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به سفارش:
اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین  اجتماعی 

تهیه شده در: 
مجموعه آموزشی پژوهشی رسانیوم

بولتن تخصصی روابط عمومی مکث با حمایت اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی 
برای عموم ادارات، نهادها ، سازمان ها و مخاطبان تهیه شده و  به صورت رایگان در اختیار شما قرار 

می گیرد. امکان ارسال و نشر  این فایل )بدون دخل و تصرف( مجاز است. 



 

پیشگفتار :
بــه ســومین شــماره بولتــن آموزشــی، تحلیلــی مکــث رســیدیم؛ بولتنــی کــه در پــی آن اســت تــا بــرای مخاطبــان تخصصی 
خــود _ کارشناســان و فعــاالن حــوزه روابط عمومــی_ بــه مباحــث و موضوعــات مــورد نیــاز آن هــا ورود کنــد. در هــر شــماره 
مطالــب بــه روز و دســت اول از منابــع معتبــر تدویــن شــده و بــرای مطالعــه و اســتفاده در اختیــار خواننــدگان مشــتاق علــم روز 
ارتباطــات قــرار می گیــرد. مطالــب ایــن شــماره ذیــل چهــار بخــش »اســتراتژی هایی در روابط عمومــی«، »شــبکه های اجتماعــی 

و روابط عمومــی«، »هــوش مصنوعــی« و »مهارت هــای ارتباطــی« دســته بندی شــده اند.

مقالــه اول ایــن شــماره، تحــت عنــوان »نقــش والدیــن در تقویــت مهارت هــای روابط عمومــی« اســت. در ایــن مطلــب بــه 
پنــج ویژگــی مراقبــت از فرزنــدان پرداختــه می شــود کــه ســازمان های روابط عمومــی نیــز در انتخــاب  کارمنــدان خــود بــه دنبــال 
آن هســتند. همچنیــن در مطلــب بعــدی ایــن بخــش، هفــت کتابــی کــه هــر متخصــص روابط عمومــی نیــاز اســت بخوانــد، 

معرفــی شــده اســت.

بخــش دوم ایــن شــماره بــه موضــوع »شــبکه های اجتماعــی و روابط عمومــی« می پــردازد و تفــاوت بازاریابــی رســانه های 
اجتماعــی را بــا روابط عمومــی بیــان می کنــد؛ زیــرا در دنیــای امــروز کــه اطالعــات مــدام بــه اشــتراک گذاشــته می شــوند، مــرز 

بیــن بازاریابــی روابط عمومــی و بازاریابــی رســانه های اجتماعــی بــه خوبــی قابــل تشــخیص نیســت.

بــا توجــه بــه ایــن  کــه ایــن روزهــا موضــوع هــوش مصنوعــی و نقــش آن در روابط عمومــی بســیار مــورد توجــه قــرار گرفته 
و همچنیــن زندگــی مــا را تحــت تأثیــر قــرار داده، بخــش ســوم بولتــن ایــن شــماره را بــه ایــن موضــوع اختصــاص داده ایــم. در 
مطلــب اول از ایــن بخــش، کمک هایــی کــه هــوش مصنوعــی می توانــد در آینــده ای نزدیــک بــه صنعــت روابط عمومــی کنــد، 
ذکــر شــده اســت. همچنیــن در مطلــب دیگــری ایــن موضــوع بــه صراحــت عنــوان شــده و ایــن اطمینــان حاصــل می شــود کــه 

هــوش مصنوعــی نمی توانــد جایگزیــن کامــل روابط عمومــی باشــد.

در پایــان در بخــش چهــارم بولتــن ایــن شــماره بــا عنــوان »مهارت هــای ارتباطــی«، بــه مــواردی اشــاره دارد کــه متخصصان 
روابط عمومــی و بازاریابــی و افــرادی کــه بــه تازگــی وارد ایــن حــوزه شــده اند و نیــاز اســت آمــوزش ببیننــد. عــالوه بــر ایــن، در 

مطلــب دیگــری از ایــن بخــش، بــه مزیت هایــی کــه روابط عمومــی نســبت بــه تبلیغــات دارد، اشــاره شــده اســت. 



”M  A X

مکــــــــــــــــــــــــــث
فهرســــــــــــــت مطالب

بخش اول:
استراتژیهاییدرروابطعمومی

بخش دوم:
شبکههایاجتماعی
وروابطعمومی

نقش والدین در تقویت 
مهارت های روابط عمومی 

تفاوت روابط عمومی با 
بازاریابی رسانه های اجتماعی

8

20

10

22

7 کتابی که هر متخصص 
16روابط عمومی باید بخواند



”M  A X

مکــــــــــــــــــــــــــث
فهرســــــــــــــت مطالب

بخش سوم:
هوشمصنوعیوروابطعمومی

بخش چهارم:
مهارتهایارتباطی

هوش مصنوعی، بازی را برای 
متخصصان روابط عمومی تغییر 

می دهد

عدم امکان جایگزینی 
روابط عمومی با هوش مصنوعی

مهارت های ارتباطی مؤثر در 
روابط عمومی و بازاریابی

26

38

28

32

40

روابط عمومی بهتر از تبلیغات 44



”M A X

مکــــــــــــــــــــــــــث

بخــــــــــــش اول:
استراتژی                هایی در

روابط                   عمومی



”M A X

مکــــــــــــــــــــــــــث

بخــــــــــــش اول:
استراتژی                هایی در

روابط                   عمومی



Mمکــــــــــــــــــــــــــث” A X

شماره سه |  مرداد ماه    1401    |   10بولتن تحلیلی - آموزشی مکث

نقش والدین در تقویت 
مهارت های روابط عمومی

کافــی اســت در گــوگل عبــارت »کــدام شــغل بــرای والدیــن مناســب تر اســت؟« را جســت و جو کنیــد؛ خواهیــد دیــد کــه 
ــرد.  ــرار می گی ــاالی فهرســت ق روابط عمومــی در ب

در روابط عمومــی، انعطاف پذیــری کار بســیار بــاال اســت و افــراد می تواننــد برنامــه  زمانــی خــود را داشــته باشــند. همچنیــن 
مجموعــه مهارت هــای مــورد نیــاز ســازمان های روابط عمومــی بــرای اســتخدام افــراد بــا برخــی ویژگی هایــی کــه والدیــن بایــد 

هنــگام مواجهــه بــا کودکان داشــته باشــند، همســو اســت.

برگرفته از:

※ 780 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه
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آیاتربیتفرزندانموجبتقویتروابطعمومیافرادمیشود؟
ــه  ــا قــرار اســت بعــد از مرخصــی زایمــان ب ــد، ی ــال شــغلی در روابط عمومــی می گردی ــه دنب ــد هســتید و ب  اگــر دارای فرزن
شــغل خــود در روابط عمومــی بازگردیــد، احتمــاالً بیــش از آن  چــه انتظــار داریــد، بــرای ایــن کار مناســب هســتید. تربیــت فرزندان 
باعــث ایجــاد و تقویــت مهارت هــای بســیاری می شــود کــه ممکــن اســت شــما قبــاً روی آن هــا تمرکــز نکــرده باشــید. در ایــن 
 جــا بــه پنــج ویژگــی مطلــوب مراقبــت از فرزنــدان می پردازیــم کــه ســازمان های روابط عمومــی در انتخــاب  افــراد خــود بــه دنبــال 

آن هستند.

1-نظمداشتن
اگــر نظــم نداشــته باشــید، دعوتنامه هــای مهــم جشــن تولــد، آمــاده کــردن ناهــار بــرای اردوی مدرســه یــا اســباب بازی 
مهــم موقــع خــواب را هنــگام اقامــت شــبانه در خــارج از خانــه فرامــوش می کنیــد. فرزنــد داشــتن بــه شــما نظــم را می آمــوزد. 

خیلــی زود متوجــه خواهیــد شــد کــه اگــر منظــم نباشــید، نمی توانیــد پایتــان را از خانــه بیــرون بگذاریــد.

در روابط عمومــی نیــز دقیقــاً همین طــور اســت. بایــد عملکــرد خوبــی در ســازماندهی خــود، گــروه و مشــتریانتان داشــته 
باشــید تــا جلســات، ارائه هــا، رویدادهــای مطبوعاتــی و معرفــی محصوالتــی کــه مسئول شــان هســتید، منظــم و طبــق برنامــه 
پیــش برونــد. مشــتریان از شــما انتظــار دارنــد آن هــا را بــه خوبــی مدیریــت کــرده و بــر حجــم کاری خــود نظــارت داشــته باشــید. 
بنابرایــن، اگــر می خواهیــد بــا فشــارهای ضرب االجــل  مختلفــی کــه در روابط عمومــی بــا آن هــا مواجــه می شــوید کنــار بیاییــد، 

بایــد مهــارت خوبــی در ســازمان  دهــی و مدیریــت زمــان داشــته باشــید.



بولتن تحلیلی - آموزشی مکث

2- ارتباط، ارتباط، ارتباط!
بچه هــا نمی خواهنــد کارهــا را فقــط بــه ایــن دلیــل انجــام دهنــد کــه والدینشــان می گوینــد. بایــد بتوانیــم انتظــارات خــود 
را از آن هــا به گونــه ای بیــان کنیــم کــه متوجــه شــوند. وقتــی بــا یــک کــودک در مــورد مشــکلی صحبــت می کنیــم، بایــد آن را 

توضیــح داده و احساســاتمان را طــوری نشــان دهیــم کــه منظورمــان را بفهمنــد. 

اگــر بتوانیــد ارتبــاط مؤثــری برقــرار کنیــد، در روابط عمومــی شــانس خوبــی خواهیــد داشــت. مهارت هــای ارتباطــی اولیــن 
موضوعــی اســت کــه کارفرمــا از شــما انتظــار دارد. بایــد بتوانیــد بــا مشــتریان خــود و مخاطبــان هــدف ارتبــاط برقــرار کنیــد. 
بــرای برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا مخاطبــان، بایــد محتــوا و لحــن بیانتــان را بــا هــم تطبیــق دهیــد. بــه طــور خاصــه، متخصصــان 
روابط عمومــی بایــد بــا خــوب گــوش دادن، در پــرورش و توســعه روابــط قابــل اعتمــاد مهــارت داشــته باشــند و این دقیقــاً همان 

کاری اســت کــه اکثــر والدیــن بــه دنبــال انجــام آن هســتند.
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3-خالقیتداشتن
احتمــاالً وقتــی می خواســتید فرزندتــان را بــه کاری تشــویق کنیــد، کمــی خاقیــت در آســتین داشــته اید. متوجــه شــده اید 
کــه از طریــق داستان ســرایی، بــازی، نقــش بــازی کــردن یــا ســخت نگرفتــن زندگــی بــرای کــودکان، می توانیــد راهــی بــرای متقاعد 
کــردن و بــه راه آوردنشــان بیابیــد. بــه ایــن ترتیــب، روابط عمومــی می توانــد شــغل مناســبی بــرای شــما باشــد! خاقیــت، برنــده 
ــا بودجــه   ــد ب ــت، می توانی ــا خاقی ــرار می دهــد. ب ــار شــما ق ــی در اختی ــت رقابت ــک مزی میدان هــای روابط عمومــی اســت و ی

کمــی، تأثیــر قابــل توجهــی گذاشــته و بــا راه حل هایتــان ایــده  خــود را بــه گــوش ســایر افــراد برســانید.

4-صداقت؛بهترینخطمشی

ــا مــا صــادق باشــند. می توانیــم بــرای آن هــا الگــوی رفتــاری مناســبی  به عنــوان پــدر و مــادر توقــع داریــم فرزندانمــان ب
ــا هــم حــرف بزنیــم و وقتــی اشــتباه می کنیــم، آن را بپذیریــم.  باشــیم. مثــاً می توانیــم در مــورد همــه  مســائل ب

اگــر یــک تاجــر در بیــان داســتانش صــادق نباشــد، حــذف می شــود. اگــر دروغتــان فــاش شــد، ســعی در پنهــان کــردن 
ــه شــما  ــی نســبت ب ــدگاه منف ــا دی ــرد ت ــد ک ــاش خــود را خواهن ــام ت ــی تم ــه رســانه های اجتماع آن نداشــته باشــید؛ چرا ک
جهانــی شــود. در مدیریــت مالــی نیــز بایــد صــادق باشــید و نظرتــان را بــا اعتمــاد بــه نفــس بیــان کنیــد. مدیــران و حســابداران 

روابط عمومــی بایــد در بیــان نتایــج کارزارهــای تبلیغاتــی شــفاف باشــند.
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5-تابآوریکلیشهاینیست
بــزرگ کــردن فرزنــدان کار ســختی اســت. گاهــی گریه هــای قبــل از خــواب و لجبــازی کــودک نوپــا 
ــد.  ــاتی می کن ــما را احساس ــه ش ــن روز مدرس ــان در اولی ــا فرزندت ــی ب ــت. خداحافظ ــته کننده اس خس
شــنیدن اینکــه کودکتــان را بــه بــازی راه نداده انــد، ناراحت کننــده اســت. امــا، تشــخیص احساســاتی کــه 
ایــن تجــارب در شــما ایجــاد می کننــد و درک اینکــه نمی توانیــد از فرزندتــان در برابــر هــر آســیبی محافظت 
کنیــد، باعــث می شــود اســتقامت شــما زیــاد شــود. کســانی  کــه یــاد می گیرنــد بــا اســترس های روزمــره 
ــاد  ــد. بچه هــا بــه شــما ی ــد، تــاب آوری باالیــی دارن ــه گاه را بپذیرن ــار بیاینــد و بحران هــای گاه ب زندگــی کن
می دهنــد )در واقــع مجبورتــان می کننــد یــاد بگیریــد( اســتقامت و قــدرت درونــی الزم بــرای مقابلــه بــا 
زمان هایــی کــه همــه چیــز آن طــور کــه می خواهیــد پیــش نمــی رود را داشــته باشــید. بــا ایــن کار، شــما 
در ایــن زمینــه نســبت بــه گذشــته توانمنــد می شــوید؛ زیــرا می دانیــد نحــوه برخــورد شــما بــا ســختی ها 

بــه نوبــه خــود بــر نگــرش فرزندتــان نســبت بــه شــما تأثیــر می گــذارد.

در روابط عمومــی نیــز بایــد بــه تعبیــری پوســتتان کلفــت باشــد؛ زیــرا شــما مســئول مشــتریان خود 
هســتید. بایــد اســتقامت داشــته باشــید تــا بعــد از زمیــن خــوردن، بلنــد شــوید. همیشــه کارزارهــای 
تبلیغاتــی یــا بیانیه هــای مطبوعاتــی آن طــور کــه انتظــار مــی رود، پیــش نمی رونــد. در ایــن مرحلــه، بایــد 

بتوانیــد بــا مشــتریان خــود صحبــت کــرده، شکســت را بپذیریــد و از اشــتباهاتتان نیــز درس بگیریــد.
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برگرفته از:

هفت کتابی که هر متخصص 
روابط عمومی باید بخواند

※  565 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

به عنوان یک متخصص روابط عمومی، حتی اگر تازه کار هم باشید، خواندن این کتاب ها را نباید از دست بدهید.

خوانــدن کتــاب منبــع بســیار خوبــی بــرای یادگیــری و رشــد دانــش و مهارت هــای شــما بــه عنــوان یــک متخصــص اســت. 
ــب باشــند را معرفــی  ــرای شــما جال ــد ب ــم می توانن ــه فکــر می کنی ــر ک ــاب برت ــا فهرســتی از هفــت کت ــن منظــور، م ــه همی ب

می کنیــم.
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1.»ُمسری؛راهکارهایبازاریابیویروسی«،اثر»جونابرگر«
ُمســری پرفروش تریــن کتــاب نیویــورک تایمــز و بهتریــن کتــاب بازاریابــی ســال 2014 توســط انجمــن بازاریابــی آمریکا اســت 
ــای  ــه ای از تکنیک ه ــن مجموع ــاب همچنی ــن کت ــد. ای ــب می کن ــد ترکی ــتان هایی قدرتمن ــا داس ــا را ب ــن پژوهش ه ــه برتری ک
ــر روابط عمومــی  ــر پیام هــا، تبلیغــات و اطاعــات را معرفــی می کنــد. چــه در ســطح مدی ــرای انتشــار بهت ــردی ب خــاص و کارب

باشــید یــا مبتــدی، ایــن کتــاب منبــع خوبــی بــرای نشــان دادن راه درســت بــه شــما اســت.

2.»ساختبرندداستانی؛پیامخودراشفافکنیدتامشتریانآنراگوشکنند«،اثر»دونالدمیلر«
بــار دیگــر دونالــد میلــر، نویســنده پرفــروش نیویــورک تایمــز، راه حل هایــی بــرای صاحبــان کســب وکار ارائــه داده اســت. 
کتــاب ســاخت برنــد داســتانی شــامل هفــت بخــش اســت کــه در آن ســاده کــردن پیــام به طوری کــه مــردم راحت تــر متوجــه 
شــوند را از دالیــل واقعــی خریــد مشــتریان می دانــد. همچنیــن ایــن کتــاب راهــی بــرای تولیــد پیام هایــی تأثیرگــذار بــرای وب 
ســایت ها، بروشــورها و رســانه های اجتماعــی ارائــه می دهــد. ایــن کتــاب می توانــد بــه شــما دیدگاهــی ارائــه دهــد تــا بهتــر 

بتوانیــد بــرای مشــتریان خــود داستان ســرایی کنیــد. 
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3.»راهنمایمدرنروابطعمومی؛افشایرمزورازروابطعمومی«،اثر»امیروزنبرگ«
ایــن کتــاب، مســیر بــدون حاشــیه امــی روزنبــرگ بــه ســمت روابط عمومــی اســت و 
همــه آن چیــزی کــه شــما بایــد در مــورد شــروع فعالیــت در حرفــه روابط عمومــی بدانیــد 

ــد. ــان می کن را بی

راهنمــای مــدرن روابط عمومــی ســخت گیرانه بــرای هرکســی کــه حرفــه خــود را در 
ــی  ــد در بازاریاب ــای جدی ــب مهارت ه ــا کس ــد ب ــعی می کن ــرده و س ــاز ک ــی آغ روابط عموم
پیشــرفت کنــد، نکاتــی را متذکــر می شــود. ایــن کتــاب نــه تنهــا انقاب هــای روابط عمومــی 
مــدرن را پوشــش می دهــد، بلکــه شــامل بازاریابــی محتــوا، ســئو، رســانه های اجتماعــی و 

ــود. ــز می ش ــی نی ــیوه های روابط عموم ــن ش بهتری

4.»افسانههایروابطعمومی:تبلیغاتخوبوباورهایغلط«،اثر»ریچلی«
در  را  روابط عمومــی  دنیــای  واقع بینانــه ای  به طــور  روابط عمومــی«  »افســانه های 
ــه موفقیــت  ــر کشــیده و نقــش جامعــه تجــاری را در دســتیابی ب ــه تصوی عصــر امــروز ب
نشــان می دهــد. ایــن کتــاب در مــورد خــوب و بــد روابط عمومــی امــروز صحبــت می کنــد 
و اساســاً یــک کتابچــه راهنمــای اخاقــی اســت کــه هــر متخصــص روابط عمومــی بایــد آن 

را بخوانــد.

5.»تجارتمتقاعدسازی«،اثر»هارولدبرسون«
هارولــد برســون بــه عنــوان تأثیرگذارتریــن چهــره روابط عمومــی قــرن بیســتم معرفی 
شــده و شــاید امــروزه شناخته شــده ترین نــام در ایــن صنعــت  باشــد. ایــن کتــاب تجربیات 
ــر  ــا موفق تریــن مدی ــوان یــک پزشــک ت ــد برســون را از حرفــه او به عن خارق العــاده هارول
ارتباطــات جهــان بــه تصویــر می کشــد. برســون در ایــن کتــاب، بــه خواننــدگان چالش هــا، 

روش هــا و تأثیــرات روابط عمومــی را نشــان می دهــد.
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6.»انقالبجهانیروابطعمومی«،اثر»ماکسیمبهار«
امــروزه روابط عمومــی در همه جــا حضــور دارد. اکنــون بیــش از هــر زمــان دیگــری، مدیریــت رســانه های اجتماعــی نیــاز بــه 
آمــوزش حرفــه ای دارد. آنچــه 10 یــا حتــی پنــج ســال قبــل مؤثــر بــود، دیگــر موضوعیــت نــدارد. در انقــاب جهانــی روابط عمومــی، 
ماکســیم بهــار، کارشــناس روابط عمومــی، بــه خواننــدگان نشــان می دهــد کــه چگونــه بــر رویکردهــای فعلــی تســلط یابنــد و 
محتوایــی ایجــاد کننــد کــه نیازهــای مشــتری را بــرآورده ســازند. ایــن کتــاب یــک مــرور کلــی از معنــای روابط عمومــی در عصــر 

ــت. دیجیتال اس

7.»بهمناعتمادکن،مندروغمیگویم«،اثر»رایانهالیدی«
رایــان هالیــدی استراتژیســت ســابق روابط عمومــی در مــورد واقعیــت تلخــی از تجربیــات خــود می گویــد. او در ایــن کتــاب 
از شــایعاتی کــه بــه ســرعت در فضــای مجــازی پخــش شــده و بــه مــرور تبدیــل بــه تیتــر اصلــی در دنیــای واقعــی می شــوند، 

ــد. صحبــت می کن



M”مکــــــــــــــــــــــــــث A X

بخـــــــــــــش دوم:
رسانه های            اجتماعی 

مکــــــــــــــــــــــــــث



M”مکــــــــــــــــــــــــــث A X

بخـــــــــــــش دوم:
رسانه های            اجتماعی 

مکــــــــــــــــــــــــــث



در دنیــای امــروز کــه اطاعــات بــه طــور مــدام بــه اشــتراک گذاشــته می شــوند، مــرز بیــن بازاریابــی روابط عمومــی )PR( و 
بازاریابــی رســانه های اجتماعــی، اغلــب مبهــم اســت. ایــن دو نــوع تعامــل بــا مشــتری بــدون شــک مرتبــط بــا هــم هســتند، اما 
خــط باریکــی بیــن یــک کمپیــن روابط عمومــی موفــق و یــک کمپیــن بازاریابــی رســانه های اجتماعــی جــذاب وجــود دارد. به طــور 

خاصــه، ایــن دو فعالیــت به صــورت مشــارکتی مکمــل یکدیگرنــد، امــا نمی تــوان آن هــا را یکســان دانســت.

برگرفته از:

※  571 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه

تفاوت روابط عمومی با 
بازاریابی رسانه های اجتماعی 

※  770 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه
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شــرکت های کوچــک و بــزرگ، یــک برنامــه بازاریابــی پویــا طراحــی می کننــد تــا بتواننــد بــه اهــداف خــود دســت یابنــد. در مســیر 
انتقــال پیــام، کمپین هــای بازاریابــی رســانه های اجتماعــی و روابط عمومــی بــا یکدیگــر، هــم  پوشــانی دارنــد تــا ایــن اطمینــان حاصــل 
شــود کــه به طــور هــم  زمــان در جهــت یــک هــدف تجــاری تعریــف شــده فعالیــت می کننــد. تفاوت هــا نیــز در بســتر فعالیت هــای 

انجــام شــده اســت. در ادامــه بیشــتر بــه ایــن موضــوع می پردازیــم.

روابطعمومیدیدگاهشماراشکلمیدهد
ــا افزایــش آگاهــی و  ــام تجــاری همــراه ب ــک ن ــان در مــورد ی ــدگاه مخاطب ــوان شــکل دادن دی ــوان به عن روابط عمومــی را می ت
عاقــه تعریــف کــرد. در گذشــته، تمرکــز روابط عمومی هــا صرفــاً بــر پاســخ دادن بــه افــراد و ارتبــاط گرفتــن بــا خبرنــگاران بــود. امــا 
اکنــون متخصصــان روابط عمومــی مجموعــه ای از تاکتیک هــا را از جعبــه ابــزار خــود بیــرون می کشــند تــا توجــه همــگان را بــه خــود 

جلــب کننــد. برخــی از نمونــه فعالیت هــای مؤثــر در وضعیــت آشــفته رســانه ای امــروز عبارتنــد از:

• طراحی دعوت نامه جذاب برای پوشش یک رویداد اختصاصی
• حضور تأثیرگذار سازمان در رویدادهایی با ظرفیت شکل گیری ارتباطات جدید

• نگارش ایمیل با تیتری جذاب درباره اعامیه یک شرکت بزرگ
• تقدیم هدیه به خبرنگاری که خدمات سازمان را به طور مطلوب در معرض توجه قرار داده است

مهــم نیســت از چــه تاکتیکــی بــرای جلب توجــه اســتفاده  شــود، واضــح اســت آنچــه در رســانه های اجتماعــی کارایــی دارد، 
لزومــاً بــرای درگیرســازی مخاطــب مؤثــر نخواهــد بــود. یــک کمپیــن روابط عمومــی مؤثــر، بــه تقویــت توســعه محتــوای رســانه های 

اجتماعــی خــود پرداختــه و هــم  زمــان بــه برجسته ســازی در میــان افــراد نیــز تمرکــز می کنــد. 
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تفاوتبینبازاریابیرسانههایاجتماعیوروابطعمومی
تفــاوت اصلــی بیــن بازاریابــی رســانه های اجتماعــی و بازاریابــی روابط عمومــی ایــن اســت کــه یکــی در مــورد ایجــاد و حفــظ 
ــای  ــا در دنی ــه م ــر کســی پوشــیده نیســت ک ــه دارد. ب ــردی یک جانب ــری عملک ــه دیگ ــاد اســت، درحالی ک ــر اعتم ــی ب رابطــه مبتن
رســانه های اجتماعــی زندگــی می کنیــم و برندهــا از ایــن واقعیــت ســود می برنــد. بــه طــور متوســط آمریکایی هــا تقریبــاً دو ســاعت 
و نیــم از روز خــود را در رســانه های اجتماعــی می گذراننــد؛ بنابرایــن روابط عمومی هــا به ســختی تــاش می کننــد تــا پیامــی جــذاب و 
دقیــق بــه مشــتریان در سرتاســر پلتفرم هــا ارائــه دهنــد و در عــوض، دنبال کننــدگان بــرای اشــتراک گذاری مــداوم محتــوا بــه برندهــا 
اعتمــاد می کننــد. ایــن اشــتراک گذاری محتــوا رابطــه ای »صمیمــی« بیــن کســب وکار و شــخص ایجــاد می کنــد کــه در آن مشــتری 

می توانــد به عنــوان یــک ســفیر برنــد عمــل کنــد.

برعکــس، کمپین هــای روابط عمومــی هدفشــان ایجــاد ســروصدا بــا فعالیت هایــی نامنظــم اســت. قــدرت روابط عمومــی، 
ــود  ــمت خ ــه س ــا را ب ــه آن ه ــت ک ــاب اس ــک ق ــول ی ــز ح ــای متمرک ــق پیام ه ــانه ها( از طری ــان )رس ــه مخاطب ــی جلب توج توانای
بکشــاند. بــه  عنــوان مثــال، اگــر یــک رســتوران ایتالیایــی جدیــد در بــازاری افتتــاح شــود کــه در آن چندیــن رســتوران ایتالیایــی دیگــر 
به صــورت محلــی وجــود دارد، یــک فــرد روابط عمومــی بــرای یافتــن قابــی کــه خبــر افتتــاح را خــاص و قابل توجــه می کنــد، تــاش 
خواهــد کــرد. شــاید قــاب ایــن موضــوع باشــد کــه آن رســتوران یــک سرآشــپز سرشــناس را از شــهر نیویــورک اســتخدام کرده اســت.
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به طــور کلــی، رســانه های اجتماعــی و تاکتیک هــای روابط عمومــی بــه برنامه ریــزی اســتراتژیک نیــاز دارنــد. شــرکت ها بایــد بــا 
جدیــت تــاش کننــد تــا به طــور مؤثــر برنــد خــود را به صــورت آنایــن بازاریابــی کننــد و درعین حــال تشــخیص دهنــد کــه آیــا کاری کــه 

انجــام می دهنــد ارزش فشــار بیشــتر روابط عمومــی را دارد یــا خیــر.

محلهمپوشانیبازاریابیرسانههایاجتماعیوروابطعمومی
جایی کــه ایــن دو تاکتیــک بازاریابــی بــا هــم تاقــی یابنــد، در قلــب هــدف هــر کســب وکاری قــرار دارد: ارتقــای برنــد بــرای جلــب 

عالقــه و تعامــل با مشــتری. 

همــکاری روابط عمومــی و فعالیت هــای رســانه های اجتماعــی بــرای دســتیابی بــه اهــداف شــرکت از طریــق 1( آگاهی بخشــی، 
2( ترغیــب مصرف کننــدگان بــه تعامــل بــا شــرکت و 3( حفــظ ارتبــاط اســت. چــه ســازمان قصــد اطاع رســانی یــک رویــداد بــزرگ 
را داشــته باشــد و چــه در حــال اجــرای پروتــکل نظــارت منظــم بــر تجربــه مشــتری و مخاطبــان خــود باشــد، تقویــت ارتباطــش بــا 
رســانه ها، روزنامه نــگاران، اینفلوئنســرها و خصوصــاً مشــتریان، موجــب ایجــاد اعتمــاد و آگاهــی  بلندمــدت از آن ســازمان می شــود. 
ــک  ــن کار کم ــام ای ــه انج ــی ب ــانه های اجتماع ــی رس ــی و بازاریاب ــای روابط عموم ــص فعالیت ه ــام بی عیب ونق ــن، ادغ ــن بی در ای

می کنــد.

در پایــان، کاربردهــای ســنتی بــرای روابط عمومــی و رســانه های اجتماعــی در طــول زمــان بــا یکدیگــر ســازگار شــده و در پاســخ بــه 
تغییــرات ســریع وضعیــت کســب وکارها همچنــان در حــال گســترش اســت. درک اینکــه برنامه هــای بازاریابــی بایــد منحصربه فــرد، 
ــو بــرده و اســتراتژی های  مشــارکتی و انعطاف پذیــر باشــند، هوشــمندانه ترین راهــی اســت کــه می توانیــد ســازمان خــود را بــه جل

روابط عمومــی و رســانه های اجتماعــی را بــرای رســیدن بــه اهدافتــان گســترش دهیــد.
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هوش                        مصنوعی 
و روابط                         عمومی

M A X
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M A X

مکــــــــــــــــــــــــــث



هوش مصنوعی بازی را برای 

متخصصان روابط عمومی تغییر می دهد

باتوجــه بــه توســعه و اصــاح بســیاری از ابزارهــای دیجیتــال، ایــن پتانســیل بــرای هــوش مصنوعــی وجــود دارد کــه 
ــد. ــه ســمت خــود برگردان روابط عمومــی را ب

بــه اطــراف خــود نگاهــی بیندازیــد. فناوری هــای هــوش مصنوعــی )AI( زندگــی همــه مــا را تحــت تأثیــر خــود قــرار داده 
و انتظــار مــی رود در آینــده شــتاب تحــول دیجیتــال در نتیجــه همه گیــری بیشــتر شــود.

برگرفته از:

※  668 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
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بــر اســاس پیش بینــی مؤسســه جهانــی »مک کینــزی«، باتوجــه بــه این کــه هــوش مصنوعــی در تمــام بخش هــای 
اقتصــاد جهانــی جهــت تجــارت بــه کار مــی رود، بــه مــرور تأثیــر برنامه هــای آن در بازاریابــی و فــروش بیشــتر احســاس خواهــد 
شــد. ایــن شــرکت تحقیقاتــی خاطرنشــان می کنــد کــه هــوش مصنوعــی می توانــد تــا 2.6 تریلیــون دالر ارزش تجــاری را در بخــش 

فــروش و بازاریابــی بــاال ببــرد.

اســتارباکس در ایــن زمینــه مثــال خوبــی اســت. در اوایــل ســال جــاری، کویــن جانســون، مدیرعامــل شــرکت، بــه تحلیلگران 
گفــت کــه ایــن شــرکت بــرای تعییــن تأثیــر نــرخ واکسیناســیون بــر رشــد فــروش، نیــاز دارد بــه پیش بینی هــای فنــاوری هــوش 

مصنوعــی تکیــه کنــد.

ــد،  ــاس می کنن ــازار احس ــی ب ــی را در ارزیاب ــوش مصنوع ــر ه ــتارباکس، تأثی ــد اس ــانی مانن ــه خرده فروش ــور ک همان ط
ــد. ــی دارن ــن احساس ــز چنی ــی نی ــی و بازاریاب ــه روابط عموم ــدگان و در نتیج ــاً مصرف کنن قطع

در حالــت ایــده آل، فنــاوری بایــد ســنگینی بــار افــراد را کاهــش داده و موجــب خاقیــت شــود. به طــور مثــال، مــا در حــال 
حاضــر از ابزارهایــی مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی ماننــد Google Analytics و Cision اســتفاده می کنیــم تــا فراینــد را کارآمدتــر 
کنیــم. فن آوری هــای هــوش مصنوعــی ایــن توانایــی را دارنــد کــه دســت متخصصــان روابط عمومــی را بــاز گذاشــته تــا بتواننــد 
ــتراتژیک  ــانه های اس ــترش رس ــرای گس ــزی ب ــا برنامه ری ــده ی ــای قانع کنن ــاد پیام ه ــد ایج ــه مانن ــای خاقان ــر روی کاره ــتر ب بیش

تمرکــز کننــد.
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 )NLG( ــان طبیعــی ــد زب ــو و تولی ــی  مســائل، ربات هــای گفت وگ ــل احساســات، پیش بین ــه و تحلی ــروزه امــکان تجزی ام
تأثیــر مســتقیمی بــر صنعــت مــا دارنــد. بــر اســاس گزارشــی کــه اخیــراً توســط Public Relations Today منتشــر شــده، چنــد 
ــن کار را  ــک ای ــده نزدی ــا در آین ــرده ی ــک ک ــی کم ــای روابط عموم ــه فعالیت ه ــد ب ــی می توان ــوش مصنوع ــه ه ــود دارد ک راه وج

انجــام دهــد:

ــا  ــت ها ی ــای رســانه ای، پادکس ــت مصاحبه ه ــه رونوش ــد ب ــاوری می توان ــن فن ــهنوشــتار: ای ــارب ــلگفت ــاوریتبدی فن
کنفرانس هــای مطبوعاتــی کمــک کنــد.

پیگیــریپوشــشخبــریبــاهــوشمصنوعــی: اگرچــه ایــن موضــوع هنــوز کامــاً بــه اجــرا درنیامــده، امــا ابزارهایــی وجــود 
دارنــد کــه بــا کمــک آن هــا می تــوان خبرنــگاران یــا رســانه هایی کــه تجــارت مــا را پوشــش خبــری می دهنــد، هــدف قــرار داد و 

بــه راحتــی شناســایی کــرد.

تجزیــهوتحلیــلپیشبینیکننــده: اســتارت آپ های فنــاوری روابط عمومــی بــا تمرکــز بــر تجزیــه و تحلیــل پیش بینی کننــده، 
ابزارهایــی ارائــه د اده انــد کــه بــه شــما کمــک می کننــد زوایــای موضــوع را بــر اســاس عایــق، مــواردی کــه در گذشــته رخ داده، 

شــخصیت ها و پیش بینــی احتمــال پوشــش خبــری یــک روزنامه نــگار بــرای ســایرین سفارشــی کنیــد.

ــق        ــل عمی ــای جع ــر ویدئوه ــارت ب ــرای نظ ــا ب ــوان از آن ه ــه می ت ــود دارد ک ــی وج ــو:ابزارهای ــتویدئ ــراصال ــارتب نظ
»deep fake« اســتفاده کــرد. ایــن ویدئوهــا می تواننــد بــر شــهرت برنــد و مشــتری ها تأثیــر منفــی بگذارنــد.

تولیــدزبــانطبیعــی)NLG(: همان طــور کــه در اولیــن بیانیــه مطبوعاتــی نوشــته شــده توســط هــوش مصنوعــی آورده 
شــد، ماشــین ها می تواننــد بــا اســتفاده از NLG تولیــد محتــوا و آن را بــه چندیــن زبــان بــرای توزیــع گســترده تر ترجمــه کننــد. 

اگرچــه ایــن فناوری هــا نیــاز بــه اصــاح دارنــد، امــا امــروزه بــا ســرعت در حــال توســعه هســتند.

تجزیــهوتحلیــلاحساســات:ابزارهایــی نیــز بــرای انجــام تجزیــه و تحلیــل احساســات پیشــرفته در پســت های رســانه های 
اجتماعــی و مــوارد دیگــر در حال توســعه هســتند.

 ،»Oclusive« و »Cision Impact« انتســاببــرایرســانههایکسبشــده:ابزارهــای فنــاوری روابط عمومــی، ماننــد
می تواننــد نتایــج فــروش را بــه پوشــش رســانه ای موردنظــر نســبت دهنــد. ایــن فنــاوری هنــوز در مراحــل ابتدایــی خــود اســت، 

امــا می توانــد یــک تغییــر بــازی بــرای صنعتــی باشــد کــه تشــنه روشــی عینــی بــرای بازگشــت ســرمایه اســت.
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همــه ایــن مــوارد بســیار هیجان انگیــز اســت، امــا صحبــت از تحــول دیجیتــال و یادگیــری ماشــینی به طــور اجتناب ناپذیــری 
بــه پرســش هایی منتهــی می شــود کــه احســاس منســوخ شــدن را ایجــاد می کنــد: آیــا هــوش مصنوعــی در نهایــت جایگزیــن 
متخصصــان روابط عمومــی خواهــد شــد؟ یــک تغییــر در نــوع تفکــر می توانــد نگرانی هــا را تــا حــد زیــادی کاهــش دهــد. اگــر بــه 
دنبــال راه هایــی باشــیم کــه فنــاوری بتوانــد بــا آزاد گذاشــتن مــا بــرای ارائــه ایده هــای بهتــر و فراهــم کــردن فرصت هایــی بــرای 

کشــف ایــن ایده هــا، بــه مــا کمــک کنــد بــا ایــن مــوج نــوآوری بــاال خواهیــم رفــت.
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عدم امکان جایگزینی

 روابط عمومی با هوش مصنوعی

به عنــوان یــک متخصــص روابط عمومــی، ممکــن اســت از جریــان مــداوم اخبــاری کــه ادعــا می کننــد هــوش مصنوعــی 
در بازاریابــی تحولــی ایجــاد خواهــد کــرد، خســته شــده باشــید.

برخــی افــراد - بخصــوص آن هایــی کــه بــه هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین )ML( عاقه مندنــد– ادعــا می کننــد دیــر 
یــا زود ایــن اتفــاق خواهــد افتــاد. وقتــی سیســتم های هــوش مصنوعــی بــه ســطح باالیــی دســت یابنــد، بســیار مفیــد بــوده و 

در نهایــت در زمینه هــای مختلفــی جایگزیــن انســان ها خواهنــد شــد. 

※ 950 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه

برگرفته از:
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برخــی دیگــر دیــدگاه نســبتاً متفاوتــی بــه ایــن موضــوع دارنــد. آن هــا معتقدنــد هــوش مصنوعــی، هــم بــه مــا کمــک 
ــود  ــر ســر راه مــان باشــد؛ مثــاً هــوش مصنوعــی درعین حــال کــه امنیــت ســایبری را بهب ــد مانعــی ب ــد و هــم می  توان می کن

ــه وجــود آورد.  ــز ب ــم ســایبری را نی ــدی از جرای ــواع جدی ــد ان می بخشــد، می توان

ایــن داســتان یــک جنبــه دیگــر نیــز دارد. هــوش مصنوعــی می توانــد بــرای برخــی شــغل ها کامــاً مناســب باشــد، امــا 
شــامل همــه حرفه هــا نمی شــود. در نــگاه اول، بــه نظــر می رســد صنعــت روابط عمومــی گزینــه مناســبی بــرای اســتفاده از ایــن 
فنــاوری اســت؛ خصوصــاً اکنــون کــه کارهــا تــا حــد زیــادی به صــورت آنایــن انجــام می شــود و احتمــاالً نیازمنــد ســطح باالیــی 
از پــردازش داده اســت. امــا اگــر کمــی دقیق تــر بــه ایــن موضــوع نــگاه کنیــد، درمی یابیــد ربات هــا نمی تواننــد بــه همیــن زودی 

جایگزیــن مزیت هــای روابط عمومــی انســانی شــوند.

در این مقاله، به علت آن خواهیم پرداخت.

شناختودرککردنافراد -1
در ابتــدا نگاهــی بــه پژوهش هــای ایــن حــوزه می اندازیــم. یکــی از مطالعــات اخیــر کــه توســط دانشــگاه آکســفورد انجــام 
شــد، نشــان می دهــد چقــدر امــکان دارد مشــاغل خاصــی طــی 20 ســال آینــده بــا هــوش مصنوعــی جایگزیــن روابط عمومــی 
شــوند. آن هــا نشــان دادنــد احتمــال ایــن  کــه متخصصــان روابط عمومــی در نهایــت بــه ایــن سرنوشــت دچــار شــوند تنهــا ۱۸ 

درصــد اســت.

بــرای این کــه متوجــه شــویم چــرا احتمــال جایگزینــی روابط عمومــی توســط هــوش مصنوعــی آنقــدر پاییــن اســت بایــد 
بدانیــم کــه متخصصــان روابط عمومــی دقیقــاً چــه کاری انجــام می دهنــد. اگرچــه گاهــی بــه نظــر می رســد شــغل مــا محــدود 
بــه مدیریــت درخواســت های مشــتریان و متراکم ســازی داده هــا بــر اســاس موفقیــت کمپین هــا اســت، امــا الزم بــه یــادآوری 

اســت کــه حرفــه  مــا بســیار فراتــر از این هــا اســت. 

روابط عمومــی در اصــل دربــاره موضــوع  شــناخت و درک افــراد اســت و به رغــم ســال ها پژوهــش، همچنــان بــرای هــوش 
مصنوعــی، قبــول شــدن در آزمــون تورینــگ دشــوار اســت – آزمونــی کــه نشــان می دهــد هــوش مصنوعــی چقــدر می توانــد 
در مکالمــات، مشــابه انســان رفتــار کنــد – درحالی کــه عملکــرد اکثــر متخصصــان روابط عمومــی کــه مــا می شناســیم نه تنهــا 

به عنــوان انســان های واقعــی قابل قبــول اســت؛ بلکــه می توانــد بســیار بهتــر هــم باشــد. 

ــر  ــرای ســئوی بهت ــی ب ــش فن ــا در دان ــرای ســازمان خــود مــی آورد تنه ــه روابط عمومــی ب ــی ک ــر، مزیت های از ســوی دیگ
ــا آن هــا اســت. ــری عاطفــی و شــخصی ب ــاز کســب وکارها و درگی ــرای درک نی ــی انســان ب نیســت؛ بلکــه در توانایــی ذات
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ترسازمواردجدید -2
وجــه تمایــز بهتریــن متخصصــان روابط عمومــی، در توانایــی پــردازش حجــم زیــادی از داده هــا نیســت، بلکــه در خاقیــت 

آن هــا اســت. 

ــی از  ــه ای در ســطح باالی ــه کار خاقان ــوش می رســد ک ــه گ ــی ب ــاره  هــوش مصنوع ــری درب ــار خب ــت یک ب ــد وق هــر چن
اســتاندارد ارائــه داده اســت. بــه طــور مثــال یکــی از جدیدتریــن اخبــار دربــاره یــک برنامــه  یادگیــری ماشــین بــود و مطلبــی کــه 
ایــن هــوش مصنوعــی نوشــته بــود، در یــک مســابقه  داســتان کوتــاه در ژاپــن پذیرفتــه شــد. امــا ایــن واقعیــت کــه چنیــن 
ــد.  ــش می آین ــدرت پی ــی به ن ــن اتفاقات ــه چنی ــد ک ــان دهنده می ده ــوند، نش ــر می ش ــار منتش ــوز در اخب ــتان هایی هن داس

بــه بیــان دیگــر، هنــوز مشــخص نیســت کــه هــوش مصنوعــی در آینــد ه  نزدیــک بتوانــد تفکــر خاقانــه داشــته باشــد. 
بــر همیــن اســاس می تــوان گفــت ممکــن اســت هــوش مصنوعــی هرگــز نتوانــد در طراحــی کمپین هــای جدیــد یــا نوشــتن 
بیانیه هــای مطبوعاتــی بهتــر از انســان ها عمــل کنــد، چرا کــه ایــن کارهــا نیازمنــد نوعــی رویکــرد خاقانــه اســت تــا طراحــان 
نســبت بــه یــک محصــول بیابنــد و یــا درمی یابنــد کــدام بخــش داســتان توجــه هــم  نوعــان را بیشــتر بــه خــود جلــب خواهــد 

کــرد.

گذشــته از پیشــرفت های صــورت گرفتــه توســط یادگیــری ماشــین و هــوش مصنوعــی کــه اشــتیاق باالیــی را بــه وجــود 
ــم چنیــن فناوری هایــی در کارهــای روزمــره مــا  ــدرت دیده ای ــه ن ــد تجــاری شــده، ب آورده و ســبب خودکارســازی چندیــن فراین

تفــاوت خاصــی ایجــاد کننــد. بــه بیــان دیگــر، ارزش تجــاری واقعــی هــوش مصنوعــی همچنــان نامشــخص اســت.
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3-مشارکت؛نهرقابت
بــا همــه  ایــن  مــوارد، شــاید نبایــد چنــدان نســبت بــه هــوش مصنوعــی ســخت  گیــر باشــیم. در حقیقــت سیســتم های 
هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین بــه خوبــی بــا چشــم انداز روابط عمومــی ادغــام شــده اند؛ چــه در تنظیــم اتوماســیون 
بازاریابــی و چــه در بررســی بیانیه هــای مطبوعاتــی؛  از ایــن نظــر کــه در آن هــا اشــتباهات تایپــی، امایــی و دســتور زبانــی بــه کار 

نرفتــه اســت. 

ایــن  کــه هــوش مصنوعــی بــه زودی جایگزیــن مزایــای روابط عمومــی می شــود را قاطعانــه رد می کنیــم. مــا در حــال 
حاضــر همســو بــا هــوش مصنوعــی و یادگیــری ماشــین کار می کنیــم، امــا هرگــز اجــازه نمی دهیــم یــک برنامــه تصحیــح غلــط 

امایــی، کمپیــن تبلیغاتــی را طراحــی کنــد. 

در عــوض، در آینــده متخصصــان انســانی روابط عمومــی بــه جــای ایــن کــه توســط هــوش مصنوعــی جایگزیــن شــوند، 
مشــترک بــا ابزارهــای هــوش مصنوعــی کار می کننــد. مثــاً ممکــن اســت هــوش مصنوعــی در طراحــی یــک کمپیــن ایمیلــی بــه 
مــا کمــک کنــد، امــا محتــوای ایــن ایمیل هــا همچنــان توســط انســان ها نوشــته می شــود؛ چرا کــه توســط انســان نیــز خوانــده 

خواهــد شــد.

سخنآخر
ــی  ــط روابط عموم ــر توس ــال حاض ــه در ح ــی ک ــد وظایف ــدازه می توان ــه ان ــا چ ــی ت ــوش مصنوع ــه ه ــن  ک ــت ای در نهای
انجــام می شــود را بــه عهــده گیــرد، بــه منطــق بــازار بســتگی دارد. بــه محــض آن  کــه اســتفاده از هــوش مصنوعــی به جــای 
روابط عمومــی، ارزان تــر تمــام شــود و یــا ســودآوری آن بیشــتر باشــد، آن زمــان بایــد نگــران از دســت دادن شــغل مان باشــیم. 

ــن زودی رخ  ــه همی ــن اتفــاق ب ــک هــوش مصنوعــی وجــود دارد، ای ــاره  جنبه هــای تاری ــه درب ــا به رغــم ترس هایــی ک ام
نخواهــد داد. هــوش مصنوعــی بــه جــای ایــن  کــه جایگزیــن انســان شــود؛ بــه کار گرفتــه می شــود تــا بخش هــای کســل کنند ه  
شــغل مــا را جلــو بــرده و زمــان بیشــتری بــرای تمرکــز بــر بخش هــای مهــم  تــر کارمــان یعنــی »ارتبــاط بــا انســان ها« و »تمریــن 

خالقیــت« در اختیــار مــا بگــذارد.
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”
بخـــــــــــــش چهارم:

مهارت های                   ارتباطی

M A X
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”
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مهارت های ارتباطی مؤثر در 
روابط عمومی  و بازاریابی

مهارت هــای ارتباطــی مؤثــر بــرای افــرادی کــه بــه دنبــال کســب موفقیــت در روابط عمومــی و بازاریابــی هســتند، امــری 
ــدرت در همــه حوزه هــای ارتباطــی تخصــص الزم را  ــه ن ــی ب ــا این حــال، متخصصــان روابط عمومــی و بازاریاب ــی اســت. ب حیات
دارنــد، بنابرایــن کســانی کــه بــه تازگــی وارد ایــن حــوزه شــده اند نبایــد تحــت آمــوزش انــواع مهارت هــای مختلــف، قــرار گیرنــد. 
به طــور معمــول، متخصصــان آگاه و دانــای روابط عمومــی و بازاریابــی در یــک یــا دو مهــارت تخصــص دارنــد، امــا همچنــان بــه 
دنبــال آمــوزش، یادگیــری و کســب تجربــه بــرای بهبــود آن دســته از زمینه هایــی هســتند کــه در آن هــا اعتمــاد بــه نفــس کمتری 

دارنــد.

※ 490 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه

برگرفته از:
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نگارش
به رغــم افزایــش فناوری هــای جدیــد، مهــارت نوشــتاری قــوی بــرای موفقیــت روابط عمومــی و بازاریابــی همچنــان حیاتــی 
تلقــی می شــوند. نحــوه نــگارش در روابط عمومــی و بازاریابــی بایــد واضــح، مختصــر، قانع کننــده و بــدون خطــا باشــد. عــاوه 
بــر ایــن، نویســندگان حــوزه روابط عمومــی بایــد بــه ســبک نوشــتن هرمــی و وارونه نویســی تســلط داشــته باشــند؛ رویکــردی 

روزنامه نگارانــه کــه نــکات اصلــی را در درجــه اول اهمیــت قــرار داده و جزئیــات نیــز بــه دنبــال آن حمایــت می شــوند. 

سخنرانیدرجمع
از آن  جایی کــه متخصصــان روابط عمومــی و بازاریابــی اغلــب خــود را در مقابــل مراجعه کننــدگان، گزارشــگران، مشــتریان، 
ــا آن هــا در ارتباطنــد، بنابرایــن کســب مهارت هــای ســخنرانی، الزم و ضــروری  ــا دیگــر گروه هــا دیــده و ب نماینــدگان جامعــه ی
اســت. مهارت هــای مؤثــر ســخنرانی در جمــع، ترکیبــی از تجزیــه  و تحلیــل مخاطــب، نــگارش متــن و ارائــه اســت. متخصصــان 
روابط عمومــی و بازاریابــی، نیازهــای مخاطبانشــان را درک کــرده و پاســخگوی آن هــا هســتند. ســخنرانی های متقاعدکننــده بــا 
ــم متفــاوت،  ــر و ب ــاط چشــمی، داشــتن زی ــه ســخنرانی شــامل ارتب ــرا و جــذاب آغــاز می شــوند. مهارت هــای ارائ ــه ای گی بیانی

ســرعت و میــزان آهنــگ صــاف در صــدا اســت. 
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ارتباطغیرکالمی
ــن  ــک مت ــر ی ــد ب ــردن و تأکی ــارز ک ــه منظــور ب ــاط غیرکامــی ب ــی از تکنیک هــای ارتب متخصصــان روابط عمومــی و بازاریاب
کامــی یــا نوشــتاری اســتفاده کــرده و بهتریــن روش بــرای پاســخ  دهــی بــه احتیاجــات مشــتریان یــا تیــم را انتخــاب می کننــد. 

ــا و گــوش دادن اســت. ــدن، حــرکات دســت و پ ــاط چشــمی، وضعیــت ب تکنیک هــای غیر کامــی شــامل ارتب

رهبری
ــت،  ــین ها اس ــتاران و تکنس ــان، ویراس ــندگان، طراح ــی از نویس ــد تیم ــی نیازمن ــی و بازاریاب ــداف ارتباط ــه اه از آن  جایی ک
متخصصــان روابط عمومــی و بازاریابــی نیــز بایــد مهارت هــای رهبــری داشــته باشــند تــا بتواننــد یــک کمپیــن و فعالیــت تیمــی 
ــا و معایــب  ــد. متخصصــان هوشــیار روابط عمومــی و بازاریابــی اصــول و نیــز مزای ــری مدیریــت و هدایــت کنن ــه طــور مؤث را ب
نظریه هــای رهبــری ماننــد تحــول آفرینــی، معامــات و موقعیــت را درک کــرده و می داننــد چطــور بهتریــن رویکــرد را بــر مبنــای 
نیازهــای تیــم خــود انتخــاب کننــد. همچنیــن از ارتباطــات بــه منظــور الهــام بخشــیدن و حفــظ روحیــه مســئولیت پذیری اعضای 

تیــم بــرای انجــام وظایفــی کــه بــه آن هــا محــول شــده، اســتفاده می کننــد. 
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پژوهش
پژوهــش در حــوزه ارتباطــات در واقــع ســتون فقــرات کمپین هــای روابط عمومــی و بازاریابــی مؤثــر محســوب                        
ــوری و  ــروه مح ــنجی، گ ــد نظرس ــق مانن ــک روش تحقی ــور ی ــد چط ــی می دانن ــی و بازاریاب ــان روابط عموم ــود. متخصص می ش
متمرکــز یــا مصاحبــه  ای همــراه بــا ســؤاالت پژوهشــی را تنظیــم کننــد. آن هــا همچنیــن از مهارت هــای نــگارش، ســخنرانی در 
جمــع و ارتباطــات غیرکامــی اســتفاده می کننــد تــا بتواننــد ســؤاالت نظرســنجی را طراحــی کــرده، گروه هــای متمرکــز و محــوری 

ــد.  ــزار نماین ــا را برگ ــوده و مصاحبه ه ــت نم را هدای
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روابط عمومی 
بهتر از تبلیغات

تبلیغــات و روابط عمومــی از نظــر ماهیــت ذاتــی، ابزارهایــی هســتند کــه برندهــای تجــاری بــرای رســیدن بــه مخاطبــان 
مــورد نظــر و ترویــج محصــول یــا خدماتشــان از آن هــا اســتفاده می کننــد. اساســی ترین تفــاوت میــان ایــن دو، آن اســت کــه 
بــرای مــوارد تبلیغاتــی، پــول پرداخــت می شــود، در حالی کــه جایــگاه روابط عمومــی از طریــق اقدامــات رســانه ای و بیانیه هــای 
ــد  ــم بگیرن ــا تصمی ــد ت ــادی را تحمــل می کنن ــول، بازاریاب هــا فشــار زی ــرار دادن پ ــا مدنظــر ق ــی حاصــل می شــود. ب مطبوعات
تاش شــان را در چــه مکان هایــی بایــد متمرکــز کننــد؛ بنابرایــن می تــوان نتیجــه گرفــت روابط عمومــی بهتــر از تبلیغــات اســت. 

برگرفته از:

※ 650 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
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روابط عمومی اعتبار ایجاد می کند
یکــی از بارزتریــن و مهمتریــن جنبه هــای منفــی تبلیغــات، عــدم اعتبــار و اصالــت اســت. مصرف کننــدگان می داننــد بــرای 
هــر تصویــر، ویدئــو یــا پیامــی پــول پرداخــت شــده، بــا این حــال بعیــد اســت کامــاً بــه آن توجهــی نشــان دهنــد؛ مگــر ایــن  کــه 

بســیار جــذاب و قانع کننــده باشــد. 

از ســوی دیگــر، روابط عمومــی بــرای اشــخاص در قالــب روزنامه نــگار، باگــر یــا تأثیرگــذار اعتبــار بــه همــراه مــی آورد. یــک 
شــرکت یــا ســازمان، ایــده ای را مطــرح می کنــد، امــا خــود داســتان را شــخص دیگــری می گویــد. دقیقــاً بــه همــان شــکل کــه 
ــد.  ــر کنی ــه شــنیده اید، فک ــری ک ــا داســتان خب ــد ی ــه خوانده ای ــه ای ک ــن مقال ــه آخری ــرای تبلیغــات عمــل می شــود. حــاال ب ب
احتمــاالً جزئیــات خــاص را بســیار آســان تر بــه یــاد می آوریــد؛ زیــرا اطاعــات از یــک منبــع قابــل اعتمــاد بدســت آمد ه ا نــد تــا 

یــک کســب وکار. ایــن قــدرت عملکــرد روابط عمومــی اســت. 
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دسترسیگسترده
هنگامــی  کــه بحــث تبلیغــات پیــش می آیــد، شــما دقیقــاً همــان چیــزی را کــه برایــش پــول پرداخــت کرده ایــد، دریافــت 
ــغ  ــرای تبلی ــی ب ــک مؤسســه حقوق ــر ی ــم. اگ ــال بزنی ــی را مث ــد تبلیغــات تلویزیون ــر. بیایی ــه کمت ــه بیشــتر و ن ــد؛ ن می کنی
فعالیــت دفــاع کیفــری 30 ثانیــه ای هزینــه پرداخــت کنــد، شــرکت حقوقــی یــک آگهــی تبلیغاتــی 30 ثانیــه ای بــرای ترویــج 
ــد بارهــا و  ــا این حــال، پیام هــا و اطاعــات توســط روابط عمومــی می توانن ــد. ب ــاع کیفــری خــود دریافــت می کن شــیوه دف

بارهــا تحویــل داده شــوند.

بــه جــای یــک آگهــی بازرگانــی، بیاییــد تصــور کنیــم یکــی از وکای شــرکت، یــک مصاحبــه بــا یــک نشــریه تجــاری در مــورد 
یکــی از پرونده هــای اخیــر تنظیــم کــرده اســت. در حالی کــه ایــن پیــام از دســت شــرکت خــارج اســت، آن مقالــه می توانــد 
توســط نشــریه دیگــری کــه در رســانه های اجتماعــی بــه اشــتراک گذاشــته شــده، دریافــت یــا در یــک طــرح رســانه ای بــرای 
ایمن ســازی مصاحبــه دیگــری اســتفاده شــود. اکنــون بــه جــای فقــط یــک تبلیــغ کــه آن هــم در کمتــر از یــک دقیقــه بــه 

اتمــام می رســد، ایــن شــرکت از طریــق روابط عمومــی خــود، بــه مراتــب بیشــتر در معــرض دیــد قــرار گرفتــه اســت. 
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ایجادارتباطتوسطروابطعمومی
ــه  ــک مکالم ــد ی ــه آن را مانن ــت ک ــن اس ــی، ای ــردن ارزش روابط عموم ــته ک ــرای برجس ــا ب ــاده ترین روش ه ــی از س یک
بیــن کســب وکارتان و مخاطبــان خــود ببینیــد. بــه عنــوان مثــال، رســانه های اجتماعــی را در نظــر بگیریــد. پروفایل هــای 
شــرکت شــما در فیس بــوک، توییتــر، لینکدیــن و اینســتاگرام بــه شــما اجــازه می دهــد تــا یــک خــط ارتبــاط مســتقیم بیــن 

ــا شــما  شــود.  برنــد تجــاری خــود و مصرف کننــدگان برقــرار کنیــد تــا موجــب احســاس تعلق خاطــر بیشــتر ب

ــا خدمــات  ــی محصــوالت ی ــواع ارتباطــات یک طرفــه اســت. برندهــای تجــاری درحال از طرفــی دیگــر، تبلیغــات یکــی از ان
خــود را بــه مخاطبــان مــورد نظــر عرضــه می کننــد کــه هنــوز امــکان ایجــاد پاســخ از ســوی آن هــا وجــود دارد و برخــاف 
روابط عمومــی، مکالمــه یــا ارتباطــی را به وجــود نمــی آورد. تبلیغــات دربــاره برقــراری ارتبــاط بــا تــوده مــردم اســت، درحالی کــه 

روابط عمومــی بیشــتر شــامل یــک تمــاس شــخصی اســت. 

قدرتروابطعمومی
بــرای یــک نــام تجــاری یــا محصــول، روابط عمومــی، ســرمایه گذاری بهتــری نســبت بــه تبلیغــات خواهــد بــود. بــرای مثــال، 
ــرای طراحــی و چــاپ  ــه و زمــان مصــرف شــده ب ــه باشــد. هزین ــد بســیار پر هزین ــه تجــاری می توان ــک آگهــی در مجل چــاپ ی

تبلیغــات، معمــوالً توســط بســیاری از خواننــدگان نادیــده گرفتــه می شــود. 

تبلیغــات هنــوز جایــگاه خــود را دنیــای بازاریابــی دارد، امــا قــدرت روابط عمومــی در تجــارت را نیــز نمی تــوان دســت کــم 
گرفــت. 
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تهیه شده در مجموعه آموزشی پژوهشی رسانیوم


