایسته
تبلیغات با معنی منفی کلمه است .این روابط عمومی فاقد برنامه ریزي ادواري و مدون است که به صورت منفعل به
دنبال حوادث و رویدادها میدود و با منطقی سطحی و استدالل هایی غیرقابل باور و با غوغاساالري و فعالیت هاي
ارتباطی پرخرج و بیش تر پرهزینه و پر زرق وبرق سعی در توجیه رویدادها ،اقدامات و تصمیمات مدیران سازمان دارد.
روابط عمومی تبیین گر
در فاصله بین این دو روابط عمومی ،روابط عمومی تبیین گر وجود دارد ،که در خوشبینانه ترین شکل آن تنها به اعالم و
بیان رویدادها و گزارش و تشریح اقدامات سازمان می پردازد .این نوع روابط عمومی اگر داراي برنامه مدون ادواري روابط
عمومی هم باشد ،این برنامه ها فاقد انطعاف ،نوع آوري ،جذابیت و اثربخشی است  .روابط عمومی تبیینگر یک روابط
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عمومی سطحی محافظه کار با لحنی کلیشه اي ،تکراري و قالبی است .یکی از عوامل مؤثر براي گذار از روابط عمومی
تبیین گر به روابط عمومی تحلیل گر ،وجود انجمن هاي حرفه اي و تخصصی فعال و پرتحرك است.
ویژگی هاي الزم براي روابط عمومی
به گفته نطقی ،پدر روابط عمومی نوین ایران ،با فرا رسیدن دوران علمی مدیریت ،دیگر باید روابط عمومی را نه به عنوان
هنر مردم داري و یا مقداري تکنیک ،بلکه به عنوان مجموعه اي از هنر و فن و باالتر از همه ،فلسفه اي استوار بررسی
کرد .کاربرد روابط عمومی در ابعاد مختلف و ظرفیت باالي این دانش براي ارایه خدمت و کمک به انسانها در رسیدن به
اهداف انسانی به عنوان یک رسالت اصلی ،به مرور شاخه هاي مختلفی از روابط عمومی را مطرح کرده است به طوریکه
«رکس هارلو» ،از اندیشمندان علم روابط عمومی در سال  7891پس از بررسی  119تعریف مربوط به روابط عمومی
مشخصههایی را براي روابط عمومی عنوان کرد که در اجالس کنگره جهانی انجمن بین المللی روابط عمومی در
مکزیکوسیتی به تصویب می رسد .در این توافق بر ویژگی هاي زیر براي روابط عمومی تأکید می شود:
 روابط عمومی ،فعالیت ارتباطی دو طرفه است؛ روابط عمومی یک وظیفه مدیریتی است هدف روابط عمومی ،استقرار و حفظ تفاهم دو طرفه است؛ فعالیت هاي روابط عمومی با تحقیق شروع می شود و با ارزیابی تمام می شود؛ روابط عمومی براي تأمین اهداف مورد قبول جامعه تالش می کند و داراي مسئولیت اجتماعی است؛ویژگی هاي مدیران روابط عمومی
ابتکار ،روحیه سازندگی ،اعتماد به نفس ،برخورداري از قضاوت شخصی و مستقل
اهداف سازمان را پیگیري کند.
از اعتبار الزم نزد کارکنان و مدیران برخوردار باشد و قدرت ارتباط با مدیریت باالي سازمان را داشته باشد .
توانایی انجام کار گروهی را داشته باشد.
قدرت برقراري ارتباط با رسانه ها را داشته باشد.
از سازمان شناخت داشته باشد و با تغییر مدیران بالفاصله ویژگی هاي مدیر جدید را تجزیه و تحلیل و به خواسته هاي او
پاسخ دهد .
مدیران روابط عمومی باید روابط متقابل سازمان و محیط را بررسی کنند .
مدیران روابط عمومی باید بتوانند به طور استراتژیک فکر کنند و همچنین تمایل داشته باشند ،نتایج کارشان را اندازه
گیري نمایند .
قدرت رهبري داشته باشد .
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وفاداري،اجراي عدالت،رك گویی ،انصاف در تقسیم کارها ،صبر و شکیبایی تشویق و تنبیه کارکنان
ویژگی هاي کارکنان روابط عمومى
کسى که روابط عمومى را به عنوان شغل انتخاب میکند و مسئولیت انجام وظایفى را در این حرفه مى پذیرد ،باید به
عنوان یک حرفه به آن نگاه کند و سعى کند مهارت ها و تخصص هاى آن را فرا گیرد و آینده شغلى و پیشرفت اجتماعى
خود را بر اساس آن برنامه ریزى کند.
باید استعداد ،آمادگى ،ظرافت ،تناسب و توانایى فردى ،عالقه ،اندیشه زاینده یا اندیشه خالق ،انگیزه پیشرفت ،شهامت و
شجاعت داشته باشد و همچنین قدرت تجزیه و تحلیل مسائل محیط کار و اصول و فلسفه سازمان را به خوبى بشناسد.
متصدیان روابط عمومى ،باید ضمن آشنایى با عناصر و اجزاى تشکیل دهنده ارتباط یعنى معنا و مفهوم انواع ارتباط از
نظر نماد ،کالمى و غیر کالمى ،به طور کامل از جریان ارتباطى در تبیین اهداف و استمرار و پایدارى وظایفشان شناخت
کافى داشته باشند .از جمله با مدل ارتباطى که توسط «هارولد ال سول» دانشمند علوم اجتماعى آمریکا معرفى شده که
عبارت است از :چه کسى (منبع) چه مى گوید (پیام) به چه کسى (مخاطب) از چه راهى (رسانه یا حامل) و با چه تأثیرى
(عکس العمل ) ،آشنایى داشته باشد.
برخی از اطالعات و دانش هایی که براي انجام کارهاي روابط عمومی مورد نیاز است عبارتند از:
هنر ارتباطات ،روانشناسی ،روانشناسی اجتماعی ،جامعه شناسی ،علوم سیاسی ،اصول مدیریت و اخالق
شرط اولیه اجراي صحیح و مطلوب طرحها و برنامه هاي هر واحد روابط عمومی با میزان باالي عالقه و دلبستگی مدیر
آن رابطه مستقیم دارد  .عالوه بر این باید در کنار او کارشناسانی با ویژگی هاي زیر باشند.
داراي تخصص باشد( فناوري  ،ارتباطات  ،روابط عمومی )....
داراي تجربه کافی باشد
عالقه و وفاداري به شغل و سازمان
آگاهی از عملکرد و وظایف سازمان آگاهی داشته باشد
شناخت الزم از مخاطبان و مشتریان
احساس مسولیت اخالقی
آشنایی به سازمان آگاهی و جامعه آگاهی و آگاهیهاي روز
نوآوري و خالقیت داشته باشد
آشنایی با روزنامه نگاري و قدرت نویسندگی
گوش دادن موثر و همدلی با مراجعین و مخاطبان
مدیران سازمان ها ،همواره از مسئوالن روابط عمومى مىخواهند تا افکار عمومى موجود را براى آنها ارزیابى کرده توضیح
دهند و یا در موارد نیاز افکار عمومى مساعد ایجاد کنند و یا افکار عمومى منفى را چنانچه وجود دارد ،تغییر دهند.
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شناخت افکار عمومى نحوه شکل گرفتن و راه هاى تغییر آن براى مسئوالن روابط عمومى داراى اهمیت است ،زیرا آنان را
قادر مى سازد با موفقیت تغییرات الزم را در افکار عمومى ایجاد کنند.
نقش هاي روابط عمومی
الف) نقش آینده نگري:
هدف از آینده نگري ،محاسبه یا پیشگویی برخی از رویدادها یا شرایط آتی است .آینده نگري به مدیر کمک میکند تا
شرایط آینده را به خوبی بشناسد و براي مشکالتی که در راهند ،چاره اندیشی کند.
 به بیان دیگر هدف اصلی آینده نگري ،کسب آگاهی درباره رویدادهاي نامعلومی است که احتماالً در آینده روي خواهدداد.
 با پیش بینی اتفاقات آینده و مطالعه منطقی و تحلیل اطالعات موجود ،می توان آگاهانه به استقبال آینده رفت. در واقع آینده نگري ،علم یا هنري است که با استفاده از اطالعات تاریخی و شیوه هاي کمی و کیفی ،آینده را موردتحلیل قرار می دهد.
روابط عمومی در نقش آینده نگري الزم است در زمینه هاي زیر فعالیت کند:
 .7کسب آگاهی درباره حوادث نامعلوم که رخ خواهد داد .9 .تحلیل اطالعات محیطی در زمینه هاي مختلف
 .1پیش بینی هاي عالمانه درباره تحوالت محیط و اثرات آن بر سازمان  .1تقویت افق شناسی
 .1برنامه نویسی براي آینده  .1آینده نگري و به دنبال آن آینده سازي براي سازمان
ب) نقش بحران ستیزي:
 .7پیشگیري از بحران :
 شناسایی محورها و گلوگاه هاي بروز بحران فراهم آوردن فرآیندهاي برنامه ریزي براي پیشگیري از بروز بحران. یادآوري هاي مداوم به واحدهاي سازمان براي انجام اقدامات پیشگیرانه. .9حل و فصل بحران :
 ترویج طرز تلقی سرمایه اي از بحران؛ فراهم کردن زمینه هاي پذیرش اصولی بحران در سازمان؛ خط شکن شدن در بحران و باز کردن راه براي بقیه فعالیت هاي سازمان؛ -ایجاد فضاي آرام و تسلط بر امور سازمان؛

 -هوشیاري مضاعف در زمان بروز بحران در سازمان؛

 -تصمیم گیري هاي اصولی و منطقی در زمان بحران؛

 -حمله به قلب و نقاط کلیدي بحران؛

 تقویت قدرت ترکیب عوامل و توانمندي هاي سازمان براي حل بحران.ج) نقش اعتبارسازي براي سازمان:
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 یکی از عوامل جلب و جذب مشتریان و مخاطبان جدید و کسب فرصت رقابت براي سازمان ،وجود اعتبار و آبرويسازمان است.
 معموال سازمانها به طور نسبی از اعتبار و حیثیت اجتماعی برخوردارند .البته این اعتبار اجتماعی ممکن است تحتتأثیر عوامل مختلف برون و درون سازمانی خدشه دار شود.
 بر این اساس یکی از نقش هاي روابط عمومی ،حفظ حیثیت و اعتبار سازمان و همچنین اعتبارسازي هاي جدیدمتناسب با شرایط و ویژگی هاي سازمان است.
 حیثیت اجتماعی عبارت است از میزان اعتباري که مشتریان و افراد محیط ،براي سازمان قائل هستند.د) نقش فرهنگ سازي:
 هدف فرهنگ سازي این است که احساس هویت را در اعضاي سازمان تقویت کند .به طوري که در آنان نسبت بهباورها و ارزش ها تعهد ایجاد کند.
 ارزش ها موجب تقویت و ثبات هر چه بیشتر سازمان می شوند و افراد تازه وارد را با علت وجود فعالیت و رویدادهايسازمان آشنا می کنند.
 قدرت فرهنگ ،بیانگر یا نشان دهنده توافقی است که بین اعضاي یک سازمان و ارزش هاي خاص وجود دارد.ه) نقش نظریه پردازي:
 هدایت ایدئولوژیک سازمان به طور جامع نگر و کلی؛ ایده سازي و یاددادن به کارکنان سازمان که ایده سازي کنند؛ تحلیل مسایل حرفه اي و سازمانی در ابعاد مختلف؛ -برقراري ارتباط بین مولفه ها و موضوعات؛

 بیان فلسفه ها و رسالت هاي سازمان؛ -تبیین درست جریانات سیاسی درون و برون سازمانی؛

 سوژه سازي براي فعال کردن تفکرات سازمان.ن) تقویت همبستگی و افزایش بهره وري درون و برون سازمانی
آگاه کردن کارکنان از تغییر و تحوالت سازمانی
برقراري ارتباط مستقیم و غیر مستقیم مدیران با کارکنان و مخاطبان برون سازمانی
ایجاد زمینه ها و بستر هاي تفاهم ،هماهنگی و وحدت سازمانی
الگوهاي روابط عمومی
بی تردید ،هر نگرشی گویاي اهداف و شیوههایی است که نحوه رسیدن به آنها را مشخص می کند .بررسی نگرشهاي
عمده به روابط عمومی نشان می دهد که در هر نگرشی می توان دو واژه کلیدي را مشخص کرد که شامل «هدف» و
«مسیر» هستند .منظور از مسیر کار روابط عمومی ،تاکتیکهایی است که روابط عمومی براي رسیدن به اهداف خود
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انتخاب می کند .هدف ،مشخص کننده افق ها و ارزش هایی است که روابط عمومی در پیام ها و برنامه هاي خود در نظر
میگیرد.
بر این اساس می توان گفت که هر نگرشی ،الگوي خاص خود را ارائه می کند؛ هر چند درجات پاي بندي به یک نگرش
نیز می تواند الگوهاي مختلفی داشته باشد که بر یک نگرش خاص مبتنی هستند.
اسپیرینگ تون .اتال از صاحب نظران روابط عمومی ،اعتقاد دارد تاکنون الگوي خاصی از روابط عمومی ارائه نشده است
که بتواند روش مشخصی را ارائه دهد که به نوبه خود کلیه فعالیت هاي بخش هاي متفاوت روابط عمومی را همزمان
تنظیم کرده و سر و سامان دهد .وي این مسئله را ضعف علمی نظریه روابط عمومی عنوان می کند.
باید گفت علی رغم اینکه بعضی از صاحب نظران روابط عمومی بر ضرورت تطبیق کلیه برنامه هاي روابط عمومی با یک
الگوي مشخص تأکید دارند ،این وضعیت هاي مختلف هستند که می توانند در گزینش الگوها مؤثر واقع شوند .با این
وصف ،الگوي اصلی و حاکم بر برنامه و راهبردهاي ارتباطی آن لزوماً باید مشخص باشد و استفاده از سایر الگوها در
صورتی مجاز است که با الگوي اصلی تناقض پیدا نکند.
با توجه به این توضیح مختصر ،مهم ترین الگوهاي روابط عمومی به شرح ذیل است:
 .7الگوي نمایندگی مطبوعات/تبلیغات
 .9الگوي اطالع رسانی
 .1الگوي دوسویه ناهمسنگ
 .1الگوي دوسویه همسنگ
 .1الگوي صنعت روابط عمومی حرفه اي
 .1الگوي روابط عمومی حرفه اي
 .1الگوي دوسویه
 .9الگوي ترکیبی
 .8الگوي دوسویه جدید
چهار الگوي اول در سال  7891توسط گرونیگ و هانت ارائه شدند ،اما آنها بعدها دریافتند این چهار الگو از ظرفیت الزم
براي انطباق کلیه برنامهها و اقدامهاي روابط عمومی با آنها برخوردار نیستند ،لذا در سال  7889الگوهاي «صنعت روابط
عمومی» را مطرح ساختند .ویژگی هاي عمده هر یک از الگوهاي یاد شده به قرار زیر است:
الف -الگوي نمایندگی مطبوعات یا تبلیغات
این الگو در آستانه ورود به قرن  78رواج یافت و در این زمان به عنوان الگوي متداول روابط عمومی ترویج پیدا کرد .طبق
این الگو ،روابط عمومی به مثابه نماینده مطبوع ات در سازمان عمل می کند و با تهیه اخبار مختلف در صدد تغذیه
اطالعاتی مطبوعات است .ریچارد وست نویسنده انگلیسی و از منتقدان روابط عمومی وقتی از روابط عمومی انتقاد می
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کند و می خواهد انواع روابط عمومی را مشخص کند ،می گوید« :روابط عمومی را می توان به دو نوع «خوب» و
«بد»تقسیم کرد .روابط عمومی بد ،روابط عمومی است که از شیوه نگارش مطبوعات تقلید میکند و مهم ترین وظیفه
خود را فقط جمع آوري اطالعات براي ارائه به مطبوعات میداند».
در واقع ،او از الگوي متداول روابط عمومی در اوائل پیدایش روابط عمومی که همان الگوي نمایندگی مطبوعات است،
انتقاد می کند .در این الگو ،حقیقی بودن کامل محتواي برنامه هاي روابط عمومی مد نظر نیست و تحقیق و کشف حقایق
از اهمیت کمتري برخوردار است .همچنین ارتباط روابط عمومی با مخاطب یک سویه است .همانطور که این ویژگیها
گویاست این الگو با نگرش عمل گرایانه و تبلیغاتی به روابط عمومی همخوانی دارد.
به طور خالصه مشخصات این الگو به شرح زیر است:
 فعالیت هاي روابط عمومی یک سویه است و فقط منافع سازمان را مد نظر قرار می دهد و لذا مدیریت مدار است. منظور از روابط عمومی همان تبلیغات است. مخاطب را منفعل تلقی میکند و به دنبال آن است که مخاطبان را براي پذیرش اهداف سازمان ترغیب کند. روابط عمومی خود را نماینده مطبوعات در سازمان تلقی می کند (روزنامه نگاران مقیم) و به دنبال تغذیه اطالعاتیمطبوعات بوده و هدف ارتباط ،تبلیغات است.
 کارشناسان روابط عمومی نقش یک تکنیسین ارتباطات را ایفا می کنند و سعی دارند با استفاده از تکنیک هاي مختلفاز قبیل خبر ،مقاله مطبوعاتی و ...ایفاي نقش کنند.
 کاربرد راهبردي روابط عمومی ،ایجاد ارتباط با رسانه ها است. هدف روابط عمومی انعکاس اطالعات خوشایند و حذف اطالعات ناخوشایند است. به خاطر یک سویه بودن جریان ارتباط ،به ارزیابی فعالیت ها و سنجش اثربخشی آنها توجه نمیشود و ارزیابی موردينیز بیشتر معطوف به سنجش محتواي رسانهها ،آن هم با نگاه کمی است.
 جایگاه تحقیق در تولید اطالعات در حد صفر است و به سرشماري ساده بسنده می شود. -نسبت به اصول اخالقی روابط عمومی توجهی نمی شود.

ب -الگوي اطالع رسانی ( اطالعات همگانی)
در این الگو ،مهمترین وظیفه روابط عمومی" نشر اطالعات" تلقی شده و توجه به واقعی بودن محتواي پیامها و برنامههاي
روابط عمومی جدي گرفته می شود .در ضمن این الگو مشخص کننده روشی در روابط عمومی است که از سوي روزنامه
نگاران مقیم اعمال می شود ،روزنامه نگارانی که معموالً درباره سازمان آنچه را که درست است انتشار میدهند .اما
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داوطلبانه به پخش اطالعات منفی مبادرت نمی کنند .در این الگو علیرغم منطقی تر شدن جریان ارتباط با مخاطب ،هنوز
شیوههاي ارتباطی محدود و یکسویه بوده و به تحقیق اهمیت الزم داده نمی شود.
مهم ترین ویژگی هاي الگوي اطالع رسانی عمومی شامل موارد زیر هستند:
 این الگو از اوایل قرن  78رواج یافت.در این الگو ،فعالیت هاي روابط عمومی یک سویه است و فقط منافع سازمان را مورد توجه قرار می دهد ،در واقع روابطعمومی مدیریت مدار است.
مخاطب منفعل تلقی می شود البته حق آگاهی آنها را تا حدودي می پذیردمی داند و ضرورت « نشر اطالعات  » -روابط عمومی مهم ترین وظیفه خود را
ارائه اطالعات به مردم ،به رسمیت شناخته می شود.
حذف اطالعات ناخوشایند و انعکاس اطالعات خوشایند مدنظر است.بر ایفاي نقش هاي نمایشی و اظهاري و در واقع اطالع رسانی تأکید می شود.نقش کارشناسان روابط عمومی ،تسهیل گري ارتباطات بین سازمان و گروه هاي مخاطب است.به حقیقی بودن اطالعات توجه میشود و تحقیق فقط براي کسب اطمینان از رسیدن مطلب به مخاطب و فهم آن است.ماهیت ارتباط ،مبتنی بر راهبرد آمرانه و سلطه آمیز است.ارزیابی اثربخشی اثر ،مد نظر نیست.توجه به اخالق در حد حقیقی بودن اطالعات مطرح است.ج :الگوي دوسویه ناهمسنگ یا سازمان محور
در واقع در دو الگوي قبلی ،جریان ارتباط از جانب سازمان (روابط عمومی) به سمت مخاطب بوده و نقش مخاطب نادیده
گرفته میشد و ارتباط یک سویه بود« .الگوي دو سویه همسنگ» معتقد به دو طرفه بودن جریان ارتباط است ،ولی نقش
موزونی را به طرفین ارتباط نمی دهد و ابتکار عمل را در دست سازمان نگه می دارد .در این الگو ،توجه به پس فرست
هاي پیام گیران ،جاي خود را باز می کند و بازخورد پیامها مورد توجه قرار میگیرد ،اما توجه به« نظام بازخورد»
فقط به خاطر تأمین منافع سازمان بوده و تأمین منافع مخاطب مهم نیست و به عبارتی ،روابط عمومی فقط به دنبال
کسب موافقت مخاطبان است و تالش دارد ایدهها و رفتارهاي گروههاي اجتماعی را تغییر دهد.
«اقناع علمی» مخاطب جدي گرفته می شود و« اقناع» متعالیترین شکل جریان ارتباطی را شکل میدهد.
گرونیگ (  )7898پیش فرض هایی را براي الگوي دوسویه ناهمسنگ بر میشمرد که عبارتند از:
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جهت یابی درون سازمانی .اعضاي سازمان از درون آن به بیرون نگاه می کنند و آن را آن گونه که غریبه ها به آن می
نگرند ،نمیبینند.
نظام بسته .اطالعات از سازمان به بیرون جریان پیدا می کند ،نه از بیرون به داخل.
کارآمدي .کارآمدي و نظارت بر هزینه ها مهم تر از نوآوري است.
نخبه گرایی .رهبران سازمان داناتر از همه هستند .دانش آنها از اعضاي گروه بیشتر است .خردمندي فراورده اي از «
بازار آزاد اندیشه ها » نیست.
محافظه کاري .تغییر ناخوشایند است .باید در مقابل کوشش هاي بیرونی براي تغییر سازمان مقاومت کرد .فشار براي
تغییر را باید امري ویرانگر محسوب کرد.
اقتدار مرکزي .قدرت باید در دست معدودي از مدیران رده باال متمرکز شود .کارکنان باید خودمختاري کمی داشته
باشند .سازمان ها را باید همچون حکومتهاي خودکامه اداره کرد.
سفیدي اهم مشخصه هاي الگوي دوسویه ناهمسنگ را به شرح زیر فهرست کرده است:
 این الگو در سال  7891رواج می یابد. فعالیتهاي روابط عمومی دو سویه است ،ولی نقش و تأثیرگذاري سازمان و گروههاي مخاطب موزون و همسنگ نیستو هنوز ابتکار عمل در دست سازمان بوده و در واقع روابط عمومی سازمان گرا است .روابط عمومی به دنبال هماهنگ
سازي رفتارهاي مخاطب مطابق اهداف سازمان است و به تغییر ناپذیري سازمان اعتقاد دارد.
 مخاطب فعال تلقی میشود. نقش روابط عمومی مهندسی توافق ،آفرینش رضایت و آشتی دهندگی و مدیریت منازعه و حل اختالف است. کارشناسان روابط عمومی در رفع مسائل سازمان به مدیریت کمک میکنند و در واقع تسهیل گر تصمیم گیري هستند. به ارزیابی واکنشهاي مخاطبان در برابر پیامهاي روابط عمومی توجه میشود ،اما این ارزیابی ظاهري است. اقناع مورد توجه است و متعالی ترین شکل جریان ارتباطی را شکل می دهد. الگوي ارتباطی در واقع سلطه آمیز و در ظاهر مشارکت آمیز است. روابط عمومی فقط اهداف سازمان را پیگیري می کند. توجه به اخالق در حد اطالعات واقعی و توجه به مخاطب ارزیابی می شود. -به نقش تفسیري (ترجیحی) و مذاکره اي روابط عمومی توجه می شود.
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د :الگوي دو سویه همسنگ یا مخاطب محور
مشخصه اصلی این الگو ،دادن نقش برابر به روابط عمومی نسبت به مخاطب و پرهیز از اتخاذ راهبرد سلطه آمیز درجریان
ارتباط با اوست .در این الگو ،دستیابی به تفاهم و هم فهمی با مخاطب ،جاي اقناع را می گیرد و با خارج شدن ابتکار
عمل از دست سازمان و در نتیجه دادن نقش مساوي به مخاطب ،رابطه عمودي سازمان ← مخاطب جاي خود را به
رابطه گروه→← گروه می دهد و در واقع سازمان و مخاطب ،به عنوان دو گروه در جریان ارتباطی روابط عمومی مطرح
می شوند .همچنین توجه به جنبه هاي اخالقی روابط عمومی جاي خود را در فعالیت هاي روابط عمومی باز می کند ،گر
چه مصادیق آن هنوز روشن نیست.
اصطالح ارتباط همسنگ ممکن است در روابط عمومی اصطالح جدیدي باشد؛ اما اشاره هایی به این مفهوم را می توان
در سرتاسر تاریخ روابط عمومی پیدا کرد .به عنوان مثال این اشاره ها را می توان در آثار و نوشته هاي ایوي لی ،ادوارد
برنیز ،جان هیل و اسکات کاتلیپ دید .اکثر کارورزان و بیشتر کارورزان معاصر بین الگوهاي دوسویه ناهمسنگ و دوسویه
همسنگ تمایز مفهومی روشنی قائل نشده اند .آنها در کل اندیشه ارتباط دوسویه را با ارتباط همسنگ اشتباه می کنند و
تشخیص نمی دهند که ارتباط دوسویه می تواند فریبکارانه باشد.
هوشمند سفیدي اهم ویژگی هاي الگوي دو سویه همسنگ را شامل موارد زیر میداند:
 این الگو در خالل سال هاي  7811رواج مییابذ فعالیت هاي روابط عمومی دو سویه بوده و سازمان و گروه هاي مخاطب به عنوان دو گروه عمده هدف فعالیت هاي آنمطرح شده و ابتکار عمل از دست سازمان خارج و قدرت بین سازمان و مخاطبان به طور همسنگ و متوازن توزیع
میشود.
 الگوي ارتباط مبتنی بر ارتباطات مشارکت آمیز است( .مشارکت فکري مخاطبان) تفاهم جاي اقناع را می گیرد ،زیرا هدف رضایت روانی مخاطب نیست ،بلکه رسیدن به هم فهمی و درك متقابل بامخاطب است.
 به نقش تفسیري (عدم جانبداري) اهمیت داده می شود. به اخالق توجه می شود ،ولی مصادیق آن مشخص نیست.17

 روابط عمومی براي تعدیل سیاست ها ،به مدیریت در منازعه با گروه هاي اجتماعی کمک می کند. نقش مخاطب سرسخت تلقی می شود. ارزیابی فعالیت ها جاي خود را باز می کند و واقعی است. سعی در تعدیل سیاست هاي مدیریت براي هماهنگی با مخاطبان. در این الگو تک گویی جاي خود را به گفتگو می دهد. به رویکرد مشارکت براي جلب همکاري مخاطبان توجه می شود.وظایف روابط عمومی
با توجه به مطالبی که پیشتر در ارتباط با فعالیت و کارکردهاي روابط عمومی ذکر شد ،در اینجا سعی می کنیم این
مطالب بیشتر بسط داده و تشریح شود.
ارتباط با رسانه ها
ارتباط روابط عمومی ها با رسانه ها ،یکی از وظایف اصلی روابط عمومی است؛ به گونه اي که یکی از تعاریف روابط
عمومی آن را کاربرد خردمندانه «رسانهها» براي نفوذ در «افکار عمومی» میداند .بنابراین توفیق روابط عمومی در
تاثیرگذاري کامل بر افکار عمومی نیازمند بهره برداري بهینه از ارتباط سنتی ،رسانهاي و مستقیم است .وسایل ارتباط
جمعی با داشتن ویژگیهایی نظیر سرعت انتشار پیام ،گسترة توزیع پیام ،افزایش گیرایی و جذابیت پیام و نیاز نداشتن به
صرف هزینه هاي زیاد ،از قابلیت شایان توجهی براي کاربرد در روابط عمومی برخوردار هستند ،به عبارت صریحتر
روابط عمومی بدون کاربرد رسانهها ،نمی تواند به اهداف خود دست یابد و براي توفیق خود ،محتاج و نیازمند ارتباط
اصولی با رسانه هاست .تأمل در کارکردهاي رسانه ها و روابط عمومی ،نشان می دهد که این دو از لحاظ شیوه هاي کاري
و اهداف ،داراي شباهت و فصل هاي مشترك زیادي هستند که در زیر به برخی از آنها اشاره می شود.
اطالع رسانی :یکی از وظایف اصلی رسانه ها ،اطالع رسانی به مردم است .رادیو ،تلویزیون و مطبوعات ،هر روز انبوهی از
اطالعات و پیام ها را به صورت نوشته یا صدا و تصویر در قالب هاي مختلف همچون خبر ،گزارش ،مقاله ،مصاحبه ،فیلم،
نمایش و  ....به مردم عرضه میکنند .از طرف دیگر ،مطالعة شرح وظایف روابط عمومی حاکی از آن است که روابط
عمومی نیز همچون رسانه ها ،درصدد اطالع رسانی است و این از وظایف عمدة آن محسوب می شود.
تاثیرگذاري بر افکار عمومی :تاثیرگذاري بر افکار عمومی و جلب توجه آن ،از اهداف مشترك رسانه ها و روابط عمومی
است .همچنین ،هردو ،از افکار عمومی تاثیر پذیرفته و سعی دارند براي کارآیی بیشتر ،پس فرمت هاي آن را درباره
عملکرد خود بررسی کنند.
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مخاطبان یکسان :رسانه ها و روابط عمومی داراي مخاطبان یکسان هستند که همانا مردم می باشند گرچه ممکن است
که روابط عمومی با هدف تاثیرگذاري خاص ،مخاطبان خود را به طبقات مختلف تقسیم کرده و دایره و شعاع پیام آن
محدودتر از رسانه ها باشد.
استفاده از فنون و ابزارهاي مشترک :رسانه ها و روابط عمومی هردو از فنون و ابزارهاي یکسان استفاده می کنند.
استفاده از عکاسی ،تصویربرداري ،نویسندگی ،خبرنویسی ،گزارش نویسی ،گرافیک ،طراحی و  ...بخشی از فنون و ابزارهاي
مشترکی هستند که این دو به کار می برند.
فعالیت هاي روابط عمومی
از آنجا که وظیفه روابط عمومیها ،مردم داري ،تعاطی افکار ،شکیبایی و بردباري در شنیدن ،صداقت و انصاف در
پاسخگویی و  ...است و همچنین مؤظف به اجرا و انجام وظایف و فعالیت هاي خود می باشند در این بخش به طبقه
بندي فعالیت هاي یک روابط عمومی می پردازیم چرا که اجراي این شاخصها و فعالیت ها مورد انتظار از یک روابط
عمومی کارآمد است.

 .1ارتباطات مردمی
الف) ارتباطات مردمی در شاخه دریافت پیشنهادها
 -داشتن فرم پیشنهادها

 -داشتن دبیرخانه یا واحد مرتبط

 -نحوه جمع آوري پیشنهادها

 -طبقه بندي پیشنهادها و ارائه جدول

 -چگونگی قدردانی از افراد پیشنهاد دهنده

 -پیگیري پیشنهادها

 -ارزیابی اثربخشی پیشنهادها

ب) ارتباطات مردمی در شاخه پاسخگویی
استفاده از راهکارهاي مختلف نظیر نامه ،صندوق پستی و ...

 -استدالل کافی و اقناع الزم در پاسخگویی

 -ستون پرسش و پاسخ در نشریه داخلی سازمان

 -جلسات پرسش و پاسخ کارکنان و مردم

 -تریبون آزاد

 -اختصاص تلفن و پست صوتی

عمده ترین اهداف واحد ارتباطات مردمی در یک واحد روابط عمومی را می توان به شرح زیر فهرست کرد:
ایجاد ارتباط حضوري و چهره به چهره بین مدیران سازمان با مردم و کارکنان
تکمیل فرآیند اطالع رسانی به مردم و کارکنان و تعیین نقاط تاریک و پیامهاي ناگفته براي آنان
رفع فوري تعدادي از مشکالت کارکنان و مردم
ایجاد ارتباط دوسویه با مردم و کارکنان ،دریافت پی فرمت پیامهاي ارایه شده که در نهایت ،رضایتمندي و قانع شدن
آنان را در پی دارد؛
بسط و توسعه ارتباط بین مدیریت و کارکنان سازمان به منظور رفع مشکالت کارکنان
ایجاد مجراي مناسب براي آشنایی با نقطه نظرها ،دیدگاهها ،پیشنهادها و مشکالت مردم و کارکنان
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سازماندهی ارتباطات مردمی
بی تردید تحقق و تامین اهداف یادشده ،مستلزم طراحی واحدي به نام «ارتباطات مردمی» است تا بتواند ضمن برنامه
ریزي و نظارت بر انجام آن ،فعالیت هاي ارتباطات مردمی را به مرحله اجرا بگذارد .ضمناً باید به این نکته توجه داشت که
«ارتباطات مردمی» ،صرفاً پاسخگویی به تلفنها و یا پاسخ به چند نامه نیست بلکه «ارتباط مردمی» باید بتواند به اهداف
مورد نظر ،جامة تحقق بپوشاند.
انواع ارتباطات مردمی
مهمترین انواع« ارتباطات مردمی» که روابط عمومی باید آنها را در برنامة عملی ساالنه خود منظور کند ،عبارت است از:
الف -ارتباطات مردمی درون سازمانی
 .7برگزاري جلسات پرسش و پاسخ بین کارکنان و مدیریت :یکی از شیوه هاي مهم ارتباطات مردمی درون سازمانی
است .این شیوه معموالً به دو شکل تحقق می یابد :اول اینکه هریک از کارکنان به طور انفرادي با رئیس سازمان مربوط
مالقات کرده ،دیدگاهها و مسایل خود را با وي درمیان می گذارند .دوم اینکه در یک نشست عمومی معموالً پس از بیان
کلیاتی توسط مسئوالن که می تواند در متن خود ،پاسخهایی را در بر داشته باشد ،کارکنان پرسشهاي خود را به طور
کتبی و یا شفاهی طرح می کنند تا مسئوالن سازمان ،پاسخهاي الزم را ارایه کنند.
 .9برگزاري جلسات تریبون آزاد ،در این شیوه ،روابط عمومی با صدور اطالعیه اي از کلیه کارکنان داوطلب ،درخواست
می کند تا در صورت تمایل در جلسه بحث آزاد شرکت کنند .آنگاه با اعالم قبلی ،جلسه را در یک روز معین برگزار
میکند.
یکی از ویژگیهاي عمده این گونه جلسات ،اداره آن توسط خود کارکنان است و معموالً این کار با انتخاب یک نفر از بین
کارکنان به عنوان دبیر جلسه صورت می گیرد .در این جلسات هریک از کارکنان به طور آزاد و شفاهی نقطه نظرات خود
را مطرح می سازد و مسئول مربوط پاسخ الزم را ارایه می کند.
ب) ارتباطات مردمی برون سازمانی
صرف نظر از شیوه هاي ارتباطات مردمی درون سازمانی ،اهم شیوه هاي مرسوم برون سازمانی در زیر می آید:
 .7برگزاري جلسه با هریک از اقشار مردم
بی تردید ،هیچ خدمتی وجود ندارد که به نحوي کلیه اقشار مردم را تحت تاثیر قرار ندهد ،لذا در برنامه ریزي ارتباطات
مردمی ،باید براي هریک از گروه هاي هدف برنامه ریزي کرد .ضمن اینکه باید توجه داشت که هر سازمانی باید به طور
ویژه مخاطبان خاص خود را در طراحی ارتباطات مردمی منظور کند.
 .9ارتباطات مردمی تلفنی
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از شیوه هاي مرسوم و مؤثر در ارتباطات مردمی ،اختصاص چند شماره تماس براي ارتباط تلفنی مخاطبان با روابط
عمومی سازمان به عنوان سخنگوي دستگاه ذي ربط است .این شیوه به مخاطب امکان می دهد تا هر آن ،در صورت
تمایل ،از طریق تلفن ،دیدگاهها یا مسایل خود را مطرح سازد.
 .1ارتباطات مردمی مکاتبه اي
یکی از شیوه هاي قدیمی و پایدار ارتباطات مردمی به ویژه در بعد برون سازمانی ،دریافت نامه هاي مردم و پاسخگویی
دقیق و صحیح به آنهاست .در این مورد ،روابط عمومی باید در دوره هاي زمانی معین ،نامه ها را افزون بر ارسال پاسخ
براي هریک از آنها ،تجزیه و تحلیل کند و طبق رویه یادشده به مدیریت سازمان منعکس سازد.
 .1حضور مدیران در بین مخاطبان خاصارتباطات مردمی برون سازمانی خود باید مخاطبان خاصی را دعوت کرده و جلسه
پرسش و پاسخ بین آنان و مدیریت برگزار کند باید افزود که شیوه دیگر ارتباطات مردمی برون سازمانی ،حضور مدیران
در بین مخاطبان خاص است که حتی تاثیر مثبت آن بیشتر از شیوه هاي قبلی است.
 .1دریافت پیشنهادهاي کارکنان
شیوه دیگري که در ارتباطات مردمی می توان در نظر داشت ،دریافت پیشنهادهاي کارکنان است است .در این نظام
هدف » ،نظام پیشنهادهاي کارکنان « شیوه مورد نظر در این راه کاربرد بهره مندي سازمان از پیشنهادهاي کلیه کارکنان
است .باید به همه پیشنهادهاي قابل قبول براساس درجه اهمیت ،پاداشی اعطا کرد.در نظام پیشنهادهاي کارکنان،
پیشنهادها پس از بررسی در کمیته اجرایی و تائید آن در گروههاي کارشناسی ،از طریق کمیته مرکزي به باالترین مقام
سازمان منعکس می شود و با امضاي باالترین مقام سازمان قابلیت اجرایی پیدا می کند.

 .2ارتباطات رسانه ای
الف) ارتباطات رسانه اي در شاخة خبر
ذکر منبع خبر

برخورداري از ارزشهاي خبري

تیتر و روتیتر خبري

سرعت در ارسال خبر

درست نویسی و نشر مناسب

مختصر و مفید بودن متن خبر
داشتن فرم منظم خبري

استفاده از سبک هاي خبري

روشن و رسا بودن و عدم ابهام
میزان و نحوة انعکاس خبر در نشریات

ب) ارتباطات رسانه اي در شاخه جوابیه
سرعت در ارسال جوابیه

لحن و گفتار مثبت و مؤدبانه در جوابیه

کامل و جامع بودن نوع جوابیه

داشتن تیتر مناسب

ذکر نام و تاریخ و شماره نشریه

درست و صحیح نویسی جوابیه

مختصر و مفید بودن جوابیه

روشن ،واضح و صریح بودن جوابیه

 .3انتشارات
نحوه برجسته سازي مطالب مهم

وجود خالقیت و برجستگی در کار
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رعایت قانون مطبوعات

انطباق کلی مطالب با اهداف سازمان

تنوع مطالب و نزدیکی به اهداف

مشخص بودن محل درج مطالب

کیفیت مطالب مندرج و ارزش آنها

شخصیت مداري یا سازمان مداري در نشریه

استفاده از طرح ها و تصاویر مناسب

طراحی و صفحه آرایی و ویرایش خوب

تناسب قطع و اندازه و زمان انتشار نشریه

طراحی روي جلد و انطباق آن با ماهیت سازمان

 .4آموزش
مشخص بودن طول دوره آموزش

داشتن سرفصل و منابع آموزشی کارآمد

دعوت از اساتید برجسته و خبره

فراهم آوردن جزوات آموزشی و کمک آموزشی

برگزاري آزمون در پایان دوره آموزشی

اعطاي گواهی نامه و اعالم ریز نمرات پایان دوره

اشتراك نشریات علمی تخصصی

 .5نظرسنجی
چگونگی تدوین طرح تحقیق

چگونگی ترتیب مراحل تحقیق

چگونگی گردآوري و تنظیم اطالعات

چگونگی نظرسنجی و نمونه گیري

تنظیم و استخراج جداول یک بعدي و دو بعدي

انجام آزمون فرضیه ها

بهره گیري و بهره برداري از نمودارهاي آماري

نحوة تجزیه و تحلیل اطالعات و داده ها

چگونگی ارائه راه حلها و نتیجه گیري

ذکر ضمایم (فهرست ها ،منابع ،پرسشنامه ها و )...

میزان توجه و اهمیت دادن به موضوع

وجود خالقیت و برجستگی در کار

هماهنگی و همسویی موضوع مورد تحقیق با اهداف روابط عمومی

 .6امور فرهنگی و نمایشگاهها
بخشی از فعالیت هاي روابط عمومی ،شامل فعالیت ها و امور فرهنگی و نمایشگاهی است که در این بخش یکی از اهداف
عمده روابط عمومی ،یعنی فرهنگ سازي دنبال می شود .براي آشنایی بهتر با این نوع فعالیت ها ،فهرست اهم فعالیت
هاي این بخش بیان می شود:
برگزاري نمایشگاه هاي داخلی و خارجی

برگزاري مراسم و گرامیداشت مناسبتها

اجراي امور سمعی و بصري شامل تولید عکس ،فیلم ،اسالید ،پارچه نویسی و خطاطی
برگزاري سمینار
برنامه ریزي نمایشگاهی
برگزاري نمایشگاه همچون سایر فعالیت هاي روابط عمومی براي رسیدن به اهداف خود ،محتاج برنامه ریزي است .که
فهرست وار می توان به موارد ذیل اشاره کرد:
رزرو مکان مناسب

تصمیم گیري براي حضور در نمایشگاه
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تنظیم بودجه (شامل هزینه هاي مستقیم ،مواد نمایشگاهی ،اطالع رسانی رسانه اي و هزینه هاي پرسنلی)
انتخاب طرح غرفه

انتخاب کاالهاي نمایشگاهی

اولویت گذاري بین مواد قابل عرضه

هماهنگی با طراح غرفه

سفارش خدمات ویژه (شامل نورپردازي ،رنگ ،گرافیک ،گل ،بلندگو و )...
برنامه ریزي نظافت غرفه ها

نوشتن و خطاطی سر در غرفه ها

تصویب طرح حضور یا شرکت در نمایشگاه

مناقصه گذاشتن اجراي طرح و ساخت غرفه

انتخاب همکاران و توجیه آنان

ارسال دعوتنامه ها براساس فهرست بازدیدکنندگان

تهیه بلیط نمایشگاه و کارت

اطالع رسانی

چاپ کاتالوگ و بروشور نمایشگاه
برگزاري کنفرانس خبري

تهیه هدایا
تهیه ملزومات الزم مانند رایانه و نمابر و  ...براي تجهیز غرفه ها

 .7فعالیتهای سمعی و بصری
فعالیت هاي سمعی و بصري ،به آن بخشی از فعالیت هاي روابط عمومی اطالق می شود که مخاطبان آنها را با چشم می
بینند و یا با گوش خود می شنوند و لذا جنبه بصري و یا شنیداري دارند .از فعالیت هایی که می توان در این زمره قرار
داد ،می توان به تولید عکس ،فیلم ،اسالید ،پارچه نویسی و خطاطی اشاره کرد.
عکس
عکس در روابط عمومی کاربردهاي مختلفی دارد .تهیه عکس براي استفاده در خبر یا استفاده از آن در فیلم ،نمونه هایی
از کاربرد عکس در روابط عمومی هستند .به منظور سازماندهی موضوع عکس ،ایجاد «بانک عکس» و نگهداري عکس
مسئوالن سازمان و نیز طرح هاي شاخص و مهم سازمان توسط روابط عمومی یک اقدام الزم و ضروري است.
مجله ویدئویی
مجله ویدئویی از تکنیک هاي جدیدي است که اخیراً استفاده از آن در روابط عمومی مورد توجه قرار گرفته است .در این
روش ،اهم اخبار و فعالیت هاي تصویري مربوط به سازمان در طول یک زمان معین مثل هفته یا ماه به صورت برنامه
تصویري کوتاه همراه با گفتار الزم تهیه شده و در محیط هاي پر رفت و آمد سازمان به نمایش گذاشته می شود.

 .9برگزاری سمینار
سمینار به معنی قلمستان و بذرافشاندن است .با این وصف ،می توان گفت سمینار به تجمعی گفته می شود که در آن
روش هاي جدید در هر فنی مورد مطالعه قرار می گیرد و بهترین و آسانترین راهها براي ارتقاي کیفی امور برگزیده
می شود.
عنوان سمینار :عنوان سمینار باید جامع و مانع باشد و جنبه هاي مختلف موضوع اصلی سمینار را در بر می گیرد.
اهداف سمینار :مهمترین هدف یک سمینار ،دستیابی به راه حل هاي عملی درباره یک موضوع است.
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تشکیل ستاد برگزاري سمینار :تشکیل جلسات گوناگون مقدماتی با حضور افراد و بخش هاي مورد نظر ضروري است که
بهترین شکل آن می تواند در قالب «ستاد برگزاري سمینار» تجلی یابد.
تشکیل گروه هاي کاري :ستاد برگزاري سمینار می تواند از گروههاي کاري مختلف (برحسب نیاز )شکل گیرد براي مثال،
اغلب سمینارها به وجود گروههاي کاري نظیر ،انتشارات ارتباط رسانه اي ،تدارکات ،تشریفات و تبلیغات نیازمندند تا امور
مربوط به سمینار را به پیش برند.
تعیین زمان و مدت برگزاري سمینار :نخستین اقدام براي آغاز عملیات مربوط به سمینار مشخص کردن زمان و مدت
برگزاري سمینار می باشد.
منابع اطالعاتی و علمی مورد نیاز در روابط عمومی
ایجاد بانک هاي اطالعاتی و کتابچه هاي راهنماي رسانه اي
آشنا با وسایل ارتباط جمعی و رسانه هاي نوین

فهرستی مناسب از رسانه ها تهیه شود
تقویت مهارت هاي مختلف ) خبر نویسی  ،عکاسی  ،فیلم برداري )..... ،
افزایش شبکه ارتباطات خود
ابزارها و تاکتیکهاي روابط عمومی

میدان وسیع و امکانات ارتباطى متعددى در دسترس مسئوالن روابط عمومى قرار دارد که مى توان مؤثرترین و
کارآمدترین آنها را در موارد لزوم به خدمت در آورد .انتخاب مهم ترین وسیله ارتباطی از میان انبوه وسایل ارتباطی
موجود در جامعه یکی از مسائل حساس است ،زیرا این امکان را به روابط عمومیها میدهند تا پیام هاي خود را به
مخاطبان مورد نظرشان برسانند .این امکانات و اقدامات بنا به طبیعت و ماهیت دریافت آنها ،از سوى مخاطبان به سه
دسته تقسیم شده اند:
 .7تاکتیک هاي نوشتاري Written Tactics
 .9تاکتیک هاي گفتاري Spoken Tactics
 .1تاکتیک هاي بصري Visual Tactics

 .1تاکتیک هاي چند رسانه اي
تاکتیکهاي نوشتاري
در میان وسایل و امکاناتی که روابط عمومی براي ارتباط استفاده می نماید ،تاکتیک هاي نوشتاري از همه متداول تر و
مهم تر می باشند  .اطالعیه هاي خبري ،برگه هاي حاوي خبر و اطالعات ،خبرنامه کتابخانه ،نشریات داخلی و خارجی
کتابخانه ،بروشورها ،کاتالوگ ها ،کتابچه هاي راهنما ،گزارش سالیانه ،نامه هاي پستی براي افراد داخل و خارج سازمان ،
روزنامه ،مجله و کتاب و  ...همه گونه هاي مختلف تکنیک هاي نوشتاري روابط عمومی ها هستند.
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الف  :اطالعیه خبري  :عبارت از سند ساده اي است که به منظور انتشار خبر با رعایت اصول خبر نویسی تهیه شده و
آماده براي نشر ،در اختیار رسانه هاي جمعی قرار داده می شود .در میان کارهاي روابط عمومی اطالعیه خبري معمولی
ترین و در ضمن ،حساسترین آن از نقطه نظر انعکاس خبر موسسه می باشد  .سر دبیران و نویسندگان رسانه ها همگانی
مبناي تصمیم خود را براي نشر اطالعیه خبري بر سه اصل  :عالقه مخاطبین خود  ،زمانی که در اختیار دارند و کیفیت
نگارش آن قرار می دهند .
ب ) برگه حاوي اطالعات و خبر  :عبارتند از نوشته اي که بصورت خبري تنظیم نشده ولی مواد اولیه و اطالعات الزم را
براي تهیه خبر دارا میباشد و اغلب هنگامی که روي دارید در آینده به وقوع خواهد پیوست و ارزش خبري خواهد داشت
از سوي روابط عمومی ها تهیه و به رسانه ها همگانی ارسال میگردد تا دبیران و نویسندگان رسانه ها با مطالعه آن ،
چنانچه متن آنرا براي خوانندگان یا شنوندگان رسانه خود جالب بدانند اطالعات مورد نیاز را از محتواي آن استخراج
نمایند و اگر به اطالعات بیشتري هم نیاز داشتند با تماس به روابط عمومی در اختیار آنها گذارده شود  .معموالً برگه هاي
حاوي اطالعات و خبر  ،پیش از اطالعیه خبري به رسانه ارسال می شوند .
ج ) خبر نامه :نشریه ایست که در فاصه زمانی معین جهت نشر اخبار سازمان براي کارمندان آن و مردم ،توسط روابط
عمومی چاپ می گردد  .این فعالیت انتشاراتی روابط عمومی ،در ایران به نام بولتن داخلی یا بولتن نیز نامیده می شود .
د) انتشارات ادواري موسسات :صدها نشریه ،با کیفیت چاپ و محتواي خوب در کشور ما وجود دارند که شاید مردم عادي
هرگز آنها را ندیده باشند و از وجود آنها آگاهی نداشته باشند .این نشریات توسط روابط عمومیه ،عموما با کمک موسسات
انتشاراتی بخش خصوصی تهیه میگردند و براي اشخاص و موسساتی که با دقت انتخاب شده اند ارسال می شوند .نشریات
ادواري بهترین وسیله ارتباطی و استمرار ارتباط بین موسسه و افراد مورد نظر آن هستند و به مدیران امکان میدهند تا
اشخاص و مخاطبین خاص را به وسیله این نشریات مطلع نموده و مورد ترغیب و تشویق و تبلیغ قرار دهند .
ر) بروشورها و کتابچههاي راهنما :نشریات اطالعاتی وآموزش هستند که از سوي روابط عمومیها براي استفاده مراجعه
کنندگان ،استفاده کنندگان از کاالها و خدمات موسسه ،دست اندر کاران وسایل ارتباط جمعی و مخاطبین مورد نظر
تهیه می گردد اکثر این نشریات به طور رایگان در اختیار افراد قرار میگیرد .
ز) گزارشهاي سالیانه  :تهیه  ،تدوین و چاپ گزارش سالیانه یک از وظایف مهم روابط عمومیها است این گزارش کانال
ارتباطی و تبلیغی نوشتاري موسسه با مخاطبانی است که به دالیلی براي موسسه بااهمیت تلقی شده و گرایشهاي آنان در
مورد نحوه عملکرد و آینده موسسه داراي ارزش است .
تاکتیک هاي گفتاري
خیلی پیش از اینکه انسان ها به کمک نوشتار با یکدیگر ارتباط برقرار کنند از صدا به عنوان ابزار برقراري ارتباط استفاده
می کردند .انسانهاي ماقبل تاریخ  ،پیش از اینکه بر دیوارهاي غارها براي ارتباط پیام هاي تصویري خود را حک نمایند ،
با کمک صدا ارتباط برقرار می کردند .گفتار به عنوان ابزار انتقال اطالعات و تجربه و بیان احساس سابقه اي بیشتر از
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نوشتار دارد  .پس از گذشت هزاران سال هم اکنون نیز گفتار یکی از مؤثرترین ،قوي ترین و متداول ترین شکل ارتباط
انسانی است .براي مسئولین روابط عمومی ها ،گفتگو ،مباحثه و سخنرانی ،پایه اي ترین شکل ارتباط می باشد.
الف) گفتار عادي و گفتار ترغیبی :هرگاه شخصی به طور ساده منظور خود را بگوید و مخاطب بدون انتخاب و توضیح و
تفسیر هدف گفتار او را برآورد ،این نوع ارتباط یک ارتباط خطی و عادي است .ولی چنانچه گوینده سعی نمایند با بحث
و دلیل و ایجاد انگیزه مخاطب و یا مخاطبین را تشویق و ترغیب به انجام کار و یا پذیرفتن عقیده اي بنماید این نوع
گفتار را گفتار ترغیبی و تشویقی می نامند.
ب) گفتار چهره به چهره :گفتار رودرو و یا چهر ه چهره عبارت از گفتگو بین دو یا چند نفر است و این نوع ارتباط و موثر
ترین شکل ارتباط درون فردي نیز می باشد  .مسئولین روابط عمومی روزانه با دهها مورد عملی از این نوع گفتگو چه به
صورت رودر رو و یا تلفنی مواجه هستند و در این موارد انتخاب کلمات  ،استداللهاي ترغیب آمیز و نحوه بیان و پیامهاي
غیر کالیم کعه در لحظه برقرار ارتباط ارسال می دارند از قبیل حرکات دست و چهره  ،لباسی که بر تن دارند تن صدا و
 ...و در این موقعیت این نوع ارتباط موثر می باشد
ج) تهیه متن سخنرانی :یکی از وظایف روابط عمومی تهیه متن سخنرانی براي مدیر و اشخاص دیگر است در این قسمت
پیرامون طرح ریزي و سازماندهی متن سخنرانی  ،تدوین آن و کمک به سخنران براي ارائه هر چهه بهتر و موثر تر و
آمادگی وسایل و فضاي محل سخنران بحث می نماییم  .عموماً روسایی که فاقد مهارت در نوشتن هستند و وقت کافی
براي این کار ندارند از روابط عمومی می خواهند تا متن سخنرانی آنها را تهیه کند .نقش و کار روابط عمومی در تهیه
متن سخنرانی یک کار و نقش پشت پرده است.
د) کنفرانس خبري :شخصی که براي عده اي سخنرانی میکند یک ارتباط دو جانبه برقرار می سازد  .مخاطبین پیامهاي
او را دریافت می کنند و یا آن را میپذیرند یا رد می کنند  .کنفرانس خبري عبارت از آن شکلی از تاکتیک گفتاري است
که از طریق آن اخبار  ،اطالعات و عقاید گوینده به سرعت از طریق رسانه هاي همگانی به اطالع عموم می رسد از نقطه
نظر روابط عمومی کنفرانس خبري یک اقدام مثبت و مساعد است که روابط عمومی با توجه به حضور نمایندگان وسایل
ارتباطی می تواند طرح ها ،اقدامات و نظریات خود را بیان نماید
ر) مهمانی و مسافرت مطبوعاتی :هدف از کنفرانس خبري انتقال دادن اخبار و عقاید در یک فضاي رسمی به خبرنگاران
رسانه ها است .در کنفرانس خبري خبرنگاران مستقیما اطالعات الزم را از طریق پرسش از مسئوالن و پاسخگویی انان
دریافت می دارند در پاره اي از مواقع سازمان ،تصمیم می گیرد که خبرنگاران ،اخبار و عقاید را از راههاي شخصی و طی
یک نهار یا عصرانه و یا شام و از طریق آشناشدن و صحبت هاي خصوصی تر با مسئولین موسسه کسب نمایند  .براي این
کار موسسه از خبرنگاران براي صرف نهار یا شام  ،عصرانه به همان ترتیبی که در کنفرانس خبري بیان گردید دعوت به
عمل می آورد .مهمانی مطبوعاتی باید از سوي روابط عمومی به دقت برنامه ریزي شود و به همه کسانی که از سوي
موسسه در برنامه مهمانی شرکت می کنند از پیش باید آمادگی و آموزش الزم داده شود تا بتواند در طول مهمانی با ارائه
اطالعات و اخبار الزم و رفتار مناسب در تحقق هدف برگزاري میمانی کمک نمایند.
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ز) سفر مطبوعاتی  :پاره اي از موسسات براي بازدید از مناطق فعالیت هاي موسسه  ،شعبات آن در شهرستانها  ،محلهایی
که پروژه موسسه اجراء گردیده خبرنگاران رسانه هاي همگانی را براي سفر و بازردي چند روزه دعوت می نمایند  .هدف
از سفر مطبوعاتی این است که نمایندگانه رسانه ها از نزدیک تاسیسات و اقدامات سازمان را مشاهده نمایند و سپس
مشاهدات و استنباط هاي خود را به اطالع همگان برسانند .
ژ) مصاحبه  :یکی دیگر از انواع تاکتیک هاي گفتاري مصاحبه است  .مصاحبه عبارتست از فعالیتی ارتباطی که طی آن
رئیس موسسه یا سخنگوي وي رویاروي خبر نگار رسانه هاي همگانی قرار می گیرد و به سواالت وي پاسخ می دهد .در
مصاحبه مهارت  ،تجربه  ،تسلط اطالعات وسیع پاسخ دهنده می تواند ابزاري باشد براي انتقال موثر اخبار و پیام سازمان.
تاکتیک هاي بصري
چشم انسان کانال کامل و پیچیده ارتباطی است .پیام هاي دریافتی که به صورت محرك هاي حسی به عصب بینایی می
رسند به مغز منتقل می شوند و در آنجا با توجه به مرکز خاطره بینایی درك میگردند .گرایش انسان از آنچه که می بیند،
می شنود ،و لمس می کند حاصل می گردد  .این گرایش منبع اتخاذ تصمیمات است و تصمیمات منشأ حرکات و اعمال.
هدف روابط عمومیها نیز نفوذ در گرایشها ،تاثیر بر تصمیمات و ایجاد اعمال مورد نظر است .از جمله ابزارهاي بصري که
روابط عمومیها جهت اطالع رسانی استفاده می کنند عبارتند از برنامه هاي تلویزیونی ،فیلم متحرك ،نوار ویدئویی،
عکس ،اسالید ،فیلم استریپ و سی دي.
الف) تلویزیون  :ابزار موثر و مسلط ارتباطی در جهان امروز است  .قویترین و موثر ترین ابزار ارتباطی است روابط عمومی
ها از طریق ارسال یک بیانه خبري که به صورت یک برگ کاغذ ساده و یا نوار ویدیویی یا لوح فشرده قابل پخش در
تلویزیون تهیه شده  ،می توانند پیام خود را به اطالع میلیونها مخاطب قرار دهند
ب) اطالعیه خبري  :مسئولین روابط عمومی موسسات می توانند اطالعیه خبري خود را به شکل نوشته با عکس یا بدون
عکس یا به صورت نوار ویدیویی و یا بصورت فیلم متحرك خبري به دفت تلوزیون ارسال دارند .
در اطالعیه هاي خبري تصویري که به تلوزیون ارسال می گردد باید به دوعامل مهم کار با تلوزیون توجه داشت نخست
عامل حرکت و دیگري عامل اختصار است اعالمیه هاي تلوزیونی که در آن موضوع خبر به خوبی به تصویر کشیده شده
باشد و با بیان کوتاه و کاملی تهیه شده باشد شانس بیشتري را دارد.
تاکتیک هاي چند رسانه اي
اصطالح چند رسانه اي به ترکیب رسانه هاي منفرد نظیر فیلم ،ویدئو ،موسیقی ،کالم ،عکس و جز آن اطالق می شود که
با استفاده از ابزارهاي خاص (مانند رایانه) مورد استفاده قرار میگیرد .استفاده از ابزارهاي چند رسانه اي در روابط عمومی
ها با ورود به عصر اطالعات و ارتباطات به سرعت رونق گرفته است.
الف)تولید و ارسال پیامک :یکی از ابزارهاي نوین  ،ساده و با قابلیت باال و ارزان اطالع رسانی در عصر حاضر استفاده
تکنولوژي پیام متن کوتاه و پیام تصویري است .فراگیري این روش تا بدان حد توسعه و گسترش یافته است که روزانه
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میلیون ها پیام کوتاه از این طریق از سوي ادارات و سازمان ها براي مخاطبان ارسال می شود.به علت بهره مندي اکثر
قریب به اتفاق افراد از تلفن همراه فرصت مناسبی را براي واحد هاي روابط عمومی ایجاد کرده تا از این طریق پیام هاي
سازمان را به مخاطبان برسانند .ارزان بودن این تکنولوژي رسانه اي در مقایسه با سایر رسانه ها  ،امکان تولید و فرستادن
آن در کمترین زمان و هر ساعت از شبانه روز از قابلیتهاي منحصر به فرد آن است .قابلیت دیگر این رسانه تعاملی بودن
آن است یعنی شما می توانید نظر مخاطبان را پرسیده و ظرف چند ساعت از صدها هزار نفر نظرسنجی به عمل آورد.
ب) وبالگ نویسی :یکی دیگر از ابزارهاي جدید و نوین تکنولوژي ارتباطات  ،وبالگ ها هستند .سادگی در راه اندازي ،
انتشار و کارکردهاي وبالگ ها موجب شده هر روز بر تعداد آنها و بالگ نویسان افزوده شود.همچنین وبالگ هاي فارسی
در سال هاي اخیر از رشد شتابانی برخوردار بوده به نحوي که در ردیف فعال ترین وبالگ ها در جهان قرار گرفته اند و
افراد و جناح هاي مختلف نسبت به راه اندازي وبالگ شخصی اقدام کرده و دیدگاه هاي خود را در آن مطرح و به بحث
گذاشته اند.واحدهاي روابط عمومی در سازمان ها نیز از این رسانه ساده بهره فراوان می برند و براي طرح ساده مباحث
مربوط به برنامه ها ،سیاست و اقدامات سازمان مطبوع خود در سطح افکار عمومی و در فضاي مجازي استفاده میکنند.
روابط عمومی می تواند نسبت به راه اندازي دو نوع وبالگ با ماهیت و محتوي متفاوت اقدام کنند.یک نوع وبالگ ویژه
معرفی فعالیت ها و برنامه ها ،اقدامات به روز سازمان و دیگري وبالگی که حاوي مباحث مربوط به وظایف  ،ماموریت ها و
حوزه علم روابط عمومی و ارتباطات باشد.
ج) پادکست :یکی دیگر از فنون رسانهاي جدید براي توسعه فعالیتهاي اطالع رسانی سازمان و روابط عمومی استفاده از
«پادکست»است .پادکست این قابلیت را ایجاد میکند که بتوان فایلهاي صوتی و به نوعی صدا را بر روي شبکه اینترنت
و سایت سازمان قرار داد و از این طریق اطالع رسانی مکتوب متنی اینترنت به همراه صدا اثرگذاري دوچندانی را بر روي
مخاطبان داشته باشد .به عبارتی دیگر فراهم شدن امکان راه اندازي ایستگاه رادیویی در اینترنت را می توان پادکست
نامید و از این طریق روابط عمومی با بهره مند شدن از امکانات رادیویی و صوتی در شبکه ي جهانی اطالعات  ،ارتباط
موثري را با هواس شنیداري مخاطبان خود برقرار و به اهداف اطالع رسانی گسترده تري نایل شود.مرحله اول راه اندازي
پادکست ضبط برنامه است  ،پس از ضبط صدا و ویرایش آن ،فایل صوتی را می توان در فضاي مناسبی که براي مخاطبان
نیز قابل دسترسی باشد در وب سایت سازمانی و اینترنت قرار داد،با استفاده از موسیقی در البه الي برنامه ضبط شده می
توان جذابیت فایل صوتی را افزایش داد.
د) وادکست :یکی دیگر از امکاناتی که می توان در فضاي مجازي و اینترنت از آن بهره برد  ،ویدیوکست یا وادکست است.
تکنولوژي که از طریق آن می توان فایل هاي تصاویر ویدیویی را در شبکه جهانی اینترنت قرار داد.تولید و پخش فیلم
هاي کوتاه ویدیویی در ارتباط با موضوعات مختلف و مهم سازمانی براي جذب و تأثیرگذاري بیشتر بر روي مخاطبان از
ظرفیت ها توانمندي هاي «ویدئوکست» است.انتخاب و گزینش فایل تصویري و ویدئویی از بیانات مسوالن یا گوشه اي از
برگزاري مراسم مهمی از سازمان در این قالب در کنار اخبار مکتوب در سایت سازمان این ظرفیت رسانه اي و اطالع
رسانی را کامل تر و موثرتر می سازد.
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ر) اتاق خبر آنالین :یکی دیگر از تکنیک هاي نوین رسانه اي که می تواند فعالیت هاي رسانه اي روابط عمومی را با بهره
گیري از ارتباطات الکترونیکی و با سرعت و اثر بخشی بیشتري همراه سازد .راه اندازي اتاق خبر آنالین به شکل فیزیکی و
مجازي آن می باشد.اختصاص و طراحی اتاق و فضایی در مجموعه روابط عمومی تحت این عنوان با کلیه امکانات سخت
افزاري شامل چندین دستگاه رایانه به همراه لوازم جانبی آن نظیر اسکنر  ،پرینتر  ،و...خطوط آزاد تلفن ،میزهاي تحریر و
راحتی  ،قفسه هاي اطالعات و....ضروري است.
در اتاق خبر که به نوعی اتاق خبرنگاران حوزه سازمان نیز محسوب می شود باید با استقرار فایل هاي اطالعاتی براي هر
کدام از خبرنگاران این امکان فراهم شود که خبرنگاران با مراجعه حضوري یا ارتباط اینترنتی با این اتاق بتوانند به آخرین
اطالعات ،برنامه ها ،سیاست ها ،تصمیم گیري ها ،آیین نامه ها و بخشنامه هاي صادره سازمانی به صورت بهنگام و لحظه
اي دسترسی پیدا کرده و در اخبار و گزارش هاي تولیدي خود از آن بهره برداري کنند.
از سوي دیگر اتاق خبر آنالین این امکان را می دهد تا گزارش هاي تولیدي خود را به رسانه مورد نظرتان ارسال و اعالم
وصول آن را نیز همزمان دریافت کنند.همچنین در این اتاق امکان خوبی براي بهره برداري انواع مصاحبه آنالین و زنده
بین مدیران و کارشناسان سازمان با خبرنگاران فراهم می باشد که در سرعت انتشار و انتقال اطالعات سازمان در رسانه
ها موثر خواهد بود.
ز) ویدئو کنفرانس :یکی دیگر از امکانات  ،ابزارها و قابلیت هاي رسانی نوین براي انتقال اطالعات به صورت لحظه اي و
آنالین با از بین بردن محدودیت هاي زمانی و مکانی است.استفاده از امکانات سمعی و بصري این قابلیت را فراهم آورده
که افراد و گروه ها بدون نیاز به جابجایی و مسافرت براي شرکت در یک کنفرانس خبري  ،تشکیل جلسه  ،حضور در یک
مراسم خاص ،بهره برداري از طرح و پروژه اي یا شرکت در همایش علمی و کالس آموزشی در هر منطقه اي به صورت
مجازي شرکت کرد و یک ارتباط دوسویه را نیز با محل مقصد خود برگزار نمایند.در این شیوه با بهره گیري از امکانات
مخابراتی و تلوزیونی صدا و تصاویر افراد به صورت زنده از طریق استودیو پخش شده و امکان پاسخگویی به سواالت و
درخواست هاي مخاطبان در مکانی بسیار دورتر همزمان فراهم می آید.
در حال حاضر از این شیوه بیشتر براي برگزاري میز گردهاي تلوزیونی  ،ارائه مقاله در همایش علمی و بهره برداري
همزمان چندین طرح و پروژه اي در چند منطقه با حضور مقامات انجام می پذیرد.
ژ)پست الکترونیک :استفاده از ارتباطات ایمیلی براي انتقال پیام،تصویر،اخبار،گزارش ها،خبرنامه ها،فایل هاي صوتی و
تصویري سازمان به مخاطبان یکی دیگر از تکنولوژي هاي نوین ارتباطی است که روابط عمومی ها می توانند به«پست
الکترونیک»از آن بهره برداري الزم به عمل آورند.پست الکترونیک از این مزیت برخوردار است که به طور مستقیم در
اختیار مخاطبان هدف قرار می گیرد و افراد براي دسترسی به نامه ها و پیام هاي الکترونیکی اریال پیام خود معموال به
طور روزانه و مستمر به ایمیل باکس خود مراجعه کنند ودر معرض پیام هاي دریافتی قرار می گیرند.
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تهیه و ارسال پیام از طریق ایمیل براي گروه هاي مخاطبان سازمانی یک قابلیت و ظرفیت موثر ارتباطی براي روابط
عمومی ها محسوب شده که از این طریق بتوانند در راستاي توسعه فرایند اطالع رسانی و اطالع یابی از مخاطبان
سازمانی به روش هاي نوین امروزي اقدام نمایند.
براي بهره برداري موثرتر از فن پست الکترونیک در مرحله اول باید بانک اطالعاتی از آدرس اینترنتی طبقات مختلف
مخاطبان سازمانی را تهیه و براي هر دسته و گروه مخاطب،پیام و داده هاي مناسب آن مخاطب را ارسال و در انتظار
بازخورد و بازتاب اطالعات دریافتی آنان قرار گرفت و یک تعامل دوسویه ارتباطی را با این مخاطبان ویژه سازمان به طور
مستمر برقرار کرد.
روابط عمومی الکترونیک ()EPR
واژهاي است که این روزها به فن یا علم روابط عمومی مدرن ،جدید و مبتنی بر تکنولوژي اطالعات( )ITاطالق می شود و
انواع و اقسام مختلفی دارد .در روابط عمومی الکترونیک به جاي بهره گیري از شیوه هاي سنتی مواجهه با مشتریان یا
مخاطبان ،از تکنولوژيهاي الکترونیکی به منظور سهولت ،سرعت و فراگیري بیشتر استفاده میشود .در هر صورت فرآیند
گام گذاشتن روابط عمومی از شکل سنتی به عرصه الکترونیک ،یک جهش و گام به جلو است.
مقایسه روابط عمومی سنتی و الکترونیک
با توجه به ویژگی هاي روابط عمومی سنتی و الکترونیک در جدول زیر فرق این دو با هم مقایسه شده است:
روابط عمومی سنتی

روابط عمومی الکترونیک

ارایه خدمات با تاخیر

خدمات همیشگی و به روز است

ارتباط یک طرفه

ارتباط دو سویه

سرعت انتقال پیام ،دسترسی پایین

سرعت انتقال پیام ،دسترسی باال

اثرگذاري محدود

اثرگذاري باال

هزینه ها باال

هزینه ها متناسب

ایجاد بینش و نگرش تردید آمیز در مخاطب

ایجاد بینش و نگرش مثبت در مخاطب

پاسخگویی با تاخیر

بهبود پاسخگویی به مخاطبان و تضمین این پاسخگویی

محتوا و مطالب بیشتر کاغذي

همه فایل ها قابل ارایه

دربرگیري محدود و منطقه اي

دربرگیري در سراسر دنیا

خدمات محدود

خدمات متنوع

تعداد مخاطبین محدود

تعداد مخاطبین بسیار

پاسخگویی مخاطبان به لحاظ زمانی محدود

پاسخگویی  42ساعته
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دسترسی به حجم اطالعات کم

دسترسی به حجم اطالعات بسیار باال

نظر سنجی و اثرسنجی بسیار سخت

نظر سنجی و اثرسنجی مناسب

مدیریت بر اطالعات و داده ها سخت

مدیریت بر اطالعات و داده ها آسان

امکان دسترسی به آرشیو غیر ممکن

امکان دسترسی به آرشیو ممکن

انواع روابط عمومی الکترونیک
 روابط عمومی دیجیتال
شاید بتوان گفت بعد از فرایند تبدیل روابط عمومی سنتی به روابط عمومی الکترونیک ،انجام فعالیتها در چارچوب
روابط عمومی دیجیتال ،دومین گام بنیادي در این راستا تلقی میشود .در روابط عمومی دیجیتال متون تولیدي و
محتواي مورد نظر محتوا از فرمت معمولی چاپی به فرمت صفر و یک تبدیل می شود .در روابط عمومی دیجیتال هنوز
محتواها همان محتواهاي روابط عمومی سنتی هستند.
برخی از اسناد ،نامهها ،فرم ها و تقاضاها به وسیله ابزارهایی نظیر ایمیل امکان ارسال و نقل و انتقال دارند ،اما جهت
فعالیت هنوز یک طرفه است.
 روابط عمومی آنالین
در این مرحله ،روابط عمومی گامی بلند و شتابان به سمت تحول ماهیت فرآیندهاي روابط عمومی برمی دارد .با آنالین
شدن روابط عمومی ،خدمات به صورت شبانه روزي در اختیار مخاطب و مشتري قرار می گیرد .براي رسانه هاي مبتنی
بر وب اعتبار قائل می شود ،خبردهی و خبریابی مبتنی بر فضاي وب مرسوم می شود ،اخبار روابط عمومی عالوه بر رسانه
هاي مکتوب و رسانه هاي صوتی و تصویري ،براي رسانه هاي آنالین و اینترنتی نیز ارسال می شود ،همایش هاي خبري
آنالین برگزار می شود ،امکان انتشار همزمان مصاحبه ها و گفتگوهاي زنده روي اینترنت فراهم می شود ،تکذیبیه ها و
پاسخ هاي رسمی براي نشریه هاي الکترونیکی ،سایت ها ،وبالگ ها ،روزنت ها و خبرگزاري هاي اینترنتی فرستاده می
شود و به طور کلی روابط عمومی آنالین نسبت به محتواي تولید شده در اینترنت عکس العمل نشان می دهد .همچنین
شرکت در چت رومها و ارسال نامهها از طریق پست الکترونیکی جدي گرفته میشود و وب سایت سازمانی فعال میشود.
 روابط عمومی سایبر
شاید بتوان گفت کامل ترین و جامع ترین شکل متصور براي روابط عمومی الکترونیک ،روابط عمومی سایبر است.
منظور از روابط عمومی سایبر ،فرآیندي است که در آن روابط عمومی به صورت کامال آنالین درآمده که ویژگی تعاملی و
مشارکت پذیري آن بسیار برجسته و بارز است .مخاطب یا مشتري در روابط عمومی سایبر در جایگاه اول اهمیت ایستاده
است و به جاي توده هاي انبوه به تک تک افراد توجه کامل می شود .هیچ نامه اي بدون پاسخ نمی ماند و هیچ انتقادي از
نظرها پنهان نمی شود ،کارکنان روابط عمومی سایبر نه فقط در ساعات اداري ،بلکه در تمام مدت شبانه روز و در تمام
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ایام هفته (بدون تعطیلی) و در تمام زمان ها و مکان ها به انجام فعالیت می پردازند .گاهی رخدادي در یک روز تعطیل
نیازمند توجه ،واکنش یا پاسخ است و این کار باید توسط کارکنان روابط عمومی سایبر و با استفاده از اختیارات و سطوح
دسترسی آنها به وب سایت سازمانی یا پست الکترونیک یا پیام رسانان فوري صورت گیرد.
ارائه خدمات آنالین بدون نیاز به حضور مشتري یا مخاطب بخش دیگري از فعالیت هاي روابط عمومی سایبر است که آن
را تا حد زیادي به فرآیند تجارت الکترونیک نزدیک می کند.
شاید بتوان گفت بدون ورود سازمان به عرصه تجارت الکترونیکی امکان استقرار کامل روابط عمومی الکترونیک نیز وجود
ندارد و چه بسا زیرساخت ها و بسترهاي فنی و مخابراتی و ارتباطی این دو پدیده و فعالیت مشترك باشد .در حقیقت
یک روابط عمومی سایبر باید پا به پاي پیشرفت تکنولوژي ،بر مهارت هاي خود بیفزاید و به اصطالح از قافله فناوري عقب
نباشد.
داشتن یک وب سایت سازمانی قوي با امکانات چند رسانهاي و فعالیت در خارج از مرزهاي جغرافیایی یک کشور ،روابط
عمومی سایبر را تبدیل به حوزه اي بین المللی می کند که با مخاطبان جهانی مواجه است .جایگاه سازمان در موتورهاي
جستجو ،امکان جستجو در سایت ،پاسخ فوري به نظردهندگان ،دخالت دادن مخاطبان در فرآیندهاي تصمیم گیري و
فعالیت ها ،تعامل با سازمان هاي همسو ،سیستم هاي نظرسنجی اینترنتی ،افکارسنجی هاي مبتنی بر وب از دیگر
مواردي است که روابط عمومی سایبر به آن توجه دارد.
الزامات روابط عمومی الکترونیک
الف :سایت یا پرتال قدرتمند
تولید خبر  ،گزارش  ،مقاله در سایت

برگزاري مصاحبه اختصاصی – گروهی در سایت

پوشش خبري مراسم و رویدادهاي سازمان از طریق سایت سازمان
برآورده کردن نیازهاي اطالعاتی رسانههاي مختلف(هماهنگی و راهنماییهاي الزم ،ارسال عکس ،توضیحات تکمیلی و) ...
مانیتورینگ محتواي رسانه ها

پاسخگویی به مخاطبین بصورت آنالین

داشتن آرشیو کامل

بانک اطالعاتی اخبار و مقاالت مربوط به سازمان و فعالیتهاي آن

بانک اطالعاتی مربوط به محصوالت

پوشش تصویري مراسم و رویدادها

تهیه چند رسانه اي ها
ب :داشتن پنل پیامکی
تهیه بانک اطالعات مشتریان و مخاطبان به همراه شماره تماس آن ها
ارسال پیامک در خصوص خدمات و برنامه ها
ج :عضویت در شبکه هاي اجتماعی
معرفی سازمان و شرکت در شبکه هاي اجتماعی
تعامل با رقبا
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تعامل با مشتریان
د :نیروي متخصص در حوزه مجازي
خبرنگار سایبري
روزنامه نگار آنالین
ر :تولید فایل هاي چند رسانه اي
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