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بخش اول

چهارسو



روابط عمومی در سال 2022
 نمونه هایی از تحوالت انقالبی در
روابط عمومی ها

ــه  ــوان گفــت ک ــد رشــد صنعــت روابط عمومــی، می ت ــه گذشــته و رون ــگاه ب ــا ن ب
ــار  ــه انتش ــم. روزگاری ک ــب نکرده ای ــد را کس ــای جدی ــل مهارت ه ــور کام ــا به ط م
اخبــار صرفــاً بــرای خبرنــگاران بــود، گذشــته اســت. اتاق هــای خبــر مرتــب در حــال 
کوچــک شــدن هســتند. در مقابــل، دنیــای دیجیتــال در حــال گســترش بــوده و 
نحــوه مصــرف رســانه ای را در جهــان تغییــر می دهــد. متخصصــان روابط عمومــی 
در حــال پیشــرفت هســتند و مجبورنــد بــرای ســرگرمی و خالقیــت مشــتریان خود، 

خــارج از چارچوب هــای قدیمــی بیاندیشــند.

ــد؛  ــدرن بوده ان ــی م ــل روابط عموم ــذار در تکام ــی تأثیرگ ــی، عامل رســانه های اجتماع
ــد.  ــره ببرن ــه از آن به ــد چگون ــب وکارها نمی دانن ــازمان ها و کس ــیاری از س ــا بس ام
متخصصــان روابط عمومــی بایــد بــا ایــن شــرایط جدیــد ســازگار شــده و یــاد بگیرنــد 
کــه ایــن پلتفرم هــای جدیــد را بــا اســتراتژی و راهبردهایــی دقیــق، ایجــاد و مدیریــت 
ــا تولیــد و انتشــار محتــوا، ایــن بســترها را بــه ســوی منفعــت مخاطبــان  کــرده و ب

تعداد کلمات: 637 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه

برگرفته از
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هدایــت کننــد.

چگونــه  را  روابط عمومــی  کــه  نیســت  مهــم 
تعریــف می کنیــد، مهــم آن اســت کــه درک کنیــد 
کــه چگونــه روابط عمومــی بــه عنــوان یــک بــازوی 
ــما  ــد ش ــت برن ــه موفقی ــک ب ــرای کم ــی ب اصل
بســیار مهــم اســت. مســلماً، امــروزه ایــن بخش، 
ــازمان  ــای س ــرا پیام ه ــتری دارد زی ــت بیش اهمی
شــما بایــد در دریایــی از محتــوا برجســته شــوند 
ــی  ــر باالی ــان، مقادی ــان در سراســر جه و مخاطب

ــد. ــرف می کنن ــی مص ــوای آن محت

روابط عمومــی،  متخصصــان  دیگــر،  ســوی  از 
ــد  ــل کنن ــان حاص ــا اطمین ــد ت ــئولیت دارن مس
کــه محتوایــی کــه بــرای مشــتریان بــه اشــتراک 
می گذارنــد دقیــق، عادالنــه و نوآورانــه اســت.

متخصصان روابط عمومی و 

برجستگی برندها در دنیای 

دیجیتال 

مخاطبــان عاشــق خوانــدن داســتان های برگرفته 
ــن روش  ــن عالی تری ــتند؛ بنابرای ــت هس از واقعی
بــرای کمــک بــه برجســته تر شــدن یــک برنــد آن 
اســت کــه متخصصــان روابط عمومــی  بــه بیــان 

داســتان ها و روایت هــای مربــوط بــه آن برنــد 
بپردازنــد.

کســب وکارها، اغلــب بــه دلیــل وجــود یــک 
خــالء در بــازار ایجــاد می شــوند؛ بنابرایــن بهتریــن 
ــال،  ــای دیجیت ــدن در دنی ــته ش ــرای برجس راه ب
نشــان دادن ایــن نکتــه اســت کــه چــرا برنــد شــما 
آن  گیــری  شــکل  رونــد  و  اســت  متفــاوت 

ــت. ــوده اس ــه ب چگون

ــه ای  ــش پای ــه دان ــی ک ــن، هنگام ــر ای ــالوه ب ع
ــاد  ــان ایج ــرای مخاطبان ت ــود ب ــد خ ــورد برن در م
ــای  ــا برند ه ــازندگان و ی ــا س ــکاری ب ــد، هم کردی
هم ســو بــرای خلــق روایت هــای اساســی جدیــد 
باعــث توجــه طیــف وســیعی از مخاطبــان شــود 
ــکل  ــما ش ــد ش ــا برن ــا ب ــاط آن ه ــت  ارتب و فرص

می گیــرد.

تأثیــر  از  نمونه هایــی 

روابط عمومــی در برجســته شــدن 

آنالیــن برنــد  یــک 

شــرکت  توســط  پناهنــدگان  از  میزبانــی 

ن بــی بی ا یر ا
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ایربی ان بــی )Airbnb(، شــرکتی آمریکایــی کــه در 
واقــع بــازاری آنالیــن بــرای ارائــه خدمــات اقامــت 
و اجــاره خانه هــای مســکونی در تعطیــالت و 
ــت، روشــی واقعــی  ــگری اس برنامه هــای گردش
ــرد.  ــق ک ــده خل ــزاران پناهن ــه ه ــک ب ــرای کم ب
آن هــا بــا کمــک بــه پناهنــدگان تــالش کردنــد تــا 

ــد. ــش دهن ــکن را کاه ــران مس بح
ــل و  ــک معض ــتفاده از  ی ــا  اس ــن ب ــن کمپی ای
اتخــاذ یــک اقــدام نوآورانــه، موقعیتــی بــرای کمک 
ایجــاد کــرد و البتــه تحقــق ایــن وعــده )کمــک( و 

موجــب برجســته شــدن یــک برنــد شــد.

در  منتخــب  موســیقی های  بــا  تعامــل  ایجــاد 

ی تیفا ســپا ا

 streaming( اســپاتیفای، یــک رســانه  جریانــی
media(  پخــش موســیقی و پادکســت بــوده که 
به طــور رســمی در ســال ۲۰۰۸ میــالدی راه انــدازی 
پلتفــرم،  ایــن  از  اســتفاده  بــا  شده اســت. 
شــنوندگان می تواننــد بــا یکدیگــر تعامــل داشــته 
باشــند و موســیقی هایی را کــه شــنیده اند بــا 
ــد. ایــن مفهــوم ســاده  ــه اشــتراک بگذارن هــم ب
توســط اســپاتیفای مطــرح شــد و در چنــد ســال 

ــه رشــد خــود ادامــه داد. گذشــته ب

اســتوری های اســپاتیفای در پایــان هــر ســال 
ــته  ــتراک گذاش ــه اش ــت و ب ــا پس ــرای هفته ه ب
ذهــن  در  را  برنــد  ایــن  نــام   و  می شــوند 
مخاطــب زنــده نگــه می دارنــد. کاربرانــی کــه ایــن 
ــب  ــد، موج ــتراک می گذارن ــه اش ــتوری ها را ب اس
تشــویق ســایر شــنوندگان بــه عضویــت در ایــن 
ــوند. ــتر آن می ش ــتراک گذاری بیش ــرم و اش پلتف

)ســلبریتی(  مشــاهیر  غذایــی  وعده هــای 

لــد نا و مک د

مک دونالــد، شــرکت زنجیــره ای غذاهــای آمــاده در 
ســال 2020 در مشــارکت بــا افــراد مشــهور دســت 
بــه ابتــکاری جدیــد و جالــب زد: ایجــاد وعده هــای 
غذایــی انحصــاری بــا نــام ایــن ســلبریتی ها کــه 

مصرف کننــدگان می تواننــد از طریــق اپلیکیشــن 
مک دونالــد خریــداری کننــد.

ــای  ــی گروه ه ــش آگاه ــب افزای ــن موج ــن کمپی ای
مختلــف جامعــه از محصــوالت جدیــد ایــن شــرکت 
شــده و افزایــش دانلــود اپلیکیشــن آن را بــه همــراه 
داشــت. عــالوه بــر ایــن، چنین کمپینــی، راهــی عالی 
بــرای مدیریــت تولیــد محتــوای جدیــد هــم در داخل 

شــرکت و هــم محتواهــای کاربرپدیــد اســت. 

***

ایــن اتفاقــات نشــان می دهــد کــه صنعــت 
انــدازه  چــه  تــا  می توانــد  روابط عمومــی 
ــه  ــور ک ــد. همان ط ــه باش ــر و خالقان انعطاف پذی
ــی از  ــد بخش ــم، بای ــت می کنی ــو حرک ــه جل رو ب
بــه خاطــر ســپرده  را  انعطاف پذیری هــا  ایــن 
ــاز،  ــورت نی ــا در ص ــم ت ــگ بمانی ــه زن ــوش ب و گ
 آن هــا را بــه مخاطبــان خــود عرضــه کنیــم.
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»متاورس «
 ابزاری برای بازطراحی تهاجمی
کمپین های روابط عمومی

شــرکت متــا، صاحــب شــبکه های اجتماعــی و پیام رســان فیس بــوک، اینســتاگرام  
ــی خــود  ــم ارتباطــات و روابط عموم ــس اپ، در حــال ســازماندهی مجــدد تی و وات
بــرای مقابلــه بــا هجــوم اخبــار منفــی و تــالش بــرای ترمیــم شــهرت خــود اســت.

برنــد ایــن شــرکت در ســالیان اخیر، بــا توجه به افشــاگری های گوناگون دســتخوش 
انتقــادات فراوانــی بــوده اســت. ایــن غــول رســانه های اجتماعــی، اخیــراً کارهــای 
متعــددی بــرای بهبــود نــام خــود انجــام داده اســت. در جدیدتریــن اقــدام، آن هــا به 
دنبــال بــه کارگیــری فناوری هــا و نســل جدیــد تعامــالت اجتماعــی یعنــی متــاورس 

بــرای توســعه برندینــگ خــود هســتند؛ ولــی چگونه؟

 

تعداد کلمات: 451 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه

برگرفته از
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چرا این موضوع مهم است 

 )Axios( طبــق بررســی های وب ســایت اکســیاس
ــد  ــاختار جدی ــا، س ــرکت مت ــی ش ــناد داخل از اس
ــران ارتباطــات و روابط عمومــی در  ــه مدی آن هــا ب
سراســر ایــن ســازمان رســانه ای قــدرت بیشــتری  
می دهــد تــا بــه بحران هــای امــور عمومــی آن هــا 

پاســخی مناســب دهنــد.

جزئیات بیشتر ماجرا 

جهانــی  امــور  جدیــد  -رئیــس  کلــگ  نیــک 
فیس بــوک- در یادداشــتی داخلــی کــه در روزهــای 
بیــان  بــرای کارمنــدان منتشــر شــد،  اخیــر  
کرده اســت: »تیــم ارتباطــات بــه گونــه ای بازســازی 
ــن  ــا مطمئ ــد... ت ــر باش ــه کاربردی ت ــود ک می ش
شــویم روایــت مناســبی از محصــول و نــوآوری ما 
توســط مخاطبانــی کــه بایــد ایــن موضوعــات بــه 
آن هــا برســد، بــا صــدای بلنــد و واضــح شــنیده 

می شــود.«

ایــن تیــم جدیــد و بازســازی شــده 
گینزبــرگ،  دیویــد  توســط 

مدیــر ارشــد محصــول کــه از 
ســال 2017 بــا فیس بــوک 
رهبــری  می کنــد،  کار 
خواهــد شــد. مقــام جدیــد 
ــاون  ــرگ، مع ــرکت، گینزب ش

ــات و  ــی ارتباط ــس جهان و رئی
امورعمومــی اســت و بــه »نیــک 

می دهــد. گــزارش  کلــگ« 

نکته اصلی این تغییر

گینزبــرگ در یادداشــت دیگــری بــه کارکنــان گفت 
کــه تیــم جدیــد بــه »ارتباطــات و امــور عمومــی« 
تغییــر نام خواهــد داد و نه تنها بر اتخاذ  ســاختار 
جدیــد ارتباطــی تمرکــز خواهــد کــرد، بلکــه بــر 

هیجــان بیشــتر کارمنــدان و ذی نفعــان خارجی 

شــد. خواهــد  متمرکــز  متــاورس  مــورد   در 

ایــن شــرکت یــک تیــم جدیــد روابط عمومــی 

جهانــی را زیــر نظــر تاکــر بانــد، یکــی از مســئوالن 
سیاســی ســابق حکومــت فــدرال، ایجــاد خواهــد 

کــرد.  

ــری  ــود، رهب ــد خ ــمت جدی ــل از س ــرگ قب گینزب
 CCT: Choice( رقابــت«  و  »انتخــاب  تیــم 
شــرکت  ایــن   )and Competition Team
را بــر عهــده داشــت، واحــدی کــه مســئول 
توســعه نوآوری هــای محصــول در پاســخ بــه 
مقــررات جدیــد اســت. او همچنیــن بــه عنــوان 
ــت. ــرده اس ــت ک ــی خدم ــد تحقیقات ــر ارش  مدی
ــا  ــرد: »ب کلــگ در یادداشــت خــود خاطرنشــان ک
قــرار گرفتــن دیویــد در موقعیت مدیریــت رهبری 
ارتباطــات، او بخــش عمــده ای از مســئولیت های 
»تیــم انتخــاب و رقابــت« )CCT( را بــا خــود 
ــر  ــادی ب ــز زی ــه تمرک ــی آورد ک ــش م ــن بخ ــه ای ب
امورعمومــی، اســتراتژیک و چندکارکــردی داشــته 

اســت.«

تصویر بزرگ تر ماجرا 

ــئولیت  ــد، مس ــاختار جدی در س
تصمیمــات  اتخــاذ  کامــل 
مربــوط بــه سیاســت های 
از  نیابــت  بــه  عمومــی 
شــرکت بــه کلــگ واگــذار 
شده اســت و ایــن وظیفــه 
ــل  ــده مدیرعام ــر عه ــر ب دیگ
شــرکت متــا، مــارک زاکربــرگ 

نخواهــد بــود. 

مایکروســافت نیــز در ســال 2015 اقدام مشــابهی 
ــر  ــی کــه مشــاور عمومــی و مدی انجــام داد؛ زمان
ارشــد حقوقــی خــود )بــرد اســمیت( را بــه عنــوان 
رییــس ارتقــا داد؛ عمــالً بــار تمام مســئولیت های 
سیاســت عمومــی را از دوش مدیرعامــل شــرکت 

)ســاتیا نــادال( برداشــت. 

ایــن اتفاقــات حاکــی از اهمیــت روزافــزون جایگاه 
و  شــرکت ها  و  ســازمان ها  در  روابط عمومــی 



»تجارت اجتماعی«؛ همگرایی 
رسانه های اجتماعی و تجارت 
الکترونیک
فرصتی برای رشد برندها
 و هر آنچه روابط عمومی ها باید در مورد »تجارت
اجتماعی« بدانند

پیش بینی هــا حاکــی از آن اســت کــه در ســال 2022 میــالدی، فــروش محصــوالت 
از طریــق تجــارت اجتماعــی تنهــا در ایــاالت متحــده بــه 45.74 میلیــارد دالر برســد 
و بیــش از نیمــی از بزرگســاالن ایــن کشــور از شــبکه های اجتماعــی خریــد کننــد. 
مخالفانــی کــه از طریــق رســانه های اجتماعــی )تجــارت اجتماعــی(، خریــدی 
ــد  ــر خری ــح ب ــه: ترجی ــد؛ از جمل ــود دارن ــرای خ ــی ب ــل مختلف ــز دالی ــتند نی نداش
ــن  ــت آنالی ــه پرداخ ــادی ب ــروش، بی اعتم ــرده ف ــک خ ــوری از ی ــتقیم و حض مس
در پلتفرم هــای اجتماعــی و عــدم اطمینــان از قانونــی بــودن محصــوالت. بــا ایــن 
حــال، نشــانه های بســیاری حاکــی از عالقــه مصرف کننــدگان بــه خریــد اینترنتــی 
اســت. طبــق گزارشــات، فیســبوک قابــل اعتمادتریــن پلتفــرم بــرای خریــد در نظــر 
گرفتــه می شــود، امــا تنهــا 45 درصــد از خریــداران گفتنــد کــه در آنجــا احســاس 

ــد. ــت می کنن امنی

امــا »تجــارت اجتماعــی« دقیقــاً چیســت و چــه اهمیتــی در روابط عمومــی حــوزه 

تعداد کلمات: 1235 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه

برگرفته از
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صنعــت و تجــارت دارد؟

تجارت اجتماعی چیست؟

 ،)social commerce( اجتماعــی  تجــارت 
زیرمجموعــه ای از چتــر بزرگ تــری بــه نــام تجــارت 
الکترونیکــی )e-commerce( اســت و زمانــی 
بــه کار مــی رود کــه مصرف کننــده مســتقیماً 
از یــک پلتفــرم رسانه/شــبکه اجتماعــی بــرای 
ــن امــکان  ــق ای ــد. از طری ــد اســتفاده می کن خری
ــک  ــای ی ــردن روی پیونده ــک ک ــا کلی ــوان ب می ت
ــد در شــبکه اجتماعــی، وارد صفحــه فــروش  برن
محصولــی شــد و خریــد آنــی انجــام داد کــه وقت 

کم تــری از کاربــران می گیــرد. 

اگرچــه خریــد از طریــق رســانه های اجتماعــی در 
ایــاالت متحــده رونــد رو بــه رشــدی دارد؛ امــا ایــن 
ــت  ــا محبوبی ــیه ب ــن و روس ــد در چی روش خری
بیشــتری همــراه اســت؛ بــه طــوری کــه بــه ترتیب 
شــبکه های  کاربــران  از  درصــد   49.5 و   51.5
ــد  ــال اجتماعــی خری ــک کان اجتماعــی فقــط از ی

کرده انــد.

پیش بینــی می شــود تــا ســال 2025، تجــارت 
اجتماعــی بــه صنعتــی 79.64 میلیــارد دالری 
در ایــاالت متحــده تبدیــل شــود. بــا وجــود ایــن 
بازاریابــان هنــوز راه درازی را بــرای رســیدن بــه 
موفقیــت در کشــورهایی ماننــد چیــن در پیــش 

ــد. دارن

و  روابط عمومــی  مدیــران 

تجــارت اجتماعــی: درس هایــی از 

راهبردهـــــــای تجارت اجتماعی در 

برنــد بازاریابــی 

کــه  واحــدی  بازاریابــی  راهبــرد  یــا  اســتراتژی 
پاســخ گوی تمامــی برندهــا باشــد، وجــود نــدارد؛ 
ــی  ــد اینترنت ــه خری ــه ممکــن اســت تجرب چــرا ک
شــرکتی  از  خریــد  بــا  متفــاوت  ورزشــکاران 

الکترونیکــی باشــد.

بــا ایــن حــال، همــه شــرکت ها می تواننــد از 
روش هــای مشــخصی ) البتــه بــه شــیوه و روش 
ــبکه های  ــازار ش ــت در ب ــرای موفقی ــان( ب خودش

اجتماعــی بهــره ببرنــد؛ ماننــد:

شــخصیت های 	  از  اســتفاده 

تأثیرگــــــــــــــــذار )اینفلوئنسر( و معروف 

) یتی ســلبر (

بــرای  کلیــدی  معــروف،  و  تأثیرگــذار  افــراد 
دسترســی شــما بــه مخاطبــان وســیع هســتند. 
ــود،  ــدف خ ــان ه ــه مخاطب ــه جامع ــه ب ــا توج ب
ــع  ــرده و در مواق ــراد را شناســایی ک ــن اف ــد ای بای
لــزوم از آن هــا بهــره ببریــد. ایــن افــراد بــه شــما 
در فراگیرشــدن )وایــرال( محتواهــای تولیدتــان 
کمــک خواهنــد کــرد. البته مقصــود از  اشــخاص 
تأثیرگــذار و معــروف تنهــا محــدود بــه بازیگــران، 
خواننده هــا و بالگرهــای شــناخته شــد، نیســت؛ 
بلکــه متناســب بــا جامعــه مخاطــب شــما، ایــن 

لیســت تغییــر کنــد.
بــه عبــارت دیگــر، محتوایــی کــه توســط کاربــران 
ــتاگرام و   ــد اینس ــی مانن ــبکه هایی اجتماع در ش
تیک تــاک )TikTok( در قالــب ویدئوهــای کوتــاه و 
یــا چالش هــای هشــتگی تولیــد می شــود، بــرای 
برندهــا و  مدیــران روابط عمومــی و بازاریابــان 
مناســب ترین  زیــرا  دارنــد؛  زیــادی  اهمیــت 
فراخــوان اقدام بــرای بیننــدگان و مصرف کنندگان 

ــد. ــاب می آی ــه حس ب

ایندکــس  گلوبــال  نظرســنجی  اســاس  بــر 
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 70  ،2020 ســپتامبر  در   )GlobalWebIndex(
درصــد از کاربــران اینترنــت در ایــاالت متحــده کــه 
بــه طــور منظــم پخش هــای زنــده اینفلوئنســرها 
را تماشــا می کردنــد، گفتنــد احتمــاالً محصوالتــی 
را  توصیــه شــده  اینفلوئنســرها  توســط  کــه 
خریــداری می کننــد. پیش بینــی می شــود کــه 
ایــاالت متحــده، صــرف هزینه هــای بازاریابــی 
اینفلوئنســرمحور در ســال جاری بــه 4.14 میلیارد 

دالر برســد.

به کارگیــری 	  بــا  اقــدام  بــه  تشــویق 

مختلــف فراخوان هــای 

ــدن  ــرای خوان ــد »ب ــی مانن ــر، عبارات ــوی دیگ از س
ــا خریــد  ــا دیــدن اطالعــات بیشــتر )و ی محتــوا ی
کاال و محصــول( انگشــت خــود را بــه ســمت بــاال 
ــران  ــا »لینــک ســایت در بیــو«، کارب بکشــید« و ی
رســانه های اجتماعــی را تشــویق می کنــد تــا بــه 
خریــد اقــالم یــا خدماتــی کــه در فیدهــای خبــری 

ــد. ــد، اقــدام کنن خــود می بینن

تولید محتوا توسط کاربران گوناگون	 

کاربــران را بــا برنــد خــود درگیــر کنیــد. ایــن روش 
باعــث افزایــش حــس وفــاداری در مخاطبــان  
خواهــد شــد. از ســوی دیگــر، مخاطبــان نیازهــای 
افــراد را بهتــر می شناســند و در کســب موفقیــت 

بــه شــما کمــک بیشــتری خواهنــد کــرد.

***

بــازار  چشــم انداز  و  آمــار  رونــد، 

اجتماعــی تجــارت 

گذشــته از ایــن مــوارد، رونــد تجــارت اجتماعی نیز 
بــرای مدیــران ارشــد و روابط عمومــی در صنعــت 

حائــز اهمیــت می باشــد.

ــا  ــای موفــق چینــی، برنده ــف نمونه ه ــه لط ب
نســبت بــه آینــده تجــارت اجتماعــی بســیار 
خوشــبین هســتند. طبــق گــزارش اینســایدر 

اینتلیجنــس  )Insider Intelligence(، تجــارت 
اجتماعــی منبــع کلیــدی رشــد تجــارت الکترونیک 
در ایــاالت متحــده خواهد بود و چین نقشــه های 

ــت دارد. ــیر در دس ــن مس ــرای ای ــه ای ب نوآوران

پلتفــرم چینــی وی چــت )WE CHAT(، مدلــی 
بــرای شــرکت های آمریکایــی و ســایر برندهــا 
خواهــد بــود کــه در طراحــی راهبردهــای تجــارت 
ــت  ــد. وی چ ــرداری کنن ــی از روی آن الگوب اجتماع
ــن فروشــگاه های مجــازی در  ــرار دادن ویتری ــا ق ب
پلتفــرم خــود، بــه عنــوان یــک فروشــگاه یکپارچه 

ــد. ــل می کن ــک عم ــارت الکترونی ــرای تج ب

ــی را  ــع، تجــارت اجتماعــی، مصرف کنندگان در واق
کــه برای جســتجوی محصول مــورد نیازشــان وارد 
ــی  ــی مصرف کنندگان ــا حت ــده اند و ی ــت ش اینترن
کــه بــدون قصــد خریــد محصولــی خــاص آنالیــن 
می شــوند را بــه ســوی فروشــگاه ها هدایــت 
کــرده و ماننــد یــک ســکوی رســانه ای بــرای 
ــد  ــه می خواهن ــت ک ــرکت هایی اس ــا و ش برنده
محصولشــان زودتر توســط کاربران کشــف شــود.

  ،)Insider Intelligence(  اینســایدر اینتلیجنــس
ــق  ــه خرده فروشــی از طری ــد ک ــی می کن پیش بین
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ایــن رســانه های اجتماعــی در ســال 2022 بــا 
24.9 درصــد افزایــش بــه 45.74 میلیــارد دالر 
دســته بندی های  این کــه  بــا  رســید.  خواهــد 
مــد از جملــه پوشــاک و لــوازم جانبــی همچنــان 
بزرگتریــن دســته بندی ها بــرای تجــارت اجتماعــی 
هســتند، ســایر برندهــای ســبک زندگــی کــه بــه 
دنبــال بازاریابــی لــوازم الکترونیکــی و دکوراســیون 
خانــه هســتند و همچنیــن برندهایــی کــه دارای 
محصــوالت جدیــد و متمایــز برای محیــط تجارت 
اجتماعــی هســتند نیــز نقــش کلیــدی را در ایــن 

ــد. ــازی می کنن ــانه ها ب رس

***

محبوب تریــن  بــا  آشــنایی 

اجتماعــی تجــارت  در  پلتفرم هــا 

ــاط  ــی دارای نق ــانه های اجتماع ــرکت های رس ش

قوت نســبی هســتند که رویکــرد آن هــا را  تجارت 
اجتماعــی تعییــن می کنــد. در اینجــا برخــی از 
ــه  ــی ک ــانه های اجتماع ــای رس ــن پلتفرم ه برتری

بــه برندهــا در افزایــش تجــارت اجتماعــی کمــک 
می کننــد، آورده شده اســت:

1. فیس بوک

بزرگــی ایــن شــرکت در جهــان، دلیلــی اســت 
کــه باعــث می شــود تــا افــراد و شــرکت ها، 

ایــن پلتفــرم را در صــدر انتخــاب بهتریــن فضــای 
بازاریابــی آنالیــن بــرای محصــوالت خــود بداننــد. 
طبــق برآوردهــای گــزارش اینســایدر اینتلیجنــس  
ــتن  ــا داش ــوک ب )Insider Intelligence(، فیس ب
56.1 میلیــون خریــدار در ســال 2021، برتریــن 
پلتفــرم تجــارت اجتماعــی در ایــاالت متحــده بود.

2. اینستاگرام

اینســتاگرام یــک محیــط تأثیرگــذار و متعلــق بــه 
ــوک ســابق( اســت کــه  ــا فیس ب ــا )ی شــرکت مت
بــه یــک بازیگــر برتــر در فضــای تجــارت اجتماعــی 
ــل شــده اســت. در ســال 2019 اینســتاگرام  تبدی
ــرد ؛  ــدازی ک INSTAGRAM CHECKOUT را راه ان
روشــی کــه ایــن امــکان را بــه افــراد می دهــد تــا 
اجــازه خریــد مســتقیم از طریــق پلتفرم را داشــته 
ــا قــرار دادن  باشــند. در ســال 2020 اینســتاگرام ب

ــی  ــه فروشــگاه در پاییــن صفحــه اصل نمــاد برگ
ــد را در ایــن برنامــه  ــات خری پلتفــرم خــود، امکان
یــک قــدم بــه جلــو بــرد. ایــن اقــدام بــه کاربــران 
ــک روی  ــا کلی ــا ب ــد ت ــکان می ده ــتاگرام ام اینس
ایــن نمــاد، محصولی کــه برندهــا، اینفلوئنســرها 
ــداری  ــد را خری ــغ کرده ان ــراد مشــهور تبلی ــا اف و ی

کننــد.
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3. پینترست

محبوب تریــن موضوعاتــی کــه توســط کاربــران در 
پینترســت )PINTEREST( جســتجو می شــود 
مربــوط بــه طراحــی داخلــی، مــد، ســالمت و 
تناســب انــدام اســت کــه بــه دلیــل ارتبــاط نزدیک 

متــون جســتجو شــده و محصــول مــورد نظــر، آن 
را بــه یــک پلتفــرم ایــده آل بــرای تجــارت اجتماعی 
تبدیــل کــرده اســت. در حالــی کــه  پینترســت در 
مقایســه بــا فیس بــوک بــه میــزان قابل توجهــی 
تعامــل و کاربــر کمتــری دارد، امــا همچنــان یــک 
ــرا  ــد؛ زی ــه حســاب می آی ــدی ب ــد کلی ــع خری منب
یــک  را در  تمــام گزینه هــای مختلــف خریــد 

ــد. ــز می کن صفحــه جســتجو متمرک

4. تیک تاک

بــا وجــود اینکــه تیک تــاک، پلتفرمــی نســبتاً 
جدیــد در صنعــت تجــارت اجتماعــی بــه حســاب 
می آیــد امــا خواســتگاه چینــی ایــن پلتفــرم باعث 

شــد تــا در مســیر رقبــای خــود قــدم برداشــته و 
ــدام  ــد ک ــخیص ده ــه تش ــت را دارد ک ــن مزی ای
ــرد و  ــا بگی ــد در تجــارت اجتماعــی پ ــازار می توان ب
ــد. مهــارت الگوریتمــی  ایــن  ــازار نمی توان کــدام ب
شــرکت و اســتفاده از پایگاه هــای داده ای مبتنــی 
ــث  ــاال، باع ــاوری ب ــا فن ــی ب ــوش مصنوع ــر ه ب
ــتیابی  ــی، دس ــانه اجتماع ــن رس ــریع ای ــد س رش
بــه تناســب بــازار، تأمیــن انــرژی و بــرآورده کــردن 

تقاضــای مصرف کننــده شده اســت.

5. توییتر

اجتماعــی،  رســانه های  پلتفرم هــای  میــان  در 
ــت  ــر اس ــه توییت ــوط ب ــت مرب ــن محبوبی کمتری
)بــه خصــوص پــس از حــذف ویژگــی دکمــه 
خریــد خــود در ســال 2017(. امــا ایــن پلتفــرم بــه 
ــا  ــد ت ــکان را می ده ــن ام ــا ای ــان و برنده بازاریاب
بــه آوای کاربــران رســانه های اجتماعــی گــوش 
فــرا دهنــد و در اســتراتژی های تجــارت اجتماعــی 
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بخش دوم

فوت کوزه گری



اصول  روابط عمومی در دوران 
حاضر
 همه گیری ویروس کرونا، قوانین
روابط عمومی را تغییر داده است

برگرفته از

همه گیــری کوویــد، قوانیــن روابط عمومــی را تغییــر داده اســت. روش هــای ســنتی 
روابط عمومــی در حــال حاضــر کم تــر از قبــل مؤثــر هســتند و چشــم انداز رســانه ای 
همچنــان در حــال تکامــل اســت. همه گیــری اخیــر، متخصصــان روابــط رســانه ای 
را وادار کــرده اســت کــه در طــول چرخــه رســانه ای متمرکــز بــر بیمــاری همه گیــر، 
ــار  ــد. چرخــه اخب ــف کنن ــرای مشــتریان خــود تعری ــی را ب داســتان ها و روایت های
هیــچ نشــانه ای از کاهــش ســرعت را نشــان نمی دهــد و همه گیــری و چالش هــای 

فــراوان مرتبــط بــا آن بــر ســرفصل ها غالــب خواهــد شــد. 

در این دوران جدید، چه باید کرد تا مؤثرتر از قبل بتوانیم عمل کنیم؟

تعداد کلمات: 1235 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
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در  رســانه ها  بــا  روابــط  اصــول  

حاضــر دوران 

1. لیدهای کوتاه تر

روزنامه نــگاران دیگر برای نوشــتن مقــاالت طوالنی 
ــه  ــه ب ــت ک ــم اس ــد. مه ــادی نمی گذارن ــان زی زم
 حاشــیه نپردازنــد و فــوراً بــه اصــل مطلب برســند.

2. توجه به روندها و ترندهای محبوب

ایــن امــر می توانــد موجــب تقویــت ارتبــاط یــک 
برنــد بــا مخاطبــان اصلــی خــود شــده و فــروش را 
افزایــش دهــد. همچنیــن بــا شناســایی عوامــل 
مــورد نظــر مخاطــب، اعتبــار یــک برنــد را افزایــش 
داده و افــراد بیشــتری را بــه ســمت کمپین هــا و 
ــد. ــت کن  کانال هــای رســانه های اجتماعــی هدای

3.  استفاده از قالب های رسانه ای جدید

ــن در صــدر توجهــات در عرصــه  ــرار گرفت ــرای ق ب
دنبــال  بــه  رســانه  متخصصیــن  رســانه ای، 
منحصربه فــرد  فرصت هــای  از  اســتفاده 
از  تلویزیونــی  برنامه هــای  مهمــان  هســتند. 
نرم افزارهــای  کمــک  بــا  و  مصاحبــه  طریــق 
کنفرانــس آنالیــن هماننــد زوم بــه برنامه هــا وارد 
ــت  ــت جه ــر، از پادکس ــوی دیگ ــوند. از س می ش
 جلــب مخاطبــان بیشــتر اســتفاده می شــود.

4. مهم بودن اعتبار

ــوای  ــا محت ــر ب ــت معتب ــک روای ــه ی ــروزه ارائ ام
برنامــه ای فاخــر  تولیــد  از  ویدیویــی، مهم تــر 
اســت. براســاس یافته هــای یــک مطالعــه، %76 
از بیننــدگان آنالیــن نگــران ایــن هســتند کــه 
ندانســته، از اطالعــات نادرســت و اخبــار جعلــی 
بــه عنــوان ســالحی علیــه خــود اســتفاده کننــد. 
ــد  ــت و می توان ــاد اس ــاد اعتم ــد ایج ــار، کلی اعتب
موجــب افزایــش تعامــل، وفــاداری و احتــرام 

ــود. ش

5. به روز نگه داشتن فهرستی از رسانه ها:

ــد   فهرســت رســانه ای شــما بــه ســرعت می توان
قدیمــی شــود و ایــن مهــم اســت کــه آن را مرتــب 
ــم،  ــن مه ــه ای ــتیابی ب ــرای دس ــد. ب ــه روز کنی ب
انجــام یک ســری تحقیقــات و پیگیــری پوشــش 
ــا  ــم ب ــاط منظ ــن ارتب ــا و همچنی ــانه ای رقب رس
مخاطبــان بســیار مهــم اســت. بایــد بدانیــم 
مخاطــب هــدف، گــزارش کــدام گزارش گــران 
ــاه  ــت کوت ــک لیس ــد. ی ــال می کنن ــتر دنب را بیش
و هدفمنــد، بســیار باارزش تــر از یــک لیســت 

ــت. ــی اس ــی و عموم طوالن

6. ایجاد روابط بلندمدت

پــرورش روابــط، کلیــد موفقیــت بلندمــدت شــما 
ــا  ــخت دارد ت ــان و کار س ــه زم ــاز ب ــه نی ــت ک اس
ــود. گام اول  ــخص ش ــان مش ــارات مخاطب انتظ
ــانه  ــدام رس ــود ک ــخص ش ــه مش ــت ک ــن اس ای



توییتر؛ منبعی در  روابط 
رسانه ای
 چگونه از توییتر در روابط عمومی
استفاده کنیم

برگرفته از

ــت:  ــر اس ــال تغیی ــراد در ح ــات اف ــتراک گذاری اطالع ــتجو و اش ــع آوری، جس ــوه جم نح
روزانــه بیــش از 500 میلیــون توییــت ارســال می شــود و 80 درصــد کاربــران از تلفــن همراه 
خــود بــه ایــن پلتفــرم دسترســی دارنــد. هــدف اصلــی روابــط رســانه ای مفیــد بــودن و 
اشــتراک گذاری منابعــی بــوده کــه هــم بــرای خبرنــگاران و هــم بــرای خوانندگان ارزشــمند 
اســت. بــا کوچــک شــدن اتاق هــای خبــر و تســریع چرخــه اخبــار، توییتــر می توانــد کمک 
کنــد تــا ایــن تغییــرات را بــدون قربانــی کــردن ارزش هــای مهــم بــه انجــام برســانیم. طبق 
پژوهــش شــرکت مــاک راک، ۷۳ درصــد روزنامه نــگاران معتقدنــد توییتــر بــا ارزش تریــن 
شــبکه اجتماعــی بــرای آنــان اســت؛ بنابرایــن می توانیــد خبرنــگاران را در جایی که بیشــتر 
حضــور دارنــد )یعنــی توییتــر( مالقــات کنیــد و بــا چابکــی فضــای رســانه ای امــروز ســازگار 

شوید!

ــط  ــع رواب ــوان منب ــد به عن ــر می توان ــه توییت ــم کــه چگون ــر توضیــح داده ای ــه زی در مقال
رســانه ای عمــل کنــد و بــه شــما امــکان دهــد اطالعــات و فرصت هــا را زیــر نظــر داشــته 
باشــید، مضوعــات مهــم خــود را متناســب بــا روندهــای داغ اطالع رســانی کــرده و روابــط 

تعداد کلمات: 545 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه
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خودتــان بــا خبرنــگاران را تقویــت کنیــد.

ــر . 1 ــود را در توییت ــانه ای خ ــد رس فی

ــد ــم کنی تنظی

از توییتــر بــه  بــرای این کــه آمــاده اســتفاده 
عنــوان یــک منبــع رســانه ای باشــید، با شناســایی 
چیــزی )و کســی( کــه می خواهیــد، شــروع کنیــد. 
بــا شــرکت و  رســانه ها و خبرنــگاران مرتبــط 
ســازمان خــود را دنبــال کنیــد. تنظیــم یــک فیــد 
ــا موضوعاتــی کــه روی آن هــا تمرکــز  متناســب ب
ــی در  ــب صرفه جوی ــدت موج ــد، در درازم کرده ای
وقــت شــما شــده و شــما را بــا اهــداف رســانه ای 

ــد. ــگ می کن ــود هماهن خ

اخبار فوری و داغ را رصد کنید. 2

ــد چــه  ــد، مهــم اســت بدانی ــم فی ــس از تنظی پ
زمانــی،  چــه چیــزی ارزش دیــدن دارد و بــا آن 
اطالعــات چــه بایــد کــرد. اولویــت بــا اخبــار فــوری 
اســت. ایــن اخبــار می توانــد اخبــار ملــی، ماننــد 
ــا  ــط ب ــار مرتب ــا اخب ــد-19، ی ــن کووی ــد واکس تأیی

صنعــت باشــد. 

ــما  ــازمان ش ــا س ــرکت ی ــر ش ــر، اگ ــرف دیگ از ط
می توانــد و یــا می خواهــد بینــش یــا دیــدگاه 
منحصربه فــردی در مــورد ایــن اخبــار ارائــه کنــد، 
توییتــر یکــی از ســریع ترین راه هــا و منبــع مهــم 
ــد.  ــره ببری ــد از آن به ــه می توانی ــت ک ــار اس اخب
بنابرایــن بــا توییتــر می توانیــد ســریع تر از دیگرانی 
کــه ســایت های خبــری ســنتی را بررســی و دنبــال 

ــد. ــد، عمــل کنی می کنن

بــا خبرنــگاران و گزارش گران . 3

همــراه  جدیــد   موضوعــات  در 

ــید باش

توییتــر، راهــی عالــی بــرای در دســت گرفتــن 
نبــض   رویدادهــا و مــواردی اســت کــه خبرنگاران 
ــت  ــن اس ــگاران ممک ــد. خبرن روی آن کار می کنن
منابعــی  بــه  دسترســی  بــرای  درخواســتی 

ــا فعالیــت جدیــدی کــه بــه آن  خــاص داشــته ی
مشــغول اند را توییــت کننــد.

بــه  خبرنــگاران  پاســخ های  و  توییت هــا 
دغدغه هــا، ســؤاالت و نیازهایــی کــه ارزش فــوری 
ــه شــما  ــرده، ب و چشــم گیری برایشــان ایجــاد ک
کمــک می کنــد تــا بهتــر بفهمیــد آن هــا بــه چــه 
چیــزی عالقــه داشــته و اغلــب، چــه موضوعاتــی 
را بــه ســرعت پوشــش می دهنــد تــا شــما نیــز از 

ــد. آن دریچــه محتواهــای خــود را منتشــر کنی

4. کوتاه و مستقیم پیام دهید

وقتــی نوبــت بــه برقــراری ارتبــاط می رســد، توییت 
در توییتر بســیار شــبیه ارســال ایمیل اســت. باید 
از زمینه هــای غیرضــروری بگذریــد و بهتــر اســت 
بدانیــد کــه در چنــد جملــه می خواهیــد چــه 
بگوییــد. یــک پیشــنهاد مختصــر و واضح، بســیار 
بیشــتر از داســتانی طوالنــی و پیچیــده، بازخــورد 
دریافــت می کنــد. پیــام مســتقیم بــه خبرنــگاران 
 )DM( و افــراد شــاخص از طریــق دایرکت مســیج

را بــر یــک توییــت معمولــی اولویــت دهیــد.

5. شخص را در اولویت قرار دهید

بــه دنبــال نشــانه هایی در توییتــر باشــید تــا 
ــرای  ــد ب ــگار بای ــدام خبرن ــا ک ــه ب ــد رابط بفهمی
ــن  ــا ای ــت داشــته باشــد و ب شــرکت شــما اولوی
ارتبــاط اخبــار خــود را بــه صــدر توجه هــا برســانید. 
توجهــی  کــه  دارد  احتمــال  عــادی  حالــت  در 
ــت  ــن اس ــه ممک ــرا ک ــود چ ــما نش ــر ش ــه خب ب
ــم،  ــداد مه ــک روی ــه ی ــان ب ــگاران حواسش خبرن

ــد. ــده باش ــرت ش ــات، پ ــد انتخاب مانن

***

ــه مــا ایــن امــکان را می دهــد  بنابرایــن توییتــر ب
ــر بشناســیم،  ــه اهــداف رســانه ای خــود را بهت ک
بنابرایــن مهــم اســت کــه در آن بــا اطالعــات بــه 
ــم. ــتفاده کنی ــه اس ــه و متفکران ــی هم دالن روش



جاده هایی به هیچ جا!
سه افسانه ای که رسانه ها به شما 
می گویند...

توصیه هایــی کــه برخــی متخصصــان رســانه بــه مشــتریان خــود می دهنــد چقــدر 
مبنــای علمــی دارنــد؟ در طــول ســالیان مختلــف برخــی پژوهشــگران بــه ایــن نکته 
ــام توســط متخصــص  ــاره انتشــار پی ــه درب ــق بســیاری ک ــه حقای ــد ک ــی برده ان پ
رســانه بیــان می شــود یــا آن گونــه کــه می گوینــد درســت نیســتند یــا بایــد تفســیر 
ــا برخــی تصــورات  ــه ب ــرا رســیده اســت ک ــان آن ف ــری داشــته باشــند. زم دقیق ت
نادرســت کنونــی آشــنا شــویم.در ایــن مقالــه نگاهــی بــه ســه افســانه ی رایــج در 

مــورد انتقــال پیــام کــه وجــود دارد، می پردازیــم.

تعداد کلمات: 861 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

برگرفته از
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بــرای  همیشــه،  #شــماره1: 

اثرگــذاری، یــک پیــام بایــد ســه بــار 

شــود! تکــرار 

مخاطبــان(  )یــا  روزنامه نــگاران  مغــز  ظاهــراً 
ــار در معــرض یــک پیــام قــرار گیــرد  بایــد ســه ب
تــا متوجــه آن شــوند! اصــالً هــم مهــم نیســت 
کــه موضــوع و زمینــه مصاحبــه چیســت! هیــچ 
مبنــای علمــی بــرای چنیــن عــددی وجــود نــدارد.

ــن  ــا قرارگرفت ــب ب ــه مخاط ــی ک ــداد دفعات تع

ــده  ــه ش ــه گفت ــد آنچ ــی، بتوان ــرض پیام در مع

ــه  ــاورد و ب ــر بی ــه خاط ــام را ب ــد، پی ــردازش کن را پ

واســطه آن متقاعــد شــود تــا حــد زیــادی بــه 

ــل  ــه عوام ــتگی دارد )و البت ــارکت او بس مش

ــد؛ ماننــد  دیگــری نیــز در ایــن اتفــاق نقــش دارن
دانــش قبلــی از موضــوع مــورد بحــث(. اگــر 
موضــوع خاصــی به یــک مخاطــب بســیار مرتبط 
باشــد، بایــد کم تــر پیــام خــود را همچــون چکش 

بــر ســر او بکوبیــد!

علی رغــم ایــن واقعیــت کــه منطقــی نیســت کــه 
بــه دنبــال عــددی در این زمینــه بگردیــم، بازاریابان 
و متخصصــان روابط عمومــی در تــالش خــود 
ــرای یافتــن چنیــن عــددی پافشــاری می کننــد.   ب
احتمــاالً ایــده چنیــن عــددی بــه پیمایــش یــک 

از  یکــی  بــر می گــردد.  روابط عمومــی  شــرکت 
آژانس هــای بین المللــی روابط عمومــی کــه در 
ــردم پرســیده  ــاد تخصــص دارد از م ــه اعتم زمین
بــود کــه چنــد بــار بایــد پیامــی را بشــنوند تــا آن 
ــت  ــس دریاف ــه آژان ــد. پاســخی ک ــر بدانن را معتب
ــن پاســخ شــاید  ــود. ای ــار ب ــج ب ــا پن ــرد ســه ت ک
ــا  ــه نظــر برســد، ام ــک اســالید، خــوب ب ــرای ی ب
گــزارش تفصیلــی آن هــا، مــا را بــه چنیــن عــددی 

نمی رســاند.

ــرای  ــوص ب ــه خص ــه ب ــن نکت ــر ای ــت ذک در نهای
مصاحبه هــای ســمعی و بصــری ضبطــی ضروری 
اســت کــه برخــی از تکرارهــا چیــز بدی نیســت؛ تا 
زمانــی کــه زیــاده روی نکنیــد و بــه یــک ســخنگوی 

طوطــی وار تبدیــل نشــوید. 

#شــماره2: شــما نبایــد از عبــارات 

منفــی اســتفاده کنیــد!

بســیاری از متخصصــان رســانه بر این امر تـــأکید 
دارنــد کــه در هنــگام پاســخ دادن به ســؤاالت یک 
روزنامه نــگار نبایــد در هیــچ زمانــی به صــورت نفی 

صحبــت کنیــد. امــا آیــا واقعــا این طــور اســت؟

بــه نظــر می رســد کــه ایــده خــودداری از عبــارات 
ــزی عصبــی- ــی از برنامه ری ــه هــر قیمت منفــی ب
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 )NLP: Neuro-linguistic programming( زبانی
ــک روش شــبه  ــرد، ی ــن رویک ناشــی می شــود. ای
علمــی اســت کــه بــه تغییــر و تحــول در وجــود 
انســانی و رشــد فــردی و اجتماعــی هــر شــخص 
ــک  ــالدی توســط ی ــردازد و در دهــه ۱۹۷۰ می می پ
ــام  ــا ن دانشــجوی رشــته ریاضــی و مدل ســازی ب
ریچــارد بندلــر و یــک اســتاد زبان شناســی بــه نــام 
ــا  ــانتاکروز کالیفرنی ــگاه س ــدر در دانش ــان گرین ج
بنیانگــذاری شده اســت. ایــن روش شــبه علمــی 
ــان کالمــی  ــه ارتبــاط بیــن زب ادعــا می کنــد کــه ب
و غیرکالمــی و تأثیــر آن بــر ذهــن و مغــز و 
سیســتم عصبــی مرتبــط بــا آن می پــردازد. برخــی 
متخصصــان ارتباطــات و رســانه، تمرین هــای 
روزانــه ای بــر پایــه ایــن فرضیــات مشــکوک و مورد 
تردیــد روش  برنامه ریــزی عصبی -زبانــی در مــورد 

ــد. ــرد ذهــن ایجــاد کرده ان عملک

امــا علــم در ایــن بــاره چــه می گویــد؟ تحقیقــات 
ــا  ــه م ــس ب ــر از دو پژوهــش دانشــگاه تافت اخی
گزاره هــای  پــردازش  نحــوه  کــه  می گویــد 
منفــی در مغــز بــه ســاختار جملــه بســتگی دارد. 

یــک عبــارت منفــی، وقتی مفیــد و آموزنده باشــد، 
بــرای مغــز چالــش متفاوتــی از یک جملــه مثبت 
ــی  ــارت نف ــه عب ــی ک ــا زمان ــد. تنه ــاد نمی کن ایج
»گــزاره ای عمــالً بــدون تجویــز« نامیــده می شــود، 

پــردازش آن در مغــز دشــوار اســت.

ــه اســت:  ــن جمل ــی، ای ــه ای از چنیــن عبارت نمون
مؤسســه  ســایت  وب  از  مقــاالت  »مطالعــه 
ــی  ــما از روابط عموم ــرای درک ش ــی ب روابط عموم
بــد نیســت«.  در اینجــا، نفــی هیــچ ارزش خاصــی 
ــده  ــه خوانن ــد؛ چــرا ک ــه نمی کن ــه اضاف ــه جمل ب
ــن  ــاالت ای ــدن مق ــه خوان ــرد ک ــر می ک ــالً فک قب
وب ســایت بــرای درک روابط عمومــی مضــر نبــوده 
ــردازش  ــات- پ ــق تحقیق ــر -طب ــن ام ــت. ای اس

ــد. ــوار می کن ــا دش ــز م ــرای مغ ــه را ب جمل

 /38  /7« قانــون  #شــماره3: 

 7 تنهــا  کلمــات  و  محتــوا  55«؛ 

ــکیل  ــات را تش ــر ارتباط ــد از تأثی درص

 ! هنــد می د

در دهــه شــصت و هفتــاد میــالدی، آلبــرت 
محرابیــان، روانشــناس، اهمیت نســبی پیام های 
کالمــی و غیرکالمــی را مــورد مطالعه قــرار داد. اگر 
تــا بــه حــال در یــک ســمینار یــا در یــک جلســه 
آموزشــی در مورد »قانون 7/ 38/ 55« شــنیده اید، 
بایــد از محرابیــان تشــکر کنیــد. البتــه بایــد بدانید 
کــه ایــن قانــون، تفســیری اشــتباه از یافته هــای 
او اســت. محرابیــان دریافــت کــه وقتــی تعارضــی 
بیــن آنچــه فــرد می گویــد )کلمــات گفتــاری( 
و ارتبــاط غیرکالمــی )صــدا و زبــان بــدن(  در 
ــا نگرش هایــش وجــود دارد،  مــورد احساســات ی
گیرنــده اطالعــات در مــورد ایــن تعــارض تصمیــم 
ــر ایــن اســاس اهمیــت هــر بخــش  می گیــرد. ب
ــدن )55%(، صــدا  ــان ب ــر اســاس زب ــب ب ــه ترتی ب

ــت. ــات )7%( اس )38%( و کلم

بــا ایــن وجــود، ایــن نــکات، مشــاوران ارتباطــی و 
متخصصان رســانه ای را از بیان چنین یافته هایی 
در قالــب شــعارهای ســاده بــاز نمــی دارد، ماننــد 
شــعاری کــه می گویــد وقتــی بــا یــک روزنامه نــگار 
)یــا مخاطبــان او( ارتبــاط برقــرار می کنیــد، کلمــات 
شــما تنهــا هفــت درصــد تأثیــر را بــه خــود 
اختصــاص می دهنــد. نتیجــه تأســف آور تفســیر 
ــه   ــن اســت ک ــان ای نادرســت یافته هــای محرابی
ــاط  ــا ارتب ــه تنه ــد ک ــاد می کن ــور را ایج ــن تص ای
غیرکالمــی در ارســال پیــام اهمیــت دارد؛ در حالــی 
کــه نبایــد این گونــه پنداشــت. البتــه کــه ارتبــاط 
ــت  ــاط اهمی ــه نحــوه درک ارتب ــز ب ــی نی غیرکالم
دارد. یــک آمــوزش رســانه ای جامــع هــم ارتباطات 
کالمــی و هــم غیرکالمــی را پوشــش می دهــد.

***

شــیفته  مشــاوران  اســت؟  این طــور  چــرا 
بــه  هــم  زیــرا  هســتند  ســاده  فرمول هــای 
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ــرای مشــاور(  ــح هســتند )ب ــل توضی ــی قاب راحت
ــرای مخاطــب(. از ســوی  ــل هضــم )ب و هــم قاب
ــهودی  ــور ش ــه به ط ــی ک ــاید یافته های ــر، ش دیگ
معنــا پیــدا می کننــد، محبــوب باشــند؛ زیــرا بــه 
ــه  ــرای هم ــه درک آن ب ــوری ک ــای تص واقعیت ه
ــی  ــا منطق آســان اســت، متوســل می شــوند. آی
ــرای   ــه ب ــد ک ــری باش ــز کامپیوت ــه مغ ــت ک نیس
آن، پــردازش نــکات مثبــت بســیار آســان تر از 
ــه  ــی ب ــیار منطق ــن بس ــت؟ ای ــی اس ــوارد منف م
نظــر می رســد! ولــی حیــف کــه بســیاری از آن هــا 

ــت.  ــت نیس درس
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بخش سوم

آچار  دانش



 ً »روابط رسانه ای«  دقیقا
چیست؟!
 تفاوت روابط عمومی و روابط رسانه ای
در عصر رسانه های اجتماعی

اگــر در روابط عمومــی کار می کنیــد، قطعــاً برایتــان پیــش آمــده اســت کــه از شــما 
ــن اســت:  ــاً روابط عمومــی چیســت؟« ســوال بعــدی معمــوالً ای بپرســند: »دقیق

»پــس آیــا ایــن کار، همــان روابــط رســانه ای اســت؟«

ــه! در ادامــه، تفــاوت ایــن دو مفهــوم را  ــه ایــن پرســش چیســت؟ ن پاســخ مــا ب
بیشــتر توضیــح خواهیــم داد و توصیه هایــی بــرای بهبــود روابــط رســانه ای در عصر 

شــبکه های اجتماعــی بــه شــما عرضــه خواهیــم کــرد.

تعداد کلمات: 648 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه

برگرفته از
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روابط عمومی چیست؟

ــی را  ــکا، روابط عموم ــی آمری ــه روابط عموم جامع
بــه عنــوان »فراینــد ارتباطی اســتراتژیک کــه پیوند 
ســودمند متقابلــی بیــن ســازمان ها و عمــوم 
مــردم ایجــاد می کنــد« تعریــف کــرده اســت. 
از ایــن منظــر، کلمــه »عمومــی« را می تــوان 
ــی -مشــتریان، مشــتریان  ــان از هــر نوع ذی نفع
و  کارمنــدان  اعضــای جامعــه،  رقبــا،  بالقــوه، 
غیــره- دانســت. ایــن »روابــط«، هــر کســی را کــه 
بــا ســازمان در هــر ســطحی تعامــل دارد یــا تحت 

تأثیــر آن قــرار می گیــرد، شــامل می شــود.

از  روابط عمومــی  تیم هــای  حاضــر،  عصــر  در 
بــه  بــرای  خالقانــه  داستان ســرایی  و  روایــت 
ــازمان  ــک س ــرات ی ــه نظ ــیدن نقط ــر کش تصوی
اســتفاده می کننــد تــا در معــرض دید عمــوم قرار 
ــوان از طــرق  چندیــن  ــد. ایــن اتفــاق را می ت گیرن
تاکتیــک، از جملــه رســانه های اجتماعــی، برپایــی 
کمپین هــا و یــا رویدادهــای خــاص، یــا سفارشــی 
کــردن پیام در وب ســایت شــرکت به دســت آورد. 
راه دیگــر بــرای دســتیابی بــه اهــداف ذکــر شــده 

ــانه ای. ــط رس ــت؟ رواب ــی چیس در روابط عموم

روابط رسانه ای چیست؟

و  جنبه هــا  از  یکــی  رســانه ای  روابــط 
فقــط  و  اســت  روابط عمومــی  زیربخش هــای 
ــز  ــن ســازمان ها و رســانه ها متمرک ــط بی ــر رواب ب
اســت. ســازمان ها و شــرکت ها از رســانه ها و 
ــای  ــان روایت ه ــرای بی ــف ب ــش های مختل پوش
ــتفاده  ــود اس ــرکت خ ــا ش ــازمان ی ــاز س ــورد نی م
می کننــد، بــه جــای این کــه مســتقیماً بــا مــردم 

ــوند. ــر ش ــر درگی ــدی دیگ ــان کلی و ذی نفع

روابط عمومی و روابط رسانه ای 

در عصر اینترنت و  شبکه های 

اجتماعی

بــا این حــال، خطــوط بیــن روابــط رســانه ای و 
روابط عمومــی بــا تکامــل اینترنــت و جامعــه 
همیشــه متصــل بــه اینترنــت تقریبــاً محو شــده 
اســت. تنهــا در ایــاالت متحــده، در ســال گذشــته 
ــی  ــر وبالگ نویس ــون نف ــاً 7 میلی ــالدی تقریب می
می کردنــد و ایــن  عــدد شــامل تعــداد افــرادی کــه  
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در  شــبکه های اجتماعــی تولیــد محتــوا وبالگــی 
می کردنــد نمی شــود کــه ایــن صــورت، ایــن رقــم 
ــد! بالگ هــا  ــر افزایــش می یاب ــون نف ــه 12 میلی ب
ــی  ــان اصل ــه رقیــب رســانه های جری و بالگرهــا ب

ــده اند. ــل ش تبدی

شــما  موفقیــت  کلیــد  شــرایطی،  چنیــن  در 
ارتباطــی، ترکیــب روابط عمومــی  در اســتراتژی 
ــانه ،  ــت. رس ــوی اس ــانه ای ق ــط رس ــا رواب ــوی ب ق
تنهــا بخشــی از پازلــی اســت کــه یــک اســتراتژی 
روابط عمومــی موفــق گســترده تر و جامع تــر را 
تشــکیل می دهــد. امــا بایــد بــه رســانه ها بســیار 

ــرد. توجــه ک

توصیه هایی برای بهبود روابط 

رسانه ای در عصر شبکه های 

اجتماعی

اجتماعــی،  رســانه های  دنیــای  در  امــروزه 
ــط  ــت. رواب ــده اس ــترده تر ش ــیار گس ــط بس رواب

رســانه ای، عــالوه بــر حفــظ روابــط ســالم بــا 
ــه  ــی، ب ــون محل ــبکه های تلویزی ــا و ش روزنامه ه
ــای  ــط در جبهه ه ــت رواب ــاد و تقوی ــای ایج معن
تولیدکننــدگان  و  بالگ هــا  ماننــد  دیگــری 
ــت. ــم هس ــی ه ــبکه های اجتماع ــوا در ش  محت

ایجاد روابط سالم و مثبت با بالگرهای . 	

پرطرفداری که به طور خاص در مورد 

محصوالت یا صنعت شما می نویسند

ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت زیــرا آن هــا 
می تواننــد تأثیــر زیــادی بــر دنبال کننــدگان شــما 
داشــته باشــند. از ســوی دیگــر، آنــان تمایــل خــود 
ــن  ــد و ای ــان داده ان ــما نش ــوزه کاری ش ــه ح را ب
ــا  ــما ب ــاط ش ــرای ارتب ــی ب ــد پل ــوع می توان موض

ــان باشــد. آن

بالگرهایی متناسب با صنعت خود . 	

شناسایی کنید
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پینترســت )Pinterest( یــا شــبکه های ماننــد 
مناســب  ســایت های  از  یکــی  می تواننــد  آن 
بــرای شــروع جســتجو باشــند. چــرا؟ چــون 
مــردم بــرای دریافــت ایده هــای جدیــد بــه ســراغ 
ــم  ــان ه ــی وبالگ نویس ــد، حت ــت می رون پینترس
ــی را  ــد و محصوالت ــه آن می کنن ــادی ب ــه زی توج
بــه فــروش می رســانند و عــده ای نیــز پادکســت 
تولیــد می کننــد. پینترســت همــه موضوعــات از 
غــذا گرفتــه تــا ورزش و افســردگی و تقریبــاً همــه 

ــد. ــش می ده ــز را پوش چی

 ایجاد اعتماد بین خود و بالگری  توانمند. 	

رابطــه جدیــد  همان طــور کــه در مــورد هــر 
ــک  ــا ی ــت ب ــر اس ــی بهت ــور کل ــه ط ــد، ب می گوین
وبالگ نویــس جدیــد و بــا قابلیــت، آهســته پیش 
ــاد  ــدا اعتم ــنهادی، ابت ــر پیش ــل از ه ــد. قب بروی
ایجــاد کنیــد. تــا  جایــی کــه می توانیــد اطالعــات 
جمــع آوری کنیــد و بــا شــخصیت و ســبک آن هــا 
ــای  ــل برخورده ــه اه ــد ک ــوید و دریابی ــنا ش آش

ــا برخــورد رســمی. غیرســمی هســتند ی

در . 	 مختلــف  گروه هــای  شناســایی 

اجتماعــی شــبکه های 

در شــبکه های  گروه هــای خاصــی  همچنیــن 
اجتماعــی مختلــف ماننــد فیس بــوک، لینکدیــن 
یــا توییتــر وجــود دارنــد. بــه برخــی از آن هــا 
بپیوندیــد و از قبــل بایدهــا و نبایدهــای هــر یــک 

ــد.  ــی کنی را بررس

تهیه بسته رسانه ای. 	

از قبــل بایــد یــک بســته رســانه ای داشــته 
باشــید. آن را در دســترس و بــه روز نگهداریــد و بــا 
هــر مخاطــب جدیــد بــه اشــتراک بگذاریــد. یــک 
ــات  ــامل اطالع ــد ش ــوب بای ــانه ای خ ــته رس بس
ــات  ــوالت، اطالع ــرکت، محص ــورد ش ــی در م کل
تمــاس شــما و همچنیــن بایــد شــامل یــک برگه 
پرســش های متــداول و ســایر داده هــای مرتبــط 

بــا صنعــت شــما باشــد.



تگ ها یا برچسب ها؛
 و اهمیت شان در روابط عمومی ها و
رسانه های آنالین

اگــر در روابط عمومــی هســتید و بــا ســایت های خبــری در ارتباطیــد، احتمــاالً 
از هشــتگ ها بــرای انتشــار محتــوای خــود اســتفاده می کنیــد. وب ســایت                      
parsely.com، طــی گزارشــی در ســال 2015 اعــالم کــرد کــه 70 درصــد از ناشــران 
ــداد  ــن تع ــه ای ــه البت ــد ک ــتفاده می کنن ــب ها اس ــال از برچس ــانه های دیجیت رس
مطمئنــاً در ســال 2022 میــالدی بیشــتر شــده اســت. امــا بــا ایــن وجــود، آن طــور 
کــه پژوهش هــا نشــان می دهنــد، منتشــرکنندگان مطالــب گوناگــون، روش هــای 
مختلفــی را بــرای هشــتگ گذاری اتخــاذ می کننــد کــه در نهایــت نتایــج ایــن 

ــا هــم متفــاوت اســت. روش هــا بســیار ب

فــارغ از این کــه شــما از برچســب ها اســتفاده می کنیــد یــا نــه، یــک مــرور کلــی در 
مــورد هشــتگ ها و کاربــرد آن هــا می توانــد برایتــان مفیــد باشــد. در ایــن مطلــب، 
ســعی می کنیــم ضمــن توضیــح مختصــری در مــورد هشــتگ ها، بــه ایــن مســئله 
نیــز بپردازیــم کــه چرا اســتفاده از پــردازش زبــان طبیعــی )NLP( برای برچســب زدن 

ایــده خوبی اســت.

تعداد کلمات: 1543 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه

برگرفته از
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تگ یا برچسب چیست؟

از  نوعــی  برچســب ها  در محتواهــای خبــری، 
فــراداده )MetaData( هســتند. یــک مطلــب 
ــد  ــی مانن ــول فراداده های ــور معم ــه ط ــری ب خب
ــی و... را در خــورد  ــان، موضــوع کل نویســنده، زم
دارد و برچســب ها -کــه گاهــی اوقــات بــه عنــوان 
موضوعــات یــا کلمــات کلیــدی نیــز نامیــده 
فراداده هــا  آن  کنــار  در  می شــوند- می تواننــد 

ــند. ــا باش ــل آن ه ــد و مکم بیاین

قبــل از صحبــت در مــورد خــود برچســب ها، بــد 
ــه طــور مختصــر در مــورد  نیســت ب

بخش هایــی کــه یــک ســایت 
تشــکیل  را  )خبــری( 

بدانیــم.  می دهنــد 
بخش هــا،  ایــن 
ــک  ــی ی ــاختار  کل س
را  خبــری  ســایت 
ــد  ــکیل می دهن تش
می تواننــد  و 
مبنــای  بــر 

سیاست های 
ــا  خــاص آن ســایت و ی

بــر اســاس اســتانداردهای 
شــوند.  طراحــی  عمومــی 

دســته بندی  سیســتم  چندیــن 
جامــع ماننــد IPTC یــا IAB وجــود دارد کــه 
بــه  می تواننــد  خبــری  محتواهــای  ناشــران 
تناســب نیازهــای خــود از آن هــا اســتفاده کننــد 
ــه  ــا را ب ــک، آن ه ــر ی ــازی ه ــا سفارشی س ــا ب و ی

کننــد. نزدیــک  خــود  نظــر  مــد  ســاختار 

ــه ای از واژگان  ــامل مجموع ــتم ها ش ــن سیس ای
و کلمــات هســتند کــه در دســته ها و سلســله 
مراتــب موضوعــی خاصــی طبقه بنــدی شــده اند. 
پوشــش  را  عمومــی  اخبــار  کــه  روزنامــه ای 
ــر  ــای کلی ت ــط از مقوله ه ــاالً فق ــد، احتم می ده
)مثــالًً سیاســی، ورزشــی یــا علمــی و...( اســتفاده 

ــی در  ــه تخصص ــک مجل ــه ی ــی ک ــد، در حال کن
ــتری را  ــات بیش ــق جزئی ــاص، عم ــوزه خ ــک ح ی
در انتخــاب واژگان لحــاظ می کنــد. بخش هــای 
ــه ای طراحــی  ــه گون مختلــف ایــن سیســتم ها ب
ــا  ــک ی ــد در ی ــب می توان ــر مطل ــه ه ــده اند ک ش
ــف  ــش تعری ــه از پی ــی )ک ــته موضوع ــد دس چن
ــرد  ــد توجــه ک ــن بای ــرد. همچنی ــرار گی شــده( ق
ــک  ــود در ی ــه می ش ــی ک ــداد بخش های ــه تع ک
ســایت خبــری تعریــف کــرد، معمــوالً محــدود و 

مشــخص اســت.

ســاختاری کــه توضیح داده شــد بــرای یک 
ــی  ــالً منطق ــری کام ــایت خب س
ایــن  می رســد.  نظــر  بــه 
بســیار خــوب اســت کــه 
ــک  ــد ی ــب بدان مخاط
ــوان  ــه عن ــب ب مطل
متعلــق  مثــال 
»سیاســت  بــه 
بین الملــل« اســت 
»سیاســت  یــا 
داخلــی«، امــا این کــه 
موضــوع  مخاطبــان 
ــد  ــب را بدانن ــی مطال کل
ــل  ــد قاب ــت. بای ــی نیس کاف
تشــخیص باشــد که اگــر مطلبی 
ــا  در حــوزه سیاســت بین الملــل اســت، آی
در مــورد روابــط بیــن آمریــکا و روســیه صحبــت 
می کنــد یــا انتخابــات در آلمــان؟ اینجاســت کــه 

می شــوند. وارد  »برچســب«ها 

برچســب های مرتبــط بــا »کلمــات کلیــدی«، 
پرکاربردتریــن  جــزو  »موضــوع«  یــا  »عنــوان« 
را  امــکان  ایــن  آن هــا  برچســب ها هســتند. 
فراهــم می کننــد تــا هــر مطلــب، دقیق تــر و 
ــواع  ــال، ان ــا این ح ــود. ب ــدی ش ــر طبقه بن راحت ت
دیگــر برچســب ها نیــز هســتند کــه اســتفاده از 
آن هــا مفیــد اســت؛ بــرای مثــال، برچســب هایی 
ــادی،  ــات )ش ــوا، احساس ــوع محت ــاس ن ــر اس ب
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ــاه،  ــام )کوت ــدار پی ــوا، مق ــن محت ــم و...(، لح غ
ــب های  ــی برچس ــره. حت ــد( و غی ــط و بلن متوس
»کلیــد واژه ای« می تواننــد نســبت بــه کلمــات 
را شــامل  کلیــدی ســاده، جزئیــات بیشــتری 
شــوند. برچســب ها می تواننــد شــامل اطالعــات 
ــات خــاص باشــند،  ــورد موضوع ــری در م دقیق ت
ماننــد این کــه موضــوع مــد نظــر بــه شــخص یــا 
ســازمانی خــاص مربــوط می شــود و اینکــه آیــا بــه 

ــر؟ ــا خی ــاط دارد ی ــز ارتب ــر نی نهادهــای دیگ

تگ ها به چه دردی می خورند؟

بــه طور کلی، برچســب ها شــرایط تجزیه و تحلیل 
بهتــر را فراهــم می کننــد. بــدون برچســب ها، 
اســاس  بــر  تنهــا  محتــوا  تحلیــل  و  تجزیــه 
اخبــار،  ورزش،  )ماننــد  کلــی  دســته بندی های 
اقتصــاد و...( انجــام می شــود؛ امــا برچســب ها به 
طــور خــاص امــکان تجزیــه و تحلیــل داده هایــی 
شــامل میــزان درگیــری مخاطــب بــا محتــوا، 
بهبــود ســاختار بایگانــی مطالــب و مــوارد دیگــر 
را فراهــم می کنــد؛ مثــالً اگــر ناشــران محتــوا بــه 
ــان خــود عالقــه  ــار مخاطب ــه و تحلیــل رفت تجزی
دارنــد، می تواننــد بــا اســتفاده از  هشــتگ ها 
ــود  ــث می ش ــی باع ــه موضوعات ــه چ ــد ک بفهمن
ــرخ درگیرســازی  ــزان بازدیدهــا از ســایت، ن ــا می ت
بیشــتر  مطالــب  اشــتراک گذاری  و  مخاطــب 
ــای  ــی محتواه ــر برخ ــن، اگ ــر ای ــالوه ب ــود. ع ش
خــاص در ســایت شــما نیازمنــد پرداخــت مبلغی 
ــل برچســب ها  ــب مخاطــب باشــد، تحلی از جان
ــه  ــورد این ک ــری در م ــرای تصمیم گی ــد ب می توانن
کــدام محتــوا را بهتــر اســت رایــگان منتشــر کنید 

و کــدام را پولــی، بــه شــما کمــک کنــد.

می تواننــد  همچنیــن  برچســب ها 
ــند.  ــد باش ــز مفی ــی نی ــور تبلیغات در ام
ــق  ــرای  تطبی ــتگ ها ب ــوان از هش می ت
ــره  ــات به ــا تبلیغ ــب ب ــوای مطال محت
ــا در صــورت عــدم تطابــق تبلیــغ  ــرد ت ب
بــا محتــوای مــورد نظــر، از ناهماهنگــی 

ــود.  ــری ش ــی جلوگی احتمال

ــه حامــی  ــن برچســب گذاری مطالبــی ک همچین
مالــی دارنــد، بــه ناشــران اجــازه می دهــد تــا میزان 
اثــر مطلــب مــورد نظر را بداننــد و در صــورت لزوم، 
ــه  ــدگان ب ــا تبلیغ کنن ــن داده هــا را ب ــد ای می توانن

ــتراک بگذارند. اش

ــه بهینه ســازی  ــر این هــا، برچســب ها ب عــالوه ب
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موتورهــای جســتجو )SEO( کمــک می کننــد. 
برچســب ها بــا پیونــدی کــه بیــن مطالــب برقــرار 
می کننــد، بــه ســایت شــما یــک ســاختار معنایی 
می بخشــد کــه ایــن امــر احتمــال یافتــن مطالــب 
توســط موتورهــای جســتجو را افزایــش می دهــد.

روش های مختلف تگ گذاری

انتخــاب برچســب های »مناســب« بــرای یــک 
محتــوای خبــری آنقدرهــا هم که به نظر می رســد 
ــوا، اســتراتژی  ــر ناشــران محت راحــت نیســت. اگ
دقیق و مشــخصی برای برچســب گذاری نداشــته 
ــه  باشــند، ایــن مســئله ممکــن اســت منجــر ب
مشــکالتی شــود؛ چــرا کــه برچســب گذاری غیــر 
اصولــی، تجزیــه و تحلیِل درســِت داده ها را بســیار 
دشــوارتر می کنــد. در مطالــب مختلــف، اغلــب یــا 
از برچســب های اصلــی اســتفاده نمی شــود و یــا 
برچســب های اضافــی و بــی ربطــی بــه کار رفتــه 

اســت. همچنیــن، میــزان دربرگیــری جزئیــات 
متفــاوت  بســیار  می توانــد  هشــتگ ها  در 
دارد  وجــود  دســتورالعمل های خوبــی  باشــد. 
کــه نحــوه اســتفاده صحیــح از برچســب ها را 
ــما  ــه ش ــی ک ــی وقت ــا حت ــد، ام ــح می ده توضی
ــن  ــد، ممک ــرا داری ــت اج ــتراتژی در دس ــک اس ی
اســت هنــوز مشــکلی پیــش رو باشــد؛ طراحــی 
اســتراتژی یــک چیــز اســت و میــزان پایبنــدی بــه 

ــز دیگــری اســت. آن در عمــل، چی

برچسب زنی به صورت دستی

قطعــاً در مواقعــی کــه روزنامه نگاران برچســب ها 
ــی  ــد -حت ــاب می کنن ــتی انتخ ــورت دس ــه ص را ب
اگــر خیلــی هــم دقــت داشــته باشــند- بــاز هــم 
احتمال اشــتباه وجــود دارد. اغلب، برچســب های 
اعمــال شــده دســتی از دوگانگــی و غلــط امالیــی 
بــزرگ  روزنامــه  یــک  در  مثــالًً  می برنــد.  رنــج 
ــورت  ــه ص ــه ب ــتگ هایی ک ــی هش ــی، وقت آلمان
ــد،  ــد را بررســی کردن دســتی انتخــاب شــده بودن
متوجــه شــدند کــه بســیاری از برچســب ها، 
تکــراری و غیرضروری انــد. بــرای مثــال، »صــدر 
اعظــم مــرکل«، »آنــگال مــرکل صدراعظــم«، »آنــگال 
ــه  ــرکل« هم ــان« و »م ــم آلم ــدر اعظ ــرکل ص م
ــه از  ــن روزنام ــه در ای ــد ک ــی بودن ــب های برچس
آن هــا اســتفاده می شــد. همچنیــن گاهــی هــم 
از یــک برچســب، امــا بــه دو صورت مفــرد و جمع 
)iPhones و iPhone ًاســتفاده می شــد )مثــال

عــالوه بــر این هــا، از آن جــا کــه هیــچ دو نفــری از 
یــک مســئله درک یکســانی ندارنــد، روزنامه نــگاران 
ــب  ــرای مطال ــی را ب ــب برچســب های متفاوت اغل
مشــابه انتخــاب می کننــد. تحقیقــات نشــان 
ــر روی  می دهــد اتفــاق نظــر در برچســب گذاری ب
مطالــب یکســان در میــان روزنامه نــگاران، کمتــر 
از 20 درصــد اســت؛ چــرا کــه روزنامه نــگاران بــرای 
یــک مفهــوم، می تواننــد از کلمــات مختلــف 
هــر  همچنیــن  کننــد.  اســتفاده  متــرادف  و 
روزنامه نــگار نــگاه خــاص خــودش را در مــورد 
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ــک  ــه، ی ــب گذاری دارد. در نتیج ــی برچس چگونگ
ــگار ممکــن اســت از برچســب »حقــوق  روزنامه ن
بشــر« اســتفاده کنــد، در حالــی کــه روزنامه نــگار 
دیگــری از »دگرباشــان جنســی« اســتفاده می کند. 
یکــی بــه واژه »خاورمیانــه« بســنده می کنــد ولــی 
ــه کار  ــرائیل« و... را ب ــطین« و »اس ــری »فلس دیگ
می بــرد. بدیهــی اســت کــه ایــن ناســازگاری ها در 

ــه مشــکالتی می شــود. ــت منجــر ب نهای

بــه عــالوه، الزم بــه ذکــر اســت کــه برچســب زنی، 
ــگاران از آن  ــیاری از روزنامه ن ــه بس ــت ک کاری اس
بیزارنــد. بنابرایــن آیــا راه دیگــری بــرای شناســایی 
برچســب های مرتبــط و خــاص کــه جزئیــات 
مهــم را نیــز در برگیــرد، وجــود دارد؟ خوشــبختانه 

پاســخ ایــن ســوال مثبــت اســت!

ــاوری  ــک فن ــا کم ــب زدن ب برچس

ــی ــان طبیع ــردازش زب پ

بهتریــن راه بــرای شناســایی درســت برچســب ها 
 NLP: Natural( اســتفاده از پردازش زبان طبیعــی
برنامــه  اســت.   )Language Processing
ــتم  ــک سیس ــی )NLP(، ی ــان طبیع ــردازش زب پ
مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی اســت کــه آمــوزش 
ــک  ــد ی ــف را مانن ــون مختل ــد مت ــا بتوان ــده ت دی
انســان بخوانــد و تحلیــل کنــد. بــه لطــف برخــی  

قابلیت هــا، هــوش مصنوعــی ســاختارهای زبانی 
را نــه تنهــا در ســطح یــک جملــه، بلکــه در ســطح 
بیــن  جملــه ای نیــز درک می کنــد. ایــن بــدان 
معناســت کــه می توانــد نهــاد )اعــم از شــخص، 
ســازمان یــا هــر چیــز دیگــر( کــه موضــوع اصلــی 
یــک مقالــه را نشــان می دهــد را شناســایی 
ــار  ــط یک ب ــه فق ــه آن کلم ــی ک ــی زمان ــد، حت کن
بــا در متــن آمــده باشــد. همچنیــن، ایــن فنــاوری 
ــرای کلماتــی کــه در متــن از اهمیــت  ــد ب می توان
خاصــی برخوردارنــد، وزن بیشــتری قائــل شــود. به 
ایــن ترتیــب، عملکــرد هــوش مصنوعــی بســیار 
فراتــر از شــمارش چندبــاره کلمــات در یــک متــن 

اســت.

عــالوه بــر ایــن، سیســتم پــردازش زبــان طبیعــی 
ــده  ــای نام گذاری ش ــن نهاده ــد بی )NLP( می توان

ــل شــود و در عیــن حــال،  ــز قائ ــوم تمای و نامعل
چندیــن نــوع هویــت )ماننــد شــخص، مــکان و 
ــه آن هــا اختصــاص می دهــد. بســته  غیــره( را ب
ــن  ــتفاده از ای ــا اس ــر، ب ــورد نظ ــتراتژی م ــه اس ب
قابلیــت می تــوان برچســب گذاری بــا اولویــت 
ــرد.  ــرا ک ــا را اج ــی نهاده ــرای برخ ــدن ب ــل ش قائ
ــف  ــواع مختل ــرای ان ــد ب ــتراتژی می توان ــن اس ای
محتــوا متفــاوت باشــد؛ بــه عنــوان مثــال، ایــن 
در  را  ســازمان ها  و  افــراد  می توانــد  سیســتم 
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ــد اتومبیــل  ــی مانن مطالــب سیاســی، محصوالت
یــا تلفــن همــراه را در مقــاالت فنــی و مفاهیــم 
کلــی را در مقــاالت علمــی از هــم تفکیــک کنــد. 
ــردازش  ــتم پ ــد سیس ــه ش ــه گفت ــور ک همان ط
زبــان طبیعــی )NLP( بــه متــن ماننــد یک انســان 
ــت  ــن اس ــای آن، ای ــا مزیت ه ــد؛ ام ــگاه می کن ن
کــه پــس از رســیدن بــه یــک ســاختار مشــخص، 
ــه  ــود؛ ب ــد خواهــد ب ــه آن پایبن ــت ب ــه طــور ثاب ب
ایــن معنــی که همیشــه برچســب های یکســانی 

ــد. ــاب می کن ــابه انتخ ــب مش ــرای مطال را ب

ــردازش  ــتم پ ــم سیس ــای مه ــر از مزای ــی دیگ یک
ــوان  ــه می ت ــت ک ــن اس ــی )NLP( ای ــان طبیع زب
ــا  ــه یــک پایــگاه اطالعاتــی متصــل کــرد. ب آن را ب
اتصــال بــه چنیــن پایگاه هایی، هــوش مصنوعی 
ــی  ــاص را -حت ــرد خ ــا ف ــاد ی ــک نه ــد ی می توان
ــود-  ــاره ش ــه آن اش ــف ب ــای مختل ــا نام ه ــر ب اگ
تشــخیص دهــد و همیشــه می توانــد )بــرای 
تکــراری(  برچســب های  از مشــکل  جلوگیــری 
هشــتگی دقیــق و یکســان بــرای آن انتخــاب 
ــد  ــد. در عین حــال، هــوش مصنوعــی می توان کن
بــا اطالعاتــی کــه در اختیــار دارد، ابهامــات موجــود 
در مــورد کلمــات مشــابه را شناســایی کنــد تــا بــه 
ــه آدام اســکات  ــوط ب ــوان مثــال مطالــب مرب عن
ــا مطالــب مربــوط بــه آدام  )بازیگــر آمریکایــی(، ب
ــود. ــتباه نش ــترالیایی( اش ــاز اس ــکات )گلف ب اس

مزایــای  از  تعــدادی  تنهــا  ویژگی هــا،  ایــن 
برچســب گذاری بــا کمــک سیســتم پــردازش 
ــن تعجبــی  ــان طبیعــی )NLP(  اســت؛ بنابرای زب
نــدارد کــه ناشــران بیشــتری بــه ایــن نــوع از 
برچســب گذاری خــودکار یــا نیمه خــودکار روی 
رســانه های  از  برخــی  کــه  هرچنــد  می آورنــد. 
می تواننــد  تایمــز(  نیویــورک  )ماننــد  بزرگتــر 
ــی  ــد؛ ول ــل کنن ــان ح ــود را خودش ــکالت خ مش
بــرای بســیاری از رســانه ها چنیــن امکانــی وجــود 
نــدارد. امــا خوشــبختانه امــروزه چندیــن شــرکت 
ــه  ــات را ب ــن خدم ــد ای ــه می توانن ــود دارد ک وج
ناشــران ارائــه دهنــد. چنیــن سرویســی بایــد بــا 

سیســتم مدیریــت محتــوای شــما )CMS( ادغام 
شــود و همچنیــن بــه انــدازه کافــی بــرای نیازهای 
خــاص شــما قابلیــت انعطــاف و سفارشی ســازی 
داشــته باشــد. بدیــن صــورت شــما می توانیــد بــه 
ــط و مشــخصی برســید و در  برچســب های مرتب

عین حــال، در زمــان نیــز صرفه جویــی کنیــد.



آموزش رسانه ای برای مدیران
 زمان آن فرا رسیده است که آموزش
رسانه ای بیشتر مبتنی بر شواهد باشد

بــه طــور ســنتی، آمــوزش رســانه ای )Media Training( ترکیبــی از اقداماتــی اســت کــه 
ــران عامــل و  ــا مدی توســط متخصصــان ارتباطــات و روابط عمومــی انجــام می شــود ت
ســایر مدیــران اجرایــی ســازمان ها بــرای مصاحبــه بــا رســانه ها و یــا گفتگــوی عمومــی 
آمادگی هــای الزم را داشــته باشــند. ایــن کار، یکــی از مهم تریــن فعالیت هــای بخــش 
روابط عمومــی اســت چــرا کــه بــا تصویــر برنــد ســازمان مرتبــط اســت. بایــد فرصتــی 
ــرای  ــه ب ــی ک ــن تکنیک های ــن مهم تری ــری و تمری ــران جهــت یادگی ــه مدی مناســب ب
برقــراری ارتبــاط مؤثــر و انتقــال کارآمــد پیام هــای خــود در طــول مصاحبــه نیــاز دارنــد، 

داده شــود.

ســرمایه گذاری در حــوزه آمــوزش افــراد بــرای ارائــه مناســب پیام هــای ســازمانی و 
ــا شــرکتی بســیار مهــم اســت؛ زیــرا اگــر مدیــران و ســخنگویان ســازمان در هنــگام  ی
انتقــال پیام هــا دچــار مشــکل شــوند، هیــچ فعالیــت ارتباطــی دیگــری، ماننــد طراحــی 
ــر، »ارتباطــات رســانه ای کارآمــد«  ــارت دیگ ــه عب ــدارد. ب ــده ای ن ــد فای پیام هــای قدرتمن
)Efficient media communications( بــه معنــی طراحــی، انتقــال و انتشــار مناســب 

تعداد کلمات: 791 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه

برگرفته از
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ــت. ــا اس پیام ه

ارتباطــات  ویژگی هــای 

مؤثــر رســانه ای 

ــای  ــن مصاحبه ه ــاً در مت ــد« دقیق ــه »کارآم کلم
رســانه ای بــه چــه معناســت؟ مــا ارتباط رســانه ای 
کارآمــد را ارتباطــی می دانیــم کــه بــه تأثیــر مــورد 
ــه آن  ــر ب ــن اث ــع، ای ــد؛ در واق ــود می رس ــر خ نظ
چیــزی بــر می گــردد کــه شــما می خواهیــد یــک 
یــا چنــد مخاطــب هــدف، آن را بداننــد، احســاس 
کننــد و/یــا حتــی اقدامــی در ایــن خصــوص انجام 

دهنــد.

پیــام در مصاحبه هــای  انتقــال  بهبــود  بــرای 
ــرد: اول، در  ــت ک ــد دو شــرط را رعای رســانه ای بای
انتقــال پیــام بایــد اصــول فرآینــد تولیــد رســانه ای 
را در نظــر بگیریــد. هنگامــی کــه در حــال انجــام 
یــک مصاحبــه رســانه ای هســتید کــه بــرای مثال 
صــدای آن ضبــط می شــود، اگــر می خواهیــد 
پیام هــای شــما در تدویــن ســالم و صحیــح باقی 
بماننــد، بایــد بــا جمالت بســیار مختصــر  و کوتاه 
صحبــت کنیــد. توجــه بــه نــوع رســانه و رعایــت 
مقتضیــات آن، خــوْد حــاوی پیام هــا و نــکات 
بســیار زیــاد و مهمــی در روابــط رســانه ای اســت. 
دوم، پیام هــا بایــد بــه گونــه ای فرمول بنــدی 

شــوند کــه امــکان پــردازش، ذخیــره و بازیابی های 
بهینــه بعــدی را بــا توجــه بــه اســتفاده و نتایجــی 
کــه می خواهیــد در مخاطبــان کلیــدی خــود بــه 

دســت آوریــد، فراهــم کنــد.

بدیهــی اســت کــه روزنامه نــگاران و رســانه ها 
هــم بخشــی از این مخاطبــان هســتند. خبرنگار، 
فیلتــری اســت کــه پیام هــا را بــه مخاطــب نهایی 
ــه  ــه ای را ک ــل مکالم ــا حداق ــد ی ــل می کن منتق
مخاطــب شــاهد آن اســت، تعدیــل می کنــد. در 
حــال حاضــر، دســتیابی بــه فهــم و درک مناســب 
ــرای شــما  ــم ب ــک هــدف مه ــه ی از رســانه ها )ک
در روابط عمومــی اســت( از طریــق ارتبــاط شــفاف 

بــه تنهایــی کار راحتــی نیســت.

ــه  ــان ب ــر مخاطب وقتــی صحبــت از تأثیرگــذاری ب
ــاری نقــش مهمــی در  ــوم رفت ــد، عل ــان می آی می
انتقــال آنچــه بــرای مــا مهــم اســت ایفــا می کنــد؛ 
ــد  ــه پیام هــا طراحــی گردن یعنــی ایــن کــه چگون
ــا چــه  ــا بــه بهتریــن شــکل تفســیر  شــوند و ب ت
روش هایــی -کــه روابط عمومی هــا بــه عنــوان 
ســخنگویان ســازمان بایــد آن هــا را فــرا بگیرنــد- 

ــوند. ــل می ش منتق

آموزش مبتنی بر شواهد

چــه چیــزی یــک آمــوزش رســانه ای )یــا هــر 
ــواهد  ــر ش ــی ب ــر( را مبتن ــرکتی دیگ ــوزش ش آم

؟ می کنــد

ــر شــواهد، رویکــردی  رویکــرد مدیریــت مبتنــی ب
اســت کــه در آن از بهتریــن شــواهد موجــود، 
ــه می شــود. ــح و عاقالن ــه، صری اســتفاده  آگاهان

ــا اســت  ــه آن معن ــه« ب ــرد، »آگاهان ــن رویک در ای
کــه تــالش بســیاری بــرای جمــع آوری و اســتفاده 
ــن  ــه ای ــح« ب ــود. »صری ــام می ش ــواهد انج از ش
ــر  نکتــه اشــاره دارد کــه شــما شــواهدی را کــه ب
اســاس آن ادعاهــای خــود را پایه گــذاری می کنیــد، 
بــا جزئیــات دقیــق شــرح می دهیــد. در نهایــت، 
واژه »عاقالنــه« بــه ایــن معنــی اســت کــه شــما 
ــی  ــادی ارزیاب ــور انتق ــه ط ــواهد را ب ــت ش کیفی

می کنیــد.

بایــد دقــت کنیــد کــه هــر چــه بیشــتر از منابــع 
شــما  یافته هــای  کنیــد،  اســتفاده  مختلــف 
قوی تــر خواهــد بــود. محققــان، چهــار منبــع 
ــه  ــد ب ــه می توانی ــد ک ــایی کرده ان ــم را شناس مه
ــات  ــی، اطالع ــات علم ــد: ادبی ــوع کنی ــا رج آن ه
ســازمانی، نظــرات ذی نفعان و تخصــص حرفه ای.

بــر  مبتنــی  رســانه ای  آمــوزش 

هد ا شــو
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در زمینــه آمــوزش رســانه ای، اتخــاذ ایــن رویکــرد 
ــد  ــد بدانی ــدان معناســت کــه شــما می خواهی ب
کــه علــوم رفتــاری در مــورد تأثیــر پیام هــای 
شــما چــه می گوینــد، خط مشــی های ســردبیری 
رســانه شــامل چــه مــواردی اســت، نظــرات 
ــا  ــن پیام ه ــه ای ــت و چگون ــگاران چیس روزنامه ن

منتقــل می شــود. 

برخــالف تصــور برخــی، رویکــرد مدیریــت مبتنــی 
ــر  ــردن ب ــه ک ــان را از تکی ــواهد، متخصص ــر ش ب
تجربــه خــود محــروم نمی کنــد. بــا این حــال، 
ــی را  ــد، دقت های ــه می گوی ــه تجرب ــال آنچ در قب
ــی  ــل، جنبه های ــن دلی ــه همی ــد ب ــاظ می کن لح
از آمــوزش رســانه ای کــه در می تــوان از تجربیــات 
خــود بــرای ســنجش تأثیــر تکنیک هــای انتقــال 
ــتفاده  ــدف اس ــان ه ــر مخاطب ــاص ب ــی خ پیام

کــرد، محــدود هســتند.

ــه  ــد ب ــانه می توان ــص رس ــک متخص ــه ی چگون
عنــوان مثــال، اطالعاتــی در مــورد این کــه آیــا 
ــود  ــتفاده می ش ــا اس ــه در بیانیه ه ــی ک نفی های
توســط  بــه خوبــی  نداریــم...«(  )»مــا قصــد 
مخاطبــان هــدف درک و پــردازش می شــوند، 

ــد؟  ــته باش داش

بــه  بخواهیــم  این کــه  بــدون  حقیقــت،  در 
ــار  ــان اعتب ــات ذی نفع ــازمانی و اطالع ــش س دان
ــا ادغــام  کمتــری بدهیــم، بــه دنبــال آنیــم کــه ب
بینش هــای علمــی، بیشــترین پیشــرفت ها را در 

ــم. ــق کنی ــود خل ــانه خ ــوزش رس آم

برخی تحقیقات تجربی

مدیــران نبایــد از تفــاوت در آنچــه کــه بــه آن هــا 
تجربه یشــان  آنچــه  و  شــده  داده  آمــوزش 
ایــن  خــوب  خبــر  ناامیــد شــوند.  می گویــد، 
اســت کــه در چنــد دهــه گذشــته، دانشــمندان 
بینش هــای بســیاری را در مــورد طراحــی کارآمــد 
و انتقــال پیــام هــا در مصاحبه هــای رســانه ای از 
طریــق پژوهش هــای تجربــی محکــم بــه دســت 

آوردنــد. در فهرســت زیــر، برخــی نکات آورده شــده 
ــم اســت: ــرای ســخنگویان مه ــه ب ک

ــرار  ــمی برق ــاط چش ــده ارتب ــه کنن ــا مصاحب 1. ب

ــد. کنی

مقاومــت  خــود  صــورت  لمــس  برابــر  در   .2

. کنیــد

عذرخواهــی  اشــتباهی  بــرای  وقتــی   .3

نزنیــد. لبخنــد  می کنیــد، 

4. با صدای بلند، خیلی کند صحبت نکنید.

5. با صدای یکنواخت صحبت نکنید.

البتــه، برخــی از آموزه هــای موجود منســوخ شــده 
اســت. یکــی از نمونه هــای یادگیــری منســوخ 
شــده، ایــن ادعاســت کــه بــرای هــر ســخنگویی 
گنــاه بزرگــی اســت کــه بــا عبــارت »نظــری نــدارم« 
پاســخ دهــد؛ در صورتــی کــه برخــالف ایــن آمــوزه، 
ــر بســیار  پژوهش هــای ارتباطــات بحــران، تصوی
ــه  ــخی ارائ ــن پاس ــودمندی چنی ــری از س ظریف ت

می دهــد.
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درست نشانه بگیرید!

تهیه شده در رسانیوم
به سفارش شورای اطالع رسانی دولت و  

مرکز ارتباطات  وزارت صنعت، معدن و تجارت

ً از طریق راه های زیر، نظرات  ارزشمند خود را برای بهتر شدن این بولتن با ما در میان بگذارید: لطفا

مرکز ارتباطات


