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به سفارش:
اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین  اجتماعی 

تهیه شده در: 
مجموعه آموزشی پژوهشی رسانیوم

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

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



 

پیشگفتار :
مجلــه تخصصــی آموزشــی، تحلیلــی مکــث در پــی آن اســت تــا مباحــث و موضوعــات مــورد نیــاز مخاطبــان تخصصــی 
خــود _کارشناســان و فعــاالن حــوزه روابط عمومــی_  را بیــان کنــد. در هــر شــماره از ایــن مجلــه ســعی شــده اســت تــا مطالــب 
روز و دســت اول از منابــع معتبــر گــردآوری شــده و بــرای مطالعــه و اســتفاده در اختیــار خواننــدگان مشــتاق علــم روز ارتباطــات 
قــرار گیــرد. مطالــب شــماره چهــارم ایــن مجلــه تخصصــی، ذیــل چهــار بخــش »اســتراتژی هایی در روابط عمومــی«، »مدیریــت 

ــده اند. ــته بندی ش ــران« دس ــات بح ــی« و »ارتباط ــی و روابط عموم ــانه های اجتماع ــی«، »رس روابط عموم

در اولیــن مطلــب از بخــش »اســتراتژی هایی در روابط عمومــی«، هفــت اصــل ارزیابــی روابط عمومــی از نظــر »پــل نوبــل« 
)۱۹۹۹( شــرح داده شــده و همچنیــن اخــاق در روابط عمومــی بــر اســاس مدل ســازی چندمرحلــه ای »هــرم مــک نامــارا« مــورد 
ارزیابــی قــرار گرفتــه اســت. تقریبــاً همــه مــردم بــا اصطــاح روابط عمومــی آشــنا هســتند امــا متأســفانه در اغلــب مــوارد نقــش 
روابط عمومــی به درســتی درک نمی شــود. بنابرایــن مطلــب بعــدی از ایــن بخــش، پنــج مــورد از رایج تریــن اشــتباهاتی کــه در 

مــورد روابط عمومــی وجــود دارد را تشــریح می کنــد.

بخــش دوم ایــن شــماره بــه موضــوع »مدیریــت روابط عمومــی« و انتظاراتــی کــه اعضــای هــر گــروه باوجــود تمــام اختاف 
ســلیقه ها از رئیــس خــود دارنــد اشــاره کــرده و مباحثــی را مطــرح می کنــد تــا یــک رئیــس را بــرای رســیدن بــه نتایــج مؤثــر و 

ســازنده در تعامــل بــا کارمندانــش، یــاری رســاند. 

ــوان »گــوش  ــا عن ــب اول ب ــن شــماره اســت. در مطل ــوان بخــش ســوم ای »رســانه های اجتماعــی و روابط عمومــی« عن
دادن بــه شــبکه های اجتماعــی«، بــه نقــش مؤثــر نظــارت بــر رســانه های اجتماعــی پرداختــه شــده و یــادآور می شــود کــه مــا 
بایــد بینش هــای جدیــد را آموختــه و بــه بهبــود کســب وکار خــود بــر اســاس آنچــه کاربــران می گوینــد بپردازیــم. در مطلبــی 
کــه در ادامــه ایــن بخــش آمــده، نکاتــی ذکــر شــده کــه می توانــد بــه مــا در رســیدن بــه مخاطبــان هــدف بــرای برگــزاری یــک 
رویــداد کمــک کنــد. زیــرا همانطــور کــه می دانیــم برگــزاری یــک رویــداد، راهــی عالــی بــرای نمایــش برنــد شــخصی مــا و ارتبــاط بــا 

مخاطبــان هــدف اســت و تشــویق مــردم بــه حضــور در رویــداد، بســیار اهمیــت دارد.

باتوجــه بــه اهمیــت »ارتباطــات بحــران« در روابط عمومــی، بخــش چهــارم بــه ایــن مبحــث اختصــاص داده شــده اســت. 
ــش  ــبب کاه ــد س ــده، می توان ــی نش ــت پیش بین ــک موقعی ــع در ی ــی به موق ــریع و عذرخواه ــش س ــی، واکن در روابط عموم
پیامدهــای احتمالــی یــا توقــف جنجــال بیشــتر شــود امــا گاهــی شــیوه عذرخواهــی نامناســب برعکس عمــل کرده و مشــکات 
بیشــتری را به وجــود مــی آورد. در مطلــب اول از ایــن بخــش، بــه تفصیــل در ایــن مــورد صحبــت شــده اســت. در مطلــب آخــر 
ــک  ــه ی ــه کســب و کارها به منظــور کاهــش آســیب هایی ک ــد تجــارت و اســتراتژی های ارتباطــی خاصــی ک ــز، ابزارهــای جدی نی

بحــران می توانــد ایجــاد کنــد، شــرح داده شــده اســت.
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ارزیابی روابط عمومی:
 اصول و اخالق 

هفت اصل ارزیابی روابط عمومی از نظر »پل نوبل« )۱۹۹۹( به شرح زیر می باشد:

برگرفته از:

※  ۴۹۷ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۴ دقیقه
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1.  ارزیابی و پژوهش

ــا هــدف اطاع رســانی و شفاف ســازی اســت. همچنیــن، پژوهــش نقــش  ــر تحقیــق و ب ــی ب ارزیابــی، یــک رشــته مبتن
ــد. ــا می کن ــی ایف ــای روابط عموم ــا و برنامه ه ــنجش کمپین ه ــرا و س ــزی، اج ــی در برنامه ری مهم

مفاهیم  .2

ارزیابــی یــک فعالیــت ســازنده اســت کــه بــرای بهبــود مدیریــت برنامــه تــاش می کنــد. عــاوه بــر ایــن، می تــوان آن را بــه 
عنــوان عملکــردی توصیــف کــرد کــه نتیجــه نهایــی کمپیــن را ارزیابــی کــرده و ارزش روابط عمومــی را ثابــت می کنــد.

ارزیابی وابسته به کاربر و موقعیت  .3

ارزیابــی بایــد بــر اســاس اهــداف کمپیــن ســازمان انجــام شــود. عاوه بر ایــن، یکــی از وظایــف مدیریــت روابط عمومــی، 
تدویــن و تبییــن انتظــارات ســازمان از فعالیت هــای روابط عمومــی و ارزیابــی ایــن فعالیت هــا در یــک زمینــه خــاص اســت.

ارزیابی کوتاه مدت  .4

ــش  ــه افزای ــی ب ــن کمپین های ــی، چنی ــروژه اســت. به طورکل ــا پ ــن ی ــک کمپی ــر اســاس ی ــاً ب ــدت عمدت ــی کوتاه م ارزیاب
ــوند. ــوط می ش ــات آن مرب ــا خدم ــوالت و ی ــرکت، محص ــورد ش ــی در م آگاه
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ارزیابی بلندمدت  .5

 ارزیابــی بلندمــدت بــه مدیریــت مســائل، شــهرت شــرکت و موقعیت یابــی برنــد مربــوط شــده و در ســطح اســتراتژیک تری 
عمــل می کنــد. مســئله اصلــی ایــن اســت اطمینــان از ارزیابــی بــر اســاس معیارهــای تعیین شــده اســت. از آنجــا کــه کمپیــن 
یــا پــروژه بلندمــدت اســت، بازخــورد منظــم از نظــارت و تحقیقــات می توانــد بــه تنظیــم برنامه ریــزی، اجــرا و اندازه گیــری نتایــج 

ــک کند. کم

ارزیابی مقایسه ای  .6

ارزیابــی نتیجه گیری هــای مقایســه ای، بــا هــدف ایجــاد عملکــردی صحیــح به جــای حــذف اهــداف تصادفــی و بی معنــی 
انجــام می شــود.

ارزیابی چندوجهی  .7

روابط عمومی یک فرآیند چندمرحله ای است که در آن هر مرحله نیازمند روش های ارزیابی متفاوتی است.
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اخالق در ارزیابی روابط عمومی
بحث هــای رو بــه رشــدی توســط متخصصــان روابط عمومــی و دانشــگاهیان در مــورد آگاهــی گســترده از اخــاق به عنــوان 

یــک مســئله کلیــدی و نزدیــک شــدن به اخــاق حرفــه ای وجــود دارد. 

»تیلــی« )۲۰۰۵( در مقالــه خــود در مــورد اخــاق در روابط عمومــی ادعــا می کنــد کــه مدل ســازی چنــد مرحلــه ای »هــرم 
مــک نامــارا« نیــز در ارزیابــی اخــاق قابــل اجــرا اســت. یــک مــدل ســه مرحلــه ای تلفیقــی از اخــاق بــا فعالیــت فعلــی کمپیــن، 
متخصصــان روابط عمومــی را قــادر می ســازد تــا یــک اســتراتژی انطبــاق اخاقــی را در تمــام مراحــل شفاف ســازی، اندازه گیــری 
و برقــراری ارتبــاط مدیریــت کننــد و اخــاق را بــه یــک خــط گــزارش اســتاندارد در کنــار تمــام نتایــج قابل اندازه گیــری در کمپیــن 
روابط عمومــی تبدیــل کننــد. هــرم اخــاق عمومــی شــامل ســه مرحلــه )از پاییــن بــه بــاال( اســت: نیــت اخالقــی، معیارهــای 

اخالقی و اهداف اخالقی.

هرم مک  نامارا )۲۰۰۲(

مرحلــه »نیــت اخاقــی« مربــوط بــه اجمــاع بیــن متخصصــان روابط عمومــی و ذینفعــان در مــورد فضایــل اخاقــی، رفتــار، 
ــا پــروژه فعلــی اســت. مرحلــه »معیارهــای اخاقــی« ابزارهــای پیشــنهادی بــرای  رویه هــا و نتایــج مــورد نیــاز بــرای کمپیــن ی
ــد  ــداد. همچنیــن، هــر یــک از ایــن ابزارهــا بای ــا روی ــار، بروشــور، ســخنرانی ی اجــرای کمپیــن را در نظــر می گیــرد: انتشــار اخب
ــه  ــه »اهــداف اخاقــی«، ب ــان صحیــح ارزیابــی شــوند. مرحل ــد اطاعــات واقعــی و دســتور زب ــرای ویژگی هــای اخاقــی مانن ب
ارزیابــی عملکــرد کلــی اخاقــی بــر اســاس اهــداف اخاقــی اســتراتژیک کــه در مرحلــه اول مشــخص شــده اســت، می پــردازد. 
اگــر اهــداف به درســتی تعریــف شــده باشــند )SMART(، آنــگاه ایــن یــک فرآینــد نســبتاً ســاده از تکــرار بینش هــای تحقیــق، 
مقایســه داده هــای کمپیــن قبــل و بعــد از اجــرای آن، گــزارش نتایــج کمپیــن و ارائــه توصیه هایــی بــرای پیشــرفت های آینــده و 

پایبنــدی بــه سیاســت انطبــاق اخاقــی اســت.
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برگرفته از:

پنج تصور اشتباه درباره 
روابط عمومی

※  ۳۷۰ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۳ دقیقه

تقریبــاً همــه مــردم بــا اصطــاح روابط عمومــی آشــنا هســتند و می تواننــد تفســیر خودشــان را از معنــای آن ارائــه دهنــد. 
انجمــن روابط عمومــی آمریــکا ایــن اصطــاح را به عنــوان یــک فرآینــد ارتباطــی اســتراتژیک تعریــف می کنــد کــه روابــط ســودمند 

متقابــل بیــن ســازمان ها و مخاطبــان ایجــاد می کنــد.

متأســفانه در اغلــب مــوارد نقــش روابط عمومــی به درســتی درک نمی شــود. در اینجــا بــه پنــج مــورد از رایج تریــن 
اشــتباهات در مــورد روابط عمومــی می پردازیــم:
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۱. روابط عمومی نوعی بازاریابی است
روابط عمومــی و بازاریابــی اغلــب در کنــار هــم بــرای بهبــود عملکــرد برنــد اســتفاده می شــوند امــا بــه یــک معنــی نیســتند. 
ــا ارائــه خدمــات اســت، درحالی کــه  تفــاوت اصلــی در هــدف نهایــی آن هــا اســت. هــدف بازاریابــی، فــروش یــک محصــول ی
روابط عمومــی، یــک ارتبــاط ســودمند متقابــل بــا مخاطبــان اصلــی ایجــاد می کنــد و فضایــی را شــکل می دهــد تــا تاش هــای 

بازاریابــی تقویــت شــود.

۲. روابط عمومی تنها برای همکاری با رسانه ها است
ــه  ــد. اگرچ ــط می دانن ــری مرتب ــای خب ــزاری اجاس ه ــات و برگ ــار مطبوع ــا انتش ــی را ب ــردم، روابط عموم ــیاری از م بس
متخصصــان روابط عمومــی اخبــار بهینه شــده بــرای موتورهــای جســتجو »SEO« را نوشــته و به طــور اســتراتژیک توزیــع کــرده و 
همچنیــن بــا نماینــدگان رســانه ها ارتبــاط برقــرار می کننــد.  روابــط عمومــی، برنــد شــما را بــه مخاطبــان هدفتــان وصــل می کنــد 

تــا هــر دو از آن ســود ببریــد.

۳. روابط عمومی یک مدرسه قدیمی است
ــا و  ــه  ابزاره ــوط ب ــز مرب ــاال همه چی ــت. ح ــته اس ــه گذش ــوط ب ــی مرب ــای قدیم ــا تاکتیک ه ــراه ب ــی هم روابط عموم
فناوری هــای جدیــد اســت. هیــچ عرصــه دیگــری به انــدازه روابط عمومــی از شــبکه های رســانه ای، به ویــژه رســانه های 

ــد. ــتفاده نمی کن ــرات آن اس ــنجش تأثی ــدی و س ــای کلی ــه پیام ه ــدی، ارائ ــان کلی ــا مخاطب ــاط ب ــرای ارتب ــی ب اجتماع

۴. روابط عمومی تحریف پیام و تبلیغات است
تحریــف بــه معنــای ارائــه تفســیری مغرضانــه از یــک داســتان بــرای متقاعــد کــردن مردم اســت. امــا کاری کــه متخصصان 
ــتراک  ــه اش ــا ب ــتان های آن ه ــتریان و داس ــاره مش ــی درب ــات دقیق ــه اطاع ــت ک ــن اس ــد ای ــام می دهن ــی انج روابط عموم
ــه  ــا مخاطبــان بتواننــد ب ــرای پیام هــای کلیــدی اســت ت ــد. ایــن کار تحریــف پیــام نیســت. در واقــع اولویت گــذاری ب می گذارن

راحتــی اطاعــات مــورد نیــاز خــود را پیــدا کننــد.
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ــت  ــزان موفقی ــد می ــما نمی توانی ۵. ش
روابط عمومــی را اندازه گیــری کنیــد

گاهــی ممکــن اســت کــه بــرای ســنجش موفقیــت، معیارهایی 
داشــته و نتایــج روابط عمومــی خــود را کمی ســازی کنیــد. جایگاه تــان 
ــال  ــه رســانه های اجتماعــی دو مث ــوط ب در رســانه ها و آمار هــای مرب
از ایــن  دســت هســتند کــه شــما از طریــق آن هــا می توانیــد نتایــج 
نقــش  درک  کنیــد.  اندازه گیــری  را  خــود  روابط عمومــی  کمپیــن 
ــری  ــر و مؤثرت ــن بهت ــد کمپی ــک می کن ــما کم ــه ش ــی ب روابط عموم

بــرای رســیدن بــه اهــداف کســب وکار خــود ایجــاد کنیــد.
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بخـــــــــــــش دوم:
مدیــــــــــریت 

روابط                عمومی 

مکــــــــــــــــــــــــــث
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بخـــــــــــــش دوم:
مدیــــــــــریت 

روابط                عمومی 

مکــــــــــــــــــــــــــث



افــراد مختلــف بــه دنبــال دیــدن ویژگی هــای گوناگونــی در رهبــر خــود هســتند. بعضــی مایل انــد رئیــس آن هــا فــردی آرام 
باشــد، درحالی کــه بعضــی دیگــر بــه دنبــال رئیســی ســخت گیرند تــا آن هــا را تحت فشــار بگــذارد؛ امــا بهتریــن رهبــران تــاش 
می کننــد تــا ترکیبــی از ایــن ویژگی هــا را در خــود داشــته باشــند. امــروزه بــرای رهبــران ضــروری اســت کــه میــان ویژگی هــای 

مختلــف خــود تعــادل ایجــاد کننــد. ایــن مقالــه بــه شــش ویژگــی  یــک رئیــس خــوب از دیــد اعضــای گــروه او می پــردازد.

برگرفته از:

※  571 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه

ویژگی های یک رئیس
 از دیدگاه اعضای گروه

※  ۱۰۳۲ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۹ دقیقه
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رئیس خوب بودن حیاتی است
امــروزه بــه نظــر می رســد کــه مــردم در سراســر جهــان بــرای شــغل و حرفــه خــود اهمیــت کمتــری قائل انــد، بنابرایــن افــراد 
بیشــتری آمــاده اســتعفا از شــغل خــود هســتند. همچنیــن ایــن نکتــه اهمیــت »رئیــس خــوب« بــودن را نشــان می دهــد؛ زیــرا طبــق 
تحقیقــات گســترده ی موسســه »گالــوپ« )Gallup Inc(، مدیــران، دلیــل اصلــی رخ دادن هفتــاد درصــد اختافــات در تعامات میان 

کارکنــان خود هســتند.

باوجــود تمــام اختــاف  ســلیقه ها، خصوصیــات مشــترکی وجــود دارد کــه اعضــای هــر گــروه از رئیــس خــود انتظــار دارنــد. اگــر 
فــردی بیشــتر ایــن ویژگی هــا را نداشــته باشــد، اعضــای گــروه او بــه دنبــال شــغل جدیــد بــا رئیــس دلخــواه خواهنــد رفــت.
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۶ ویژگی یک رئیس خوب از دید اعضای گروه
به عنــوان رهبــر گــروه، تمرکــز شــما بایــد روی پیشــرفت کل گــروه و همچنیــن رشــد تک تــک اعضــای گــروه باشــد. کارکنــان 
مشــتاقانه منتظــر کار کــردن بــا رهبــران عــادل و دلســوز هســتند. رویکــرد شــما می توانــد بــا توجــه بــه جنبه هــای مختلــف، اعــم از 
نیازهــای ســازمان، ســبک شــخصی شــما و گروهــی کــه بــا آن کار می کنیــد، تغییــر کنــد؛ امــا اساســاً هــر رهبــر بایــد دارای یــک ســری 

ویژگــی بنیــادی باشــد.

ــاری  ــر و ســازنده ی ــج مؤث ــه نتای ــک رئیــس، در رســیدن ب ــوان ی ــه شــما را به عن ــر شــده اســت ک ــی ذک در اینجــا شــش ویژگ
می رســاند.



Mمکــــــــــــــــــــــــــث” A X

مجله تخصصی تحلیلی - آموزشی مکث 23 | شماره چهار |  اردیبهشت ماه 1401 

۱. امنیت شغلی برای کارکنان خود فراهم می کند

ــروه خــود  ــه اعضــای گ ــه ب ــرای اینک ــن راهــکار ب بهتری
نشــان دهیــد به رفــاه آن هــا اهمیــت می دهیــد، درنظرگرفتن 
مزایــای عالــی در چارچــوب دســتورالعمل های ســازمانی بــرای 
آن هــا اســت. بــا انجــام دادن ایــن کار، شــما امنیــت شــغلی 
میــان کارکنــان خــود ایجــاد می کنیــد. ایــن نکتــه زمانــی کــه 
کارکنــان بــا چالش هــای دورکاری مواجــه می شــوند، ضــرورت 
ــد  ــل کنی ــان حاص ــن اطمین ــد. بنابر ای ــدا می کن ــتری پی بیش
کــه کارکنــان از تمامــی مزایــای الزم بــرای عملکــرد بهتــر، 
ــت:  ــر اس ــوارد زی ــامل م ــا ش ــن مزای ــتند. ای ــوردار هس برخ
امنیــت اجتماعــی، پــاداش، مرخصی اســتعالجی بــا حقوق، 
مرخصــی منعطــف، بیمــه درمانــی، حمایــت از فرزنــد آوری 
و فرزندخواندگــی، حمایــت از ادامــه تحصیــل کارکنــان و 

ــی افزایــش  ــه دریافــت حمایت هــای روحــی و روان ــان ب ــاز کارکن ــا نی ــری کرون اعطــای وام دانشــجویی. همچنیــن در دوران همه گی
یافتــه  اســت. طبــق مقالــه ای کــه توســط مدیریــت اســتراتژیک منابــع انســانی در ســال ۲۰۲۲ بــه چــاپ رســید کارفرمایان باید نســبت 

ــر باشــند. ــه گذشــته انعطاف پذیرت ب

۲. ارتباط برقرار کننده  ی خوب

طبــق آمــار ســایت »تایــم داکتــر« )TimeDoctor( ، ۸۸ درصــد از کارکنــان اذعــان دارنــد، اولویــت اول آن هــا ایــن اســت کــه 
ــوب  ــی خ ــد. توانای ــی دارن ــن خصوصیت ــا چنی ــی ب ــا رئیس ــد از آن ه ــا ۶۰ درص ــه تنه ــد؛ درحالی ک ــی باش ــنونده خوب ــان ش رئیس ش
گــوش دادن و پاســخگویی صادقانــه بــه کارکنــان زمینه ســاز افزایــش مشــارکت و بازدهــی آن هــا اســت و همچنیــن ایــن امــر راهــی 

ــرای برقــراری ارتبــاط میــان کارفرمــا و کارکنــان ایجــاد می کنــد. مناســب ب

ــا شــما مطــرح کننــد ایــن امــر  اعضــای گــروه شــما بایــد متوجــه باشــند هرلحظــه کــه بخواهنــد می تواننــد نظــر خــود را ب
موجــب کارایــی بهتــر گــروه می شــود چراکــه اعضــای آن می تواننــد آزادانــه، در محیطــی امــن بــه بیــان و پــردازش ایده هــای مفیــد 

خــود بپردازنــد.
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۳. مهارت های سازمان دهی

مهارت هــای ســازمان دهی اغلــب در بحث هــای مرتبــط بــا مقولــه رهبــری نادیــده گرفتــه می شــود. وظیفــه رهبــر یــک گــروه 
صرفــاً بــه نتیجــه رســاندن کارهــای زیردســتانش نیســت، بلکــه او وظیفــه  برنامه ریــزی، مدیریــت و هماهنگــی کار گروهــش را نیــز بــر 

عهــده دارد.

ــه  ــرده و پیــش روی خــود گذاشــتید، اجــرای آن  و رســیدن ب ــروه را مشــخص ک ــه برنامــه، اهــداف و اســتراتژی های گ زمانی ک
عملکــرد مطلــوب آســان تر می شــود. همچنیــن ایــن امــر کمــک می کنــد تــا کارکنــان بــه شــکلی بهینــه، طبــق نقشــی کــه شــما بــرای 

آن هــا در نظــر گرفتیــد، عمــل کننــد.

ســازمان دهی مطلــوب و مشــخص بــودن برنامــه  کاری، ســردرگمی کارکنــان را بــه حداقــل می رســاند و همچنیــن وظایــف هــر 
فــرد را مشــخص می کنــد. شــما می توانیــد از دســتگاه هایی بــرای ایجــاد ایــن نظــم و یــا راهنمایــی بهتــر اعضــا اســتفاده کنیــد. ایــن 
روش بــرای ســازمان دهی در ابتــدا امــری زمان بــر اســت، امــا پــس از مدتــی متوجــه خواهیــد شــد کــه چــه مقــدار در پیشــبرد اوضــاع 

ــت. مفید اس

۴. رفتار بی طرفانه

یــک رهبــر موفــق بــا تمــام اعضــای گــروه خــود بــه شــکلی بی طرفانــه رفتــار می کنــد. رهبرانــی کــه بــه عــده ای خــاص از کارکنــان 
خــود بهــا می دهنــد، بــه پویایــی اعضــا آســیب می رســانند زیــرا بــا دیــده نشــدن تــاش آن هــا از ســوی کارفرمــا، دلســرد و ناامیــد 

می شــوند.

شــناخت خــوب کارکنــان توســط رهبــر گــروه، نقــش کلیــدی در تقویــت روحیــه و کارایــی کارکنــان دارد. رهبــر گــروه بــا منصــف 
بــودن نســبت بــه تاش هــای کارکنــان، آن هــا را بــرای نشــان دادن عملکــردی بهتــر در آینــده، ترغیــب می کنــد.

بایــد بــه ایــن نکتــه توجــه کــرد کــه عــادل و ســخت گیر بــودن دو مقولــه متفاوت انــد و نبایــد آن هــا را یکــی دانســت. عــادل بودن 
بــه ایــن معنــا اســت کــه شــما بــه هیچ کــس در گــروه خــود امتیــاز خاصــی نمی دهیــد؛ کــه نتیجــه  آن ایجــاد ارتباطــات شــفاف و 

پویــا در گــروه شــما اســت.
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۵. قابل اعتماد

وجــود اعتمــاد میــان اعضــای هــر گــروه بــرای بقــای آن حیاتــی اســت. شــما بایــد خطــوط ارتباطــی شــفافی داشــته باشــید و بــه 
کارمنــدان خــود نشــان دهیــد کــه صــاح آن هــا را می خواهیــد و در تــاش هســتید بــه آن هــا کمــک کنیــد تــا عملکــرد بهتــری داشــته 

باشند.

بایــد منصفانــه بــا کارکنــان رفتــار کنیــد تــا احســاس امنیــت کننــد و بتواننــد بــر وظیفــه ی خــود تمرکــز کننــد. اگر احســاس کنند 
کــه بــا آن هــا ناعادالنــه رفتــار می شــود، در هیــچ مــوردی بــه شــما اعتمــاد نخواهنــد کــرد و ممکــن اســت اطاعــات مهمــی را از شــما 

مخفــی کــرده و یــا در مواقــع ضــروری از کمــک بــه شــما دریــغ کننــد.

۶. از اشتباهات خود درس می گیرد

رهبــر تیمــی کــه از اشــتباهاتش درس نمی گیــرد در بلندمــدت بــه گــروه خــود آســیب می رســاند. رهبــران ابتــدا بایــد 
یادگیرنده هــای خوبــی باشــند. بایــد اشــتباهات خــود را بپذیرنــد و ســعی کننــد از آن هــا درس بگیرنــد تــا در آینــده آن اشــتباهات را 

تکــرار نکننــد.

 بــه اعضــای گــروه خــود اجــازه دهیــد تــا اشــتباهات شــما را شناســایی کننــد. ایــن کار موجــب می شــود اعضــای گروهتــان بــا 
شــما احســاس صمیمیــت کــرده و رابطــه میــان شــما بــه یــک رابطــه دوســتانه تبدیــل شــود.

انعطاف پذیــر باشــید و چالش هــای جدیــد را بپذیریــد حتــی اگــر در انجــام دادن آن هــا شکســت بخوردیــد. بدانیــد کــه فرصــت 
جبــران داریــد و همیشــه گــروه شــما در کنارتــان خواهنــد بــود.
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گوش دادن به 
شبکه های اجتماعی

ــه اســت کــه مــردم  ــرای درک ایــن نکت ــه گفتگوهــا در شــبکه های اجتماعــی یکــی از بهتریــن راه هــا ب گــوش دادن ب
ــک موضــوع خــاص در پلتفرم هــای شــبکه های  ــه ی ــات و توجــه ب ــری مکالم ــد پیگی ــد. فرآین ــورد شــما چــه می گوین در م

ــد. ــود تجــارب خــود انجــام دهی ــرای بهب ــد ب ــه می توانی ــی اســت ک ــل آن هــا، از اقدامات اجتماعــی و ســپس تجزیه وتحلی

برگرفته از:

※  ۱۲۰۰ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۱۰ دقیقه
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مفهــوم گــوش دادن بــه شــبکه های اجتماعــی از چنــد دهــه قبــل وجــود داشــت و بــا کمــک ابزارهــای مختلــف، به کــرات از 
مــردم درخواســت می شــد تــا نظــر خــود را اعــان نماینــد. اکنــون بــا پیشــرفت های فناورانــه ایــن امــکان وجــود دارد تــا به  طــور 
یکپارچــه از کانال هــای مختلــف شــبکه های اجتماعــی، بــدون درخواســت از آن هــا انجــام شــود و ایــن کار بــدان معنــی اســت 

کــه شــما قادریــد تــا بــدون تــاش زیــاد، داده هــای غنــی را در مقیــاس مناســب جمــع آوری کنیــد.

نظــارت مســتمر شــبکه های اجتماعــی بــرای اســتراتژی های مؤثــر الزم اســت، زیــرا بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه 
دائمــاً بینش هــای جدیــد را بیاموزیــد، کشــف کنیــد و همچنیــن بــه بهبــود کســب وکار خــود بــر اســاس آنچــه کاربــران می گوینــد 
ــبکه های  ــون ش ــی همچ ــاً در فضای ــه ترجیح ــردد، بلک ــی گ ــی تلق ــاره و موقت ــدی یک ب ــاً رون ــد صرف ــارت نبای ــد. نظ ــه دهی ادام
اجتماعــی، بایــد نظــارت مــداوم وجــود داشــته باشــد تــا بتوانیــد زمانی کــه هــدف یــا رویه هــا تغییــر جهــت دادنــد، خــود را در 

اســرع وقــت بــا آن تطبیــق دهیــد.

ایــن نــوع نظــارت بــر شــبکه های اجتماعــی را می تــوان بــه صــورت دســتی انجــام داد، امــا بــه جــای اینکــه تیــم خدمــات 
مشــتری شــما، داده هــای شــبکه های اجتماعــی را بــه شــکل دســتی بررســی کنــد، می توانیــد از ابزارهــای شــنیداری اجتماعــی 

بــرای کمــک بــه خــود اســتفاده کنیــد.
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گوش دادن به شبکه اجتماعی با نظارت بر آن چه تفاوتی دارد؟
گــوش دادن اجتماعــی در نظــر اول می توانــد هماننــد نظــارت بــر شــبکه های اجتماعــی تلقــی شــود، ولــی ایــن دو مفهــوم 

تفــاوت بســیار زیــادی باهــم دارنــد. هــدف از نظــارت بــر شــبکه های اجتماعــی، جمــع آوری داد ه هــا اســت.

ــه  ــر، ب ــوارد زی ــر م ــی نظی ــا اســتفاده از مقیاس های ــا ب ــکان را می دهــد ت ــن ام ــه شــما ای ــی ب ــر شــبکه اجتماع نظــارت ب
ــی نگاهــی داشــته باشــید: رویدادهــای قبل

نام تجاری  •
هشتک مرتبط  •

اشاره های رقیب  •
گرایش های صنعت  •

گــوش دادن بــه شــبکه اجتماعــی بــا تمرکــز بــر اطاعــات گردآوری شــده، آن را یــک گام فراتــر از نظــارت بــرده و داده هــا را 
تجزیه وتحلیــل می کنــد. همچنیــن دیدگاه هایــی ارائــه می دهــد کــه بــه شــما در تصمیم گیــری بهتــر کســب وکار مشــتری محور 

ــاری می رســاند. ی

چرا گوش دادن به شبکه اجتماعی مهم است؟
ــرای طرفــداران خــود  ــذاری شــده را ب ــوای بارگ ــد محت رســانه اجتماعــی دیگــر پلتفرمــی نیســت کــه شــما در آن جــا بتوانی
پخــش کنیــد و از آن هــا انتظــار داشــته باشــید تــا بــا شــما همــراه شــوند. گــوش دادن بــه شــبکه اجتماعــی بــه شــما اجــازه 

ــع باشــید. ــد، مطل ــر، احســاس و از شــما انتظــار دارن ــت، فک ــورد آنچــه مشــتریان صحب ــا در م می دهــد ت

به دســت آوردن محتــوای آنچــه دنبال کننــدگان در مــورد شــما می گوینــد، مســتلزم ایــن اســت کــه بتوانیــد بــه 
صحبت هــای آن هــا در زمــان درســت گــوش داده، بــا اطاعــات مربــوط بــه خــود مشــتریان ترکیــب کــرده و از ایــن احساســات 
ــود. ــل می ش ــی وارد عم ــوش دادن اجتماع ــه گ ــت ک ــد. اینجاس ــرای تصمیم گیری هــای اســتراتژیک کســب وکار اســتفاده کنی ب
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بــا ابزارهــای مناســب، می توانیــد مکالمــات در شــبکه های اجتماعــی در مــورد: عبــارات، کلمــات، شــکلک ها و اصطاحــات 
خــاص مرتبــط بــا کســب وکار خــود را پیگیــری کنیــد و زمینــه ای را بــرای آن هــا بــه کار بگیریــد تــا متوجــه شــوید مــردم چگونــه در 

مــورد برنــد شــما صحبــت می کننــد.

ــتفاده  ــی اس ــم و از لحن های ــو را تنظی ــد گفت وگ ــازه می ده ــما اج ــه ش ــود، ب ــام ش ــتی انج ــن کار به درس ــه ای هنگامی ک
کنیــد کــه احتمــاالً بــا آن هــا هم خوان تــر اســت. همچنیــن تیــم شــما را قــادر می ســازد تــا تصمیمــات اســتراتژیکی بگیــرد کــه 

بیش تریــن ســود را بــرای شــرکت شــما خواهــد داشــت.

چگونــه اســتراتژی گــوش دادن بــه شــبکه اجتماعــی بــه کســب وکارتان کمــک 
می کنــد؟

ــا اســتفاده از  ــه اســتراتژی کســب وکار خــود را ب ــل آن اســت ک ــد، مث ــی اســتفاده نکنی ــوش دادن اجتماع ــر شــما از گ اگ
»چشــم بند« توســعه دهیــد.

ــه  ــه نفــع شماســت ک ــن ب ــد. ای ــد و صنعــت شــما بحــث می کنن ــاره برن ــن درب ــه و آنای ــه شــکل فعاالن ــراد حقیقــی ب اف
متوجــه شــوید آن هــا چــه می گوینــد. بــه بیــان ســاده، اگــر بــه مشــتریان خــود اهمیــت می دهیــد، پــس در مــورد نگــرش  آن هــا 

کــه بــه  واســطه ارزیابــی شــبکه اجتماعــی شــکل می گیــرد نیــز دقــت کنیــد.

در اینجا چندراه وجود دارد که گوش دادن اجتماعی می تواند به کسب وکار شما کمک کند.
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مدیریت شهرت

برندهــا بایــد اطمینــان حاصــل کننــد تجربــه ای کــه ارائــه 
می دهنــد بــا شــهرت آن هــا ســازگار اســت. اگــر بیــن ایــن دو 
هماهنگــی وجــود نداشــته باشــد، برنــد بــه دلیــل »شــکاف تجربــه« 
آســیب خواهــد دیــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه مدیریــت شــهرت 
ضــروری اســت. اگــر مشــکلی بــرای برنــد شــما پیــش آمــده اســت، 
ــد.  ــیدگی کنی ــه آن رس ــت ب ــرع وق ــید و در اس گاه باش ــد از آن آ بای
ــار  ــی اعتب ــرای ارزیاب ــی ب ــد، راهــی عال ــل هــدف برن ــری و تحلی پیگی

شــما اســت.

ــه  ــت ک ــه ای اس ــا تجرب ــاد ب ــد در تض ــام می دهی ــه انج ــی کاری ک ــت، یعن ــش اس ــه کاه ــما رو ب ــد ش ــت برن ــر محبوبی اگ
ــرد.  ــرار می گی ــر ق ــت تأثی ــما تح ــار ش ــه اعتب ــد و درنتیج ــار دارن ــما انتظ ــتریان از ش مش

تحلیل رقبا

ــتقیم و  ــای مس ــا رقب ــه ب ــد چگون ــا بفهم ــد ت ــک می کن ــما کم ــاب ش ــم ارزی ــه تی ــی، ب ــبکه های اجتماع ــر ش ــارت ب نظ
غیرمســتقیم خــود مقایســه می شــوید.

بــا در دســت داشــتن ایــن داده هــا، گــروه ارزیــاب شــما قــادر خواهــد بــود فراتــر از ســهم بــازار بــه شناســایی رقبــا بپــردازد 
و ببینــد شــرکت شــما در چــه حوزه هایــی ماننــد: خدمــات و حفــظ مشــتری، شــهرت و عوامــل دیگــر ضعــف عملکــرد دارد.

ــر  ــتری فرات ــارات مش ــی از انتظ ــه زمینه های ــده و در چ ــب مان ــی عق ــه زمینه های ــما در چ ــرکت ش ــه ش ــتن این ک دانس
ــرای  ــه ای ب ــرده و برنام ــل ک ــده اید را تکمی ــق ش ــا موف ــه در آن ه ــی ک ــد حوزه های ــکان را می ده ــن ام ــما ای ــه ش ــت، ب ــه  اس رفت
حوزه هایــی کــه نیــاز بــه بهبــود دارنــد، تهیــه کنیــد. شــما می توانیــد بــا پیگیــری و تجزیه وتحلیــل رقبــای خــود و ارتبــاط گرفتــن 
ــر بمانیــد. ایــن کار بــه شــما اجــازه می دهــد خــود را از رقیــب متمایــز کــرده و مزیــت رقابتــی  ــا آن هــا، یک قــدم از رقبــا جلوت ب

خــود را ایجــاد یــا حفــظ کنیــد.
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مجذوب کردن مشتریان

برخــی از مؤثرتریــن کمپین هــای بازاریابــی، گــوش دادن بــه شــبکه های اجتماعــی را بــه یکــی از اجــزای کلیــدی اســتراتژی 
ــا ارزیابــی مشــتریان و شناســایی طرفــداران و مخالفــان برنــد، می توانیــد حرف هــای آن هــا را بشــنوید  خــود تبدیــل کرده انــد. ب
و از ایــن فرصــت بــرای شــروع یــک مکالمــه و گــرد هــم آوردن جامعــه اســتفاده کنیــد. همچنیــن، می توانیــد بــا ارائــه پشــتیبانی 

آنایــن بهتــر، تعامــل بــا مشــتری را افزایــش دهیــد.

یــک برنــد می توانــد بــا گــوش دادن و عمــل کــردن بــه هــر موضوعــی کــه مشــتری ممکــن اســت در شــبکه های اجتماعــی 
مطــرح کنــد، به ســرعت یــک تجربــه بــد را بــه یــک تجربــه خــوب تبدیــل کنــد.
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چه ابزاری برای گوش دادن به شبکه های اجتماعی استفاده می شود؟
ابــزار گــوش دادن بــه شــبکه های اجتماعــی، نرم افــزاری اســت کــه مکالمــات آنایــن در مــورد برنــد، یــک موضــوع خــاص، 
رقبــای شــما و یــا هــر چیــز دیگــر مربــوط بــه کســب وکار را ارزیابــی و تحلیــل می کنــد. ایــن نرم افــزار، کلمــات کلیــدی خــاص را 

ــد. ــه بازاریاب هــا در تحلیــل آن هــا کمــک می کن جمــع آوری کــرده و ب

شــما بایــد تمــام مطالبــی کــه بــه برنــد شــما اشــاره می کنــد را به طــور آنــی و از یــک مــکان ردیابــی کنیــد. بــه دقیق تریــن 
ــر تعــداد  ــد. ب ــد. متوجــه شــوید چــه کســانی به طــور آنایــن در مــورد شــما صحبــت می کنن ــن بازخــورد دســت یابی و به روزتری

بحث هــای آنایــن و تغییــرات احساســات نظــارت داشــته باشــید.

مثالی از گوش دادن به شبکه اجتماعی را نام ببرید
شــما بایــد تمــام مطالبــی کــه بــه برنــد شــما اشــاره می کنــد را به طــور آنــی و از یــک مــکان ردیابــی کنیــد. بــه دقیق تریــن 
ــر تعــداد  ــد. ب ــد. متوجــه شــوید چــه کســانی به طــور آنایــن در مــورد شــما صحبــت می کنن ــن بازخــورد دســت یابی و به روزتری

بحث هــای آنایــن و تغییــرات احساســات نظــارت داشــته باشــید.

سخن پایانی
گــوش دادن اجتماعــی یــک فرآینــد انعطاف پذیــر اســت. و بــا ابزارهــای اختصاصــی آســان می شــود. دیدگاه هــای 

بــرد. کار  بــه  در بخش هــای مختلفــی  را می تــوان  فرآینــد  طــول  در  به دســت آمده 

ــرای درک کامــل  ــه دســت آورده و از مهارت هــای خــود ب ــر شــبکه های اجتماعــی ب ــزار نظــارت ب ــاز را از اب اطاعــات موردنی
ــه  ــد و چ ــواب می ده ــزی ج ــه چی ــم چ ــه ببینی ــت ک ــریع ترین راه اس ــن س ــد. ای ــتفاده کنی ــود اس ــتراتژی های خ ــی اس اثربخش
چیــزی جــواب نمی دهــد و دقیقــاً همــان چیــزی اســت کــه کســب وکارها بــرای موفقیــت در فضــای شــدید رقابتــی امــروزی بــه 

آن نیــاز دارنــد.



دیده شدن رویداد شما

توسط مخاطبان هدف

راه انــدازی یــک رویــداد بــرای اولیــن بــار می توانــد بســیار پراســترس باشــد، به خصــوص اگــر تجربــه ای در زمینــه تبلیــغ آن 
ــته باشید. نداش

برگــزاری یــک رویــداد، راهــی عالــی بــرای نمایــش برنــد شــخصی شــما و ارتبــاط بــا مخاطبــان هــدف اســت. بــا این حــال، 
تشــویق مــردم بــه حضــور در رویــداد، به انــدازه مدیریــت آن مهــم اســت.

※  525 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه

برگرفته از:
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رســیدن بــه مخاطبــان هــدف آن قدرهــا هــم کــه فکــر می کنیــد ســخت نیســت. در اینجــا چنــد نکتــه بــرای کمــک به شــما 
ــده است. آورده ش

انتشار رسانه ای
 انتشــار رســانه ای یکــی از مؤثرتریــن راه هــا بــرای رســاندن داســتان شــما بــه رســانه اســت. آن هــا شــما را قــادر می ســازند 
تــا پوشــش رســانه ای گســترده ای ایجــاد کــرده، شــهرت برنــد یــا شــرکت خــود را افزایــش داده و هرگونــه بحــران را مدیریــت 
کنیــد؛ بنابرایــن، بســیار مهــم اســت کــه انتشــار رســانه ای و رویــداد شــما دقیــق و کارآمــد بــوده و بــا نیازهــای یــک روزنامه نــگار 

پرمشــغله مطابقــت داشــته باشــد. 

فهرست ها
ــش                       ــک بخ ــات ی ــا و مج ــیاری از روزنامه ه ــد. بس ــغ کنی ــی تبلی ــه چاپ ــن و چ ــه آنای ــه ای چ ــه و مجل ــر روزنام در ه
»چــه خبــر« دارنــد کــه بــه رویدادهــای محلــی اختصــاص دارد و اطاعاتــی در مــورد اینکــه کجــا و چــه زمانــی، چــه اتفاقــی افتــاده 
اســت را ارائــه می دهنــد. تمــام جزئیــات رویــداد خــود و یــک بیانیــه رســانه ای را در هــر کجــا کــه منتشــر می کنیــد، بــه خبرنــگار 

مســئول بخــش رویدادهــا ایمیــل کنیــد. اگــر او را نمی شناســید، تمــاس گرفتــه و ســؤال کنیــد.
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رسانه های اجتماعی
بــا پیشــرفت فنــاوری، شــیوه دریافــت اطاعــات تغییــر کــرده اســت. رســانه های اجتماعــی بهتریــن بســتر بــرای ایجــاد 
و ترویــج رویــداد شــما هســتند. محبوب تریــن رســانه های اجتماعــی روش هــای مختلفــی دارنــد کــه در آن هــا می توانیــد بــه 

رویــداد خــود اجــازه دهیــد مخاطبــان هــدف خــود را پیــدا کنــد.

اینســتاگرام بــه شــما اجــازه می دهــد تــا تصاویــری از رویــداد را پیــش از وقــوع آن پســت کنیــد. ایــن کار باعــث می شــود 
مخاطــب هــدف به صــورت مخفیانــه بــه آنچــه قــرار اســت در اطــراف رویــداد شــما رخ دهــد، پــی ببــرد. بــا اســتفاده مؤثــر از 
هشــتک ها در زیــر پســت  بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد کــه رویــداد خــود را در بســتری گســترده تر نســبت بــه دنبال کننــدگان 

خــود بــه اشــتراک بگذاریــد.

تراکت
پخــش تیــزر و نصــب پوســتر راهــی قدیمــی امــا مفیــد بــرای شــناخته شــدن رویــداد شــما توســط مخاطبــان بزرگ تــر 
اســت. قــرار دادن پوســتر در اطــراف محــل برگــزاری رویــداد جهــت آشــنایی مــردم بــا آن و همچنیــن توزیــع آگهــی در مراکز خرید 

و کافه هــای محلــی روشــی مؤثــر اســت.

تبلیغات
تبلیغــات را در مکان هایــی در نظــر بگیریــد کــه فکــر می کنیــد مخاطبــان هــدف شــما آن را می بیننــد. اگــر در جلب توجــه 

رســانه ها بــه رویــداد خــود مشــکل داریــد، به جــای آن فقــط روی یــک تبلیــغ متمرکــز شــوید.

تبلیغــات رســانه های اجتماعــی نیــز راهــی عالــی و هدفمنــد بــرای رســیدن بــه مخاطبــان هــدف شــما اســت. درک این کــه 
همه چیــز چگونــه کار می کنــد، می توانــد دشــوار باشــد، بنابرایــن مطمئــن شــوید کــه قبــل از شــروع، تحقیقــات الزم را انجــام 

داده باشــید. در غیــر ایــن صــورت بــه فکــر اســتخدام کســی باشــید کــه بــه شــما کمــک کنــد.

داستان جالب پشت رویداد خود را پیدا کنید
گاهــی اوقــات روزنامه نــگاران بــه رویــداد شــما عاقــه ای نشــان نمی دهنــد چــون ممکــن اســت بــرای خواننــدگان جــذاب 
نباشــد. یــک راه هوشــمندانه بــرای جلب توجــه روزنامه نــگاران ایــن اســت کــه داســتانی جالــب در مــورد چیــزی یــا کســی جــدا از 
رویــداد خــود پیــدا کنیــد. ســخنران اغلــب بــا یــک داســتان جــذاب ســعی می کنــد توجــه روزنامه نــگار را جلــب کــرده و نهایتــاً در 

پایــان مصاحبــه، اشــاره می کنــد کــه رویــدادی در حــال رخ دادن اســت. 





”
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مراقب اثرات سوءناشی از 
تکرار عذرخواهی باشید

بایــد بدانیــم در عذرخواهــی کــردن کیفیــت اهمیــت دارد نــه کمیــت. مهربانــی و شــفقت در عمــل، بیــش از خــود کلمــات 
معنــا دارد. همان گونــه کــه اغلــب بــه فرزندان مــان می گوییــم، ابــراز و نشــان دادن تأســف، بســیار بهتــر از گفتــن و بيــان كــردن 
آن اســت. امــا در روابط عمومــی، واکنــش ســریع و عذرخواهــی بــا ســرعت برق آســا بابــت یــک موقعیــت به وجــود آمــده، ســبب 

کاهــش پیامدهــای احتمالــی یــا توقــف جنجــال بیشــتر می شــود.

با این حال، یک عذرخواهی نامناسب، می تواند برعکس عمل کرده و مشکات بیشتری ایجاد کند.

※ ۵۵۱ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۴ دقیقه

برگرفته از:



Mمکــــــــــــــــــــــــــث” A X

مجله تخصصی تحلیلی - آموزشی مکث 45 | شماره چهار |  اردیبهشت ماه 1401 

متخصصــان روابط عمومــی فرمــول خاصــی بــرای عذرخواهــی دارنــد. گاهــی وقت هــا الزم اســت کــه بــه اشــتباهات خــود 
اعتــراف و فقــط عذرخواهــی كنيــد. هنگامــی کــه »وبــر بــی کیــو« )Weber BBQ( بــه اشــتباه دســتور پخــت رولــت گوشــت را در 
دســتگاه گریــل، درســت در همــان روز مــرگ »میــت لــوف« )Meat Loaf( خواننــده راک، منتشــر کــرد، مــردم ايــن كار او را اقدامی 

نفرت انگیــز و بــه دور از احســاس دانســتند کــه البتــه بــا یــک عذرخواهــی به موقــع از طــرف شــرکت برطــرف شــد.

اما مواقعی وجود دارد که عذرخواهی نه تنها اثرگذار نيست، بلکه باعث خشم دیگران نيز می شود.

ــا )NPR( )National Public Radio( بیــان کــرد کــه  ــر« )Harriet Lerner(، در مصاحبــه خــود ب روانشــناس »هریــت لرن
عذرخواهــی بیــش از انــدازه نه تنهــا آزاردهنــده اســت، بلکــه جریــان مکالمــه را مختــل و تمرکــز را از فــردی کــه بایــد بــه او توجــه 

ــد. ــود، دور می کن ش

وقتــی عذرخواهــی تنهــا بــرای ســرزنش کــردن کســی یــا مقصــر جلــوه دادن فــرد دیگــری باشــد، مشــکاتی پیــش خواهــد 
ــه و از  ــد حــس مســئوليت پذيری باشــد، غیرصادقان ــه فاق ــان شــود، به طوری ک ــط در کام بي ــک عذرخواهــی، فق ــر ی ــد. اگ آم

پيش طراحــی شــده بــوده و بنابرايــن مــردم آن را بــی معنــی و غیــر واقعــی خواهنــد دانســت.
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آیا استفاده از کلمه »متأسفم«، معنای عذرخواهی را تغییر می دهد؟

در ســطح مدیــران ارشــد )C-Suite( جــاي کمــی بــرای اشــتباه وجــود دارد. بــر اســاس »شــاخص اعتمــاد ادلمــن«، افــراد 
بیشــتری قبــول کرده انــد کــه معمــوالً بــه آن هــا دروغ گفتــه می شــود. رهبــران جامعــه از جملــه روزنامه نــگاران، رهبــران تجــاری و 
رهبــران دولتــی، عمدتــاً ســعی می کننــد مــردم را بــا گفتــن چیزهایــی کــه می داننــد نادرســت یــا اغراق آمیــز اســت، گمــراه کننــد.

در دنیایــی کــه عذرخواهــی كــردن، راهــی مهــم و حیاتــی بــرای باقــی مانــدن و همــراه بــودن بــا مــردم اســت، حــد و انــدازه 
عذرخواهــی دغدغــه ای جــدی اســت.
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در اینجا به برخی سؤاالتی که قبل از پذیرش اشتباه و عذرخواهی باید پرسید، اشاره می کنیم:

۱. مــا بــرای چــه چیــزی مســئوليت پذير هســتیم؟ اگــر فــرد یــا ســازمانی بــه نتایــج یــا اقدامــات بهتــر متعهــد نباشــد، ابــراز 
»تأســف« بی معنــی اســت.

۲- تجربــه عذرخواهــی مــا در چیســت؟ نگاهــی بــه تأثیــر عذرخواهی هــای گذشــته بیندازیــد کــه شــما و یــا صنعــت شــما 
را تحــت تأثیــر قــرار می دهنــد. 

ــل  ــا در فص ــو پروازه ــا و لغ ــدد از تأخیره ــای متع ــار بیانیه ه ــا انتش ــی ب ــرکت هواپیمای ــن ش ــال، چندی ــوان مث ــه عن ب
کریســمس ســال ۲۰۲۱ عذرخواهــی کردنــد. مــردم تعــدادی از آن هــا را بــه یــاد می آورنــد یــا بــاور دارنــد؟ خودتــان را جــای مــردم 

ــدون نتیجــه خســته شــده باشــند. ــد. آن هــا ممکــن اســت از ایــن عذرخواهی هــای ب بگذاری

۳. مراحــل بعــدی را بــا دقــت برنامه ریــزی کنیــد. آیــا عذرخواهــی پایــان بحــث اســت یــا آغــاز بحثــی جدیــد؟ بــه جــای 
این کــه فــرض کنیــد عذرخواهــی شــما بــه خوبــی پذیرفتــه خواهــد شــد، بــه ايــن فكــر كنيــد كــه اگــر اين گونــه نباشــد، چــه 

اتفاقــی خواهــد افتــاد؟ 

۴. آرامــش خــود را حفــظ كنيــد. مطمئــن شــوید کــه فشــار و عجلــه بــرای حــل و فصــل یــک موقعيــت باعــث نمی شــود 
کــه شــما یــک عذرخواهــی ضعیــف و نامناســب انجــام دهیــد کــه بعــداً مجبــور شــوید بابــت آن نيــز دوبــاره عذرخواهــی کنیــد.



ماهیت تکاملی 
ارتباطات بحران

امــروزه شــرکت ها فناوری هــای قــرن 21 را بــا روانشناســی تکاملــی ترکیــب می کننــد تــا بتواننــد بــر افــکار عمومــی تأثیــر 
بگذارند.

برگرفته از:

※ ۱۰۳۸ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 9 دقیقه
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در دورانــی کــه ۲۸۰ شــخصیت در یــک پســت فضــای مجــازی، می تواننــد باعــث نابــودی یــا نجــات کل شــرکت ها شــوند، 
ارتباطــات بحــران بــه یــک حرفــه مهــم و از نظــر فنــی پیچیــده تبدیل شــده اســت. متخصصــان موفــق در ایــن صنعــت بایــد 
ــی داشــته باشــند.  ــات کاف ــوق، اطاع ــوم داده و حق ــه روابط عمومــی، روانشناســی، عل ــی ازجمل ــات مختلف ــورد موضوع در م
آن هــا بخــش بزرگــی از زندگــی حرفــه ای خــود را بیــن وضعیــت بــد و بدتــر )بحــران( می گذراننــد و در لحظــات حســاس، به طــور 

ــه حداقــل برســانند. ــا آســیب های وارده را ب ــد ت شــبانه روزی کار می کنن

ایــن متخصصــان در کنــار مدیریــت اعتبــار شــرکت خــود؛ نــه  تنهــا بایــد ماحظــات اخاقــی ارتباطاتشــان را در نظــر بگیرند، 
بلکــه نیــاز اســت تــا بــه نتایــج کســب وکار هــم نگاهــی ماکیاولــی داشــته باشــند. شــرکت های بــزرگ به طــور کامــل از آســیب ها 
و نتایجــی کــه بحــران شــهرت می توانــد بــر درآمــد داشــته باشــد آگاه هســتند. تلفن هــای هوشــمند، رســانه های اجتماعــی 
و اتاق هــای پــژواک ســرعت چنیــن واکنش هایــی را افزایــش داده انــد. بــه همیــن دلیــل، نســل جدیــد کارشناســان ارتباطــات 
ــراری،  ــع اضط ــا در مواق ــد ت ــب می کنن ــی ترکی ــی و اجتماع ــی تکامل ــای روان شناس ــا نظریه ه ــد را ب ــای جدی ــران، فناوری ه بح

راهبردهــای از پیــش تدوین شــده ای ارائــه دهنــد. 

برخی از آخرین فناوری ها و تئوری های پشت این حرفه در حال تکامل چیست؟
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ابزارهای جدید تجارت
ــای  ــق ابزاره ــد از طری ــرکت ها می توانن ــت. ش ــرده اس ــاد ک ــا را ایج ــدی از پلتفرم ه ــل جدی ــم داده، نس ــوالت در عل تح
ــند.  ــته باش ــارت داش ــی نظ ــانه های اجتماع ــر رس ــد Hootsuite، Clarabridge و Talkwalker، ب ــی مانن ــنیداری- اجتماع ش
ــاری  ــام تج ــک ن ــورد ی ــن در م ــورت آنای ــه به ص ــر روی آنچ ــد Google Alerts و Google Trends ب ــر مانن ــای دیگ پلتفرم ه
ــه  ــل ویدئویــی در وب ب ــن ابزارهــای تجزیه وتحلی ــد. همچنی ــز دارن ــه لزومــاً رســانه های اجتماعــی( تمرک صحبــت می شــود )ن
 )AI(دنبــال تصاویــر و ویدئوهــای مرتبــط بــا نــام تجــاری هســتند. ایــن پلتفرم هــا هــرروز بــا پیشــرفت هایی در هــوش مصنوعــی
عملکــرد بهتــری پیــدا می کننــد. پیشــرفت هایی مثــل تجزیه وتحلیــل احساســات )فرآینــد خــودکار شناســایی نظــرات مثبــت، 
منفــی و خنثــی از متــن(، یادگیــری ماشــینی )توانایــی ماشــین ها بــرای بهبــود عملکــرد و یادگیــری از داده هــای ســاختاریافته 
ــوان زیرمجموعــه ای از یادگیــری  ــرای انجــام ایــن کار برنامه ریزی شــده باشــند(، یادگیــری عمیــق )به عن ــاً ب ــدون این کــه صرف ب
ماشــینی بــا ایــن تفــاوت کــه نیــاز بــه داده هــای ســاختاریافته ندارنــد و می توانــد از داده هــای بــدون ســاختار و بــدون برچســب 

بــرای یادگیــری اســتفاده کنــد(. 
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پاسخگویی به بحران ها
به منظــور کاهــش آســیب هایی کــه یــک بحــران می توانــد ایجــاد کنــد، شــرکت ها اســتراتژی های ارتباطــی خاصــی را بــرای 

انــواع مختلــف رویدادهــا ایجــاد کرده انــد. 

بــه گفتــه »تیموتــی کومبــز«، چهــار نــوع بحــران وجــود دارد: خطــا، حادثــه، قانون شــکنی و تروریســم. خطــا یــا اشــتباه، 
اقــدام نابخردانــه و ناخواســته توســط یــک شــرکت اســت کــه به موجــب آن یــک عامــل بیرونــی تحــت تأتیــر قــرار می گیــرد. 
به عنوان مثــال، تبلیغــی کــه »دولچــه گابانــا« )Dolce & Gabbana( نشــان داد کــه در آن یــک زن چینــی در حــال خــوردن پیتــزا بــا 
چاپســتیک بــود، بــه دلیــل عــدم توجــه بــه وجــه فرهنگــی آن یــک خطــای تبلیغاتــی بــه حســاب می آیــد. طبقه بنــدی بحران هــا 
بــه ایــن شــکل بســیار مفیــد اســت زیــرا بــه ســازمان کمــک می کنــد تــا بــا یــک راهــکار ارتباطــی مناســب واکنــش نشــان دهــد. 

ایــن تصمیــم بــر ایــن اســاس اســت کــه مــردم چقــدر ســازمان را در بحــران بــه وجــود آمــده مقصــر می داننــد.

از ســوی دیگــر، اگــر بحرانــی تخلــف بــه حســاب آیــد، جایی کــه شــرکت مقصــر باشــد، می توانــد از یــک اســتراتژی ارتباطــی 
ماننــد پذیــرش مســئولیت اســتفاده و عذرخواهــی کنــد. ســپس مشــکل بــه وجــود آمــده را اصــاح کــرده و اقداماتــی را بــرای 

جلوگیــری از تکــرار چنیــن بحران هایــی انجــام دهــد.
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بازی با حافظه
ازآنجاکــه کارشناســان مدیریــت بحــران بــر شــهرت بلندمــدت شــرکت خــود متمرکــز هســتند، به دقــت در نظــر می گیرنــد 
کــه ایــن موضــوع تــا چــه حــد در چشــم عمــوم برجســته اســت. شــاید یکــی از مهم تریــن پیشــرفت هایی کــه در ســال های 
گذشــته در مــورد مغــز خــود انجــام داده ایــم، مربــوط بــه ایــن باشــد کــه حافظــه مــا تــا چــه حــد ناقــص اســت. مــا نه تنهــا 
به ســختی می توانیــم اطاعــات را بــه خاطــر بســپاریم، بلکــه به راحتــی می توانیــم آن هــا را دســت کاری کــرده و خاطــرات کاذب 

ایجــاد کنیــم.

کارشناســان روابط عمومــی شــرکت ها ایــن را می داننــد و متوجــه هســتند کــه اگــر بتواننــد طوفــان ناشــی از یــک بحــران 
را پشــت ســر بگذارنــد، گــذر زمــان می توانــد بــه نفــع آن هــا باشــد. 

ــازی  ــا و آماده س ــظ بق ــه حف ــک ب ــرای کم ــا ب ــه م ــتم حافظ ــه سیس ــت ک ــن اس ــیده ایم ای ــه آن رس ــون ب ــا اکن ــه م آنچ
اطاعــات تکامــل یافتــه  اســت؛ بنابرایــن، اگــر تصــور شــود کــه یــک بحــران می توانــد باعــث آســیب مســتقیم یــا مــرگ شــود، 
ــن  ــا ای ــدن ب ــرو ش ــن راه روب ــرکت ها بهتری ــرای ش ــود. ب ــپرده می ش ــر س ــه خاط ــردم ب ــی م ــه جمع ــاد در حافظ به احتمال زی
موضــوع، مقابلــه بــا عامــل تــرس و در واقــع حــل مســئله اســت، حتــی اگــر ایــن کار منجــر بــه ضــرر مالــی در کوتاه مــدت شــود.
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ارتباطات
نظریه هــای مختلفــی در مــورد چگونگــی ارتبــاط انســان های اولیــه و  شــکل گیری زبــان وجــود دارد. جالــب این جاســت 

کــه ایــن نظریه هــا را اغلــب بــا اســامی کســانی کــه آن را نقــد کرده انــد، معرفــی می کننــد. 

منشــأ زبــان هرچــه کــه باشــد، می دانیــم ارتباطــات بخــش مهمــی از داســتان زندگــی انســان های اولیــه بــوده اســت، زیــرا 
بــه مــا کمــک کــرد تــا بــه شــکار و رقابــت بــا گونه هــای دیگــر پرداختــه و در صــورت وجــود خطــرات بــه یکدیگــر هشــدار دهیــم.

در هنــگام بــروز بحــران، بــرای یــک ســازمان بســیار مهــم اســت کــه خــود را زودتــر از ســایرین به عنــوان یــک مرجــع و 
ارائه دهنــده اطالعــات مفیــد و دقیــق معرفــی کنــد. هنگامی کــه خطــری بــرای عمــوم مــردم وجــود دارد، هــدف اصلــی عملکــرد 
ارتباطــات بحــران بایــد به عنــوان یــک مرکــز ارائه دهنــده اطاعــات، حفــظ ایمنــی افــراد باشــد. بــا این حــال، نیــاز بــه راه انــدازی 

یــک چارچــوب مناســب در مراحــل اولیــه، از دیــدگاه روابط عمومــی نیــز بســیار مهــم اســت.

امــروزه متخصصــان ارتباطــات بحــران بــا انبوهــی از اخبــار جعلــی ســروکار دارنــد کــه بایــد به ســرعت بــا آن هــا مقابلــه 
کننــد. دروغ هــا و شــایعات ســریع تر از حقیقــت پخــش می شــوند، بنابرایــن مهــم اســت کــه چگونــه توجــه عمومــی را بــه 
خودتــان جلــب کنیــد. در محیــط امــروزی، یــک صــدای طنزگونــه می توانــد بســیار بیشــتر از یــک پاســخ منطقــی ســاختاریافته 

تأثیــر داشــته باشــد.

خوشــبختانه در یــک ســازمان، متخصصــان می تواننــد کلمــات کلیــدی مــورد اســتفاده خــود را انتخــاب، تأثیرگــذاران را 
شناســایی، شبیه ســازی ها را اجــرا و درنهایــت اســتراتژی های خــود را بــه روشــی هدفمندتــر از همیشــه طراحــی کننــد. بــرای 
اطمینــان از اینکــه همــه کارمنــدان شــرکت بــه یــک  شــکل باهــم ارتبــاط برقــرار می کننــد، گروه هــای ارتباطــات ســازمانی اغلــب 

ــد. ــرا می کنن ــدان اج ــرای کارمن ــی را ب ــتورالعمل های کل ــاختگی و دس ــی س ــازی های بحران ــا، شبیه س آموزش ه

هــدف اصلــی یــک کارشــناس ارتباطــات بحــران، اطمینــان از حفــظ اعتبــار ســازمان اســت. درحالی کــه ابزارهــای جدیــد 
ــد، فضــای ســازمان به وضــوح در ســال های گذشــته  ــکار عمومــی را آســان تر می کن ــر اف ــذاری ب ــی وجــود دارد و تأثیرگ مختلف
تغییــر کــرده اســت. مخفــی مانــدن اطاعــات حســاس در درازمــدت به طــور فزاینــده ای دشــوار شــده اســت؛ بنابرایــن، یــک 
ــا نه تنهــا بــه دالیــل اخاقــی، بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه حقیقــت درنهایــت آشــکار خواهــد شــد،  شــرکت بایــد تــاش کنــد ت

ــد. ــدار باش اخاق م
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