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به نــــــــام 
روشنگـر 
مسیرهــــا

تهیه شده در رسانیوم
به سفارش شورای اطالع رسانی دولت و

 مرکز ارتباطات وزارت صنعت، معدن و تجارت

این محتوا برای ارتقاء هرچه بیشتر دانش شما  تهیه شده 
است و به صورت رایگان در اختیار شما قرار می گیرد؛ 

امیدواریم توانسته باشیم گامی در این راستا برداریم...

انتشار و استفاده از مطالب با ذکر منبع مجاز است.

صاحب امتیاز: مرکز ارتباطات صمت
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رمزک ارتباطات



فهرست مطالب

بخش اول
چهارسو

گزارش معیارهای محتوا  |  صفحه 6

آیا ایموجی های فیس بوک، باعث افزایش ترافیک 
می شوند؟|  صفحه10

معیارهای صنعت رسانه های اجتماعی در سال2020 | 
صفحه 14

بخش دوم
فوت 
کوزه گری

چگونه برای مخاطبان آنالین خود بنویسیم؟  |  
صفحه22

ایده ای برای کسب و کار در حوزه مطبوعات و نشر 
دیجیتال )بازاریابی قصدمحور(|  صفحه 26

اهمیت رسانه های اجتماعی در مدیریت بحران|

 صفحه 30

بخش سوم
آچار  دانش پاندمی کرونا در روزنامه نگاری سیار  | 

 صفحه 40

ارتباطات درونی و برند سازی: چگونه متخصصان 
مدیریت دانش، فرهنگ یک سازمان آموزشی را شکل 
بخش چهارممی دهند؟ |  صفحه 42

بخش ویژه





14
00

ه 
ما

ند
سف

| ا
ل 

او
ره 

ام
ش

5

بخش اول

چهارسو



گزارش معیارهای محتوا

بــا وجــود حجــم بــاالی پلتفرم هــای فضــای مجــازی، دانســتن ایــن موضــوع کــه 
مخاطبــان هــدف شــما وقــت خــود را در چــه پلتفرم هایــی می گذراننــد، تنها نیمی 

از راه اســت.

بــرای اینکــه برندهــا جهــت رقابــت در عرصــه اجتماعــی از یکدیگــر پیشــی بگیرنــد، 
ایجــاد محتوایــی کــه ســر و صــدای زیــادی بــه پــا کــرده و مصرف کننــدگان را درگیــر 

ســازد، از ضروریــات اســت.

 Sprout( بیاییــد نگاهــی بــه جدیدتریــن داده هــای اســپروت سوشــال ایندکــس
در  را  محتوایــی  نــوع  چــه  بازاریابــان  دریابیــم  تــا  بیندازیــم    )Social Index

ــه  ــرای دســتیابی ب ــی ب ــد و چــه دارایی های شــبکه های اجتماعــی منتشــر می کنن
اهــداف اجتماعــی آن هــا ارزشــمندتر هســتند؟

تعداد کلمات: 915 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه

برگرفته از
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مصرف کننــدگان  مهم تریــن:  و  اولیــن 

هســتند. اطالعــات  خواهــان 

یــک راهبرد قــوی محتوایی، عالیق مصرف کنندگان 
قــرار می دهــد. وقتــی مصرف کننــدگان  را هــدف 
برنــدی را در شــبکه های اجتماعــی دنبــال می کنند، 
خواهــان اطالعاتــی در خصــوص محصــوالت جدیــد 

هستند.
از  درصــد   30 اســت:  مهمــی  موضــوع  ارتبــاط، 
مصرف کننــدگان در صورتیکــه برنــد مــد نظرشــان، 
نیازهــا و انتظــارات آن هــا را بــرآورده نســازد، دیگــر 
آن برند را در شــبکه های اجتماعی دنبال نخواهند 

کــرد.

ــا دنبال کــردن صفحــه  * 5 دلیــل اصلــی انتخــاب ی

برنــد در شــبکه اجتماعــی توســط مصرف کننــدگان:

یــا خدمــات  بــا محصــوالت  بــرای آشــنایی   %53
جدیــد

52% برای دستیابی به جدیدترین اخبار شرکت
38% برای سرگرمی

35% بــرای مطالعــه نظــرات و تجربیــات دیگــران در 
مــورد برند

34% برای الهام گرفتن

انتشــار پیاپــی در شــبکه اجتماعــی، کلیــد موفقیــت 
اســت.

هنگامــی کــه از بازاریابــان در خصــوص اهــداف 
مــورد نظرشــان در شــبکه اجتماعــی ســؤال شــد، 
58% از آن هــا هــدف اصلی شــان را آگاهــی از 
برنــد و 41% دیگــر، افزایــش مشــارکت جامعــه 
عنــوان کردنــد. برندهــا عــالوه بــر حفــظ ریتــم 
انتشــار منظم اطالعات، می بایســت با مخاطب 
خــود تعامــل داشــته باشــند تــا در ذهــن آن هــا 

باقــی  مانــده و روابــط بینشــان تقویــت شــود. 
افزایــش میانگیــن تعامــالت خروجــی در روز، 
یکــی از فرصت هایــی اســت کــه برندهــا بــرای 
متمایــز کــردن خــود از ســایر بخش  هــای صنعــت 

دارنــد.
برندهــا بــه طــور میانگیــن روزانــه 11 پســت در 

می کننــد. ارســال  اجتماعــی  شــبکه های 

بــا وجــود ارزش ویدیــو، بازاریابان از آن اســتفاده 
نمی کنند.

هنگامی کــه از بازاریابــان پرســیده شــد کــه کــدام 
نــوع محتــوا بــرای دســتیابی بــه اهدافشــان از 
ــان  ارزش بیشــتری برخــوردار اســت، 54% از آن
بــه ویدیــو اشــاره داشــتند، در حالیکــه %53، 
عکــس و 30%، پســت های متــن محــور را نــام 

بردنــد.  
بــا وجــود ارزش ویدیــو در کمــک بــه بازاریابــان 
خــود،  اجتماعــی  اهــداف  بــه  دســتیابی  بــرای 
بــه  لینک هــا،  حــاوی  پســت های  و  عکس هــا 
ــد. ــرار می گیرن جــای ویدیوهــا مــورد اســتفاده ق
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معیارهای انتشار و مشارکت در صنعت
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* انواع محتوای منتشــر شــده توســط برندها در 

سراســر پلتفرم هــای اجتماعی
فیس بــوک: 61% تصویــر، 21% لینــک پســت، 

14% ویدیــو، 4% متــن ســاده 
اینستاگرام: 75% یک تصویر، 12% چند اسالید 
تصویــر در یــک پســت، 11 درصــد یــک ویدیــو، %1 

چنــد اســالید ویدیــو در یک پســت 
توییتــر: 47% یــک تصویــر، 26% لینــک پســت، 
16% متن ســاده، 5% پســت ویدیویی، 3% پســت  
چنــد تصویــری،2% موقعیــت ، 1 % گیــف متحرک 

شروع محتوای برجسته با داده های اجتماعی 
نیــاز  مــورد  اصلــی  منابــع  بازاریابــان،  نظــر  از 
بــه  اجتماعــی  اهــداف  بــه  دســتیابی  بــرای 
ترتیــب عبارتنــد از: بودجــه 37%،تحقیقــات 
 .%32 مخاطبــان  تحقیقــات  و   %34 بــازار 
قــرار دادن فاصلــه مناســب در محتــوا ماننــد 
پســت  زمانــی  چــه  و  کجــا  کــه  ایــن  دانســتن 
پوشــش  را  موضوعاتــی  چــه  حتــی  و  شــود 
نیــاز دارد کــه نیازهــای  بــه بازاریابانــی  دهــد، 
درونــی و بیرونــی مخاطبــان خــود را بشناســند. 
بازاریابــان  اجتماعــی،  شــبکه های  لطــف  بــه 
بــه گروه هــای پویــا و متمرکــز در زمــان واقعــی 
و  انتظــارات  می تواننــد  و  دارنــد  دسترســی 
ترجیحــات مخاطبــان خــود را مشــاهده کننــد. 
ارزیابــی  و  رصــد  ماننــد  ابــزاری  بــا  بازاریابــان 
بازخوردهــا در شــبکه های اجتماعــی، می تواننــد 
حتــی بیشــتر از داده هــای اجتماعــی خــود بهــره 
ببرنــد. گــوش دادن، بازاریابــان را قــادر می ســازد 
تــا از مکالمــات اجتماعــی اساســی بــرای نشــان 
مصرف کننــدگان،  بــه  مهــم  روندهــای  دادن 
اســتفاده کننــد و بــه برداشــتی در خصــوص برنــد 

خــود در رقابت هــا دســت یابنــد. 

محتوای اجتماعی تفاوت ساز است.

کــه  می ســازد  مشــخص  اجتماعــی  داده هــای 
اجتماعــی  محتویــات  از  انتظــاری  چــه  مــردم 
برند هــا دارنــد. بازاریابانــی کــه ریتــم مناســب 
انتشــار را پیــدا کــرده و در می یابنــد کــه کــدام 
نــوع محتوا بیشــترین بــازده را دارد، در موقعیت 
بهتری برای تولید محتوایی متمایز از ســایرین، 

ــد.  ــرار دارن ق
شــرکت اســپروت سوشال،رصد و ارزیابی عمیق 
اجتماعی،مدیریــت  رســانه های  در  بازخوردهــا 
راه حل هــای  و  مــداری  مشــتری  اجتماعــی، 
حمایتی را به بیش از 25000 برند و آژانس  در 
سراســر جهــان ارائــه می دهــد. پلتفــرم یکپارچــه 
اســپروت )Sprout( قــدرت اجتماعــی را در تمــام 
می کنــد  کامــل  کار  و  کســب  یــک  جنبه هــای 
و رهبــران اجتماعــی را در هــر ســطحی قــادر 
می ســازد تــا داده هــا و بینش هــای ارزشــمندی 
کــه کســب و کار آنهــا را جلــو می بــرد، اســتخراج 
کننــد. اســپروت )Sprout( در شــبکه های بــزرگ 
رســانه های اجتماعــی نظیــر توییتــر، فیس بــوک، 
لینکدیــن  و  یوتیــوب  پینترســت،  اینســتاگرام، 

فعالیــت دارد. 



آیا ایموجی های فیس بوک،

 باعث افزایش ترافیک می شوند؟

تیــم علــوم داده ای اکوباکــس )Echobox(، در پژوهشــی بــه دنبــال یافتــن پاســخ 
پرسشــی ســاده بودنــد: آیــا گنجانــدن شــکلک ها )ایموجی هــا( در پســت های 
فیس بــوک )FaceBook( ترافیــک را بــرای ناشــران افزایــش می دهــد؟ پاســخ 

ــر از آن چیــزی اســت کــه می پنداریــم. ایــن پرســش، پیچیده ت

در ایــن مقالــه، 4 توصیــه کلیــدی بــه شــما، پیرامــون اســتفاده از شــکلک ها 
)ایموجی هــا(  خواهیــم داشــت. اگــر تــا بــه حــال برایتــان ســؤال شــده اســت کــه 

بایــد پســت های شــبکه های اجتماعی مــان، حــاوی شــکلک )ایموجــی( باشــد یــا 
نــه، ایــن مطلــب را دنبــال کنیــد!

تعداد کلمات: 578 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 3 دقیقه

برگرفته از
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1( آیــا ایموجی هــا باعــث افزایــش بازدید پســت 

شــما می شــوند؟ بلــه؛ اما…

در مطالعــه اکوباکــس، هــر پســت فیس بــوک 
توســط  1000 ناشــر بــه 8 زبــان مختلــف، در 
طــول 6 مــاه تجزیــه و تحلیــل شــده  اســت: 
 6 حــدود  پســت.  میلیــون   5 حــدود  یعنــی 
درصــد از ایــن پســت ها، دســت کــم از یــک 
می کردنــد. اســتفاده  )ایموجــی(  شــکلک 

یــک شــکلک  کــه حداقــل دارای  پســت هایی 
ــل توجهــی  ــه شــکل قاب )ایموجــی( هســتند؛ ب

فاقــد  مــوارد   %29 و  می کننــد  عمــل  بهتــر 
می شــوند.  مشــاهده  )ایموجــی(  شــکلک 

ایــن داده هــا، دلیــل بســیار خوبــی جهــت 
)ایموجــی(،  شــکلک  از  اســتفاده 

قبــل  امــا  اســت.  پســت ها  در 
از اینکــه صفحــات اجتماعــی 
شــما از شــکلک )ایموجــی( 
پــر شــود بایــد چنــد جنبــه 
دیگــر را نیــز در نظــر بگیرید. 
ایــن  بعــدی  مهــم  پرســش 

اســت کــه آیــا اســتفاده زیــاد 
مفیــد  )ایموجــی(  شــکلک  از 

اســت؟

2( ... اما، بیش  از حد از شکلک ها 

)ایموجی ها( استفاده نکنید.

قانــون  بیانگــر  پژوهــش،  ایــن  دیگــر  نتیجــه 
ــازده اســت. در حقیقــت، براســاس  کاهــش ب
بــه  )ایموجــی(  یــک شــکلک  پژوهــش،  ایــن 
حالــت  بهتریــن  و   بهینه تریــن  در  تنهایــی، 
بــود. ایــن امــر، می توانــد بــه ایــن دلیــل باشــد 
کــه شــکلک ها )ایموجی هــا( عــالوه بــر اینکــه 
راهــی بــرای برقــراری ارتبــاط هســتند، جنبــه 
بصــری متفاوتــی را نیــز بــه متن هــا می افزاینــد. 
در واقــع، شــکلک را می تــوان همچــون زبــان 
ــاد،  طراحــی در نظــر گرفــت: وجــود عناصــر زی
ــج کــرده و از پیامــی کــه  چشــم مخاطــب را گی

ســعی در انتقــال آن داریــد جلوگیــری می کنــد. 
داده هــای ایــن پژوهــش نشــان می دهــد کــه 

ــر، بســیار بیشــتر اســت! کمت

3( کــدام ایموجی هــا عملکــرد بهتــری در جلــب 
نظــر مخاطــب دارند؟

شــکلک  از  قبــالً  کــه  هســتید  ناشــری  اگــر 
اســتفاده  خــود  پســت های  در  )ایموجــی( 

می کردید؛ این ســؤال را از خود بپرســید: چرا؟ 
از نظــر بصــری، پاســخ نســبتاً ســاده بــه نظــر 
راهــی  )ایموجی هــا(،  شــکلک ها  می رســد: 
ــان و  ــا مخاطب ــاط احساســی ب ــرای ارتب ــی ب عال

شــما هســتند.  محتــوای  بازاریابــی 

رایج تریــن  پژوهــش،  ایــن  در 
)ایموجی هــا(  شــکلک ها 
مجــزا  دســته   4 در  را 
گروه بنــدی کردنــد و بــه 
پســت ها  مشــاهده 
پرداختنــد. جالب اســت 
کــه اگرچــه شــکلک های 
در  )صورتکــی(  لبخنــد 
جلوه هــای بصــری بســیار 
)دســت  هســتند  مؤثــر 
شــکلک های  از  بیشــتر  کــم 
مَُعــرِف فعالیت هــا(، امــا بــه انــدازه 
البتــه  نیســتند.  مؤثــر  نمــادی  شــکلک های 
حتــی در داخــل ایــن گروه هــا نیــز تفاوت هــای 
دارد. وجــود  عملکــردی  توجــه  قابــل 

ــه رنــگ  ــوط ب ــرات، مرب ــن ثأتی ممکــن اســت ای
بصــری جذاب تــر و چشــم نوازتر ایــن شــکلک ها 
عــالوه بــر کاربردشــان باشــد. همچنیــن ایــن 
فرضیــه را می تــوان در نظــر گرفــت کــه برخــی از 
شــکلک ها، مخاطــب را بــه انجــام عملــی خاص 
ــد؛ امــا  ماننــد »کلیــک کنیــد!« هدایــت می کن
بــرای تأییــد ایــن فرضیــه، بــه تجزیــه و تحلیــل 

عمیق تــری نیــاز اســت. 
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ــد در  4( و در آخــر؛ شــکلک ها )ایموجی هــا( را بای

کجــا قــرار دهیــم؟!

کــه  می دهــد  نشــان  تحقیقــات،  ایــن  نتایــج 
در  دادن شــکلک،  قــرار  بــرای  مــکان  بهتریــن 

چــرا؟  اســت.  پیام هــا  انتهــای 

بــه ایــن علــت کــه اســتفاده از عالئــم در انتهــای 
پســت، راهــی عالــی برای توصیف محتوای شــما 
و یا دادن راهنمایی مشخص به خواننده جهت 
عمــل بــه اقدامــی اســت کــه می خواهیــد انجــام 
دهیــد. هرچــه ناشــران بیشــتری از شــکلک های 
یکســان اســتفاده کننــد؛ تشــخیص تمایــز برنــد 

شــما از دیگــر رقبــا، کمتــر خواهــد بــود.
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در چنــد ســال گذشــته، اینســتاگرام جایــگاه خــود را بــه عنــوان جذاب تریــن شــبکه 
رســانه اجتماعــی بــه دســت آورده. اگرچــه راه انــدازی تیک تــاک و افزایــش عالقــه 

بــه ایــن پلتفــرم باعــث شــد کــه ورق برگــردد. 

مــا بــا تجزیــه و تحلیــل بیــش از 27 میلیــون پســت در اینســتاگرام، فیــس بــوک، 
توییتــر و تیک تــاک، بــه دنبــال دســتیابی بــه نــرخ تعاملــی هــر یــک از پلتفرم هــای 

اجتماعــی و مقایســه معیــار هــا بــا داده هــای خــاص صنعــت بودیــم. 

برگرفته از

معیارهای

 صنعت رسانه های اجتماعی

 در سال 2022

تعداد کلمات: 1288 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه
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معیارهای رسانه های اجتماعی بر 
اساس صنعت

• در حــال حاضــر تیک تــاک جذاب تریــن پلتفــرم 

تعامــل  نــرخ  میانگیــن  بــا  اجتماعــی  رســانه 
اســت.   %5/96

کــم،  ســود  بــا  قیمــت  ارزان  غذایــی  مــواد   •

جذاب تریــن صنعــت در تیک تــاک بــا میانگیــن 
هســتند.  تعامــل%15/82  نــرخ 

در  تعامــل  نــرخ  میانگیــن   2021 ســال  در   •

یافــت.  افزایــش   %14/26 تیک تــاک 
و  فیس بــوک  ســال 2020،  بــا  مقایســه  در   •

اینســتاگرام بــا کاهــش محســوس نــرخ تعامــل 
مواجــه شــدند. 

• اکثــر برندهــا، همچنــان بــا راهبــرد محتــوای 

متمرکــز بــر عکــس، در اینســتاگرام و فیس بــوک 
فعالیــت دارنــد.  

• درحــال حاضــر ســفر، جذاب تریــن صنعــت 

فعــال در اینســتاگرام بــا نــرخ تعاملــی %1/41 
اســت. 

• توییتــر یــک پلتفــرم رســانه اجتماعــی اســت کــه 

بیشــترین تنــوع محتوایــی را دارد. 
• صنعت جواهرات ، جذاب ترین صنعت در 

توییتــر بــوده و در مقایســه بــا ســال قبــل، نــرخ 
تعامــل آن دو برابــر شــده اســت. 

معیارهای رسانه های اجتماعی 
صنعت به صنعت

بســته به ســطح و جایگاه کســب و کار، برخی از 
برندهــا بــه نســبت دیگــر برندهــا، زمــان کمتــری 
بــا مخاطبــان صــرف  ارتبــاط  بــرای برقــراری  را 

می کننــد. 
بــه بیــان ســاده تر، مخاطبــان صنعــت خــاص 
می تواننــد بســته بــه حــوزه کســب و کار خــود، 
کــم و بیــش پاســخگو و درگیــر در رســانه های 

اجتماعــی باشــند. 
در  معیــار صنعتــی  هــر  پتانســیل  بــرای درک 
فیس بــوک  و  اینســتاگرام  توییتــر،  تیک تــاک، 
بایــد بــه میانگیــن نــرخ تعامــل در هــر پســت 

بیاندازیــد.  نگاهــی 
بــا وجــود اینکــه تیک تــاک جدیدتریــن پلتفــرم 
بــه  هنگامی کــه  اســت،  اجتماعــی  رســانه 
از  تیک تــاک  می شــود،  اشــاره  تعامــل  امــر 
مزیت هایــی برخــوردار اســت کــه کمــک می کنــد 
بــا  و  کــرده  آغــاز  را  خــود  فعالیــت  برندهــا 
به اشتراک گذاشــتن محتــوا در پلتفــرم، تجربــه 

کننــد.  کســب 



ه
سان

ی و ر
موم

ط ع
ی رواب

ش
ی-آموز

ن تحلیل
بولت

16
اجتماعــی،  رســانه های  داده هــای  اســاس  بــر 
در حــال حاضــر تیک تــاک جذاب تریــن پلتفــرم 
رســانه های اجتماعــی اســت و میانگیــن نــرخ 
از  باالتــر  بســیار  کــه  دارد   %5/96 تعامــل 

اســت.  دیگــر  شــبکه های 

چگونــه نــرخ تعامــل در تیک تــاک را محاســبه 
کنیــم ؟ 

مجمــوع  صــورت  بــه  تیک تــاک  تعامــل  نــرخ 
الیک هــا، نظــرات و اشــتراک  گذاری  های پســت، 
کــه  دنبال  کنندگانــی  کل  تعــداد  بــر  تقســیم 
پروفایل دارند، محاسبه می شود. در آخر نتیجه 
ــا  ــوان ب در 100 ضــرب می شــود. همچنیــن می ت
جمــع الیک هــا، نظــرات و به اشــتراک گذاری ها، 
تقســیم بــر تعــداد بازدیدهــا، نــرخ تعامــل را 
پلتفرم هــای  ســایر  مــورد  در  آورد.  به دســت 
رســانه های اجتماعــی در ســال 2021، میانگیــن 
ــر  ــوک 0.13 درصــد و توییت ــرخ تعامــل فیس ب ن
بــه 0.05 درصــد رســید، در حالیکــه اینســتاگرام 
نــرخ تعامــل 0.83 درصــد را بــه دســت آورد. 
ایــن بدیــن معنــا اســت کــه برندهایــی کــه آمــاری 
پایین تــری از ایــن اعــداد و ارقــام را دارنــد، بایــد 
اجتماعــی  رســانه های  راهبــرد  خصــوص  در 
خــود نســبت بــه صنایعــی کــه آمــار جذابیــت 
بیشــتری دارنــد، تــالش باالتــری داشــته باشــند 
و همچنیــن انتظــارات خــود را هنــگام رســیدن به 

نتایــج مدیریــت کننــد. 
قابــل  کاهــش  بــا  اینســتاگرام  و  فیس بــوک 
روبــرو هســتند.  ارگانیــک  تعامــل  توجهــی در 

کــه می تواننــد  دارنــد  زیــادی وجــود  تغییــرات 
ــر  ــا حتــی در ســطح دقیق تــری، ب سال به ســال ی
ــر  نوســانات عملکــرد رســانه های اجتماعــی تأثی
بگذارنــد. در بســیاری از مــوارد بیشــترین تأثیــر، 
مختــص عوامــل مختلــف اجتماعــی و اقتصــادی 
اســت. اگرچــه مطمئنــاً دلیــل دیگــری نیــز در 
پــس پــرده ایــن کاهــش نــرخ تعامــل فیس بــوک 

و اینســتاگرام وجــود دارد.

ایــن واقعیــت کــه بســیاری از کاربــران توجــه 
رســانه های  پلتفرم هــای  ســمت  بــه  را  خــود 
اجتماعــی جدیدتــر ماننــد تیک تــاک معطــوف 
کرده انــد، بــه طــور خــودکار بــر تعامــل در ســایر 
شــبکه  های اجتماعــی تأثیــر گذاشــته و باعــث 
افــت قابل توجــه نــرخ تعامــل دیگــر شــبکه های 

اجتماعــی شــده اســت. 

اگــر بــا رویکــردی مثبــت بــه داده هــا بنگریــم، 
می توانیــم بــه این نتیجه برســیم که اینســتاگرام 
بــه خصــوص در مقایســه با فیس بــوک و توییتر، 
ســطوح تعامــل بســیار بهتــری را ارائــه می کنــد. 
اگرچــه نبایــد کاهــش نــرخ تعامل اینســتاگرام را 

نادیــده گرفــت. 

بــر اســاس مطالعــه ما، در خصــوص نرخ تعامل 
اینســتاگرام، اگر نرخ تعامل آن در ســال 2021، 
ــدازه ارزش ســال 2019 کاهــش یابــد، در  بــه ان
آینــده بــا کاهش هایــی فراتــر از انتظــار روبــه رو 

خواهــد شــد. 
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ایــن بــدان معنــی اســت کــه در آینــده، برندهــای 
بازاریابــی  در  گــذاری  ســرمایه  بــه  عالقه منــد 
بــا  بایــد منابــع خــود را  رســانه های اجتماعــی 
دقــت تقســیم کننــد، جزئیــات بیشــتری فکــر 
کــرده و امــکان آزمایــش بــا برخــی از محتواهــا 
در تیک تــاک را بــا داده هــای بیشــتر مــورد تجزیــه 
و تحلیــل قــرار دهنــد. بهتــر اســت ایــن را نیــز 
در نظــر بگیریــم کــه در آخــر، محتــوای ویدیویــی 
آینــده بازاریابــی رســانه های اجتماعــی اســت.

نــرخ تعامــل اینســتاگرام بــرای هــر پســت بــه 
صــورت مجمــوع الیک هــا و کامنت هــای پســت 
کــه  دنبال کننــدگان  کل  تعــداد  بــر  تقســیم 
آخــر  در  می شــود.  محاســبه  دارنــد،  پروفایــل 
نتیجــه بــه دســت آمــده در 100 ضــرب مــی گــردد 
ــه  ــرای هــر پســت ب ــوک ب ــرخ تعامــل فیس ب و ن
کــه مجمــوع  ایــن صــورت محاســبه می شــود 
یــک  اشــتراک گذاری های  و  نظــرات  الیک هــا، 
پســت تقســیم، بــر تعــداد دنبــال کنندگانــی کــه 
پروفایــل دارنــد، محاســبه می شــود. و در آخــر، 
نتیجــه بــه دســت آمــده در 100 ضــرب می گــردد. 

عبارتنــد  پلتفــرم  هــر  در  صنایــع  جذاب تریــن 
از: ســفر در اینســتاگرام، جواهــرات در توییتــر 
و  تیک تــاک  در  کــم  ســود  بــا  ارزان  غــذای  و 

فیس بــوک. 

ــا کمــک جذابیــت بصــری  پلتفــرم اینســتاگرام ب
قــوی خــود، از همــان روزهــای آغازیــن شــروع 
فعالیتــش توانســت بــه یکــی از بهتریــن محــل 

ــل شــود.   برندهــای صنعــت ســفر تبدی

بنابرایــن صنعــت ســفر بــه دلیــل تطابــق خوبــی 
کــه میــان مخاطبیــن دارد، بــا نرخ تعامــل 1.41 %، 

جذاب تریــن صنعــت در اینســتاگرام اســت. 

تعاملــی %15/82،  نــرخ  بــا  دســته بندی  ایــن 
ــاک  ــن دســته بندی در تیک ت ــا محبوب تری نه تنه
اســت، بلکــه بــا میانگیــن نــرخ تعامــل %0/36، 
بهتریــن صنعــت اجرایــی در فیس بــوک اســت. 

در  صنایــع  از  یــک  هیــچ   ،2021 ســال  در 
فیس بــوک دچــار کاهــش نــرخ تعامــل نشــدند. 
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توییتر، پلتفرمی با متنوع ترین محتوا 

هنگامــی کــه صحبــت از تنــوع محتــوا می شــود، 
اکثــر  محتــوای  راهبــرد  کــه  اســت  تعجــب آور 
پســت های  محــور  حــول  همچنــان  برندهــا 
تصویــری بــرای اینســتاگرام و فیس  بــوک متمرکز 
اســت، در عین حــال،  زمانی کــه هدف، دســتیابی 
بــه نــرخ تعامــل بهتــری اســت، ویدیوهــا انتخاب 

بســیار بهتــری هســتند.
از زاویــه ای دیگــر، عــدم تطابــق بیــن ترجیحــات 
کاربــر و ناتوانــی برنــد در تطبیــق اســتراتژی های 
محتــوای خــود، می توانــد باعــث کاهــش ارزش 

تعاملــی اینســتاگرام شــود. 
اکثــر برندهــا در فیس بوک بر راهبرد پســت های 

عکس محــور تمرکز دارند.  
امــا در ایــن مــورد، تفاوت هایــی میــان تجزیــه و 
تحلیــل برخــی از صنایــع بــا میانگین همبســتگی 
نــرخ مشــارکت آن صنایــع وجــود دارد کــه به نظر 

جالــب خواهــد بــود. 

بــا نگاهــی اجمالــی بــه داده هــای رســانه های 
ــه  ــن نتیجــه رســید ک ــه ای ــوان ب اجتماعــی، می ت
60/64 % محتوای پســت شــده توســط برندهای 
تشــکیل  )پیونــد(  لینــک  از  رســانه،  صنعــت 
شــده اند درحالیکــه ایــن مقــدار بــرای مجــالت و 

روزنامه هــا بیشــتر اســت. 
بــه هرحــال، وقتــی به میانگین نــرخ تعامل برای 
ایــن دو صنعــت نــگاه می کنیــم، در می یابیــم 
ــی %0/11  ــرخ تعامــل یعن ــن مقــدار ن کــه کمتری
ــرای مجــالت و  ــرای آژانــس رســانه و 0/08% ب ب
روزنامه هــا اســت کــه در واقــع ایــن ارقــام کمتــر 

از ســال 2020 اســت. 

گذشــته  ســال   ،2020 ســال  بــا  مقایســه  در 
در  محتــوا  تنــوع  زمینــه  در  زیــادی  تغییــرات 
توییتــر ایجــاد شــده اســت. امــا در کمــال تعجب، 
در حــال حاضــر توییتــر، پلتفــرم رســانه اجتماعی 

اســت کــه متنوع تریــن محتــوا را دارد. 
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روش شناسی

صنعــت  معیارهــای  تحلیــل  و  تجزیــه  بــرای 
اینســتاگرام،  در  اجتماعــی  رســانه های 
فیس بــوک، توییتــر و تیک تــاک، بیــش از 27 
از مجمــوع 52.767 صفحــه  میلیــون پســت 

گرفتنــد.  قــرار  بررســی  مــورد  تجــاری 

در ایــن گــزارش معیــار رســانه های اجتماعــی، 
ارائــه  را  بین  المللــی  برندهــای  از  نمونــه  ای 
و  فیس بــوک  اینســتاگرام،  در  کــه  می  دهیــم 
آژانس هــای  داشــتند.  فعــال  حضــور  توییتــر 
رســانه ای شــرکت های خدماتــی، ســازمان های 
بازاریابــی هســتند کــه در زمینــه برنامه ریــزی 
و خریــد کمپین هــای تبلیغاتــی در رســانه های 

دارنــد. تخصــص  گروهــی 

نــرخ تعامــل رســانه های اجتماعــی را بــه عنــوان 
پســت های  در  اندازه گیــری  قابــل  تعامــالت 
فیس بــوک، اینســتاگرام، توییتــر و تیک  تــاک، از 
جملــه نظــرات، واکنش هــا و اشــتراک گذاری ها، 
بــا ویژگی هــای هــر پلتفــرم بــه شــرح زیــر تعریف 

می شــود:
• اینستاگرام شامل الیک ها و نظرات

• فیس بــوک شــامل نظــرات، واکنش هــا و 
اشــتراک گذاری ها 

• توییتر شامل الیک ها و بازتوییت ها
و  نظــرات  الیک هــا،  شــامل  تیک تــاک   •

ری ها  شــتراک گذا ا
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بخش دوم

فوت کوزه گری



 چگونه برای مخاطبان آنالین خود

بنویسیم؟

برگرفته از

ــن  ــدی بی ــی کلی ــد، تفاوت های ــان می آی ــه می ــوا ب ــد محت ــت از تولی ــی صحب وقت
ــه چشــم می خــورد.  ــن ب ــن و آفالی ــان آنالی ــرای مخاطب نوشــتن ب

بــه عنــوان یــک نویســنده  آگهی هــای تجارتــی و مطالــب تبلیغاتــی، روزنامه نــگار 
یــا دفتــر خدمــات روابط عمومــی، بایــد بــه ســبک خاصــی توجــه داشــته باشــید. 

بــه منظــور جلــب توجــه مخاطبیــن آنالیــن خــود، شــما بایــد روشــی را بــرای 
نــگارش پیــدا کنیــد. ســبک، طــول و ســاختار، همگــی تأثیــر زیــادی در نوشــتن 

بــرای کانال هــای مختلــف دارنــد. 
عــادت مطالعــه نیــز درمیــان خواننــدگان آنالیــن، معنــای دیگــری دارد زیــرا آن ها 
دائمــاً در معــرض حجــم زیــادی از اطالعــات قــرار می گیرنــد. بنابرایــن دامنــه 

توجــه کمتــری دارنــد. 

در اینجــا بــه چنــد روش برتــر بــرای نوشــتن محتــوای خــوب بــرای مخاطبــان 
آنالیــن اشــاره شــده اســت:

تعداد کلمات: 629 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه



14
01 

ت
ش

ه
یب

رد
م |ا

سو
ه 

مار
ش

2
3

4 نکتــه در خصــوص نحوه نگارش 
بــرای مخاطبان آنالین

1. یک تلنگر خوب
ــح  ــه مخاطــب توضی ــا یــک تلنگــر خــوب کــه ب ب
می دهــد کــه بایــد در انتظــار چــه چیــزی باشــد، 
جملــه  یــا  خــوب  تلنگــر  یــک  کنیــد.  شــروع 
آغازیــن، نقــش مهمــی در جلــب نظــر مخاطــب 
دارد. ایــن تلنگــر می توانــد در قالــب ارائــه آمــار 
بــاور  ایــن  بــر  مــردم  از   %70 ماننــد:  باشــد، 
هســتند کــه ترافیــک بــد کیفیــت زندگــی آنهــا را 

تــا چنــد درصــد کاهــش می دهــد. 
از اینکــه در هنــگام نــگارش، همــواره مخاطــب 
هــدف خــود را در نظــر داریــد، اطمینــان حاصــل 
ــه  ــه آنهــا ارائ ــد ب ــر آنچــه کــه می توانی کــرده و ب
دهیــد، تمرکــز کنیــد. ســعی کنیــد کــه محتــوا را 
از زاویــه دیــد آن هــا بخوانیــد و زیــاد بــه دنبــال 
مخاطبــان  می خواهیــد  شــما  نباشــید.  تبلیــغ 
خــود را درگیــر کنیــد، نــه اینکــه آن هــا را هــدف 

ــد. ــاد قــرار دهی ــاران پیام هــای فــروش زی بمب

 

دعوت به عمل   .2
دعــوت بــه عمــل، عبارتــی کوتــاه اســت کــه 
بــه جهــت ترغیــب بازدید کننــدگان وب ســایت 
بــه انجــام یــک اقــدام خــاص، طراحــی شــده 

اســت. بنابرایــن، شــما بایــد آن هــا را تــا حــد 
امــکان، قانــع کنیــد. 

ایــن اقــدام می توانــد در قالــب »همیــن حــاال 
شــروع کنید« یا »امروز ثبت نام کنید« باشــد. 
یــا ممکــن اســت عبارتــی باشــد کــه راهنمــای 
خواننــدگان شــما در مــورد انجــام اقــدام خاصــی 
باشــد. عبــارت »دعــوت بــه عمــل« را بــا راهبــرد 
خــود مرتبــط ســازید و مطمئــن شــوید کــه بــه 
شــما در دســتیابی بــه اهدافتــان کمــک می کنــد. 
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تولید محتوای ثابت  .3
تولیــد محتــوای منظــم بــه ایــن معنــا اســت کــه 
الهــام گرفتــن می توانــد ســخت باشــد. بنابرایــن 
در اینجــا بــه چنــد راه بــرای طــرح موضوعاتــی 

جــذاب اشــاره شــده اســت. 
خــود  رقبــای  در خصــوص  تحقیــق  در  ســعی 
داشــته باشــید تــا ببینیــد چــه موضوعاتــی را 
پوشــش می دهنــد. در حیــن تحقیــق، فهرســتی 
از موضوعــات بالقــوه را تهیــه کــرده و بــه هنــگام 
طوفــان فکــری بــرای محتــوای جدیــد، بــه آن 

ــد.  مراجعــه کنی
عــالوه  بــر ایــن، ابزارهایــی چــون »پاســخ بــه 
می دهنــد  را  امــکان  ایــن  شــما  بــه  عمــوم« 
کــه یــک موضــوع یــا عبــارت کلیــدی خــاص را 
ســؤاالت  بیشــترین  از  فهرســتی  و  بنویســید 
پرســیده شــده کــه در بــر گیرنــده آن کلمــات 
ایجــاد  بــرای  ایــن  را دریافــت کنیــد.  هســتند 
ــه تقاضــای واقعــی  موضوعــات محتوایــی کــه ب

اســت.  عالــی  می دهــد،  پاســخ  کاربــر 
از دیگــر ابزارهایــی کــه بــه شــما کمــک می کننــد 
یــک موضــوع  میــزان محبوبیــت  مــورد  تــا در 
 Search( جســتجو  فرمــان  شــوید،  مطلــع 
در  شــما  بــه  کــه می توانــد  اســت   )Console
فهمیــدن اینکــه مــردم بــرای یافتــن وب ســایت 
شــما از چــه عباراتــی اســتفاده می کننــد، کمــک 
کنــد. همچنیــن ابــزار برنامه ریــز کلمــات کلیــدی 
)Keyword Planner( بــه شــما نشــان می دهــد 
کــه چنــد نفــر یــک عبــارت خــاص را جســتجو 

می کننــد.  
لحن صدا   .4

نوشــتاری  ســبک  یــک  داشــتن  از  پایــان،  در 
ثابــت، اطمینــان حاصــل کنیــد، در ایــن صــورت 
هنگامی کــه خواننــدگان محتــوای شــما را مــورد 
مطالعــه قــرار می دهنــد، بالفاصلــه صــدای برنــد 
یــا کســب و کار شــما را بــا آن ارتبــاط می دهنــد. 

یــک لحــن صــدای واضــح و قابــل تشــخیص، 
بــه برقــراری ارتبــاط بــا مخاطبــان و تمایــز شــما 

از رقبــا، کمــک می کنــد. 
و  صداقــت  نظیــر  ویژگی هایــی  کنیــد  ســعی 
بــه  خواننــدگان  می خواهیــد  کــه  را  اشــتیاق 
برنــد شــما ارتبــاط دهنــد بنویســید و همــواره در 
هنــگام نوشــتن، ایــن ویژگــی را در نظــر داشــته 

باشــید.  
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 ایده ای برای کسب وکار در حوزه

مطبوعات و نشر دیجیتال

)بازاریابی قصد محور(
 

برگرفته از

چگونــه Red Ventures بــا تمرکــز بــر فــروش محصوالت ارزشــمند به مخاطبان خاص، 
ــال تبدیــل شــده  ــازار رســانه های دیجیت ــزرگ تحلیلــی- خبــری در ب ــه یــک شــرکت ب ب

اســت؟

ــا 2 میلیــارد دالر درآمــد ســاالنه، ارزش تقریبــی 11  در حــال حاضــر، Red Ventures  ب
میلیــارد دالر و بــه طــور متوســط 751 میلیــون بازدیــد ماهیانــه - بــا توجه بــه اندازه گیری 

ComScore- یکــی از بزرگ تریــن ناشــران دیجیتــال ایــاالت متحــده اســت.

یــا خریــداری مجموعــه ای از رســانه های »قصدمحــور«      بــا خلــق و  ایــن شــرکت، 
]Intent-based media[، خواننــدگان بســیاری را در زمینه هایــی ماننــد ســفر و فنــاوری 

جــذب نمــوده و آنــان را بــه ســمت تصمیم گیــری خریــد ســوق داده و بــرای هر محصول 
ــد. خریداری شــده، کمیســیونی دریافــت می کن

تعداد کلمات: 490 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 2 دقیقه
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بــرای  قصدمحــور«،  »رســانه های  اصطــالح 
ــه کار مــی رود کــه  ســایت های »تخصصــی« ای ب
افــراد خاصــی را کــه بــه دنبــال صــرف هزینــه 
فنــاوری،  )مســافرت،  خــاص  زمینــه  یــک  در 
ســالمتی و...( هســتند، جــذب کــرده و آنــان 
ایــن  می کننــد.  راهنمایــی  خریــد  هنــگام  را 
روش، یــک قــدم از بازاریابــی ســنتی بــه منظــور 
»فــروش مســتقیم محصــوالت« فاصلــه دارد.

در  همــکاری  یــا  پورســانتی  بازاریابــی  از 
فــروش ]Affiliate Marketing[ بــه بازاریابی 

]Intent-based Marketing[ قصدمحــور 

بازاریابــی  خــالف  بــر 
همــان  یــا  ســنتی 
در  کــه  »پورســانتی«، 
عنــوان  بــه  شــما  آن، 
نمایــش  بــرای  ناشــر 
تبلیــغ منجــر بــه خرید در 
ــد  ســایت خــود، می توانی
ــالً یــک درصــد قیمــت  مث
را  محصــول  فــروش 
دریافــت  فروشــنده  از 
»بازاریابــی  کنیــد؛ 
قصدمحــور«، نمایــش 
هدفمنــد  هدایــت  و 

کمپین هــای بازاریابــی، بــه افــرادی اســت کــه 
رفتــار آنالیــن آن هــا، قصــد خریدشــان را نشــان 
بازاریابــی  مــدل  از  کــه  ایــن روش،  می دهــد. 
کســب وکار به کســب وکار )B2B( بهره می گیرد؛ 
بــا ایجــاد ارتبــاط و تناســب بیــن داده هــای شــما - 
مثــالً  بــا توجــه بــه جســت وجوها پیرامــون اخبــار 
و مقــاالت و مطالــب مــورد عالقه تــان در یــک 
روزنامــه یــا مجلــه اینترنتــی - و نمایش مطالب و 
یــا تبلیغــات مناســب بــا آنچــه شــما بــه دنبالــش 
هســتید، بــه ایجــاد کمپین هــای تبلیغاتــی بهتــر 
کمــک می کنــد و حاشــیه ســود باالتــری دارد.

 

شــرکت Red Ventures، از فــروش هــر کارت 
اعتبــاری یــک مؤسســه مالــی، می توانــد بیــن 
300 تا 900 دالر درآمد داشته باشد. به عنوان 
مثــال، Red Ventures، شــرکت Bankrate، یــک 
شرکت مالی خصوصی را خرید که به مخاطبان 
در مقایســه محصــوالت مالــی مختلــف )وام هــا 
و...( کمــک کــرده و در ازای فــروش هریــک ایــن 
محصوالت مالی، کمیسیون دریافت می نماید.

مقــاالت  و  اخبــار  انتشــار  بــا  دیگــر،  ســوی  از 
تخصصــی، عــالوه بــر کمــک بــه کاربــران، بــرای 
خبرنــگاران اقتصــادی نیــز زمینــه کاری نســبتاً  
مناســبی ایجــاد کرده اســت. در باقــی مــوارد نیــز، 
 ،CNET اســت:  چنیــن 
یکــی  از وب ســایت های 
ایــن شــرکت اســت کــه بــا 
ــار و مقــاالت  انتشــار اخب
و  دیجیتــال  بــا  مرتبــط 
فنــاوری و همچنین، نقد 
محصــوالت  بررســی  و 
توســط  دیجیتــال 
خبرنــگاران ایــن حوزه، به 
مخاطبــان کمــک می کنــد 
تــا بهتــر تصمیــم بگیرنــد.

بــا ایــن وجــود، در حالــی 
کــه  دارد  اصــرار  شــرکت  ایــن  مدیرعامــل  کــه 
»خــط قرمــزی« بیــن مقاله نویســی و تجــارت 
وجــود دارد؛ برخــی خبرنــگاران، نگــران هســتند 
ــر ایــن کمیســیون های مالــی،  ــاد ب کــه توجــه زی
ممکــن اســت منجــر بــه تمرکــز شــدید بــر اخبــار 
ســایر  بــه  نســبت  ســودآور  مشــاغل  نیــز  و 
شــود. خبرنــگاری  حوزه هــای  دیگــر  و  اخبــار 
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اهمیت رسانه های اجتماعی

  در مدیریت بحران 

رســانه های  اجتماعــی یــک عنصــر مهــم و اثربخــش در رویکــرد مدیریــت بحــران 
موفــق هســتند. اخیــراً بــا افزایــش اســتفاده از  رســانه های  اجتماعــی در شــرایط 
ــدن آن در برنامــه  ــای گنجان ــد مزای ــی، ســازمان ها در همــه بخش هــا بای بحران
بحــران خــود را درک کننــد. در واقــع، اکثــر کارشناســان موافقنــد کــه  رســانه های 
 اجتماعــی بایــد بــه عنــوان بخــش مهمــی از برنامــه ارتباطــیِ بحــراِن هــر شــرکتی 

در نظــر گرفتــه شــوند.
ــت بحــران  رســانه های  اجتماعــی  ــر مدیری ــه گام، مــروری ب ــن راهنمــای گام ب ای
از جملــه: اهــداف یــک اســتراتژی مؤثــر، چالش هــا و فرصت هــای هــر پلتفــرم 
ــز را  ــرای اجــرای موفقیت آمی ــق ب ــن شــیوه های مطل ــی در مــورد بهتری و جزئیات

ارائــه می دهــد. 

تعداد کلمات: 1900  کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 9  دقیقه

برگرفته از
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مدیریت بحران چیست؟
مدیریــت بحــران فرآینــدی اســت کــه از طریــق 
آن یــک ســازمان، بــه وضعیــت بحرانــی بالقــوه 
کــه تهدیــدی برای آســیب رســاندن به ســازمان، 
ــا عمــوم مــردم اســت، پاســخ  ســهامداران آن ی
می دهــد. بیشــتر تعاریــف بحــران شــامل ســه 

عنصــر اســت: 
)الف( تهدیدی برای سازمان؛ 

)ب( عنصر غافلگیری؛ 
)ج( زمان تصمیم گیری محدود.

برخــالف مدیریــت ریســک کــه مســتلزم ارزیابی 
خطــرات احتمالــی و تعییــن بهتریــن راه هــای 
بحــران  مدیریــت  اســت،  آنهــا  از  اجتنــاب 
 رســانه های  اجتماعــی بــا اســتفاده از کانال هــای 
 رســانه های  اجتماعــی، طــرح بحرانــی را پوشــش 
می دهــد کــه بــا تهدیداتــی کــه قبــالً رخ داده 

اســت، مقابلــه می کنــد.
این یک رشته در چارچوب گسترده تر مدیریت 
ــه شــامل توانایی هــا و اســتراتژی های  اســت ک
مــورد نیــاز بــرای شناســایی، ارزیابــی، درک و 

کنــار آمــدن بــا یــک بحــران جــدی اســت.

چرا مدیریت
 بحــران بــرای یــک ســازمان بســیار 

مهــم اســت؟
هنگامی کــه یــک بحــران در ســازمان شــما رخ 
ــت بحــران  ــک برنامــه مدیری می دهــد و شــما ی
بــرای رســیدگی بــه وضعیــت نداریــد، احتمــاالً 
اثــرات فاجعه آمیــز و طوالنی مــدت در انتظــار 
می توانــد  پیامدهــا  ایــن  بــود.  خواهــد  شــما 
و  عملیاتــی  حقوقــی،  نگرانی هــای  انــواع  بــه 
موقعیــت  یــک  باشــد.  مرتبــط  روابط عمومــی 
بحرانــی، بســته بــه میــزان خســارت، ممکــن 

اســت شــما را از کار بیانــدازد.

بــه عبــارت ســاده، همــه ســازمان ها باید یک 

برنامــه مدیریــت بحران در  رســانه های اجتماعی 
اتفــاق  هــر  بــرای  بتواننــد  تــا  باشــند  داشــته 
غیرمنتظــره ای آمــاده باشــند و از آســیب های 

بلندمــدت جلوگیــری کننــد.

چهــار دلیــل وجــود دارد کــه چــرا شــرکت شــما 
بایــد یــک برنامــه مدیریت بحران داشــته باشــد.
• در حالــت بحــران و پــس از یــک بحــران، بــه 
شــما کمــک می کنــد تــا شــهرت عالــی خــود را 
ــران صنعــت حفــظ  ــا و رهب ــزد مشــتریان، رقب ن

کنیــد.
• ایمنــی، ســالمت و رفــاه همــه کســانی کــه 
بــرای شــرکت شــما کار می کننــد و بــا آن تجــارت 

می کننــد، افزایــش دهیــد.
نماینــده  یــک  و  کارفرمــا  یــک  عنــوان  بــه   •
هــر  بــرای  اینکــه  دانســتن  بــا  کســب و کار، 
مشــکلی کــه پیــش بیایــد آماده ایــد، خیالتــان 

اســت. راحــت 
• افزایــش بهــره وری قبــل، حیــن و بعــد از یــک 
فاجعــه: در طــول یــک بحــران، همــه افــراد کار 
و عملکــرد خــود را تشــخیص خواهنــد داد و در 
ــت بیشــتر و  ــر، فعالی نتیجــه زمــان توقــف کمت

ــود. حــل ســریع تر را خواهــد ب
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بــرای آمــاده شــدن بــرای یــک بحــران، مــوارد زیــر 
را انجــام دهید:

- قوانینی را برای برقراری ارتباط با ســهامداران 
و مدیــران اجرایــی تعیین کنید.

بــرای  را  خــاص شــبکه  - دســتورالعمل های 
کانال هــای  رســانه های  در  ارتبــاط  برقــراری 
 اجتماعــی تنظیــم کنیــد )زیــرا بــرای هــر کــدام 
مالحظــات محتــوا و قالــب متفاوتــی داریــد(.
ارتبــاط،  برقــراری  بــرای  فراینــدی  مــورد  در   -
به روزرســانی ها از طریــق وب ســایت و ســایر 
تحــت  کــه  خــود  شــرکت  آنالیــن  کانال هــای 
ندارنــد،  قــرار  پوشــش  رســانه های  اجتماعــی 

بگیریــد. تصمیــم 

تاثیــر  رســانه های  اجتماعــی بــر 
چیســت؟ روابط عمومــی 

ابــزاری  بــه   رســانه های  اجتماعــی 
بــا  مســتقیم  ارتبــاط  برقــراری  بــرای  قدرتمنــد 
مصرف کننــدگان و درگیــر کــردن آنهــا بــا محتــوای 
ــل شــده اند.  ــه تبدی ــد و رقابت هــای خالقان هدفمن
متخصصــان روابط عمومــی بــا اســتفاده از پلتفرم هــای 
دسترســی  تــا  شــده اند  ســازگار   رســانه های اجتماعی 
ســازمان هایی را کــه نمایندگــی می کننــد، افزایــش 

دهنــد.
ــر آن  ــد و تأثی ــاوری جدی درحالیکــه برخــی از فن
برخــی  می ترســند،  روابط عمومــی  دنیــای  بــر 

دیگــر از آن اســتقبال می کننــد. 
ــج   رســانه های  اجتماعــی بخــش بزرگــی از تروی
تالش هــای روابط عمومــی بــرای کســب وکارها 

ــود. ــد و خواهنــد ب در سراســر جهــان بوده ان

در طــول دهــه گذشــته،  رســانه های اجتماعی 

تغییــر  طــرز چشــمگیری  بــه  روابط عمومــی  و 
از  جدیــد  شــکل  ایــن  کــه  تأثیــری  کرده انــد. 
بازاریابــی  و  روابط عمومــی  بــر  ارتباطــات 
می گــذارد، تغییــرات مثبــت بســیاری را بــرای 
بهتــری  راه هــای  دنبــال  بــه  کــه  شــرکت هایی 
بــرای ارتبــاط بــا مشــتریان خــود هســتند، ایجــاد 

کــرده اســت.
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یــک  عنــوان  بــه   رســانه های  اجتماعــی 
ابــزار ارتباطــی دو طرفــه در طــول بحــران

بــه دلیــل اشــتراک گذاری اجتماعــی و تعــداد 
ــی کــه از ایــن پلتفرم هــا اســتفاده  ــاد کاربران زی
اجتماعــی  شــبکه های  ســایت های  می کننــد، 
بــه  بــه گســترش دسترســی شــما  می تواننــد 
پیــام، در مواقــع اضطــراری کمــک کننــد. افــراد 
می تواننــد از آن بــه عنــوان یــک مســیر ارتباطــی 
بــاز بــرای پاســخ دادن، پرســیدن ســؤال و ارائــه 

به روز رســانی اســتفاده کننــد.
کانال هــای  بحرانــی،  زمــان  در  واقعیــت،  در 
 رســانه های  اجتماعــی ممکــن اســت از طریــق 
بــه  کمــک  بــرای  رســانه های  اجتماعــی  رصــد 
از  اطــالع  بــرای  مدیــران  اضطــراری  واکنــش 
بــا  و  باشــند  مفیــد  اســت،  جریــان  در  آنچــه 
ســرعت بــاالی  رســانه های  اجتماعــی، نتیجــه 
مدیریــت مؤثــر بحــران توســط گــروه اجتماعــی 
شــما می توانــد متفــاوت باشــد. تلفــن ثابــت 
ــا ســایر روش هــای ســنتی تر ارتباطــی ممکــن  ی
اســت بســته به نوع وقوع بحران، در دســترس 
نباشــد و ارتبــاط درلحظــه یــک بــه یــک و یــک 
بــه چنــد  رســانه های  اجتماعــی بــرای ارتبــاط بــا 

اســت. حیاتــی  آســیب دیده  جمعیت هــای 
پلتفرم هــای اجتماعــی یکــی از مؤثرتریــن راه هــا 
بــرای گروه هایــی هســتند کــه در کانــون یــک 
فاجعــه فعالیــت می کننــد )بــه عنــوان مثــال، 
دولتــی  رســانه های  اجتماعــی  گروه هــای 
تــا  بهداشــتی(  مراقبت هــای  کارشناســان  یــا 
بــرای عمــوم  بــه ســرعت  را  اطالعــات معتبــر 
منتشــر کننــد. بــرای افــرادی کــه در طــرف دیگــر 
می کننــد،  رســانه های  اجتماعــی  کار  فاجعــه 
راهــی را بــرای مــردم فراهــم می کننــد تــا بــا هــم 
ارتبــاط برقــرار کــرده و فاجعــه را درک کننــد. ایــن 
نادیــده  برندهــا  تعامــالت نمی تواننــد توســط 
گرفتــه شــوند، امــا بایــد بــا احتیــاط بــا آن رفتــار 

شــود.

پلتفرم های کلیدی
طبــق یــک نظرســنجی، اســتفاده از فیســبوک و 
توییتــر بــه عنــوان منابع خبری در حــال افزایش 
اســت، زیــرا بریتانیایی هــا بــه طــور فعــال بــه 
دنبــال اطالعــات در مــورد اخبــار محلی و ملی از 
ایــن ســایت های رســانه ای آنالیــن بــا اســتفاده 
از حســاب های اجتماعــی خــود هســتند. %62 
از بریتانیایی هــا می گوینــد کــه اخبــار خــود را از 
به دســت  اجتماعــی  شــبکه های  ســایت های 

می آورنــد.
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بنابرایــن، هنگامی کــه جهــان در یــک بحــران 
قــرار دارد،  رســانه های  اجتماعــی در یــک برنامــه 

ارتباطــات بحرانــی چــه کارکــردی دارنــد؟
• ارتباط سریع و مستقیم و به روز به مخاطبان 

شما؛
• حمایــت از افــرادی کــه بــه کمــک یــا اطالعــات 

نیــاز دارنــد؛
در  بیشــتر  یادگیــری  بــرای  اجتماعــی  رصــد   •
مــورد آنچــه در جهــان و صنعــت شــما اتفــاق 
می افتــد و همچنیــن آنچــه مــردم از برنــد شــما 

نیــاز دارنــد.

بهترین شیوه های ارتباطات
هنــگام برنامه ریــزی اســتراتژی روابط عمومــی 
در بحــران، درک نحــوه انتشــار اطالعــات بســیار 
مهــم اســت. اعضــای گــروه خــود را تعییــن کنیــد 
ــی را هــم در طــول بحــران  ــا مکالمــات اینترنت ت
باشــند.  نظــر داشــته  زیــر  از آن  بعــد  و هــم 
آمــوزش دادن و هماهنــگ کــردن گــروه خــود 
در مــورد چگونگــی رســیدگی بــه ایــن شــرایط و 
گــزارش دادن بــه کســی کــه می توانــد از رشــد 
مشــکل جلوگیــری کنــد و بــه آســان تر شــدن 
ــد، اهمیــت  ــده کمــک کن تصمیم گیری هــای آین

دارد.
پیچیدگی هــای  بــه  توجــه  بــا  بایــد  شــرکت ها 
مشــارکت  مــورد  در  تغییــر  حــال  در  قوانیــن 
و  اســتراتژی ها  بــا  قبــل  از  روابط عمومــی، 
در  رســانه های  اضطــراری  دســتورالعمل های 
ــر  ــب، اگ ــن ترتی ــه ای ــاده شــوند. ب  اجتماعــی آم
یــک بحــران پیش بینی نشــده رخ دهــد کــه نیــاز 
بــه اقــدام ســریع داشــته باشــد، آمــاده خواهیــد 
عنــوان  بــه  از  رســانه های  اجتماعــی  کــه  بــود 
ابــزاری قدرتمنــد بــرای کمــک در عبــور از هــرج و 

مــرج اســتفاده کنیــد.
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از  اســتفاده  بــرای  را  زیــر  دســتورالعمل های 
 رســانه های  اجتماعــی در مواقــع بحــران در نظــر 

ــد: بگیری
نقش ها را تعیین کنید.

ارتباطــی  ابتــکارات  مســئولیت  کــه  افــرادی 
ــه طــور  ــد ب ــد بای ــر عهــده دارن شــرکت شــما را ب
مــداوم مکالمــات آنالیــن را رصــد کــرده و در 

کننــد. آن هــا شــرکت 

برای بحران خود هشتگ بسازید.
هنگامــی کــه یــک شــرکت در نتیجــه یــک بحــران 
بــا روابط عمومــی منفــی مواجــه می شــود، مــردم 
متوســل  بــه  رســانه های  اجتماعــی  احتمــاالً 
تــا ســؤال بپرســند و دربــاره آنچــه  می شــوند 
اتفــاق افتــاده اســت، بیشــتر بداننــد. اگــر یــک 
هشــتگ کوتــاه و قابــل درک ایجــاد کنیــد، افــراد 
می تواننــد موقعیــت را شناســایی کننــد، ســؤال 
بپرســند و به روزرســانی های شــما را آســان تر 

بــه اشــتراک بگذارنــد.

مخاطبان خود را درگیر کنید.
پاســخ  ســؤالی  هــر  بــه  کــه  شــوید  مطمئــن 
بیشــتر  اطالعــات  بــرای  را  افــراد  و  می دهیــد 
بــه وب ســایت شــرکت خــود هدایــت می کنیــد. 
عــالوه بــر ایــن، بــا خبرنــگاران و تأثیرگــذاران 
صنعــت خودتــان تمــاس بگیریــد تــا آ ن هــا را در 
جریــان مشــکل خــود قــرار دهیــد. ایــن یکــی از 
روش هــای کارگردانــی و کنتــرل داســتان اســت.

گفتگو را شیرین نگه دارید.
ــا ســؤاالت  ــه نظــرات ی ــگام پاســخ دادن ب در هن
افــراد از اســتفاده از اظهــارات خشــک شــرکتی 
خــودداری کنیــد. مطمئــن شــوید کــه در ایــن 
ــا لحــن محــاوره ای صحبــت می کنیــد.  ــه ب مرحل
بــا مخاطبــان خــود، صــادق، واقعــی و دلســوز 

باشــید.

موضوع را از انظار عمومی حذف کنید.
فــرض کنیــد انتقــاد شــدیدی دریافــت کرده ایــد. 
بــا  کنیــد.  را تصدیــق  آنهــا  وجــود  بایــد  شــما 
این حــال، بحــث در مقابــل یــک مخاطــب بــزرگ 
ــد شــما را  ــه ســرعت یکپارچگــی برن ــد ب می توان
تضعیــف کنــد. طــرح رســانه اجتماعــی شــما در 
اینجــا بایــد فقــط از دو حــرف تشــکیل شــود: 
ــد  ــان حاصــل کنی ــام مســتقیم )DM(. اطمین پی
کــه همــه افــراد ســازمان دقیقــاً می داننــد کــه 
بایــد )یــا نبایــد( در مــورد بحــران در  رســانه های 

 اجتماعــی چــه بگوینــد.
را  همــه  نمی توانیــد  باشــید،  داشــته  یــاد  بــه 
راضــی کنیــد و در بســیاری از مــوارد، کاربــران 
منفی بــاف در  رســانه های  اجتماعــی فقــط بــه 
دنبــال شــنیده شــدن هســتند. یــاد بگیریــد و 
تشــخیص دهیــد چــه زمانــی بهتــر اســت نظرات 
آن ها را نادیده بگیرید تا بتوانید زمان و انرژی 
خــود را روی ارتباطــات ســازنده تر متمرکــز کنیــد.
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نظارت کنید.
نظــارت بــر اشــارات اجتماعــی شــرکت شــما بــه 
طــور کلــی ایــده خوبــی اســت، امــا در طــول 
یــک بحــران روابط عمومــی حیاتــی اســت. بــا 
جســتجوی  گــوگل،  هشــدارهای  از  اســتفاده 
اجتماعــی،  منشــن های  و  کلیــدی  کلمــات 
می توانیــد چیزهــای مثبــت و منفــی کــه مــردم 
در مــورد کســب وکار شــما می گوینــد را پیگیــری 
کنید. هدف اصلی ســازمان شــما باید همیشــه 
مشــارکت در گفتگو و در نتیجه شــکل دادن به 

روایــت مشــکل شــما باشــد.

اشــتباهاتی کــه هنــگام گنجانــدن 
برنامــه  در   رســانه های  اجتماعــی 
مدیریــت بحــران خــود بایــد از آنهــا 

اجتنــاب کنیــد.
شمشــیر دولبــه را بــه خاطــر داشــته باشــید 
اجتماعــی  شــبکه های  از  داریــد  قصــد  زیــرا 
بــا پتانســیل کامــل خــود بــرای محافظــت از 
اعتبــار برنــد خــود اســتفاده کنیــد. از آنجایــی 
و  هســتند  آنــی  کــه  رســانه های  اجتماعــی 
اخبــار بــه ســرعت در میان افــراد زیادی پخش 
هــر  اســت.  بــاال  بســیار  ریســک   می شــود، 
چیــزی کــه در  رســانه های  اجتماعــی ارســال 
ــه طــور  ــد، پتانســیل ایــن را دارد کــه ب می کنی
گذاشــته  اشــتراک  بــه  و  مشــاهده  نامحــدود 
ــا پســت حــذف  شــود. حتــی اگــر یــک توییــت ی
شــود، ممکــن اســت قبــالً توســط تعــداد زیــادی 
از افــراد عکــس از صفحــه گرفتــه شــده باشــد.
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همان طــور کــه برنامــه مدیریــت بحــران خــود 
را بــرای گنجانــدن  رســانه های  اجتماعــی بــه روز 
می کنیــد، بخــش بهتریــن روش هــا را اضافــه 
می کنــد،  کمــک  شــما  گــروه  بــه  کــه  کنیــد 
کنــد: جلوگیــری  زیــر  رایــج  اشــتباهات  از  تــا 

پاسخ آهسته یا با تأخیر
از آنجایی که اطالعات و دیدگاه ها به ســرعت 
در  رســانه های  اجتماعــی پخــش می شــوند، 
شــما بایــد آمــاده باشــید کــه در صــورت بــروز 
بحــران بــه ســرعت پاســخ دهیــد. در غیــر ایــن 
اطالعاتــی  خــأ  یــک  اســت  ممکــن  صــورت، 
ــا انتقــادات و گمانه زنی هــای  ظاهــر شــود کــه ب
پــر می شــود. شــما  ســازمان  مــورد  در  مــردم 

دعواهای عمومی
اینترنــت  در  همــه  کــه  می شــود  گفتــه 
منتقــد هســتند، کــه می توانــد منجــر بــه 
تشــدید ســریع تنش هــا شــود. کارمنــدان 
خــود را تشــویق کنیــد تــا بــه دنبال کننــدگان 
شــیوه ای  بــه   رســانه های  اجتماعــی 
دهنــد. پاســخ  ثابــت  و  محترمانــه، صادقانــه 

گرفتار نشدن
در طــول برنامه ریــزی خــود کمــی وقــت 
بگذاریــد تــا برخــی از بیانیه هــای ضــروری 
آمــاده  را  بــرای  رســانه های  اجتماعــی 
کنیــد تــا در زمــان وقــوع بحــران بعــدی 
آمــاده باشــید. شــما می توانیــد متــن مــورد 
نیــاز را بــرای موقعیــت منحصربه فــرد تنظیــم 
کنیــد، امــا داشــتن یــک پاســخ ویــژه لحظــه ای، 
می کنــد. صرفه جویــی  انــرژی  و  زمــان  در 

نکات نهایی
در پایــان، ممکــن اســت پیش بینــی بحران هــا 
آن هــا  بــرای  امــا می تــوان  باشــد،  غیرممکــن 

آمــاده بــود.
بــه  می ســازید،  را  خــود  گــروه  کــه  همانطــور 

دهیــد: پاســخ  زیــر  ســؤاالت 
مالکیــت  اجتماعــی،  گــروه  در  کســی  چــه   •
ــن  ــرد، تعیی ــر عهــده می گی ــی را ب اســتراتژی کل
وظایــف و اطمینــان از اینکــه گــروه در هــدف 

باقــی مــی مانــد؟
• شناســایی و رصــد بحران هــای احتمالــی بــر 

عهــده کیســت؟
• چــه کســی قــرار اســت بــه مدیریــت و یــا ســایر 

ذینفعــان اطــالع دهــد؟
• چــه کســی  رســانه های  اجتماعــی را مدیریــت 
کــرده و بــه ســؤاالت پاســخ می دهــد؟ چه کســی 
پیام هایــی را کــه از طریــق کانال هــای دیگــر وارد 

می شــود، مدیریــت خواهــد کــرد؟
• کــدام یــک از مدیــران بــه عنــوان ســخنگوی 

می کننــد؟ عمــل  رســانه 
در  شــما  سیاســت  رســانه های  اجتماعــی   •

چیســت؟ بحــران  وقــوع  هنــگام 
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  پاندمی کرونا و روزنامه نگاری سیار

  

در اوج همه گیــری جهانــی کرونــا در مــاه مــه ســال 2020 و بــا بســته شــدن 
مرزهــا، مــن در ایــاالت متحــده »گیــر افتــاده بــودم«. خــودم را بــدون تیــم 
لــوازم  کیــت  یــک  و   iPhone یــک  حــال،  ایــن  بــا  تجهیزاتــم می دیــدم.  و 
جانبــی داشــتم کــه چنــد مــاه قبــل و پــس از دوره روزنامه نــگاری بــا تلفــن 
همــراه در »الجزیــره« درســت کــرده بــودم. همیــن دوره باعــث شــده بــود 

متوجــه شــوم ایــن مهارت هــا چه قــدر می تواننــد حیاتــی باشــند. 

تعداد کلمات: 694  کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 4  دقیقه

برگرفته از
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در زمانی کــه بســیاری از همکارانــم بــه دلیــل 
نگرانــی از بیمــاری کوویــد 19 و محدودیت هایــی 
کــه در ســفر وجــود داشــت، قــادر بــه ادامــه کار 
نبودنــد، مــن تیــم یــک نفــره ای تشــکیل دادم و 
تنهــا چنــد مــاه پــس از اتمــام دوره روزنامه نگاری 
از  البتــه  کــردم.  شــروع  را  خــودم  کار  ســیار، 
بــا روش هــای عکس بــرداری و ویرایــش  قبــل 
دوره  حــال،  ایــن  بــا  داشــتم.  آشــنایی  فیلــم 
روزنامه نــگاری ســیار در زمینــه تولیــد اخبــار بــا 
تلفن همراه به من کمک شــایانی کرد. با توجه 
بــه کار انفــرادی و محدودیت هــای عکاســی بــا 
موبایــل، اخبــار غیر فــوری و گزارش هــای مربــوط 
بــه شــرکت ها را انتخــاب کــردم کــه در آن هــا 
محــدود بــه خواســته های ضرب االجلــی نبــودم.

شــکی نیســت کــه محدودیت هــا و چالش هایــی 
وجــود  همــراه  تلفــن  بــا  انفــرادی  کار   بــرای 
تــا  داشــتم  نیــاز  اضافــی  زمــان  بــه  دارد. 
تجهیــزات و میکروفــون خــود را بــرای مطابقــت 
کنــم.  تنظیــم  الجزیــره  دســتورالعمل های  بــا 
نــور  بــه وضعیــت  بــه شــدت  بایــد  همچنیــن 
توجــه می داشــتم، بنابرایــن از عکاســی در شــب 
اجتنــاب می کــردم. به عــالوه، نمی توانســتم در 
هــوای بارانــی فیلــم بگیــرم، چــون وســیله ای 
ــرای محافظــت از تجهیزاتــم پیــدا نکــردم. اگــر  ب
تقریبــاً  بــاد همــراه می شــد  بــا وزش  شــرایط 
غیرممکــن بــود کــه بــدون لــرزش بتــوان عکــس 

و فیلــم گرفــت.

در طــول کار، مــن متوجــه شــدم کــه فیلم برداری 
از اجســامی کــه در فاصلــه ای دور قــرار دارنــد، 
بــا  )دســت کم  همــراه  تلفــن  از  اســتفاده  بــا 
برخــالف  اســت.  بی معنــا  تقریبــاً  آیفــون( 
عملکــرد  تلویزیونــی،  اســتاندارد  دوربین هــای 
نیســت.  خــوب  آیفــون  گوشــی های  در  زوم 
و  عکس هــا  بهتریــن  ثبــت  بــرای  بنابرایــن، 
ســاخت ســکانس های مناســب، شــما به معنای 
واقعــی کلمــه بایــد بــه شــیئی کــه از آن عکاســی 
ــا موبایــل  می کنیــد نزدیــک شــوید. مــن هرگــز ب
واقعــا  آن کــه  مگــر  نمی کنــم  عکس بــرداری 
مجبــور باشــم. بــه همیــن دلیــل، یــک دســتگاه 
گیمبــال  نــام  بــه   )stabilizer( تثبیت کننــده 
)gimbal( خریــدم کــه در گرفتــن عکس هــای بــا 

ــادی  ــه مــن کمــک زی ــرزش ب ــدون ل ــت و ب کیفی
ــرد. ک

بــر کیفیــت صــدا حیــن  عــدم امــکان نظــارت 
فیلم بــرداری نیــز چالــش بــزرگ دیگــری بــود. 
بــه طــوری کــه مــن مجبــور می شــدم فیلــم را 
بــه طــور مکــرر متوقــف کنــم تــا کیفیــت صــدا را 
بررســی کنــم، تــا مانــع افــت کیفیــت صــدا شــوم.
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در  ذخیره ســازی  محدودیت هــای  دلیــل  بــه 
تلفن هــای همــراه، بایــد در نحــوه ضبــط فیلم هــا 
مصاحبه هــای  مــن  می کــردم.  دقــت  بســیار 
خــود را بــه چنــد ســوال چنــد دقیقــه ای محــدود 
فضــای  ضبطــی،  ویدئوهــای  زیــرا  می کــردم؛ 
زیــادی را اشــغال می کردنــد. در صــورت بیشــتر 
شــدن حجــم فیلم هــا مجبــور می شــدم در حیــن 
فیلم بــرداری، زمانــی را بــرای انتقــال آن هــا، بــه 
یــک هــارد اکســترنال اختصــاص دهــم؛ ایــن کار 
زمان بــر بــود و غیرعملــی، زیــرا اغلــب فقــط بــرای 
دفعــات محــدودی بــه افــراد دسترســی داشــتم، 

افــرادی کــه مشــغله زیــادی نیــز داشــتند.

در جریــان اعتراضــات تبعیــض نــژادی کــه پــس 
از قتــل جــورج فلویــد توســط یــک افســر پلیــس 
مینیاپولیــس، سراســر آمریــکا را فراگرفــت، مــن 
در مــوارد متعــددی از آن کیــت آیفــون کــه قبــالً 
بــرای تهیــه گزارش هــای  بــودم  درســت کــرده 
زنــده اســتفاده کــردم. بــا ایــن کار، مــن عمــالً 
بــه عنــوان یــک خبرنــگار میدانــی و مکمــل بــرای 

پوشــش اعتراضــات شــناخته شــدم.

کــه  می گفتنــد  مــردم  اوقــات  بعضــی  البتــه 
ارشــد  خبرنــگار  یــک  کننــد  بــاور  نمی تواننــد 
الجزیــره انگلیســی بــه تنهایــی بــا موبایــل خــود 
کار می کنــد! متوجــه شــدم کــه در ذهن بســیاری 
از آمریکایی هــا از اعتبــار کافــی بــرای این کــه مــرا 
بــه عنــوان یــک خبرنــگار بشناســند، برخــوردار 
نیســتم. بــا ایــن حــال، گزارش هــای کار شــده 
مــن، اثبــات می کننــد کــه عملکــرد مناســبی در 
ایــن زمینــه داشــتم. در نهایــت، آنــان بــه مــن 
می گفتنــد تفــاوت ایــن ویدئوهــا بــا فیلم هــای 
ــل تشــخیص  ــن اســتاندارد عمــالً قاب ــک دوربی ی

نیســت.

در نهایــت، ایــن واقعیــت کــه مــن بــه تنهایــی و 
فقط با گوشی آیفون خود، خبر و گزارش تولید 
بــرای مخاطبــان بی اهمیــت  کــرده ام، احتمــاالً 
اســت. آنچــه مهــم اســت ایــن اســت کــه مــن در 
شــرایط غافل گیرکننــده ای توانســتم بــه کار خــود 
ادامــه داده، اتفاقــات مختلــف را گــزارش کــرده 
و رســالت خبرنــگاری خــود را انجــام دهــم. در 
نهایــت، هــدف مــا بــه عنــوان یــک شــبکه، ایــن 
اســت کــه بــدون توجــه بــه شــرایطی کــه داریــم 
و ابزارهایــی کــه اســتفاده می کنیــم، محتــوای 

جــذاب و تأثیرگــذاری تولیــد کنیــم.
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 ارتباطات درونی و برندسازی؛
 چگونه متخصصان مدیریت دانش،  
 فرهنگ یک سازمان آموزشی را شکل
می دهند؟

انجمــن کـِـی بنگلــور گروهــی از متخصصــان حــوزه مدیریــت دانــش اســت )KM(  کــه 
بــه شــکل منظــم بــرای بحــث در مــورد مطالعــات مــوردی، پیشــرفت ها و ترندهــا در 
ایــن حــوزه کنــار هــم جمــع می شــوند. در گردهمایــی اخیــر بــا محوریــت برندســازی و 
ارتباطــات در مدیریــت دانــش و ابتــکارات یادگیــری با شــرکت کنندگانی از پنج کشــور، 

مجموعــه ای از بینش هــا و نــکات تخصصــی مــورد بحــث قــرار گرفتنــد.

تعداد کلمات: 1560 کلمه            زمان تقریبی مطالعه: 7 دقیقه

برگرفته از
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تراینز
بــه گفتــه ود پــراکاش، مســئول ارشــد دانــش 
شــرکت خدماتــی تحــول دیجیتــال تراینــز؛ وقتــی 
بحــث بــه ایجــاد برنامــه مدیریــت دانــش در هــر 
ســازمانی می رســد، همــه مــا اهمیــت فرهنــگ را 
درک می کنیــم. برندســازی و ارتباطــات عناصــر 
حیاتی تمرین ساخت فرهنگ هستند. فلسفه 
برندســازی ایــن اســت که کاربــران نهایی بتوانند 
آن ابتــکار یــا پلتفــرم را بــه روش شــخصی خــود 
بــا هــدف خاصــش مرتبــط ســازند. بنابرایــن، 
نام هایــی  دانــش،  اشــتراکی  شــرکت های 
بشــناس(،  را  خــود  )مشــتری    KYC ماننــد 
KYS  )راه حــل خــود را بشــناس( یــا KYE  )فــرد 

متخصص خود را بشناس( را انتخاب می کنند.
کــی  شــامل  مجــزا  دانشــی  اپلیکیشــن های 
بانــک )مخــزن دانــش ســازمانی(، کــی ری یــوز 
)مؤلفه هــای تجــاری و فناورانــه قابــل اســتفاده 

مجــدد(، کــی بیــد )منابــع فعال ســازی فــروش، 
پیشــنهادی(  طــرح  مؤلفه هــای  شــامل 
در  کــه  جریانــی  )محتــوای  تیــوب  کــی  و 
هســتند. اســت(  شــده  طبقه بنــدی  کانال هــا 

)رویدادهــا،  کانکــت  کــی  اپلیکیشــن ها  دیگــر 
بایت هــا  کــی  و  انجمن هــا(  افــراد،  یابنــده 
تلفــن  روی  بایــت  انــدازه  بــه  )دانش هایــی 

در  چــت  ربــات  همچنیــن  هســتند.  همــراه( 
ــه  ــذاری شــده اســت ک ــا نام گ ــش دلت ــال دان پرت
اســت. نهایــی  کاربــر  ورودی هــای  براســاس 
تیــم KM در تراینــز امســال دو رویــداد بســیار 
 TKL بــزرگ را برگــزار کــرده اســت. یکــی بــه نــام
)لیــگ دانــش تراینــز( اســت و نقطــه توجــه آن 

چالش هــای  طریــق  از  دانــش  مصــرف  روی 
دوم  رویــداد  اســت.  بــوده  روزمــره  جــذاب 
فســتیوال دانــش خوانــده می شــود کــه »ایــن 
از  مختلفــی  انــواع  همــکاری  روی  رویــداد 
دارد. تمرکــز  جالبــی  شــکل  بــه  مصنوعــات 

همچنین یک فصلنامه خبری مدیریت دانش به 
نام رزونانس وجود دارد. این نام از رقابتی اخذ 
شــده کــه مشــارکت زیــادی را دریافــت کــرده بود.
بــه گفتــه ود پــراکاش: ارتبــاط مــداوم کلیــد ایجاد 
آگاهــی و افزایــش پذیــرش ابتــکارات مختلــف 
مدیریــت دانــش اســت. در تراینــز از گروهــی از 
 Knowledge@Trianz آی دی های ایمیل با نام
اســتفاده شــده اســت کــه بــه همــکاران کمــک 
می کند تا آن را از دیگر جوامع تشخیص دهند.

نمادهایی مرتبط به هر خالقیت یا پلتفرم برند 
وجــود دارد کــه دوبــاره بــه یــادآوری برنــد کمــک 
کــرده اســت. برنــد مدیریت دانش بــا گواهی ها، 
جوایــز و هدایــای سفارشــی ماننــد ماگ هــای 
قهــوه، خــودکار، جاکلیدی یا دیگر یادگاری  هایی 
ــا افتخــار در محــل کار یــا خانــه  کــه می تواننــد ب
اســت. شــده  تقویــت  شــوند،  داده  نمایــش 
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زیرساخت افکونس
زیرســاخت  دانشــی  خدماتــی  گــروه  شــعار 
افکونــس )KSG( »بیامــوز، بــه اشــتراک بگــذار، 
رشد کن« است. به گفته جایاداتا الد عضو تیم 
مدیریــت دانش،برندســازی مدیریــت دانــش 
می شــود. شــروع   KSG نمــاد  برندســازی  بــا 

خالقیت هــای  برندســازی ها،  تمــام  در  نمــاد 
و محصــوالت  دانشــی  دارایی هــای  ارتباطــی، 
اســتفاده می شــود. پرتــال دانــش افکونــس، 
بــه  کــه  اســت  شــده  نام گــذاری   GNOSIS

 APeL اســت.  تجربــی  یادگیــری  معنــی 
اســت. افکونــس  مجــازی  یادگیــری  پرتــال 
ــری  ــا تمرکــز روی »یادگی کمپیــن دیگــری کــه ب
مدل هــای  ارتقــاء  جهــت  در  انجــام«  و 
یادگیــری مجــازی ســاخته شــده اســت، »تویــی 
دارد. نــام  درخشــان«  ســازمانی  درخشــان، 

همچنیــن جایاداتــا خالقیــت دیگــری بــه نــام 
صفر بزرگ را برای حذف خطاها و اشــتباهات 
معمول حین فعالیت های حساس وصف کرد. 

این مورد خطاها و عیوب صفر را عالمت گذاری 
»مجموعــه  کــرد:  جمع بنــدی  او  می کنــد. 
ــا قــرار  ــی اســت کــه ب مــاروِل مجموعــه ویدئوی
شــگفتی های  معــرض  در  مهندســان  دادن 
ســاخت و ســاز در جهــان، بــه دنبــال ایجــاد 
حــس شــگفتی و تحریــک تخیــل آنــان اســت«.
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راه حل های جهانی هیندوجا
سندیا ناگاراج، مدیر ارشد HGS، زمینه را برای 
خالقیــت مدیریــت دانــش ایــن شــرکت جهانــی 
فراهــم ســاخت. او بــا ایــن جملــه شــروع کــرد: 
عناصــر ســازمان حول محور رهبــری، ارتباطات 
بــرای  را  انگیــزه  و  آگاهــی  نــوع حاکمیــت،  و 
به اشتراک گذاشــتن و اســتفاده از ســرمایه های 
می کننــد. ایجــاد  مؤثرتــر  شــکل  بــه  دانشــی 
بــا  رابطــه  در  دانــش  مدیریــت  بــر  حاکمیــت 
خــوب  تصمیم هــای  قابلیــت  کــردن  ایجــاد 
از  کــه  می کنــد  کمــک  مــورد  ایــن  اســت. 
بهــره وری  دانــش  از  اســتفاده مجــدد  طریــق 
ــری  ــر پایدارت ــه کارب ــد و تجرب ــدا کن افزایــش پی
داد  هشــدار  او  امــا  می کنــد.  فراهــم  را 
و  دیدگاه هــا  بــا  همســو  اســت  ممکــن  کــه 
آینــد. پدیــد  نیــز  چالش هایــی  اولویت هــا، 

HGS به شــکل مؤثری اســتفاده و اثر مدیریت 

دانش را از راه تنظیم انتظارات توسط رهبری، 
حمایــت مالــی رویدادهــا و جوامــع متنــاوب، 
گنجانــدن  و  محتــوا  جمــع آوری  بــه  تشــویق 
می کنــد. بازاریابــی  عملکــرد  ارزیابــی  در  آن 
مدیریــت  تأثیــر  و  فعالیــت  معیارهــای 
مشــارکت کنندگان،  نفــوذ  شــامل  دانــش 
کنش هــای  و  دانشــی  ســرمایه  کیفیــت 
تأییــد  او  اســت.  دانــش  از  مجــدد  اســتفاده 
می تواننــد  خــاص  مقیاس هــای  کــه  کــرد 
ســرعت  عملکــرد،  بودجــه  تیــم،  کارایــی 
تکمیــل کار و نمــرات میــزان رضایــت باشــند.
بایــد  ایــن  نهایــت  کــه در  کــرد  او جمع بنــدی 
نشــان داده شــود کــه چگونــه مدیریــت دانــش 
می تواند بهره وری، نوآوری، تعالی کســب و کار 
و درآمــد را ارتقــاء بخشــد. بایــد »طــرز تفکــر 
ســنتی« کار کــردن بــا شــبکه های شــخصی یــا 
تیم هــای مســتقیم بــا »طــرز تفکــر جمعــی« 
و  جهانــی  دیدگاه هــای  و  مشــترک  اهــداف 
بهتریــن راهکارهــای جهانــی جایگزیــن شــود.
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راه حل هــای مهندســی و کســب و کار 
بوش

ده اصل مدیریت دانش به شیوایی توسط مانوج 
هاری هــاران، مدیــر ارشــد دانــش راه حل هــای 
شــد. ارائــه  بــوش  کار  و  کســب  و  مهندســی 
تخصــص،  بازگویــی،  شــامل  اصــل  ده  آن 
جســتجو،  همــکاری،  کار،  جریــان  رفتارهــا، 
متقابــل  کارکردهــای  هــدف،  به موقع بــودن، 
هســتند. شکســت  از  یادگیــری  و  داشــتن 
بــه گفتــه مانــوچ، »یــک سیســتم قابــل دوام 
و  کنیــد  مســتقر  را  آن  و  بســازید  حداقلــی 
هــم  تــا  کنیــد  کار  مکــرر  طــور  بــه  ســپس 
ویژگی هــای جدیــد اضافــه کنیــد و هــم بنــا بــر 
بازخــورد کاربــر اصالحاتــی اعمــال کنیــد. یــک 
ثبــت  برندســازی،  از  ضــروری  بســیار  جنبــه 
فضایــی بــرای نــام در ذهــن کارمنــد اســت«.
پرداختــن بــه نیازهــای کارکنــان بــرای تعلــق و 
توجــه بــه رفتارهــای موجــود )بــه طــور مثــال، 
ترجیحــات بــرای کانال هــای دیجیتــال مختلــف( 
مهــم اســت. مانــوج توصیــه کــرد کــه برند ســازی 
بایــد  دانــش  مدیریــت  زمینــه  در  خالقیــت 
کنــد. منعکــس  را  آثــارش  و  اصلــی  هــدف 
او تأییــد کــرد: »بــه عنــوان مدیــر ارشــد دانــش، 
بایــد همــان انــدازه کــه موفقیت هــای خــود را 
ــه  ــز ب ــم، شکســت های خــود را نی ــغ می کنی تبلی
اشــتراک بگذاریــم«. او خالصــه کــرد: »وقتــی 
بحــث مدیریــت دانــش مطرح می شــود، بهترین 
عوامــل بازاریابــی، اعتمــاد و مالکیــت هســتند.«
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نوآوری های ایسیز
همان طــور کــه توســط راندیــر پوشــپا، بنیان گــذار 
نوآوری هــای ایســیز  نشــان داده شــده اســت، 
رایزنــان نیــز می تواننــد اهمیــت مدیریــت دانــش 
را برای مخاطبین وسیع تر و جهانی تبلیغ کنند. 
همان طــور کــه ســرعت »آینــده کار« افزایــش 
می یابــد، مدیریــت دانــش نیــز برتــری می گیــرد. 
بــه گفتــه راندیــر: » اتخــاذ تغییــرات دیجیتــال 
و فضــای کار دیجیتــال از انتظــارات همــه فراتــر 
رفتــه اســت. ولــی اینکــه فضــای کار دیجیتــال 
بــه انــدازه فضــای کار فیزیکــی مدبرانــه باشــد 
یــک چالــش اســت«. بایــد کارکنــان بتواننــد بــه 
ــا کار آنالیــن بحــث و  شــکل مؤثــری در رابطــه ب
بــارش فکــری کننــد و هماهنگــی داشــته باشــند.
نقــش  دانــش  »مدیریــت  راندیــز:  گفتــه  بــه 
در  مــا  می کنــد.  بــازی  مــورد  ایــن  در  کلیــدی 
تــالش بوده ایــم تــا متخصصــان را از اهمیــت 
مدیریــت دانــش و اینکــه چــرا مدیریــت دانــش، 
درمــان درســت چالش هایــی اســت کــه از محیــط 
ســازیم.« آگاه  برمی خیزنــد،  آنالیــن  کارهــای 
انتشــار  ایســیز،  نوآوری هــای  مثــال،  به طــور 
نشــریه ای هفتگــی بــا عنــوان اخبــار مدیریــت 
دانش را شــروع کرده اســت که اتفاقات کلیدی 
در دنیــای مدیریــت دانــش را پوشــش می دهــد. 
جمــع آوری  برخــط  رســانه های  از  اخبــار  ایــن 
شــده اند. ایســیز محصــوالت مدیریــت دانــش را 
بررســی کــرده و بــه متخصصــان کمــک می کند تا 
بهتــر محصــوالت جدیــد و موجــود را درک کننــد.
راندیــز خالصــه کــرد: »مدیریــت دانــش ضمیمــه 
قــوی بــه جعبه ابــزار مدیریــت اســت و می توانــد 
بــه ســازمان ها کمــک کنــد تــا رهبــری و رقابــت را 

حفظ کننــد.«
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جاده پیش رو
بــرای  فرآینــد  طــراح  آر،  دیلیــپ  گفتــه  طبــق 
طــور خالصــه  بــه   ،TCS در  دانــش  مدیریــت 
مدیریــت دانــش در صورتــی در ســازمان های 
آموزشــی موفــق می شــود کــه در آنهــا آگاهــی، 
باشــند.  داشــته  وجــود  اقتبــاس  و  پذیــرش 
جایابــی،  بایــد  دانــش  مدیریــت  برند ســازی 
فرآیندهــا و دارایی هــا را پوشــش داده و هــدف و 

ارتبــاط آن را بــه وضــوح انتقــال دهــد.
ارزش هــا، بیانیــه مأموریــت و عناصــر مدیریــت 
و  برند ســازی  مؤثــری  بــه شــکل  بایــد  دانــش 
مرتبط شــوند. این مورد به ایجاد آثار و پایداری 
نوآوری هــای مدیریــت دانــش و اثرگــذاری آن 

تیم هــا کمــک می رســاند.

ــا اشــاره  ــه آنه مــوارد وســیع تر کــه طــی بحــث ب
شــد آگاهــی در مــورد پتانســیل مدیریــت دانــش 
بــرای توانمند ســازی اقتصــادی و فرهنگــی در 
جامعــه و همــکاری بین المللی بین متخصصین 
مدیریــت دانــش را ارتقــاء مــی داد. ایــن مــورد بــه 
ــی مدیریــت دانــش  ــی توســط شــبکه جهان خوب

نمونه ســازی شــده اســت.
بــه طــور مثــال، گالدیــس کمبــوی، یــک رایــزن 
نوآوری هــای  از  نایروبــی  در  دانــش  مدیریــت 
جوامــع  توســعه،  حــوزه  در  دانشــی  اشــتراک 
جوانان و مناطق روســتایی حمایت کرده اســت. 
او همچنین برای نقشه برداری و اشتراک دانش 
در آفریقــا در گردهمایی هــای برخــط مشــارکت 
می کنــد. طبــق گفتــه گالدیــس مدیریــت دانــش 
ســطح  افزایــش  بــرای  می توانــد  همچنیــن 
نوآوری هــای اجتماعی-اقتصــادی، تغییــر شــکل 
آمــوزش مجــازی و ایجــاد اشــتغال در ارزیابــی 

پروژه هــا کمــک برســاند.
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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
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