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بخش اول

چهارسو



از »متاورس« عبور کنید
و متخصص 
روابط عمومی شوید. 

در ســال 2022 هم چنان روابط عمومی مســیر تکاملی خود را طی خواهد کرد. 
ــازار تجــارت الکترونیــک رونــق می یابــد و پلتفرم هــای  ایــن درحالــی اســت  کــه ب
اجتماعــی ماننــد تیک تــاک بــه باالتریــن ســطح خود رســیده اند. پــس جای تعجب 
نیســت کــه روابــط عمومــی در چنــد ســال اخیــر بــه یــک امــر کامــاً دیجیتالــی بــدل 
شــود. بــا توجــه بــه تغییــر نــام تجــاری فیس بــوک در ســال 2021 بــه متــا، بایــد 
شــاهد ایــن باشــیم کــه 2022 محصــول جدیــدی در عرصــۀ روابــط عمومــی ارائــه 
دهــد. بــه دنیــای متــاورس، آینده نوین بازاریابی همه جانبه، حوزه های اجتماعی 

دیجیتــال و راهنمــای کامــاً نویــن بــرای ارتقــاء روابــط عمومــی وارد شــوید.

متخصصــان  اینکــه  و  متــاورس  آینــده  مــورد  در  تــا  دهیــد  ادامــه  مطالعــه  بــه 
روابط عمومــی در راهبــری آینــده ای همه جانبــه چــه انتظاراتــی بایــد داشــته باشــند، 

ــد. بیشــتر بدانی

تعداد کلمات: 1116 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه

برگرفته از
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متاورس چیست؟ 
متخصصــان مرکز بازاریابی، متــاورس را اینگونه 

تعریــف می کنند:

»جهــان متــاورس فضایــی اســت کــه همیشــه 
فعــال اســت. در زمــان آنــی وجــود دارد و هــر 
یــک از بازیگــران، برنــد مخصــوص خــود را دارنــد. 
یــک جهــان کامــاً مســتقل و کارآمــد کــه حــاوی 

ــران اســت.« ــوای تولیدشــده توســط کارب محت

ایــن اصطــاح بــرای اولیــن بــار در ســال 1992 
در کتــاب علمی_تخیلــی Snow Crash نوشــته 
نل استفنســون ذکــر شــد. او بــا توصیــف یــک 
ســه بعدی،  دنیــای  از  خودســاخته  نســخۀ 
افســانه ای در مــورد آینــده یــک محیــط مجــازی 
تعاملــی بیــان کــرد کــه می توانســت بــا تقلیــد از 
ــط  ــا آن محی ــای واقعــی ب ــا در دنی نقش هــای م
در تعامــل باشــد و تغییــرش دهــد. متــاورس 
امــروزی بــا ایــن تعریــف ارائــه شــده تفــاوت 
چندانــی نــدارد. بــا افزایــش توانایی هــای مــا برای 
ســاخت دنیــا و تولیــد محتــوای تعاملــی توســط 
کاربــران، بعیــد نیســت روزی بتوانیــم از طریــق 
ــه واقعیــت  آواتارهــای مجــازی چیــزی نزدیــک ب

بــه نــام »زندگــی دوم« را تجربــه کنیــم. 

مخاطبــان می تواننــد بــا یکدیگــر تعامــل داشــته 
باشــند و موســیقی هایی را که شــنیده اند با هم 
بــه اشــتراک بگذارنــد. ایــن مفهــوم ســاده توســط 
اســپاتیفای مطــرح شــد و در چنــد ســال گذشــته 

بــه رشــد خــود ادامــه داد.

مشخصه های اصلی متاورس:
1. همیشه فعال است.

2. در هر لحظه وجود دارد.
3.هــر کاربــر صورتک)آواتــار( مخصــوص خــود را 

دارد.
4. دنیایی مستقل و بسیار عمل گرا است.

5. ترکیبی از پلتفرم های مختلف است.
6. محتوا توسط کاربر تولید می شود.
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در متــاورس کاربــران می تواننــد بــا یکدیگــر تعامــل 
داشــته باشــند و از ســرمایه گذاری، خریــد و فــروش 

فرصت هــای مشــابه دنیــای واقعــی لــذت ببرنــد.

بــه دلیــل ایــن ویژگی هــای منحصربه فــرد، متــاورس 
و  روابط عمومــی  متخصصــان  بــرای  همیشــه 
بازاریابــان هوشــمند جالــب بــوده اســت. در همیــن 
حــال کــه متــاورس بــه یــک پلتفــرم چندمنظــوره 
و  اقدامــات  بــر  می توانــد  و  می شــود  تبدیــل 
ســرمایه گذاری های کاربــر تأثیــر بگــذارد، بازاریابــان 
هوشــمند ایــن شــانس را دارنــد کــه بــا اســتفاده از 
ابزارهــای چندمنظــوره ای نویــن، مخاطبــان مجــازی 

جدیــدی را مــورد هــدف قــرار دهنــد.

***

روابط  عمومی در متاورس

ایــن مفهــوم بــرای متخصصــان روابط عمومــی 
چــه معنایــی دارد؟

نقش هــای  بایــد  روابط عمومــی  تیم هــای 
بتواننــد  تــا  کننــد  تقویــت  را  خــود  دیجیتالــی 
نگه دارنــد.  درگیــر  را  جدیــد  هــدف  مخاطبــان 
بــه زودی عصــر تبلیغــات رســانه های جمعــی و 
همــکاری بــا اینفلوئنســرها بــه پایــان می رســد 
دیگــر  اســتراتژی های  به کارگیــری  وقــت  و 
خواهــد بــود. همان طــور کــه فناوری هــای جدیــد 
 )AR( واقعیــت افــزوده /)VR( واقعیــت مجــازی
مثــل رونمایــی از عینک هــای AR Meta بــازار را 
در دســت گرفتنــد، روشــن اســت کــه کاربــران 
حیــن اســتفاده از انــواع نویــن رســانه، انتظــار 
تعامــل دارنــد. مصرف کننــدگان امــروزی فعال تر 
هســتند، بنابرایــن راضــی نگه داشــتن آن هــا نیــز 

سخت تر می شــود.

مــوارد زیــر، از جایگــذاری محصــوالت مجــازی تــا 
مشــارکت در برندســازی مبتنــی بــر متــاورس، 
متخصــص  به عنــوان  راهبــری  جهــت  نکاتــی 

هســتند. روابط عمومــی 

1. جایگذاری محصوالت مجازی

بــا وجــود اینکــه کــه ممکــن اســت کلمۀ متــاورس 
بــرای بســیاری از مــردم یک مفهوم نســبتاً جدید 
به نظر برســد، اما باید اذعان کرد که جایگذاری 
محصــوالت مجــازی در آن آغــاز شــده اســت. 
درگذشــته جایگــذاری محصــول بــا عنــوان هدیــه 
ــا  ــگار ی ــه انتشــارات، روزنامه ن دادن محصولــی ب
اینفلوئنســری تعریــف می شــد تــا در عــوض، 
آگاهــی از نــام تجــاری و بهــای فــروش افزایــش 
یابــد. بااین حــال همان طــور کــه برندهــا دســت 
بــه ســاخت نســخه های دیجیتــال محصــوالت و 
خدمــات خــود می زننــد، شــاید زمــان آن رســیده 
کــه پلتفرم هــای متــاورس ماننــد »روبوالکــس« 
یــا بازی هــای محبوبــی ماننــد »فورتنایــت« را 
ــازی باعــث  ــه صنعــت ب ــرد. درحالی ک ــی ک معرف
گســترش بعضــی از برندهــا می گــردد، از میــزان 
موفقیتــی کــه برندهــای زیــادی در ایــن صنعــت 
به عنــوان  داشــتند شــگفت زده خواهیــد شــد. 
مثــال برنــد مُد »بَلِنســیاگا« در ســال 2020 قدم 
بــه متــاورس گذاشــت و بــه اولیــن برنــد مــد در 
ایــن فضــا تبدیــل شــد و مجموعــه پاییــز خــود 
را در قالــب یــک بــازی ویدیویــی منتشــر کــرد. 
بــازی بَلِنســیاگا بــا نــام »اَفترورلــد« در تعامــل بــا 
متــاورس کاربــران را قــادر می ســازد تــا آیتم هــای 
خــود را بــه صــورت مجــازی درحالی کــه کامــاً 
ــد. پــس  ــه نظــر می رســد امتحــان کنن واقعــی ب
ــد مــد، عرضــه  ــن برن ــازی، ای ــن ب ــت ای از موفقی
محصــوالت خــود را در فورتنایــت، یــک پلتفــرم 
ــر آغــاز  ــون کارب ــا بیــش از 4.8 میلی ــاورس ب مت

کــرد.
بَلِنســیاگا  خاقیــت  مدیــر  گواســالیا«  »دمنــا 
معتقــد اســت کــه همــکاری دنیــای واقعــی و 
جهــان متــاورس، آینــده روابط عمومــی را هــم در 
جهــان واقعــی و هــم واقعیت مجازی پیش برده 
و باعــث افزایــش آگاهــی کاربــران جامعــه نســل 
Z از برندهــا می شــود. گواســالیا می گوید:»مــا 

همچنــان از خاقیــت جوامــع آنریــل و فورتنایــت 
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آن هــا بــا اســتفاده از پلتفــرم خود در رســانه های 
بــرای هیجــان زده کــردن مشــتریان  اجتماعــی 
رقابــت  یــک  مــورد متــاورس،  فعلــی خــود در 
کرده انــد  ایجــاد   #MetaOptimist کمپیــن 
اســاس  بــر  می تواننــد  مشــتریان  آن  در  کــه 
محبوب تریــن محصــوالت، تعــدادی توکن هــای 
غیرقابــل تعویــض برنــده شــوند. ایــن برنــد بــرای 
 )NFT( ایجــاد انگیــزه از توکــن غیرقابل تعویــض
اســتفاده کرده و محصوالت خود را در فضاهای 
مجــازی نویــن همگــرا می کنــد تــا مخاطبــان چنــد 

پلتفرمــی را گــرد هــم آورد.

3. تعامل با مصرف کنندگان مجازی

تعامــل بــا مصرف کننــدگان در محیــط متــاورس 
بــرای متخصصــان روابط عمومــی دشــوار خواهــد 
ــود. درعین حــال کــه مصرف کننــدگان امــروزی  ب
کــه  احتمــال دارد  بیشــتر  فعال تــر می شــوند، 
قدیمــی  روابط عمومــی  ترفندهــای  برابــر  در 
را  ایــن  انتظــار  اگــر  باشــند.  مقاومــت داشــته 
داریــد کــه مشــتری شــما رضایــت را تجربــه کنــد، 
بایــد ایــن حــس را ایجــاد کنیــد کــه بــه آن هــا 
گــوش می  دهیــد و خواســته های آن هــا را هــدف 

قــرار مــی دهیــد.
از  دموکراتیــک  بســیار  نســخه ای  متــاورس 
Web3/0 اســت و تمامــی پلتفرم هــای اجتماعــی 

بــه  هســتند.  تغییــر  حــال  در  مــداوم  به طــور 
 منظــور همــگام شــدن بــا رونــد تغییــر و تحــول، 
متخصصــان روابط عمومــی بایــد بــر مدیریــت 
شهرت برند خود تمرکز کنند، دائماً از ترندهای 
اخبــار ســودجو مطلــع باشــند و بــرای هر تغییری 

پیش قــدم شــوند.

تمامــاً  آینــده،  در  مصرف کننــده  درگیرســازی 
پیرامــون ارائــه محتــوای جدیــد بــه آنــان اســت. 
ممکــن اســت امــروز واقعیتــی مجازی باشــد، اما 
فــردا چیــزی دیگــر خواهــد بــود. در دنیــای برخــط 
کلیــد  ترندهــا  بــه  توجــه  تغییــر،  در  همیشــه 

پیــروزی اســت.

الهــام می گیریــم.« او در ادامــه می گویــد: 

آینــده  در  کــه  اســت  منطقــی  کامــاً  نظــر  »بــه 
بــرای  بَلِنســیاگا  معتبــر  اشــکال  ایــن  ســاخت  بــا 
فورتنایــت و یک ســری البســه فیزیکــی فورتنایــت 
بــرای فروشــگاه هایمان بــا آن هــا همــکاری کنیــم.«

دنیایــی  بــه  موجــود  مصرف کننــدگان  انتقــال   .2
مجــازی

در سراســر پلتفرم های متاورس بررســی مســیرهای 
هم افزایــی بالقــوه با برندهــا راه خوبی برای افزایش 
تعامــل مشــتری هــم در واقعیــت و هــم در فضــای 
مجــازی اســت. همان طــور کــه مصرف کننــدگان بــه 
ایجــاد آواتارهــای مجــازی خــود ادامــه می دهنــد، 
زمــان ایــن اســت کــه متخصصــان روابط عمومــی 
نیــز مشــتریان خــود را تشــویق کننــد تــا نســخه های 
دیجیتالــی محصــوالت خــود را بــا مشــارکت ســایر 
برندهــا بــه اشــتراک گذاشــته و تجربــه ای اصیــل 

بســازند.

اینجــا تبلیغــات متقابــل نکته کلیدی اســت. اولویت 
ــواع مجــازی نویــن  ــه مشــتریان موجــود و ان دادن ب
ــی مهــم اســت.  ــرای موفقیــت نهای از برندســازی، ب
یــک نمونــه عالــی از همــکاری متقابــل، کارشناســان 

روابــط عمومــی در کلینیــک زیبایــی هســتند. 



لزوم امتحان
 ویدیوهای کوتاه اینستاگرام 
،)reels(
B2B توسط برندهای 

تصور کنید در  ســال2016 هســتیم و اینســتاگرام به تازگی ویژگی اســتوری خود 
ــا معرفــی کــرده اســت. اگــر قبــاً از اســنپ چــت اســتفاده می کردیــد،  ــه دنی را ب
شــاید فکــر کنیــد اســتوری اینســتاگرام صرفــاً یــک تقلیــد اســت. چیــزی کــه  در 
ــرای  اســنپ چت پــس از 15 دقیقــه، از بیــن مــی رود. امــا امــروزه، اســنپ چت ب

ــر شــده اســت. ــدگان غریبه ت ــان و مصرف کنن بازاریاب

در طــول ســال ها، اینســتاگرام ویژگی هــای جدیــدی را بــرای اســتوری های خــود 
منتشــر کــرده اســت تــا بازاریابــان بتواننــد تجربــه مخاطــب را بــا برنــد خود هم ســو 
کننــد. برخــی از ایــن ویژگی هــا شــامل امــکان افــزودن موســیقی و برچســب های 
مخصــوص )بــه لطــف فنــاوری واقعیــت افــزوده( اســت. امــا ایــن نکتــه قابل توجــه 
اســت کــه قابلیت هــای اضافه شــده باعــث می شــود تــا کاربــران به جــای جابجایــی 
بیــن اســنپ چت و اســتوری ها، فقــط از یــک پلتفــرم بــرای دســتیابی بــه مخاطبان 

هــدف خــود اســتفاده کنند. 

تعداد کلمات: 1094 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه

برگرفته از
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بــا معرفــی ویدیوهــای کوتــاه )Reels( توســط 
اینســتاگرام در ســال 2020، ایــن پلتفــرم، بــه 
رقیب مســتقیم شبکه اجتماعی اشــتراک گذاری 
ویدیــوی تیک تــاک تبدیــل شــد و بدیهــی اســت 
کــه بــرای تبدیــل شــدن بــه مکانــی بــرای دریافت 
رســانه های  تجربیــات ســایر  از  باالیــی  حجــم 

ــد.  اجتماعــی تــاش می کن

اکنــون، نــه تنهــا کاربــران می تواننــد عکس هــا، 
بــه  اینســتاگرام  در  را  اســتوری ها  و  ویدیوهــا 
ــه بازاریاب هــای تجــارت  ــد، بلک اشــتراک بگذارن
بــه تجــارت)B2B( کــه هنــوز آمــاده مهاجــرت بــه 
تیک تــاک نیســتند نیــز می تواننــد بــا اســتفاده 
از ایــن ویدیوهــای کوتــاه، همچنــان در منطقــه  

امــن خــود باقــی بماننــد.

 ایــن بهتریــن راه بــرای برندهاســت تــا محتواهــای 
خــود را بــدون کمتریــن خطــر بــه اشــتراک بگذارند.

ــم  ــرای اینکــه نشــان دهی در اینجــا ســه روش ب
اینســتاگرام  کوتــاه  ویدیوهــای 

بــه  را  تیک تــاک  می تواننــد 
چالــش بکشــند و چــرا باید آن 
را امتحــان کــرد، آورده شــده 

اســت.

کوتــاه  ویدیوهــای   .1
شــروعی  اینســتاگرام، 

ــه نکــرده  ســخت را تجرب
اســت.

از زمــان راه انــدازی تیک تــاک در ایاالت متحــده، 
عــدم  بــا  تصمیم گیرنــدگان  و  سیاســتمداران 
قطعیــت باالیــی در مــورد ایــن پلتفــرم روبــرو 
بوده انــد و علیــه رشــد آن ســخنانی گفته انــد 
و همچنیــن کاربرانــی وجــود داشــتند کــه ایــن 
مســائل  حیطــه  در  نپرداختــن  بــه  را  پلتفــرم 

مثــاً:  کرده انــد.  متهــم  اجتماعــی 

ایالــت  در  کــه  شــد  اعــام  ســپتامبر2020  در 

 »bytedance« متحــده آمریکا، مالکان شــرکت
و »oracle« بــه یــک توافقــی رســیده اند تــا در 
داشــته  ســهم  مشــترک  به صــورت  تیک تــاک  
در  کــه  می رســد  نظــر  بــه  بااین حــال  باشــند. 
فوریــه 2021 ایــن توافــق متوقف شــده اســت. 
»کویــن مایــر«، مدیرعامــل ســابق تیک تــاک، در 
آگوســت 2020 در بحبوحــه تنش هــای سیاســی 
بــاال بیــن ایاالت متحــده و چیــن از ســمت خــود 
کناره گیــری کــرد. هنگامــی کــه اینفلوئنســرهای 
تبلیــغ  را  نژادپرســتانه  محتواهــای  زیــادی، 
کردنــد، کاربــران از تیک تــاک بــه دلیــل عــدم 
دخالــت در ایــن زمینــه انتقــاد کردنــد. بنابرایــن 
می شــود،  اســتفاده  امــروزه  کــه  تیک تاکــی 
خواهــد  فــردا  تیک تــاک  از  متفــاوت  بســیار 
بــود. ایــن نوســانات پی در پــی در مــورد آینــده 
تیک تــاک می توانــد برندهــا را بــرای امتحــان ایــن 
برنامــه مــردد کنــد. بازاریابــان می خواهنــد روی 
پلتفرم هایــی ســرمایه گذاری کننــد کــه در مــورد 
آن مطمئــن هســتند. مــا هنــوز نمی دانیــم 
صنایــع  در  ســرمایه گذاری  ایــن 
اجتماعــی، فنــاوری و B2B بــه 
چــه معناســت و ایــن مشــکل 

وجــود دارد.

از  صرف نظــر  درنهایــت، 
آینــده  اینکــه تیک تــاک در 
چــه تغییراتــی خواهــد کــرد، 
بازاریابــان  کــه  گفــت  بایــد 
می تواننــد بــا آزمایــش ویدیوهــای 
کوتاه reels اینســتاگرام متوجه شــوند 
کــه ایــن پلتفــرم در ابتــدا چگونــه بــوده اســت. از 
این گذشــته، اینســتاگرام باوجود تعداد کاربران 
بــاالی یــک میلیــاردی، دیگــر نیــازی به تحقیق در 

ــدارد. ــی خــود ن ــل پیش بین ــده  قاب مــورد آین
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بازاریابــان  بــه  کوتــاه،  ویدیوهــای   .2
اجــازه می دهــد تــا مخاطبــان خــود را بــا 
ســبک جدیــدی از محتــوا درگیــر کننــد.

شــروع یــک اســتراتژی جــدی در یــک پلتفــرم 
جدیــد چیــزی نیســت کــه بازاریابــان بخواهنــد 
ــم تجــاری  ــن یــک تصمی ــد. ای آن را ســاده بگیرن
از  عمیــق  تجزیه وتحلیــل  بــه  نیــاز  کــه  اســت 
مخاطبــان هــدف شــما و یــک اســتراتژی قــوی 
دارد و بــه محتــوای شــما ایــن امــکان را می دهــد 

تــا بدرخشــد و بیننــدگان را جــذب خــود کنــد.

ویدیوهای کوتاه )reels(، فرصتی منحصربه فرد 
بــرای شــما فراهــم مــی آورد تــا بــا اســتفاده از 
ســبک جدیــد ارائــه  ویدئوهــای کوتــاه، محتــوا را 
بــدون نیــاز بــه بازاریابــی و جســتجوی مخاطــب 
در یــک پلتفــرم جدیــد آزمایــش کنیــد. درواقــع با 
کمــک ایــن روش، همچنــان کــه فالوئرهــای خود 
را در اینســتاگرام افزایــش می دهیــد می توانیــد 
اســتراتژی خــود را امتحــان کــرده و بــا جمعیــت 
جــوان نیــز ارتبــاط برقــرار کنیــد. بــرای ایــن کار 
ــه محیــط reels، ایده هــای  ــل از وارد شــدن ب قب
ویدئویــی خــود را بــا گــروه در میــان بگذاریــد و در 
مــورد اینکــه چگونــه اســتراتژی خــود را بــا قابلیت 
خــاص در ایــن پلتفــرم جــا بدهیــد نیــز بحــث 

کنیــد.

و  دارنــد  کوتاهــی  توجــه  دامنــه  انســان ها 
امکاناتــی ماننــد ویدیوهــای کوتــاه reels، بــه 
بازاریابــان ایــن اجــازه را می دهــد تــا از آن بهــره 
ببرنــد. زیــرا از ابتــدا تــا کنــون، انتشــار پیــام بــه 
مخاطبــان گســترده و تعامــل بــا آن هــا، هرگــز 
اســت. نبــوده  قابل دســترس  امــروز  به انــدازه  

reels .3 ویژگی های مشــابه و بهتری 
نســبت بــه تیک تــاک ارائــه می دهــد.

در حــال حاضــر Reels، کاربــران را بــه ویدیوهای 
درحالی کــه  می کنــد،  محــدود  ثانیــه ای   30
تیک تــاک بــه کاربــران اجــازه می دهــد ویدیوهــای 

حداکثــر یــک دقیقــه ای را بــه اشــتراک بگذارنــد. 
بــرای برندهــای B2B کــه ســفر خــود را بــا ایجــاد 
تولیــد  کرده انــد،  شــروع  کوتــاه  ویدیوهــای 
محتــوای کوتاه تــر، پــل آســان تری بــرای عبــور 
پــر کــردن یــک دقیقــه  خواهــد بــود. مطمئنــاً 
از  دشــوارتر  باکیفیــت،  ویدیویــی  محتــوای  بــا 
آن چیــزی اســت کــه فکــر می کنیــد. علی رغــم 
 Reels تفاوت هایــی در زمــان ویدیــو، قابلیــت
ــه فیلترهــا، موســیقی مجــاز  ــا ارائ اینســتاگرام ب
و دسترســی بــه مخاطبانــی کــه ممکــن اســت 
به طــور معمــول محتــوای شــما را نبیننــد، مقــدم 
بــر تیک تــاک اســت. ایــن ضمانت کننــده ایــن 
اســت کــه بازاریابــان B2B و مدیــران رســانه های 
گذاشــتن  کنــار  بــه  تصمیــم  اگــر  اجتماعــی 
ویدیوهــای  قابلیــت  از  اســتفاده  و  تیک تــاک 
ــد  ــور نخواهن ــاه Reels داشــته باشــند، مجب کوت
کنــار  دارنــد  دوســت  کــه  را  ویژگی هایــی  شــد 

بگذارنــد.
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ویژگی هــای  دارای  برنامــه  دو  ایــن  درحالی کــه 
یکســان بســیاری هســتند، بــه ایــن معنــا نیســت 
کــه کاربــران بایــد محتواهــای یکســانی را نیــز 
در هــر دو بــه اشــتراک بگذارنــد. ازآنجایی کــه 
ویژگی هــای پلتفــرم  تیک تــاک در حــال انتقــال 
بــه Reels اســت، بســیاری از ویدیوهایــی کــه 
ویدیوهایــی  همــان  می کننــد  پســت  برندهــا 
آن هــا  تیک تــاک  از حســاب های  کــه  هســتند 

دریافــت شــده اســت. 

به طورکلی این موضوع در بازاریابی رســانه های 
اجتماعی یک »نه« اســت، زیرا ارســال محتوای 
و  ناامیــدی  باعــث  برنامه هــا  بیــن  در  تکــراری 

خســته شــدن دنبال کننــدگان می شــود.

 Reels قابلیــت  وارد  برندتــان  طــرف  از  اگــر 
می شــوید، مطمئــن شــوید کــه محتــوای تــازه ای 
بــرای برنامــه ایجــاد می کنیــد. محتــوای ویدیویــی 
ســزاوار ایــن اســت کــه اســتراتژی منحصربه فــرد 
و برنامــه منظــم خــود را داشــته باشــد. درســت 
ماننــد ســایر محتواهایــی کــه تحــت رهبری شــما 

هســتند.

***

زمــان در حــال گــذر اســت، زودتــر reels را امتحان 
کنید.

بــه عقیــده برخــی افــراد، پلتفــرم تیک تــاک رو بــه 
Reels ــت  اینســتاگرام ــود تااینکــه قابلی رشــد ب

بتوانــد درســت اجــرا شــود و اکنــون Reels یــک 
ــران موجــود  ــه دلیــل کارب مزیــت دارد، نه تنهــا ب
در پلتفــرم اینســتاگرام و ثبــات بــازار آینــده  آن، 
بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه ایــن فرصــت را داشــت 
از نحــوه راه انــدازی  تیک تــاک در راســتای  تــا 
بــرای  بیامــوزد.  خــود  پلتفــرم  درســت  عرضــه  
داشــتن حضــور موفــق و جــذاب در اینســتاگرام 
و اســتفاده از قابلیــت Reels آن، نیــازی بــه برنــد 
نامشــخص  آینــده  بــا  نداریــد.  مصرف کننــده 
نیــز   B2B بازاریاب هــای  حتــی  تیک تــاک، 
فرصتــی دارنــد تــا زودتــر بــه آمــوزش قابلیــت 
Reels اینســتاگرام بپردازنــد و خــود را به عنــوان 

یــک متخصــص در حــوزه ویدیــوی کوتــاه و قدرت 
برنــد معرفــی کننــد.
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بخش دوم

فوت کوزه گری



درگیر سازی مخاطبان
با استفاده از » اعالن ها»

برگرفته از

همان طــور کــه هــر روزنامه نــگاری می دانــد، محتــوا نقــش اصلــی را در دنیــای 
خبــر ایفــا می کنــد. امــا فــارغ از محتــوا، امــور مهــم دیگــری ماننــد انتقــال پیــام، 
جلب توجــه خواننــدگان و شــنیده شــدن صــدای روزنامه نــگاران، بــه ارتباطــات 

ســریع و به موقــع بســتگی دارد.

بــرای برنامه هــای خبــری، دســتیابی بــه نــرخ بــاالی مشــارکت کاربــران دشــوار 
اســت. مــردم دیگــر بــه یــک منبــع محــدود نیســتند؛ آن هــا رســانه های اجتماعــی، 
چنیــن  در  می دهنــد.  ترجیــح  را  اخبــار  تجمیــع  پلتفرم هــای  و  پیام رســان ها 
شــرایطی، ویراســتاران و بازاریابــان برنامه هــای خبــری چگونــه می تواننــد بــا ایــن 

امــر مقابلــه کــرده و مخاطبــان خــود را درگیــر نگــه دارنــد؟

یــک تاکتیــک کلیــدی در این زمینه، اســتفاده از اعان هــا )notifications( اســت. 
مــا چنــد توصیــه بــرای شــما داریــم تــا بتوانیــد مخاطبیــن خــود را بیــش از پیــش 

درگیــر کنید.

تعداد کلمات: 874کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه
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درگیــر  را  خــود  مخاطبــان  چگونــه 
کنیــد؟

1. مخاطبان را تشویق کنید تا اعالن های برنامه 
شما را روشن کنند.

اعان هــا به طــور مؤثــری درگیــری کاربــر را در 
فــوری  اخبــار  می دهنــد.  افزایــش  برنامه هــا 
مهم تریــن نــوعِ هشــدارها محســوب می شــوند 
کــه می تواننــد از طریــق اعان به اطاع مخاطب 
می تواننــد  برنامه هــا  آن،  بــر  عــاوه  برســند. 
به طــور مؤثــری، اخبــار بــه روز، نظــرات مختلــف 
ــه  و مقاله هــای تحلیلــی را از طریــق اعان هــا ب

ــان برســانند. مخاطب
بــرای آنکــه ایــن برنامه هــا بتواننــد اعان هــای 
خــود را نمایــش دهنــد، نیــاز بــه مجوز دسترســی 
اکثــر  درعین حــال،  دارنــد.  کاربــران  طــرف  از 
برنامه هــا بــا بیــان اینکــه امــکان اطاع رســانی 
ویژگی هــای  از  یکــی  اعــان  طریــق  از  ســریع 
ــه یــک مزیــت   ــاز را ب مثبــت آن هاســت، ایــن نی

بــرای خــود تبدیــل کرده انــد.
 RTL( بــرای مثــال، در یــک برنامه خبری بلژیکی
info(، درخواســت کلــی بــرای مجــوز مربــوط بــه 

اعان هــا داده نمی شــود، بلکــه پــس از پرســش 
در مــورد موقعیــت مکانــی کاربــر، انــواع اخبــاری 
کــه می خواهــد از طریــق اعــان بــه او اطــاع 

ــا می شــود. داده شــود را جوی

اعالن هــای  کــردن  2. درخواســت روشــن 
بــر ر کا فــوری توســط 

متوســط ســرعت ارســال اعان هــا، 3k در ثانیــه 
اســت. ایــن در حالــی اســت کــه فنــاوری اطــاع 
ســریع، دارای ســرعتی 100 برابــر بیشــتر از ایــن 
مقــدار اســت و بــه معنــای آن اســت کــه در 
شــرایط یکســان، اعان هــای خبــری شــما بســیار 
ســریع تر از اعــان رقبایتــان ارســال می شــود.

3.  مخاطبان خود را دسته بندی کنید.
بــر اســاس آمــار Pushwoosh، اکثــر برنامه های 
رســانه ای بــا ایــن مشــکل مواجه انــد کــه کاربــران 
ــد.  ــاز نمی کنن ــدن اعــان هــا، آن  را ب ــس از دی پ
ــه  ــد در ایــن زمین بااین حــال، برنامه هــا می توانن
موقعیــت خــود را بــا 2 روش زیــر بهبود بخشــند:

1. مخاطبــان را بــر اســاس معیارهــای مختلفــی 
ترجیحــی،  موضوعــات  کشــور،  ســن،  ماننــد: 
ــره  ــوا و غی طــرح اشــتراک، ســابقه مصــرف محت

تقســیم بندی دقیــق کنیــد.
2. بــر اســاس ایــن معیارهــا و رفتــار کاربــران در 
ــران ارســال  ــرای کارب ــان، اعان هــا را ب طــول زم

کنیــد.
آنچه که تجربه مشــتریان Pushwoosh نشــان 
می دهــد، ایــن اقدامــات می توانــد بــاز کــردن 
اعان هــای خبــری را تــا 40 و حتــی 50 درصــد 

افزایــش دهــد.

4. بهتریــن زمــان را بــرای ارســال اخبــار انتخــاب 
کنیــد.

طبــق  هیــچ گاه  فــوری  اخبــار  کــه  هرچنــد 
زمان بنــدی قبلــی اتفــاق نمی افتنــد امــا در مــورد 
بســیاری از اخبــار می توانیــد زمانــی را تنظیــم 
کنیــد تــا بــه مخاطــب در مــورد آن هــا اطــاع داده 
شــود. بــا 4 توصیــه زیــر می توانیــد زمان مناســب 

را برای جذب مخاطب پیدا کنید: 
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- بازه زمانی فعالیت کاربر را در نظر بگیرید.

ــا اعان هــای  - زمان هایــی را تنظیــم کنیــد کــه ب

ــاً نیمه هــای  ــران نشــوید )مث خــود مزاحــم کارب
شــب و... نباشــد(

آزمایــش  را  مختلــف  قالب هــای  و  زمان هــا   -

کنیــد. )مثــاً ببینیــد خبرهــای کوتــاه صبحگاهــی 
خبرهــای  یــا  اســت  جذاب تــر  مخاطــب  بــرای 
نیمــروزی؟ اعان هــای چندبــاره در مــورد یــک 
موضــوع خــاص بیشــتر بــرای مخاطــب جذابیــت 
ــد به جــای اعــان  ــه اعان هــای جدی ــا آنک دارد ی

قبلــی؟(
- مســتقیماً در مــورد زمــان و کمیــت اعان هــای 

موردنظــر، از کاربــران ســؤال بپرســید.

برنامــه                     عملکــرد  نحــوه  نمونــه،  بــرای 
Smart News این گونــه اســت: در ابتــدا آن هــا 

خاصــی  ســاعت های  می خواهنــد  کاربــران  از 
ــرای دریافــت اعــان مدنظرشــان اســت را  کــه ب
انتخــاب کننــد. به این ترتیــب، دیگــر مشــکات 
مربــوط بــه اعان هــای ناخواســته کــه بــرای کاربر 
مزاحمــت ایجــاد می کننــد، پیــش نمی آیــد زیــرا 
کاربــر در زمان هــای خــاص و بــه تمایــل خــود، 
ایــن  درنتیجــه  می کنــد.  دریافــت  را  اعان هــا 
احتمــال افزایــش می یابــد کــه کاربــر اعان هــای 
مدنظــر را بــاز کنــد و همچنیــن شــانس تعامل با 

کاربــر را افزایــش می دهــد.

5- بــه کاربــران کمــک کنیــد تــا موضوعــات بیشــتر 
ــدا  ــوای دلخــواه خــود را در برنامــه شــما پی و محت

کننــد.
درصورتی کــه رابــط کاربــری شــما دقیقــاً مشــابه 
تــور  یــک  ارائــه  بــا  نباشــد،  برنامه هــا  دیگــر 
آشــنایی ســریع در ابتــدای ورود کاربــران، آن هــا 
می تواننــد راحت تــر و بهینه تــر از برنامــه شــما 
اســتفاده کننــد. مثــاً بــه آن هــا نشــان دهیــد کــه 
کجــا می تواننــد اخبــار محلــی را پیــدا کننــد؟ آیــا 
برنامــه، بخــش ســرگرمی نیــز دارد؟ تنظیمــات 

اعــان هــا در کــدام قســمت اســت؟ و...

• بــا چــه روش هایــی می توانیــد مخاطــب را درگیــر 
نگــه داریــد؟

بــه  کاربــران  جــذب  مختلــف  روش هــای  اگــر 
صــورت  آن  در  بدانیــد،  را  خبــری  برنامه هــای 

خواهیدتوانســت:
بــرای نمایــش اعان هــا، مجــوز دسترســی   -1
و  مهم تریــن  بتوانیــد  تــا  کنیــد  درخواســت 
مرتبط تریــن اخبــار را در اختیــار مخاطــب قــرار 

دهیــد.
2- از اعان های فوری استفاده کنید. همچنین 
بخــش تحریریــه خــود را بــرای ارســال اخبــار در 

ســریع ترین زمــان ممکــن آمــاده نگــه داریــد.
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5- بــا اســتفاده از پیام هــای درون برنامــه ای، 
کاربــران جدیــد را راهنمایــی کنیــد تــا تجربه بهتر 
و راحت تــری از مواجهــه اولیــه بــا برنامــه داشــته 

باشند.

3- مخاطبان خود را دسته بندی کرده و سعی کنید 
محتواهــای شخصی سازی شــده را بــه خواننــدگان 
ارائــه دهیــد. بــا ایــن کار می توانیــد باالتریــن دفعــات 
ــد و  ــر روی اعان هــا را دریافــت کنی کلیــک کــردن ب

درنتیجــه از مشــارکت بیشــتر کاربــران لــذت ببریــد.

4- زمــان مناســب بــرای ارائــه خبرهــا را مشــخص 
کنیــد. محــدوده زمانــی و ســاعات خاصــی کــه نبایــد 
اعــان  فرســتاده شــود را در نظــر بگیریــد. همچنیــن 
بهتــر اســت تنظیمــات ترجیحــی کاربــر را صریحــاً از 

خــودش بپرســید.



شما مخاطب هدف خود نیستید

)سوگیری اثر اجماع کاذب( 

برگرفته از

هر از گاهی از یک بازاریاب می شنویم که می گوید:
 »من هم جزئی از مخاطبان هدف هستم.«  

بدیــن ترتیــب بازاریــاب تصــور می کنــد کــه بــا مخاطبــان هدف خــود، دیدگاهی یکســان 
نســبت بــه دنیــا دارد. امــا احتمــاالً در واقعیــت، خــاف چیــزی اســت کــه تصــور می کنــد.

ایــن مفهــوم کــه اثــر اجمــاع کاذب یــا FCE نامیــده می شــود، اولیــن بــار در مقالــه 
روانشــناس »اســتنفورد لــی راس« )Stanford Lee Ross( و همکارانــش، در ســال 

1977 منتشــر شــد و به خوبــی در روانشناســی مــورد مطالعــه قــرار گرفتــه اســت.

تعداد کلمات: 306 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
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سوگیری اثر اجماع کاذب

اندیشمندان، اثر اجماع کاذب را اینگونه 
تعریف می کنند:

شــناختی  ســوگیری  یــک  کاذب  اجمــاع  »اثــر 
تصــور  ایــن  افــراد  می شــود  باعــث  کــه  اســت 
باورهــا،  ارزش هــا،  کــه  باشــند  داشــته  را 
اعمــال، دانــش یــا ترجیحــات شــخصی آن هــا 
در میــان ســایرین نیــز، بیــش از آنچــه واقعــاً 
اســت.« رایــج  و  داشــته  عمومیــت  هســت، 

 برای نمونه:
– فکر می کنند که بقیه مردم هم عقاید آنها را 

در مورد مسائل جدال برانگیز دارند.

– تعداد افرادی که مثل خودشان فکر می کنند 
را دست باال می گیرند.

– اعتقاد به این دارند که اکثریت افراد تمایات 
آنها را دارند.

 Richard( شــاتن  ریچــارد  گفتــه  طبــق  بــر 
Shotton(، نویســنده کتــاب کارخانــه انتخــاب 

هنگامی کــه   ،)The Choice Factory(

مخاطبــان  کــه  می کننــد  فکــر  بازاریابــان 
آنــان می اندیشــند، تمایــل بیشــتری  هماننــد 
کننــد. تأکیــد  نادرســت  پیام هــای  بــر  دارنــد 

نتیجــه ایــن نــوع بازاریابــی ایــن اســت کــه چیــزی 
به جــز بودجــه هــدر رفتــه وجــود نــدارد. تمــام 
این هــا مــا را یــاد ایــده تحریک آمیــزی می انــدازد 
کــه توســط پیتــر وینبــرگ )Peter Weinberg( از 
موسســه B2B در لینکدین منتشــر شــده اســت: 

منحصربه فــرد  را  بازاریابــی  کــه  »چیــزی 
نظــرات  تمــام  تقریبــاً  کــه  اســت  ایــن  می کنــد 
تقریبــاً  و  بــوده  اشــتباه  صنعــت،  در  اجمــاع 
هســتند.« درســت  مخالــف  نظــرات  تمــام 

برخــورد یــک چنــگال بــه لیــوان بیشــتر از فریــاد 
اتــاق  کــردن  ســاکت  باعــث  می توانــد  زدن 
شــلوغ شــود زیــرا جنــس صداهــا بــا یکدیگــر 
تفــاوت دارنــد. اگــر می خواهیــم بازاریابــی مــا 
برجســته باشــد، بایــد متفــاوت باشــیم. متفــاوت 
بــودن در صــورت داشــتن ایــن تصــور کــه همــه 
اســت.  ســخت تر  می اندیشــند،  مــا  ماننــد 



توسعه موفق رسانه ای 
به »خالقیت« نیاز دارد،  نه رابطه

بــه گفتــه »کاتریــن وردوکــی« )Katherine Verducci(، مدیرعامــل و یکــی از 
بنیان گــذاران شــرکت روابط عمومــی 1903، ســؤالی وجــود دارد کــه مــا تقریبــاً 
بــرای هــر طــرح تجــاری، بــا آن روبــه رو می شــویم: »شــما چــه رابطــه ای بــا 
خبرنــگاران صنعــت مــا داریــد؟« شــاید چیــزی در خصــوص تیــپ شــخصیتی مــن 
بگویــد امــا مــن بایــد کســی را کامــاً بشناســم تــا بگویــم کــه بــا او »ارتبــاط« دارم. 
اگــر مــن بــرای انجــام کاری از شــما درخواســت کمــک نکــردم، پــس احتمــاالً بــه 

کســی نمی گویــم کــه مــا رابطــه داریــم. 

تعداد کلمات: 570 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه

برگرفته از
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آنچــه واقعــاً مــردم می پرســند ایــن اســت کــه 
چگونــه می توانیــد بــه نفــع من از الطــاف و روابط  
شــخصی خــود اســتفاده کنیــد؟ حتــی اگــر مــن بــا 
ــدی در صنعــت شــما، رابطــه  ــگار کلی ــک خبرن ی
واقعــی داشــتم، نمی خواهــم شــما تنهــا بــه ایــن 
دلیــل در روابــط عمومــی 1903 را بــه کار بگیریــد. 
دلیــل آن ایــن اســت کــه نشــان می دهــد مــا 
تنهــا یــک ورق بــرای بــازی داریــم و می خواهیــم 
زودتــر از موعــد از آن اســتفاده کنیــم. امــا بعــد 
از آن چــه؟ مــا می خواهیــم طرح هــای راهبــردی 
و در حــال پیشــرفت را کــه مــاه بــه مــاه ســاخته 
می شــوند را توســعه دهیــم و ایــن بــه ایــن معنــا 
اســت کــه مــا بــه چیــزی بیــش از یــک  بــار توجــه 

نیــاز داریــم. 

شــرکت  »در  می کنــد:  عنــوان  کاتریــن 
بــا  را  خــود  روابــط   ،1903 روابط عمومــی 
ــده  ــام ای ــرا تم ــم زی ــگاران توســعه می دهی خبرن
هــای خاقانــه و تــازه را بــا تمــام منابــع موردنیــاز 
می کنیــم.  فراهــم  روایت هــا،  بیــان  بــرای 
خبرنــگاران بــه مــا اعتمــاد می کننــد تــا بــه آنچــه 
اطاعــات  کنیــم.  عمــل  می دهیــم،  قــول  کــه 
ــه فکــری مــا  مــا دقیــق و واقعــی هســتند و زاوی
امــری منحصربه فــرد اســت کــه مخاطبــان بــه آن 
اهمیــت می دهنــد. خبرنگاران متوجه می شــوند 
کــه مــا در حــال خدمــت بــه یــک ارباب رجــوع 
هســتیم امــا اگــر مــا بــه آن هــا روایتــی را بدهیــم 

کــه مســائل بزرگ تــری از صنعــت را در بربگیــرد، 
بدشــان نمی آیــد کــه پیام هــای مشــتریان خــود 

را در محصــول نهایــی بگنجانیــم.«

ایده هــای  مــا،  حرفــه ای  روابــط  دلیــل  تنهــا 
ــگاران  ــان خبرن ــه مخاطب ــه ای اســت کــه ب خالقان
ارائــه می کنیــم. اگــر از جانــب مــا ســودی بــه آنان 
نرســد، ارتبــاط مــا پایــان می یابــد. خبرنــگاران 
ــد، بنابرایــن  ــه کار خــود بســیار افتخــار می کنن ب
به منظــور انجــام لطفــی بــرای شــما، اعتبــار خــود 
را بــه خطــر نمی اندازنــد. آن هــا شــهرت یــا چــک 
حقــوق خــود را بــرای کمــک بــه کســی، هــدر 

نمی دهنــد. 

 

روابط عمومــی  دنیــای  اخیــر،  ســال های  طــی 
بســیار تغییــر کــرده اســت. در اثــر همه گیــری 
بیمــاری کرونــا، چشــم انداز رســانه ها به طورکلــی 
تغییــر کــرده اســت. بــه دلیــل چالــش نحــوه 
درآمدزایــی از روزنامه نــگاری باکیفیــت، فصــول 
کــم کاری، مرخصی هــا و کل نشــریات از میــان 
بســیار جابجــا  گزارشــگران  درنتیجــه  رفته انــد. 
رســانه های  بــرای  اغلــب  آن هــا  می شــوند. 
پیگیــر  تاکنــون  اگــر  می نویســند.  مختلــف 
نبوده ایــد،  اخبــار  چرخــه  یــا  اینفلوئنســرها 
نیســتید. خوبــی  روابط عمومــی  متخصــص 
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یــک ســؤال بســیار بهتــر بــرای شــرکت ها جهــت 
پرســش از آژانس هایــی کــه به تازگــی می خواهد 
اســت:  ایــن  کننــد،  راه انــدازی  کســب وکاری 
جدیــد  خبرنــگاران  بــا  می خواهیــد  »چگونــه 
در ایــن فضــا ارتبــاط برقــرار کنیــد؟« اگــر یــک 
آژانــس روابط عمومــی بتوانــد ایــن کار را درســت 
انجــام دهــد، صرف نظــر از شــرایط اقتصــادی یــا 
بــازار عمــودی کــه وارد آن می شــوید، همیشــه 
دهنــد.  مــی  ارائــه  خوبــی  خدمــات  شــما  بــه 
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ارتباطات و روابط  عمومی

کارشناســان ارتباطــات و روابــط عمومــی انتظــار داشــتند کــه در ســال 2021 
به گونــه ای از تشــابه هنجــاری بــا بقیــه جامعه دســت پیدا کننــد. حتی دقیق ترین 
پویش هــای روابط عمومــی در آغــاز ســال گذشــته، ســرانجام بی اثــر تلقــی شــدند 
یــا بــه دلیــل تــداوم پاندمــی رهــا شــدند. چراکــه پاندمــی موجــب ناکارآمــدی تمــام 
ترفندهــای روابط عمومــی شــد. هیــچ حرفــه ای نبــوده اســت کــه از آغــاز پاندمــی 

تاکنــون از جریانــات روانــی در امــان مانــده باشــد. 

ــم؛  ــا عــدم قطعیــت آغــاز کرده ای ــدی سرشــار از ابهــام و همــراه ب مــا ســال جدی
در ایــن ســال کارشناســان روابط عمومــی در گزینــش راهبردهایــی کــه بتواننــد بــا 
تکیــه بــر آن، پیام هــای مشــتریان و سازمان هایشــان را در جامعــه بگســترانند، 

درمانده انــد. 

تعداد کلمات: 629 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه

برگرفته از
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ــه وضــوح بیشــتر مفاهیــم  شــرایط پاندمیــک، ب
اســت.  کــرده  از روابط عمومــی کمــک  خاصــی 
پیــام یــک ســازمان بایــد بــه نحــوی دقیــق تبلیــغ 
براســاس  مشــتریان  کــه  شــود  برجســته  و 
شرایطشــان و آنچــه مرتبــط تلقــی می کننــد، 
هــدف قــرار گیرنــد. آن دســته از کارشناســان 
روابــط عمومــی کــه بتواننــد دســتاوردهای مهمی 
در جامعه پســاپاندمیک داشــته باشــند، اهمیت 
خود را در نگاه مشتریان و حتی کارفرمایانشان 

تثبیــت خواهنــد نمــود. 
راهبردهــای زیــر می تواننــد بــه شــما در انتشــار 
پیام هایتــان در مقیاســی گســترده تر کمــک کنــد 
و درعین حــال از نظــر توســعه تجــاری در ســال 

آینــده، بســیار مؤثــر خواهــد بــود. 

مخاطب هدف خود را بشناسید.
جامعــه  از  عضــوی  به عنــوان  هــدف  مخاطــب 
تعریــف می شــود کــه آمادگــی بیشــتری بــرای ارائــه 
پاســخ مثبت به پیام شــما دارد و اقدام خاصی را 
انجــام می دهــد. بــرای آن کــه پیــام شــما در میــان 
ازدحــام پیام هــای رســانه ای شــنیده شــود، الزم 
اســت عــادات مخاطــب هدف خود را بشناســید.

به عنــوان مثــال، نیمــی از جمعیــت جهــان در 
یــک یــا چنــد پلتفــرم رســانه اجتماعــی فعــال 
هســتند، بنابرایــن ســازمان ها بایــد حیاتی تریــن 
را  خــود  روابط عمومــی  کمپین هــای  مؤلفــه  
متناســب بــا ایــن عــادات سفارشی ســازی کننــد، 
زیــرا در اینجاســت کــه مخاطبــان هــدف، مقــدار 
قابل توجهــی از زمــان خــود را صــرف می کننــد و 
متخصصــان روابط عمومــی کــه درک کاملــی از 
مشــتریان هدفشــان دارنــد، خــود را در موقعیت 
تصمیــم  بهتریــن  تــا  می دهنــد  قــرار  باالتــری 
کمپین هــای  محتــوای  و  عبــارات  مــورد  در  را 

روابط عمومــی خــود بگیرنــد.

از فناوری استقبال کنید.
رســانه های  از  آکنــده  کــه  امــروز  دنیــای  در 
مخاطبانتــان  شــناخت  بــرای  اســت  مختلــف 
بایــد فناوری هــا را بشناســید. پیــام شــما بایــد از 
فیلترهــا، الگوریتم هــا، موتورهــای توصیه کننــده 
عبــور  بی شــماری  محتــوای  بهینه ســازهای  و 
کنــد. ســازمان ها بــرای عبــور دادن پیــام خــود از 
ایــن جنــگل انبــوه، به شــدت بــر فنــاوری متکــی 
شــده اند. فناوری هــا همچنیــن در آشــکار کــردن 
موضوعــات پرطرفــدار و مهم تــر از آن، نشــان 
دادن واکنــش جامعــه بــه آن موضوعــات بــه 
مؤثرنــد.  بســیار  روابط عمومــی،  متخصصــان 
بــرای دیــده شــدن در یــک جامعــه مــدرن، یــک 
ســازمان بایــد بدانــد کــه چگونــه از فنــاوری بــرای 
ایجــاد ردپــای دیجیتــال مناســب اســتفاده کنــد.
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تیم روابط عمومی خود را بسازید.
طیــف  عمومــی  روابــط  موفــق  کارزارهــای 
گســترده ای از منابــع و ابزارهــا را بــرای ترویــج 
آمــوزش  می گیرنــد.  کار  بــه  خــود  ایده هــای 
مشــتریان، ارزیابــی محصــوالت و ســایت های 
اینترنتــی، همگــی مؤلفه هایــی هســتند کــه در 
راهبردهــای مــدرن روابط عمومــی بــه کار بــرده 
می شــوند. پیــش از آغــاز یــک کمپیــن، بــرای 
ایجــاد تیمــی از مشــاوران متخصــص و مــورد 
اعتمــاد کــه بتواننــد در خلــق دقیــق پیــام و محتوا 
دیگــر  مــوارد  و  رســانه ای  توزیــع  همچنیــن  و 

کمکتــان کننــد، وقــت بگذاریــد. 

همه افراد را درگیر کنید.

ــه اهمیــت یافتــن »نســل هــزاره« و  ــا توجــه ب ب
در  روابط عمومــی  تاش هــای  زد«،  »نســل 
صورتــی بــه موفقیت هــای بزرگ تــر می انجامــد 
کــه نشــان دهد چگونــه کنش های ســازمان های 
و  محیط زیســت  بهبــود  بــه  نظرشــان،  مــورد 
مشــارکت در برقــراری عدالــت اجتماعــی منجــر 
می شــود و یــا چــه کار کنند تــا دنیا به جای بهتر و 
فراگیرتری تبدیل شود. این یکی از کلیدی ترین 
جامعــه  در  موفــق  روابط عمومــی  مؤلفه هــای 
مــدرن اســت زیــرا می توانــد حــس اعتمــاد را 
در بیــن مخاطبــان هــدف ســازمان القــا کنــد.

***

نظــر  در  را  جــاری  ســال  تحــوالت  وقتــی 
کــه آن دســته  می گیریــم، متوجــه می شــویم 
بــه  می تواننــد  روابط عمومــی  متخصصــان  از 
و  یابنــد  دســت  موفقیــت  ســطح  باالتریــن 
پیامشــان را در ایــن آشــفته بازار رســانه ای بــه 
گــوش مخاطبــان هــدف برســانند کــه مایــل بــه 
بــرای فهــم بهتــر  پذیــرش فناوری هــای نویــن 
بازارهــای هــدف و نشــان دادن تعهــد آن هــا 
باشــند. اجتماعــی  عدالــت  و  نوع دوســتی  بــه 
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هر آنچه الزم است از تبلیغات
 TTL و   BTL ،ATL 
بدانید.

بازاریابــان، فعالیت هــای تبلیغاتــی را بــه دو روش انجــام می دهنــد. آنهــا یــا 
محصــول را بــرای کل بــازار تبلیــغ می کننــد و یــا بــر روی یــک گــروه مشــتری خــاص 
تمرکــز ایجــاد می کننــد. امــروزه، ایــن اســتراتژی های بازاریابــی در دو دســته مجــزا 
قــرار می گیرنــد: تبلیغــات بــاالی خــط )ATL( و تبلیغــات پاییــن خــط )BTL(. بــا 
تغییــر مــداوم رونــد مصــرف، بازاریابان نیاز داشــتند تا روش هایی برای رســیدگی 
بــه ایــن تقاضاهــای در حــال تغییــر پیــدا کننــد. فعالیت هــای بازاریابــی و تبلیغات 
درون خــط )TTL(، بــه بازاریابــان کمــک می کنــد تــا بتواننــد بطــور هم زمــان، از 
رویکــردی یکپارچــه بــرای تبلیــغ محصــوالت بــه بازارهــای انبوه و متمرکز اســتفاده 

کنند.

تعداد کلمات: 591 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه

برگرفته از
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بیاییــد بــه هــر یــک از ایــن رویکردهــا نگاهــی 
بیندازیــم:

 )ATL( تبلیغات باالی خط
تبلیغــات ATL بــر هدایــت مشــتریان بــه ســمت 
پیام هــای  همــه  اســت.  متمرکــز  انبــوه  بــازار 
تبلیغاتــی هدفمنــد نیســتند، یعنــی بــر روی یــک 
گــروه هــدف خاص تمرکز نمی کنند. ایده پشــت 
پــرده ایــن شــیوه اطاعرســانی بــه مشــتریان، در 
خصــوص در دســترس بــودن محصــول اســت. 
بازاریابــان بــه دنبــال ایــن هســتند کــه مشــتریان 
را به بازدید از فروشــگاه ها و جســتجوی فعاالنه 
محصــول، تشــویق نماینــد. ایــن راهبردهــا بــه 
شــرکت ها کمــک می کننــد تــا مخاطبان بیشــتری 
را بــه دســت آورده و باعــث دیــده شــدن برنــد 

شــوند.

:ATL انواع فعالیت های
• تلویزیــون: کمپین هــای تبلیغاتــی در ســطح 

منطقــه ای یــا ملــی
در  تبلیغاتــی  پیام هــای  چاپــی:  رســانه های   •

تبلیغــات و  آنایــن  مقــاالت  روزنامه هــا، 
• رادیــو: برنامه هــای رادیویــی سراســر کشــور یــا 

شهر

)BTL( تبلیغات پایین  خط
بــه  تبلیغــات BTL بیشــتر متمرکــز هســتند و 
معطــوف  خاصــی  مشــتریان  و  گــروه  ســمت 
می شــوند. بازاریابــان در ایــن روش، بــا ایجــاد 
تبلیغاتــی کــه ویژگی هــای جمعیــت شــناختی و 
روان شــناختی بخش هــای خــاص مشــتری را در 
نظر دارد، بسیار هدفمند عمل می کنند. ارتباط 
بــه مقــدار بســیار زیــادی شخصی سازی شــده 
اســت و هــدف، بــه دســت آوردن افــرادی اســت 
کــه تبلیغــی را مشــاهده کــرده و قصــد خریــد آن 

ــد. محصــول را دارن
مزیــت اصلــی تبلیغــات پایین خط این اســت که 
نتایــج کمپیــن را می تــوان بــه راحتــی ردیابی کرد. 

در اینجــا بــازده ســرمایه گذاری نیــز باالتــر اســت. 
عــاوه بــر ایــن، می تــوان کمپین هایــی را بــرای 
زیرمجموعه هــای مختلــف مصرف کننــدگان در 

یــک بخــش طراحــی کــرد.

:BTL انواع فعالیت های
عمومــی:  مکان هــای  و  معابــر  در  تبلیغــات   •
تخته هــای  بنرهــا،  آگهی هــا،  بیلبوردهــا، 

غیــره و  ســاندویچی 
• بازاریابی مستقیم: پیامک، ایمیل، پست های 

رسانه های اجتماعی، کاتالوگ ها
• حمایت مالی: رویدادها، مسابقات

• روابــط عمومــی: کنفرانس هــای مطبوعاتــی، 
بازاریابــی ویروســی

• تبلیغــات در فروشــگاه: بازار پــردازی بصــری، 
نمونه بــرداری،  خرده فــروش،  پاپ آپ هــای 

فــروش تبلیغــات 
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)TTL( تبلیغات درون خط
یکپارچــه  رویکــردی  دارای   TTL تبلیغــات 
ــاالی خــط  ــه در آن هــر دو اســتراتژی ب اســت ک
)ATL( و پاییــن خــط )BTL( ترکیــب می شــوند. 

در اینجــا، هــدف، بــه دســت آوردن یــک نــگاه 
ــا مشــتریان،  ــاط ب ــازار و برقــراری ارتب جامــع از ب
از راه  هــای ممکــن اســت. بــا توجــه بــه اینکــه در 
اینجــا از هــردو تبلیغــات بــاالی خــط و پاییــن خط 
اســتفاده می شــود، تمــام راهبردهــای درون خــط 
)TTL(  باعــث بهتــر دیــده شــدن و یــادآوری برنــد 

می شــوند. 
هزینه هــای   ،TTL تبلیغــات  اصلــی  چالــش 
تبلیغاتــی  کمپین هــای  برگــزاری  بــا  مرتبــط 
شــرکت های  تنهــا  معمــوالً  اســت.  مختلــف 
تأســیس شــده یــا آنهایــی کــه امنیت مالــی دارند 
می تواننــد تبلیغــات TTL را به خوبــی اجــرا کنند.

:TTL انجام فعالیت های
• بازاریابی 360 درجه: استفاده از هر دو شیوه 
تبلیغــات ATL و  BTL ؛  به طــور مثــال، یــک تبلیغ 
تلویزیونــی بــه همــراه کاتالــوگ محصــول کــه 

متصــل بــه روزنامــه اســت.
دکمه هــای  و  بنرهــا  دیجیتالــی:  بازاریابــی   •
اجتماعــی،  رســانه های  پســت های  آنایــن، 

وبــاگ. در  مقــاالت  ***نوشــتن 

استدالل پایانی
می شــود،  بازاریابــی  از  صحبــت  هنگامی کــه 
باشــد،  همــه  مناســب  کــه  رویکــردی  هیــچ 
وجــود نــدارد. درحالی کــه تبلیغــات بــاالی خــط 
)ATL( ممکــن اســت بــرای برخــی از شــرکت ها، 

ــز ممکــن اســت  کارســاز باشــد، برخــی دیگــر نی
پاییــن  تبلیغــات  بــا  تــا  باشــند  داشــته  نیــاز 
خــط )BTL( همــراه شــوند. همه چیــز بــه ایــن 
را  بــازار  چقــدر  بازاریابــان  کــه  دارد  بســتگی 
تناســبی  آیــا  اینکــه  و  می کننــد  رصــد  خــوب 
میــان مشــتری و ارتبــاط وجــود دارد یــا خیــر.
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انسان به جای اعداد؛

روش های جدید بازاریابی

 برای رشد بیشتر 

 (B2B) مدل های تجارت به تجارت 

  

کــه در  از شــروع آهســته ای  پــس  بــه تجــارت(  )تجــارت   B2B بازاریابــی 
روش هــای ســنتی آنالــوگ داشــت، در دهــه گذشــته بــه صــورت دیجیتــال 
خــوش درخشــید. ســال گذشــته کــه می توانــد پویاتریــن ســال در تاریــخ 
بازایابــی B2B باشــد، »آنامیــکا گوپتــا«، رئیــس بازاریابــی مشــتری شــرکت 
»فوجیتســو آمریــکا«، و »ســایمون مــک آووی«، رئیــس راهبــرد در شــرکت 
»اومبونــو«، روش هــای جدیــدی را تعییــن کردنــد کــه در آن بازاریاب هــای 

B2B می تواننــد بــرای افزایــش رشــد از آن اســتفاده کننــد.

ســال   )Drum Predictions ( پردیکشــنز«  »درام  جشــنواره  ســخنرانی  در 
2022، »گوپتــا« و »مــک آووی«، هــر دو بــر ایــن بــاور بودنــد کــه بزرگ تریــن 
انتظــارات مشــتریان و تغییــر  افزایــش  ایــن همه گیــری،  از  پــس  تفــاوت 

محــل کار اســت. 

تعداد کلمات: 956 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 8 دقیقه

برگرفته از
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بــه گفتــه گوپتــا: »دیگــر خبــری از این نیســت که 
بــه دفتــر بــروم یــا یــک تجربــه شــخصی داشــته 
باشــم. مــا یــک تجربه حرفه ای خواهیم داشــت. 
اکنــون همــه چیــز بــه هــم ریختــه اســت. حتــی 
ــا  ــه ب ــد ک ــای B2B، مشــتریان می خواهن در دنی
آنهــا مثــل یــک انســان رفتــار شــود، نــه یــک عدد. 
 B2C و B2B ایــن درخواســت دربــاره مدل هــای
نیســت. مــن توییــت می کنــم و شــما هــر جــا کــه 
هســتید، بــه آن پاســخ می دهیــد. مشــتریان 
می خواهنــد بداننــد شــما کــه هســتید؟ منتظــر 
چــه چیــزی هســتید؟ هــدف شــما چیســت؟ 

ــا  ــا آن هــا هماهنــگ هســتید ی ــا ب و آی
بــه  هــدف  آن  تعریــف  نــه؟ 

حفــظ  دارد.  بســتگی  مــا 
حریــم خصوصــی دیگــر 

مذهبــی  بحــث  یــک 
دارای  و  نیســت 
اقتصــادی  ارزش 
می باشــد. اگــر مــن 
خصوصــی  حریــم 
اختیــار  در  را  خــود 

ــرار دهــم، در  شــما ق
چیــزی  چــه  آن  ازای 

داد؟  خواهیــد  مــن  بــه 
می پرســند:  نیــز  مشــتریان 

در برابــر وفــاداری مــن، چــه چیزی 
 ،B2C را بــه مــن بــاز می گردانیــد؟ در  مــدل

ــا  ــد ام ــاداش محســوس بدهی ــک پ ــد ی می توانی
در مــدل B2B، ارزش و تجربــه مــاک هســتند؛ 

ایــن تغییــر بزرگــی اســت.«

مــک آووی در ادامــه افــزود: »یــک ضرورت جدید 
بــرای تجــارت وجــود دارد کــه واقعــاً بایــد ارائــه 
شــود. کوویــد 19، مــدل ارائــه بــه بــازار بــا فــروش 
رو در رو و نمایشگاه های زیاد را هدف قرار داد 
و بــه طــور ناگهانــی همــه آن هــا را از بیــن بــرد. 
در ایــن مرحلــه، چالش هــا در حــال شــکل گیری 
هســتند و اشــتباهاتی پیــش می آیــد اما نــوآوری 

نیــز از آن سرچشــمه می گیــرد.«

مردم به ناچار در حال تجربه کردن هستند. 

مــک آووی بــه تحقیقــی اشــاره دارد کــه نشــان 
تجــارت  پیشــرفت  از  ســال   10 می دهــد 
الکترونیــک در B2B تنهــا در دو ســال رخ داده 
اســت. ناگهــان کســب و کار هایــی بــه فــروش 
آنایــن روی آوردنــد کــه پیــش از کرونــا اصــاً بــه 
آن فکــر هــم نمی کردنــد. همچنین خاطر نشــان 
کــرد: »ایــن روش چیــزی نیســت کــه مــا آن را 
کنــار بگذاریــم زیــرا مــردم ترجیــح می دهنــد کــه 
از ایــن طریــق خریــد نماینــد. مــدل جالبــی وجود 
بــه صــورت  از 30درصــد  ترکیبــی  کــه  دارد 
حضــوری، 30درصــد فروش از راه 
ســرویس  30درصــد  و  دور 
دیجیتالــی اســت. این جــا 
نــوآوری  کــه  اســت 
امــا  می کنــد  ظهــور 

آســان نیســت.«

نیــاز  ســخنران  دو 
بــه ســطح بیشــتری 
از شخصی ســازی را 
مطــرح کــرده و بــر این 
ــون  ــه اکن ــد ک ــاور بودن ب
»باید انجام شــود« الویت 
کــه  اســت  »بهتــر  نــه  و  دارد 
انجــام شــود«. گوپتــا اظهــار داشــت: 
مشــتریان می گوینــد کــه »مــن یــک شــیء و 
بخــش نیســتم، مــن یــک انســان هســتم«. پس 
مــا بــه آن ســطح از شخصی ســازی نیازمندیــم 
وفنــاوری جدیــد بــه مــا ایــن امــکان را می دهــد. 
مــک آووی افــزود کــه بازاریابــان در ســطح گزارش، 
بــه اطالعــات واقعــا خوبــی نیازمنــد هســتند تــا 

شخصی ســازی B2B را محقــق ســازند. 
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در  احساســات  کــه  گفــت  ادامــه  در  گوتــا 
داستان ســرایی، از نشــانه هــای تبلیغــات تجارت 
پیام رســان  در  اکنــون  کــه  اســت  الکترونیکــی 
B2B بســیار مهــم اســت: »مــن همــواره بــه ایــن 

موضــوع می رســم کــه هیچ کــس بخاطــر خریــد 
 IBM شــرکت ماشــین های تجــاری بین المللــی
اخــراج نشــده اســت. ایــن یــک فروش احساســی 
اســت و نــه منطقــی. هــر مؤسســه ای نیــاز دارد تــا 
به داســتان خود و نحوه برقراری رابطه احساســی 

بیشــتر بــا مشــتریان خــود بیاندیشــد.«

بــر  مبتنــی  بازاریابــی  همه گیــری،  از  پیــش 
 B2B رمــزواژه  بزرگتریــن   )ABM( حســاب 
بــود. گوپتــا و مــک آووی، هــر دو موافــق ایــن 
ــا وجــود از بیــن  ــد کــه ایــن بازاریابــی ب امــر بودن
مــک آووی  دارد.  محدودیت هایــی  نرفتــن، 
توضیــح داد کــه اکثــراً بــه ایــن دلیــل اســت کــه 
ــا الهــام  ــون ب ــد. اکن ــرار می گیرن در یــک ظــرف ق
از B2C، بازاریابــی مبتنــی بــر حســاب نیــاز دارد 
تــا هــر نقطــه ارتبــاط بــا مشــتری را درنظــر بگیــرد: 
معاملــه بــا بازرایابی، فروش، تدارکات، مســائل 
ــود:  ــا معتقــد ب ــه اســت. گوپت حقوقــی،... چگون
ایــن در مــورد یــک بخــش نیســت، بلکــه در مــورد 
ــا »فوجیتســو« )Fujitsu( اســت. هــر  معاملــه ب
دو بــه ایــن امــر اشــاره داشــتند کــه اکنــون تجربــه 
مشــتری بــرای آینــده B2B بســیار حیاتــی اســت.

مــک  کوتاه مــدت،  پیش بینی هــای  مــورد  در 
اووی پیشــنهاد کــرد کــه بازنشــانی همه گیــری 
می توانــد منجــر بــه بازســازی ســازمانی شــود. 
او گفــت: »خطــوط نامرئــی در نمــودار ســازمان، 
جایــی اســت کــه بزرگتریــن موانــع بــرای تغییــر 
وجــود دارد. B2B نیــز الزم اســت تــا در اســتفاده 
داشــته  بهتــری  عملکــرد  اطاعــات،  از  عملــی 
باشــد. یــک ســؤال کلیــدی ایــن خواهــد بــود کــه 
ــه در ازای وقــت و توجــه یــک نفــر، ارزش  چگون

مبادلــه می کنیــد؟«

اســتدالل او این گونــه بــود کــه نقطــه شــروع 
بینــش  فوق العــاده   برنامــه  یــک  آن،  بــرای 
بــه  گوپتــا  حــال،  همیــن  در  اســت.  مشــتری 
رشــد هــوش مصنوعــی )AI( و یادگیــری ماشــین 
)ML( در ایجــاد رابطــه همدالنه تــر بــا مشــتریان 

اشــاره کــرد. همچنیــن بــا مــک آووی در خصــوص 
داستان ســرایی هــم نظــر بــود کــه B2B نیــاز دارد 

ــز باشــد.  ــر همدلــی، دلســوز نی ــا عــاوه ب ت
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ــا حدســیاتی در خصــوص  ــان ب مــک آووی در پای
تکمیــل  نیــاز  بــه  عملــی،   B2B بازاریابــی 
رســانه های اجتماعــی اساســی بــا هزینه هــای 
بــه  کمپین هــا  مشــاهده  شــروع  و  بازاریابــی 
عنــوان تجربــه، اشــاره کــرد و عنــوان نمــود: »بــه 
راهبرد هــای خــود بــه عنــوان فرضیــه بنگریــد کــه 
باید آزمایش شــوند و داده های دنیای واقعی را 
در مــورد آنچــه کار می کنــد، بــه دســت آوریــد.« 

بــه اســتداللی کــه می گویــد مشــتریان  گوپتــا 
انســان هســتند، بازگشــت و گفــت: »بــه فکــر 
ســاختن طرحــی بــرای ارتبــاط بــا انســان دیگــر 
باشــید. هــدف را در اولویــت قــرار دهیــد و از 
آن بــه بعــد، از اشــتباه کــردن هراســی نداشــته 
ــد. اگــر  باشــید. از اشــتباهات خــود درس بگیری
هــدف شــما نتیجــه داد، تنهــا آن را مــاک قــرار 
دهیــد. لزومــی نــدارد کــه شــما 100 درصــد عالــی 

باشــید.«
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بخش چهارم

بخش ویژه



اهمیت پژوهش »دانش بنیان»
در مدیریت 
روابط عمومی 

اگــر تــا پیــش از ایــن بــه ایــن تصــور غلــط امــا رایــج بــاور داشــتید کــه »روابط عمومــی، 
تنهــا اســتفاده ســاده ای از ارتباطــات و وســایل ارتباطــی بــرای متقاعــد کــردن افــراد 
اســت«؛ ممکــن اســت از نقــش مهمــی کــه پژوهــش در مدیریــت روابط عمومــی 
ایفــا می کنــد، شــگفت زده شــوید. برخــی از مدیــران و مدرســان برایــن باورنــد کــه ســه 
چهــارم فرآینــد روابط عمومــی مبتنــی بــر پژوهــش اســت. بــه عبــارت دیگــر ســه مرحله 
از چهــار مرحلــه فرآینــد مدیریت راهبردی )اســتراتژیک(، یعنی تحقیــق، برنامه ریزی 
عملیاتــی و ارزیابــی را در بــر می گیــرد )در ادبیــات مدیریتــی، چهــار مرحلــه مدیریــت 
 Action(عملیاتــی برنامه ریــزی   ،)Research( پژوهــش  از:  عبارت انــد  راهبــردی 
Planning( ، ارتباطــات )communication( و ارزیابــی )Evaluation( کــه  ســرواژه 

RACE یا ســرعت و مســابقه را می ســازند(. به همین دلیل اســت که »خلق دانش« 

مبتنــی بــر پژوهــش، از اهمیــت باالیــی در روابط عمومــی ســازمان ها برخــوردار اســت 
و می توانــد بــه اقدامــات ســازمان، جهــت ببخشــد.

تعداد کلمات: 650 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه

برگرفته از
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پژوهش هــای  از  اســتفاده  دالیــل 
روابط عمومــی در  دانش محــور 

متخصصــان روابط عمومــی، اغلــب در موقعیتــی 
را متقاعــد کننــد  بایــد مدیریــت  کــه  هســتند 
تــا  از پژوهــش حمایــت و آن را تأمیــن مالــی 
عنــوان  بــه  را  تحقیقــات  اهمیــت  یــا  کنــد، 
قســمت مهمــی از بودجــه بخــش یــا پــروژه در 
بخــش  دانش بنیــان،  پژوهــش  بگیرنــد.  نظــر 
ــا  ــط عمومــی اســت؛ ام ــت رواب مهمــی از مدیری
بــه چــه علــت؟ در ایــن مقالــه، نگاهــی دقیق تــر 
انداخته ایــم بــه این کــه چــرا انجــام تحقیقــات در 
مدیریــت روابط عمومــی حرفــه ای حیاتــی اســت.

1. تبدیل تعامل یک سویه به دوسویه با جامعه
روابط عمومــی،  در  دانش بنیــان  پژوهش هــای 
بــا جمــع آوری اطاعــات از افــراد و گروه هــای 
مختلــف و ارائــه بازخورد از اقدامات ســازمان ها، 
ارتبــاط بــا مخاطــب یــا مشــتریان را بــه جــای یــک 
فرآینــد یک ســویه کــه انتشــار ســاده اطاعــات 
اســت، بــه ارتباطــی دو طرفــه بــدل می کنــد. بــه 
عبــارت دیگــر، دانــش بــه دســت آمــده از تحلیــل 
ایــن داده هــا، بینشــی بــرای مــا فراهــم می کنــد 
ــا مــردم گفتگــو  ــا ب کــه بــه مــا امــکان می دهــد ت
کنیــم، باورهــا و ارزش هــای مــورد اهمیــت آن هــا 
را درک کنیــم و بــرای درک بهتــر آنــان از عملکــرد 
و خط  مشــی های داخلــی ســازمان تــاش کنیــم. 
پژوهشــگران دریافته انــد کــه ارتباطــات دوطرفــه 
عمومــاً مؤثرتــر از ارتباطــات یک طرفــه اســت؛ 
بــه ویــژه در مــواردی کــه ســازمان ها در بخــش 
خدمــت عمومــی بــوده، یــا بــه شــدت توســط 
دولــت، تنظیم گــری مــی شــود و یــا بــا محیطــی 
متاطــم بــا تغییــر روندهای زیاد صنعــت مواجه 
تحقیقــات  ایــن  ســاده،  بیانــی  بــه  می شــود. 
دانش بنیــان، بــا کســب اطمینــان از این کــه افراد 
بــه دنبــال چــه اطاعاتــی هســتند، نیــاز دارنــد یــا 
بــه آن اهمیــت می دهنــد؛ بــرای فعالیت هــای 
روابط عمومــی راهبــرد یــا اســتراتژی مناســبی را 

شــکل می دهنــد. 

2. ایجــاد یــک فرآینــد علمــی و دانشــی مبتنــی بــر 
واقعیــت، نــه تجربــه و غریــزه

از ســوی دیگــر، بــدون داشــتن دانــش و انجــام 
ــه  ــر تجرب ــی ب ــق الزم، روابط عمومــی مبتن تحقی
یــا غریــزه خواهــد بــود. ایــن نــوع تحقیقــات کــه 
ــه خلــق دانشــی حقیقــی از مخاطــب و  منجــر ب
جامــه می شــود؛ مــا را از هــدر دادن بودجه هــای 
ســازمانی در پژوه هــا و اقدامــات ارتباطاتــی کــه 
مبتنــی بــر نیــاز یــا عاقــه مخاطــب نیســت و 
هدفــی را کــه مــا از طراحــی پیــام داشــتیم تأمیــن 

ــاز مــی دارد. ــد، ب نمی کن
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3. اثرسنجی و ترسیم وضع موجود از اقدامات
از ســوی دیگــر، ایــن پژوهش هــا بــه مــا امــکان 
فعالیت هــای  و  اقدامــات  نتایــج  تــا  می دهــد 
خــود را بــه طــور ملمــوس و واقعــی ببینیــم، 
ــم و تاش هــای  ــری کنی ــر آن هــا را اندازه گی تأثی
خــود را بــر اســاس آن مجــدداً بازطراحــی کنیــم. 
بنابرایــن، مــا می توانیــم بودجــه را بــه ســمت 
ــت  ــکارات مناســب تر در روابط عمومــی هدای ابت

کنیــم.

***

بنابرایــن، بــدون پژوهــش علمــی دانش بنیــان، 
روابط عمومــی، کارکــردی مدیریتــی ندارد. به تبع 
آن، فعالیت هایــش هــم راهبــردی یــا بخشــی از 
در  عملیاتــی  و  اســتراتژیک  برنامه ریزی هــای 
راســتای اهــداف ســازمان نخواهــد بــود؛ بلکــه به 
فعالیت هــای روزمــره بســنده کــرده و تبدیــل بــه 
یــک کارگــزاری مطبوعاتــی ســاده خواهــد شــد که 
براســاس حــدس و گمــان و غریــزه بــرای ارتبــاط 
و تبلیغــات عمــل می کنــد. روابط عمومــی، بــه 
عنــوان یــک کارکــرد مدیریتــی واقعــی، از دانــش 
و پژوهــش بــرای شناســایی مســائل و مشــارکت 
در حــل مســئله و جمــع آوری گســترده داده هــا 
کارشناســان  و  مدیــران  بــه  و  کــرده  اســتفاده 
روابــط عمومــی، راهــی بــرای بازتــاب ارزش هــای 
ســازمانی و هم چنیــن ارزش فعالیت هایشــان 
پژوهــش  ترتیــب،  ایــن  بــه  می دهــد.  نشــان 
مدیریــت  اســتراتژیک  پایه هــای  دانــش،  و 

روابط عمومی هــای حرفــه ای اســت.
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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

رمزک ارتباطات


