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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 :
ــان تخصصــی  ــاز مخاطب ــا مباحــث و موضوعــات موردنی ــه تخصصــی و آموزشــی تحلیلی مکــث در پــی آن اســت ت مجل
خــود یعنــی کارشناســان و فعــاالن حــوزٔه روابط عمومــی را بیــان کنــد. در هــر شــماره از ایــن مجلــه ســعی شــده تــا مطالــب 
روز و دســت اول از منابــع معتبــر گــردآوری و بــرای مطالعــه و اســتفاده در اختیــار خواننــدگان مشــتاق علــم روز ارتباطــات قــرار 
گیــرد. در ایــن شــماره، از چهــار زاویــه روابط عمومــی را بررســی خواهیــم کــرد: اســتراتژی های روابط عمومــی، تولیــد محتــوا بــرای 

ــی. ــی در روابط عموم ــانه های اجتماع ــال و رس ــی دیجیت ــی، روابط عموم روابط عموم

تولیــد محتــوای متنــی یکــی از مهم تریــن وظایــف هــر متخصــص روابط عمومــی اســت. بــرای ارتبــاط مؤثــر و جلــب توجــه 
مخاطــب، بایــد چندیــن نکتــه را در نظــر گرفــت. در مقالــه اول از بخــش اســتراتژی های روابط عمومــی بــه ایــن نــکات اشــاره 
شــده اســت. مقالــه دوم بــه جایــگاه اخــاق و اخاق مــداری در روابط عمومــی می پــردازد. تعییــن مرزهــای اخــاق و چگونگــی 

ارزیابــی عملکــرد متخصصــان توســط مدیــران، از موضوعــات ایــن مقالــه اســت.

در فصــل دوم بــه دو قالــب محتوایــی پرکاربــرد در رســانه های اجتماعــی اشــاره می کنیــم. یکــی از ایــن قالب هــا پادکســت 
اســت. در مقالــه اول از فصــل دوم بــه ایــن موضــوع می پردازیــم کــه چگونــه می تــوان ســازمان و خدمــات یــا محصــوالت آن را 
در پادکســت های مختلــف معرفــی کــرد. قالــب پرکاربــرد دوم در رســانه های اجتماعــی، محتــوای ویدئویــی اســت. روزانــه هــزاران 
ویدئــو در شــبکه های توزیــع محتــوا منتشــر می شــوند؛ امــا فقــط تعــداد محــدودی از ایــن ویدئوهــا می تواننــد نظــر مخاطبــان 
را بــه خــود جلــب کــرده و موفــق شــوند. در مقالــه دوم می آموزیــم کــه چگونــه می تــوان یــک ویدئــوی موفــق را طراحــی و تولیــد 

کرد.

فصــل ســوم از ایــن شــماره بــه بررســی مفهومــی نویــن و کارآمــد می پــردازد. واحدهــای روابط عمومــی معمــوالً بــا رویکــرد 
ــا  ــز از ایــن جنــس هســتند. امــا در قــرن بیســت و یــک و ب ــد نی ــد و کمپین هایــی کــه طراحــی می کنن ســنتی پیــش می رون
پیشــرفت ابزارهــای اینترنتــی، روابط عمومــی نیــز تغییــر کــرده و حالــت دیجیتــال بــه خــود گرفتــه اســت.  در دو مقالــه ایــن 
فصــل بــه بررســی مفهــوم روابط عمومــی دیجیتــال و مدیریــت شــهرت می پردازیــم. همچنیــن ضــرورت و اهمیــت ایــن نــوع از 

ــم. ــی می کنی ــازمان ها بررس ــرای س ــی را ب روابط عموم

در فصــل چهــارم بــه نقــش رســانه های اجتماعــی در توســعه روابط عمومــی می پردازیــم. همــان طــور کــه در شــماره های 
پیشــین دربــاره ماهیــت فراگیــر رســانه های جمعــی بحــث شــد، در ایــن شــماره دربــارٔه تأثیــر آن در برندســازی بحــث می شــود.
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اگر از متخصصان ارتباطات بپرسید که بیش از همه به چه چیزی نیاز دارند، می گویند نویسندگانی کارآمد.

※  ۵۴۵ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۵ دقیقه

برگرفته از:
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امــروزه کمتــر نویســنده ای را می تــوان یافــت کــه کار روزنامه نــگاری انجــام داده باشــد. بنابرایــن اغلــب آنهــا تجربــه کار بــا 
ــد ویراســتاری نیــز جــای مهــارت جمله بنــدی  ــد. فناوری هــای جدی ســردبیر ســخت گیر و اصــاح و بازنویســی مطالــب را ندارن

نویســندگان را نمی گیرنــد. در نتیجــه بهتــر اســت نویســندگان در نوشــته های خــود نــکات زیــر را در نظــر بگیرنــد:

اخبــار را جــذاب روایــت کنیــد: تمــام ســازمان ها خبــر توليــد می کننــد؛ اطاعاتــی کــه می توانــد از نظــر زمانــی مهــم و بــرای 
مخاطــب قابــل توجــه باشــد. چــه ایــن اخبــار مربــوط بــه ثبت نــام یارانه هــا باشــد و چــه کشــف درمانــی بــرای ســرطان، بایــد 
توجــه مخاطبــان را بــه خــود جلــب کنــد. بــا یــک تیتــر جــذاب و لیــد متقاعدکننــده، جــان کام را بــه مخاطــب منتقــل کنیــد. 

چیــزی را حــذف نکنیــد؛  از خــود بپرســید اخبــار تــازه و بــاارزش چیســت و ســپس آن را برجســته کنیــد.

مخاطــب بــر ســازمان اولویــت دارد: ســازمان ها در نوشته هایشــان بــه جــای مخاطبــان بــر خــود تمرکــز می کننــد. در نظــر 
داشــته باشــید کــه دنبال کننــدگان شــما می داننــد ایــن پســت ها و مطالــب از طــرف شماســت. بنابرایــن بــه جــای پررنــگ کــردن 

نقــش ســازمان، اهمیــت آن را بــرای مخاطــب روشــن کنید.

ــداد  ــردم اع ــا م ــتند. ام ــف هس ــار مختل ــا و آم ــو از داده ه ــازمان ها ممل ــد: س ــام نکنی ــار و ارق ــرق در آم ــا را غ گزارش ه
ــر  ــزارش دیگ ــه گ ــال اعــداد از گزارشــی ب ــد. وظیفــه شــما انتق ــه خاطــر می آورن ــد؛ بلکــه »روایت هــا« را ب ــه خاطــر نمی آورن را ب

ــا را  ــه آنه ــن اســت ک ــه شــما ای نیســت. وظیف
توضیــح دهیــد، تفســیر کنیــد و گزارش هایــی 
بنویســید کــه ایــن اعــداد و ارقــام را قابل فهــم 

و ملمــوس کنــد.

قــول  از  نیفتیــد:  کلیشــه ها  دام  در 
قــول  از  مثــاً  ندهیــد؛  شــعار  مدیــران 
ــن  ــه »مــردم بزرگ تری مســئوالن ننویســید ک
ــات،  ــام اصطاح ــتند«. تم ــا هس ــی م دارای
صحبت هــای متــداول و کلیشــه ای را حــذف 

ــد. کنی
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ــد: افــراد مهمــی کــه در گــزارش شــما نقشــی  ــرای گفتــن دارن تنهــا از افــرادی نقــل قــول کنیــد کــه حرفــی ب
داشــته اند انتظــار دارنــد صحبتشــان در متــن نهایــی نقــل شــده باشــد. البتــه بــه ایــن منظــور بایــد حرفــی بــرای گفتن 
داشــته باشــند. بایــد نکتــه مهمــی را مطــرح کننــد یــا شــخصیتی الهام بخــش داشــته باشــند؛ بــه طــوری کــه مخاطب 
به راحتــی بــا آنهــا ارتبــاط برقــرار کنــد. امــا در نهایــت ایــن وظیفــه شماســت کــه از دل صحبت هــای آنهــا یــک جملــه 

مناســب بیــرون بیاوریــد.

بــه عقــب برگردیــد: هــر طــور شــده آنچــه را کــه بــرای نــگارش یــک گــزارش خــوب نیــاز داریــد، بــه دســت آوریــد. 
ــاره تمــاس بگیریــد. اگــر پاســخ کارشــناس را متوجــه  اگــر در مصاحبــه اول نکتــه خاصــی بــه دســت نیاوردیــد، دوب
نشــدید، دوبــاره ســؤال بپرســید. بــرای انجــام ایــن کار، وقــت و حوصلــه کافــی صــرف کنیــد. ایــن افــراد یــا همــکار و یــا 

هم صنــف شــما هســتند. از آنهــا کمــک بگیریــد.

صحــت مطالــب را بررســی کنیــد:  معمــوالً همــه بــرای ارائــه مطالــب خــود عجلــه دارنــد. امــا واقعیــت و صحــت 
ــا امــای اســامی و  ــا اعــداد دقیــق اســت؟ آی ــد؟ آی ــب را از کجــا آورده ای ــاً مطل ــب اهمیــت بیشــتری دارد. مث مطال

اصطاحــات را صحیــح نوشــته اید؟ قبــل از نهایی کــردن متــن خــود، حتمــاً ایــن مــوارد را بررســی کنیــد.

مطلــب شــما نبایــد خســته کننده باشــد: برخــی موضوعــات، هــر چقــدر هــم کــه مهــم و برجســته باشــند، 
خســته کننده هســتند. چالــش شــما یافتــن موضوعــی اســت کــه مخاطبــان بتواننــد بــا آن ارتبــاط برقــرار کننــد. ایــن 
ســخت ترین بخــش کار اســت. بــرای نتیجــه بهتــر شــما بایــد بــه دنبــال راهــی دیگــر یــا نگرشــی متفــاوت باشــید. 
ســعی کنیــد مخاطبان تــان را شــگفت زده کنیــد. کمــی تنــوع یــا توضیحــات بــه مطلــب خــود اضافــه کنیــد. اگــر شــما 

گــزارش خــود را بعــد از اتمــام کار نمی خوانیــد، احتمــاالً هیچ کــس دیگــری هــم ایــن کار را نخواهــد کــرد!
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روابط عمومی هــا معمــوالً یــک مشــکل اساســی دارنــد. گاهــی اوقــات نهادهــای روابط عمومــی بــا دریافــت و انتشــار اطاعــات 
نادرســت یــا گمراه کننــده، پنهــان کاری یــا عــدم شــفافیت، اســتانداردهای اخاقــی را نقــض می کننــد. مــوارد نقــض  اخاقــی در 
ایــن حــوزه، مثــل ویــروس کرونــا انتشــار می یابنــد. رفتــار غیراخاقــی نیــز درســت ماننــد  ویــروس، می توانــد نشــانه شــروع یــک 

رونــد زیــان آور باشــد.

اخالق مداری در روابط عمومی برگرفته از:

※  727 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۷ دقیقه
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ــی کــه  ــد؛ در حال ــار نادرســت، وجهــه ســازمان را تخریــب می کن ــا اخب ــر هم ســویی ب ــی ب رویکــرد نادرســت روابط عمومــی مبن
ــاء می دهــد. روابط عمومی هــا  ــگاه آن را ارتق ــان و مشــتریان جای ــا مخاطب ــد و ســالم ب ــاط مفی انتخــاب مســیر درســت و ارتب
ممکــن اســت بــا انتخــاب نامناســب و گــزارش نادرســت، وجهــه خــود را مخــدوش کننــد. در ایــن صــورت بــرای تغییــر رونــد یــا 

ــا انتخــاب روش اخاق مدارانــه، وجهــه و اعتبارشــان را ترمیــم کننــد.  جبــران اشــتباه خــود می تواننــد ب

آگاهی متخصصان روابط عمومی از اهمیت رعایت اخالق
ــه  ــرای نمون ــه اصــول اخاقــی آگاه هســتند. ب ــدی ب ــه اهمیــت پایبن ــن حــوزه، ب روابط عمومی هــا و متخصصــان فعــال در ای
انجمــن روابط عمومــی آمریــکا در ایــن زمینــه دســتورالعمل های اخاقــی مشــخصی دارد. گزارش هــای مرتبــط نشــان می دهــد 

کســانی کــه وارد ایــن حــوزٔه کاری می شــوند، رفتــار اخاقــی را در اولویــت می داننــد. 

ــرس از نقــض قوانیــن انجمــن  کار روزمــرٔه رســانه ها و روابط عمومی هــا سیاســت گذاری خــاص خــود را دارد. ممکــن اســت ت
روابط عمومــی آمریــکا مانــع از انجــام خطــا نشــود؛ امــا قطعــاً برخــورد ســردبیر یــا مســئول باالدســت اثرگــذار اســت. تحقیقــات 

نشــان می دهــد اغلــب متخصصــان از اخاقی بــودن تصمیمــات خــود مطمئــن هســتند.

ــداول  ــی مت ــانه های اجتماع ــق رس ــرها از طری ــاش  اینفلوئنس ــرار مع ــه ام ــه ای ک در زمان
اســت و محتواهــای برندشــده و ربات هــای اجتماعــی همــه جــا هســتند، میزان 

ــت  ــم اس ــیار ک ــفافیت بس ــرار دارد و ش ــی ق ــطح باالی ــادی در س بی اعتم
ــار انســان را  ــا social bot نرم افــزاری اســت کــه رفت ــات اجتماعــی ی )رب
ــی  ــبکه های اجتماع ــف ش ــای مختل ــودکار در پلتفرم ه ــات خ در تعام
شبیه ســازی می کنــد. ایــن ربات هــا بــه انــدازه ای پیچیــده هســتند کــه 
می تواننــد ســایر کاربــران را فریــب داده و بــه عنــوان یــک کاربــر معتبــر 
یــا انســان در نظــر گرفتــه شــوند(. بــه عنــوان مثــال بــا اینکــه بزرگ تریــن 
شــرکت روابط عمومــی یعنــی ادلمــن )Edelman( متعهــد شــده بــود بــا 
ــوخت های  ــه س ــط ب ــای مرتب ــد، از گروه ه ــارزه کن ــی مب ــرات اقلیم تغیی
فســیلی میلیون هــا دالر دریافــت می کــرد. بــا انتشــار ایــن خبــر، ادلمــن 
بــرای تخلــف خــود تحت فشــار قــرار گرفــت. بــه همیــن دلیــل تــاش کــرد 

تــا کار خــود را توجیــه کنــد و بیانیــه ای ضعیــف و ناامیدکننــده منتشــر کــرد.
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ابالغ آیین نامٔه اخالقی
ســخت ترین ســؤال ایــن اســت کــه چگونــه می تــوان اصــول اخاقــی را اجــرا کــرد؟ همیشــه بابــت افشــای اشــتباهات و عواقــب 
بعــدی آن نگرانــی وجــود دارد؛ امــا ایــن نگرانــی بــه تنهایــی نمی توانــد بــه عنــوان یــک بازدارنــده عمــل کنــد و مانــع بــروز خطــا 
شــود. بــه همیــن دلیــل برخــی پیشــنهاد می کننــد کــه مثــل وکالــت، حســابداری یــا دیگــر مشــاغل، بایــد بــرای متخصصــان 
ــی ابطــال مجــوز  ــا حت ــی ی ــی، امــکان جریمه هــای مال ــا بعــد از نقــض اصــول اخاق ــرد ت ــز مجــوز صــادر ک روابط عمومــی نی
حرفــه ای فــرد وجــود داشــته باشــد. بــه لحــاظ نظــری ایــدٔه خوبــی بــه شــمار می آیــد؛ امــا اشــکاالتی نیــز دارد. روابط عمومــی، 
ــت  ــه مزی ــن حــال ک ــه در عی ــن حرف ــه ای ــد و ورود نســبتاً بی دردســر ب ــه هــم ندارن ــادی ب ــت و حســابداری شــباهت زی وکال

ــردارد. ــز درب محســوب می شــود، مشــکاتی نی

بــا ایــن حــال، وجــود مجــوز بــرای تضمیــن ســطح حداقلــی از صاحیــت حرفــه ای روابط عمومــی بهتــر از نبــود آن اســت. یکــی از 
بحث هــای داغ در ایــن زمینــه، فراخوانــی بــود کــه توســط رئیــس مشــترک شــورای اخاقــی انجمــن روابط عمومــی آمریــکا ابــاغ 
شــد. او بــه ایــن نکتــه کلیــدی اشــاره داشــت کــه وظیفــه مــا بــه عنــوان متخصصانــی درســتکار تنهــا ارائــه اطاعــات صحیــح و 
صریــح نیســت بلکــه تأثیرگذاشــتن بــر مشــتریان یــا کارفرمایــان بــرای رعایــت اخــاق نیــز از مســئولیت های ماســت. بــا اینکــه 
ــن نقــش را  ــه ای ــه داوطلبان ــم ک ــرای هــر دو طــرف ارزشــمند اســت و مــا وظیفــه خــود می دانی چالــش بزرگــی اســت؛ امــا ب

بپذیریــم. او می نویســد کــه متخصصــان روابط عمومــی بایــد بــه عنــوان صــدای وجــدان ســازمان خــود عمــل کننــد.

اگــر متخصصــان روابط عمومــی بتواننــد مســئولیتی را بــه عهــده گیرنــد کــه بــر اخــاق تجــاری و عملیاتــی )نــه صرفــاً اخــاق 
ــاز می شــود و ارزشــمند تلقــی خواهنــد شــد. ایــن رویکــرد  ارتباطــی( اســتوار باشــد، راهشــان بــه حلقه هــای تصمیم گیــری ب
منجــر بــه تغییــر نگاهــی بنیادیــن بــه روابط عمومــی می شــود؛ یعنــی تبدیــل بــه نهــادی می شــود کــه می تــوان میــزان ســود 

آن را انــدازه گرفــت.

مدیران روابط عمومی باید وارد عمل شوند
روابط عمومــی بــه عنــوان یــک حلقــه ارتباطــی، بایــد بــه نوعــی نقــش وجــدان شــرکت را بــه عهده گیــرد. همچنیــن بایــد در تمام 
ارتباط گیری هــا رعایــت اصــول حرفــه ای بــر منافــع ارجحیــت داده شــود. رفتــار حرفــه ای بــر اســاس اصــول اخاقــی، یــک نگــرش 
اســت و مدیــران روابط عمومــی بــه خاطــر نقــش حیاتــی حرفــه خــود، بایــد درســت در همیــن مرحلــه بــرای حفــظ و توســعه 

اخاق مــداری وارد عمــل شــوند. 
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بخــــــــــــش دوم:
تـولــیــدمــــــحـتـوا بــرای

روابـــط عــــــمــومـــی 



M”مکــــــــــــــــــــــــــثمکــــــــــــــــــــــــــث A X

بخــــــــــــش دوم:
تـولــیــدمــــــحـتـوا بــرای

روابـــط عــــــمــومـــی 



امــروزه پادکســت یکــی از محبوب تریــن اشــکال محتــوا محســوب می شــود. ایــن رســانه بــرای گروه هــای روابط عمومــی و 
بازاریابــی فرصت هــای زیــادی را ایجــاد کــرده اســت؛  ماننــد اشــتراک گذاری محصــوالت جدیــد، نــوآوری، طرح هــا، پژوهش هــا و 

غیــره. بــا ایــن حــال، بهتــر اســت قبــل از ورود بــه فضــای پادکســت ایــن نــکات را در نظــر بگیریــد.

راهنمای معرفی سازمان
در قالب پادکست

برگرفته از:

※  ۳۹۶ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۴ دقیقه
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در اولیــن قــدم، تحقیــق کنیــد. بــه دنبــال پادکســت هایی باشــید کــه حــوزٔه تخصصــی شــما را پوشــش می دهنــد. یکــی از 
نرم افزار هــای مناســب بــرای انجــام ایــن کار ناملیــک اســت. ایــن برنامــه بــا ایمیــل بــه شــما اطــاع می دهــد کــه هــر پادکســت 
در مــاه چنــد شــنونده دارد و می توانــد یــک ِشــمای کلــی از آن بــه شــما ارائــه دهــد. عــاوه بــر ایــن، بهتــر اســت در پادکســت های 
حــوزٔه کاری خــود بــه دنبــال ایــن مــوارد باشــید: آیــا در مــورد رقبایتــان صحبــت کــرده؟ پیــش از ایــن بــا ســازمان شــما تعامــل 

داشــته؟ موضوعــات و مباحثــی را کــه در مــورد آن هــا بیشــتر صحبــت می کنیــد پوشــش داده اســت؟

اگــر بــه دنبــال معرفــی محصــول، خدمــت یــا تجربــه در قالــب پادکســت هســتید، ابتــدا اطمینــان حاصــل کنیــد کــه آن 
ــد،  ــه دهی ــد ارائ ــه می خواهی ــی را ک ــد، متن ــه پادکســت های هــدف را مشــخص کردی ــی ک ــرد. زمان ــان می پذی پادکســت مهم
بنویســید. موضــوع ارائه شــدٔه شــما نبایــد بــه شــکل تصادفــی انتخــاب شــود بلکــه بایــد مرتبــط بــه رویدادهــای جــاری، اخبــار 
و موضوعــات روز باشــد. بعــد از آماده ســازی متــن پادکســت، اشــکاالت آن را بررســی کنیــد. انطباق نداشــتن موضــوع بــا نیــاز 
مخاطــب، ابهــام مطالــب و زمان بنــدی اشــتباه و نامناســب از عمده تریــن اشــکاالت بــه شــمار می آینــد. ۵۵ درصــد مخاطبــان 

ــر تشــکیل شــده اند. ــا کمت ــد کــه از ۲۰۰ کلمــه ی متن هایــی را ترجیــح می دهن

ــا برنامه شــان آشــنایی دارد. بنابرایــن پیــش از ارائــه متــن  ــان پادکســت می خواهنــد حــس کننــد کــه شــنونده ب میزبان
خــود، وبســایت و دیگــر شــبکه های اجتماعــی آن پادکســت را بررســی کنیــد. بــا ایــن کار متــن ارائــه بهتــری آمــاده می کنیــد، 

مخاطبانتــان نیــز بــا شــما ارتبــاط برقــرار می کننــد و شــما را بــه پادکســت خــود دعــوت خواهنــد کــرد.

با در نظر داشتن تمام این موارد، هنگام تهیٔه متن ارائٔه پادکست باید چند نکته را در نظر بگیرید:

- موضوع ارائه باید دقیق و شفاف باشد.

- متن را شخصی سازی کنید. نام پادکست یا میزبان خود را در اولین جمله ذکر کنید.

- بهتر است متن ارائه کوتاه باشد. بهترین حالت آن ۱۰۰ کلمه است.

- پیونــد مرتبــط بــه حســاب لینکدیــن یــا نمونه کارهــای دیجیتالــی خــود را نیــز درج کنیــد تــا میزبــان بتوانــد بــه  راحتــی بــه 
آن دســت یابــد.

- به یکی از تحقیقات یا رویداد های اخیرتان ارجاع دهید و در مورد آن صحبت کنید.

- ارائه هــا را ادامــه دهیــد. گاهــی زمان بنــدی شــما در انتخــاب موضــوع ارائــه درســت نیســت؛ بنابرایــن چندیــن هفتــه در 
برنامــه حضــور یابید.
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شــاید شــما هــم چنیــن تجربــه ای داشــته اید کــه دوســتی زنــگ بزنــد و بگویــد: »بیــا بــا هــم یــک ویدئــو بســازیم«. ایــدٔه جذابــی 
بــه نظــر می رســد! فضــا پــر از انــرژی اســت و خاقیــت در آن جریــان دارد. همــه دربــارٔه شــکل ویدئــو، ایــده ای دارنــد.

اما موضوعی که باید به آن توجه کنید این است که این ویدئو از لحظه اول محکوم به شکست است!

اهمیت پیش طحر در موفقیت 
محتوای ویدئویی

برگرفته از:

※  675 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
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بســیاری از محتواهــای ویدئویــی این چنیــن آغــاز می شــوند؛ امــا انتظــارات را بــرآورده نمی کننــد. ایــن شکســت یــک دلیــل ســاده 
دارد:  آن هــا بــدون طــرح و برنامــه وارد پــروژه شــده اند. وقتــی می گوییــم »طــرح«، بســیاری از مــردم فکــر می کننــد کــه منظــور 

طرح هــای گســترده و خــاص اســت. امــا نیــازی بــه ایــن طرح هــا نیســت.

می توانید تنها با  پنج سؤال ساده یک طرح ویدئویی بنویسید
1. هدف شما چیست و چگونه آن را ارزیابی می کنید؟

2. مخاطبان شما چه کسانی هستند؟

3. ویدئو را کجا نشان می دهید؟

4. داستان آن چیست؟

5. چگونه ویدئو را تبلیغ می کنید؟



Mمکــــــــــــــــــــــــــث” A X

شماره هشت |  دی ماه    261401 |مجله تخصصی تحلیلی - آموزشی مکث

پاسخ به این سؤاالت از اهمیت زیادی برخوردار است؛ به همین دلیل به شکل مبسوط به هر یک می پردازیم. 

هدف گذاری و ارزیابی
اغلــب مــردم می خواهنــد ویدئــو بســازند، امــا هیــچ هدفــی مشــخص نکرده انــد و نمی داننــد قــرار اســت آن ویدئــو بــرای چــه 
کاری اســتفاده شــود.  آیــا می خواهیــد مــردم بــرای چیــز خاصــی ثبت نــام کننــد؟ آیــا به دنبــال کســب اطاعــات هســتید؟ هــدف 

شــما هــر چــه کــه هســت، بایــد آن را بنویســید و تصمیــم بگیریــد چــه چیــزی از محتــوای ایــن ویدئــو می خواهیــد. 

مخاطبان
مشــخص کــردن مخاطبــان ویدئــو اهمیــت زیــادی دارد. بــا شــناخت مخاطبــان خــود، ویدئــو را متناســب بــا نیــاز و عاقــه آنهــا 
تولیــد می کنیــد. همچنیــن مخاطبــان می تواننــد نظــرات و ایده هــای خــود را بــا ایمیــل بــرای شــما ارســال کننــد. اگــر مخاطبــی 
ایــده ای بــه شــما می دهــد امــا مطابــق بــا نیازهــای دیگــر مخاطبــان شــما نیســت، از آن هــا بــه خاطــر تاش شــان تشــکر و 
ایده شــان را بایگانــی کنیــد. همــراه بــا هــر تصمیمــی کــه در مــورد ویدئــو می گیریــد، بایــد بــه ایــن ســؤاالت پاســخ دهیــد: آیــا 

ایــن کار بــرای مخاطبــان مــن ارزش دارد؟ چگونــه می توانــم بــا ایــن تولیــد محتــوا بــه آن هــا خدمــت کنــم؟
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کانال یا مجراهای پخش
کجــا می خواهیــد ویدئــوی خــود را منتشــر کنیــد؟ وب ســایت شــرکت؟ رســانه های اجتماعــی؟ پویــش ایمیلــی؟ رویــداد؟ در ابتــدا 
بایــد مجــرای پخــش اصلــی را مشــخص کنیــد. تعییــن محــل پخــش ویدئــو به شــما کمــک می کند تــا بــرای جنبه هــای مختلف 
ــا مجــرای پخــش  ــو را متناســب ب ــن و ویژگی هــای بصــری ویدئ ــد. مــدت زمــان، ســبک تدوی ــزی کنی ــر برنامه ری ــد آن بهت تولی
طراحــی کنیــد. شــاید انگیــزٔه اصلــی شــما، بازدیــد بیشــتر ویدئــو در شــبکه های اجتماعــی باشــد. در ایــن صــورت، ویدئوهــای 
یــک دقیقــه ای یــا کمتــر بســازید. امــا بــرای افــرادی کــه جهــت کســب اطاعــات بیشــتر بــه وب ســایت شــما مراجعــه می کننــد، 
ویدئوهــای طوالنی تــری تولیــد کنیــد. شــناخت ویژگــی مجراهــای پخــش، بــه متناسب ســازی تولیــد محتــوای ویدئویــی کمــک 

می کنــد.

داستان یا روایت
ویدئــو فقــط دربــارٔه حقایــق، آمــار و ارقــام نیســت. بلکــه بــا احساســات هــم ســروکار دارد. مــا بــا ویدئو هایمــان به دنبــال تأثیــر 
بــر ذهــن مخاطبــان نیســتیم  بلکــه احساســات و عواطــف آن هــا را هــدف قــرار داده ایــم و در ایــن راه از داستان ســرایی کمــک 

می گیریــم. در اینجــا نیــز مخاطــب اهمیــت زیــادی دارد.

 الزم نیســت داســتان شــما عمیقــاً احساســات مخاطــب را درگیــر کنــد و او را بــه گریــه یــا خنــده بینــدازد. همیــن کــه لبخنــد 
بــر لــب آنهــا بیــاورد و یــا آنهــا را تحــت تأثیــر قــرار دهــد کافــی اســت. آیــا در ویدئــو بــه دنبــال خلــق احســاس خــوب نســبت 
بــه ســازمان هســتیم یــا می خواهیــم در مخاطــب حــس اعتمــاد ایجــاد کنیــم؟ دوســت داریــد مخاطبــان شــما بعــد از دیــدن 

داســتان تان چــه احساســی داشــته باشــند؟ بایــد بــه ایــن ســؤال ها پاســخ دهیــد.

تبلیغات و بازارگرمی
یــک تقویــم محتوایــی تنظیــم کنیــد. یعنــی مشــخص کنیــد کــه در چــه روزی، در کــدام کانــال و چندبــار محتــوا را بــه اشــتراک 
ــدت،  ــای بلند م ــرای کمپین ه ــا ب ــد. ام ــغ کنی ــر روز آن را تبلی ــد ه ــت می توانی ــدت اس ــما کوتاه م ــن ش ــر کمپی ــد. اگ می گذاری
تبلیــغ بــه  بخــش ثابتــی از تقویــم محتوایــی تبدیــل می شــود. بــه یــاد داشــته باشــید کــه همیشــه در حــال جــذب مخاطبــان 

جدیــد هســتید و مخاطبــان جدیــد هــم بایــد فرصــت تماشــای ویدئــو شــما را داشــته باشــند. 

ــا بازاریابــی  ــدارد. روابط عمومــی ی ــده ای ن ــد فای ــد، امــا کســی آن را تماشــا نکن ــد کنی ــوی جهــان را هــم تولی اگــر بهتریــن ویدئ
ویدئویــی، ابــزاری فوق العــاده بــرای کار شماســت. یقیــن بدانیــد بــا انجــام ایــن کارهــا و تولیــد ویدئــوی مناســب، در راه موفقیت 

گام برمی داریــد.



”مکــــــــــــــــــــــــــث
بخـــــــــــش سوم:
روابـــط عــــــمــومـــی

دیـــجــیــتـال

M A X

مکــــــــــــــــــــــــــث



”مکــــــــــــــــــــــــــث
بخـــــــــــش سوم:
روابـــط عــــــمــومـــی

دیـــجــیــتـال

M A X

مکــــــــــــــــــــــــــث



مدیریــت شــهرت، اصطاحــی رایــج در روابط عمومــی اســت. ایــن مفهــوم بــه ایجــاد، افزایــش یــا کنتــرل شــهرت یــک فــرد 
یــا گــروه، به ویــژه بــه صــورت آنایــن اشــاره دارد.

مدیریت شهرت
و روابط عمومی دیجیتال

برگرفته از:

※  651 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
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ــال ســازمان افزایــش  ــرورش و حفــظ شــهرت دیجیت ــه پ ــاز ب ــا افزایــش اســتفاده از اینترنــت و رســانه های اجتماعــی، نی ب
یافتــه اســت. نتایــج موتورهــای جســت وجو در توســعه ایــن شــهرت نقــش پررنگــی ایفــا می کنــد. مدیریــت شــهرت آنایــن 
)کــه بــه اختصــار ORM نامیــده می شــود( بــر مدیریــت نتایــج موتورهــای جســتجو، ایجــاد کمپین هــای مدیریــت افــکار، 
ــما  ــام ش ــتجوی ن ــگام جس ــردم هن ــه م ــر آنچ ــوارد ب ــن م ــز دارد. ای ــر تمرک ــه دیگ ــن جنب ــانه ها و چندی ــدن در رس دیده ش

ــذارد. ــر می گ ــد، تأثی می بینن

تفاوت روابط عمومی و بازاریابی
ــی را از  ــد روابط عموم ــد. بای ــه می دهن ــهرت ارائ ــت ش ــا مدیری ــط ب ــی مرتب ــب خدمات ــال اغل ــی دیجیت ــای بازاریاب آژانس ه
بازاریابــی جــدا کــرد و اهدافشــان را بــه صــورت مجــزا مدنظــر قــرار داد. بازاریابــی فراینــد تبلیــغ، فــروش و توزیــع محصــول 
یــا خدمــت بــرای مصرف کننــدگان اســت؛ بنابرایــن بازاریابــی و فــروش، کامــاً بــه یکدیگــر مرتبــط هســتند؛ در حالــی کــه 

ــت. ــاوت اس ــوزه ای متف ــی ح روابط عموم
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روابط عمومی حرف اول را می زند
روابط عمومــی عبــارت اســت از ایجــاد نزدیکــی، اعتمــاد، درک و حســن نیت نســبت بــه یــک ســازمان بیــن 
مخاطبــان. اگــر بــرای فــروش محصوالتتــان بــا مشــتری ناشناســی تمــاس بگیریــد، بایــد انــرژی و زمــان زیــادی صــرف کنیــد 
ــه صحبت هــای شــما  ــد ب ــه شــما چــه کســی هســتید، چــه می فروشــید و چــرا او بای ــل متوجــه شــود ک ــا طــرف مقاب ت
اهمیــت دهــد؛ در حالــی کــه ایــن کار زیرنظــر بخــش فــروش انجــام می شــود. فعالیت هــای تبلیغاتــی ماننــد ارســال کارت 

ــا تبلیغــات قــرار می گیرنــد. ــا ایمیــل، نصــب بیلبــورد و... نیــز زیــر چتــر بازاریابــی ی پســتال ی
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ــه  امــا اگــر از طریــق پســت های وباگــی، مقــاالت، مجــات، حضــور در تلویزیــون، مصاحبه هــای پادکســتی و... خــود را ب
مشــتری معرفــی کنیــد، بــدون هیــچ تاشــی بــرای فــروش بــه آنهــا می گوییــد کــه شــما چــه کســی هســتید و چــه چیــزی 
ارائــه می دهیــد. ایــن کار بــر عهــدٔه روابط عمومــی اســت. یــک کمپیــن روابط عمومــی کــه بــه خوبــی اجــرا شــده باشــد، کار 

بازاریابــی و فــروش را بســیار آســان می کنــد.

چگونه می توان یک کمپین روابط عمومی دیجیتال خوب را اجرا کرد؟
بــرای ایــن کار راه حــل واحــدی وجــود نــدارد. ایــن موضــوع بســتگی بــه ایــن دارد کــه چــه چیــزی را بــه عنــوان یــک محصــول 
ــق یــک روایــت خــوب در مــورد  ــد. خل ــی انجــام می دهی ــد، چــه کســی هســتید و چــه فعالیت ــه می دهی ــا ســرویس ارائ ی
خودتــان و محصــول یــا خدماتــی کــه ارائــه می دهیــد بســیار ضــروری اســت و منجــر بــه ارتبــاط مؤثرتــر بــا مخاطبانتــان 
ــه  ــما چ ــازمان ش ــید: س ــود بپرس ــؤال از خ ــد س ــد چن ــال بای ــی دیجیت ــن روابط عموم ــی کمپی ــن طراح ــد. حی ــد ش خواه
ماهیــت و چــه پیشــینه ای دارد؟ چــرا ســازمان شــما ایــن خدمــات را ارائــه می دهــد؟ ســازمان بــا ارائــه ایــن خدمــت چــه 

مشــکلی از مــردم حــل می کنــد؟ چــرا وضعیــت ســازمان شــما نســبت بــه رقبایــش بهتــر اســت؟ 

مدیریت شهرت با روابط عمومی چه تناسبی دارد؟
آیــا از کســی کــه بــه او اعتمــاد نداریــد چیــزی می خریــد؟ جــدا از کیفیــت محصــول، قیمــت و برخــی عوامــل دیگــر، اعتمــاد 
از همــه مهم تــر اســت. تصــور کنیــد قصــد داریــد بــه صــورت آنایــن بــه دنبــال شــرکتی بگردیــد کــه عاقه منــد بــه تجــارت 
ــدان  ــی کارمن ــکات منفــی در مــورد صاحــب شــرکت، نارضایت ــا نقدهــا و ن ــا ب ــا جســت وجو در مــورد آنه ــا آن هســتید. ب ب
ســابق و... مواجــه می شــوید. بدیهــی اســت ایــن موضــوع مســتقیماً بــه اعتمــاد شــما ضربــه می زنــد و بــه احتمــال زیــاد 

بــر تصمیــم شــما بــرای تجــارت بــا آنهــا نیــز تأثیــر منفــی خواهــد گذاشــت.

ــه  ــرای ســاخت یــک وجهــه حرفــه ای آنایــن، ب ــرای لحظــه ای تصــور کنیــد کــه شــما مالــک آن شــرکت هســتید و ب امــا ب
انــدازه کافــی تــاش نکرده ایــد. اینترنــت بــه همــان انــدازه کــه می توانــد بــرای ارتقــای شــهرت ســازمان شــما مفیــد باشــد، 
قــادر اســت بــه آن آســیب رســاند. نقدهــای تنــد و تیــز در مــورد ســازمانتان بــه راحتــی از اینترنــت پــاک نمی شــوند. یــک 
اســتراتژی مدیریــت شــهرت آنایــن در زمــان بحــران، بســته بــه انــدازٔه مشــکل و زمــان، دیــدی مثبــت، صادقانــه و دقیــق از 
شــما یــا شــرکت شــما در اختیــار عمــوم قــرار خواهــد داد. بنابرایــن یــک روابط عمومــی دیجیتــال هوشــمند حداقــل دیــدی 

منصفانــه و متعــادل از شــما بــه مــردم ارائــه می دهــد.



تــا ۱۰ ســال پیــش اجــرای کمپین هــای روابط عمومــی در فضــای دیجیتــال اهمیــت زیــادی نداشــت. امــا زمانــه تغییــر کــرده 
اســت. ظهــور اینترنــت و رســانه های اجتماعــی دیجیتــال، شــیوه طراحــی کمپین هــای روابط عمومــی را تغییــر داده اســت.

اهمیت روابط عمومی 
دیجیتال برای برندها

برگرفته از:

※  1122 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 10 دقیقه
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بعضــی نشــریات رســانه ای بــر نســخه دیجیتــال تمرکــز کرده انــد و دســته جدیــدی از رســانه های عصــر جدیــد نیــز کامــاً 
دیجیتــال هســتند. خواننــدگان آنایــن روز بــه روز افزایــش می یابنــد. برندهــا متوجــه شــده اند کــه در دوران کنونــی اگــر تنها روی 

کمپین هــای روابط عمومــی ســنتی تمرکــز کننــد، قطعــاً فرصــت اثرگــذاری بزرگــی را از دســت خواهنــد داد.

نگاهی به روابط عمومی دیجیتال
زیــادی  اهمیــت  برندهــا  بــرای  روابط عمومــی 
پیــدا کــرده؛ زیــرا وظایــف آن از ارســال بیانیه هــای 
مطبوعاتــی و ارتباط گیــری بــا روزنامه نــگاران فراتــر رفتــه 
ــه هــدف و ایجــاد رابطــه  ــان، جامع ــه درک مخاطب و ب
و  اینفلوئنســرها  وباگ نویســان،  روزنامه نــگاران،  بــا 

ــت. ــیده اس ــران رس تحلیلگ
بیشــتر  دیجیتــال  روابط عمومــی  هــدف 
دیــده شــدِن یــک برنــد در فضــای مجــازی اســت. 
روابط عمومــی تنهــا بــر نشــریات آنایــن، وباگ هــا 
ــاد  ــدف آن، ایج ــد و ه ــز می کن ــذار تمرک ــراد تأثیرگ و اف
تصویــری مثبــت از برنــد بیــن مخاطبــان هــدف اســت. 
ــق  ــا از طری ــد ت ــن روابط عمومــی تــاش می کن همچنی
ــئو و  ــود س ــه بهب ــی ب ــش آگاه ــهرت و افزای ــاد ش ایج

ــد.  ــک کن ــی کم ــک ارجاع ــش ترافی افزای
یکــی از ســاده و در عیــن حــال ارزان تریــن راه هــا 
ــی  ــک ارجاع ــایت، ترافی ــک وب س ــش ترافی ــرای افزای ب
ــه  ــوط ب ــه مرب ــی را ک ــری لینک ــت کارب ــر وق ــت. ه اس

وب ســایت شماســت در دیگــر وب ســایت ها مشــاهده کنــد و بــا کلیــک روی آن وارد ســایت شــما شــود، اصطاحــاً یــک ترافیــک 
ــرای شــما ثبــت خواهــد شــد. ارجاعــی ب

یــک کمپیــن روابط عمومــی دیجیتــال خــوب بــه ایجــاد اعتبــار مثبــت بــرای برنــد کمــک می کنــد و روی مشــتریان بیشــتری  
ــگاران،  ــا آن ســازمان ارتبــاط برقــرار کننــد. رویکــرد صحیــح در روابط عمومــی دیجیتــال، شناســایی روزنامه ن ــا ب ــر می گــذارد ت اث

وباگ نویســان و اینفلوئنســرها و تــاش بــرای ایجــاد رابطــه ســازنده بــا آن هــا اســت. 



Mمکــــــــــــــــــــــــــث” A X

شماره هشت |  دی ماه    361401 |مجله تخصصی تحلیلی - آموزشی مکث

یکــی از ارکان کلیــدی روابط عمومــی دیجیتــال، تولیــد محتــوا اســت. بــرای ایــن کار تحقیــق کامــل، همسوســازی اطاعــات 
بــه دســت آمــده بــا هویــت برنــد و ســپس ایجــاد یــک خــط داســتانی متقاعدکننــده ضــروری اســت. از ایــن رو بهتــر اســت 
برندهــا مخاطبــان هــدف خــود و  پلتفرم هــای دیجیتالــی موردنظــر آن هــا را بشناســند. یــک کمپیــن روابط عمومــی دیجیتــال 
خــوب باعــث دیده شــدن برنــد در رســانه های برتــِر مخاطبــان شــده و در نتيجــه توجــه مخاطبــان را بــه خــود جلــب می کنــد.

علت اهمیت روابط عمومی دیجیتال
در عصــر حاضــر روابط عمومــی دیجیتــال مزایــای بی شــماری دارد. برندهــای متعــددی بــرای تثبیــت نــام و ایجــاد اعتبــار 
ــه اســتارت آپ هایی  ــن زمین ــال در ای ــن مث ــد. بهتری ــی را اجــرا کرده ان ــال موفق ــرای خــود، کمپین هــای روابط عمومــی دیجیت ب
هســتند کــه هوشــمندانه از رســانه های اجتماعــی بــرای ایجــاد اعتبــار و ارتبــاط بــا مخاطبــان هــدف خــود اســتفاده می کننــد.
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 به داليل زیر توصیه می شود هر برندی روی روابط عمومی دیجیتال تمرکز کند:

1. توسعٔه هویت برند و افزایش آگاهی از آن
روابط عمومــی دیجیتــال مثــل یــک کمپیــن روابط عمومــی ســنتی می توانــد بــه برنــد کمــک کنــد تــا هویــت خــود را بســازد 
و در میــان ســهامداران اصلــی جایــگاه خوبــی بــرای خــود ایجــاد کنــد. وقتــی مخاطبــان اخبــار منظمــی دربــاره ســازمان دریافــت 
کننــد، چشــم انداز و خدمــات آن را بهتــر درک می کننــد. مزیــت بــزرگ روابط عمومــی دیجیتــال ایــن اســت کــه آنچــه در دنیــای 

دیجیتــال ظاهــر می شــود بــرای همیشــه باقــی می مانــد؛ برخــاف رســانه های ســنتی کــه تاریــخ انقضــاء دارنــد.

2. افزایش اعتبار سازمان
ــاء  ــه ارتق ــن کار ب ــر باشــد. ای ــان خــود مؤث ــن ذی نفع ــار ســازمان بی ــش اعتب ــد در افزای ــال می توان روابط عمومــی دیجیت
جایــگاه برنــد و برجسته ســازی دســتاوردهای آن کمــک می کنــد. گــزارش منابــع خبــری مشــهور دربــارٔه برنــد یــا دیــدگاه مثبــت 
اینفلوئنســرها دربــاره آن، بــه شــهرت مثبــت آن می افزایــد. تجربیــات مثبــت مشــتریان می توانــد بــه ارتبــاط بــا مخاطبــان هــدف 

و افزایــش شــهرت برنــد کمــک کنــد.

بــا ایــن حــال، مانعــی نيــز در ایــن مســير وجــود دارد. ایــن احتمــال وجــود دارد کــه یــک نفــر بــه جــای تجربــه مثبــت، نظــر 
منفــی خــود را بــه اشــتراک بگــذارد کــه اگــر به موقــع و هوشــمندانه مدیریــت نشــود، می توانــد تأثیــر منفــی بــر شــهرت برنــد بــر 
جــای گــذارد. روابط عمومــی دیجیتــال در اینجــا مفیــد واقــع می شــود؛ زیــرا ایــن قــدرت را دارد کــه چنیــن موقعیت هایــی را بــه 

فرصتــی بــرای برنــد تبديــل کند.

3. رهبری فکری
برندهــا می تواننــد از روابط عمومــی دیجیتــال اســتفاده کننــد تــا خــود را بــه عنــوان رهبــران فکــری و عواملــی تأثیرگــذار 
بــر جامعــه معرفــی کننــد. برندهــا بــا اســتفاده از محتــوای مناســب بــر اســاس تحقیقــات کســب وکار و بازاريابــی می تواننــد بــه 

عنــوان متخصصــان جامعــه و پیشــروان مســیر دیــده شــوند.

بک لینک1 های وب سایت و بهبود رتبه در جست وجو
ــی  ــن ارزش تبلیغات ــی و همچنی ــی کل ــانه، دسترس ــوع رس ــتان ها، ن ــداد داس ــا تع ــت را ب ــنتی، موفقی ــی س روابط عموم
اندازه گیــری می کنــد؛ امــا بــرای رســیدن بــه ایــن هــدف ابزارهایــی نویــن توســعه یافته انــد. همچنیــن روابط عمومــی دیجیتــال 
می توانــد بک لینک هــای وب ســایت را افزایــش دهــد و رتبــه جســت وجوی برنــد را بهبــود بخشــد. افزايــش لینک هــای باکیفیــت 

از منابــع معتبــر و مرتبــط بــا تعــداد زیــادی دنبال کننــده، بــه افزایــش ســئو کمــک زیــادی می کنــد.

1 هنگامی که یک وب سایت به یک وب سایت دیگر لینک می دهد، یک بک لینک ساخته شده است.
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انتشــار اخبــار و اطاعیه هــای ســازمان از منابــع مشــهور بــر ســئوی برنــد و ترافیــک ارگانیــک ســایت تأثیــر مثبتــی دارد 
)ترافیــک ارگانیــک اصطاحــی اســت کــه بــرای توصیــف میــزان بازدیــد از یــک وب ســایت بــدون در نظــر گرفتــن تبلیغــات پولی به 
کار بــرده می شــود(. مثــاً اگــر ایــن برنــد بــه یــک نشــریه تخصصــی مرتبــط باشــد و لینــک آن نشــریه را در وب ســایت خــود درج 
کنــد، می توانــد تأثیــر مثبتــی بــر رتبه بنــدی وب ســایتش داشــته باشــد؛ چــرا کــه الگوریتم هــای گــوگل، ایــن نشــریه را بــه عنــوان 

منبعــی قابــل اعتمــاد شناســایی می کننــد و اعتبــار نشــریه، برنــد را نیــز تحت تأثیــر قــرار می دهــد.

رابطٔه بهتر با مخاطب
روابط عمومــی دیجیتــال بــه برقــراری ارتبــاط بــا مخاطــب کمــک می کنــد؛ چــرا کــه مبتنــی بــر اســتراتژی فشــار محــض 
نیســت. برنــد می توانــد از طریــق داســتان پردازی نوآورانــه در کانال هــای اجتماعــی بــا مخاطــب ارتبــاط برقــرار کنــد. هرچــه برنــد 
بــرای مخاطبــان خــود جذاب تــر یــا مرتبــط بــا نیــاز آنهــا باشــد، ایــن رابطــه بهتــر خواهــد بــود. مثال هــای زیــادی از برندهــا وجــود 

دارد کــه بــا اســتفاده از داســتان های دلنشــین یــا بــه روز، رابطــه بهتــری بــا مخاطبــان خــود برقــرار کرده انــد. 

مکالمات فزاینده
از مزیت هــای روابط عمومــی دیجیتــال، ایجــاد فرصت هــای خــوب بــرای برنــد اســت تــا تعامــل در رســانه های اجتماعــی 
را افزایــش دهــد و همچنیــن بــا مخاطبانــش گفت  وگــو کنــد. توصیــه می شــود کمپین هایــی ایجــاد شــود کــه بتوانــد مــردم را 

تشــویق کنــد تــا نظــرات خــود را بــه اشــتراک بگذارنــد و در نتیجــه، میــزان مشــارکت افزایــش یابــد.

افزایش فروش
برخــاف بــاور عمومــی، روابط عمومــی می توانــد بــه افزایــش فــروش کمــک کنــد. بــه زبــان ســاده تر، وقتــی مخاطــب از 
برنــد و محصــوالت شــما آگاه باشــد و بــا آن ارتبــاط برقــرار کنــد، شــما راحت تــر می توانيــد محصــول خــود را بــه او بفروشــید. 
ایــن اتفــاق عجیبــی نیســت؛ از ایــن رو بایــد آن را بــه عنــوان یــک اســتراتژی بلندمــدت در نظــر بگیریــد. ایــن ابــزار از یک پوشــش 

رســانه ای صــرف، بــه یکــی از قدرتمندتریــن ابزارهــا بــرای برندهــا تبدیــل شــده اســت.
کارشناســان روابط عمومــی و ارتباطــات، پیام هــای کلــی برنــد را تعریــف می کننــد و داســتان هايی جــذاب بــرای جلب نظــر 
ــن  ــک کمپی ــادی از  آن هــا از دل ی ــز وارد شــده اند و نمونه هــای زی ــه اســتارتاپ ها ني ــن زمین ــان می ســازند. در ای ــواع مخاطب ان
ــه یــک اســتراتژی ارتباطــی یکپارچــه، کمپین هــای ارتباطــی  ــا انتقــال ســازمان ها ب ــد. ب ــه وجــود آمده ان ــزرگ ب روابط عمومــی ب
ــد کــرد. در آینــدٔه نزدیــک، روابط عمومــی دیجیتــال صرف نظــر از  ــه ســمت روابط عمومــی دیجیتــال حرکــت خواهن بیشــتری ب

حــوزٔه کاری یــا انــدازٔه ســازمان ها، بــرای انــواع برندهــا اهمیــت می یابــد.
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”
بـخـــــش چــهـارم:

ــه های اجــــتمـاعـی  رسـانـ
در روابـــــط  عــمـــومـی

M A X

مکــــــــــــــــــــــــــث



”
بـخـــــش چــهـارم:

ــه های اجــــتمـاعـی  رسـانـ
در روابـــــط  عــمـــومـی

M A X

مکــــــــــــــــــــــــــث



هشت مهارت به روز در استفاده 
از رسانه های اجتماعی

برگرفته از:

※  ۶۷۰ کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۶ دقیقه

در آینــده رســانه های اجتماعــی بیــش از امــروز اهمیــت می یابنــد. اگــر می خواهیــد از قافلــه عقــب نمانیــد، بایــد همیــن 
حــاال آمــوزش و تســلط بــر برخــی از مهارت هــای کلیــدی را شــروع کنیــد. بــا یادگیــری ایــن مهارت هــا می توانیــد بــه مخاطبــان 

بیشــتری دســت یافتــه و جایــگاه ســازمان خــود را ارتقــاء دهیــد.
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1. ارتباط گیری در رسانه های اجتماعی
ــب  ــع و مناس ــخ به موق ــال و پاس ــوش دادن فع ــر، گ ــح و مختص ــای واض ــتن پیام ه ــی نوش ــامل توانای ــارت ش ــن مه ای
بــه دیگــران می شــود. ایــن مــورد مهارتــی کلیــدی بــرای ارتبــاط بــا مشــتریان اســت کــه شــامل درک زبــان بــدن و نشــانه های 
غیرکامــی اســت. بــا وجــود ارتباطــات بســیار زیــاد در فضــای آنایــن، مهــم اســت کــه بتوانیــد معنــای نهفتــه  در هــر پیــام را 

کشــف کنیــد و بفهمیــد کــه مخاطــب شــما واقعــاً چــه منظــوری دارد.

)Copywriting( ۲. کپی رایتینگ
کپی رایتینــگ یعنــی هنــر نوشــتن محتوایــی جــذاب کــه بتوانــد توجــه افــراد را بــه خــود جلــب کنــد. بایــد در مــورد آنچــه 
می گوییــد و نحــؤه بیــان آن راهبــردی مشــخص داشــته باشــید. بــا یادگیــری چگونگــی تولیــد محتــوای جــذاب، می توانیــد افــراد 
ــد باعــث فــروش بیشــتر نیــز شــود. اگــر می خواهیــد در مــورد  بیشــتری را درگیــر محتــوای خــود کنیــد. ایــن مهــارت می توان
کپی رایتینــگ بیشــتر بدانیــد، منابــع زیــادی در اینترنــت موجــود اســت. کمــی زمــان بگذاریــد تــا اصــول اولیــه را یــاد بگیریــد و 

ســپس شــروع بــه تمریــن کنیــد.
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۳. خالقیت
بــرای اینکــه از رقبــا متمایــز شــوید، بایــد بتوانیــد فراتــر از چارچــوب رایــج فکــر کنیــد و ایده هــای تــازه  داشــته باشــید. ایــن 
مــورد شــامل همــه چیــز می شــود؛ از ارائــه ایــده   بــرای محتــوای جدیــد گرفتــه تــا طراحــی جلوه هــای بصــری جــذاب. اگــر بتوانیــد 
یــاد بگیریــد کــه از قــؤه خاقیــت خــود اســتفاده کنیــد، می توانیــد در رســانه های اجتماعــی حضــور مؤثرتــری داشــته باشــید. 

راه هــای زیــادی بــرای بهبــود خاقیــت وجــود دارد. ماننــد: طوفــان فکــری، ترســیم نقشــه  ٔ ذهنــی و الهام گرفتــن از دیگــران.

۴. توانایی بهره وری
ــر کارهــا اشــاره می کنــد. در دنیــای رســانه های اجتماعــی، زمــان  ایــن مــورد بــه توانایــی شــما در انجــام به موقــع و مؤث
اهمیــت ویــژه ای دارد. بایــد بتوانیــد بــه ســرعت محتــوا تولیــد کنیــد، بــه نظــرات پاســخ دهیــد و بــا مخاطبــان تعامــل داشــته 
باشــید. اگــر بتوانیــد ایــن مهــارت را بــه درســتی یــاد بگیریــد، می توانیــد در زمــان کمتــر کارهــای بیشــتری انجــام دهیــد. ایــن کار 
شــما را از رقبایتــان متمایــز می کنــد. راه هــای زیــادی ماننــد برنامه ریــزی بــرای آینــده، تعییــن مهلــت زمانــی و اســتفاده از ابزارهای 

دیجیتــال بــرای افزایــش بهــره وری وجــود دارنــد.
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۵. سازمان دادن
ســازماندهی یعنــی بتوانیــد تمــام صفحــات ســازمان در رســانه های اجتماعــی را مدیریــت و پیگیــری کنیــد. ایــن کار از 
تقویــم محتوایــی گرفتــه تــا معیارهــای تعامــل بــا مشــتریان  را شــامل می شــود. بــرای ســازماندهی بهتــر راه هــای مختلفــی 
وجــود دارد. ماننــد اســتفاده از ابزارهــای مدیریــت پــروژه، راه انــدازی سیســتمی بــرای پیگیــری وظایــف و محول کــردن مســئولیت 

بــه اعضــا.

۶. بازاریابی دیجیتال
بازاریابــی دیجیتــال بــه فراینــد تبلیــغ محصــوالت یــا خدمات در بســتر آناین اشــاره دارد. بــرای اینکــه در بازاریابــی دیجیتال 
موفــق شــوید، بایــد بــه خوبــی بــا ســازکار اینترنت و نحــؤه اســتفاده مردم از آن آشــنا باشــید. همچنیــن بایــد بتوانیــد از ابزارهای 

مختلــف بازاریابــی دیجیتــال ماننــد ســئو، بازاریابــی محتــوا و بازاریابــی رســانه های اجتماعی اســتفاده کنید. 

۷. خدمت رسانی به مشتری
امــروزه در فضــای مجــازی، پاســخ ســریع و درســت بــه نظــرات، ســؤاالت و نگرانی هــای مشــتریان اهمیــت زیــادی دارد. 
اگــر بتوانیــد خدمــات مفیــدی بــه مشــتریان ارائــه دهیــد، قــادر خواهیــد بــود رابطــه ای قــوی بــا آن هــا برقــرار کــرده و آن هــا را بــه 
خــود وفــادار کنیــد. پیشــتاز بــودن، حفــظ آرامــش در شــرایط فشــار و فراتــر از خواســته مشــتریان عمــل  کــردن در ارتقــاء کیفیت 

خدمــات بــه مشــتری بســیار تأثیرگــذار اســت.

۸. تحلیل داده ها
در دنیــای رســانه های اجتماعــی، داده هــا از اهمیــت بســیاری برخوردارنــد. شــما بایــد قــادر باشــید داده هــا را جمــع آوری 
و تجزیه و تحلیــل کــرده و ســپس از آنهــا بــرای بهبــود نتایــج اســتفاده کنیــد. بــرای بهبــود مهارت هــای تحلیلــی می توانیــد در 
دوره هــای آموزشــی و کنفرانس هــای مرتبــط شــرکت کنیــد. همچنیــن می توانیــد منابــع علمــی ایــن حــوزه را مطالعــه کنیــد.
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