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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 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 شــمارٔه دهــم چهــار زاویــه روابط عمومــی را بررســی خواهیــم کــرد: اســتراتژی های روابط عمومــی، تولیــد محتــوا بــرای 

روابط عمومــی، شــبکه های اجتماعــی و روابط عمومــی و داده هــا در روابط عمومــی.

همــه مــا می دانیــم کــه احســاس رضایــت مخاطبــان مــا در کســب وکارمان، تــا چــه انــدازه دارای اهمیــت اســت. بنابرایــن 
ــا آن هــا را در اولویــت کار خــود قــرار دهیــم. در مقالــه اول ایــن شــماره،  بــه نقــش و مزایایــی ِشــُنفت  بهتــر اســت ارتبــاط ب
اجتماعــی می پردازیــم تــا دریابیــم مخاطبــان در مــورد برنــد مــا چــه می گوینــد. عــاوه  بــر آن؛ در کنــار بزرگ شــدن کســب وکارمان، 
ارزیابــی روابط عمومــی اهمیــت باالیــی می یابــد کــه در مقالــه دوم به طــور کامــل بــه آن پرداختــه شــده و باورهــای اشــتباه در 

مــورد ارزیابــی روابط عمومــی را بررســی می کنیــم.

گاهــی اوقــات منابــع محتوایــی بســیاری در اختیــار داریــم کــه پیشــتر از آن هــا اســتفاده کرده ایــم. بــا این حــال می توانیــم 
بــا کمــی خاقیــت و تغییــر، محتــوای تــازه ای بــرای مخاطبانمــان تولیــد کنیــم. در بخــش دوم ایــن شــماره، بــه شــما روش هایــی 

را آمــوزش می دهیــم کــه بتوانیــد مجــدد از محتواهایتــان اســتفاده کنیــد.

بــا توجــه بــه این کــه لینکدیــن یکــی از ابزارهــای قدرتمنــد دنیــای کســب وکار مــدرن بــه شــمار می آیــد، دانســتن نحــوه 
تعامــل درســت بــا مخاطبــان جهــت بازدیــد بیشــتر، یــک مزیــت رقابتــی بــه حســاب می آیــد. در مقالــه اول از بخــش ســوم،در 
مــورد به کارگیــری الگوریتــم لینکدیــن بــرای منافــع ســازمان صحبــت می کنیــم. همچنیــن بــه نظــر می رســد کــه گفت وگــوی 
دوطرفــه بــا یــک ربــات مبتنــی بــر هــوش مصنوعــی می توانــد تجربــه جالبــی باشــد. در مقالــه دوم ایــن بخــش، بــرای شــما از 

ــم. ــب آن می گویی ــا و معای ChatGPT و مزای

از آنجایــی کــه در آینــده ای نــه چنــدان دور، داده هــا نقــش مهمــی را در روابط عمومــی خواهنــد داشــت، در بخــش چهــارم 
ایــن شــماره، بــه ایجــاد روابط عمومــی مبتنــی بــر اطاعــات و اهمیــت تهیــه داده هــای واقعــی و صادقانــه خواهیــم پرداخــت.
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نقش ِشُنفت اجتماعی در 
استراتژی روابط عمومی

ِشــنفت اجتماعــی فراینــد اســتفاده از نرم افزارهــا بــرای مــرور رســانه های جمعــی و یافتــن میزان 
منشــن برنــد شــما، رقبایتــان و اســتفاده از قاب هــای خــاص، هشــتگ ها و کلمــات کلیــدی اســت. 
ــرای موفقیــت  ــی شــنفت اجتماعــی، یافتــن بینش هــای مفیــدی اســت کــه ب یکــی از اهــداف اصل
ــورد  ــان در م ــی مخاطب ــت دارد. نظــر مشــتریان، اینفلوئنســرها و احســاس کل کســب وکارتان اهمی

صنعــت، سیاســت، موضــوع، ســازمان، کمپیــن یــا حتــی رویــدادی خــاص اهمیــت دارد.

※  798 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 6 دقیقه
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بــا اســتفاده از شــنفت اجتماعــی، ســازمان ها می تواننــد اطاعــات را از رســانه های اجتماعــی پرطرفــدار جمــع آوری کــرده 
ــد، برنامه هــای  ــر می گذارن ــی اث ــه می شــوند و روی اســتراتژی های بازاریاب ــه کار گرفت ــن اطاعــات ب ــد. ســپس ای ــل کنن و تحلی

خدمــات مشــتری را توســعه داده و حتــی برنامه هــای ارتقــاء محصــول را خلــق می کننــد.

چرا ِشنفت اجتماعی مهم است؟
رســانه های اجتماعــی بــه مــا اجــازه می دهنــد تــا نه تنهــا بــا دوســتان و خانــواده، بلکــه بــا اینفلوئنســرها، جوامــع دیجیتال 
و برندهــا ارتبــاط برقــرار کنیــم. جــدا از وقت کشــی و ارتباط گیــری بــا افــرادی کــه می شناســیم، مــا از رســانه های جمعــی اســتفاده 
می کنیــم تــا اخبــار را مطالعــه کنیــم، بــه محتواهــای جالــب دســت بیابیــم، متوجــه شــویم کــه در مــورد چــه چیزهــا یــا افــرادی 

بحــث می شــود و ببینیــم چــه کارهایــی بایــد انجــام دهیــم و چــه محصوالتــی را خریــداری کنیم.

رســانه های اجتماعــی یکــی از بهتریــن بســترها بــرای برندهاســت تا بــا مخاطبانشــان ارتباط برقــرار کنند. شــنفت اجتماعی 
نیــز اولیــن قــدم بــرای تقویــت ایــن ارتباطــات و کمــک بــه برندهــا بــرای یافتــن ارتباطاتــی اســت کــه می تواننــد بــه بخشــی از آن 

ــوند. بدل ش

مزایای ِشنفت جمعی
کشــف گفته هــای مشــتریان در مــورد ســازمانتان می توانــد بــه شــما کمــک کند تا ابعــاد زیــادی از ســازمانتان را بشناســید. 
بایــد حتمــاً روی برنــد خــود در شــبکه های اجتماعــی نظــارت داشــته باشــید تــا گفت وگــو و ارتباط گیری هــای مهــم را کشــف 
کنیــد. تشــخیص اینفلوئنســرها و پســت هایی کــه بــه احتمــال زیــاد در پیشــرفت ســازمان شــما اثــر مثبــت یــا منفــی دارنــد 

بســیار مهــم اســت؛ زیــرا می توانیــد بــا شــناخت آن هــا اقدامــات آینــده خــود را بهتــر تنظیــم کنیــد. 

شــنفت اجتماعــی بخــش مهمــی از اســتراتژی روابط عمومــی اســت. چــون راهــی اســت بــرای ســنجش دیــدگاه کلــی برند، 
محصــوالت یــا خدمــات. ایــن کار همچنیــن بــه شــما کمــک می کنــد تــا ببینیــد مــردم در مــورد برنــد شــما چــه می گوینــد و 
طبــق ترندهــای برتــر صنعــت خــود پیــش رویــد. شــنفت اجتماعــی بــا رونمایــی از بینش هــای انتقــادی در حــوزه کســب وکار و 
بــا بصری ســازی داده هــا، گزارش هــا و اخبــار رســانه های اجتماعــی را بــرای شــما بــه کار می گیــرد. ایــن اقــدام اجــازه می دهــد 
تــا شــما بــه راحتــی ترند هــا، میــزان درگیــری مخاطــب و احســاس آن هــا را درک کنیــد و ارزش روابط عمومــی و ارتباطــات را بــرای 

مدیــران ارشــد شــرح دهیــد. 
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معیارهای ِشنفت جمعی
احساسات

احساســات بــه ســه دســته تقســیم می شــود:   -
ــت ــی و مثب ــی، خنث منف

ــت  ــا هوی ــات و تعامل ه ــه ارتباط ــات ب احساس  -
می بخشــد.

ــه  ــی ک ــا وقت ــت ت ــب اس ــتن جال ــل داش تعام  -
متوجــه می شــوید ۹۰ درصــد پســت ها یــا نظــرات منفــی 
و کینه توزانــه هســتند؛ اینجاســت کــه داســتان بــه کلــی 

عــوض می شــود.

درگیری

ــا معیارهایــی ماننــد میــزان الیــک، بــه  اشــتراک گذاری و نظــرات آشــنا هســتید. شــاید بــه تنهایــی  شــما معمــوالً ب  -
معیارهــای پوچــی بــه نظــر برســند، امــا وقتــی بــرای شفاف ســازی مکالمــات مرتبــط بــا مخاطبــان اســتفاده می شــوند ماننــد 

ــوند. ــتر می ش ــاف بیش ــرای اکتش ــانه ای ب ــد و نش ــل می کنن ــا عم راهنم

ــک،  ــد )الی ــان می دهن ــش نش ــل واکن ــکل منفع ــه ش ــان ب ــا مخاطب ــه آی ــتند ک ــن هس ــان دهنده ای ــن نش همچنی  -
ــت(. ــه توئی ــاع ب ــر دادن، ارج ــت )نظ ــه اس ــا فعاالن ــش آن ه ــا واکن ــت( ی ریتوئی

تحلیل ترندها

ترندها به شما کمک می کنند تا به عقب بازگردید و پیش از هر گونه اقدام، تصویر کلی را ببینید.  -

کشف کنید که چگونه میزان تعامل و احساسات مخاطبان با دوره های قبلی مقایسه می شوند.  -

بررسی کنید که چرا بعضی داده ها پرت هستند. نتایج پلتفرم ها را با هم مقایسه کنید.  -
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ادغام نظارت بر رسانه با ِشنفت جمعی

شــنفت جمعــی بایــد بــه عنــوان مکمــل نظــارت بــر رســانه ها بــه شــکل ســنتی در نظــر گرفتــه شــود؛ نــه جایگزینــی بــرای 
آن و بالعکــس. بعضــی پلتفرم هــای نظــارت بــر رســانه داده هایــی را بــرای شــما جمــع آوری می کننــد. امــا شــنفت اجتماعــی بــه 
لطــف در نظــر گرفتــن احساســات مخاطبــان، میــزان تعامــل و تحلیــل ترندهــای مرتبــط بــا بازخــورد مخاطبانتــان، بینش هایــی 

کاربــردی بــه شــما ارائــه می دهــد.

استفاده مؤثر از ِشنفت اجتماعی

بــرای اینکــه مطمئــن شــوید کــه تیم شــما بــرای موفقیــت آمــاده اســت می توانیــد هشــدارهایی را در رســانه های اجتماعی 
ایجــاد کنیــد تــا ببینیــد در کجــا از برنــد شــما اســتفاده می شــود. عــاوه بــر ایــن بــه غلط هــای تایپــی رایــج، اســامی مســتعار، 
محصــوالت مهــم برنــد و شــرایط صنایــع مرتبــط نیــز توجــه داشــته باشــید. بــا دریافــت ایــن هشــدارها تیــم روابط عمومی شــما 

می توانــد از طــرف برندتــان در رســانه های ســنتی و مجــازی اقدامــات الزم را انجــام دهــد.

از ِشنفت اجتماعی سود ببرید

یکــی از مزایــای اصلــی شــنفت اجتماعــی 
پــی  آن  بــه  کســب وکارها  از  بســیاری  کــه 
برده انــد ایــن اســت کــه بایــد روی مشــتری ها 
تمرکــز داشــته باشــند. شــنفت اجتماعــی 
بــه شــما ایــن توانایــی را می دهــد تــا بــه 
شــکایات و مســائل مختلــف در همــان زمــان 
وقــوع توجــه کنیــد. ایــن کار رضایــت مشــتری 
و وفــاداری آن هــا بــه برنــد را نیــز افزایــش 
می دهــد. از جملــه مــوارد اســتفاده از شــنفت 
اجتماعــی می تــوان بــه ایــن مــوارد اشــاره کــرد: 
ــی  ــازی کمپین ــتقیم، آماده س ــری مس روایت گ
جدیــد، پاســخ بــه پرســش های متــداول و 

ــف. ــای مختل ــه بخش ه ــام ب ــال پی ارس
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دربــاره  صحبــت  کــردن  بــا  را  متوالــی  ســاعت های  می دهیــم  ترجیــح  مــا  از  بســیاری 
ــه ارزیابــی روابط عمومــی ســازمانمان اختصــاص  ــی را ب ــم امــا زمان بی اهمیت تریــن مســائل بگذرانی
ــد و بعضــی  ــی را معمایــی حل نشــدنی می دانن ــم. برخــی از متخصصــان روابط عمومــی، ارزیاب ندهی
دیگــر از پرداختــن بــه آن پرهیــز می کننــد. یافتــن یــک راه مناســب بــرای ســنجش موفقیــت، یکــی از 

ــت.  ــان اس ــن متخصص ــزرگ ای ــای ب چالش ه

اهمیت ارزیابی روابط عمومی 
هنگام بزرگ شدن سازمان

برگرفته از:

※  1828 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 10 دقیقه
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ــی  ــرد. ارزیاب ــما بگی ــه را از ش ــتراتژیک و آگاهان ــای اس ــدرت تصمیم ه ــا ق ــاند ی ــما را بترس ــکار ش ــن اف ــد ای ــازه ندهی اج
ــد.  ــمار می آی ــه ش ــما ب ــازمان ش ــرد س ــی راهب ــش حیات ــی بخ روابط عموم

هــر چقــدر هــم ســخت تــاش کنیــد و اثــر مثبتــی بــه جــا بگذاریــد، بــاز هــم یــک نفــر در شــرکت شــما وجــود دارد کــه خواســتار 
ــد  ــه بازارهــای جدی ــر ســازمان شــما در حــال توســعه و ورود ب ــط اســت؛ به خصــوص اگ ــدن گزارش هــا و نمودارهــای مرتب دی
باشــد. اگــر می خواهیــد ارزش روابط عمومــی را بــه ســازمان خــود نشــان دهیــد، بایــد داده هــا را مبنــا قــرار دهیــد. بــا ارزیابــی 
ــه  ــر ب تاش هــای خــود عمــق و دامنــه تأثیرگــذاری اقداماتتــان را مشــخص کنیــد. ایــن کار باعــث انتقــال پیام هایــی واضح ت
مشــتریان شــده، فرصت هــای بیشــتری در بــازار داخلــی و خارجــی برایتــان پدیــد مــی آورد و نهایتــاً بودجــه بیشــتری را روانــه تیــم 

ــد. ــازمان می کن ــی س روابط عموم

اهمیت سنجش نتایج روابط عمومی
ایــن موقعیــت را تصــور کنیــد: تیــم بازاریابــی جلســه ای برگــزار کــرده کــه شــما هــم در آن حضــور داریــد. آن هــا گــزارش 
مفصلــی بــرای ارائــه بــه مدیــر ارشــد مالــی آمــاده کرده انــد تــا نشــان دهنــد کــه چنــد مشــتری مشــتاق و چقــدر درآمــد بــرای 
ســازمان کســب کرده انــد. تیــم بازاریابــی بعــد از ارائــه خــود بــا بودجــه و تســهیاتی بیشــتر و روحیــه ای شــاداب جلســه را تــرک 

می کنــد.

اگــر بــه واحــد مدیریــت ســازمان مراجعــه کنیــد و در ازای پرداخــت پــول، پــول مطالبه کنیــد کار بســیار قانع کننــده ای انجام 
داده ایــد. امــا اگــر ادعــا کنیــد کــه داســتان های خوبــی خلــق می کنیــد، احتمــال کمــی دارد کــه بــه خواســته خــود دســت یابیــد. 

شــما بایــد بتوانیــد ارزش و تأثیــر کار خــود را اثبــات کنیــد. یــک راه بــرای انجــام ایــن کار درج اعــداد در جــدول اســت.

ــا کارفرمایــی  ــن بودجــه بیشــتر ی ــا در گرفت ــاً تنه ــم، مطمئن ــا شکســت عملکــرد تی ــت ی ــی موفقی هــدف شــما از ارزیاب
ــرده و  ــردی اتخــاذ ک ــات راهب ــا تصمیم ــه شــما اجــازه می دهــد ت ــی ب خوشــحال تر خاصــه نمی شــود. ســنجش روابط عموم
ــدای کار  ــان از ابت ــما و تیمت ــرای آن، ش ــزی ب ــدف و برنامه ری ــن ه ــا تعیی ــد. ب ــش دهی ــده را افزای ــان در آین ــال موفقیتت احتم
می توانیــد تصــوری از این کــه چــه مؤلفه هایــی مؤثــر هســتند و کــدام یــک بی تأثیرنــد داشــته باشــید. هنگامــی کــه کمپیــن 
بــه پایــان رســید نتایــج آن را ارزیابــی کــرده و اصاحــات موردنیــاز بــرای اقدامــات آتــی روابط عمومــی را انجــام دهیــد. بــه ایــن 
ترتیــب حتــی یــک کمپیــن شکســت خورده هــم مفیــد خواهــد بــود: چــون از آموخته هــای آن بــرای بهبــود کمپین هــای آینــده 

ــود. ــتفاده می ش اس
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سه تصور اشتباه در مورد سنجش روابط عمومی
یکــی از بزرگ تریــن چالش هــای افــراد در صنعــت روابط عمومــی اثبــات نتایــج نهایــی بــه مدیــران اســت. اگرچــه 
کّمی ســازی مقادیــری کــه در جــدول می آیــد کار مشــکلی اســت، امــا ایــن داده هــا در مواقــع تصمیم گیــری باارزش تریــن دارایــی 

مــا هســتند. در ادامــه ســه مــورد از تصــورات اشــتباه در مــورد ســنجش روابط عمومــی را شــرح خواهیــم داد:

۱. متخصصان روابط عمومی صرفاً افرادی خالق نیستند

یکــی از تصــورات اشــتباه ایــن اســت کــه متخصصــان روابط عمومــی تنهــا بایــد افــرادی خــاق باشــند و بــه همیــن دلیل از 
چارچوب هــا دوری می کننــد. حتــی نظریــه مشــهوری وجــود دارد کــه مــردم را بــر ایــن اســاس کــه کــدام لــوب مغزشــان غالب تــر 
اســت بــه دو دســته تقســیم می کنــد. افــراد چپ مغــز بیشــتر تحلیلگــر هســتند؛ در حالــی کــه راســت مغزها خاق ترنــد. امــا 
شــواهدی بــرای حمایــت از ایــن ادعــا وجــود نــدارد کــه اشــخاص ماننــد یــک دســت غالــب، لــوب مغــزی غالــب داشــته باشــند. 
در واقــع بایــد بــه افــرادی کــه خــود را بــا لــوب مغــزی غالبشــان تعریــف می کننــد یــادآوری کــرد کــه نمی تــوان بــا نیمــی از مغــز 

ــی کرد. زندگ

امــکان دارد کــه افــراد خــود را خاق تــر یــا داســتان پردازتر از دیگــران بداننــد. امــا در مجمــوع داســتان ها از منبــع کنجــکاوی 
و عاقــه نشــأت می گیرنــد. داده هــا و معیارهــای مختلفــی باعــث شــکوفایی خاقیــت می شــوند. ایــن کار راهــی بــرای کشــف 
ــی  ــا در صورت ــرایی تنه ــد. داستان س ــا را درک کنی ــد آن ه ــینید بای ــان بنش ــه دل مخاطب ــد ب ــر می خواهی ــت. اگ داستان هاس
قدرتمنــد اســت کــه متکــی بــر پژوهــش باشــد. اگــر تنهــا بــر خاقیــت تکیــه کنیــد بخــش مهمــی از بهبــود عملکــرد خــود را 
نادیــده گرفته ایــد: بازخــورد و تجزیــه و تحلیــل. بــدون ارزیابــی عواملــی کــه باعــث اثرگــذاری کمپیــن شــما شــده اند یــا از اثــر آن 
کاســته اند فرصــت یادگیــری و توســعه کارهــای خــود در کمپیــن بعــدی را از دســت می دهیــد. ترکیــب قــدرت داستان ســرایی 

بــا توانایــی هدایــت  گــری داده هــا کمپین هــای روابط عمومــی بهتــر و مؤثرتــری را رقــم خواهــد زد.
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2. روابط عمومی، علم دقیقی نیست

ــا جــذب مشــتریان  ــا میــزان درآمــد ی ــا اعتمــاد بــه برنــد در مقایســه ب کّمی ســازی متغیرهایــی ماننــد آگاهــی از برنــد ی
ــن خــود را بســنجید.  ــج کمپی ــد نتای ــه اول نبای ــه در وهل ــا نیســت ک ــن معن ــه ای ــا ب ــن ادع ــا ای مشــتاق دشــوارتر اســت. ام
روابط عمومــی علــم دقیقــی نیســت؛ امــا تصادفــی هــم نیســت. اگــر تصادفــی بــود می توانســتید هــر کاری در آن انجــام دهیــد؛ 
چــه نتیجــه داشــته باشــد و چــه نداشــته باشــد. بــرای مثــال تصــور کنیــد کــه می خواهیــد بــازار گســترده تری بــرای اســنپ ایجاد 
ــا ایــن پیش فــرض کــه روابط عمومــی  کنیــد. شــما بــه خیابــان می رویــد و بــه طــرف مــردم ماکارونــی پــرت می کنیــد؛ چــون ب

علــم دقیقــی نیســت شــاید ایــن راهــکار مؤثــر باشــد!

ــی  ــل، برخ ــد و در مقاب ــل می کنن ــان عم ــعه مخاطبانت ــتای توس ــه در راس ــد ک ــود دارن ــی وج ــات خاص ــا اقدام ــا ی پیام ه
پیام هــا و اقدامــات دیگــر نتیجــه معکــوس دارنــد و شــهرت شــما را خیلــی ســریع از بیــن خواهنــد بــرد. چطــور می توانیــد ایــن 
دو را از هــم تفکیــک کنیــد؟ از طریــق مشــاهده و ســنجش. در طــول زمــان روندهایــی را مشــاهده خواهیــد کــرد کــه در مــورد 

نحــوه ارســال پیــام، شــما را راهنمایــی می کنــد.

۳. از آنجایی که ایجاد شهرت زمانبر است نباید برای سنجش آن وقت گذاشت

ــد شــما و           ــن برن ــه در تعامــات بی ــا شــده ک ــی بن ــا نظرات ــه باورهــا ی ــر پای ــرا شــهرت ب ــرد؛ زی ایجــاد شــهرت زمــان می ب
ــرای ســنجش مســیر و اطمینــان از صحیح بــودن مســیر نیســت.  ســهامدارانتان مطــرح می شــوند. امــا ایــن دلیــل خوبــی ب
ســاخت یــک مســجد جامــع شــاید ســال ها طــول بکشــد، امــا در طــول این مــدت همــه میــزان پیشــرفت آن را ردیابــی می کنند؛ 

چــون در غیــر ایــن صــورت هیچ وقــت آن مســجد جامــع ســاخته نمی شــود.
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=

معیارهای روابط عمومی برای سازمان هایی با سرعت رشد باال
هیــچ راه درســت یــا غلطــی بــرای ســنجش موفقیــت روابط عمومــی وجــود نــدارد. همــه چیــز بــه اهدافــی کــه تعییــن 
ــه  ــؤالی ک ــن س ــتگی دارد. مهم تری ــما بس ــول ش ــازمان و محص ــه س ــت ب ــد و در نهای ــور داری ــه در آن حض ــازاری ک ــد، ب می کنی
در ابتــدا بایــد از خــود بپرســید ایــن اســت کــه می خواهیــد چــه مشــکلی را بــا ایــن معیارهــا حــل کنیــد؟ اهــداف تجــاری کــه 
روابط عمومــی می توانــد بــه توســعه آن هــا کمــک کنــد چیســت؟ زمانــی کــه بــه ایــن ســؤاالت پاســخ دادیــد بایــد ببینیــد چطــور 
می توانیــد آن هــا را ردیابــی کنیــد. ســنجه ها بــه خــودی خــود یــک هــدف نیســتند، بلکــه گامــی بــه ســوی هدفــی بزرگ ترنــد.
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شاخص های کلیدی عملکرد روابط عمومی
وقتــی زمــان افزایــش مقیــاس و گســترش ســازمان بــه میــان می آیــد، معیارهــای خاصــی اهمیــت می یابنــد. در زمــان 
بزرگ شــدن ســازمان، شــما بــه انــدازه کافــی در آن صنعــت فعــال بوده ایــد و می دانیــد وظیفــه شــما چیســت، مخاطبانتــان 
چــه کســانی هســتند و ســازمان شــما چــه تفاوتــی بــا رقبــای خــود دارد. پــس از ایــن مرحلــه بایــد آگاهــی از برنــد خــود را افزایش 

دهیــد و جایــگاه خــود را در بــازار بیابیــد.

ــر  ــا متوجــه شــوید در براب ــه شــما بینشــی می دهــد ت ــن کار ب ــد. ای ــز کنن ــی تمرک ــر معیارهــای رقابت ــد ب مقیاس هــا بای
برندهــای معتبــر همــان زیســت بوم چــه عملکــردی داریــد. برخــی از شــاخص های کلیــدی عملکــردی کــه می توانیــد بســنجید 

عبارتنــد از:

آگاهــی از برنــد: مخاطــب هــدف چقــدر برنــد شــما را می شناســد و ایــن شــناخت تــا چــه حــد ســازمان یافته اســت؟   •
بــه طــور قطــع ایــن معیــار بســیار مبهــم اســت؛ امــا معیارهــای کّمــی درســت بــه شــما کمــک خواهند کــرد تــا متوجه شــوید در 
مســیر درســتی حرکــت می کنیــد یــا خیــر. به عنــوان مثــال می توانیــد ترافیــک مســتقیم ســایت خــود را انــدازه بگیریــد. عــددی 
کــه بــه دســت می آوریــد نتیجــه تــاش مــردم بــرای تایــپ آدرس ســایت شــما بــه جــای یافتــن آن در رســانه های جمعــی یــا 

تبلیغــات اســت. ایــن عــدد می توانــد بــه عنــوان شــاخص جایگزیــن آگاهــی از برنــد شــناخته شــود.
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پوشــش رســانه ای: آگاهــی از اینکــه برنــد شــما چــه زمانــی و در کجــا اســتفاده شــده بــه شــما کمــک می کنــد تــا از   •
شــهرت آن محافظــت کنیــد. طبــق مطالعــه »مــاک رک« در ســال ۲۰۲۱ بــا عنــوان »ارزیابــی وضعیــت روابط عمومــی«، ۹۴ درصــد 
متخصصــان روابط عمومــی میــزان پوشــش یــا تعــداد داســتان های منتســب بــه برنــد خودشــان را انــدازه می گیرنــد. یــک راه 

بــرای انجــام ایــن کار کّمی ســازی میــزان تکــرار نــام برنــد شــما در رســانه ها اســت.

ســهم صــدا: مفهــوم ســهم صــدا بــه شــما کمــک می کنــد تــا مــکان خــود را در بــازار بیابیــد. آیــا برنــد شــما پیشــروی   •
صنعــت خــود شــناخته می شــود؟ آیــا نــام برنــد شــما در گفت وگوهــای مرتبــط بــا راه حل هایــی کــه ارائــه می دهیــد شــنیده 
می شــود؟ ایــن معیــار نشــان می دهــد کــه شــما چــه جایگاهــی در برابــر بزرگ تریــن رقبــای خــود داریــد. بــرای محاســبه ســهم 

صــدا بایــد میــزان ذکــر نــام برنــد خــود و رقبایتــان و همچنیــن میــزان دسترســی افــراد بــه ایــن مــوارد را کّمــی کنیــد.

•  تجزیه وتحلیــل احساســات: تجزیه وتحلیــل احساســات، نحــوه معرفــی برندتــان بــه مخاطبــان را نشــان می دهــد. آیــا 
رســانه ها بابــت دســتاوردهای برندتــان بــه شــما تبریــک می گوینــد یــا آن را نقــد می کننــد؟ اندازه گیــری احساســات کار دشــواری 
اســت؛ چــون ســوگیری های زیــادی وجــود دارد کــه می تواننــد داده هــا را منحــرف کنــد. ترکیبــی از ابزارهــا و تجزیه وتحلیــل رفتــار 

انســان ها می توانــد به شــکل جامع تــری نشــان دهــد کــه در رســانه چگونــه در مــورد برنــد شــما صحبــت می کننــد.

انتقــال پیــام کلیــدی: آیــا هنگامــی کــه رســانه ها دربــاره شــما صحبــت می کننــد پیام هــا بــه درســتی انتقــال می یابــد؟   •
آیــا نــکات کلیــدی شــما در پوشــش رســانه ای نمایــش داده می شــود؟ ممکــن اســت از برنــد شــما زیــاد نــام بــرده شــود امــا بــه 
دالیــل اشــتباه. مثــاً ممکــن اســت روی نقطــه  ضعــف مدیرتــان تأکیــد یــا خصوصیتــی ذکــر شــود کــه همســو بــا پیــام اصلــی 

ــد. برندتان نباش
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پرهیز از برخی معیارها
بــرای اطــاع از اثــری کــه ایجــاد می کنیــد بایــد مطمئــن شــوید کــه زاویــه نــگاه درســتی داریــد. گاهــی ممکــن اســت از اینکه 
ارزش خــود را بــا معیارهایــی بی اهمیــت بــه ســایر اعضــای تیــم ثابــت کنیــد احســاس خوبــی داشــته باشــید امــا اگــر فقــط روی 
آن  تمرکــز کنیــد؛ رشــد برندتــان را متوقــف خواهیــد کــرد. اندازه گیــری مادامــی ارزشــمند اســت کــه مشــغول ســنجش معیارهای 

اشــتباه یــا ســنجه های غیرمرتبــط بــا نتایــج دلخواهتان نباشــید.

یکــی از ایــن معیارهــای بی اهمیــت دسترســی بــه رســانه  اســت. ایــن معیــار کامــاً بی اهمیــت نیســت؛ امــا نبایــد آن 
را بیــش از حــد جــدی گرفــت. جریــان انتشــار و میــزان اثرگــذاری می تواننــد معیارهــای وســیع و مبهمــی بــرای آگاهــی از برنــد 
باشــند. معمــوالً در ایــن مــوارد عــدد واقعــی بیــان نمی شــود. به عنــوان مثــال، مــن اشــتراک فــان مجلــه را دارم امــا ایــن طــور 

نیســت کــه تمــام مقــاالت یــا تک تــک تبلیغاتــش را بخوانــم.

یکــی دیگــر از معیارهــای قدیمــی، ارزش معــادل تبلیغــات اســت کــه بــرای ســنجش ارزش پولــی پوشــش رســانه ای بــا 
محاســبه ارزش معــادل آن در فضــای تبلیغاتــی اســتفاده می شــود. ایــن مفهــوم بــرای اولیــن بــار در دهــه ۱۹۴۰ اســتفاده شــد. 
در واقــع می تــوان گفــت روابط عمومــی و ســنجه های آن رشــد کرده انــد. ایــن معیــار حــدود یــک دهــه اســت کــه از بیــن رفتــه 
و رد شــده اســت. بــا ایــن حــال هنــوز برخــی افــراد از آن اســتفاده می کننــد. یکــی از مطالعــات مــاک رک نشــان می دهــد کــه ۱۹ 

درصــد از متخصصــان روابط عمومــی در ســال ۲۰۲۲ از ایــن معیــار اســتفاده می کرده انــد. 

به اصل ماجرا بازگردیم
ــام  ــد انج ــه می توانی ــن کاری ک ــنجید مهم تری ــود را بس ــی خ ــای روابط عموم ــت تاش ه ــزان موفقی ــد می ــر می خواهی اگ
دهیــد، شــروع از اصــول اولیــه اســت. اســتراتژی ارتباطــی خــود را بررســی و مشــخص کنیــد کــه جامعــه هــدف شــما چــه 
کســانی هســتند و چطــور می خواهیــد بــا آن هــا ارتبــاط برقــرار کنیــد. این هــا را اســاس جــدول امتیازدهــی خــود قــرار دهیــد. 
بــه آنچــه مهــم اســت توجــه کنیــد، نــه چیــزی کــه به راحتــی قابل اندازه گیــری اســت. ایــن مــوارد را مبنایــی بــرای نحــوه انتخــاب 

ســنجه ها و ســنجش آنچــه مهــم اســت قــرار دهیــد.
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بخــــــــــــش دوم:
تولید محــــــتوا برای

روابـــط عــــــمــومـــی 
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بخــــــــــــش دوم:
تولید محــــــتوا برای

روابـــط عــــــمــومـــی 



شــاید ایــن روزهــا ســرتان بیــش از حــد شــلوغ باشــد و یــا شــاید چنــد وقتی اســت کــه در تولید 
محتــوا بــه بن بســت خورده ایــد. در هــر حــال شــما نیازمنــد محتــوا هســتید، امــا زمــان و انــرژی کافــی 

بــرای خلــق آن را از صفــر ندارید. 

چهار روش
 استفاده مجدد ازمحتوا

برگرفته از:

※  590 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 5 دقیقه
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یــک خبــر خــوب: احتمــاالً تــا همیــن لحظــه محتواهــای بســیاری داریــد کــه می توانیــد بــا کمــی اصاحــات خاقانــه، دوباره 
از آن هــا اســتفاده کنیــد. مــا در ایــن مقالــه خواهیــم گفــت کــه چگونــه می توانیــد ایــن منابــع محتوایــی را تشــخیص دهیــد و 

بــا یــک نوآفرینــی، آن هــا را بــه محتوایــی تــازه و دوست داشــتنی بــرای مخاطبانتــان تبدیــل کنیــد.

1. تبدیل ویدئو به کلمه
ــا از  ــد ی ــاده کنی ــن آن را پی ــان مت ــد. خودت ــدادی ســخنرانی می کن ــه در روی ــد ک ــی از مدیرعامــل خــود داری حتمــاً ویدئوی
نرم افزارهــای تبدیــل صــوت بــه متــن، کمــک بگیریــد. در نهایــت یــک طــرح کلــی از پســت درون شــبکه ای یــا مقالــه ای در جهــت 
رهبــری افــکار را در اختیــار خواهیــد داشــت. ایــن کار را می تــوان بــا نظــرات مشــتریان یــا کارمنــدان نیــز انجــام داد. کلمــات یــک 
ماهیــت مشــترک دارنــد و ترجمــه آن هــا از یــک قالــب دیگــر بــه متــن آســان اســت. ایــن کار را می توانیــد بــا پادکســت ها هــم 
انجــام دهیــد. عــاوه بــر ایــن شــما می توانیــد یــک متــن نوشــتاری را بــه ویدئــو تبدیــل کنیــد. دوربیــن را آمــاده کنیــد و گزارشــی 
اجمالــی از برگــزاری یــک رویــداد برگــزار شــده ســازمان را شــرح دهیــد یــا از یکــی از کارمندانتــان بخواهیــد تــا داســتانی را روایــت 

کنــد.

2. تغییر قالب محتوا
ــه  ــد مقال ــی صــادق اســت. تصــور کنی ــد هــم راهــکار قبل ــب دیگــری حرکــت کنی ــه قال ــب نوشــتاری ب ــر از قال ــی اگ حت
فوق العــاده ای داریــد کــه در گذشــته بــرای شــما بســیار کارآمــد بــوده اســت آن اطاعــات همچنــان مفیدنــد و شــما می توانیــد 

ــد آمــاده  ــان جدی ــرای مخاطب ــرات کوچــک، ب ــا انجــام تغیی ــه را ب همــان مقال
کنیــد. مثــاً می توانیــد مقالــه خــود را بــه یــک مقالــه فهرســتی )ماننــد ایــن 

مقالــه( یــا اینفوگرافیــک یــا حتــی پســت لینکدیــن تبدیــل کنیــد.

توجــه کنیــد اگــر بــرای جــذب ترافیــک ســایت بــه ســئو متکــی هســتید 
نبایــد اطاعــات قبلــی را کلمــه بــه کلمــه تکــرار کنیــد. کمــی اطاعــات جدیــد 
اضافــه کنیــد، برخــی اطاعــات را تغییر دهید و بعضــی موارد را بازنویســی کنید؛ 
ــاً روی اینترنــت  ــا ایــن حــال، اگــر عمدت ــوای اصیــل می خواهــد. ب گــوگل محت
داخلــی، کمپین هــای ایمیلــی یــا دیگــر رســانه هایی کــه بــه جســت وجو 
نیــاز ندارنــد، کار می کنیــد فشــار کمتــری بــرای بازبینــی کامــل محتــوا خواهیــد 

داشــت.
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3. گردآوری و خالصه سازی محتوای قبلی
می توانیــد محبوب تریــن محتــوای ســال یــا مــاه گذشــته را پیــدا کــرده و 
آن را بــا کمــی تغییــرات بــه بســته محتوایــی جذابــی تبدیــل کنیــد. بــا مقدمه 
شــروع کنیــد و توضیــح دهیــد کــه چــه کاری انجــام می دهیــد. لینک هــای 
مربــوط بــه آن مطالــب را اضافــه کنیــد و در مــورد هر کــدام توضیح مختصری 
دهیــد. در پایــان نیــز نکتــه کلیــدی متــن را ذکــر کنیــد؛ کار شــما تمــام اســت. 
ــه  ــد حــس کننــد کــه بهتریــن نســخه از هــر چیــزی را ب مــردم دوســت دارن
دســت آورده انــد؛ اینکــه کســی مطالــب باکیفیــت را برایشــان انتخــاب و 

گــردآوری کــرده و نیــازی نیســت کــه خودشــان چنیــن کاری را انجــام دهنــد.

4. انتشار دوباره کل محتوا
ــز  ــی نی ــوای قبل ــازی محت ــردآوری و خاصه س ــاده تر از گ ــای س کاره
وجــود دارد. گاهــی می توانیــد دقیقــاً همــان محتــوا را بــا همان شــکل قبلی 
ــبت های  ــایت ها در مناس ــی س ــه بعض ــد ک ــاً دیده ای ــد. حتم ــر کنی منتش
ــما  ــد. ش ــر می دهن ــود را بازنش ــال خ ــوای س ــن محت ــاص، پرطرفدارتری خ
می توانیــد یــک برچســب در بخــش ابتدایــی مقالــه اضافــه کنیــد تــا بــرای 
ــزء  ــه ج ــت بلک ــد نیس ــه  جدی ــک مقال ــن ی ــه ای ــود ک ــح ش ــده واض خوانن
مقــاالت برتــر اســت. بــا ایــن تکنیــک ســاده در زمــان تعطیــات می توانیــد 
ــاز  ــت نی ــوای باکیفی ــه محت ــه کار هســتند و ب ــه مشــغول ب ــرادی ک ــه اف ب

دارنــد، اطاعــات خوبــی برســانید.

از هــر تکنیکــی اســتفاده می کنیــد بــه یــاد داشــته باشــید کــه 
ــت و شــفافیت  ــا کمــی خاقی بیشــتر محتواهــا یک بارمصــرف نیســتند. ب

می توانیــد بــه محتواهــای قدیمــی جــان تــازه ای ببخشــید. 
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بخـــــــــــش سوم:
شبکه های             اجتماعی و 

روابط عـــــــــــمومی
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بخـــــــــــش سوم:
شبکه های             اجتماعی و 

روابط عـــــــــــمومی



لینکدیــن یکــی از مهم تریــن ابزارهــا در بازاریابــی رســانه های اجتماعــی اســت. وقتــی 
ــت  ــن دس ــغلی و از ای ــاوره ش ــرمایه، مش ــع آوری س ــه ای، جم ــری حرف ــد ارتباط گی ــی مانن مباحث
ــما  ــه ش ــتر ب ــن بس ــد. ای ــن نمی یابن ــر از لینکدی ــتری بهت ــچ بس ــوند، هی ــرح ش ــات مط موضوع
راه هــای زیــادی ارائــه می دهــد تــا بــا همــکاران و مشــاغلی بــا عایــق مشــابه بــا خودتــان ارتبــاط 

ــد.  ــبی بیابی ــیرهای مناس ــده مس ــغلی تان در آین ــرفت ش ــرای پیش ــرده و ب ــرار ک برق

به کارگیری الگوریتم لینکدین 
برای منافع سازمانی

برگرفته از:

※  1087 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 9 دقیقه
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حرفه ای هــای هــر صنعــت می تواننــد از حضــور فعــال در لینکدیــن ســود ببرنــد. امــا فهمیــدن اینکــه چطــور تبلیــغ 
درســتی از خودتــان ارائــه دهیــد ممکــن اســت کمــی دشــوار باشــد. الگوریتــم لینکدیــن بســیار ملمــوس و ســاده اســت. 
ــیار  ــازمان ها بس ــایر س ــه س ــبت ب ــد، نس ــا آن را بیاموزی ــوه کار ب ــد و نح ــزی کنی ــری آن برنامه ری ــرای یادگی ــه ب ــی ک زمان

ــرد. ــد ک ــرفت خواهی ــریع تر پیش س

الگوریتــم میــزان نمایــش برنــد شــما در لینکدیــن بــه تناســب میــزان فعالیــت شــما متفــاوت اســت. گاهــی بســیار 
ســاده اســت و گاهــی کدنویســی بســیار پیشــرفته تری نیــاز دارد کــه شــما را در بــازار بســیار خاصــی قــرار می دهــد. بــرای 

شــروع ابتــدا نگاهــی بــه نــکات برنامــه پســت گذاری بیندازیــد:

۱. باید بین ۳ تا ۲۰ بار در ماه پست بگذارید

لینکدیــن بــه اعضایــی کــه در صفحه شــان فعالیــت و اســتمرار زیــادی دارنــد پــاداش می دهــد. اگــر بــه شــکل فعالــی 
بــا محتــوای خــود بــا جامعــه مخاطبانتــان ارتبــاط بگیریــد، لینکدیــن تــاش شــما را شناســایی کــرده و صفحه تــان را بــه 
ــرای  ــی ب ــوای کاف ــرا محت ــد، زی ــق می کن ــان را بی رون ــم، صفحه ت ــا پســت های ک ــد. ام ــی می کن ــان وســیع تری معرف مخاطب
جلــب توجــه پلتفــرم نداریــد. از طــرف دیگــر، اگــر بیــش از حــد پســت بگذاریــد، لینکدیــن حســاب کاربــری شــما را جعلــی 

ــد. ــخیص می ده تش

۲. ساعت ۷ صبح تا ۱۰ صبح بهترین زمان برای پست  گذاشتن است

لینکدیــن از شــما می خواهــد تــا صبــح پســت بگذاریــد و روزتــان را بــا محتــوای تــازه آغــاز کنیــد تــا بتوانــد در طــول روز 
آن را بــه دیگــر مخاطبــان نشــان دهــد. بنابرایــن تمــام پســت های صفحــه ســازمانتان را بــرای انتشــار در طــول ایــن ســاعات 

زمان بنــدی کنیــد تــا بهتریــن نتیجــه را ببینیــد.
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3. واکنش های اولیه به یک پست حیاتی هستند 

معمــوالً واکنش هــای یــک پســت در ۳۰ دقیقــه اول بــه شــما نشــان می دهنــد کــه محتوایتــان چقــدر موفــق بــوده 
اســت. اگــر پــس از یــک ســاعت از ارســال پســت هیــچ الیــک، اشــتراک گذاری یــا بازخــوردی نداشــتید، بــه احتمــال زیــاد 
ــده و  پســت شــما زمــان طایــی خــود را در الگوریتــم از دســت داده اســت. اگــر پنــج نفــر یکــی از پســت های شــما را دی
چهــار نفرشــان بــا آن تعامــل داشــته باشــند، احتمــال موفقیــت آن بیشــتر از پســتی اســت کــه ۱۰ نفــر آن را دیــده و فقــط 

یــک نفــر بــا آن تعامــل داشــته اســت.

۴. در هر پست حداقل از پنج هشتگ استفاده کنید 

ــن  ــتند. لینکدی ــان هس ــا مخاطب ــری ب ــرای ارتباط گی ــاده ای ب ــتگ ها راه فوق الع ــما هش ــت های ش ــاس پس ــر اس ب
ــا  ــت هایی ب ــه پس ــد ک ــرار می ده ــرادی ق ــترس اف ــما را در دس ــت ش ــم پس ــتگ ها، الگوریت ــوای هش ــه محت ــه ب ــا توج ب
ــد، احتمــال اینکــه در خبرخــوان  ــد. هــر چــه بیشــتر از هشــتگ اســتفاده کنی هشــتگ های مشــابه شــما را الیــک کرده ان

ــر مــی رود. ــد باالت افــراد بیشــتری قــرار بگیری
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حــاال کــه کمــی بــا نــکات بنیــادی الگوریتــم لینکدیــن آشــنا شــدید بیاییــد دقیق تــر در مــورد SSI لینکدیــن صحبــت 
کنیــم. SSI مخفــف عبــارت شــاخص فــروش اجتماعــی  اســت. ایــن شــاخص از چهــار عنصــر تشــکیل شــده اســت: 

برندینــگ حرفــه ای، شناســایی مخاطبــان، مشــارکت در مطالــب پیشــنهادی لینکدیــن و به دســت  آوردن ارتباطــات  از طریــق 
تعامــل بــا شــبکه شــما.

- منظــور از برندینــگ حرفــه ای، ایجــاد یــک صفحــه برنــد توســعه یافته شــامل راه هــای کســب اطاعــات بیشــتر، مأموریــت 
و چشــم انداز شــرکت شــما، فرصت هــای همــکاری، DEI )مخفــف تنــوع، برابــری و دربرگیــری( و غیــره اســت. اگــر پروفایــل 
ــرای تکمیــل اطاعاتتــان نداشــته باشــد، ایــن  ــا بیشــترین ســطح تکمیــل کنیــد و لینکدیــن پیشــنهاد دیگــری ب خــود را ت

بخــش را بــا موفقیــت بــه انجــام رســانده اید.

- شناســایی مخاطبــان، شــکل گســترده ای از کاربــرد ابزارهــای لینکدیــن بــرای پژوهــش و ترفندهــای مؤثــر بازاریابــی اســت. 
ــان  ــا ارتباطــات مناســب و مخاطب ــد ت ــه شــما کمــک می کن ــه ب ــرای جســت وجو دارد ک ــن ابزارهــای پیشــرفته ای ب لینکدی
پایــه ای را بیابیــد کــه در ابتــدا بــه آن هــا نیــاز داریــد. امــا بــرای لینکدیــن مهــم اســت کــه آیــا واقعــاً از ایــن ابزارهــا اســتفاده 

ــه. ــا ن ــد ی می کنی

- مشــارکت در داده هــا بــه نحــوه تعامــل شــما بــا پیشــنهاداتی کــه لینکدیــن بــرای شــما ارســال می کنــد و میــزان عاقــه 
شــما بــه محتــوای ورودی مخصــوص خودتــان اشــاره دارد.

- ارتباط ســازی بــه میــزان تعامــات و ارتباطــات حســاب کاربــری شــما می پــردازد. جــدا از شناســایی مخاطبان، ارتباط ســازی، 
مرتبــط بــا همــکاران و افــراد اطــراف شماســت. هــر چــه بیشــتر صفحــه خــود را شخصی ســازی کنیــد و در مــورد افــرادی کــه 

دوســت داریــد پســت بگذاریــد، توجــه بیشــتری بــه خــود جلــب خواهیــد کرد.
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بــا ایــن دانــش اولیــه از مفهــوم SSI چنــد نکتــه نهایــی را مطــرح می کنیــم تــا بتوانیــد بــه نتایــج موردنظرتــان دســت 
یابید:

۱. نظــرات دو برابــر میــزان اشــتراک گذاری و تعامــالت نمایــش داده می شــوند: تشــویق جامعــه مخاطبانتــان بــه 
ــرفت و  ــزان پیش ــتراک گذاری می ــه  اش ــان، ب ــکر از مربی ــاوره دادن، تش ــما، مش ــت ش ــان در پس ــتراک گذاری داستانش اش

ــد. ــش می ده ــدت افزای ــه ش ــما را ب ــت ش ــدن پس ــزان دیده ش ــؤال، می ــیدن س پرس

ــود  ــر در بهب ــا دیگ ــر و ویدئوه ــد: تصاوی ــادی دارن ــت زی ــط اولوی ــل داده مرتب ــت های تحلی ــای PDF و پیوس ۲. فایل ه
ــوند.  ــرال می ش ــم وای ــل داده در الگوریت ــت های تحلی ــایPDF و پیوس ــال، فایل ه ــن ح ــا ای ــد. ب ــی ندارن ــم اولویت الگوریت
احتمــاالً بــرای بســیاری از تولیدکننــدگان محتــوا آســان نباشــد امــا اختصــاص زمــان و انــرژی بــرای تولیــد یــک اینفوگرافیــک 

یــا یــک فایــل PDF از داده هــای مــورد عاقــه مخاطبانتــان بیشــتر دیــده خواهــد شــد.

۳. لینــک ســایت هایی خــارج از بســتر لینکدیــن را پســت نکنیــد: بــا اینکــه همیشــه اســتثنائاتی وجــود دارد و گاهــی بهتــر 
اســت افــراد بــه وبســایت جدیــد، انتشــار محصولــی جدیــد یــا مقالــه ای مهــم هدایــت شــوند، الگوریتــم لینکدیــن دوســت 
نــدارد کــه کاربرانــش را بــه بســتری خــارج از خــودش راهنمایــی کنیــد. نگهــداری کاربــران در ســایت و چرخــش محتــوا در 

محتــوای ورودی آنهــا هــدف اصلــی لینکدیــن اســت.

۴. بــا پیج هایــی تعامــل داشــته باشــید کــه از آن هــا الهــام می گیریــد: بــا تمــام صفحاتــی کــه مخاطبــان هدفتــان آن هــا 
ــرح  ــه مط ــد در آن جامع ــه می خواهی ــد ک ــرار دهی ــی ق ــان را در محیط ــید. خودت ــته باش ــل داش ــد، تعام ــال می کنن را دنب

شــوید. در ایــن صــورت در معــرض دیــد مخاطبــان هدفتــان قــرار می گیریــد.
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بــا اینکــه الگوریتــم لینکدیــن اختافــات جزئــی و تفاوت هــای کلیــدی بــا وایــرال  شــدن بــرای مخاطبــان هدفتــان دارد، 
ایــن نکتــه را بــه یــاد داشــته باشــید کــه کیفیــت و محتــوای اصلــی همیشــه باعــث می شــود اثــری فراتــر از وایــرال  شــدن 
محتــوا بــه جــا بگذاریــد. اگــر مخاطبانتــان متوجــه شــوند کــه صفحــه ســازمانتان دربــاره کارش شــفاف و واضــح صحبــت 

می کنــد، بــه شــما بازخــورد مثبــت خواهنــد داد.

لینکدیــن یکــی از قدرتمندتریــن ابزارهــای دنیــای کســب وکار مــدرن اســت و اگــر بدانیــد کــه چطــور بازدیــد بیشــتری در 
ایــن بســتر بــه دســت بیاوریــد، ســازمان شــما مزیــت رقابتــی مهمــی کســب کــرده و پتانســیل رشــد زیــادی خواهــد داشــت.



حتمــاً ایــن روزهــا در اخبــار نــام ChatGPT بــه گوشــتان رســیده اســت. هــوش مصنوعــی در 
اخبــار رســمی، صنعــت نشــر یــا حتــی در گفت وگوهــای رســانه های اجتماعــی نیــز شــنیده می شــود. 

امــا قضیــه اصلــی ایــن اســت کــه هــوش مصنوعــی پدیــده جدیــدی نیســت.

ChatGPT؛ مزایا و معایب 
هوش مصنوعی مولد
 در روابط عمومی

برگرفته از:

※  1080 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: 9 دقیقه
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https://resanium.ir/download/18514/?tmstv=1678958997&v=18515
https://resanium.ir/download/18514/?tmstv=1678958997&v=18515
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ــات و همچنیــن  ــی از داســتان ها، مــوارد اســتفاده ایــن رب ــات، حجــم باورنکردن ــا شــروع اســتفاده آزمایشــی از ایــن رب ب
فلســفه های متناقــض و پرســش های اخاقــی مطــرح شــدند. جــای تعجــب نیســت کــه همــه چیــز کمــی گیج کننــده اســت. 
مقالــه حاضــر بــه بررســی ایــن حجــم عظیــم اطاعــات خواهــد پرداخت و آنچــه کــه متخصصــان ارتباطــات و روابط عمومــی باید 

در مــورد ایــن ربــات هــوش مصنوعــی و مخصوصــاً دســتیار نوشــتاری آن بداننــد را تشــریح خواهــد کــرد.

GPT هوش مصنوعی مولد و ربات
ــک  ــس از دریافــت ی ــات پ ــن رب ــدل  اســت. ای ــه مب ــده از پیش آموزش یافت ــات تبدیل کنن ــای رب ــه معن GPT ســرواژه ای ب
درخواســت، از یادگیــری عمیــق بــرای تولیــد متونــی شــبیه نوشــته های انســان ها اســتفاده می کنــد. GPT-3، ســومین نســل 
ایــن تکنولــوژی اســت. ایــن ربــات در نوامبــر ۲۰۲۲ توســط شــرکت OpenAI آغــاز بــه کار کــرد. ایــن تکنولــوژی شــبیه انســان 
اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه توســط آمــوزگاران انســانی، تحــت آمــوزش نظارتــی و تقویتــی قــرار گرفتــه اســت. بــه زبــان ســاده تر 
هــوش مصنوعــی مولــد می توانــد محتــوا، متــون، صــوت، ویدئــو، تصویــر و حتــی کدهــای جدیــدی را بــه وجــود آورد. بــه طــور 
مثــال DALL-E هــوش مصنوعــی مولــدی بــرای خلــق هنــر،  VALL-E ماشــین تولیــد صــدای ســاختگی اســت، در حالــی کــه 

ChatGPT یــک هــوش مصنوعــی مولــد محتــوا و متــن اســت.

هــوش مصنوعــی تقریبــاً بــرای همه چیــز بــه کار می آیــد. بــه طــور مثــال Cleanvoice بــه شــکل اتوماتیــک پادکســت ها 
ــد  ــتوک تولی ــر اس ــد. Stockimg تصاوی ــق می کن ــور خل ــف، وکت ــون مختل ــتفاده از مت ــا اس ــد. illustroke ب ــن می کن را تدوی
می کنــد. CopyMonkey محصــوالت آمــازون را در چنــد ثانیــه فهرســت می کنــد. Cleanup اشــیاء یــا افــراد غیرضــروری 
را از تصاویرتــان پــاک می کنــد. آنقــدر تعــداد ایــن ربات هــا زیــاد اســت کــه یکــی از توســعه دهندگان، ســایتی بــا نــام                                                      
»There is An AI for That« ســاخته اســت؛ پایــگاه داده ای از تمــام هــوش مصنوعی هــای موجــود کــه تقریبــاً بــرای هــر کاری 

کــه فکــرش را بکنیــد در دســترس اســت.
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ابزارهای نویسندگی هوش مصنوعی
نوشــتن، الزمــه کار روابط عمومــی و ارتباطــات اســت. از ایــن رو مــا بیشــتر بــه ابــزار نویســندگی عاقــه داریــم و روی ایــن 
ابــزار تمرکــز خواهیــم کــرد. نرم افزارهــای نوشــتن بــا هــوش مصنوعــی پدیــده جدیــدی نیســت. حتــی خــود مــا هــم برخــی از این 
برنامه هــا و ابزارهــا را اســتفاده کرده ایــم. بــا اینکــه سال هاســت دربــاره انــواع ربات  هــای هــوش مصنوعــی صحبــت کرده ایــم، 
امــا ســطح فعالیــت ChatGPT فراتــر از حــد تصــور اســت. بیاییــد بــا هــم برخــی از مزایــا و معایــب اســتفاده از ChatGPT در 

روابط عمومــی را مــرور کنیــم. ایــن نــکات مربــوط بــه نســخه ای از ربــات ChatGPT اســت کــه در دســترس عمــوم قــرار دارد.



مجله تخصصی تحلیلی - آموزشی مکث 41 | شماره َده |  اسفند ماه 1401 

Mمکــــــــــــــــــــــــــث” A X

۱۰ مزیت دستیار نویسنده هوش مصنوعی:
تهیه پیش نویس اسناد  -

تهیه خاصه جلسات یا اسناد  -
خاصه سازی متون یا محتواهای طوالنی  -

پیشنهاد تیترهای مناسب  -
ایده یابی برای موضوع تولید محتوا  -

آماده سازی متن مصاحبه  -
تبدیل صوت به متن  -

توضیح موضوعات یا فرایندهای پیچیده  -
شکستن سد ذهنی نویسنده  -

ویرایش متن به سبک آسوشیتدپرس  -

۱۰ نقطه ضعف دستیار نویسنده هوش مصنوعی:
تکراری بودن یا ابهام متون  -

به روز نبودن همیشگی متون  -
تولید حقایقی ساختگی  -

نداشتن منبع معتبر  -
احتمال سرقت ادبی  -

فاقد دیدگاه انسانی و تفکر انتقادی  -
نیازمند ویرایش مجدد انسانی  -

فاقد شخصی سازی و بینش )برای برندها(  -
امکان بروز سوگیری  -

امکان تشخیص به عنوان هرزنامه توسط گوگل  -
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بازخورد صنعت روابط عمومی
ــات مختلفــی را در حوزه هــای کســب وکار، حقــوق و  ــر اینکــه ChatGPT امتحان ــی ب ــادی وجــود دارد مبن گزارش هــای زی
علــوم پزشــکی از ســر گذرانــده اســت. امــا ایــن ربــات در زمینــه ارتباطــات غیردانشــگاهی چــه کاربــردی دارد؟ واقعیــت این اســت 
ــی  ــات و روابط عموم ــت ارتباط ــده صنع ــاً منعکس کنن ــا لزوم ــتند؛ ام ــب هس ــتان ها جال ــن داس ــدارد. ای ــادی ن ــرد زی ــه کارب ک

نیســتند. در اینجــا برخــی از حواشــی ایــن صنعــت را مــرور می کنیــم.

یکــی از مدیــران بخــش اســتراتژی و ارتباطــات بــا نــام »برایــان مکدرمــوت« نقــل می کنــد کــه نــگارش متــن یــک ایمیــل را به 
ایــن ربــات ســپرده بــود امــا از میــزان خاقیــت به کاررفته شــده رضایــت نداشــت. او می گویــد: متــن، پیــام اصلــی را بــه درســتی 
منتقــل می کــرد و واضــح بــود. »شــان دلویــن« از تیــم ارتباطــی راگان )Ragan( نوشــته اســت کــه ChatGPT ابزار بســیار کارآمد و  
و جذابــی اســت؛ امــا نمی توانــد جــای همــه متخصصــان ارتباطــات را بگیــرد و فقــط زمــان مــا را بــرای انجــام وظایــف پیچیده تــر 

آزاد می کنــد؛ هیــچ جایگزینــی بــرای یــک نویســنده ماهــر وجــود نــدارد. 

ــد  ــان اســنایدر« مدیــرکل اکســیکام )Axicom( می گویــد در حالــی کــه تحقیقــات ســازمان یافته ChatGPT می توان »برای
پایــه ای بــرای یــک پســت در وبــاگ یــا بیانیــه مطبوعاتــی ایجــاد کند، امــا هنــوز مفاهیمــی مانند مخاطبــان خــاص، متخصصان 
روابط عمومــی، اهــداف تجــاری یــا صــدای برنــد را درک نکــرده اســت. او گفــت کــه تولیدکننــدگان محتوایشــان، از ایــن ربــات بــرای 

نقطــه شــروع اســتفاده می کننــد؛ امــا هشــدار داد کــه بــرای بررســی، تطبیــق و تأییــد بــه انســان ها نیــاز اســت.
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»فرانــک اســترانگ«  نیــز گفتــه اســت: بــا اینکــه ربــات جواب هــای قابل قبولــی در پاســخ بــه ســؤاالت ســطح بــاال می دهــد، 
امــا وقتــی ســؤاالت جزئی تــر شــوند، پاســخ ها تکــراری خواهنــد شــد. بعیــد اســت ایــن ربــات یــا هــر ربــات هــوش مصنوعــی 
دیگــری کامــاً جایگزیــن متخصصــان روابط عمومــی شــوند. یکــی از ســخنرانان حــوزه روابط عمومــی بــه نــام »راب بیزن بــاخ« 
ــح و  ــات واض ــن رب ــای ای ــد: خروجی ه ــش می گوی ــش روی ربات ــس از آزمایش های ــه دارد. او پ ــن زمین ــی در ای ــدی خوب جمع بن
ســاختارمند اســت کــه حداقــل در نــوع زبــان قابــل اســتفاده خواهــد بــود. چیــزی کــه ایــن ربــات کــم دارد بافــت، داســتان، مثال 

و شــخصیت اســت.

بــرای ســنجش بهتــر روایتــی را از صنعــت رســانه نقــل می کنیــم. اخیــراً نقــل شــد کــه CNET از هــوش مصنوعــی بــرای 
نوشــتن مقــاالت خبــری اســتفاده می کنــد و بــه همیــن دلیــل موردبررســی قــرار گرفــت. ایــن ســازمان گفــت از ۷۷ داســتانی کــه 
ایــن رســانه منتشــر کــرده، ۴۱ داســتان بــا اســتفاده از ابزارهــای هــوش مصنوعــی نوشــته شــده بودنــد. ســردبیر ایــن ســازمان از 

نوشــتن مقــاالت بــا هوش مصنوعــی دفــاع کــرد؛ امــا گفــت فعــاً اســتفاده از ایــن ابــزار را متوقــف خواهــد کــرد.

پس از این چه خواهد شد؟
همان طــور کــه انتظــار می رفــت شــرکت OpenAI بــه تازگــی نســخه پرمیــوم ChatGPT را بــرای ســاکنان ایــاالت متحــده 
راه انــدازی کرده اســت. ایــن نســخه بــرای هــر مــاه ۲۰ دالر حــق اشــتراک می گیــرد و در ازای آن ســریع تر پاســخ داده و شــما را در 
اولویــت دسترســی بــه ویژگی هــای جدیــد ربــات قــرار می دهــد. انتظــار مــی رود کــه از ایــن دســت ابزارهــا بیشــتر منتشــر شــود. 

نکتــه اصلــی ایــن اســت کــه بایــد باهــوش بــود و اســتفاده از ایــن ابزارهــا را بــا احتیــاط شــروع کــرد. 

نتیجه گیری
ادعاهــای گاه خارق العــاده و مــوج تبلیغــات دربــاره هــوش مصنوعــی مولــد همچنــان ادامــه دارد و مــوارد اســتفاده جدیــد 
از ایــن ربــات هــم افزایــش خواهــد یافــت. بــه یــاد داشــته باشــیم مــا بایــد از ایــن ابــزار اســتفاده کنیــم؛ نــه اینکــه ایــن ابــزار 
جایگزیــن مــا شــوند. تفکــر انتقــادی، شــک و تردیــد درســت، خاقیــت، درک مســائل فرهنگــی و داستان ســرایی، ویژگی هایــی 

انســانی هســتند کــه ابزارهــای نویســندگی هــوش مصنوعــی جایگزیــن آن هــا نخواهــد شــد.
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”
بـخـــــش چــهـارم:

داده هــــــــــــا در
 روابـــــط  عــمـــومـی

M A X

مکــــــــــــــــــــــــــث



”
بـخـــــش چــهـارم:

داده هــــــــــــا در
 روابـــــط  عــمـــومـی

M A X
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آینده ای داده محور برای 
روابط عمومی

برگرفته از:

※  1138 کلمه   | ※ زمان تقریبی مطالعه: ۱۰ دقیقه

بــا توجــه بــه اینکــه روزنامه نــگاری بــر اســتفاده از داده هــا به عنــوان منبعــی کلیــدی تکیــه دارد، 
ــا ممکــن اســت داده هــا هــم  ــی را از دســت داده اســت؟ آی ــا حرفــه روابط عمومــی عنصــری حیات آی

محتــوای یــک مقالــه باشــند و هــم تشــخیص دهنــد کــه آیــا آن مقالــه خــوب اســت یــا نــه؟ ید
 کن
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ــگاران به خاطــر منابــع بیشــتری کــه  روش تحلیــل و اســتفاده رســانه از داده هــا به شــدت تغییــر کــرده اســت. روزنامه ن
در اختیــار دارنــد، می تواننــد مقــاالت فوق العــاده ای بنویســند کــه در آن، هــم محتــوای مقالــه و هــم مدیریــت مقالــه را بتــوان 
توســط داده هــای تحلیل شــده تعریــف کــرد. از نظــر تاریخــی بهتریــن مقــاالت یــا داســتان ها از طریــق حکایــات، روزنامه نــگاری 
تحقیقــی و افشــاگری کارمنــدان داخلــی تهیــه می شــد. یــک بیانیــه مطبوعاتــی یــا اطاعیــه، سرچشــمه شــکل گیری اخبــار فوری 
بــود و محتــوای داســتان های جــذاب براســاس ماه هــا تحقیــق عمیــق و معمــوالً همــراه بــا مجموعــه ای از فرضیــات تدویــن 

می شــد.

ــدون  ــازی ب ــده و فرضیه س ــش های چارچوب بندی ش ــتفاده از پرس ــی، اس ــاره بی طرف ــده درب ــگاران آموزش دی ــه روزنامه ن ب
درگیــری بــا دیدگاه هــای ســوگیرانه را آمــوزش می دهنــد. هنــگام کار روی یــک مقالــه معمــوالً ســردبیران بــه ســختی کار می کننــد 
تــا افــکار جمعــی را دربــاره موضوعــات مختلــف بررســی کننــد و گاه کمــی عــدد و رقــم هــم وارد بحــث می شــود. ســردبیران و 
ــه چــه  ــد ک ــی برده ان ــه خــود پ ــه نوب ــز ب ــه خــود متخصــص هســتند و متخصصــان روابط عمومــی نی ــگاران در زمین روزنامه ن

معیارهایــی یــک مقالــه خــوب را شــکل می دهــد.
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ممکــن اســت بعضــی افــراد ادعــا کننــد کــه روزنامه نــگاری تحقیقــی مــرده؛ امــا ایــن گــزاره از واقعیــت بســیار دور اســت. 
از آنجــا کــه میــزان بودجــه در صنعــت رســانه بــه ســود اکثریــت تغییــر کــرده، روزنامه نــگاران انتظــار دارنــد تــا در زمانــی کمتــر، 
اطاعــات بیشــتری را روی کاغــذ بیاورنــد؛ امــا بــه آن روی موضــوع توجــه کافــی نشــده اســت. در انگلســتان و بخش هایــی از 
ایــاالت متحــده آمریــکا متخصصــان روابط عمومــی یــا بازاریابــی بیشــتر بــا نــگاه یــک روزنامه نــگار می نویســند و تــاش می کننــد 

تــا یــک داســتان خــوب ارائــه دهنــد.

متأســفانه در پشــت پــرده تمــام ایــن مســائل، تکنیک هایــی قدیمــی بــرای حفــظ، نــگارش و پخــش یــک داســتان خــوب 
وجــود دارد کــه هنــوز در برخــی کســب وکارها و آژانس هــا غالــب اســت. روابط عمومــی و ارتباطــات گاهــی در مــدارس و 
ــود.  ــوزش داده می ش ــتند، آم ــط نیس ــدرن مرتب ــیوه های م ــا ش ــه ب ــی ک ــوژی و تکنیک های ــتفاده از تکنول ــا اس ــگاه ها، ب دانش
چگونــه یــک متخصــص روابط عمومــی، برندینــگ یــا بازاریابــی می توانــد بــا اســتفاده از داده  هــا داســتانی نامرتبــط بــا داده هــا را 

خلــق کنــد؟

درک انگیزه ها برای روزنامه نگاری داده محور
روزنامه نــگاران داده، در پاســخ بــه تقاضایــی بــرای تمرکــز بیشــتر روی روزنامه نــگاری تحقیقــی منطبــق بــر داده فعالیــت 
خــود را در رســانه ها آغــاز کردنــد. هــر مــاه در سرتاســر جهــان کنسرســیومی از روزنامه نــگاران داده، تحلیل گــران، هکرهــا و افــراد 
مرتبــط تشــکیل می شــود کــه هکــرز  نــام دارد و بــه یــک پدیــده در دنیــای روزنامه نــگاری تبدیــل شــده اســت. تقریبــاً در تمامــی 
صنایــع، خصوصــاً صنعــت بازاریابــی، روابط عمومــی و روزنامه نــگاری انگیــزه ای بــرای درک، تحلیــل و فعالیــت بیشــتر روی داده ها 

وجــود دارد.

ایجاد روابط عمومی مبتنی بر اطالعات
مدیریــت داســتانی کــه توســط داده هــا هدایــت شــود، پدیــده جدیــدی نیســت. معمــوالً نظرســنجی ها، ارزیابــی افــکار 
عمومــی و بررســی تصــورات افــراد از محصــوالت یــا خدمــات، منبــع مقاالت هســتند. داده هــای به دســت آمده از نظرســنجی ها 
ــتراک گذاری  ــرای اش ــه ای را ب ــای خاقان ــد راه ه ــان بای ــن می ــود. در ای ــق می ش ــتانی خل ــه داس ــوند و در نتیج ــل می ش تحلی

مجموعــه ای از داده هــا برگزیــد. پــس چــه چیــزی تغییــر کــرده اســت؟

ــا میــزان ذکــر آن برنــد در رســانه شــکل گیــرد.  یــک داســتان خــوب می توانــد براســاس داده هــای رســانه های جمعــی ی
تبدیــل آن داســتان خــوب بــه یــک داســتان عالــی نیــاز بــه تفکــر متفاوتــی دارد. 
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منابع داده ها
اگــر قــرار اســت بــا اســتفاده از ایــن منابــع نویــن مقاالتــی ارزشــمند بنویســیم، بهتــر اســت بدانیــم کــه بایــد از کجــا شــروع 

کنیم.

ــا اســتفاده از  ــات رســانه های جمعــی را ب ــا اطاع ــد ت ــاش می کنن ــی: تیم هــا ســخت ت ــانه های جمع ــای رس ۱. داده ه
ابزارهــای مختلفــی ماننــد اینســتاگرام، توئیتــر و دیگــر شــبکه های اجتماعــی مشــابه جمــع آوری کننــد. داده هــای رســانه های 
ــه در رســانه های  ــد ک ــت کنن ــه داســتانی را روای ــکار عمومــی و احساســات مــردم نســبت ب ــد شــاخص اف اجتماعــی می توانن
جمعــی نفــوذ کــرده اســت. ایــن داده هــا »تحلیل هــای پیش بینی کننــده جمعــی« خوانــده می شــوند. مثــاً در اینســتاگرام بــا 
گــردآوری موقعیــت مکانــی و دیگــر داده هــای کلیــدی می توانیــم کشــف کنیــم کــه ممکــن اســت یــک داســتان در کجــا رخ دهــد 

و محتــوای آن چــه باشــد.

ــا  ــا ب ــم ت ــدی می کنی ــع آوری و رتبه بن ــف را جم ــانه های مختل ــی رس ــا خروج ــانه: م ــد در رس ــام برن ــر ن ــع آوری ذک ۲. جم
ــاص را در  ــتانی خ ــات داس ــا موضوع ــراد ی ــازمان ها، اف ــام س ــرده و ن ــت وجو ک ــی جس ــای تاریخ ــا در روایت ه ــتفاده از آن ه اس
آن هــا پیــدا کنیــم. از حــاال بــه بعــد خواهیــم آموخــت کــه رســانه ها قبــل از انتشــار داســتان چــه نکاتــی را در نــگارش آن رعایــت 
می کننــد؛ نکاتــی کــه از آن به عنــوان »موج ســواری خبــری« یــاد می شــود. یــک مثــال خــوب بــرای ایــن موضــوع، جســت وجوی 
فراوانــی ذکــر نــام یــک برنــد، یــک سیاســتمدار یــا موضوعــی خــاص در یــک دوره مثــاً ۱۸ ماهــه و ســپس تحلیــل نــوع پوشــش 

رســانه ای آن اســت. ســپس می توانیــم بررســی کنیــم چــه موضوعــی بیشــترین محبوبیــت را بیــن مــردم داشــته اســت.

۳. داده هــای انحصــاری: داده هــای انحصــاری ســخت ترین و پیچیده تریــن، امــا جذاب تریــن نــوع داده هســتند. کار بــا 
شــرکت های فعــال در زمینه هــای مختلــف، روش هــای مختلــف جمــع آوری داده، دیــد وســیعی از دایــره تخصــص آنهــا را ارائــه 
می دهــد. ایــن نکتــه قابل توجــه اســت کــه بهتریــن راه بــرای تنظیــم داســتان خبــری اســتفاده از مجموعــه داده هاســت. واضــح 
اســت ایــن داده هــا موضــوع خاصــی دارنــد؛ نــه فقــط اینکــه ممکــن اســت موضــوع یک داســتان خبــری نوشــتاری، ســرمقاله ای 
ویــژه یــا مطالــب تحقیقــی باشــند بلکــه ممکــن اســت متخصصــان روابط عمومــی و روزنامه نــگاران را آگاه ســازند کــه بایــد مقاله 

فوق العــاده بعــدی خــود را آغــاز کننــد. بهتــر اســت ایــن داســتان مبتنــی بــر داده باشــد.
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ــا رســانه و  ــد ت ــه کنن ــی تهی ــچ اضافات ــدون هی ــه و ب ــی را صادقان ــد داده هــای واقع ــی موظفن متخصصــان روابط عموم
ــد داســتا ن های بســیار  ــر ایــن قضــاوت اخاقــی، متخصصــان روابط عمومــی بای ــد. عــاوه ب ــگاران از آن هــا بهــره ببرن روزنامه ن
جذابــی را خلــق کننــد. امــا آیــا داده هــا می تواننــد ســبک نوشــتاری مــا را تعریــف کننــد؟ آیــا داده می توانــد روایتــی عالــی خلــق 

کنــد و عــاوه بــر ایــن، منبــع محتوایــی خوبــی نیــز باشــد؟

مــواد اولیــه بــه انــدازه کافــی موجــود اســت. رســانه های جمعــی و رســانه ها پیــش از نوشــتن یــک داســتان داده هــا را 
بــه مــا ارائــه می دهنــد. کاری کــه پیــش از ایــن ســئو انجــام مــی داد. امــا اکنــون فراوانــی ذکــر نــام یــک برنــد در فضــای مجــازی 
و اطاعــات در مــورد احساســات مشــتری بــه هــوش مصنوعــی کمــک می کنــد تــا بــدون کمــک انســان روایتــی را خلــق کنــد یــا 
فراتــر از آن، می توانیــم از ایــن بینــش بهــره ببریــم تــا داســتانی هایی را در مــورد موضوعاتــی قدیمــی خلــق کنیــم کــه هــم جالــب 

و هــم منحصربه فــرد باشــند.

ــف نحــوه نوشــتن  ــرای تعری ــوان از داده هــا ب ــر داده هســتند، می ت ــی ب ــی کــه بســیاری از مقــاالت جــذاب، مبتن در حال
ــد،  داده هــای  ــد داده هــای انحصــاری تعریــف کن ــد در رســانه ها می توان ــام برن داســتان نیــز اســتفاده کــرد. اگــر میــزان ذکــر ن

ــه  ــد ب ــز می توانن ــی نی ــانه های اجتماع ــه رس ــط ب مرتب
ــرای  ــرای نــگاه بــه موضوعــات را ب بهتریــن زاویــه دیــد ب

مــا تعییــن کننــد.

ــرای  ــدر ب ــی داده اینق ــچ زمان ــال در هی ــه   ح ــا ب ت
ــت.  ــته اس ــت نداش ــی اهمی ــان روابط عموم متخصص
ــان  ــت خودم ــرای صنع ــت آن ب ــه اهمی ــر متوج ــا اگ ام
ــی  ــای قدیم ــه تکنیک ه ــت در تل ــن اس ــیم، ممک نباش
روابط عمومــی بیفتیــم؛ داســتان هایی کــه شــاید مؤثــر 

ــه نظــر برســند امــا آن طــور کــه بایــد غنــی نیســتند. ب

مــا به عنــوان متخصصــان ارتباطــات برنــد یــا 
روابط عمومــی بــا یــک پرســش مهــم روبــه رو هســتیم: 
اگــر می دانســتید کــه جالب تریــن روایــت آینــده صنعــت 
شــما چیســت آیــا کمــی  بیشــتر روی گــردآوری اعــداد و 

ــتید؟ ــت می گذاش ــا وق داده ه
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