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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 :
ــا مباحــث و موضوعــات موردنیــاز مخاطبــان تخصصــی  مجلــه تخصصــی آموزشــی، تحلیلــی مکــث در پــی آن اســت ت
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. در ایســتگاه هفتــم از مکــث، چهــار حــوزه »اســتراتژی هایی در روابط عمومــی«، »روان شناســی در روابط عمومــی«، 

ــد. ــرار گرفته ان ــی ق ــی« موردبررس ــگ در روابط عموم ــی« و »برندین ــی و روابط عموم ــانه های اجتماع »رس

آیــا تــا بــه حــال اصطــاح روابــط تحلیل گــر یــا AR را شــنیده اید؟ در مقالــه اول از بخــش »اســتراتژی های روابط عمومــی« 
بــه بررســی ایــن اصطــاح می پردازیــم و تفــاوت آن بــا روابط عمومــی و روابــط رســانه ای را بررســی می کنیــم. همچنیــن می آموزیم 
کــه یــک تحلیل گــر چــه وظایفــی دارد، بــرای ایفــای نقــش خــود چــه برنامــه ای را دنبــال می کنــد و مــا بــرای شــروع ایــن برنامــه 
بــه چــه مــواردی نیــاز داریــم؟ در مقالــه دوم بــه شــرح ویژگی هــای یــک اســتراتژی منعطــف می پردازیــم و پیشــنهادهایی را در 

ایــن راســتا بررســی می کنیــم.

بــرای ســنجش توانایــی فعــاالن حــوزه روابط عمومــی، آزمونــی بــا عنــوان NCAT طراحــی شــده اســت. ایــن آزمون چیســت 
و چــه مــواردی را می ســنجد؟ در اولیــن مقالــه از بخــش »روان شناســی و روابط عمومــی«، ایــن آزمــون را بررســی خواهیــم کــرد. 
در مقالــه دوم نیــز می خوانیــم کــه احساســات چــه اهمیتــی بــرای روابط عمومــی دارنــد و چگونــه می تواننــد عملکــرد ســازمان 

را ارتقــاء دهنــد.

در مقالــه اول از بخــش ســوم بــا عنــوان »رســانه های اجتماعــی و روابط عمومــی« بــه ادامــه کارکردهــای وب ســایت و اثــر 
آن روی عملکــرد ســازمان می پردازیــم و در مقالــه دوم بــا اصطــاح فضــای تاریــک آشــنا می شــویم؛ فضایــی در الیه هــای عمیــق 

اینترنــت کــه احتمــاالً کاربــران عــادی هیچ وقــت از آن باخبــر نخواهنــد شــد. 

در آخریــن مقالــه کــه در بخــش »برندینــگ و روابط عمومــی«  درج شــده بــه بررســی عملکــرد آژانس هــای روابط عمومــی و 
ارتبــاط آن بــا هــوش رســانه ای می پردازیــم؛ اینکــه یــک آژانــس چگونــه می توانــد بهتــر عمــل کنــد و بایــد در ســازمان خــود چــه 

ابعــادی را ارتقــاء دهــد.
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روابط تحلیل گر چیست؟

 B2B حــوزه ای از ارتباطــات اســت کــه معمــوالً توســط کســب وکارهای ،)Analyst Relations) AR ــا ــر ی ــط تحلیل گ رواب
بــرای ایجــاد شــهرت و آگاهــی از نــام تجــاری در میــان کارشناســان صنعــت، معــروف بــه تحلیل گران صنعت اســتفاده می شــود. 

عــاوه بــر مــوارد دیگــر، تحلیل گــران نیــز بــر فــروش در صنعــت فنــاوری تأثیــر می گذارنــد.

※  1229 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 10 دقیقه

برگرفته از:
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کســب وکارهایی کــه بــه دنبــال افزایــش شــهرت خــود در میــان مخاطبــان هدف شــان هســتند، می تواننــد از یــک برنامــه 
AR بــرای انتقــال مؤثــر نقــاط قــوت کلیــدی و نقــاط فــروش منحصر به فــرد بــه تحلیل گــران و ایجــاد روابــط ســودمند متقابــل 

ــتفاده کنند. اس

تفاوتروابطتحلیلگروروابطعمومی
ــا حــدودی مشــابه  ــه ت ــن دو زمین ــه ای ــا اینک ــر کامــاً شــبیه روابط عمومــی اســت. ب ــط تحلیل گ ــد رواب ــر کنی شــاید فک
هســتند و هــر دو در محــدوده وســیع تری از ارتباطــات قــرار دارنــد، امــا از نظــر مخاطــب و تکنیک هــای مورداســتفاده کامــاً 
متفــاوت هســتند. روابــط تحلیل گــر بــه ارائــه اطاعــات بــه گــروه خاصــی از افــراد نیــاز دارد و روابط عمومــی نیــز همین طــور؛ 

امــا مخاطبــان و رویکــرد موردنیــاز آن  هــا کامــاً بــا هــم متفــاوت هســتند.

تفاوتمیانروابطتحلیلگروروابطرسانهای
مشــابه مــورد قبلــی، مــا اغلــب روابــط تحلیل گــر را در یــک بســته روابط عمومــی رســانه ای تصــور می کنیــم؛ امــا روابــط 
تحلیل گــر کامــاً متفــاوت هســتند. روابــط رســانه ای زمانــی برقــرار می شــوند کــه روابط عمومــی تــاش می کنــد تــا بــا 
روزنامه نــگاران و ســردبیران کلیــدی ارتبــاط برقــرار کنــد تــا احتمــال دربرگیــری را در رســانه های خــود افزایــش دهــد. فعالیت هــای 
روابط عمومــی شــرکت های B2B می توانــد شــامل نشســت های خبــری ویــژه روزنامه نــگاران، بیانیه هــای مطبوعاتــی و دعــوت 

بــه رویدادهایــی بــا هــدف نهایــی تبلیغــات و مدیریــت شــهرت بــرای آن شــرکت باشــد.

ــوب و  ــه، ارتباطــات مکت ــز شــامل جلســات توجیهــی تحلیل گران ــر نی ــط تحلیل گ ــام مقایســه، فعالیت هــای رواب در مق
دعــوت بــه رویدادهــای تحلیلــی اســت؛ امــا همــه اینهــا بــر اشــتراک گذاری داده هــای فنــی، اســتراتژیک و تجربــی مربــوط بــه 
محصــوالت و خدمــات متمرکــز خواهــد بــود تــا تحلیل گــران بتواننــد درک خــود را از چگونگــی حرکــت و توســعه کلــی صنعــت 

عمیق تــر کــرده و اطمینــان حاصــل کننــد کــه کســب وکار شــما بخشــی از تصویــر کلــی بــازار اســت.

شرکتهایتحلیلگر
احتماالً شــما مؤسســات بزرگ مشــاوره ای مانند Forrester Research، Gartner، IDC و researcher ۴۵۱ را می شناســید 
کــه بازیگــران بزرگــی بــه شــمار می آینــد؛ امــا مؤسســه های متوســط، کوچک تــر و تحلیل گــران آزاد و بســیار ماهــر دیگــری نیــز 

وجــود دارنــد کــه اطاعــات صنعتــی و تحقیقــات داده را در بخــش فنــاوری شــما ارائــه می دهنــد.
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ایــن در حالــی اســت کــه امــروزه دیگــر صــرف ارتبــاط بــا یــک شــرکت کافــی نیســت. بســته بــه آن بخــش از فنــاوری کــه 
کســب وکار شــما آن را مدیریــت می کنــد، بهتــر اســت در حوزه هــای امنیــت ســایبری، سیســتم های اطاعاتــی، دفاعــی و امنیتــی 
و غیــره از شــرکت های تحلیل گــری کــه در ایــن بخــش تخصــص دارنــد، کمــک بگیریــد. این هــا روابــط تحلیل گــری اســت کــه 

شــما بایــد کنــار یکدیگــر جمــع کــرده و آنهــا را توســعه دهیــد.

یکتحلیلگرچهمیکند؟
بــه همــان روشــی کــه روابط عمومــی بــر ایجــاد رابطــه شــما بــا مخاطبــان هــدف تمرکــز می کنــد، روابــط تحلیل گــر نیــز 
ــد.  ــه می کنن ــران چ ــم تحلیل گ ــم و ببینی ــب برگردی ــه عق ــدم ب ــک ق ــد ی ــود. بیایی ــران می ش ــا تحلیل گ ــط ب ــاد رواب ــث ایج باع
تحلیل گــران در صنایــع فنــاوری اطاعــات فعالیــت کــرده و تحقیقــات اولیــه و ثانویــه را انجــام می دهنــد تــا توضیحــات بــازار، 
روندهــا و پیش بینی هــا را تعییــن کننــد. آنهــا همچنیــن خدماتــی را بــه کســب وکارهای مرتبــط بــا کاربــر نهایــی و فروشــندگان 
فنــاوری ارائــه می دهنــد کــه می توانــد از مشــاوره بی طرفانــه در مــورد تصمیمــات خریــد تــا حمایــت از توســعه محصــول جدیــد 

را شــامل شــود.

از آنجــا کــه صنایــع فنــاوری اطاعــات اغلــب پیچیــده هســتند، تقاضــای باالیی بــرای اطاعات و خدمات ارائه شــده توســط 
ــرکت ها  ــن ش ــد؛ بنابرای ــمار می رون ــه ش ــه ب ــرمایه گذاری قابل توج ــک س ــب ی ــد اغل ــات خری ــود دارد. تصمیم ــران وج تحلیل گ

می خواهنــد قبــل از امضــای هــر قــراردادی تــا حــد امــکان از آن مطلــع شــوند.

ــن منطقــی اســت کــه هــر کســب وکاری در بخــش  ــد؛ بنابرای ــران اعتمــاد دارن ــه تحلیل گ ــاوری اطاعــات ب ــداران فن خری
فنــاوری بخواهــد بــا تحلیل گــران ارتبــاط برقــرار کنــد. بــا ایــن حــال، تعامــل بــا آنهــا چنــدان آســان نیســت؛ چــه برســد بــه تبدیــل 
آنهــا بــه حامیــان. تحلیل گــران بــه جمــع آوری حقایــق، روندهــا و اطاعــات عاقه مندنــد، نــه بازاریابــی متــوازی. بــرای دســتیابی 

بــه تحلیل گــران و ایجــاد رابطــه مفیــد بیــن آنهــا و کســب وکار شــما، بهتریــن کار تنظیــم برنامــه روابــط تحلیل گــر اســت.

برنامهARچیست؟
برنامــه روابــط تحلیل گــر، راهــی اســت کــه شــما بــا اســتفاده از آن می توانیــد بــه صــورت رســمی اســتراتژی تعییــن کنیــد 
کــه بــا کــدام تحلیل گــر ارتبــاط برقــرار کنیــد، چگونــه بــه آنهــا دســت یابیــد و اهــداف خــود را ثبــت و پیشــرفت تان را دنبــال کنیــد.

ــران،  ــا تحلیل گ ــت ب ــخ، نشس ــش و پاس ــی، پرس ــات تحلیل ــد جلس ــی مانن ــامل فعالیت های ــد ش ــما می توان ــه ش برنام
ــط  ــتراتژی رواب ــد. اس ــر باش ــوارد دیگ ــیاری م ــاوره ای و بس ــارکت های مش ــول، مش ــفارش محص ــات پیش س ــدازی جلس راه ان
تحلیل گــر نیــز ماننــد اســتراتژی روابط عمومــی، نیــاز بــه پایــه محکمــی از تحقیقــات دارد. همچنیــن شــما بایــد در کســب وکار 

خــود از افــراد مرتبــط )مدیــران محصــول، مدیرعامــل و ســایر مدیــران اجرایــی( اســتفاده کنیــد.
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اولیــن قــدم بــرای برنامــه شــما، جمــع آوری اطاعــات از درون ســازمان تان اســت کــه بــه احتمــال زیــاد بــرای تحلیل گرانــی 
کــه می خواهیــد بــا آنهــا همــکاری کنیــد، جــذاب خواهــد بــود. کیفیــت برنامــه شــما می توانــد بــا بررســی ادراک تحلیل گــر بــه 
صــورت قابل توجهــی افزایــش یابــد تــا بینــش عمیق تــری نســبت بــه دیدگاه هــا و نظــرات تحلیل گــران منتخــب خــود به دســت 
آوریــد. ایــن کار بــه کســب وکار شــما کمــک می کنــد تــا بــا تحلیل گــران در ســطح عمیق تــری تعامــل داشــته و اثربخشــی برنامــه 

تحلیــل  روابــط خــود را افزایــش دهید.
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چهکسیمیتواندبهشمادرتعاملباتحلیلگرانکمککند؟
نقــش تحلیل گــران و رابطــه بــا آنهــا در کنــار بــازار فنــاوری همچنــان در حــال رشــد و تغییــر اســت. بــرای کســب وکارهای 
فنــاوری کــه بــه دنبــال ورود بــه ایــن حــوزه هســتند، داشــتن متخصصــان تحلیــل روابــط داخلــی غیرممکــن اســت؛ حتــی اگــر 
تعــداد افــرادی کــه می خواهیــد بــا آنهــا تعامــل داشــته باشــید کــم اســت، بهتــر اســت توســعه نــوع رابطــه مــورد نیــاز بــا افــراد 
ــد کــه خدمــات  ــون آژانس هایــی وجــود دارن ــه همیــن دلیــل اکن ــه متخصصــان واگــذار شــود. ب ــر ب ــا شــرکت های تحلیل گ ی

تحلیــل روابــط ارائــه داده و متخصصانــی نیــز بــه صــورت آزاد در ایــن زمینــه فعالیــت می کننــد.

از آنجــا کــه متخصصــان روابط عمومــی در حــال حاضــر برخــی مهارت هــای قابــل  انتقــال موردنیــاز بــرای تحليــل روابــط را 
دارنــد و هــر دو حرفــه نيــز زیــر چتــر ارتباطــات قــرار می گیرنــد، برخــی از آژانس هــای روابط عمومــی اکنــون متخصصــان تحليــل 

روابــط را بــه کار می گيرنــد و خدماتــی نیــز در ایــن راســتا ارائــه می دهنــد. 

برایشروعیکبرنامهروابطتحلیلگربهچهتکنیکهایینیازدارید؟
عاقانــه نیســت کــه تنهــا بــه یــک تکنیــک وابســته باشــید. داشــتن انــواع تکنیک هــای رشــد، بــه شــما کمــک می کنــد تــا 

برنــد خــود را از چندیــن وجــه و حتــی از راه نوســانات بــازار و تغییــرات دیگــر توســعه دهیــد.

پیــش از ایــن، در مــورد اهمیــت اســتفاده از کارمنــدان اثرگــذار صحبــت کردیــم. در مرحلــه بعــد بایــد بودجــه را در نظــر 
بگیریــد. نیــازی نیســت بــه هــر تحلیل گــری کــه اســتخدام می کنیــد پــول بپردازیــد. شــرکت های تحلیل گــر مدل هــای پرداختــی 
مختلفــی دارنــد کــه در آنهــا دیدگاهــی عینــی و کارشناســانه از شــرکت و صنعــت در مقایســه بــا چشــم انداز هیأت مدیــره ارائــه 
ــار و مشــاوره دهنــد و در عــوض ممکــن اســت کســب وکار شــما  ــه مدیــران اجرایــی شــما، اعتب می دهنــد. آنهــا می تواننــد ب
بینــش و اطاعاتــی ارائــه دهــد کــه تحلیل گــران بــه تنهایــی قــادر بــه اســتخراج آنهــا از تحقیقــات داده نباشــند. بــه صــورت کلی، 
چــه شــرکت شــما در ایــن راه ســرمایه گذاری کنــد و چــه نکنــد، ضــروری اســت رهبــران کســب وکار شــما درک کننــد کــه روابــط 
تحلیل گــر، یــک ســرمایه گذاری بلندمــدت بــه منظــور ایجــاد اعتبــار و ارتبــاط بــا مشــاوران مــورد اعتمــاد صنعــت فنــاوری اســت.
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در این مطلب توضیح می دهیم که انعطاف پذیری استراتژیک چگونه می تواند استراتژی ارتباطی شما را بازتعریف کند.

استراتژی منعطف، مهم ترین 
بخش روابط عمومی

برگرفته از:

※  642 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۷ دقیقه
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نسبتبهچرخهخبربیشازحدحساسباشید
اکنــون جهــان در حــال پشــت ســر گذاشــتن یکــی از پرتحویل تریــن دوره هــای تاریــخ اســت و ســرعت آن نیــز کاهــش نمی یابــد. 
ــتند،  ــت هس ــد درس ــور می ش ــروز تص ــه دی ــی ک ــت. موضوعات ــر اس ــال تغیی ــه در ح ــرکت ها روزان ــردم و ش ــی م ــیوه زندگ ش
امــروز ممکــن اســت اشــتباه از آب درآینــد و همــه مــدام در حــال یادگیــری هســتند. اگــر می خواهیــد از درســت بــودن مســیر 
کســب وکار خــود اطمینــان یابیــد، اخبــار را بــه طــور مــدام و لحظــه ای دنبــال و جایــگاه خــود را نیــز در روایت هــا حفــظ کنیــد.

تبدیلبهیکمربیشوید،نهیکمروج
ــع  عــدم قطعیــت یــک امــر طبیعــی اســت. همان طــور کــه  وقــوع پاندمــی پیش بینــی شــرایط کســب وکار را در تمــام صنای
پیچیــده کــرد، رســانه ها و مخاطبــان آنهــا نیــاز مبــرم بــه متخصصانــی دارنــد تــا بتواننــد آنچــه را کــه در حــال رخ دادن اســت 
شــفاف کننــد و در مــورد چگونگــی مقابلــه بــا چالش هــای پیش آمــده مشــاوره دهنــد. بخش هــای خبــری کوچک تــر یــا ارتقــاء 
فــردی علنــی کــم و کمتــر ارزش گــذاری می شــود و بهتریــن راه بــرای ایجــاد پوشــش رســانه ای، ارائــه بینشــی عملــی اســت کــه بــه 

خواننــدگان آمــوزش داده و بــه آنهــا ارزش پیشــنهادی ارائــه می دهــد.
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بدانیدچهزمانیبایدیکقدمبهجلویابهعقببردارید
در دنیــای ارتباطــات اســتراتژیک، هــر کلمــه ای مهــم اســت. امــا در چشــم انداز فعلــی کلمــات بســیار زیــادی وجــود دارنــد کــه 
بســیاری از آنهــا بــرای مســائل موردنظــر اهمیتــی ندارنــد. ایــن موضــوع مانــع می شــود صداهایــی کــه بایــد شــنیده شــوند، 
ــع محــروم (POC( و اقلیت هــا اســت.  ــت از جوام ــه صحب ــه  خصــوص زمانی ک ــد؛ ب ــه دســت آورن بســتر شایســته خــود را ب
مهــم ایــن اســت کــه بدانیــد بایــد وارد چــه بحث هایــی شــوید و چــه زمانــی بایــد یــک قــدم بــه عقــب برگردیــد و اجــازه دهیــد 

ــند. ــه اوج برس ــا ب ــن دیدگاه ه ــن و انتقادی تری مهم تری

نتایجراپیشبینیکنید،امابرایتغییرمسیردرلحظهآمادهباشید
بــا اینکــه پذیــرش بی ثباتــی شــرایط بخشــی از روال زندگــی جدیــد یــا دوران پســاکرونا اســت، امــا بــاز هــم مهــم اســت کــه نتایــج 
بالقــوه هــر رویــداد مهــم در صنعــت خــود را پیش بینــی کنیــد. اســتراتژی ارتباطــی شــما بایــد همیشــه برخــی پیش بینی هــا را 
در مــورد آنچــه کــه بایــد انتظــار داشــته باشــید در برداشــته باشــد تــا بــه همــکاران، مســئوالن رده بــاال و مشــتریان شــما کمــک 

کنــد تــا براســاس آن برنامه ریــزی کننــد.

بــا ایــن حــال، اطاعــات جدیــد همیشــه در حــال آشــکار شــدن اســت و مهــم اســت کــه مطمئــن شــوید پیام هــای شــما در 
زمــان درســت بــه روز می شــوند تــا منعکس کننــده چشــم اندازی در حــال تغییــر باشــند؛ بــه  خصــوص زمانــی کــه تغییــرات بــا 
انتظــارات قبلــی شــما هــم  خوانــی ندارنــد. ایــن کار باعــث می شــود مخاطبــان هــدف شــما بداننــد کــه شــما بــه طــور مــدام 

وضعیــت را زیــر نظــر داریــد و تصمیمــات فعاالنــه ای بــرای بهبــود آن اتخــاذ می کنیــد.

اشتباهتانرابپذیریدوبهیادگیریوبهبودمتعهدباشید
بــا توجــه بــه اینکــه بســیاری از مــا تصمیمــات ســریعی بــرای حــل مشــکات جدیــد می گیریم، اشــتباه بــودن بعضی 
از ایــن تصمیمــات اجتناب ناپذیــر اســت. بــا ایــن  کــه تکیــه بــه روش هــای قبلــی و دفــاع از خــود آســان تر اســت، 

امــا بــه اشــتباهات خــود اعتــراف کنیــد و فروتنــی خــود را نشــان دهیــد تــا مخاطبــان توجــه بیشــتری به شــما 
نشــان دهنــد. یــک اســتراتژی ارتباطــی خــوب شــامل یادگیری از اشــتباهات و مشــخص کــردن گام هایــی برای 
ــری اســتراتژیک را در هســته اســتراتژی ارتباطــی  اعتماد ســازی و پیشــرفت اســت. اگــر مفهــوم انعطاف پذی
خــود حفــظ کنیــد، مطمئــن باشــید کــه برنــد شــما جلوتــر از رقبــا خواهــد بــود و به عنــوان یــک رهبــر فکــری 

ارزشــمند در صنعــت خودتــان و فراتــر از آن دیــده می شــود.
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Mمکــــــــــــــــــــــــــث” A X



M”مکــــــــــــــــــــــــــثمکــــــــــــــــــــــــــث A X

بخــــــــــــش دوم:
روان شــــــــــــنـاســــی

در روابـــط      عــمــومـی 



M”مکــــــــــــــــــــــــــثمکــــــــــــــــــــــــــث A X

بخــــــــــــش دوم:
روان شــــــــــــنـاســــی

در روابـــط      عــمــومـی 



ــرای موفقیــت در حــوزه فعالیت هــای  ــازه وارد ب ــان ت ــرورش اســتعدادهای مناســب و همسوســازی کارکن شناســایی و پ
روابط عمومــی بســیار مهــم اســت. شــرکت های روابط عمومــی و مؤسســات آموزشــی کــه محــل جــذب اســتعدادها هســتند از 

روش هــای مختلفــی بــرای ارزیابــی تناســب داوطلبــان مشــتاق بــه حضــور در روابط عمومــی اســتفاده می کننــد.

آزمون ملی شایستگی 
)NCAT(  ارتباطات

برگرفته از:

※  545 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۵ دقیقه
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ایــن روش هــا و ســطوح دشــواری آنهــا می تواننــد متفــاوت باشــند؛ امــا بایــد بــه طــور مــدام بــه روز شــوند تــا اطمینــان 
حاصــل شــود کــه معیارهــای ایــده آل ســطح اولیــه را منعکــس می کننــد.

آزمــون اســتعداد ارتباطــات ملــی یــا NCAT، یــک آزمــون اســتاندارد را بــرای کشــف اســتعدادهای ارتباطــی در روابط عمومــی 
ــازه وارد و متخصصــان شــاغل  و ارتباطــات ارائــه می دهــد. نمــرات NCAT نشــان دهنده تناســب و توانایــی فارغ التحصیــان ت

بــرای ایــن حرفــه اســت.

NCATکاربردهای
این تست در سه زمینه مفید است:

ــت  ــغلی تمام وق ــای ش ــوزی و موقعیت ه ــرای کارآم ــان را ب ــه فارغ التحصی ــی ک ــرکت های روابط عموم ــتخدام: ش 1- اس
اســتخدام می کننــد، می تواننــد از NCAT بــه عنــوان یــک ابــزار غربال گــری اســتفاده کننــد. ایــن شــرکت ها حتــی ممکــن اســت 

ــرای اولویت بنــدی  ــازات NCAT ب از امتی
و  قــوت  نقــاط  درک  درخواســت ها، 

ضعــف متقاضیــان اســتفاده کننــد.

پذیرش: مؤسســات آموزشــی   -2
کــه دوره هایــی مرتبــط بــا آمــوزش 
ــازمانی را  ــات س ــی و ارتباط روابط عموم
ارائــه می دهنــد می تواننــد از آزمــون 
ــا از  ــون ورودی ی ــوان آزم ــه عن NCAT ب
نمــره NCAT بــه عنــوان معیــار پذیرش 

ــد. اســتفاده کنن

ــی  ــای صنعت ــیه: نهاده 3- بورس
بــر  مبتنــی  تحصیلــی  بورســیه  کــه 
شایســتگی را بــه دانشــجویان ارتباطات 
اعطــا می کننــد، می تواننــد از نمــرات 
معیارهــای  کنــار  در  هــم   NCAT

کننــد. اســتفاده  خــود  غربال گــری 



Mمکــــــــــــــــــــــــــث” A X

شماره هفت |  آذر ماه    241401 |مجله تخصصی تحلیلی - آموزشی مکث
NCATتوسعه

ایــن آزمــون بــرای ارزیابــی داوطلبــان در قالــب پارامترهــای اســتعداد روابط عمومــی موفــق در آینــده نزدیــک ایجــاد شــده 
ــران  ــران ارتباطــات ســازمانی شــرکت ها و مدی ــران عامــل شــرکت های روابط عمومــی، مدی ــات مدی اســت. دیدگاه هــا و تجربی

اســتخدام در حــوزه ارتباطــات می تواننــد بــه عنــوان ابــزاری بــرای کمــک بــه توســعه ایــن آزمــون اســتفاده شــوند.

NCAT این موضوع را در چهار پارامتر ترسیم می کند که از طریق یک پرسش نامه چند گزینه ای ارزیابی می شوند:

ــا برخــی  ــه ت ــان و نشــانه گذاری گرفت ــان انگلیســی از دســتور زب ــی: ارزیابــی ایــن بخــش شــامل اصــول زب ۱( دانــش زبان
ــود. ــتن می ش ــب و نوش ــر درک مطل ــز ب ــا تمرک ــرفته ب ــای پیش جنبه ه

۲( اطالعــات عمومــی: ایــن بخــش دانــش داوطلبــان را از امــور جــاری، بــه ویــژه در حــوزه تجــارت و صنعــت، بــا تمرکــز بــر 
درک رســانه ها و برندهــا ارزیابــی می کنــد.

۳( اســتدالل منطقــی: ایــن بخــش عقــل ســلیم، تفکــر جانبــی و توانایــی یافتــن راه حــل بــرای مســائل پیچیده را پوشــش 
ــد. می ده

۴( تفســیر داده هــا: ایــن بخــش توانایــی داوطلبــان را بــرای درک ســریع، تجزیــه و تحلیــل و تفســیر داده هــا و بــه دســت 
آوردن بینشــی مفیــد از آنهــا می ســنجد.

ــگارش خــاق  ــه از ن ــات مقال ــزار می شــود. موضوع ــاه برگ ــه کوت ــا نوشــتن دو مقال ــون ب ــن آزم بخــش مقاله نویســی ای
عمومــی تــا نوشــتن مقالــه تخصصــی در مــورد رســانه ها، ارتباطــات و برندهــا را شــامل می شــود. مقــاالت ارســالی داوطلبــان 
ــگارش، درجه بنــدی می شــوند. ــودن روایــت، عمــق و انســجام تحلیــل ارائه شــده و رعایــت اصــول اساســی ن براســاس روان ب

در نهایــت الگــوی آزمــون اســتعداد ارتباطــات ملــی )NCAT( در ســال جــاری شــامل بخش هــا و اولویت هــای زیــر خواهــد 
بود:

۱. مهارت های زبانی )%25(

۲. اطاعات عمومی )%15(

۳. استدالل منطقی )%10(

۴. تفسیر داده ها )%10(

۵. نگارش )%40(
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Mمکــــــــــــــــــــــــــث” A X

شماره هفت |  آذر ماه    261401 |مجله تخصصی تحلیلی - آموزشی مکث

نظــارت بــر رســانه و ابزارهــای گــوش دادن بــه شــبکه های اجتماعــی )Social Listening(، قابلیــت تجزیــه و تحلیــل احساســات 
مخاطبــان را فراهــم می کنــد.

احساسات و چرایی اهمیت 
روابط عمومی

برگرفته از:

※  458 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 4 دقیقه
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چرااحساساتبرایروابطعمومیمهماست؟
نظــارت و بررســی احساســات مثبــت و منفــی مخاطــب، اعتبــار شــما در رســانه ها )از جملــه رســانه های اجتماعی( را می ســنجد. 
اعتبــار شــما بــا شــهرتتان مرتبــط اســت؛ زیــرا شــهرت شــامل باورهــا یــا نظراتی اســت که دیگــران دربــاره شــما دارند. احساســات 
می توانــد نشــان دهــد کــه آیــا شــما کار خــود را درســت انجــام می دهیــد و بایــد در مســیر باقــی بمانیــد یــا کارتــان اشــتباه اســت 

و بایــد بــه ســرعت بــه عقــب برگردید؟

چگونهازاحساساتاستفادهکنیم؟
ــا  ــد ی ــت ۱۰ درص ــات مثب ــد احساس ــا بدانی ــما تنه ــه ش ــت. اینک ــی اس ــد در روابط عموم ــاری مفی ــات، معی ــنجش احساس س
ــا کاهــش  ــن احساســات افزایــش ی ــد چــرا ای ــد بدانی ــه، کافــی نیســت. شــما بای احساســات منفــی ۳ درصــد افزایــش یافت
یافته انــد و چــه معنایــی می توانــد بــرای کار یــا مشــتریان شــما داشــته باشــد کــه البتــه ایــن کار بــه بررســی عمیــق نیــاز دارد.



Mمکــــــــــــــــــــــــــث” A X

شماره هفت |  آذر ماه    281401 |مجله تخصصی تحلیلی - آموزشی مکث

چندمثالازمعانیاحساسات:
یک بحران بالقوه

افزایــش شــدید احساســات منفــی یــا توجــه بیــش از حــد بــه موضوعــی منفــی در بیــن رســانه ها می توانــد نشــانه  شــکل گیری 
یــک بحــران باشــد. شــما بایــد ببینیــد کــدام رســانه ها یــا مکالمــات اجتماعــی تحت عنــوان مــوارد منفــی طبقه بنــدی می شــوند 
و چــه موضوعاتــی را در مــورد حرفــه شــما انتقــال می دهنــد. بــه عنــوان مثــال، آیــا اخیــراً در مــورد اشــتباه مدیرعامــل شــما 

صحبــت مــی کننــد یــا در مــورد محصــول یــا خدمتــی کــه مــورد اســتقبال مشــتریان شــما قــرار نگرفتــه اســت؟

اندازه گیری روند بهبود شهرت
شــما می توانیــد بــه احساســات کلــی خــود نــگاه کنیــد تــا ببینیــد آیــا تاش هایــی کــه بــرای بهبــود شــهرت خــود انجــام داده اید، 
تأثیــر داشــته اســت یــا خیــر؟ معیــاری را انتخــاب کنیــد تــا بتوانیــد دقیقــاً تعییــن کنیــد آیــا شــهرت شــما پیشــرفت داشــته یــا 

خیر؟

شکاف شهرت
احساســات منفــی همیشــه بــه ایــن معنــا نیســتند کــه بحــران در حــال شــکل گیری اســت بلکــه می توانــد شــکاف بالقــوه را 
بیــن آنچــه شــما در مــورد شــهرت برنــد خــود فکــر می کنیــد و آنچــه رســانه ها و مــردم درمــورد آن می گوینــد، برجســته کنــد. 
ســپس می توانیــد اســتراتژی روابط عمومــی خــود را محــور قــرار دهیــد و بــه ایــن شــکاف رســیدگی کنیــد تــا بــه یــک مســئله یــا 

بحــران تبدیــل نشــود.

سرعترصداحساسات
نظــارت و گــوش  دادن مــدام و ســریع بــه شــبکه های اجتماعــی بــه شــما ایــن امــکان را می دهــد تــا احساســات را در ســطح 
ــد کــه  ــد. پایــش ســریع احساســات توســط الگویــی اتفــاق می افت ــه و تحلیــل کنی باالیــی بیــن شــبکه های اجتماعــی تجزی
کلمــات کلیــدی یــا عبــارات تعیین شــده مربــوط بــه احساســات را می یابــد. کلمــات براســاس آنچــه »مثبــت« یــا »منفــی« در 
نظــر گرفتــه می شــوند دارای ارزش مرتبــط هســتند. بــرای نگاهــی عمیق تــر بــه اینکــه چــرا موضوعــی تحت عنــوان احساســات 

ــد. ــی هشــتگ ها را رصــد کنی ــد منشــن ها، پســت ها و حت ــدی شــده، می توانی ــا منفــی طبقه بن ــت ی مثب
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وب ســایت شــما یــک ابــزار ضــروری بــرای کســب وکار بــه شــمار مــی رود. در واقــع ممکــن اســت مهم تریــن ابــزار بازاریابــی و 
ارتباطــی شــما باشــد؛ زیــرا نســبت بــه هــر ابــزار دیگــری، بیشــتر افــراد صفحــات وب شــما را مشــاهده می کننــد. وب ســایت 
اغلــب اولیــن منبــع اطاعاتــی اســت کــه افــراد هنــگام جســتجوی آنایــن بــرای ســازمان یــا محصــوالت و خدماتــش بــه آن 

مراجعــه می کننــد. در بســیاری از مــوارد، ایــن می توانــد تنهــا شــانس ســازمان بــرای ایجــاد یــک اثــر خــوب باشــد.

۷ روش برای استفاده از 
وب سایت به عنوان ابزار 
روابط عمومی )بخش دوم(

برگرفته از:

※  ۱۳۶۴ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۱۰ دقیقه
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ــه  ــده گرفت ــی نادی ــه کاره روابط عموم ــی و هم ــزار حیات ــک اب ــوان ی ــه عن ــایت ب ــتفاده از وب س ــت اس ــات فرص ــب اوق اغل
ــری  ــت. ارتباط گی ــروری اس ــازمان ها ض ــرد س ــرای عملک ــت و ب ــی ماس ــام زندگ ــی در تم ــری اصل ــات، عنص ــود. ارتباط می ش

ــد. ــاش می کن ــق آن ت ــرای تحق ــایت ب ــه وب س ــت ک ــی اس ــاً موضوع ــن دقیق ــت و ای ــی اس ــی روابط عموم ــدف اصل ه

مــوارد اول تــا ســوم شــامل »برنامه ریــزی دقیــق و بررســی منظــم وب ســایت«، »طراحــی صفحــات جــذاب بــرای موتورهــای 
ــن  ــز در ای ــده نی ــوارد باقی مان ــد و م ــه ش ــل ارائ ــماره قب ــای SEO« در ش ــر روی فرصت ه ــرمایه گذاری ب ــتجو« و »س جس

ــد. ــرار می گیرن ــی ق ــماره مورد بررس ش

4.بازاریابیرسانههایاجتماعیراتقویتکنید
ــایت  ــط س ــده توس ــای تحلیل ش ــق داده ه ــت. طب ــرت آور اس ــی حی ــانه های اجتماع ــای رس ــترش دنی ــزان گس ــروزه می ام
ــان از رســانه های  ــت جه ــه ۵۴% جمعی ــن روزان ــه طــور میانگی ــه ب ــن زده شــد ک Smart Insights در جــوالی 2021، تخمی
اجتماعــی بــه ازای هــر نفــر 2.5 ســاعت اســتفاده می کننــد. ایــن داده هــا همچنیــن می گویــد کــه بیمــاری همه گیــر کوویــد 
باعــث افزایــش روزافــزون فعالیت هــای آنایــن و دیجیتــال شــده اســت. مرکــز تحقیقــات پیــو در فوریــه ۲۰۲۱ تخمیــن زد 

۷۲% از جمعیــت آمریــکا از نوعــی رســانه اجتماعــی اســتفاده می کننــد کــه خاصــه آن بــه شــرح زیــر اســت:

هســتند.  مــردم  نماینــده  کلــی  طــور  بــه  و  آنایــن  پلتفرم هــای  پراســتفاده ترین  و  فیســبوک  »یوتیــوب 
اینســتاگرام، لینکدیــن، اســنپ چت،  از ســایت هایی ماننــد توییتــر، پینترســت،  از آمریکایی هــا  بخــش کوچک تــری 
بــرای اشــتراک گذاری محتــوای  امــکان  ایــن  از  ردیــت و تیک تــاک اســتفاده می کننــد. شــما می توانیــد  واتــس اپ، 

تأثیرگــذار بــا مخاطبــان در شــبکه های 
کنیــد. اســتفاده  بــزرگ  اجتماعــی 

ــن  ــما ای ــه ش ــی ب ــانه های اجتماع رس
طــور  بــه  کــه  می دهنــد  را  امــکان 
ــان هــدف  ــا مخاطب ــی ب مســتقیم و آن
خــود ارتبــاط برقــرار کنیــد. ســپس 
می توانیــد آنهــا را بــه وب ســایت خــود 
ــه صفحــه  حــاوی  ــا ب ــد ت ــت کنی هدای
دســت  آنهــا  مورد عاقــه  محتــوای 

ــد. یابن
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ــای  ــر آن. پلتفرم ه ــلط ب ــرای تس ــاش ب ــه ت ــت، ن ــو اس ــک گفتگ ــه ی ــتن ب ــی پیوس ــانه های اجتماع ــت رس ــد موفقی کلی
ــرا از نقــش متخصصــان روابط عمومــی در  ــرای روابط عمومــی آنایــن بســیار مناســب هســتند؛ زی رســانه های اجتماعــی ب

ــد. ــت می کنن ــی حمای ــی و خارج ــط داخل ــاد رواب ایج

چند نکته کلیدی:

• شما باید یک استراتژی و پیام کلیدی داشته باشید تا بیشترین بهره را از پلتفرم های رسانه های اجتماعی ببرید.

ــری،  ــانه های خب ــد رس ــنتی مانن ــی س ــردی روابط عموم ــای کارک ــیاری از حوزه ه ــی در بس ــانه های اجتماع ــای رس • پلتفرم ه
ارتباطــات بازاریابــی، مدیریــت مســأله، ارتباطــات بحــران و روابــط اجتماعــی بــه کار می آینــد.

• کانال هــای اجتماعــی بازخــورد لحظــه ای در مــورد مســائل، محصــوالت، رویدادهــا، شــکایات و ترجیحــات مصرف کننــدگان 
ــد. فراهــم می کنن

• شــبکه های اجتماعــی محبــوب ماننــد توییتــر، فیســبوک، لینکدیــن، یوتیــوب و فلیکــر، پلتفرم هــای بســیار خوبــی بــرای 
ــی  ــی و حکومت ــازمان های دولت ــطوح س ــام س ــر و تم ــاب های بزرگ ت ــن حس ــک و همچنی ــب و کارهای کوچ ــی کس بازاریاب
ــه  ــی ب ــات دولت ــه اطاع ــرای دســتیابی ب ــه ب ــار در هفت ــک ب ــل ی ــکا حداق هســتند. ظاهــراً حــدود 70% از بزرگســاالن آمری

ــت.  ــوده اس ــم ب ــیار مه ــد ۱۹ بس ــری کووی ــول همه گی ــژه در ط ــر به وی ــن ام ــد.« ای ــوع می کنن ــی رج ــانه های اجتماع رس

• در حــال حاضــر بســیاری از شــرکت ها از رســانه های اجتماعــی بــرای مدیریــت اولیــه ارتبــاط بــا مشــتری اســتفاده 
می کننــد.

5.یکاتاقخبرآنالینمفیدایجادکنید
ــام  ــم را انج ــای مه ــیاری از عملکرده ــت و بس ــروری اس ــوع و ض ــیار متن ــما بس ــایت ش ــن در وب س ــر آنای ــاق خب ــک ات ی
ــرای انتقــال  ــوان از رســانه ب ــرای رســانه ها کارکــردی محــوری اســت؛ امــا می ت می دهــد. بدیهــی اســت کــه اطاع رســانی ب
ــاء  ــان، ارتق ــط ذی نفع ــت رواب ــازمانی، مدیری ــازمانی برون س ــات س ــرد: ارتباط ــتفاده ک ــز اس ــا نی ــن کارکرد ه ــا ای ــات ب اطاع
ســطح شــهرت، مدیریــت مســئله، ارتباطــات بحــران، ارتباطــات ســرمایه گذار و ســهام دار، ارتباطــات بازاریابــی و محتــوای 
ــل  ــداد و تعام ــت روی ــی، مدیری ــط اجتماع ــا(، رواب ــخنرانی ها و ارائه ه ــار س ــامل انتش ــانه ای )ش ــط رس ــده، رواب حمایت  ش
بــا رســانه های اجتماعــی. برخــی از محتــوای مرتبــط بــا کارمنــدان کــه بــه روابــط خارجــی نیــز مرتبــط هســتند معمــوالً در 

ــوند. ــده می ش ــرکت گنجان ــایت ش وب س
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ــه در آن  ــد ک ــاد کنن ــما ایج ــرف ش ــمندی از ط ــای ارزش ــد حمایت ه ــد و می توانن ــاد می کنن ــار ایج ــت، اعتب ــات مثب تبلیغ
ــد  ــر می توانی ــد. اگ ــه می دهن ــا خدمــات آن ارائ ــی در مــورد ســازمان شــما و محصــوالت ی مفســران خارجــی نظــرات مثبت
کلمــات کلیــدی قــوی را در محتــوای مطبوعاتــی خــود بگنجانیــد. همچنیــن پیوندهــای داخلــی مربــوط بــه صفحــات مرتبــط 

را در وب ســایت خــود قــرار دهیــد.

یــک اتــاق خبــر آنایــن بــرای گنجانــدن اطاعــات مورد نیــاز و بــه خصــوص جزئیــات ارتباط گیــری ۲۴ ســاعته بــا خبرنگارانــی 
کــه ممکــن اســت بعــد از ســاعت ها از ســایت 

شــما اســتفاده کننــد یــا در مناطــق دورافتــاده 
ــر  ــت. ه ــی اس ــند، حیات ــتقر باش ــی مس زمان

ــورد  ــق در م ــرای تحقی ــگار از وب ب روزنامه ن
اســتفاده  داســتان  یــک  پیش زمینــه 
می کنــد؛ بنابرایــن ارســال یــک کیــت 
ــروری  ــر ض ــاق خب ــد در ات ــانه ای مفی رس

ــت. اس

۶.مقــاالتووبالگهــارا
دروبســایتخــودمنتشــر

ــد کنی
مقــاالت  و  وبــاگ  پســت های  بیــن  تفــاوت 
ــدگاه  ــوالً از دی ــاگ معم ــت وب ــک پس ــت؟ ی چیس

شــخصی و براســاس نظــرات نوشــته می شــود و 
می توانــد شــامل حقایــق یــا اطاعــات باشــد؛ امــا براســاس تجربــه و شــخصی تر اســت. یــک مقالــه معمــوالً بــرای انتقــال 

حقایــق، اطاعــات، اخبــار و بــا دیــدگاه بی طرفانــه نوشــته می شــود.

محتــوا می توانــد بــه روش هــای مختلفــی منتقــل شــود؛ نــه فقــط در قالــب کلمــات. شــما می توانیــد از تصاویــر و ویدئوهــا، 
پادکســت و ابزارهــای دیگــر بــرای انتقــال نــکات مورد عاقــه خــود اســتفاده کنیــد.

انتشــار منظــم مقالــه یــا وبــاگ در وب ســایت، یــک ابــزار مؤثــر بــرای تثبیــت حضــور شــما در بــازار رقابتــی اســت. از آن بــرای 
برجسته ســازی ماهرانــه تخصــص خــود و ایجــاد اعتمــاد و اعتبــار اســتفاده کنیــد.
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بــا ایــن  حــال شــما بایــد بــه طــور مــدام محتوایــی بــا کیفیــت بــاال را در وباگ هــا یــا مقــاالت خــود بنویســید تــا یــک اثــر 
مثبــت در روابط عمومــی ایجــاد کنیــد. محتــوای عالــی یــک راه قدرتمنــد بــرای جــذب بازدیدکننــدگان اســت. اگــر تحقیقاتــی 
ــی  ــه خوب ــج موتورهــای جســتجو )SERP( ب ــوا در صفحــات نتای ــن محت ــدی انجــام داده باشــید، ای در حــوزه کلمــات کلی

ــدی خواهــد شــد. رتبه بن

۷.وبسایتشماوسیلهخوبیبرایخبرنامههااست
خبرنامه هــای ایمیلــی حــاوی اخبــار و به روز رســانی های مهمــی هســتند کــه خواننــدگان شــما را در مــورد 
ــا  ــر آنه ــال از عم ــی س ــر س ــی اگ ــد. حت ــه می دارن ــه روز نگ ــم ب ــات مه ــر اطاع ــوالت و دیگ ــا محص ــد ی برن
گذشــته باشــد، بــاز هــم ابــزار برجســته ای بــرای جــذب مخاطــب از مخاطبــان هــدف بــه وب ســایت شــما 
هســتند. بــه عنــوان مثــال در ارتباطــات بازاریابــی شــما می توانیــد اطاعــات مختصــری بــرای یــک محصــول 

یــا ســرویس در خبرنامــه خــود بنویســید و ســپس از دکمــه »Call to Action« بــرای انتقــال خواننــدگان 
بــه وب ســایت اســتفاده کنیــد تــا آنهــا بتواننــد در مــورد پیشــنهادتان بیشــتر بخواننــد و در صــورت 

تمایــل نســبت بــه خریــد اقــدام کننــد.

 CTA یــا ارســال در دکمه هــای »SUBMIT« ضمنــاً کارشناســان توصیــه می کننــد از کلمــه
اســتفاده نکنیــد. ایــن کلمــه مناســب نیســت و معنــای منفــی دارد؛ بنابرایــن از ایــن 

عبــارات جایگزیــن اســتفاده کنیــد:

 Download Whitepaper / Get your eBook                                    
Join the Newsletter / Subscribe to Newsletter

 )opt-out( انصــراف  و   )Opt-in( انتخــاب  گزینه هــای 
تــا  می کنــد  کمــک  کســب و کارها  بــه  همچنیــن 

در  آنهــا  مشــترکان  کننــد  حاصــل  اطمینــان 
بــه  معمولــی  خواننــدگان  بــا  مقایســه 

ــه می شــود  ــه آنچــه ارائ ــاد ب احتمــال زی
دارنــد. بیشــتری  عاقــه 
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اندیشههاینهایی
نقــش یــک وب ســایت تجــاری کاربــردی، در دســترس، واکنش گــرا و قابل اســتفاده را نمی تــوان بیــش از حــد مــورد  تأکیــد 
قــرار داد. پــس از شــیوع بیمــاری کوویــد 19، وب ســایت ها بــرای مدتــی حلقــه اصلــی ارتبــاط بیــن یــک ســازمان و مخاطبــان 
آن بودنــد. امــا وب ســایت ها بایــد کاربرپســند باشــند. بنابرایــن داشــتن وب ســایتی کــه عملکــرد خوبــی داشــته باشــد، یــک 
ــی  ــنتی روابط عموم ــتراتژی های س ــه اس ــال ب ــای دیجیت ــزودن ابزاره ــت. اف ــی اس ــی و روابط عموم ــمند بازاریاب ــزار ارزش اب
ممکــن اســت کار آســانی نباشــد. بــا این حــال، هنگامــی  کــه بتوانیــد از مزایــای وب ســایت خــود اســتفاده کنیــد، متوجــه 

ــد شــد. ــز خواهی پیشــرفت های آن نی



نگــران نباشــید کــه بــا اصطــاح فضــای تاریــک آشــنا نیســتید؛ شــما تنها نیســتید. بــا این حــال، تحقیقــات نشــان داده که 
بیشــتر محتــوای روابط عمومــی در شــبکه های اجتماعــی تاریــک بــه اشــتراک گذاشــته شــده و در مــورد آن صحبــت می شــود.

فضای تاریک:
آنچه که هر متخصص 
روابط عمومی باید بداند

برگرفته از:

※  ۷۶۸ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۷ دقیقه
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ــا روابط عمومــی از  ــن موضــوع باعــث نمی شــود ت ــم؛ امــا ای ــک را ببینی ــم فضــای تاری ــن درســت اســت مــا نمی توانی ای
توجــه بــه آن غافــل شــود.

پلتفرم هایــی ماننــد متــا، توییتــر، پینترســت و ردیــت داده هــای مربــوط بــه نحــوه تعامــل مــردم بــا محتــوا را بــه اشــتراک 
می گذارنــد. آنهــا سیســتم عامل های اجتماعــی »بــاز« هســتند. در مقابــل، فضــای تاریــک کانال هــای اجتماعــی چنیــن اطاعاتــی 
را رد می کننــد. فعالیــت پشــت درهــای بســته اغلــب در میــان گروه هــای دوســتان، خانــواده و همــکاراِن بــه دقــت کنترل شــده 

ــد. رخ می ده
ــک  ــد، از ی ــا دریافــت کرده ای ــه اشــتراک گذاشــته ی ــج ب ــق پیام رســان های رای ــر محتوایــی را از طری ــال، اگ ــوان مث ــه عن ب

پلتفــرم اجتماعــی تاریــک اســتفاده کرده ایــد. ایمیــل و پیامــک را نیــز فرامــوش نکنیــد.
احتمــاالً در ســی دقیقــه گذشــته از یــک پلتفــرم اجتماعــی بــا فضــای تاریــک اســتفاده کرده ایــد. eMarketer می گویــد 
ســال گذشــته ۳.۰۹ میلیــارد کاربــر ماهانــه از نرم افزارهــای پیام رســان در سراســر جهــان اســتفاده کرده انــد کــه نســبت بــه ســال 
گذشــته ۶.۱ درصــد افزایــش داشــته اســت. همچنیــن پیش بینــی شــده کــه در ســال ۲۰۲۴ بیش از ســه  چهــارم کاربــران اینترنت 

در سراســر جهــان بــه صــورت ماهانــه از یــک نرم افــزار پیام رســان اســتفاده خواهنــد کــرد.

دو محرک اصلی برای گسترش فضای تاریک وجود دارد:

اضطراب
همان طــور کــه می دانیــم، اســتفاده از رســانه های اجتماعــی می توانــد 

باعــث ظهــور اســترس و اضطــراب به ویــژه در میــان کاربــران جــوان شــود. 
ــه  ــل Z )ک ــخ دهندگان نس ــه ۴۵% از پاس ــد ک ــان می ده ــات نش تحقیق
اولیــن نســل بشــر هســتند کــه در عصــر دیجیتــال بــه دنیــا آمده انــد( 

احســاس می کننــد کــه »فشــاری بیــش از حــد در رســانه های اجتماعــی در 
تمــام جوانــب وجــود دارد«.

ــراد  ــب اف ــرا اغل ــه چ ــرد ک ــوان درک ک ــی می ت ــه راحت ــه ب ــن زمین در ای
صمیمیــت کانال هــای اجتماعــی تاریــک را بــه دور از چشــمان تیزبیــن و 
قضاوت هــای تنــد ترجیــح می دهنــد. بــا اســتفاده از ایــن نرم افزارهــا ضمــن 

تقویــت رابطــه بــا کســانی  کــه بیــش از همــه بــه آنهــا اهمیــت می دهیــم، 
ــم. ــاداش بیشــتری دریافــت می کنی ــر و اغلــب پ فشــار کمت
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حریم خصوصی
محــرک دوم حریــم خصوصــی اســت. در طــول چنــد ســال گذشــته، مــردم نگــران ایــن موضــوع هســتند کــه چگونــه 
ــوالً  ــد. معم ــتفاده می کنن ــود اس ــاری خ ــع تج ــبرد مناف ــرای پیش ــخصی ب ــات ش ــی از اطاع ــانه های اجتماع ــرکت های رس ش
کانال هــای اجتماعــی بــا فضــای تاریــک، کنتــرل بیشــتری در ایــن زمینه هــا ارائــه کرده انــد. پیام هــا رمزگــذاری شــده و 
تبلیغ کننــدگان نیــز بــه اطاعــات دسترســی ندارنــد. در اینجــا اعتمــاد عنصــری حیاتــی اســت و اشــتباه کــردن تبعاتــی بــه دنبــال 

دارد.

فضایتاریک،محتوایروابطعمومیرامیبلعد
 RadiumOne .حجــم فعالیتــی کــه پشــت درهــای بســته یــا در همــان فضــای تاریــک صــورت می گیــرد سرســام آور اســت
می گویــد ۸۴% از ســهم محتــوای پلتفرم هــای اجتماعــی در فضــای تاریــک تولیــد می شــوند. مفاهیــم روابط عمومــی و صنایــع 
ــه اشــتراک گذاشــته می شــود، روشــن خواهــد شــد. لینک هــای  رســانه های اجتماعــی هنــگام بررســی نــوع محتوایــی کــه ب
اخبــار، وب ســایت ها و وباگ هــا بــه شــدت در اشــتراک گذاری مطالــب نقــش دارنــد. بخــش عمــده ای از ایــن محتــوا مطالبــی 
بــا موضوعــات روزمــره را شــامل می شــود. در بســیاری از مــوارد، کاربــران داســتان های خبــری را در پلتفرم هــای اجتماعــی پیــدا 
کــرده و ســپس آنهــا را در شــبکه های خصوصــی بــه اشــتراک می گذارنــد؛ جایی کــه احساســات بــه شــکل جدی تــر مــورد بحــث 

ــد. قــرار می گیرن

فرصتروابطعمومی
ــا  خبرنــگاران مدت هاســت پذیرفته انــد کــه پوشــش رســانه ای آغــاز یــک داســتان اســت؛ نــه پایــان آن. روابط عمومــی ب

ــا واکنش هــا را در رســانه های اجتماعــی ردیابــی کنــد. تصــور اینکــه تصویــر کامــل همــه چیــز را می بینــد ســعی می کنــد ت

اینموضوعبههیچوجهصحتندارد
مســلماً اکثــر اقدامــات خــارج از دیــد مخاطبــان اتفــاق می افتنــد. در واقــع ممکــن اســت برخــی از داســتان هایی کــه بــه 
نظــر می رســد کشــش الزم بــرای مخاطــب را نــدارد، در میــان برخــی گروه هــا بســیار فراگیــر شــده باشــد. همچنیــن دیده ایــم 
کــه اختــاف قابل توجهــی درخصــوص احساســات مکالمــات عمومــی در مقابــل ارتباط گیری هــای خصوصــی وجــود دارد. امــا 

فرصتــی کــه ایــن امــر فراهــم می کنــد بــه طــور بالقــوه زیــاد اســت.
می توانیــم فــرض کنیــم کــه وقتــی دوســتان در محیطــی امــن مطالــب خــود را بــا یکدیگــر بــه اشــتراک می گذارنــد، تأثیر آن 
بیشــتر اســت. درک نگرانی هــای مخاطبــان، بــه ویــژه اعضــای جوان تــر نســبت بــه امــن بــودن فضــا، احتمــاالً اســتفاده از فضــای 
تاریــک را در ســال های آینــده افزایــش می دهــد. بــا توجــه بــه پتانســیل بی نظیــر آن بــرای ایجــاد تعامــل و حرکــت، نمی تــوان 

نقــش فضــای تاریــک را دســت کم گرفــت.
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”
بخــــــــــش چهارم:

ــنگ در بــــــرنـــدیـــــ
ــط عــــمــــومــی روابــ

M A X

مکــــــــــــــــــــــــــث



”
بخــــــــــش چهارم:

ــنگ در بــــــرنـــدیـــــ
ــط عــــمــــومــی روابــ

M A X

مکــــــــــــــــــــــــــث



ژانس روابط عمومی یا  آ
متخصص هوش رسانه ای

برگرفته از:

※  ۲۸۸ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۲ دقیقه

تکــرار یــک عمــل و انتظــار نتایــج متفــاوت، نشــانه تجربــه نداشــتن اســت. انتظــار یــک نتیجــه متفــاوت وقتــی ورودی 
ــم  ــم و بازه ــرار می کنی ــاره تک ــان کار را دوب ــه هم ــت ک ــی اس ــر از آن هنگام ــد. بدت ــر می رس ــه نظ ــده دار ب ــت، خن ــان اس یکس

ــود. ــد ب ــه خواه ــه چ ــم نتیج نمی دانی
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ســازمان های روابط عمومــی دارای تخصــص بین ســازمانی هســتند و وظایــف آنهــا مــدام در حــال تغییــر اســت؛ بنابرایــن 
بعضــی از آنهــا بایــد کامــاً برون ســپاری شــوند. نظــارت بــر رســانه ها یــک مثــال بــارز اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه روابط عمومی هــا 

بایــد کنتــرل زیــادی بــر تعامــل رســانه ای بــا مشــتریان خود داشــته باشــند.
برخــی از کســب و کارها بــه تنهایــی تأثیــر خدمــات و محصوالتــی را کــه بــرای مشــتریان خــود انجــام می دهنــد، اندازه گیــری 
می کننــد. شــرکت ها نمی تواننــد متهــم، قاضــی و هیأت منصفــه پرونــده محصــوالت و خدمــات خــود باشــند. آنهــا نمی تواننــد 
هــم پیــام ایجــاد کــرده، هــم آن را منتقــل و در نهایــت بررســی و ارزیابــی کننــد. ایــن امــر بــه دالیــل متعــدد بــه نفــع مشــتریان 
نیســت؛ زیــرا چنیــن تحلیلــی فاقد اســتقال و عینیــت، اســتفاده از ابزارهای مناســب، بدون تجزیــه و تحلیل عمیــق خروجی ها، 

بــدون بینــش یــا آموخته هــای عملــی اســت.
ــرای کارایــی، اســتقال، انصــاف و عینیــت  ــد. ب ــودن عملکــرد ادارات روابط عمومــی را تأییــد می کن ایــن امــر نامناســب  ب
ــی  ــرد رقابت ــی و عملک ــا کارای ــرده ت ــکاری ک ــی هم ــانه ای و حسابرس ــوش رس ــرکای ه ــا ش ــد ب ــب و کارها بای ــرکت ها، کس ش

ــد. ــری کنن ــار اندازه گی ــتقال و اعتب ــت، اس ــی، عینی ــا بی طرف ــود را ب ــانه ای خ ــارکت های رس مش
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”M A X

مکــــــــــــــــــــــــــث
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 اداره کل روابط عمومی سازمان تأمین  اجتماعی 

تهیه شده در مجموعه آموزشی پژوهشی رسانیوم


