
موج دوم 
روابط عمومى

■ فن آورى ارتباطات از راه دور سبب هموار و يكدست 
شــدن دنيا شــده اســت و كارگزاران روابط عمومى در 
ــه دنيا تا چه حد  سرتاســر دنيا به تدريج درمى يابند ك
وسيع شده است. آيا آمادگى الزم را داريد تا خود را با 

اين تغييرات وفق دهيد؟
ــد، فن آورى و  ــابق عمل نمى كنن ــانه ها ديگر مانند س رس
كانال هاى جديد دايمًا در حال رشد و تكامل هستند. از يك به 
ــوه، و از ارتباطى بى كنش به ارتباطى تعاملى و يك به يك.  انب
اين موضوع تعريف جديدى از نقش و حوزه روابط عمومى به 
دست مى دهد، آيا آمادگى الزم را براى رشد و بالندگى در اين 

محيط ارتباطى جديد داريد؟
ــتگى  ــيرى را از رونق تا ورشكس در حالى كه اينترنت مس
ــت، به طرز غير قابل انكارى دنياى ما را متحول  طى كرده اس
ساخته، اطالعات را دموكراتيك كرده و افراد را به قدرت دانش 
ــت تا با آگاهى بيشترى دست به انتخاب زده و  مجهز كرده اس

نظر و عقيده خود را آزادانه به فراسوى مرزها بفرستند.
ــت ها،  ــا، فالگ ها، ويكى ها، پادكس ــا نمى توانيم بالگ ه م
ــانه هاى  ــبكه هاى اجتماعى و به طور كلى رس ــايت هاى ش س
جديد را كه مخاطب و كاربر را در راس كار قرار مى دهند، به 
ــم. با نگاهى دقيق در مى يابيم كه هر كدام  راحتى كنار بگذاري
ــا چگونه از طريق فن آورى حاضر و آنچه در مرحله  از اين ه
ــا تاثير مى گذارند.  ــود دارند، بر زندگى فرد فرد م تكميل وج
ارتباط گر عصر حاضر چگونه بايد با اين واقعيت روبرو شود 

و از اين فرصت بهره الزم را ببرد؟
ــراى توصيف عرصه و  ■ اصطــالح «روابط عمومى2» ب
وضع جديد روابط عمومى به كار مى رود. روابط عمومى، 
طى دهه اخير در مقايســه با ســال هاى قبلى، تحوالت 
ــتابى را پشت ســر گذاشته است، كه اين  بنيادين و پرش
ــه جوامع جديد يا  تحوالت عمدتا به دليل دسترســى ب

رسانه اجتماعى و ابزارهاى مرتبط با آن بوده است. 
ــاالن روابط عمومى را از  ــرد ابزارهاى نوين، نقش فع كارب
ــام» به فردى كه در يك گفتگوى  ــك «انتقال دهنده صرف پي ي
ــركت دارد ارتقاء داده اند. در واقع گفتگو و تعامل  دوجانبه ش
با مخاطبان در ارتباطى دوسويه، پايه و اساس روابط عمومى2 
ــت كه محتوا و  ــم در روابط عمومى2 اين اس ــت. نكته مه اس
ــت. يعنى دست اندركاران  مضمون پيام هيچ تغييرى نكرده اس
ــند  ــى بايد پيامى با محتواى خوب و مخاطب پس روابط عموم
داشته باشند زيرا اگر پيام آن ها محتواى خوبى نداشته باشد، به 

هيچ وجه به مخاطب منتقل نخواهد شد.
ــى2 (PR2.0) ارزش هايى مانند صداقت،  در روابط عموم
اعتبار و اعتماد همچنان از جايگاهى واال برخوردارند. اما آنچه 
ــترى  در روابط عمومى2 تغيير كرده و امكانات و فضاهاى بيش
ــانه اى جديد است كه  ــته است، فضاى رس را در اختيار گذاش
ــان از اين ابزارها  ــود و مخاطبان ش ــه مى توانند به نفع خ هم

استفاده كنند.
در همين راستا «اولين همايش بين المللى روابط عمومى2»، 
ــت اندركاران،  ــانه اى جديد به دس براى معرفى اين فضاى رس
ــى برگزار  ــان روابط عموم ــران و كارشناس ــان، مدي متخصص
ــنايي و بهره گيرى آنان از اين  ــود، تا فرصتى را براى آش مى ش

موقعيت نوين فراهم سازد. به اميد آنروز

روى ميز سردبير

اولين همايش بين المللى «روابط عمومى2»، 
21 آبان ماه 1388 در تهران برگزار مى شود. 

ــن همايش  ــان دبيركل اي مهدى باقري
ــنايى با  ــالم  اين مطلب گفت: " آش ــا اع ب
مفاهيم اوليه «روابط عمومى2» و شناسايى 
و تبيين نقش و جايگاه آن در فرآيند توسعه 
پايدار؛ شناخت اصول راه اندازى، مديريت، 
ــعه «روابط عمومى2»؛ ارايه  پيمايش و توس
ــب به منظور بكارگيرى  راهكارهاى مناس
ــاى  مزاي و  ــا  كاربرده از  ــدى  بهره من و 
ــنايى با تجربيات در  «روابط عمومى2»، آش

بهره گيرى از مهارت هاى «روابط عمومى2» 
ــورها از اهداف اين  ــاير كش در ايران و س

همايش بين المللى مى باشد.
اولين همايش بين المللى «روابط عمومى2» 
با شركت متخصصان و مديران و كارشناسان 
ــد بازاريابى  ــران ارش ــى، مدي روابط عموم
ــترى گرا،  ــاغل مش و فروش، صاحبان مش
سازمان هاى كارآفرين، شركت هاى فعال در 
حوزه مديريت اطالعات، دانش سازمانى و 
ــركت هاى مشاوره و  فناورى اطالعات، ش
ــازمان هاى  ارايه آموزش هاى حرفه اى و س

ــات  ــا و خدم ــه اى، بانك ه ــات بيم خدم
عمومى و با حضور تعدادى از متخصصان 
«روابط عمومى2» از ديگر كشورهاى جهان 
در مركز همايش هاى بين المللى صداوسيما 

برگزار خواهد شد.
ضمنًا همزمان با برگزارى اين همايش، 
ميزگردهاى تخصصى، كارگاه هاى آموزشى 
ــزار و مجموعه كتاب هاى  ــط نيز برگ مرتب
«روابط عمومى2»  ــاى  مهارت ه ــى  آموزش
ــارات كارگزار روابط عمومى  از سوى انتش

منتشر خواهد شد.

21 آبان ماه 1388
اولين همايش بين المللى روابط عمومى2 

برگزار مى شود

سال اول ـ شماره اول ـ فروردين ماه 1388ضميمه دو فصلنامه روابط عمومى الكترونيك سضميمه دو فصلنامه روابط عمومى الكترونيكويژه اولين همايش بين المللى روابط عمومىويژه اولين همايش بين المللى روابط عمومى22



سال اول ـ شماره اول
فروردين ماه 1388 همايش هاهمايش ها22

◄ «روابط عمومي2» چيست؟
براي  ــي2»  «روابط عموم ــالح  اصط
ــد  جدي دوره  و  ــه  عرص ــف  توصي
ــي رود. صنعت  ــي به كار م روابط عموم
ــه اخير در  ــي ده ــي در ط روابط عموم
ــر، تحوالت بنيادي  ــه با قرن اخي مقايس
ــر گذاشته است  ــت س ــتابي را پش پرش
ــي به جوامع  كه عمدتا به خاطر دسترس
ــي و ابزارهاي  ــانه اجتماع جديد يا رس

مرتبط به آن بوده است. 
ــش فعاالن  ــزار نق ــن اب ــرد اي كارب
ــك انتقال  ــا ي ــي را از تنه روابط عموم
دهنده پيام به فردي كه در يك گفتگوي 
دوجانبه يا دو گروه يا جامعه قرار دارد، 
تغيير داده است. گفت و گو و همكاري 
با مخاطبان كه به نوعي شركت كننده نيز 
ــتند، پايه و اساس «روابط عمومي2»  هس

است.
ــزي در «روابط عمومي2»  چــه چي
تغيير نكرده اســت؟ محتوا و مضمون 
همچنان مهم است. اگر محتواي خوبي 
ــيد، به هيچ چيز نخواهيد  ــته باش نداش
ــما تنها بالگ يا پادكست يا  ــيد. ش رس
ــر پيام مهمي  ــت نمي كنيد اگ ويدئوكس
ــون  ــي چ ــيد. ارزش هاي ــته باش نداش
ــار بدون تغيير  ــت، اعتماد و اعتب صداق
مي مانند. متخصصان روابط عمومي بايد 
استانداردهاي اخالقي خود را در رسانه 

جديد حفظ كنند.
ــزي در «روابط عمومي2»  چــه چي
ــانه اي  ــر كرده اســت؟ فضاي رس تغيي
ــتري براي  جديد به ما تريبون هاي بيش
ــت.  ــات در اختيار قرار داده اس ارتباط
ــما مي توانيد از آن ها به نفع خود در  ش
جهت ارتباطات هدفمند و دسترسي به 

موقعيت مناسب گروهي استفاده كنيد.
ــور صحيح  ــد به ط ــازمان ها باي س

طرفداران و مخالفان را درگير و مشغول 
ــپس، پيام شما در بالگ  به كار كنند. س
ــد. بنابراين بالگ  آن ها ظاهر خواهد ش
ــيء تزييني  ــاهكار يا زيور يا ش يك ش
نيست بلكه از طريق مشاركت مناسب، 
ــي به تدريج در  ــما به طور طبيع پيام ش

بالگ ها خواهد آمد؟

◄ معرفي همايش
ــي  ــش بين المللــ ــن همايــ اوليــ
ــه  «روابط عمومي2» كه به همت موسس
ــود  كارگزار روابط عمومى برگزار مي ش
ــدركاران ارتباطات و  ــت ان ــراي دس ب
ــت را فراهم  ــن فرص ــي اي روابط عموم
ــري ابزارهاي  ــه كارگي ــازد كه ب مي س

ــازمان ها و  ــي2» را در س «روابط عموم
ــي و  ــركت هاي خود به دقت بررس ش

ارزيابي نمايند.
بين المللــي  ــش  همايـــ اوليـــن 
ــه  اراي ــرد  رويك ــا  ــي2» ب «روابط عموم
دستاوردهاي نوين صنعت روابط عمومي، 
با فراخوان مقاله و دعوت از متخصصان 
ايراني و خارجي، توان توسعه و رقابت 
پايدار و متعادل را در قالب دانش نوين 
روابط عمومي در اختيار شركت كنندگان 

قرار مي دهد.

◄ اهداف همايش
ــه  اولي ــم  مفاهي ــا  ب ــنايي  آش  -
ــايي و تبيين  ــي2» و شناس «روابط عموم
ــعه  ــش و جايگاه آن در فرآيند توس نق

پايدار 
ــدازي،  راه ان ــول  اص ــناخت  ش  -
ـــــعه  ــت، پيمايـــش و توس مديريــ

«روابط عمومي2»
- ارايه راهكارهاي مناسب به منظور 
ــره مندي از كاربردها و  بكارگيري و به

مزاياي «روابط عمومي2»
ــنايي با تجربيات پياده سازي  - آش
ــاير  ــران و س ــي2» در اي «روابط عموم

كشورها
- بررسي نقش «روابط عمومي2» در 

مديريت و خدمات اجتماعي
ــايي چالش ها و راهبردهاي  - شناس

تحقق «روابط عمومي2»
ــارب  تج ــتاوردها و  دس ــادل  تب  -
ــازمان هاي برتر در زمينه  شركت ها و س

بكارگيري فناوري اطالعات 
- پيشبرد برند و خوشنامي از طريق 

رسانه اجتماعي
ــذاران،  ــرمايه گ ــر كردن س - درگي
ــان و مديران روابط عمومي در  كارشناس

چشم انداز رسانه جديد
ــعه و ترويج فرهنگ تحقيق  - توس
و پژوهش در زمينه «روابط عمومي2» و 

مباحث مديريت فناوري اطالعات 

◄ فراخوان مقاله
- درك و شناخت روابط عمومي در 

عصر رسانه اجتماعي
- روابط عمومي از طريق كار شبكه 

اجتماعي آنالين و آفالين
ــانه و ارتباطات و  ــي رس - همگراي

تاثير آن بر روابط عمومي
- ارزيابي تالش هاي روابط عمومي 

در رسانه هاي جديد
ــتفاده از  - ارتقاي نام تجاري با اس

رسانه هاي اجتماعي
ــاي ذينفع در  ــاركت گروه ه مش  -

رسانه هاي جديد
ــراي  ــدي ب ــي2: كلي - روابط عموم

تخصصي ماندن در مواجهه با آينده
- دگرگوني، پويايي، تاثيرگذاري و 

نفوذ رسانه ها: فرصت ها و چالش ها
- رسانه هاي جديد، قواعد جديد و 

مهارت هاي جديد
- تضمين تالش هاي روابط عمومي 

در چشم انداز رسانه اي جديد
- روابط عمومي2: مزايا و روش هاي 
و  ــت  خالقي ــر،  تفك ــراي  ب ــدي  جدي

خودباوري
ــا،  بالگ ه ــد،  جدي ــانه هاي  رس  -
ــمي،  ميزگردهاي وب، اطالعيه هاي رس
ــبكه هاي  ش ــايت هاي  س اس،  اس  آر 
ــت ها،  پادكس ــا،  الگ ه وب  ــي،  جمع
ــت  ــن همراه، پس ــت ها، تلف ويدئوكس
دور،  راه  از  ــس  كنفران ــي،  الكترونيك
ــه از راه  ــوزش الكترونيكي، مصاحب آم

دور، چت روم، و ...

اولين همايش بين المللي «روابط عمومي2»

رسانه جديد، ابزار جديد، مخاطبان جديدرسانه جديد، ابزار جديد، مخاطبان جديد

به زبان انگليسىبه زبان فارسى
نام

نام خانوادگى
شركت / سازمان

شهراستان
آخرين مدرك سمت

تحصيلى
  ديپلم

  كاردانى
  كارشناسى

  كارشناسى ارشد
  دكترا

دانشگاه محل تحصيلرشته تحصيلى
آدرس محل كار/كدپستى

فكس/ كدشهرستانتلفن / كدشهرستان
ايميلموبايل

  شركت/ سازماننوع ثبت نام
  شخصى      دانشجو و استاد

نحوه پرداخت 
شهريه ثبت نام

  فيش واريزى
  چك

تاريخ فيش/ چك
هزينه شركت در همايش شامل: امكانات آموزشى، پذيرايى و صدور گواهينامه مى باشد.

■ نكات مهم
ــده به همراه فيش واريزى به نمابر ستاد  ــال فرم ثبت نام تكميل ش 1. ثبت نام قطعى منوط به ارس

برگزارى همايش مى باشد.
2. پس از ثبت نام قطعى، ستاد نسبت به ارسال كد ثبت نام شما از طريق فاكس يا ايميل ظرف 10 

روز كارى اقدام مى نمايد. در صورت عدم دريافت كد ثبت نامى، ستاد را مطلع فرماييد.
3. كد ثبت نام، كد شناسايى مشاركت كننده بوده لذا در روز برگزارى همايش اين كد را به همراه 

داشته باشيد.
4. معرفى افراد جايگزين به جاى نفرات ثبت نام شده با درخواست كتبى و حداكثر تا 10 روز پس 

از تاريخ ثبت نام امكان پذير خواهد بود.
ــزارى همايش،50 درصد وجه  ــا30 روز مانده به تاريخ برگ ــراف از ثبت نام ت ــورت انص 5. در ص
ــر از30 روز به تاريخ برگزارى، هيچگونه  ــد. در صورت انصراف در زمان كمت ــودت داده خواهد ش ع

وجهى مسترد نخواهد شد.
6. ماليات ثبت نام به عهده شركت كننده مى باشد.

ــد. ورود كليه افراد به محل  ــرم از آوردن همراه اكيداً خوددارى فرماين ــاركت كنندگان محت 7. مش
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اينترنت زندگي ما را بسيار آسان كرده 
است. گوگل توانسته است MBA  بيشتري 
را نسبت به همه دانشگاه هاي مديريت دنيا 
ــا در حالي كه هميشــه به  ــم كند. م فراه
تحقيق مي پردازيم در مورد مسايل مراجعه 
ــان مطالعه مي كنيم؛ و  كنندگان و حرفه آن
براي ارتقاي ســطح دانش خود و تعامل با 
ــته، به جستجوي منابع  ساير افراد اين رش
ــرار دارند نيز  ــي كه در دســترس ق آنالين

مي پردازيم. 
ــترس   ــن  زيادي در  دس ــع  آن الي مناب
روابط عمومي  قرار  دارند.  بسياري  از  آنها  
ــتند، تعدادي  كارآمد  و  تعدادي   موفق هس
ــن  متخصصين   ــي  در  بي ــر  موج هاي ديگ
ــر دنيا  ايجاد  مي كنند.  روابط عمومي  سراس
ــم مي كنند  ــا موضوعاتي فراه اين تريبون ه
ــت  در مورد  ــالم و مثب ــراي گفتگو هاي س ب
ــود را در اختيار  ــش خ ــي، دان روابط عموم
كاريابي،  ديگران گذاشتن، كسب اطالعات، 
جذب حاميان مالي، دعوت به كار نيرو هاي 

ماهر و... اين فهرست پاياني ندارد. 
ــانه  ــي يا رس ــروي روابط عموم ــن ني اي
ــه براي آن  ــام ديگري ك ــي يا هر ن اجتماع
انتخاب مي كنيد همان چيزي  است كه بارها 

و بارها به داد ما رسيده است. 
ــي در  ــگار محل ــك خبرن ــه ي ــي  ب وقت
”بهوبانشوار“ نياز داريد يا مي خواهيد مطلبي 
ــانيد،  ــاروچ“ به اطالع عموم برس را در ”به
مي دانيد چه بايد بكنيد و از كجا شروع كنيد. 
وقتي هر چه تالش مي كنيد نمي توانيد از يك 
راهكار سر در بياوريد و به دنبال ديدگاه هاي 
ــتيد،  مختلف و راهنمايي هاي تخصصي هس
ــود را كجا اعالم  ــت خ مي دانيد كه درخواس
ــد. عضويت در اين گروه ها منافع زيادي  كني
ــطح دانش و آگاهي  در پي دارد- ارتقاي س
ــت؛ تبليغ  ــن و مهم ترين بعد آن اس بزرگتري
كار و حرفه شما، آن هم به طور غير مستقيم 

تجربه اي بسيار پر ارزش است. 
اگر از اين منابع به دقت استفاده كنيد، از 
ــي خود بهره مند خواهيد  منافع آن در زندگ

شد.
ــن و در اختيار ديگران قرار دادن،  آموخت
رمز موفقيت در شبكه هاي آنالين جهان است 
و در واقع منابع روابط عمومي باعث رشد و 

پرورش متخصصين و تخصص هاست.

در آن هنگام كه مارشــال مك لوهان، كه 
غالبا به عنوان پيشــگوي عصــر الكترونيك از 
ــود، بيان داشت: "رسانه خود پيام  او ياد مي ش
است"، همه فقط گوش كردند. اما نمي دانستند 
كه آنچــه در عرصه تكنولوژي و ارتباطات از 
ــي مي آيد نه يك بار، بلكه صدها بار صحت  پ

گفته او را اثبات خواهد كرد. 
ــاهدان منفعل  در جهان امروز، ما به عنوان ش
در معرض مقادير متنابهي از اطالعات قرارداريم 
كه به هر روش ممكن به طرف ما پرتاب مي شود. 
هر چه ما منفعل تر باشيم اين اطالعات هم بيشتر 
ــي ما مصرف كننده واقعي يا  خواهند بود و وقت
ــن اطالعات، تالش ها و  ــيم، حجم اي بالقوه باش
ــده براي ذخيره كردن چشم ها، به  پول صرف ش
طورخودكار دو برابر مي شود. نكته جالب توجه 
ــتا آن است كه امروز بازارياب ها در  در اين راس
ــوند تا مطمئن شوند كه پيام  هر راهي وارد مي ش
آنها اگر در مردم تاثير نكند الاقل به سمع و نظر 

آنها مي رسد.
ــت كه  ــالي اس ــه اين امر فقط چند س گرچ
ــت، انعكاس  ــرورت درآمده اس ــه صورت ض ب
ــده است،كه از  ــعه همگرائي ش آن منجر به توس
مشخصه هاي آن محو كامل خطوط متمايزكننده 
ــق ارتباطات و  ــانه ها و تركيب و تطبي انواع رس
ــراي يافتن  ــون و خطا ب ــوژي، روش آزم تكنول
ــت و در پايان ميزان اشتباهات  بهترين روش اس

ــت  فعالي ــت،  اينترن ــي  جهان ــبكه  ش
روابط عمومي ها را دســتخوش تغيير و تحول 
ــراي ارتباط با  ــرده و امكانات جديدي را ب ك
ــازماني و برون سازماني در  مخاطبان درون س

اختيار آنها قرار داده است. 
ــكل  ــن امكانات هر روز و هرلحظه به ش اي
ــران و از جمله مديران  جديدي به خدمت كارب
ــي در آمده و آنها را  ــان روابط عموم و كارشناس
ــئوليت هاي شان  در انجام موفق تر وظايف و مس

ياري مي رساند.
"شبكه نسل آينده" مخابرات نيز بزودي ابزار 
پيشرفته تري براي ارتباط يكپارچه و اثربخش در 
ــان روابط عمومي قرار  اختيار مديران و كارشناس

خواهد داد. 
در شبكه نسل آينده مخابرات، سرويس هاي 
ــا، تلفن همراه،  ــي،  تصويري، ديت مختلف صوت
ــتر اينترنت و بصورت  ــن ثابت و... روي بس تلف
ــه عالوه بر  ــود و در نتيج ــه ارايه مي ش يكپارچ
ــرويس ها،  ــش هزينه ها و افزايش كارايي س كاه
ــتري  مصرف كنندگان نيز به رضايت خاطر بيش

دست مي يابند.
همچنين عرضه كنندگان خدمات (شركت ها 
ــاي فناوري اطالعات و ارتباطات) از  و اپراتوره
امكان اعمال مديريت متمركز و بهينه برخوردار 
شده و زمينه رقابت واقعي ميان آنها براي كاهش 
ــات و جلب  ــت خدم ــش كيفي ــا، افزاي هزينه ه

رضايتمندي بيشتر كاربران فراهم مي شود.
تاريخچه ارايه خدمات يكپارچه مخابراتي و 
ــال پيش برمي گردد؛  اينترنتي به حدود 5 يا 6 س
ــرويس هاي متنوع  ــي كه ارايه كنندگان س هنگام
ــرفته و صاحب  ــورهاي پيش ــده در كش و پراكن
فناوري هاي نوين به اين نتيجه رسيدند كه انتظار 
ــدت رو به  ــرف كنندگان خدمات آنها به ش مص

ــت بنابراين در تداوم خلق ابتكارات و  تزايد اس
ابداعات مستمر خود در حوزه زيرساخت و فني 

به "شبكه نسل آينده " رسيدند.
تا جايي كه نويسنده كسب اطالع كرده است 
ــخصي براي بررسي  ــورمان كارگروه مش در كش
چرايي و چگونگي ايجاد و استقرار "شبكه نسل 
آينده" در زير مجموعه وزارت فناوري اطالعات 
و ارتباطات تشكيل شده تا پيش از هرگونه اقدام 
عملي در زمينه ورود اين تكنولوژي، ابعاد فني، 
ــورد توجه و تجزيه  ــادي و فرهنگي آن م اقتص
ــن زمينه تحقيقات و  ــل قرار گيرد. در اي و تحلي
ــگاهيان و  ــوي دانش ــات جامعي نيز از س مطالع

مركز تحقيقات مخابرات در حال انجام است.
به نظر مي رسد شبكه "نسل آينده مخابرات " 
نيز همچون ساير تكنولوژي هاي نوين اطالعات 
و ارتباطات، دير يا زود وارد كشور خواهد شد. 
ــايد تشكيل كارگروه يا هر اقدام ديگري براي  ش
ــناخت اين پديده نو، منجر به استقبال آگاهانه  ش
از آن شود كه البته امري مهم و ضروري است.

شناخت بيشتر، اين تكنولوژي و كاركردهاي 
ــگامي،  ــا باعث پيش ــط روابط عمومي ه آن توس
ــا در  ــدي آنه ــاي كارآم ــتر و ارتق ــرك بيش تح

سازمان ها مي شود. (خبرگزاري ايسكانيوز)

خشت اول

ل ك گ آ

روابط عمومي و رسانه جديدروابط عمومي و رسانه جديد

ناچيز بود. اما ارتباط اين "شوخي تكنولوژي" و 
ارتباط با موضوع بحث ما چيست؟ 

ــدي پيش، مرده فرض  روابط عمومي كه چن
مي شد، ناگهان در نتيجه ظهور رسانه مدرن، نيرو 
و حياتي تازه اي گرفت. حال بايد ديد چرا ساير 
ــانه مدرن كمك  ــانه ها در حال حاضر از رس رس

مي خواهند؟
ــا اينترنت، انقالبي  ــانه هاي مدرن، عمدت رس
ــود آورده و  ــت ارتباطات بوج ــم در صنع عظي
تاثيرات آن در هر عرصه اي قابل مشاهده است. 

ــل كليه ابتكارات و  ــن امر منجر به تحول كام اي
روش هاي بازاريابي گرديده است. روابط عمومي 
ــتثني نبوده است، به مانند ساير  از اين قاعده مس
ــانه ها، اينترنت نيز به اين عرصه راه يافته و  رس
ــاه جايگاهش در اين حوزه قطعي  در مدت كوت

گرديده است.
در  ــتفاده  اس ــورد  م ــزار  اب ــن  اصلي تري از 
ــايت، بالگ،  ــي مي توان به وب س روابط عموم
ــايت هاي  ــه اينترنتي، ايميل، خبرنامه، و س مجل

شركتي اشاره نمود.

شبكه؛ فعاليت روابط عمومي ها را دگرگون مي كند 
اميد جهانشاهى

رسانه هاي جديد  يك  اصطالح شناخته 
شــده در ادبيات رسانه هاست و رسانه هاي 
مبتني بر وب (وب سايت ها، وبالگ ها، ويكي 
ها) و همچنين مسايلي مثل هايپرتكست، اي 

ميل و ... را شامل مي شود. 
ــي و ديجيتال  ــد فن آوري هاي ارتباط رش
باعث رشد رسانه هاي آن الين در جهان شده 
است. طبق گزارش ساالنه وضعيت رسانه هاي 
ــال هاي اخير هر  ــانه ها در س آن الين، اين رس
ــته اند. رشد اقبال  ــال 20 درصد رشد داش س
عمومي به رسانه هاي آن الين به گونه اي است 
ــي از نابودي روزنامه هاي چاپي  كه حتي برخ
ــخن گفته اند. اما بسياري از كارشناسان بر  س
ــه روزنامه هاي چاپي  اين عقيده اند كه اگرچ
ــوند اما آنها مجبورند رسانه هاي  نابود نمي ش
ــوال  ــن را از جان و دل بپذيرند. اما س آن الي
ــه نگاران پرينت  ــت كه آيا روزنام من اين اس
ــراي بهبود كار  ــاز دارند كه ب ــي هم ني و چاپ
حرفه اي شان به رسانه هاي جديد آشنا باشند؟ 
آيا وبالگ نويسي، آشنايي با رسانه هاي جديد 
ــاي كيفيت كار  ــري در ارتق ــم آن تاثي و مفاهي
ــلما دارد. اما  روزنامه نگاران پرينت دارد؟ مس
منبع مي خواهم. اما چرا؟ چقدر تاثير دارد؟ آيا 
در شرايطي كه رسانه هاي آن الين به شدت در 
ــدند و كاربران اينترنت هر سال رشد  حال رش

قابل توجه دارد و... 
ــياره  ــود س ــه كره زمين دارد مي ش خالص
مايكروسافت، بدون آشنايي با رسانه هاي جديد 
مي شود روزنامه نگار پرينت خوبي بود؟ االن 
چقدر الزم است؟ خود روزنامه نگاري پرينت 
ــت؟ از اين  ــت تاثير قرار گرفته اس چقدر تح

تاثيرات منبعي داريد؟ 

جه د ام

ببخشيد يك سوالببخشيد يك سوال

پروفسور يوجوال كي چادهورى
رييس مؤسسه بين المللي ارتباطات سيمبايسس

چرا شبكه هاي آنالين 
مورد نياز هستند؟

توشار پانچال
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نوشته: هابيت هاب

ــانه ها در حال تغييرند. از طرفي، كاربران  رس
ــده اي از بالگ ها و فروم ها به  ــن بطور فزاين آنالي
ــتفاده مي كنند.  ــوان منابع اطالعات و اخبار اس عن
ــتفاده مي كنند  ــا از RSS و atom feeds اس آنه
ــاي مورد عالقه شــان را  ــتراك روزنامه ه كه اش
ــد. از طــرف ديگر، موتورهاي جســتجوي  بگيرن
 (Yahoo) ياهو ،(Google) ــوگل آنالين مثل گ
و ام اس ان (MSN) در حــال ايجاد تغييراتي در 
ــيوه جستجوي ما هستند. آنها در حال تبديل به  ش

المعارف هاي جديد هستند. دايرهًْ
ــر دنيا، براي  متخصصان روابط عمومي در سراس
ــدن با اين روند و حصول اطمينان از اينكه  روبرو ش
اطالعات شان به اين شكل جديد رسانه راه مي يابد، 
ــتند؛ درباره نسخه  در حال بحث و مذاكره داغي هس
جديدي از حرفه روابط عمومي كه "روابط عمومي2" 
ــي2" درباره مديريت  ــود. "روابط عموم ناميده مي ش
ــت  ــانه هاي 2" اس ــات در قالب جديد "رس اطالع
ــبكه هاي  ــايت هاي ش مثل RSS/atom feeds، س
جمعي، بالگ ها، بالگ وي (vblogs)، پادكست ها 

(podcasts) و غيره.
ــت،  ــترش اس ــيوه در حال گس ــه اين ش حال ك

ــنتي روابط عمومي كه تا به حال  تعاريف ابزارهاي س
از آن استفاده مي كرديم در حال تغيير است. براي مثال، 
مطالب مطبوعاتي را در نظر بگيريد. پيش از اين، نوشتن 
يك مطلب مطبوعاتي خوب فقط منوط به اين بود كه 
ــركت خاص مطلبي در قالب  درباره پيشرفت يك ش
يك گزارش بنويسيم كه در آن مهم ترين و اصلي ترين 
موضوع در پاراگراف اول مي آيد و اطالعات بعدي با 

تعيين اهميت شان در ادامه خواهند آمد.
ــت.  ــر «روابط عمومى2»، كافي نيس ــن، از نظ اي
ــتلزم  ــتن مطالب مطبوعاتي مس در حال حاضر نوش
ــان، كلمات  ــش نويس مطلب ت ــت كه در پي آن اس
 (tag) كليدي را در نقاط استراتژيك مشخص كنيد
ــتجوي آنالين و دايركتوري ها   ــين هاي جس تا ماش
ــد اين كلمات كليدي را پيدا كنند، و در نتيجه  بتوانن
ــتجو باال برود. اين  ــما در اعالم نتايج جس مطلب ش
كار درسطح بين المللي با PRweb توسط سرويس 
ــت كه  خبري مجله آنالين آمريكا در حال انجام اس
اخيراً با مشخص كردن (tagging) كلمات كليدي 
ــازي  در مطالب مطبوعاتي كار خود را براي بهينه س

مطالب مطبوعاتي آغاز كرده است.

ــر مطالب مطبوعاتي  پس از آن، قالب جديد نش
ــال در  ــانه هاي اجتماعي را داريم كه اوايل امس رس
ــترش يافته است. در اين نسخه  فضاي بالگ ها گس
جديد نشر مطالب مطبوعاتي، لينك هايي را خواهيد 
يافت به صفحات وب و سايت هاي بوك ماركينگي 
ــا مي توانيد  ــه در آنه (bookmarking sites) ك
ــوع را در زمينه هاي  ــه موض ــوط ب ــي مرب اطالعات
ــازار، محصول  ــازار (trend)، ب ــي، روند ب تاريخ
 (update) ــه روز ــه مرتبًا ب ــت پيدا كنيد ك و رقاب
ــك هايي هم  ــخه لين ــالوه، اين نس ــود. به ع مي ش
خواهد داشت به فايل هاي MP3 يا پادكست هايي 
ــهامداران  ــخنراني هاي كوتاه س (podcasts) از س
 graphic) ــركت، معرفي هاي تصويري مختلف ش
ــعت  presentations) مثل طرح هاي توليد يا وس
ــط  ــم توليدات كه توس ــز فيل ــره، و ني ــازار و غي ب

كارشناسان شركت تهيه شده اند.
همچنين  لينك هايي هم خواهد بود به پوشش هاي 
خبري به روز شده اي از مطالب مطبوعاتي مختلف، 
ــگاران بتوانند موضوع را از زواياي مختلف  تا خبرن
 atom و RSS ببينند. همچنين خبرنگاران، از طريق
ــركت ها، مي توانند مشترك شوند تا مطالب  feed ش

ــد. گزينه هايي  ــده را دريافت نماين ــي آين مطبوعات
ــدگان وجود دارد كه  ــم براي خوانن (options) ه
بتوانند مطالب خبري شان را در سايت ها قرار دهند 

مانند Technorati، Digg و غيره.
ــال ايجاد  ــى2»  در ح ــن، «روابط عموم همچني
ــه روابط بالگري  ــت ك ــه اي از PR  اس زيرمجموع
(blogger relations) ناميده مي شود. در غرب، 
بالگ ها همانطور كه تعداد خوانندگان شان بيش از 
ــزرگ آنالين و روزنامه هاي  دو برابر منابع خبري ب
ــان افزوده  ــر تعدادش ــب هم ب ــت و مرت چاپي اس
ــانه قدرتمند  ــود، در حال تبديل شدن به رس مي ش
ــتند؛ در نتيجه تالش براي راهيابي  جديد امروز هس
اطالعات مثبت درباره شركت تان در بالگ هاي مهم 

و معتبر به اولويت اول تبديل شده است. 
ــتر  ــا و بالگرها بيش ــه تعداد بالگ ه ــا هر چ ام
ــتفاده از وب گسترش مي يابد  مي شود و هر چه اس
ــوند،  ــانه هاي ارتباطي بازتعريف مي ش و هر چه رس
ــا به عنوان متخصصان ارتباطات بايد ذهن خود را  م
باز نگه داريم تا بتوانيم هر يك از سؤاالت باال را به 

خودمان و مشتريان مان پاسخ دهيم.

روابط عمومى2 چيست؟
روابط عمومى2، استراتژى جديدى است 
كه فن آورى هاى در حال پيدايش را به كار 
ــرفته  ــى روابط عمومى پيش ــرد تا كاراي مى ب
ــت ها  ــازمان، بالگ ها، پادكس را باال برد. س
(Podcasts)، آر اس اس و ساير ابزارها را 
به تركيب روابط عمومى خود اضافه مى كند 
ــيعى از  ــريعًا به طيف وس تا پيام خود را س

مردم برساند. 
◄ يك روش جديد براى تفكر 

روابط عمومى2، در حال بهره بردارى از 
مزاياى تكنولوژى جديد مى باشد و مى تواند 
ــما را  با هزينه اندكى توانايى هاى تبليغاتى ش
تا حد زيادى بهبود ببخشد. روابط عمومى2، 
ــت و اگر  ــك روش جديد براى تفكر اس ي
شما به استفاده از ابزارها عادت كنيد، برنامه 
ــانتر و موثرتر خواهد  روابط عمومى شما آس
شد. با استفاده ار روابط عمومى2، محدوديت 
ــاور خودتان ختم  ــما فقط به خالقيت و ب ش

مى شود.(امى چيال و مليسا گيليسپى)

روابط عمومى2 و تفاوت ميان 
روابط عمومى سنتى و جديد 

ــه  ــا جامع ــى ب ــوالً روابط عموم ◄ اص
ــنتى كه ما با  ــانه هاى س ــرى از آن رس بزرگت
آن ها كار مى كرديم سر و كار دارد و از طريق 
اينترنت به فرد فرد اعضاى جامعه دسترسى 
ــى با  ــن روابط عموم ــد. همچني ــدا مى كن پي
رسانه ها مثل محل پخش اخبار رفتار نمى كند 
ــانه ها هستند كه بايد به پيشنهاد  زيرا اين رس

مشتريان مان عالقه نشان دهند. (تام بايرو)
ــد  رش ــورت  ص ــى2،  روابط عموم  ◄
ــت. روابط عمومى  ــة روابط عمومى اس يافت
ــانه ها  ــامل گزارش هاى رس امروزه فقط ش
نيست، بلكه در مورد تمام مكالمات موجود 
ــد. هرچند كه روابط عمومى2 هنوز  مى باش
خيلى به روابط عمومى سنتى شبيه است، با 
ــى دارد كه به  ــزار و روش هاي ــن حال اب اي
ــى  افراد روابط عمومى كمك مى كند تا بخش
ــند.  ــد باش ــات جدي ــان و مكالم از مخاطب
ــت ديگرى  ــش از هر وق ــى بي روابط عموم

مشاركتى شده است. (ميشل پارينكوف)
ــذارى دوباره  ــى2، نامگ ◄ روابط عموم
ــت براى اينكه درك صنعتى  روابط عمومى اس
ــانه هاى جمعى را نشان دهد. تغيير الگو-   رس
ــت زيرا روابط عمومى  واقعاً هم تغيير الگو اس
ــت- در اين است كه افراد  ــده اس دگرگون ش
ــته آن  ــتند به گذش روابط عمومى مجبور هس
بازگردند، و بخشى از مكالماتى فراتر از رسانه اى 
شوند. يعنى بايد كم كم از نقش دروازه بانى در 
بيايند و پلى باشند كه مخاطبان قديم و جديد 

را به هم مى پيوندد. (جرمى پير)
ــر هر فردى يك خود  ◄ در دوره 2، اگ
انتشار باشد پس يك عامل تاثيرگذار نيز هست 
و با اين توضيح، اگر يك عامل تاثيرگذار باشد 
پس يك فرد روابط عمومى است. امروزه هر 
فردى قادر به بهبود و تاثير بر جامعه اش است. 
ــهرت است كه  پس روابط عمومى2 درباره ش
هر روز مهم تر، ضرورى تر و رايج تر مى شود. 
ــت كه اكنون كنترل اوضاع از  تفاوت اينجاس
ــت مصرف كنندگان افتاده  ــركت ها به دس ش
است. شركت ها ديگر نمى توانند مواردشان را 
پنهان كنند – آنها ناچارند كه به سمت مكالمه 
ــان پيش روند. (دونا  و ارتباط با مشتريان ش

سوكوسكى)

مفهوم شناسىمفهوم شناسى

ما درباره وب2 بسيار شنيده ايم. دنياي 
كامپيوتري هرگز بيش از اين قابل دسترسي 
ــراي خلق  ــه عنوان فضايي ب ــتفاده ب و اس
محتوا و مضمون، برهم كنش ها و مناظره ها 
و فعاليت ها نبوده است. در اين چشم انداز 
ــت متخصصان  ــانه اي، الزم اس جديد رس
روابط عمومي فرصت ها را غنيمت بشمارند 

و آماده رويارويي با چالش ها باشند.
ــي2، راهبردها و قوانين  در روابط عموم
اصلي و پايه به همان صورت باقي مي ماند. 
ــزي در روابط عمومي2 تغيير  چه چي
نكرده اســت؟ محتوا و مضمون همچنان 
ــت  ــچ جول، رييس توييس ــت. مي مهم اس
ــانه اجتماعي معتقد  ــناس رس ايميج، كارش
ــت كه محتوا، رسانه است. اگر محتواي  اس
ــته باشيد به هيچ چيز نخواهيد  خوبي نداش
ــت يا  ــالگ يا پادكس ــما تنها ب ــيد. ش رس
ويدئوكست نمي كنيد اگر پيام مهمي نداشته 
ــيد.  ارزش هايي چون صداقت، اعتماد  باش
ــايد در  ــار بدون تغيير مي مانند و ش و اعتب
ــم انداز جديد رسانه اي از اهميت  اين چش
ــتري برخوردار باشند. چه كسي نقدي  بيش
بر يك محصول را در يك بالگ مي خواند 
ــت؟  اگر نتوان به بالگ يا بالگر اعتماد داش
متخصصان روابط عمومي بايد استانداردهاي 
اخالقي خود را در رسانه جديد حفظ كنند.

ــزي در روابط عمومي2 تغيير  چه چي
ــانه اي جديد به  كرده اســت؟ فضاي رس
ــراي ارتباطات  ــتري ب ــا تريبون هاي بيش م
ــما مي توانيد  ــت. ش در اختيار قرار داده اس
ــود در جهت ارتباطات  ــا به نفع خ از آن ه
ــب  ــي به موقعيت مناس هدفمند و دسترس
ــتفاده كنيد. يان مك كي، رييس  گروهي اس
وكانيك، پيشنهاد كرد كه سازمان ها بايد به 
طور صحيح طرفداران و مخالفان را مشغول 
ــما در بالگ  ــپس، پيام ش و درگير كنند. س
آن ها ظاهر خواهد شد. بنابراين بالگ يك 
شاهكار يا زيور يا شي تزييني نيست بلكه 
از طريق مشاركت مناسب، پيام شما به طور 

طبيعي به تدريج در بالگ ها خواهد آمد.
ــانه، روزنامه نگاران  در اين فضاي رس
ــهري مي توانند پيام هاي خود را منتشر  ش
ــما را  ــور بالقوه مخاطبان ش ــد و به ط كنن
ــت كه  ــرار دهند. الزم اس ــت تاثير ق تح
ــن را كنترل  ــات آنالي ــن اطالع اول چني
ــن راهبردي  ــپس به طور آنالي ــد و س كني
ــيد. در  ــراي مقابله با موضوعات بينديش ب
ــي2، نكته اصلي حفظ قوانين  روابط عموم
اصلي روابط عمومي و كار روي تريبون هاى 
جديد براي به مشاركت گرفتن سهامداران 

شما به طور موثرتر مي باشد.

درباره روابط عمومى22

مخاطبان خود را 
از طريق روابط عمومي2 
موثرتر به مشاركت بگيريد
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 نگاهي اجمالي به كنفرانس
ــنگاپور  س روابط عمومي  ــه  مؤسس
ــي يك روزه را در اول آگوست  همايش
ــن همايش،  ــرد. در اي ــزار ك 2007 برگ
ــادل نظر  ــته اي به تب متخصصان برجس
پرداختند. با رقابت فراگيري كه در تمام 
ــورد، انتظارات  ــم مي خ حوزه ها به چش
مشتريان نيز دستخوش تغيير شده است. 
ــي از ديدگاه  ــوم روابط عموم مفه
ــركت ها تاكنون چيزي جز مديريت  ش
ــل  عالمت تجاري يا تصوير نبود. نس
جديد كه من آن ها را مشتريان2 مي نامم،  
ــتند كه استراتژي هاي  خواهان اين هس
ــز  ــات تمرك ــي و ارتباط روابط عموم
ــي محصوالت و  ــتري بر بازارياب بيش
ــند و تنها به  ــته باش خدمت آن ها داش

تصويرسازي نپردازند.
از  حركت  ــد  نيازمن روابط عمومي 
ــتراتژي هاي  ــنتي به اس ديدگاه هاي س
جديدتر است تا بتواند نياز مشتريان2 
ــتراتژي ها بايد  را تأمين نمايد. كليه اس
ــتاي ارتقاي بازاريابي و جمع  در راس
سود و زيان شركت ها طراحي شوند. 

ــدار،  ــتري م ــول مش ــن تح در اي
ــخه اي  ــي با نس ــت روابط عموم صنع
ــام دارد،   ــه روابط عمومي2 ن جديد ك
ــود. صنعت روابط عمومي  ظاهر مي ش
ــعي در ايجاد  ــركتي س و ارتباطات ش
ــاي  ــا نيازه ــد دارد ت ــي جدي مدل هاي
ــتري را برآورده نمايد.  خاص هر مش
ــن ميان نقش  ــانه هاي جديد در اي رس

مهمي ايفا مي كنند. 
ــنگاپور  ــه روابط عمومي س مؤسس
ــگامان اين روند  (IPRS) يكي از پيش
ــد.  ــيا مي باش ــور در آس ــال ظه در ح
ــراه يك  ــك روزه به هم ــي ي كنفرانس

ــط اين مؤسسه  كارگاه تخصصي توس
ــكاران و  ــه هم ــه كلي ــد ك برگزار ش
ــان به  ــر جه ــن را از سراس متخصصي

بحث و تبادل نظر دعوت كرد. 
ــه ارايه  ــريه ب ــماره از نش ــن ش اي
ــن كنفرانس اختصاص  ــي از اي گزارش

داده شده است. 

 روابط عمومي2 
ــيار  بس «وب2»  ــاره  درب ــون  تاكن
شنيده ايم. اينترنت تاكنون به اين اندازه 
در خدمت توليد محتوي، تعامل، مباحثه 
و عمل گرايي نبوده است. در اين رسانه 
جديد، كارگزاران روابط عمومي بايد با 
ــاي موجود و  ــري از فرصت ه بهره گي
ــيدن به عملكرد خود به  سرعت بخش

رويارويي با چالش ها روند. 
ــي2،  روابط عموم ــس  كنفران در 
ــات جديد  ــركت كنندگان اصطالح ش
ping،pong، ــون  همچ ــياري  بس
wikis،blog،twitter،micro-
ــت واژگان  ــه فهرس blogging را ب

خود افزودند. 
ــتراتژي ها  ــي2، اس در روابط عموم
ــه روابط عمومي تغييري  و مقررات پاي
ــا نيازمند  ــه هر حال، م ــد. اما ب نكردن
ــاي  ــزار و كانال ه ــرش اب درك و پذي
ــاركت هر  ــتيم تا زمينه مش جديد هس
چه بيشتر افراد ذي نفع را فراهم آوريم. 
روش هاي سنتي ديگر همچون گذشته 

مؤثر واقع نمي شوند. 
ــدف حفظ  ــي2، ه در روابط عموم
ــي روابط عمومي و  اصول پايه و اساس
ــري از فرصت ها و ابزار جديد  بهره گي
براي هر چه بيشتر مشاركت دادن افراد 

ذي نفع است. 

 مشاركت مؤثرتر افراد ذي نفع 
از طريق روابط عمومي2

روزه،  ــك  ي ــداد  روي ــن  اي در 
ــي و ارتباطات از  ــان بازارياب متخصص
بخش هاي دولتي و خصوصي در مركز 
ــرد هم آمدند.  ــانتك گ همايش هاي س
ــده در اين  ــد و پنجاه نماين حدود ص

همايش حضور داشتند.
اولين سخنراني كه موفق به شنيدن 
ــان رييس شركت  آن شدم، سرينيواس
روابط عمومي پرايم پوينت از هند بود. 
او رياست بسياري از گروه هاي ياهو را 
كه به پادكست و فن آوري مي پردازند 
ــتياق او در اين باره  بر عهده دارد و اش

وصف ناپذير است. 
بهترين سخنراني از ديدگاه من توسط 
ــي ادلمن)  ــر  (مدير روابط عموم جان ك
ــدكه مديريت بحران و شهرت  ايراد ش
ــت. يكي از حضار از او پرسيد  نام داش

كه متخصصان روابط عمومي و ارتباطات 
ــو بالگرها  ــد به ويدئ ــه مي توانن چگون
اعتماد نمايند،  مخصوصا كه هزينه تهيه 
اين ويدئوها بسيار پايين است. جان در 
پاسخ گفت كه غلطك لرزان امروزه قابل 

اعتمادترين شكل رسانه است. 
ــيار شگفت زده  ــخ مرا بس اين پاس
ــبكه هايي  ــرد. در آن لحظه قدرت ش ك
ــد و در  همچون YouTube متبلور ش
ــه اضافه كرد كه ويدئوهاي پر زرق  ادام
و برقي كه امروزه به صورت انبوه توليد 
ــوند،  شكلي از محتوي هستند كه  مي ش
ــبت به آنان بي اعتماد شده اند.  مردم نس
جمله او را مي توان بدين صورت تعبير 
ــتر به  ــتر و بيش ــه: ما هر روز بيش داد ك
ــم. هر چه يك  ــر اعتماد مي كني يكديگ
ــتر  ــد، بيش ــو واقعي تر به نظر رس ويدئ
مي توان به تصاوير و كلمات اعتماد كرد، 
ــته چنين آثاري  در صورتي كه در گذش

غيرحرفه اي (بي ارزش) تلقي مي شدند. 
"شناخت  بعدى  ــخنراني  س عنوان 
ــانه  ــا عدم كنترل – نقش رس كنترل ي
ــكل دادن به ارتباطات"  اجتماعي در ش
بود كه ظرف سي دقيقه ارايه شد. يكي 
ديگر از شگفتي هاي اين كنفرانس اين 
بود كه بسياري از حضار (تقريبا همه) 
 Google Reader ــد ــزاري مانن از اب
 Google News ــي مانند و كانال هاي
Alerts، پادكست و LinkedIn بهره 

مي گيرند. 
بزرگترين چالش پيش روي سنگاپور 
و كشورهاي جنوب شرقي آسيا، سهيم 
ــردم عادي در  ــردن و دخالت دادن م ك

رسانه اجتماعي است. 
ــك نامارا  ــر جيم م ــخنراني دكت س
(مدير گروه تحقيقاتي نظارت بر رسانه، 
ــيا پسيفيك) با عنوان "ارزيابي  كارما آس
فضاي  در  ــي  روابط عموم ــاي  تالش ه
ــردم. او به ميزان  ــانه جديد" بهره ب رس
ــانه اجتماعي اشاره كرد –  موفقيت رس
ــا در مقابل صفحات. او  قدرت پيونده
تغييرات به وجود آمده در فضاي رسانه 

را "ريخت گري رسانه" ناميد.
ــه  ــرا ب ــن م ــخنراني او همچني س
ــانه  ــدرت واقعي رس ــر درباره ق تفك
ــا در حال حركت  جديد وادار كرد. م
ــركت ها و  ــه گفتگويي دو طرفه با ش ب
ــتيم. چالش واقعي تطبيق  رسانه ها هس
ــركت ها و ويژگي هاي رسانه اي  اين ش
با مدل هاي تجاري خود خواهد بود. 

جالب است كه متخصصان بازاريابي 
ــدم  ــنگاپور، ع ــي در س و روابط عموم
تطابق سريع مردم با رسانه اجتماعي را 
يك مشكل مي دانند من اين موضوع را 

فرصتي بزرگ مي دانم.

 نگاهي اجمالي به كنفرانس
ــنگاپور  س روابط عمومي  ــه  مؤسس

آگ ل ا ا ك ش ا

ــط اين مؤسسه كارگاه تخصصي توس
ــكاران و ــه هم ــه كلي ــد ك برگزار ش
ه ان ا از ا تخ
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فضاي جديد رسانه اي فرصت هاي 
ارتباطي بسيار بيشــتري براي مبتديان 
ــه وجــود آورده اســت. ارتباطگران  ب
ــد با بهره گيري از اين كثرت و  مي توانن
تنوع موجود، بسته هاي اطالعاتي مناسب 

براى مخاطبين هدف تهيه نمايند. 
شهروندان خبرنگار و تهيه كنندگان 
ــتري  ــانه ها روش هاي بيش محتوي رس
براي ارسال پيام خود دارند؛ و شبكه هاي 
رو به رشد رسانه ها بر قدرت نفوذ خود 
مي افزايند و با خالقيت بيشتري به كار 

خود ادامه مي دهند. 
ــده اعتماد  ــي ش ــيم كش ــل س نس
ــتري به خردجمعي كه در بالگ ها  بيش
ــس  منعك ــن  الي آن  ــاي  ميزگرده و 
مي شود دارند تا آرا و نظرات منفرد در 
ــنتي. كاربران از تجارب  رسانه هاي س
خود در بالگ ها مي نويسند كه مي تواند 
گاهي منعكس كننده تجربه آن ها از يك 
ــد.  محصول يا خدمات خاص نيز باش
آن ها جوامع آن اليني را شكل مي دهند 

– كه گاهي به شكل گيري گروه هايي با 
الگوهاي مصرفي خاص مي انجامد. 

ــل جديد كاربران كه در ايجاد  نس
محتوي هوشيار و به لحاظ فني كارآمد 
ــتند، خود را به افراد و شركت ها  هس
پيوند مي زنند؛ جامعه تشكيل مي دهند؛ 
ــوند؛ و صداي خود را  تأثيرگذار مي ش

به گوش ديگران مي رسانند. 
ــاي آن الين  ــم و تنوع گفتگوه حج
ــدف متعددي  ــز مي تواند به جوامع ه ني

منتهي شود كه از طريق روش هاي سنتي 
روابط عمومي مانند اطالعيه رسمي يا حتي 

تبليغات سنتي قابل دسترسي نيستند. 
ــر كارگزاران  ــه اين ام ــي ك در حال
ــي روبرو  ــا چالش ــي را ب روابط عموم
ــز ايجاد  ــت بزرگي ني ــازد،  فرص مي س
ــت به نفع يا ضرر  مي كند كه ممكن اس
شما كار كند. شما اين امتياز را داريد كه 
پيش از آن كه اين پديده فراگير شود،  آن 
را درك نماييد؛ و از آن در جهت تأمين 
ــتند  ــازماني كه معرف آن هس منافع س
ــراد ذي نفع  ــتريان و اف و همچنين مش
ــازمان ها،  مشتريان و  استفاده نماييد. س
حتي فروشندگان شما بيش از هر زمان 
ــكافانه،  ــري در معرض نگاه موش ديگ
ــب قدرتمند  ــوس مخاط ــا و ه تقاض
ــه مراقب و متصل قرار دارند و  هميش
كاري كه شما انجام مي  دهيد – مديريت 
ــتراتژيك  روابط از طريق ارتباطات اس
ــروزه از پيچيدگي و اهميت  مؤثر – ام

بسيار بيشتري برخوردار است.

مديريت روابط امروزه از اهميت و پيچيدگي بيشتري 
برخوردار است

برگرفته از سخنراني افتتاحي دكتر كريستوفر كيا، مديرعامل اداره توسعه رسانه سنگاپور 

نشرنشر به زودى منتشر به زودى منتشر 
مى شودمى شود

«روابط عمومى  نشريه  نخستين 
الكترونيك» ويژه رسانه هاى جديد 

به زودى منتشر مى شود.
ــش  ــه بخ ــريه در س ــن نش اي
ــا به  ــى، آزاد و رويداده موضوع
مسوولى و سردبيرى مهدى  مدير 
باقريان و زير نظر هيات تحريريه 
با حضور جمعى از اساتيد برجسته 
ــاى روابط عمومى به  و حرفه اى ه
خواهد  منتشر  دوفصلنامه  صورت 

شد.

انتشار متون و منابع و اسناد معتبر 
ــا بهره گيري از ادبيات  روابط عمومي ب
اصيل و روز دنيا از جمله دغدغه هاي 
اساسي موسسه كارگزار روابط عمومي 
ــت. در آستانه برگزاري اولين  بوده اس
ــى "روابط عمومي2"  همايش بين الملل
ــاركت،  كه در 21 آبان 1388 و با مش
ــت اندركاران  ــركت دس همياري و ش
روابط عمومي در تهران برگزار خواهد 
شد، اولين مجموعه 5 جلدى كتاب هاي 
آموزشي مهارت هاي "روابط عمومي2" 
ــن مجموعه  ــد. اي ــر خواهد ش منتش
ــان و  ــي به مديران، كارشناس آموزش
ــك  كم ــي  روابط عموم ــان  متخصص
خواهد كرد تا آشنايي بيشتري به پديده 

نوظهور "روابط عمومي2" پيدا كنند. 
كتاب هاي اين مجموعه عبارتنداز:

1ـ راهنماي مرجع روابط عمومي2
2ـ رسانه اجتماعي

3ـ موج دوم روابط عمومى (مجموعه 
مقاالت كاربردي)

4ـ دوفصلنامه روابط عمومي الكترونيك، 
شماره اول، ويژه "رسانه هاي جديد"

5ـ مديريت تبليغات اينترنتي

انتشار نخستين نشريه 
«روابط عمومى الكترونيك»

مجموعه كتاب هاي آموزشي 
مهارت هاي "روابط عمومي2"
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ــايعه جديد را شنيده  ممكن اســت كه  شما هم ش
باشيد. اين شايعه در مورد واژه جديد روابط عمومى2 
است كه توسط گروه SHIFT نام گذارى شده است. 
در يك نگاه ساده، روابط عمومى، نحوه يكپارچه سازى 
ارتباطــات عمومى با تكنولوژى جديد مى باشــد. در 

واقع تجارت روز دنيا به همين عامل بستگى دارد.
ــانه هاى  ــد درميان رس ــركت مى توان ــه يك ش چگون
ــا، كنفرانس هاى  ــدى مانند وبالگ ه اجتماعى رو به رش
اينترنتى، راديو هاى اينترنتى و ويدوئوهاى اينترنتى، وارد 
ــود؟ ما برآنيم تا راه هايى  دنياى جديد روابط عمومى بش
ــما مى توانيد بوسيله آن از مزاياى روابط عمومى2  را كه ش
ــما آموزش دهيم. براى شروع از  بهره بردارى كنيد را به ش
اساسى ترين بخش، يعنى وب سايت شما شروع مى كنيم.

◄ بخش خبرى آنالين
ــانه هاى كاغذى  در دنياى قديمى روابط عمومى، رس
ــم حاوى اخبار،  ــه هاى حجي حكمرانى مى كردند. پوش

عكس هاى رنگى و اساليدها، رايج بودند. اما امروزه شما مى توانيد 
تمامى كارهاى رسانه اى خود را در درون وب سايت خود طراحى 
ــاى كارى كه اتاق هاى خبرى يا  ــتفاده كنيد. اين فضاه و آماده اس
مراكز خبرى ناميده مى شوند، باعث مى گردند كه در وقت و هزينه 
صرفه جويى چشمگيرى صورت پذيرد. در اينجا چند نكته جهت 

طراحى اتاق خبرى آنالين شما ذكر مى كنيم.
ــك بازى نكنيد. بخش خبرى بايد به صورت يك  ● قايم باش
ــتقل روى صفحه اصلى سايت شما قرار  لينك و يا يك بخش مس
داشته باشد. اين بخش بايد به راحتى قابل رويت باشد و در پس 

نوشته هاى ديگر مخفى نشده باشد.
ــما  ــش خبرى خود را با اخبار متنوعى تكميل كنيد. ش ● بخ
ــركت، گزارش هاى  ــد بيوگرافى مديران، اصول كارى ش مى تواني
ــه اخبار روزانه خود را در آن  ــخنرانى ها، جوايز و البت مختلف، س
ــانه  ــان حاصل كنيد كه اطالعات تماس با رس ــرار دهيد. اطمين ق
ــود عكس هاى  ــد. جهت دانل ــما واضح و در معرض ديد باش ش
ــى را ايجاد كنيد.  ــوالت خود، فرمت هاى مختلف مديران و محص
ــت كارهاى آنالين و از  ــت DPI 72 (وضوح كمتر) جه از فرم
فرمت DPI 300 (وضوح بيشتر) جهت مصارف  آفالين استفاده 
كنيد. دستورات الزم مانند دگمه دانلود، دگمه راست كليك، دگمه 

ذخيره را در آن بگنجانيد.
ــگاران و مالقات كنندگان بخش خبرى  ــگاه روزنامه ن ● هيچ
ــروه از افراد وقت  ــه ثبت نام نكنيد. زيرا اين گ ــود را مجبور ب خ
ــور ندارند و به احتمال زياد تصميم خواهند  زيادى جهت اين ام

گرفت كه اصًال وارد اين بخش نشوند.
● به روزنامه نگاران پيشنهاد نكنيد كه براى دريافت خودكار 
آخرين اخبار از بخش خبرى شما، آدرس پست الكترونيك خود 

را در اختيار شما قرار دهند.
● اگر شما يك طراح زبر دست سايت نيستيد، بهتر است خودتان 
بخش خبرى را طراحى نكنيد. سعى كنيد در اين بخش از فايل هاى 
ــنگين جاوا، فلش و ديگر چيزهايى كه سايت را سنگين مى كنند  س
ــتفاده نكنيد. ظاهر بخش خبرى شما بايد خيلى حرفه اى باشد و  اس

نحوه دسترسى به مطالب نيز بايد راحت و منطقى طراحى شود.
● از يك طراح حرفه اى كه سايت هاى ساده، راحت و خوش 

ظاهر را طراحى نموده است استفاده كنيد.

◄ وبالگ
ــرات و اخبار از  ــوع مجله با امكان درج نظ ــالگ كه يك ن وب
ــد، اخيراً مورد توجه دنياى روابط عمومى  سوى مخاطبين مى باش

ــراى جلب توجه  ــيله ب ــه عنوان يك وس ــت و ب ــرار گرفته اس ق
ــت. اگر از وبالگ ها به صورت  ــركت ها به كار گرفته شده اس ش
آگاهانه استفاده شود، مى توان بهره هاى زيادى از آن برد. در اينجا 
ــما برسانيم. لينك  الزم مى دانيم كه مطلب مهمى به را به آگاهى ش
شدن به وبالگ ها بسيار آسان مى باشد و مى توان به راحتى هرنوع 
ــن دليل صاحبان وبالگ هاى  ــى را به آن لينك نمود. به همي مطلب
ــر  ــان به دردس ــادى به علت وجود مطالب ناجور در وبالگ ش زي
ــعى در وارسى و اطمينان از سالمت مطالب  افتاده اند. بنابراين س

وبالگ خود داشته باشيد.
ــت اين كار  ــر فردى مى تواند وبالگ ايجاد كند، اما بهتر اس ه
ــط كسى انجام گيرد كه تخصص كافى در اين زمينه را دارد.  توس
ــركت باشد  ــاده ش مطالب يك وبالگ نبايد صرفًا اخبار و امور س
ــده  ــما قرار داده ش (هرچند كه اين مطالب بايد حتمًا در وبالگ ش
ــه نظر و منابع  ــم انداز، نقط ــت كه يك چش ــد)، بلكه بهتر اس باش
بى نظيرى در مورد كارى شركت شما را به نمايش بگذارد. در اين 

خصوص چند راهكار ذكر مى شود.
● انتخاب يك مكان براى كار. براى شركت هاى كوچك، اجاره 
ــايت خود  ــا و يا يادگيرى ايجاد يك وبالگ در درون س يك فض
شركت، روش زياد جالبى نيست. سايت هاى رايگان زيادى وجود 
ــد كه الگوهاى رايگانى را جهت ايجاد راحت يك وبالگ در  دارن
ــما قرار مى دهند. چند تا از سايت هاى بسيار معروف در  اختيار ش

.Blogstream و Blogger،Blog.com اين زمينه عبارتند از
ــخص  ــراى وبالگ خود يك مولف انتخاب كنيد. اين ش ●  ب
ــما و يا فرد ديگرى از شركت شما باشد. چيزى  مى تواند خود ش
ــن مولف بايد با اهداف، حدود و  ــت كه اي كه اهميت دارد اين اس
ــى وبالگ آشنا باشد. همچنين اين مولف بايد در مورد  خط و مش

موضوع وبالگ آگاهى و نسبت به آن عالقه داشته باشد.
● يك متخصص باشيد. تخصص شما مى تواند يك نقطه قوت 
ــد. تخصص شما و نوشته هاى متخصصانه تان  براى وبالگ تان باش
ــه چيز جديدى را جهت مطالعه به  در مورد موضوع وبالگ هميش
ــور و  ــا ارايه مى دهد. موضوع خود را انتخاب كنيد، با ش خواننده ه
اشتياق براى خواننده هاى خود چيزى بيش از اخبار و لينك ها فراهم 
ــما از كارتان، باعث بهبود روش  كنيد. فراموش نكنيد كه تحليل ش
كارتان خواهد شد. در صورت امكان، تجربيات شخصى خود را در 
اين زمينه بكار ببريد. به ياد داشته باشيد ممكن است مطالبى را كه 

در وبالگ تان قرار مى دهيد مورد استناد ديگران قرار گيرد.
ــك خوددارى كنيد. طراحى  ● در وبالگ نيز بايد از قايم باش
ــپس گم شدن در درون وبالگ هاى ديگر سودى  يك وبالگ و س
براى تان ندارد. اين يك هنر است كه وبالگ تان هميشه در دسترس 

ــما بايد در اين زمينه يك هنرمند باشيد. در  ــد و ش باش
وبالگ خود لينك هاى زيادى را جهت اتصال به سايت ها 
و وبالگ هاى ديگر ايجاد كنيد. وجود لينك هاى موثر در 
ــب خواهد نمود كه براى  ــما، ديگران را ترغي وبالگ ش
ــايت هاى ديگر از وبالگ شما استفاده كنند.  ورود به س
اگر شما يك اخبار جالب در يك وبالگ ديگر را كشف 
ــه آن خبر در وبالگ  ــگام ايجاد لينك ب ــد، به هن مى كني
ــايه را نيز در كنار لينك خود  ــايه، نام وبالگ همس همس
قرار دهيد. همچنين شما بايد وبالگ خود را در فهرست 
ــتجوى وبالگ ها مانند  ــتجوى همه موتورهاى جس جس
ــه به دنبال موتورهاى  Technorati قرار دهيد. هميش

جديد جستجوى وبالگ ها باشيد.
 Real Simple) ــرى  خب ــنديكاى  س از   ●
ــى به  ــن ويژگ ــد. اي ــردارى كني ــره ب Syndicate) به
ــما اين امكان را مى دهد كه در نرم  ــايت ش بينندگان س
ــوند و خبر ها را بخوانند.  افزار خبرخوان RSS عضو ش
ــانى مى شود، نرم افزار  هرگاه كه صفحه وب به روزرس
ــد را نمايش مى دهد.  ــورت خودكار اخبار جدي ــوان به ص خبرخ
ــتند كه قابل  ــرم افزارهاى خبرخوان، برنامه هايى هس برخى از ن
ــوند؛  ــند و مى توانند روى كامپيوتر نصب ش ــدن مى باش دانلود ش
برخى ديگر از نرم افزارهاى خبرخوان، خدمات نرم افزارى هستند 
ــق مرورگرهاى وب قابل  ــده اند و از طري كه روى وب نصب ش

دسترسى مى باشند.

◄ خدمات آنالين ديگر
ــكل ديگر  ــى و راديوهاى اينترنتى دو ش ــمينارهاى اينترنت س
ــانه هاى تبليغاتى مى باشند كه نبايد از نظر دور بمانند. هرچند  رس
ــتفاده از  كه هيچ يك از اين دو براى كاربران تازگى ندارند، اما اس

آنها در روابط عمومى، تا حدى تازه گى دارد.
همچنين استفاده از سمينارهاى اينترنتى براى معرفى كاالها و 
خدمات جديد، يك روش دوجانبه موثر براى بازاريابان به شمار 
ــتفاده از يك سمينار اينترنتى و يك رخداد  مى رود. تفاوت بين اس
ــران مى توانند موضوع  ــرى را تصور كنيد. در حالت اول كارب خب
ــاهده كنند!  ــگر خود مش ــت روى صفحه نمايش موردنظر را درس
همچنين بواسطه يك ويديوكنفرانس، موضوعات شما براى مدت 

زمان بيشترى طراوت خود را حفظ مى كنند.
ــايت ها به حالت  ــت ها به منظور تبديل مطالب وب س پادكس
ــدند. اين فايل هاى صوتى قابليت دانلود و پخش  صوتى ايجاد ش
ــت كه  روى ipod ها را دارند. ويژگى راديوهاى اينترنتى اين اس
ــنونده هاى عالقه مند  مى توان برنامه هاى راديويى توليد كرد تا ش
ــاده،  ــوند. پس مردم مى توانند با يك عضويت س ــو ش در آن عض
ــود را  دريافت  نمايند. در اين  ــه طور خودكار اخبار صوتى خ ب
صورت خود مصرف كنندگان مى توانند تصميم بگيرند كه در كجا 

و در چه هنگام به اطالعات شما گوش دهند.

◄ كالم آخر
ــانه عمومى، روابط عمومى2، نسل جديد روابط عمومى، و  رس
ــم ديگرى كه شما روى آن مى گذاريد، در حال بهره بردارى  يا اس
ــد و مى تواند با هزينه اندكى  ــاى تكنولوژى جديد مى باش از مزاي
ــد.  ــادى بهبود ببخش ــا حد زي ــما را ت ــى ش ــاى تبليغات توانايى ه
ــما  ــت و اگر ش ــى2 يك روش جديد براى تفكر اس روابط عموم
ــد، برنامه  ــاى روابط عمومى آن عادت كني ــتفاده از ابزاره ــه اس ب
ــد. با استفاده ار  ــانتر و موثرتر خواهد ش ــما آس روابط عمومى ش
ــما فقط به خالقيت و باور خودتان  روابط عمومى2، محدوديت ش

ختم مى شود.

روابط عمومى2:
يكپارچه سازى فعاليت هاى روابط عمومى 

با محيط هاى رسانه اى
تهيه شده توسط 

امى چيال و مليسا گيلسپى



سال اول ـ شماره اول
فروردين ماه 1388 99ويژه نوروز وووووووووووووووووووورررر وووووررررروي وووووووووووووووورررررررروي مقالهمقالهوي

روزنامه با بينايي، راديو با شنوايي و تلويزيون با بينايي و شنوايي 
سر و كار دارد، اما رسانه هاي آن الين فرصتي براي تلفيق متن، صدا 
ــتند و از اين منظر  ــويه هس ــر در فرآيندهاي ارتباطي دو س و تصوي
ــند. آيا سبك روزنامه  ــانه ها مي بخش افق جديدي به كاركردهاي رس
ــت محتوا در  ــى خواهد بود؟ مديري ــتخوش دگرگون نگارى نيز دس
ــانه اي در رسانه هاي جديد  ــد؟ اقتصاد رس اين فضا چگونه بايد باش
ــواالتى هستند كه با سير رو به رشد  ــت؟ اينها از جمله س چگونه اس
ــال 1992 كه  ــن، اهميتى روزافزون مى يابند. از س ــانه هاى آن الي رس
ــيكاگو تريبون براي اولين بار محتواي خود را به صورت  روزنامه ش
ــانه هاي آن الين به طور خارق العاده  الكترونيك ارايه كرد تاكنون رس
ــات وب از تعداد  ــد. امروز تعداد صفح ــترش يافته ان در جهان گس
ــت. نتايج نظر سنجي هاي سايت آمريكن آن الين  انسان ها بيشتر اس
ــي  ــت كه اقبال مخاطبان (بخصوص جمعيت زير س حاكي از آن اس
ــال 2001 تاكنون رو به رشد بوده  ــال) به رسانه هاي آن الين از س س
ــال هاي  ــوي ديگر تيراژ روزنامه هاي بزرگ جهان در س ــت. از س اس
اخير با سير نزولي مواجه بودند. براي مثال، فروش روزنامه آمريكايي 
اينترناشنال هرالد تريبون، در سال 2003، به ميزان 4/16 درصد تنزل 
ــته در آلمان سقوط تيراژ روزنامه ها به  ــت. طي 5 سال گذش كرده اس
ــش 9/9 درصد، در بلژيك 9/6 درصد  ــد. در اطري 7/7 درصد مي رس
ــور ديگري  ــي 2/2 درصد در ژاپن كه مردم آن بيش از هر كش و حت
ــال  در جهان روزنامه مي خرند. كاهش فروش روزنامه ها، طي 10 س
ــخه در روز بالغ  ــا، به يك ميليون نس ــه اروپ ــته، در كل اتحادي گذش
ــود. پيش بيني ها حاكي از آن است كه در مقياس جهاني، بطور  مي ش

متوسط تيراژ روزنامه ها سالي 2 درصد تنزل مي كند. 
ــال  ــانه هاى جديد، در ده س ــاالنه رس طبق جديدترين گزارش س
گذشته رشد رسانه هاى آن الين هر سال 20 درصد بوده است. بسياري 
از صاحبنظران رسانه اى اذعان داشته اند كه رسانه هاى آن الين در آينده 
ــى حياتى خواهند داشت. اگرچه حتى برخى از نابودى  رسانه ها، نقش

ــيارى نيز بر اين  ــخن گفته اند اما بس ــاى چاپى در آينده س روزنامه ه
عقيده اند كه روزنامه ها قرار نيست نابود شوند اما شركت هاي رسانه اي 
مجبورند رسانه هاي آن الين را از جان و دل بپذيرند. كريس وارد، مدير 
بازرگاني ام.اس.ان صريحا اعتراف كرده است كه جهان رسانه اي متاثر 
ــاي جديد به وضوح در حال تغيير  ــرد مخاطبان به فن آوري ه از رويك
ــال پيش انتخاب هاي رسانه اي  ــت. امروز مخاطبان نسبت به ده س اس
ــتري در اختيار دارند و اين چيزي است كه مديران رسانه اي بايد  بيش
آن را جدي بگيرند. واقعيت اين است كه رسانه آن الين، ظرفيت ها و 
ــي نوظهوري است كه متاسفانه  قابليت هايش در جهان، حوزه پژوهش
ــد محسوس در كشورمان، تحقيقات اندكى در خصوص  با وجود رش
ــايبر و دغدغه هاى حرفه اى و صنفى روزنامه نگاران  روزنامه نگارى س
آن الين در كشور ما صورت گرفته است. در اين 13 سالى كه از انتشار 
اولين نسخه الكترونيك روزنامه چاپي كشور توسط موسسه همشهري 
مى گذرد تاكنون روزنامه هاي زيادي وارد فضاى مجازى شده اند اما در 
واقع، آنها (بجز دو روزنامه) فقط نسخه "پي دي اف" نسخه چاپي خود 
ــايت اينترنتي قرار داده اند. چرا كه مديران رسانه اي در كشور  را در س
با جنبه هاي مختلف رسانه هاي آن الين آشنا نيستند و روزنامه نگارى 

آن الين مورد توجه قرار نگرفته است. 
با اين حال رسانه هاى آن الين كه در ادبيات رسانه اى از آن تعبير 
به "رسانه جديد" New Media مى شود در كشور در حال گسترش 
هستند. عالوه بر خبرگزارى هاى رسمى كه ديگر داراى سايت رسمى 
ــال خبر بر روى تلكس براى خبرنگاران آنها را  بوده و عالوه بر ارس
ــمى، گرايشات  ــايت نيز قرار مى دهند. خبرگزارى هاى غير رس در س
ــازمان هاى مختلف از اين رسانه جديد استفاده مى كنند.  سياسى و س
ــانه هاى آن الين در سال هاى اخير هنوز رسانه  ــد رس اما با وجود رش
آن الين به عنوان بخشي مستقل از شركت هاي (موسسات) رسانه اي 
ــده است و روزنامه نگاري آن الين شخصيت مستقل نيافته  تبديل نش
است. انجمن صنفي روزنامه نگاران نيز روزنامه نگاران آن الين را به 

رسميت نمي شناسد. براستي ما در كجا قرار داريم؟ 
ــد به اين سواالت  ــانه"، رشته اي است كه مي كوش "مديريت رس
ــخ دهد. مديريت رسانه تا حد زيادي مربوط به رسانه هاي مبتني  پاس
ــايل موجود در اين حوزه  ــر وب و مديريت اطالعات و ديگر مس ب
ــت. موضوعاتي همچون اقتصاد اينترنتي يا همان راه هاي  نوظهور اس
ــفانه اين  ــط وب، مديريت محتوا و ... اما متاس ــي در محي درآمدزاي
ــايل در سيالبس هاي درسي اين رشته در ايران لحاظ نشده است.  مس
ــانه به معني واقعي كلمه نسبت وثيقي با  اما به هر جهت مديريت رس
ــانه هاي مبتني بر وب دارد و در واقع رشته اي ميان رشته اي است  رس
ــن آوري ديجيتال بر  ــي از تاثيرات ف ــطه پيچيدگي هاي ناش كه بواس

(www.madiamanagement.ir) .رسانه ها حاصل شده است

ــر از كوته بينى ها،  ــى صرف نظ روابط عموم
در حال رشــد است و براى پيشرفت و بقا هنوز 
راه درازى پيش رو دارد. همچنين روابط عمومى 
ــوان روابط عمومى قابل  ــه عن كمــى داريم كه ب
قبول باشــد و مثل روز روشــن بود كه مديران، 
سرمايه گذاران، و سردمداران تجارى هيچ كدام 
ــًا كمكى به ميزگرد  از اينكه روابط عمومى واقع

كرده باشد اطمينان نداشتند. 
من جلسه را با طرح پرسش هايى آغاز كردم:

ــيدم كه چند نفر روابط عمومى در جمع  ابتدا پرس
حاضرند. تعجبى نداشت كه نيمى از جمع دست بلند 
كردند. سپس پرسيدم چند نفر از نمايندگان شركت هاى 
ساختمانى يا موسسات ديگر در جمع حضور دارند. 
نيم ديگر جمعيت حاضر را اين افراد تشكيل مى دادند. 
ــد نفر معتقدند كه  ــوال بعدى اين بود كه چن پس س
روابط عمومى به ارتقاى سطح جلسه كمك كرده است 

... مسلماً روابط عمومى ها همه دست باال بردند. 
ــركت  ــود: چند تن از ش ســوال بعدى اين ب
ــد اين كار  ــى باي ــد روابط عموم ــدگان معتقدن كنن
ــمت نمايندگان  ــه جواب به س ــرد؟ و البت را مى ك

شركت هاى2 بر مى گشت. 
ــر از مديران 2  ــود: چند نف ســوال آخر اين ب
ــًال مى تواند موفق  ــه روابط عمومى اص معتقدند ك

شود يا خير؟ همهمه اى بلند شد. 
سپس من فكر كردم بهتر است ديدگاهى براى ميزگرد 
ايجاد كنم. پس بايد كارى مى كردم كه شكاف ميان طرز 
فكر مديران شركت ها و برداشت اشتباه روابط عمومى ها 
از موفقيت حقيقى خود تنگ و تنگ تر شود. وب و رسانه 
ارتباط جمعى2، شبكه اى جديد از تاثيرگذاران اينترنتى 
ــعه اى را در عملكرد روابط عمومى  ايجاد كرده – و توس

باعث شده – با نام روابط عمومى2. 
مى توانم بگويم اين وب بود كه قضيه را پيش 
ــرد. روابط عمومى2 مثل هر  ــد ك برد و 2 فقط رش
ــر و صدا بود اما  چيز 2 ديگرى فقط واژه اى پر س

آيا اين جنجال باعث توجيه آن شد؟

■ روابط عمومى سنتى، روابط عمومى2 نيست
ــار و ورود در دل  ــاده اخب تفاوت در پخش س

جامعه است و در داستان گويى و ... 
آيا روابط عمومى2 مرده يا سكويى متفاوت براى 
ــق در اقتصاد اجتماعى ارايه  پرواز روابط عمومى موف
مى كند؟ آن روابط عمومى شيطانى (يا غير موجهى) كه 
به نظر مى رسيد، (نوع خوب آن) بدون توجه به شماره 
مشخصه واقعاً كار مى كند؟ ولى شما بايد تحت عنوان 
يك شخص – و نه يك بازارى – در آن شركت كنيد 

تا بفهميد براى كار با آن چطور بايد وارد عمل شد. 
شركت كنندگان ميزگرد عبارت بودند از:

ــانه اى  ــت رس ــام بايرو، با لقب مدير، سياس ت
MWW جديد، گروه

جرمى پپر، مدير، سياست رسانه جمعى، شبكه 
جهانى وبرشاندويك

ميشل پارينكوف، مدير رسانه ايمرجينگ براى 
روابط عمومى نيوزواير

دونا سوكولسكى، همكار موسس، روابط عمومى 
اسپارك

■ قالب روابط عمومى
ــه خود  ــات را ب ــده توجه ــه عم ــا وب 2 ك ب
ــر چيز ديگرى  ــرده، روابط عمومى2 (و ه جلب ك
ــده است؛  ــخصه 2) تبديل به جام مقدس ش با مش
ــات جديد  ــا ارايه خدم ــام بازاريان ب ــان تم ناگه
ــانه  ــد از روابط عمومى2، رس ــانه اى مى خواهن رس

ارتباط جمعى و حتى روابط عمومى3 سود برند، در 
ــه فهم اين مطلب كه چرا  ــى كه آنها در واقع ب حال

روابط عمومى2 موفق نمى شود كمك مى كنند. 
ــت و ديگر نه تنها  ــازى در حال دگرگونى اس ب
مناسب ترين بلكه تواناترين هم نيست. روابط عمومى 
ــتن  ــانه هاى ارتباط جمعى نياز به پيوس در دوره رس
روابط عمومى سنتى، بازاريابى اينترنتى، HTML، و 
توانايى شنيدن و شركت در مكالمات – بدون طرح 
ــانى – دارد. بر خالف باورهاى  صحبت در پيام رس
عمومى، روابط عمومى اسباب و اساسيه نيست – بلكه 

مى بينيم روابط عمومى بد همه جا يافت مى شود. 
ــاز هم مى گويم، روابط عمومى2 به خاطر وب  ب
ــد. روابط عمومى2 نه درباره روابط  2 به وجود نيام

ساده بالگرها است و نه اشتراكات ويكى ها و بالگ 
ــتان من، فقط ابزار مورد  ــازى مشترك. اين دوس س
استفاده ما هستند و ابزار هميشه در حال تغييرند – 
در حالى كه مردم اغلب همان مردم باقى مى مانند. 
ــوم روابط عمومى2  ــم، مفه ــور كه گفت همانط
ــس از تغيير در عوامل  ــت كه پ انقالب صنعتى اس
ــى بوجود آمد و رتبه اى  ــذار اقتصاد اجتماع تاثيرگ
ــذار را به وجود آورد. من  ــد از عوامل تاثيرگ جدي
طرفدار برچسب زنى نيستم ولى فعًال در مورد اين 

موضوع فرق مى كند و نياز به توضيح دارد.
ــت كه به  روابط عمومى جديد نقطه عطفى اس
ــتگاه پخش اخبار  تبديل روابط عمومى از يك دس
ــنديت مى دهد. فرصتى به  به شراكت اجتماعى س

ــوان با روزنامه نگاران  ــود آمده كه نه تنها مى ت وج
سنتى ارتباط داشت بلكه مستقيمًا با دسته جديدى 
از تاثيرگذاران اتفاقى هم مى شود سروكار پيدا كرد؛ 
ــت كه با مشترى  ــانس) ما اس و اين توانايى (و ش
ــتقيمًا صحبت كنيم و او هم به نوبه خود نقاط  مس
ــا بدهد. اين وب زنده  ــنى در مكالماتش به م روش

جديد است (بر اساس گفته دكتر سيرلز). 
ــان طوالنى تر  ــورد مخاطب ــتان در م ــن داس اي
ــت و از همه مهم تر  ــت. اين در مورد مردم اس اس
ــت. اين بار حرف  ــن كه راجع به فن آورى نيس اي
ــى و ارتباط با مردم است. هرچند كه  جامعه شناس
ــوا حرف اول و آخر را در وب1 مى زد، اكنون  محت
ــده است – زيرا كه جامعه و  مكالمات فرامانروا ش

مشاركت در آن دست دارند. 
ــده بگيريم، آن  ــال را نادي ــد BS و جنج بيايي
ــت و چرا  ــت ببينيم آنچه را ارايه مى كنيم چيس وق
ــت دارد؛ و در همين حال، كمى  مخاطب مان اهمي
ــالگ هايى را كه  ــارات و ب ــت بگذاريم و انتش وق
به دست مشترى مى رسد بخوانيم. اين يعنى درك 

بازار، نيازهاى مردم و چگونگى دستيابى به آنها. 
ــازار و  ــت براى كل ب ــى اس ــن روابط عموم اي
همينطور براى مردمى كه در پى آن مى آيند و اينگونه 
ــف و ناهمگونى  ــى به بازارهاى مختل روابط عموم
ــد كه روى هم رفته مى شود مشترى؛ و هيچ  مى رس
ــت سر گذاشتن اولين مرحله يعنى  گامى بدون پش
تفاوت در انتشار ساده اخبار با خود را در جامعه جا 
كردن برداشته نمى شود. تفاوت معامله در اين است: 
بازگو كردن اخبار  با لحن مقتضى يا انتشار اخبارى 
ــد؛ برقرارى ارتباط از طريق  ــب باش كه بجا و مناس

فرستادن پيام يا پرداختن به مكالمات واقعى. 
ــرانجام اينكه روابط عمومى نمى تواند بدون  و س
ــاد آنانى كه به ما اعتماد  ــكارى ما در انتقال اعتم هم
كردند و نام تجارى شان را به ما سپردند باقى بماند. 
اين اساس ميزگردى بود كه اخيراً در نمايشگاه 

وب2 آن را مديريت كردم.

مديريت رسانه و چالش هاى جديد رسانه هامديريت رسانه و چالش هاى جديد رسانه ها
اميد جهانشاهى

نوشته برايان ساليسروابط عمومى در چهره وب 2 و رسانه ارتباط جمعى ميزگردميزگرد
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ــايت هاي شبكه اجتماعي مانند فيس بوك و  س
ــپيس به خطوط مشترك قرن حاضر تبديل  ماي اس
ــي قدرتمند، جالب و  ــده اند. آن ها ابزار ارتباط ش
ــتن اين كه چگونه عاقالنه  ــند. دانس جذابي مي باش
از آن ها در بازاريابي و ترقي تجارت و حرفه خود 

استفاده كنيم مهم است.
ــه كاربران  ــپيس ب ــايت هايي مانند ماي اس س
ــط  ــد نظراتي را كه توس ــش تايي ــود اجازه  پي خ
بازديدكنندگان پست مي شود را مي دهند. همچنين  
ــبكه اجتماعي به كاربر اجازه  اغلب سايت هاي ش
ــال نظرات را بگيرد. مانند  مي دهند كه جلوي ارس
همه فناوري ها، سايت هاي شبكه اجتماعي در حال 
ــويد كه از پيشرفت هاي  ــت. مطمئن ش تكامل اس

جديد مطلع هستيد.
ــد   تولي ــر  مدي  (Jiyan Wei) وي  ــان  جي
ــريه آنالين خدمات بازاريابي  PRWeb كه يك نش
است يكي از طرفداران سايت هاي شبكه اجتماعي 
ــت. او گروهي از فيس بوك را براي پ.آر.وب  اس
ــامل روزنامه نگاران، بالگرها، و  تشكيل داده كه ش
ــانه مي باشند كه از  گروه هاي ديگري در صنعت رس
پ.آر.وب به عنوان يكي از منابع دريافت اطالعات 
ــتفاده مي كنند. او عالوه بر ارسال نشريات سنتي  اس
ــروه از آن براي اطالعيه هاي  ــد روح به اين گ و فاق

ــد. او مي گويد اگر ما  ــتفاده مي كن كوچك تر هم اس
ــگاه تجاري غرفه اي  ــد داريم كه در يك نمايش قص
داشته باشيم من نوشته اي به گروه مي فرستم و آن ها 
ــخاص  را به مالقاتي كوتاه دعوت مي كنم. اغلب اش
ــوال مي پرسند كه اگر  اظهار نظر مي كنند يا از من س

طوالني باشد به طور آفالين پاسخ مي دهم.
 (LinkedIn) وي همچنين عضوي از لينكد اين
است كه بر خالف ماي اسپيس و فيس بوك به طور 
ويژه براي كارهاي حرفه اي شبكه استفاده مي شود. 
ــا را درك مي كنند در درجه اول  ــي كه اعض كاربران
ــغلي خود و در درجه دوم براي  ــرفت ش براي پيش
شركت هاي خود ثبت نام مي كنند. كريستا كن فيلد 
ــما با تماس هاتان همانطوري رفتار  مي گويد كه ش
مي كنيد كه با رولودكس تان. شما هرگز رولودكس 
ــت هركسي  تان (يك برند تجارى معتبر) را به دس
ــد. وي خاطر  ــي ديده ايد نمي دهي ــه در كنفرانس ك
نشان كرد هرگاه تماسي برقرار مي كنيد آن شخص 

به شبكه شما دسترسي پيدا خواهد كرد. 
وقتي كه فهرستي را ايجاد كرديد از آن معقوالنه 
ــتفاده كنيد. شما مي توانيد يادداشت ها و مطالب  اس
ــال كنيد اما مطالب  زيادي را به مخاطبان خود ارس
ــوند يا  ــتيد آن مطالب خوانده نمي ش زيادي بفرس
ــت خود  ــما را از فهرس ــت مخاطبان ش ممكن اس

ــراي اطالعيه هاي  ــت ب ــد. از فهرس ــذف نماين ح
كوچك استفاده كنيد مانند: رويدادها، فرصت هاي 

شغلي، يا توصيه هاي فروش.
ــاركت  ــر ايجاد اعتبار در لينكداين مش راه ديگ
ــت. براي مثال اگر شما مدير  ــخ ها اس در تاالر پاس
آژانس مسافرتي هستيد ممكن است يخواهيد بخش 
ــد آيا مي توانيد  ــاري را ببينيد تا بداني ــافرت تج مس
ــتفاده از  راهنمايي بكنيد. كن فيلد (Canfield) اس

سافت شل را به شما پيشنهاد مي كند. به بحث نزديك 
شويد همچنان  كه در ضيافت ناهار تجاري هستيد. 
ــما مي دانيد كه مردم در آن جا شركت مي كنند تا  ش
كسب و كار خود را رونق دهند و ارتباطات خوبي 
ــما بايد كمي بيشتر با آنها آشنا  برقرار سازند. اما ش
ــود را تبليغ كنيد.  ــويد قبل از اين كه خدمات خ ش
توصيه ديگر، پروفايل عمومي آن ها را مطالعه كنيد 
قبل از اين كه با آن ها وارد مباحثه و گفتگو شويد. 

- چك ليست: راه هايي كه شبكه اجتماعي را 
ايمن و فعال نگه داشت.

ــبكه اجتماعي تا زماني مفيد خواهند  - ابزار ش
ــت كنيد و اين  ــايعات را مديري ــود كه بتوانيد ش ب
ــوند.  ــما نش ــش ش ــم  كار و آرام ــات مزاح خدم
ــاي زير را مد نظر قرار دهيد تا مطمئن  راهنمايي ه

شويد كار شبكه مفيد و فعال باقي خواهد ماند:
- پروفايل خود را خصوصي كنيد.

ــه عكس هاي  ــا افرادي ك ــاط خود را ب - ارتب
ــورد تعطيالت آخر  ــوب و بالگ هايي در م نامطل

هفته مي فرستند قطع كنيد. 
- به دوستان خود بگوييد كه بر روي عكس ها 

و و بالگ هاشان تگ نزنند.
ــما بود با خود  - اگر چيزي خارج از كنترل ش

وب سايت تماس بگيريد. (نيويورك تايمز)

ــوال آرام نمي مانند اما برخي از  موج ها معم
اين موضــوع آگاهي ندارند. موجي اســت كه 
ــه از يك زلزله  ــاي آن الين را با قدرتي ك دني
دريايي انتظار مي رود زير و رو كرده اســت و 
ــد هر جزر و مد ديگــري محيط پيرامون  همانن
ــاخته است و آن موج  خود را كامال دگرگون س

چيزي نيست جز ويدئو آن الين.
ــورد داده هايي را در اختيار  بگذاريد در اين م

شما بگذارم:
1. هم اكنون يوتيوب (YouTube) دو برابر 

گوگل بازديد كننده دارد.
ــايت پرطرفدار در  ــتمين س ــوب هش 2. يوتي

اياالت متحده است.
3. محبوبيت ويدئو آن الين هر شش ماه يك 

بار دو برابر مي شود.
ــر رفته  ــان س 4. تنها بچه هايي كه حوصله ش
ــت به تماشاي ويدئوهاي آن الين نمي نشينند.  اس
ــاكنندگان ويدئوهاي آن الين تقريبا با  تعداد تماش
جمعيت كل اياالت متحده برابر مي باشد و هفت 

درصد از مخاطبين بيش از 65 سال سن دارند.
ــك بيننده معمولى ويدئو در روز كمتر از  5. ي

سه ويدئو آن الين تماشا مي كند.  
ــن ديگر تنها "ويدئوهايي كه  6. ويدئو آن الي
ــند"  ــعي دارند خود را بكش ــا احمق ها س در آن ه
ــاي آن الين كه  ــت. در واقع يكي از گروه ه نيس
ــد مي باشد گروه "چگونه  به سرعت در حال رش

و چطور" است.
7. تجربه نشان مي دهد كه صرف افزودن يك 
ويدئو به يك وب سايت به طور متوسط سبب 5 

تا 800 درصد رشد در فروش مي شود. 
به نكته آخر توجه نماييد. آيا دوست نداريد كه 
شاهد 5 تا 800درصد رشد در فروش خود باشيد؟

ــما  ــي كه به ذهن ش ــا مي دانم اولين پرسش ام
مي آيد اين است كه آيا توليد ويدئو گران نيست؟

ــت اما به اين نكته  اين كار مستلزم تالش اس
ــياري وجود دارند  توجه نماييد كه فاكتورهاي بس
ــن را بيش از  ــد ويدئوهاي آن الي ــه هزينه  تولي ك

آنچه انتظار داشته باشيد كاهش مي دهند:

ــه ويدئوهاي آن الين با دقت  1. از آنجايي ك
ــيار  نمايش اينترنت به نمايش در مي آيند (كه بس
ــينما  پايين تر از ميزان مورد نياز در تلويزيون و س
مي باشد)، مي تواند با يك دوربين ديجيتال معمولي 

ارزان قيمت فيلمبرداري شود.
ــروزه بدون  ــزار ويرايش ويدئو ام ــرم اف 2. ن
ــه اي تقريبا در تمام رايانه ها  نياز به پرداخت هزين
 Windows Movie Maker) ــت موجود اس
ــا مي توانيد برنامه اي را  ــا Mac’s iMovie). ي ي
ــان تر كرده  انتخاب نماييد كه عمل ويرايش را آس
و با پرداخت 75 تا 200 دالر، هر امكانات  اضافي 

را كه مايل باشيد در اختيار داشته باشيد.
ــر معمولي امكان  ــر كارب ــرم افزار به ه اين ن
مي دهد تا بدون گذراندن آموزش رسمي ويرايش، 
ــد. مي توانيد  ــي اين كار را انجام ده با هزينه  كم
خودتان اين كار را انجام دهيد يا با پرداخت كمتر 
ــاعت از يك دانشجو براي انجام  از 10 دالر در س

اين كار كمك بگيريد.
ــا راديو را به تلويزيون ترجيح مي دهيد؟  3. آي
ــت كنيد و  ــك برنامه پاورپونت درس مي توانيد ي
ــداي خود را روي آن ضبط كنيد. بدين ترتيب  ص
ــنود و كليك كردن  ــما را مي ش ــداي ش بينده ص
ــت را مي بيند بي آنكه  ــاليدهاي پاورپون روي اس

ــما مجبور به ويرايش  ــما را ببيند و ش صورت ش
ــتاديو  ــويد. من اس يك ويدئوي تمام متحرك ش
ــت  ــا قيم ــا (Camtasia Studio) را ب كامتازي
http://www.techsmith. 299 دالر از سايت
com يا اسكرين فلو (Screenflow) براي مك 
http:// ــايت (MAC) را با قيمت 99 دالر از س
www.varasoftware.com پيشنهاد مي كنم.

از اين برنامه ها مي توان براي معرفي سايت ها 
يا نرم افزارها (guided tour) استفاده كرد و به 
ــر آنچه روي صفحه نمايش كامپيوتر  طور كلي ه

خود مي بينيد را مي توانيد ضبط كنيد. 
ــعه  ــه مي توانيد از ويدئو براي توس اما چگون

تجارت خود بهره بگيريد؟
در زير به چند نكته اشاره مي كنيم:

ــراي محصوالت  ــي ب ــاي تبليغات 1. ويدئوه
را  ــا  آن ه و  ــرده  ك ــد  تولي ــود  خ ــات  خدم و 
ــد ــي مانن ــدار ويدئوي ــايت هاي پرطرف ــراي س ب
 www.vide.google.com و www.YouTube.com

ارسال نماييد.
ــد  مانن ــو  ويدئ ــع  توزي ــات  خدم از   .2
www. ــا  ي  www.TubeMogul.com

TrafficGeyser.com براي ارسال ويدئو خود 
به طيف وسيعي از سايت ها استفاده كنيد.

3. آگهي هاي تبليغاتي براي فروش محصوالت 
و خدمات خود درست كنيد و آن ها را در صفحه 

اصلي و تجارت الكترونيكي خود قرار دهيد.
ــر  ــك اطالعيه خبري منتش ــار كه ي ــر ب 4. ه
مي كنيد، يك ويدئوي آن الين هم درباره آن تهيه 
نماييد. يك روز پس از ارسال نسخه چاپي، آگهي 
اطالعيه خبري ويدئويي خود را نيز ارسال نماييد 

تا تأثيري دو چندان دريافت كنيد.
ــتريان اصلي خود  ــوي خود با مش 5. در ويدئ
ــوان مطالعه موردي  ــه كنيد و آن را به عن مصاحب

ارسال نماييد.
6. موارد مختلف استفاده از محصوالت خود 

را در ويدئو مورد نظر نمايش دهيد.
ــركت  7. براي هر يك از واحدهاي اصلي ش
ــد و در آن ها  ــي جداگانه تهيه نمايي خود ويدئوي

ــتريان با آن ها در تماس  كارمندان خود را كه مش
هستند، معرفي نماييد.

ــه نماييد و در  ــدي مصاحب ــنل كلي 8. با پرس
ويدئو بگنجانيد.

9. يك پادكست ويدئويي تهيه نماييد و بدين 
ــخص  ــب ويدئوهاي جديد را بر مبنايي مش ترتي

منتشر نماييد.
ــا راه نويني وجود دارد تا مردم بتوانند  10. آي
ــتفاده از محصوالت شما كاري جذاب انجام  با اس
ــاره تهيه و آن را معرفي  ــد؟ ويدئويي در آن ب دهن
ــدوار بود كه اين ويدئو توجه  نماييد. مي توان امي
مردم را جلب كند و مردم درباره آن در بالگ ها و 
سايت هاي خود صحبت نمايند و بدين ترتيب بي 
ــما خواهند  آنكه خود بدانند به تبليغ محصول ش
 "will it blend" ــت عبارات پرداخت. كافي اس
ــوگل  و "mentos and diet coke" را در گ
ــتجوكنيد و ببينيد كه ديگران چگونه اين كار  جس

را انجام داده اند.
ــابقه ويدئويي براي مشتريان (فعلي و  11. مس
احتمالي) ترتيب دهيد و از آن ها بخواهيد تا در يك 
ويدئو نحوه استفاده از محصوالت شما را نمايش 
دهند. سپس برندگان يا كليه شركت كنندگان را در 

سايت خود معرفي و از آنان قدرداني كنيد.
12. در يك ويدئو به بررسي محصوالت خود 

بپردازيد.
ــايت خود  ــو به معرفي س ــك ويدئ 13. در ي

بپردازيد.
14. برخي از نكات ذكر شده در باال را در يك 

برنامه تركيب نماييد.
هر آنچه كه انجام مي دهيد، فقط انجام دهيد – 
ــت كه ناديده گرفته  اين موج با ارزش تر از آن اس

شود.
ــرد  كارب ــيد  باش ــل  ماي ــه  ك ــي  صورت در 
www. ــايت   س از  ــد،  ببيني را  ــوق  ف ــوارد  م

 StompingTheSearchEnginesReview.com
و ويدئوهاي موجود در آن ديدن نماييد. 

ــي  روابط عموم ــزرگ  ب ــه  خبرنام ــع:  منب
(GreatPR Newsletter)

ترجمه: زهرا بابازادگان

چگونه از سايت هاي شبكه اجتماعي براي بازاريابي 
و روابط عمومي استفاده كنيم؟

چگونه از ويديوي آن الين براي توسعه تجارت خود بهره بگيريم؟
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تجربه نشان مي دهد 
كه صرف افزودن 
يك ويدئو به يك 
وب سايت به طور 

متوسط سبب 5 تا 800 
درصد رشد در فروش 

مي شود



سال اول ـ شماره اول
1111فروردين ماه 1388 رويدادهارويدادها

ــئله غزه و كشته شدن انسان هاى بى گناه  مس
از آن چيزهايى نيست كه اگر چه تازگى ندارد اما 
مى تواند به سختى دل هر انسانى را به درد آورد. 
اما طبيعتا به جز ما انسان هاى ديگرى هم در اين 
ــاى خونين متالم  ــتند كه از اين جنگ ه دنيا هس

شده باشند. كسانى حتى در دنياى مجازى!

■ با سكند اليف كه آشنا هستيد؟
ــبكه مجازى است كه  ــكند اليف يك ش س
ــعى مى كند دقيقا دنياى واقعى را شبيه  تقريبا س
ــما مى توانيد بعد از اين كه  ــازى كند يعنى ش س
ــركت سازنده بازى/شبكه با استفاده از پول  از ش
ــكنداليف را خريدارى كنيد  كامال واقعى پول س
وارد بازى يا همان دنياى سكنداليف مى شويد و 

شروع مى كنيد به زندگى. اين زندگى با كاراكتر 
خاص شما خواهد بود كه مى تواند 180 درجه با 

شخصيت واقعى شما فرق داشته باشد. 

■ يك زندگى كامال دوم! 
ــاال دامنه جنگ هاى خونين در نوار غزه به  ح
ــت و كاربران زيادى  سكنداليف هم رسيده اس
ــديد به  ــرات و اعتراضات ش ــه تظاه ــروع ب ش
سياست هاى رژيم غاصب صهيونيستى كرده اند! 
ــالم آنالين گزارش مى دهد كه يك موزه  اس
ــت شده است كه سعى  هم براى اين مورد درس
مى كند اين جريانات را پوشش بدهد و به نوعى 

موزه اى بشود براى حوادث غزه! … 
(http://Fathi.com)

اجراى روابط عمومى2 
در نيوكاسل

روابط عمومى2"،  كنفرانس "اجــراى 
اولين كنفرانس از سرى دوم كنفرانس هايى 
است كه توسط دانشگاه ساندرلند برگزار 

شده است. 
ــپ يانگ، كريس  ــم كارآزموده فيلي تي
ــتوارت بروس و  ــتن، تام مورفى، اس راش
ــيمون راجر درباره آينده روابط عمومى  س
ــى و دنياى  ــانه هاى اجتماع (PR) در رس

مجازى صحبت كردند. 
ــاه پيش كه  ــپ يانگ: چند م نظر فيلي
ــاره Second Life (زندگى  در لندن درب
دوم) صحبت كردم تعدادى مات و مبهوت 
بودند اما اين بار همه واقعًا مشتاق يادگيرى 

بودند. 
ــتم اما چهار  ــل مى دانس ــا را از قب اينه
ــى وقت  ــانه هاى اجتماع ــراى رس ــاه ب م
ــور كه در گنت  ــت، ولى همانط زيادى اس
در  و   EuroBlog ــراى  ب  (Ghent)
ــراى روابط عمومى  ــراى "اج ــل ب نيوكاس
جديد" اثبات كردى، وقتى يك متخصص 
ارتباطات زيرك و باهوش و مؤثر كه نبض 
ــت راه را توضيح دهد،  كار در دستش اس

سفر آسان تر خواهد شد.

قدرت نفوذ رسانه اجتماعي 
در انتخابات آمريكا

كارگزار روابط عمومى/ انتخابات رياست 
ــود از جهات  ــكا در نوع خ ــوري آمري جمه
ــود. اين اولين باري  زيادي منحصر به فرد ب
ــترده از  ــك كانديدا به طور گس ــت كه ي اس

رسانه اجتماعي استفاده مي كند. 
ــت، بالگ و سايت هاي   اوباما از پادكس
ــبكه اجتماعي به طور گسترده و خالقانه  ش
ــت. او در همه رسانه هاى  ــتفاده كرده اس اس
ــوك، لينكداين، ماي  ــي مانند فيس ب اجتماع
ــر و غيره  ــوب، فليكر، توييت ــپيس، يوتي اس
ــد. او از پادكست به عنوان رسانه  معرفي ش

ارتباطاتي استفاده كرد.
ــوب  يوتي در  ــت  پادكس  1813 ــا  اوبام
ــط 97/3 ميليون نفر ديده  ــاخت كه توس س
ــن، 330  ــان مك كي ــي كه ج ــد. در حال ش
پادكست ساخت كه توسط 24/8 ميليون نفر 
ديده شد. جان مك كين بيشتر از رسانه هاي 
ــتفاده كرد. به عالوه اوباما مبتكرانه  سنتي اس
ــتفاده كرد.  ــون، آي پادز و موبايل اس از آيف
استفاده از رسانه اجتماعي موجبات نزديكي 

او با نسل جوان را فراهم كرد.

ــال 2008 وبالگ تك  ــن روز از س در آخري
ــر كرد كه در آن به بررسى  كرانچ مطلبى را منتش
ــرويس هاى وب با محوريت  برترين سايت- س

شبكه هاى اجتماعى- وبالگى پرداخته بود:
اين فهرست شامل 20 سايت برتر است:

1. Blogger (222 million 
2. Facebook (200 million 
3. MySpace (126 million 
4. WordPress (114 million 
5. Windows Live Spaces (87 million 
6. Yahoo Geocities (69 million 
7. Flickr (64 million 
8. hi5 (58 million 
9. Orkut (46 million 
10. Six Apart (46 million 
11. Baidu Space (40 million 
12. Friendster (31 million 
13. 56.com (29 million 
14. Webs.com (24 million 
15. Bebo (24 million 
16. Scribd (23 million 
17. Lycos Tripod (23 million 
18. Tagged (22 million 
19. imeem (22 million 
20. Netlog (21 million 

ــت قرار بود به بررسى شبكه هاى  اين فهرس
ــرويس هاى  ــى بپردازد اما در بين آنها س اجتماع
ــى نيز ديده مى شود. علت نيز ساده  وبالگ نويس
ــن دو نوع  ــته بين اي ــت: مرزى كه در گذش اس
ــرويس وجود داشت به آرامى در حال ناپديد  س

شدن است. آمارهاى فوق حاوى نكاتى است:
ــده بيانگر تعداد بازديدهاى  1- اعداد ارايه ش
ــايت در ماه نوامبر  ــده از صفحات هر س انجام ش
2008 مى باشند (اطالعات ماه دسامبر در دسترس 
نبود). بر اين اساس سرويس وبالگ نويسى بالگر 
با 222 ميليون بازديد در راس اين ليست و طبعا در 
راس سرويس هاى وبالگ نويسى جهان قرار دارد.

ــى در رده دوم  ــس بوك با فاصله كم 2- في
ــد  ــال 2008 فيس بوك به رش ــرار دارد. در س ق
ديوانه وار خود ادامه داد.حدس زده مى شود كه 

در سال 2009 نيز كماكان شگفتى آفرين باشد.
ــپيس پير و فرتوت: هنوز هم در  3- ماى اس
ــرده اگرچه  ــداران خود را حفظ ك ــكا طرف آمري
ــان مى دهد و ديگر رشدى در  نمودار بااليى نش
ــال 2009  آمار بازديد ندارد. آيا مى توان گفت س

كابوس واقعى براى ماى اسپيس است؟
ــت از آن وردپرس.كام  ــارم ليس 4- رده چه
است. فاصله وردپرس.كام با ماى اسپيس ناچيز 
ــيار خوبى دارد. بايد ديد در  ــد بس ــت و رش اس
ــال جديد ميالدى آيا مى تواند ماى اسپيس را  س
كنار بزند يا خير؟ حدس من اين است كه چنين 

چيزى رخ خواهد داد.
ــپيس درست است كه در  5- ويندوز اليو اس
ــت.اين  ــد آن منفى اس ــرار گرفته اما رش رده 5 ق
ــپيس در برابر رقباى  كامال طبيعى است. اليو اس
ــپيس حرفى  قدر خود مثل فيس بوك و ماى اس
ــى نيز تا  براى گفتن ندارد. در مورد وبالگ نويس
وقتى كه بالگر/وردپرس باشد طبعا كسى به سراغ 
ــپيس نخواهد  ــاى ضعيفى چون اليو اس گزينه ه

ــش رو چندان خوش  ــال پي رفت. در مجموع س
ــپيس نخواهد بود مگر آنكه تغييرى  آيند اليو اس
ــه اى در ديدگاه هاى مايكروسافت نسبت به  ريش

وبالگ نويسى/شبكه هاى اجتماعى رخ دهد.
ــم ها در اين ليست  6- قرار گرفتن بعضى اس
ــيار عجيب است: مثال ياهو جئوسيتى به نظر  بس
ــت از رده خارج شده  ــال هاس ــيد كه س مى رس
ــت نياز  ــش در اين ليس ــرار گرفتن ــت؛ اما ق اس
ــدان نگاهى  ــل دارد. بايد بارى ديگر ب ــه تحلي ب
انداخت. سايت هاى چينى مثل بايدو و 56 دات 
كام طبعا مخاطب اختصاصى خود را دارند و از 

مزيت جمعيت ميلياردى چين بهره مى برند.
ــت با  ــز بهتر اس ــر را ني ــايت ديگ - دو س
ــتر بنگريم: الف- اسكريبد: كه سايتى  دقت بيش
ــتن اى- بوك است و  ــتراك گذاش براى به اش
ــط با موزيك  ــايتى مرتب ب- imeem  كه س
ــت بلوكه  ــفانه imeem مدت هاس است.متاس
ــت (بلوكه كردن يك سايت مرتبط با  ــده اس ش
موزيك نيز از شاهكارهاى مخابرات است). اما 
ــران ايرانى و بخصوص  ــكريبد در بين كارب اس
ــت.  ــى بخوبى جا نيافتاده اس وبالگ هاى فارس

(http://Fathi.com)

مسئله غزه و ايده هاى وب دو

سكنداليف در سوگ غزه 

ــر بار كه يكي از افراد مهم گوگل جدا  ه
مي شود، مسئولين گوگل با گفتن اينكه افراد 
ــتند كه تقاضاي كار در گوگل را  زيادي هس
دارند اين مساله را بي اهميت جلوه مي دهند. 
ــتاب گرفتن ميزان خروج مديران رده  اما ش
ــان از ضعف اين  ــاال و توانمند گوگل نش ب

شركت در حفظ نيروهاي خود دارد. 
 Elliot ــي ــت كه به تازگ ــده اس اعالم ش
ــي و ارتباطات  ــر روابط عموم Schrage مدي
بين الملل گوگل، اين شركت را ترك و وظيفه 
روابط عمومي و بازاريابي فيس بوك را به عهده 
گرفته است. بعد از Sheryl Sandberg كه 
در ماه مارچ گوگل را به قصد فيس بوك ترك 
كرده بود اين دومين مديري است كه از گوگل 

به فيس بوك مي رود. 
ــد گوگل  آمار تعداد خروج مديران ارش
ــته فقط سه نفر بوده  ــال گذش كه در چند س
ــال جاري به طرز قابل توجهي  ــت در س اس

افزايش پيدا كرده است. 
 Rachel ــه ــت ك گوگل اعالم كرده اس
ــابهي را در  Whetstone را كه وظيفه مش
 Elliot ــت جايگزين ــعبه اروپا داشته اس ش

Schrage خواهد كرد. 
ــداد خروج  ــش تع ــاله افزاي ــدا از مس ج
ــن مديران به  ــد گوگل، رفتن اي مديران ارش
ــده  ــبهه هايي ش ــس بوك باعث ايجاد ش في
ــد كه فيس  ــياري معتقدن ــت. چرا كه بس اس
بوك به تدريج در حال گرفتن جايگاه گوگل 
ــد و در آمارهاي اخير  در دنياي وب مي باش
ميزان بازديد فيس بوك ركوردهاي گوگل را 

شكسته است.

مدير روابط عمومي و ارتباطات 
بين الملل گوگل به فيس بوك رفت
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دعوت به مشاركت 
در نخستين همايش بين المللي 

«روابط عمومي 2»
(21 آبان ماه 1388)

■ مقدمه
پيشرفت و توسعه اقتصادي- فرهنگي مبتني 
ــوم زنده دنيا،  ــز از طريق درك عل بر دانش، ج
بومي سازي آن ها، توسعه علوم جديد و در نهايت 
ــترش آن ها در حوزه هاي كاربردي  ــط وگس بس
ــت. همايش هاي علمي، با ايجاد  امكان پذير نيس
ــتري مناسب و  ــه ها، بس تبادل تجارب و انديش
ــريع و موثر را براي اين منظورفراهم  ــيار س بس
مي سازند. هر چه برنامه اجرايي و كيفيت علمي 
ــطح باالتري برخوردار باشد،  يك همايش، از س

تاثيرگذاري آن نيز افزون تر مي گردد. 
برگزاركنندگان همايش اعتقاد دارند، موفقيت 
ــيار مهم، جز باياري و حمايت  در اين حوزه بس
دانشجويان، اساتيد، دانشگاهيان و مراكز علمي و 
پژوهشي كشور به عنوان نگاه هاي هوشيار درك 
ــرفت هاي آن از يك سو و حمايت  علوم و پيش
ــي به عنوان  ــان روابط عموم مديران و كارشناس
مجريان و استفاده كنندگان برترين نظريات علمي 

از سوي ديگر حاصل نخواهد شد.
بنابراين شما مي توانيد در يكي از دو قالب زير 
در اين همايش مشاركت نموده و از اين حركت 
ــوده و در بخش هاي  ــي حمايت نم ملي و علم

مختلف همايش حضور فعالي داشته باشيد.

■ حمايت علمي
ــي و مالي از  ــي از حمايت علم هدف اصل
ــتراتژي ها و  ــش، كمك به ترويج اس اين هماي
مهارت هاي "روابط عمومي2" در كليه سازمان ها 
و مراكز آموزشي، پژوهشي و صنعتي است تا از 
اين طريق، پژوهشگران به جاي شيوه هاي سنتي، 
ــن تكنيك ها در  ــازي و بكارگيري اي به بومي س
ــود برند. بنابراين  عمل بپردازند و از منافع آن س
ــرايط زير مي توانند به  كليه مراكز و يا افراد با ش

حمايت كنندگان اين همايش بپيوندند:
1. دانشگاه ها 

ــان  كارشناس و  ــران  مدي ــان،  متخصص  .2
فناوري  ــات،  تبليغ ــات،  ارتباط ــي،  روابط عموم
اطالعات، مديريت و صنايع (مديران و كارشناسان 
صادرات، تبليغات بازرگاني، بازاريابي تجاري و 

فروش)
3. مديران و روساي سازمان هاي اقتصادي، 

اجتماعي و فرهنگي كشور
4. انجمن هاي علمي و صنفي 

5. موسسات علمي و پژوهشي 
6. اتاق هاي بازرگاني و انجمن هاي دوستي 
ــي و علمي-  ــريات (علمي- پژوهش 7. نش
ترويجي) (مديران مسوول، سردبيران، خبرنگاران 

و نويسندگان رسانه هاي گروهي)
8. دانشجويان 

■ حمايت هاي مالي شامل:
- بهره مندي از خدمات مشاوره اي

ــاي اعتباري و  ــدي از فرصت ه ــره من - به
حضور در همايش 

- بهره مندي از فرصت هاي اطالع رساني
- بهره مندي از فرصت هاي تبليغاتي 

ــب اطالعات  عالقمندان مي توانند براي كس
بيشتر و اطالع از جزئيات حمايت هاي موردنظر، 
با شماره تلفن هاي دبيرخانه همايش 88210281 

و 88617577 تماس حاصل نمايند.

مشاركت

● نقش روابط عمومي در موسسات، سازمان ها 
و شركت ها را چگونه ارزيابي مي كنيد؟

ــازماني  ــه و س ــي در هر موسس روابط عموم
باعث خواهد شد ارتباط مناسب و موثري بين آن 
ــازمان و مخاطبان و مشتريان ايجاد شود. هيچ  س
ــه اي بي نياز از روابط عمومي  ــركت و موسس ش
نيست و مي توان گفت برقراري ارتباط و تعامل 
ــه و نهادي  ــم در موفقيت هر موسس ــي مه نقش
ــي مي تواند فضايي را  ــا مي كند. روابط عموم ايف
ــووالن از نظرات  به وجود آورد تا مديران و مس
مخاطبان و مشتريان خود آگاه شوند و با بازتاب 
نظرات آن ها به مديران، زمينه مشاركت و تعامل 
ــازمان و مخاطبان آن ها را  ــتر بين س هر چه بيش
ــول اخالقي و توجه  ــد. رعايت اص فراهم نماي
ــتريان و  ــته ها و مطالبات مش ــه منافع و خواس ب

مخاطبان از اهم وظايف روابط عمومي است.
ــزاري تورها و دوره هاي آموزشــي  ● برگ
در  ــري  تاثي چــه  ــي  بين الملل ســطح  در 
ارتقاء كمــي و كيفي فعاليت ها و عملكرد 

روابط عمومي ها خواهد داشت؟
ــش و اطالعات در هر  ــادل تجربيات، دان تب
ــه بين المللي تاثيري قابل  ــطحي چه ملي و چ س
ــاء عملكرد بخش هاي  ــعه و ارتق توجه در توس
گوناگون دارد. روابط عمومي نيز به دليل ماهيت 
ــود مي تواند بهره زيادي از  علمي و حرفه اي خ

اين تعامل و همفكري كسب نمايد.
برگزاري دوره هاي آموزشي و تورهاي علمي 
ــورهايي كه اشتراكات  و حرفه اي به ويژه در كش
ــتركات ديگري  ديني، جغرافيايي، تاريخي و مش
ــا و بهره وري اين  ــا وجود دارد به غن بين آن ه

دوره ها خواهد افزود.
ــور مالزي به عنوان  انتخاب هوشمندانه كش
ــرو در آسيا و وجود  ــور مسلمان و پيش يك كش
ــت را در  ــه اكثريت جمعي ــلمان ك جمعيت مس
ــود ديدگاه هاي  ــكيل مي دهند و وج ــزي تش مال
ــايل جهاني و منطقه اي و  ــترك ديگر در مس مش
ــراً در زمينه هاي  ــاي جديد كه اخي تفاهم نامه ه
ــور  فرهنگي، اقتصادي و بين المللي بين دو كش
ــت،  ــده اس ــران و مالزي منعقد ش ــلمان اي مس
ــط  ــي توس ــه اي و علم ــگاه حرف ــت از ن حكاي
ــي در ايران به اهميت و  كارگزاران روابط عموم
جايگاه روابط عمومي در تعامل بين ملل مختلف 

بخصوص كشورهاي مسلمان و منطقه دارد.
ــط  به نظر اينجانب برگزاري اين تور كه توس

مؤسسه كارگزار روابط عمومى و دست اندركاران 
روابط عمومي در جمهوري اسالمي ايران تدارك 
ــدي در كاركرد،  ــرات مثبت و مفي ــده، اث ديده ش
ــگاه روابط عمومي در ايران  عملكرد و ارتقاء جاي
ــت و با برنامه هاي مناسبي كه تدارك  خواهد داش
ــما در مالزي نيز با وضعيت  ــده ايد همتايان ش دي
ــاالي دانش و  ــطح ب روابط عمومي در ايران و س
ــنا  تخصص كارگزاران روابط عمومي در ايران آش
ــتري براي ارتباط،  ــد و زمينه هاي بيش خواهند ش
ــكاري و همفكري بين دو  ــتي و هم تعامل، دوس
ــوده خواهد شد. توصيه من اين است  كشور گش
ــده به خوبي استفاده كنيد  كه از فرصت فراهم ش
ــته باشيد كه تداوم اين گونه برنامه ها  و توجه داش

ــي، حرفه اي و  ــرو بهره گيري از فضاي علم در گ
تخصصي به وجود آمده است.

ــفارت جمهوري اســالمي ايران در  ● س
ــزي در برنامه هاي فرهنگــي خود چه  مال
نقش و جايگاهي براي روابط عمومي قايل 
است و چه حمايتي از اين گونه برنامه هاي 

علمي و آموزشي دارد؟
ــه و در مراسم اهداي  حضور بنده در اين جلس
ــي (APR) به  ــه متخصصان روابط عموم اعتبارنام
آقاي مهدي باقريان، نشانگر اهميت و نقشي است 

كه سفارت جمهوري اسالمي ايران در مالزي براي 
هموطنان خود به خصوص در پاسداشت موفقيت هاي 

بين المللي آنان در اين كشور قايل است.
ــور  ــه نمايندگي از كش ــفارتخانه ب ما در س
ــالمي ايران اعتقاد خاص و عميقي  جمهوري اس
ــخگويي به هموطنان  ــه برقراري ارتباط و پاس ب
ــاط كه هنر  ــم اين ارتب ــم و معتقدي ــز داري عزي
ــت بايد بدون واسطه، دوطرفه  روابط عمومي اس
ــم به جاي  ــن دليل ه ــد. به همي ــق باش و عمي
ــمي، سايت سفارت  ــايت رس راه اندازي يك س
جمهوري اسالمي ايران در مالزي سايتي مردمي 
ــاص ارتباطي از نوع  ــاخص هاي خ و داراي ش
ــت. به گونه اي كه  دوطرفه و مخاطب محور اس
هموطنان ما در مالزي، ايران و ديگر كشورهاي 
ــايت، تا حد  جهان مي توانند با مراجعه به اين س
ــي پيدا كنند و  ــه نيازهاي خود دسترس زيادي ب
ــب مجازي نيز براي ايجاد ارتباط  فضاهاي مناس
و پاسخگويي به مردم و ارايه اطالعات ضروري 

مورد نياز ايشان فراهم شده است.
ــالمي ايران در  ــفارت جمهوري اس ما در س
ــي، تورهاي علمي  ــزي از برنامه هاي فرهنگ مال
ــت و اقدام بين دو  ــي و هر گونه حرك و آموزش
ــب با نيازها و قوانين دو كشور  كشور كه متناس
ــد حمايت مي كنيم و چنانچه  ايران و مالزي باش
هماهنگي هاي الزم با سفارت صورت بگيرد، با 
ــتابيم و باعث  ــوان به ياري آن ها مي ش نهايت ت
ــات  ــار ما خواهد بود كه نمايندگان موسس افتخ
ــران بتوانند  ــاد (NGO) و يا دولت اي مردم نه
ــور مسلمان كه جاذبه هاي  با حضور در اين كش
ــمند و فراواني  ــياحتي ارزش فرهنگي، ديني و س
ــد بين دو دولت و ملت بزرگ ايران و  دارد پيون

مالزي را عميق تر و محكم تر كنند.
ــدركاران حوزه  ــت ان ــما و همه دس براي ش
ــي  روابط عمومي و ارتباطات در اين تور آموزش
ــران آرزوي  ــالمي اي ــور جمهوري اس و در كش

توفيق دارم.

در گفتگو با سفير جمهوري اسالمي ايران در مالزي

روابط عمومي ايران در كالس جهاني
■ اشاره

كارگزار روابط عمومى- دومين تور آموزشي روابط عمومي ايران از تاريخ سوم تا دهم آذرماه 1387 در كشور مالزي برگزار 
ــتيتو بين المللي تمدن اسالمي در دانشگاه بين المللي مالزي سمينار يك  شــد. در اولين روز برگزاري اين دوره آموزشي و در انس
ــفافيت و حكومت از ديدگاه اســالمي" برگزار شد. در اين برنامه و طي مراسمي با حضور رييس  روزه اي با عنوان "ارتباطات، ش
دانشگاه بين المللي اسالمي مالزي، مهدي خندق آبادي سفير جمهوري اسالمي ايران در مالزي و تعدادي از شخصيت هاي علمي 
و فرهنگي و همچنين عده اي از دانشجويان ايراني كه در اين دانشگاه به تحصيل مشغول هستند و اعضاي شركت كننده در اين 
دوره، اعتبارنامه متخصصان روابط عمومي (APR) به پاس تالش هاي مستمر و ارزنده مهدي باقريان مدير مسول موسسه كارگزار 
روابط عمومى و دبيركل كنفرانس بين المللى روابط عمومى ايران در زمينه اعتالي روابط عمومي در سطح ملي و بين المللي از سوي 
ــيه اين مراسم، خبرنگار موسسه كارگزار روابط عمومي با آقاي مهدي  موسســه روابط عمومي مالزي به ايشان اعطا شد.  در حاش

خندق آبادي سفير جمهوري اسالمي ايران در مالزي مصاحبه اي انجام داده است.
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حضور بنده در اين جلسه و 
در مراسم اهداي اعتبارنامه 

 (APR) متخصصان روابط عمومي
به آقاي مهدي باقريان، نشانگر 
اهميت و نقشي است كه سفارت 

جمهوري اسالمي ايران در مالزي 
براي هموطنان خود به خصوص 

در پاسداشت موفقيت هاي 
بين المللي آنان در اين كشور 

قايل است
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اعتبارنامه متخصصان روابط عمومى

● آقاي باقريان، اعتبارنامه روابط عمومي چيســت و به چه 
كساني تعلق مي گيرد؟ 

ــان  APR يا اعتبارنامه متخصصان روابط عمومي، باالترين نش
ــت  ــان اين حوزه اس روابط عمومى براي  متخصصان و كارشناس
ــط مراجع حرفه اي ذيصالح اهدا مي شود. البته به تعبيرى  كه توس

مى توان گفت اسكار روابط عمومى.
 ● هــدف از اعطاي اين گواهينامه چيســت و چه مزايايي 

دارد؟ 
ــه روابط عمومي  ــه، هماهنگي و ارتقاي حرف ــدف اعتبارنام ه
ــت كه داراي دانش و تجارب و  ــته بندي كساني اس از طريق دس
ــتند و متخصصاني كه  صالحيت هاي حرفه اي روابط عمومي هس
ــت مي كنند مي توانند عنوان AMIPR را  اين گواهينامه را درياف
ــغلي بهتري  همراه نام خود بياورند و از اين طريق فرصت هاي ش
ــطح باالي  ــت آورند ضمن اينكه لقب AMIPR به س را به دس

حرفه اي و تجارب و شايستگي ها داللت دارد. 
● اين اعتبارنامه چگونه به شما اعطا شد؟ 

ــه كارگزار روابط عمومي سال هاست كه به دنبال  ما در مؤسس
ــكل حرفه اي هستيم و در ارتباطاتي كه از طريق  انجام كارها به ش
ــه روابط عمومي  ــه و موسس ــالت بين المللي بين اين مؤسس تعام
ــاي نمايندگان و  ــتيم با رفت و آمده ــكل گرفت توانس مالزي ش
ــتاوردهاي  ــور به تبادل تجربيات و دس ــي بين دو كش متخصصان

كسب شده بپردازيم. 
ــاي بين المللي روابط عمومي كه  ــه گونه اي كه در كنفرانس ه ب
ــد، متخصصاني  ــال جاري دوره پنجم آن برگزار ش در آبان ماه س
ــورهاي جهان حضور داشتند و سال  ــور مالزي و ديگر كش از كش
گذشته نيز به اتفاق گروهي 50 نفره از كارشناسان و مديران حوزه 
ــور  ــي علمي به كش روابط عمومي و ارتباطات در يك تور آموزش

مالزي سفر كرديم. 

ــده،  ــاي اوليه و تبادالت انجام ش ــس از رايزني ه ــن پ همچني
 (APR) «برگه هاي مربوط به درخواست «اعتبارنامه روابط عمومي
ــغلي، ارايه مدارك و  ــوابق ش ــت كرديم و بعد از ارايه س رادرياف
ــتندات كتبي، مصاحبه و پشت سر گذاشتن ديگر مراحل، اين  مس

گواهينامه به اينجانب تعلق گرفت. 

 ● آيا اعتبار اين گواهينامه دائمي است؟ 
ــتمرار  خير، به دليل حرفه اي بودن اين گواهينامه و نياز به اس
ــطح دانش و تجربه، اعضايي كه موفق  در آموزش ها و ارتقاي س
ــال  ــده اند بايد ظرف مدت 2 س به دريافت اعتبارنامه حرفه اي ش
ــب  ــي پي دي) را كس ــل 20 درصد امتيازات مورد نظر (س حداق

نمايند تا موفق به تمديد اعتبارنامه خود شوند. 
● امتيازات آموزش هاي تخصصي ادامه دار يا سي پي دي 

چگونه به دست مي آيد؟ 
ــا و كنفرانس هاي  ــركت در دوره ه ــن امتيازات از طريق ش اي
ــخنراني در همايش ها و  ــمي و ارايه س بين المللي، مناظره هاي رس
ــطح باال در دو حوزه  به طور كلى ارايه خدمات روابط عمومى س
ــود و بايد سوابق و مدارك آن نيز  ــب مي ش ملى و بين المللى كس

در زمان تمديد اعتبارنامه ارايه شود. 
 ● آيا اين گواهينامه در ايران هم اعتبار و كاربرد دارد؟ 

ــه اي در جهان كنوني مرز  ــيوه ها و عملكردهاي حرف اصوالً ش
ــب اين اعتبارنامه، به  ــيوه هاي كس ــد. به طور مثال، ش نمي شناس
ــت كه بدون توجه به جغرافيا و فرهنگ خاصي براي  گونه اي اس
ــت. منظورم از بيان  ــوري امكان پذير اس ــي و در هر كش هر كس
ــه روابط عمومي يا APR چون  ــن مقدمه اين بود كه اعتبارنام ايـ
ــه اي و فني مربوط به  ــتگي ها و توانايي هاي حرف ــاس شايس براس
ــت، در ايران هم  ــده اس دانش روابط عمومي تعريف و تدوين ش

مانند هر كشور ديگري معتبر است و كاربرد دارد. 
ــم در تكامل  ــوان گامي مه ــه عن ــهAPR ب ــروزه گواهينام ام
روابط عمومي و حركت به سوي جايگاه حرفه اي محسوب مي شود 
ــته  ــت آوردن آن بتوانيم آن گونه كه شايس و ما اميدواريم با به دس
جامعه روابط عمومي و ايران عزيز است به اهداف اساسي و كالن اين 
حوزه منطبق با نيازهاي ملي و حرفه اي دست يابيم زيرا اعتقادداريم 

روابط عمومي خوب به ساختن دنيايي بهتر كمك مي كند.

ــى  ــال حاضر هر كس در ح
ــر گرفتن آموزش،  بدون درنظ
هوشيارى  يا  شخصيت  تجربه، 
متخصص  ــود را  خ ــد  مى توان
ــن  ــد و اي ــى بنام روابط عموم
ــدن  ــيب دي ــده آس ــل عم دلي
عده اى  ــط  توس روابط عمومى 
ــت كه صالحيت اين كار را  اس
ــروعيت  ندارند. اين وضع مش
متخصصان باكفايتى را كه براى 
ــتانداردهاى  اس آوردن  بدست 
باالو مناسب در زمينه اين حرفه 

ــيده اند، از بين مى برد.  زحمت فراوان كش
ــان روابط عمومى، برآورده  "براى متخصص
كردن نيازهاى آموزشى معين و قرار دادن 
مسوول و پاسخگو براى رفتارهاى اخالقى 

الزامى و ضرورى است".
ــتورالعمل هاى كاربردى و  ــوز، دس مج
ــوزش روابط عمومى را وضع  ــاى آم نيازه
ــل ضوابط  ــن دلي ــه همي ــد كرد. ب خواه
ــتانداردهاى تحصيلى را كه  ــى و اس اخالق
ــده روابط عمومى را تعيين خواهد كرد،  آين

طرح ريزى مى كند.

◄ در حال حاضر روابط عمومى 
فاقد هويت است

ــل روابط عمومى"  ــالح "وكي «... اصط
بايد از بى مفهومى مستثنى شود»

ــا خيلى  ــت ت ــن اصطالح آمده اس اي
ــراد در نظر  ــى از اف ــا را براى خيل چيزه
ــت جمعى گرفته  ــاور مديري بگيرد، از مش
ــه خيابان كه زير چتر  تا اعالميه هاى گوش

روابط عمومى افتاده اند.
ــالح "وكيل  ــه اصط ــدم ك ــده معتق بن
روابط عمومى" بايد از بى مفهومى مستثنى 

ــود. بنده معتقدم كه يكى از  ش
متخصصان  جواز  اوليه  اهداف 
ــن  ــف اي ــى، تعري روابط عموم
ــرح كلى هويت  اصطالح و ط
ــل  وكي ــر  ه ــود.  ب ــد  خواه
ــتن  ــراى داش ــى ب روابط عموم
اعتبار بايد مشخص كند كه چه 
ــام مى دهد و چگونه  كارى انج
ــام مى دهد. هر چند  آن را انج
ــندگان  ــه خيلى از فروش اين ب
ــه عنوان  ــران فريبكار ب و مدي
ــودى  "وكيل روابط عمومى" س
نمى رساند، اما براى اين عمل و براى عامه 

مردم سودمند خواهد بود.
من از تجربه اين زندگى نسبتًا طوالنى 
دريافته ام كه اخالق خوب همان تجارت 
ــت و آن متخصصانى كه مجوز  خوب اس
ــط اخالقى را  ــد و ضواب ــود را مى گيرن خ
رعايت مى كنند، با مشاغل بسيار سودمند و 
پررونق روابط عمومى پاداش داده خواهند 

شد.
"ادوارد برنيز"
مرد شماره 2 روابط عمومى

(APR) در گفتگو با مهدى باقريان دريافت كننده اولين اعتبارنامه متخصصان روابط عمومى در ايران

روابط عمومي خوب به شناختن دنياي بهتر كمك مى كند
گفتگو: محمد دشتى

آشنايى با مهدى باقريان
باقريان كتاب هاى زيادى را در 
حوزه روابط عمومى به رشته تحرير 
ــت كه از جمله آن ها  درآورده اس
ــفه روابط عمومى  مى توان به "فلس
كاربردى"، "روابط عمومى كاربردى 
ــزارى گردهمايى ها"،  و فنون برگ
ــه  (س ــى  روابط عموم ــزرگان  "ب
جلدى)" و "عكس و كاربرد آن در 
روابط عمومى" اشاره كرد. وى در 

دو سال گذشته، مسووليت انتشار "دايره المعارف روابط عمومى" را 
بر عهده داشته كه دو جلد آن در 1440 صفحه توسط "انتشارات 
كارگزار روابط عمومى" منتشر شده است. همچنين كتاب "فلسفه 
ــتين جشنواره تحقيقات، پايان  روابط عمومى كاربردى"، در نخس
نامه ها و كتب روابط عمومى، عنوان برترين كتاب سال را به خود 
اختصاص داد و مفتخر به دريافت لوح سپاس و تنديس از وزارت 

فرهنگ و ارشاد اسالمى شد.
عضويت در هيات رييسه شوراى هماهنگى روابط عمومى هاى 
ــناس برتر روابط عمومى ايران در سال 76،  استان تهران، كارش
ــارات تخصصى روابط عمومى، چاپ مقاله  تاسيس اولين انتش
در ژورنال هاى بين المللى، مدير روابط عمومى دانشگاه صنعتى 
ــگاه  ــى و مدير روابط عمومى پژوهش خواجه نصيرالدين طوس
بين المللى زلزله شناسى و مهندسى زلزله، از جمله مسووليت ها 

و فعاليت هاى نامبرده در سال هاى اخير مى باشد.

يان باق دى با شناي
معرفىمعرفى نقطه آغازين اعتبارنامه

مجوز براى روابط عمومى سودمند خواهد بود



سال اول ـ شماره اول
فروردين ماه 1388 رويدادهارويدادها1414

انجمن  ــركل  دبي كواالالمپور- 
ــى ايران  متخصصــان روابط عموم
گفت: با تالش هاى صورت گرفته 
در تاســيس انجمن روابط عمومى 
مســلمانان، مى توان انتظار داشت 
كه نظام سلطه رسانه اى موجود در 

جهان دستخوش تغيير قرار گيرد.
ــدى  مه ــا،  ايرن ــزارش  گ ــه  ب  
ــى  باقريان در دومين كارگاه آموزش
ــران در مالزى  روابط عمومى هاى اي
در سمينارى كه به همين منظور و با 
عنوان ارتباطات، شفافيت و حكومت 
ــالمى در محل  ــروز از ديدگاه اس ام
ــتيتو بين المللى  تاالر اجتماعات انس

ــتاك) برگزار شد  ــه و تمدن اسالمى (ايس انديش
ــى در  ــمندان روابط عموم ــان و انديش از متولي
ــورهاى مالزى و اندونزى براى مشاركت در  كش
ــيس انجمن روابط عمومى مسلمانان جهان  تاس

قدردانى كرد. 
ــتنتاج  ــت: اين انجمن عالوه بر اس وى گف
ــالم مى تواند  ــاى جهان اس ــه اى رويداده حرف
ــم آورد تا افكار و اذهان عمومى  زمينه اى فراه
ــى قدرت  ــله مراتب ــار يك هرم سلس در اختي
ــروج اخالق  ــى م ــانه هاى جهان ــه رس ازجمل
ــم بر جهان  ــركتى حاك ــى نظام ش مصرف گراي

امروز، قرار نگيرد. 
روابط عمومى  كارگزار  موسسه  مديرمسوول 
ــورمان با تاكيد بر اينكه كارگزاران مسلمان  كش
روابط عمومى بايد همه توان خود را بر مواردى 
فراتر از ابزارهاى موجود متمركز سازند، تصريح 
ــلمان روابط عمومى بايد در  كرد: كارگزاران مس

ــر جهان، توان و ظرفيت استفاده از قدرت  سراس
نرم از جمله ديپلماسى روابط عمومى، ارتباطات 
استراتژيك و اقدامات جدى و مستمر رسانه اى 

را تقويت كنند. 
ــتاى  وى ادامه داد: به همين منظور و در راس
ــعه و تقويت روابط ميان كارگزاران  ايجاد، توس
ــاع از مبانى مترقى  ــلمان روابط عمومى و دف مس
ــورهاى ايران،  ــرفته دين مبين اسالم، كش و پيش
مالزى و اندونزى چگونگى و نحوه راه اندازى و 
تاسيس انجمن روابط عمومى مسلمانان جهان را 
در تاريخ 14 آبان امسال در تهران مورد بررسى 

قرار دادند. 
به اعتقاد باقريان، نخستين و مهمترين اولويتى 
ــت،  ــن انجمن متصور اس ــراى فعاليت اي ــه ب ك
ــاى كارگزاران  ــوه ارتقاى مهارت ه پيگيرى نح
مسلمان روابط عمومى به منظور تبيين و تشريح 
ــه هاى واقعى مسلمانان براى  استراتژى و انديش

مخاطبان جهانى است. 

انجمن  ساخت:  خاطرنشان  وى 
ــان  جه ــلمانان  مس ــى  روابط عموم
ــترهاى الزم  ــد در ايجاد بس مى توان
ــا ديگر  ــاط ب ــرارى ارتب ــراى برق ب
ــر  ــريح مبانى بش ــلمانان و تش مس
ــتانه دين مبين اسالم و ترويج  دوس
ــالمت آميز بر  ــگ زندگى مس فرهن
اساس اعتماد و احترام متقابل نقش 

موثرى ايفا كند. 
ــلمانان  انجمن روابط عمومى مس
جهان بتازگى و با همكارى مشترك 
ــان رئيس  ــدان عدن ــور حم پروفس
مسلم  مالزى،  روابط عمومى  موسسه 
ــن روابط عمومى  ــيا رئيس انجم باس
ــن  ــركل انجم ــان دبي ــدى باقري ــزى و مه اندون
متخصصان روابط عمومى كشورمان و مديرمسوول 
موسسه كارگزار روابط عمومى راه اندازى شده و 

فعاليت خود را آغاز كرده است. 
روابط عمومى هاى  ــى  آموزش كارگاه  دومين 
ــاره ديدن، دوباره  ــعار دوب ايران در مالزى با ش
شناختن، دوباره شادابى و دوباره كشف كردن با 
ــتيتوى ايستاك، وابسته به دانشگاه  مشاركت انس
ــزى در كواالالمپور،  ــالمى مال ــى اس ــن الملل بي

پايتخت مالزى برگزار شد. 
ــه اى  هفت ــك  ي ــى  آموزش كارگاه  ــن  اي در 
ــان و متخصصان روابط عمومى  40 نفر از متولي
ــتگاه هاى مختلف كشورمان شركت داشته و  دس
ــتماع مباحث تخصصى در اين راستا،  ضمن اس
ــرو در  ــات و نهادهاى پيش قصد دارند از موسس
ــانه هاى بين المللى  ــر روابط عمومى و نيز رس ام

فعال در كشور مالزى ديدن كنند. (ايرنا)

دبيركل انجمن متخصصان روابط عمومى ايران

انجمن روابط عمومى مسلمانان نظام سلطه رسانه اى را 
تغيير مى دهد اصول و آداب تشريفات

(گامي نوين در روابط عمومي)
احمد يحيايي ايله اي
برات اهللا صمدي راد

انتشارات كارگزار روابط عمومى

آد ل اص
كتابخانه

ميكرووبالگ نويسي  سرويس  فعاليت هاي 
ــه لحظه كه پس  ــر و اطالعات لحظه ب توييت
ــته در  از حمالت تروريســتي به وقوع پيوس
بمبئي هند توســط كاربران آن ارسال شد بار 
ــانه هاي اجتماعي را برجسته  ديگر نقش رس

ساخت. 
ــتي بمبئي  بالفاصله پس از حمالت تروريس
ــي توييتر و سايت  سرويس ميكرووبالگ نويس
اشتراك گذاري عكس فليكر هر دو چشم اندازي 
ــالت روي داده بود  ــس از وقوع حم از آنچه پ

فراهم كردند. 
بمبئي به عنوان پايتخت مالي هند محل زندگي 
ــترين كاربران رايانه  باسواد اين كشور است  بيش
ــي  كه در به كارگيري فورمت ميكرووبالگ نويس

توييتر سريع بوده اند. 
ــت در آن رايگان  ــه عضوي ــرويس ك اين س
است به كاربران امكان مي دهد پيام هاي كوتاهي 
معروف به توييت را در 140 كاراكتر يا كمتر به 
شبكه اي از دوستان و آشنايان شان ارسال كنند. 

ــايت فليكر نيز خيلي زود ميزبان مجموعه  س
ــدي از صحنه هاي  ــود كه يك هن عكس هايي ب
ــه در منطقه كوالبا گرفته  ــز پس از حادث تاثرانگي
بود. توييتر در اين بين اطالعات مستمر مداومي 
ــت وجوي خود فراهم كرد  از طريق قابليت جس
ــته مربوط به حمالت از سوي يك  و اولين نوش

كاربر هندي توييتر ارسال شد. 
در حقيقت دولت هند از ميزان اطالعاتي كه 
ــار يافتند به اندازه اي نگران  از طريق توييتر انتش
ــت كرد به طور  ــد كه از اين سايت درخواس ش

موقت مسدود شود. 
ــك صفحه  ــوگل و ي ــه گ ــك صفحه نقش ي
ــرعت ايجاد شدند اما آنچه  ويكي پديا نيز به س
ــتند به مردم بگويند سالمت بودن  كه نمي توانس

عزيزان شان بود. 
ــي توييتر  به همين دليل ميكرووبالگ نويس

ــد. اما  ــتم محكمي به نظر مي رس همچنان سيس
ــات آنچه كه  ــار جزيي ــدرت توييتر براي انتش ق
ــت درس مهمي  ــوع مي پيوندد ممكن اس به وق
ــازمان هاي بزرگي به همراه داشته باشد  براي س
كه تالش مي كنند حوادث اضطراري گسترده را 

پيگيري كنند. 
ــت كه  توييتر در واقع امكان پيام كوتاهي اس
در بالياي بزرگي مانند آتش سوزي مورد استفاده 
قرار گرفته است يعني هر جا تلفني باشد امكان 

استفاده از توييتر نيز وجود دارد. (ايسنا)

نقش رسانه هاي اجتماعي 
بار ديگر در بحران بمبئي برجسته شد

ــاني به طور كلي يا كالمي  ارتباطات انس
ــت و يا غير كالمي و در تشريفات، زبان  اس
ــت،  مهمترين عنصر ارتباطات كالمي و دس
اساسي ترين عنصر ارتباط غير كالمي است.

حركات چهر ه ها و دست ها، طرز نشستن و 
راه رفتن و ايستادن، فاصله هاي ايستادن، تندي 
ــدت  و لحن صدا، ارتباط ما با ديگران را به ش
ــعاع قرار مي دهد و اين كتاب در پي  تحت الش
آن است كه چگونگي ارتباطات غير كالمي را 

براي برقراري «ارتباط كامل تر» تدوين نمايد.

■ فهرست مطالب
پيشگفتار

فصل اول: مقدمات 
1- مقدمه 

2- ميهماندارى در آيين اسالم و ايران 
3- مهارت هاى رفتارى 

4- كليات تشريفات 
فصل دوم: تشريفات و ارتباطات 

فصل سوم: مراحل تشريفات 
فصل چهارم: استقبال 

فصل پنجم: حمل و نقل 
فصل ششم: اسكان 

فصل هفتم: پذيرايى 
فصل هشتم: بدرقه 

فصل نهم: توصيه هاى تشريفاتى 
فصل دهم: تشريفات ديپلماتيك
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كارگاه اول
مديريت تبليغات اينترنتى

همراه با كارگاه عملى
ــات  ــت تبليغ ــوزش مديري ــد آم دوره جدي
اينترنتى 20 آبانماه 1388 در تهران برگزار خواهد 
شد. هدف دوره آشنايى با مفاهيم و كاربردهاى 
ــر كارگاه  ــد. عالوه ب ــات اينترنتى مى باش تبليغ
عملى، انواع تبليغات اينترنتى، روش هاى اندازه 
گيرى و رديابى تبليغات اينترنتى، مدل M5 در 
تبليغات اينترنتى، آشنايى با جشنواره هاى معتبر 
بين المللى تبليغات اينترنتى و مرورى بر وضعيت 
تبليغات اينترنتى در ايران از جمله سرفصل هاى 
ــى را تشكيل مى دهند. در پايان  اين دوره آموزش
دوره به كسانى كه موفق به گذراندن دوره شوند، 

گواهينامه شركت در دوره اعطا خواهد شد.

مشخصات دوره تبليغات اينترنتى
● هدف دوره

ــم و كاربردهاى تبليغات  ــنايى با مفاهي - آش
اينترنتى

● محتواى دوره:
ــى و تاريخچه  ــات اينترنت ــف تبليغ - تعري

پيدايش آن
ــى انواع  ــارى و معرف ــدل تج ــف م - تعري

مدل هاى تجارى تبليغات اينترنتى
- منابع درآمدى سايت هاى اينترنتى

- انواع تبليغات اينترنتى
- مزيت ها و محدوديت هاى هر يك از انواع 

تبليغات اينترنتى
ــواع تبليغات  ــتانداردها و اندازه هاى ان - اس

اينترنتى
ــانه  ــام تبليغاتى در رس ــوه انتخاب پي - نح

اينترنت
- روش هاى پرداخت در تبليغات اينترنتى

- روش هاى اندازه گيرى و رديابى تبليغات 
اينترنتى

- ياريگران صنعت تبليغات اينترنتى
ــراى تبليغ  ــت ب ــغ در اينترن ــد تبلي - فرآين

دهندگان، ناشران و شركت هاى تبليغاتى
- مدل M5 در تبليغات اينترنتى

ــنواره هاى معتبر بين المللى  - آشنايى با جش
تبليغات اينترنتى

ــت تبليغات اينترنتى در  - مرورى بر وضعي
ايران

● مخاطبان دوره
ــى،  روابط عموم ــان  كارشناس و  ــران  مدي  -

بازاريابى و تبليغات
-  مديران و كارشناسان بازاريابى سايت هاى 

اينترنتى
- عالقمندان به حوزه بازاريابى و تبليغات

● شرايط شركت كنندگان
- آشنايى و دسترسى به اينترنت

كارگاه دوم
مديريت روابط عمومى الكترونيكى

همراه با كارگاه عملى
دوره جديد آموزش مديريت روابط عمومى 
ــران  ــاه 1388 در ته ــى در 20 آبان م الكترونيك
ــنايى با  ــدف دوره آش ــد. ه ــزار خواهد ش برگ
الكترونيكى  مفاهيم و كاربردهاى روابط عمومى 
ــانى كه موفق به  ــد. در پايان دوره به كس مى باش
گذراندن دوره شوند گواهينامه شركت در دوره 

اعطا خواهد شد.

مشخصات دوره مديريت روابط عمومى 
الكترونيكى

● هدف دوره
ــاختى  ــش و نگرش زيرس ــى از بين - آگاه

توسعه روابط عمومى الكترونيكى
ــه روابط عمومى  ــم اولي ــنايى با مفاهي - آش

الكترونيكى
ــدازى مديريت و  ــول راه ان ــناخت اص - ش

توسعه روابط عمومى الكترونيكى
ــنايى با تكنيك هاى عملى در مديريت  - آش

روابط عمومى الكترونيكى

● محتواى دوره:
ــى فناورى اطالعات و مديريت آن در  - مبان

ارتباطات
- روابط عمومى الكترونيك، كليات، مفاهيم، 

كاركرد
ــت  دول در  ــى  الكترونيك ــى  روابط عموم  -

الكترونيكى
- سازمان و روابط عمومى الكترونيكى

- رسانه و روابط عمومى الكترونيكى
- مديريت وب سايت هاى روابط عمومى

- مديريت سيستم ها و ابزارهاى روابط عمومى 
الكترونيكى

- انتشارات در روابط عمومى الكترونيكى
- روابط عمومى الكترونيكى در حوزه كسب 

و كار

● مخاطبان دوره:
- مديران و كارشناسان روابط عمومى

- مديران و كارشناسان بازاريابى، تبليغات و 
بازرگانى سايت هاى اينترنتى

ــى،  ــوزه روابط عموم ــه ح ــدان ب - عالقمن
ارتباطات و بازاريابى

● شرايط شركت كنندگان
- آشنايى با مفاهيم پايه اى ارتباطات

- آگاهى نسبى نسبت به رايانه و اينترنت

مقررات دوره
- مهلت ثبت نام: تا تاريخ 88/07/30 مى باشد.

ــامل: جزوه آموزشى و صدور  ــهريه ش - ش
گواهينامه مى باشد

ــاس زمان  - اولويت پذيرش متقاضيان بر اس
ارسال فيش شهريه مى باشد

عالقمندان به شركت در كارگاه هاى آموزشى 
ــاب مهر  ــت نام را به حس ــهريه ثب مى توانند ش
كشاورزى  بانك  شماره 0301443960000 نزد 
(قابل پرداخت در سراسر كشور) به نام "كارگزار 
ــانى  روابط عمومى" واريز و فيش بانكى را به نش

دبيرخانه ارسال نمايند.

اولين كارگاه آموزشى مهارت هاى روابط عمومى2

شهريه دورهروز و ساعتتاريخ برگزارىنام مدرسنام دورهرديف
/1/450/000چهارشنبه 12-88/08/209امير بختائىمديريت تبليغات اينترنتى1
/1/450/000چهارشنبه 18-88/08/2014فرنود حسنىمديريت روابط عمومى الكترونيكى2

موسسه كارگزار روابط عمومى در نظر دارد اولين كارگاه آموزش مهارت هاى 
روابط عمومى2؛ ويژه «مديريت تبليغات اينترنتى» و «مديريت روابط عمومى الكترونيكى» را 
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كاربرگ مشخصات شركت كنندگان در اولين كارگاه آموزشى مهارت هاى "روابط عمومى2"

نشر

سرود روابط عمومى منتشر شد
ــه  ــط موسس ــرود روابط عمومى توس س
ــعر  ــد. ش ــر ش كارگزار روابط عمومى منتش
ــين يداللهى سرود شده و  سرود توسط افش
آهنگ آن توسط آريا عظيمى نژاد تنظيم شده 

است.

در  ــي  روابط عموم ــزار  كارگ ــه  موسس
ــال 1387،  ــوم تا دهم آذرماه س روزهاي س
دومين دوره بين المللي آموزش روابط عمومي 
در مالزي را با ميزباني انستيتو روابط عمومي 
ــهر كوآالالمپور برگزار  مالزي و فاپرو در ش

كرد.
ــي و حرفه اي،  ــت آموزش ــن فرص در اي
ــان  متخصص و  ــران  مدي ــان،  كارشناس
ــركت در سمينارها،  روابط عمومي ايران با ش
ــي و ضمن  ــات و كارگاه هاي آموزش جلس
و  ــگاه ها  دانش ــط،  مرتب ــز  مراك از  ــد  بازدي
سازمان هاي دولتي و خصوصي، با تجربيات 
ــنا و از  ــان روابط عمومي در مالزي آش همتاي
ــاي تاريخي و  ــگري، بناه جاذبه هاي گردش

ديدني اين كشور نيز بازديد كردند.
موسسه كارگزار روابط عمومي در نظر دارد 
براي بازگويي و بيان اين تجربه علمي آموزشي 
و حرفه اي، گزارشي مصور و مدون اين دوره 
را با همياري و همكاري عالقمندان به حوزه 
ــال  فعاليت هاي روابط عمومي براي دومين س

پياپى به زبان انگليسي منتشر نمايد.
و  ــازمان ها  س ــران  مدي ــه  كلي از  ــذا  ل
روابط عمومي نهادها و شركت هاي دولتي و 
ــل دارند با حمايت خود  خصوصي كه تماي
ــار اين ويژه نامه بين المللي  در چاپ و انتش
ــاركت داشته باشند دعوت مي شود براي  مش
ــاركت  ــتر و نحوه مش ــب اطالعات بيش كس
ــه كارگزار روابط عمومي از طريق  به موسس
تلفن هاي 88617507 – 88210281 تماس 

حاصل فرمايند.

دعوت به همكاري و مشاركت 
در انتشار دومين «ويژه نامه 

دومين دوره بين المللي آموزش 
روابط عمومي در مالزي»
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ــاي  فعاليت ه ــعه  توس ــرورت  ض ــه  ب ــر  نظ
ــتاوردهاي  ــنايي با دس روابط عمومي و با هدف آش
ــورهاي مختلف، به ويژه  نوين اين صنعت در كش
ــالمي و بررسي زمينه هاي همكاري  كشورهاي اس
ــان روابط عمومي ايران،  توسط مديران و كارشناس
ــزي با همكاري  ــومين تور روابط عمومي در مال س
انستيتو روابط عمومي مالزي و فاپرو برگزار مي شود.

زمان برگزاري: 11 لغايت18مرداد 1388
مكان برگزاري: مالزي- كواالالمپور- پنانگ

ــام و ارايه مدارك:  ــت ثبت ن آخرين مهل
20 تيرماه 1388

ــام: 25000000 ريال معادل  ــت ن هزينه ثب
بيست و پنج ميليون ريال (براى هر نفر)

 اهداف و چشم انداز دوره 
- آموزش و يادگيري

- افزايش مهارت و تسلط فردي
- ارتقاي تفكر جمعي و يادگيري تيمي

ــت تالش جمعي و تعهد به ارزش ها  - تقوي
و اعتقادات جمعي

- شكستن مدل هاي ذهني
- تقويت نگرش سيستمي

 خدمات مسافرتي
- بازديد از جاذبه هاي توريستي- اقامت در 

ــركت در ضيافت و جشن  هتل دربي پارك- ش
همراه با شام- بليت رفت و برگشت با هواپيما- 
ــفر  ــام)، ترانس ــه، ناهار و ش ــي (صبحان پذيراي
ــهري، فرودگاهي- بازديد از مراكز تجاري و  ش
ــاي گروهي، مترجم و  خريد- ورودي بازديده

راهنماي تخصصي گروه.

 خدمات آموزشي و علمي
- شركت در سمينارها

ــا و مراكز علمي و  ــد از وزارتخانه ه - بازدي
صنعتي

- اعطاء گواهينامه بين المللي شركت در تور 
توسط موسسه روابط عمومي مالزي و فاپرو

 مدارك مورد نياز
- كپي از صفحات اول پاسپورت 

- يك قطعه عكس 4×3
- فيش پرداخت هزينه ثبت نام

- تكميل فرم ثبت نام 
- تكميل و امضاء تعهدنامه

info@iranpr.org مدير دوره: زهرا بابازادگان
تلفن هاي تماس: 09121938419
88210281  پيامك: 30007153

ــتي  ــران- صندوق پس  نشــاني پســتي: ته
19395/6986 ـ كارگزار روابط عمومى

www.icpr.ir :پايگاه اينترنتي
www.iranpr.org و

سومين سفر علمى كارگزاران روابط عمومي ايران به مالزى

ــماره  ــاب مهر ش ــركت در اين دوره مي توانند هزينه ثبت نام را به حس عالقه مندان به ش
ــر كشور) به نام «كارگزار  ــاورزي (قابل پرداخت درسراس 0301443960000 نزد بانك كش
ــال نمايند. خواهشمند  ــتاد برگزاري ارس ــاني س روابط عمومي» واريز و فيش بانكي را به نش
است مشخصات پرداخت كننده و شماره فيش ارسالي، نام بانك و كد بانك مبدا به صورت 

خوانا در فيش بانكي قيد گردد. 
ستاد برگزاري

كاربرگ درخواست شركت در سومين سفر علمى 
كارگزاران روابط عمومي ايران به مالزى

نام و نام خانوادگي (به فارسي): ...........................................................................................................
نام و نام خانوادگي (به انگليسي): ........................................................................................................
پست سازماني (به فارسي): ...................................................................................................................
پست سازماني (به انگليسي): ................................................................................................................
نام سازمان درخواست كننده (به فارسي): .........................................................................................
نام سازمان درخواست كننده (به انگليسي): ......................................................................................
تعداد نفرات شركت كننده: ......................................... تحصيالت: .................................................... 
رشته تحصيلي: ............................................ آخرين مدرك تحصيلي: ..............................................
دانشگاه محل تحصيل: ...........................................................................................................................
شماره پاسپورت: ................................................................ تاريخ صدور: .............................................
شماره فيش واريزي: ......................................................... تاريخ واريز: ..............................................
نشاني: ........................................................................................................................................................

شهر: ........................................... استان: .............................................. كد شهر: ................................. 
تلفن ثابت: ........................................................... فكس: .......................................................................
تلفن همراه (الزامى): .............................................................................................................................. 
پست الكترونيك: ................................................................. كد پستي: ...............................................
نشاني پستي: ............................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

مهر و امضاء

ــته ها كه  ــا ظهور رقابت در همه زمينه ها و رش ب
ــر جهان است، انتظارات  در حال دربرگرفتن سراس
مشتريان نيز دستخوش تغييرات عظيمي شده است. 
ــوي  ــوم و معناي روابط عمومي از س ــون، مفه تاكن
شركت ها بيبشتر به عنوان حرفه مديريت تصوير و 
برندينگ تصور مي شد. نسل جديد مشتريان كه من 
آن ها را با نام "مشتريان2" مي نامم، از روابط عمومي و 
راهبردهاي ارتباطات توقع دارند كه تمركز بيشتري 
بر بازاريابي از محصوالت و خدمات او داشته باشد 

نه صرفا بر برندينگ و ساخت تصوير.
حاال، مفهوم روابط عمومي نيازمند اين است كه 
از معناي سنتي دور شود و به راهبردهاي جديدتر 
ــتريان2" دست يابد.  براي برآوردن انتظارات "مش

كل راهبردها نيازمند برنامه ريزي است تا بازاريابي 
و نتيجه را براي شركت ارتقاء بخشد.

ــير تحول، صنعت روابط عمومي در  در اين س
ــكل دومي از  ــا صورت و ش ــدن ب حال روبرو ش
روابط عمومي چيزي كه به عنوان "روابط عمومي2" 
ــناخته مي شود، مي باشد. به طور جهاني، صنعت  ش
ــن را آغاز كرده  ــي مباحثه بر روي اي روابط عموم
ــي جديد كه  ــعي بر خلق مدل سفارش ــت و س اس

مناسب نيازهاي افراد باشد، دارد.
ــانه جديد  ــن معناي روابط عمومي2، رس در اي

نقش مهمي را بازي مي كند.
سرينواسان
سردبير نشريه آنالين پى آر

«روابط عمومي2» از انتظارات مشتريان 2 سرچشمه مي گيرد

i

آخرين مهلت ثبت نام: 20 تيرماه 1388كواالالمپور ـ پنانگ (11 الي 18مرداد 1388)

تعرفه درج آگهي در ويژه نامه «روابط عمومي2»
نخستين همايش بين المللي «روابط عمومي2»

يك چهارم صفحهصفحه
12×16

يك دوم صفحه
23×16

تمام صفحه
32×23

/20/000/000--پشت جلد
/15/000/000--سوم و ماقبل آخر

/4/000/000/7/000/000/12/000/000داخلي

◄ قابل توجه:
ــه در تيراژ 20 هزار نسخه در نيمه دوم تيرماه 1388  اين ويژه نامه تمام رنگي با كاغذ گالس
ــان روابط عمومي سراسركشور قرار مي گيرد. عالقمندان  ــر و در اختيار مديران و كارشناس منتش
ــاير  ــفارش چاپ آگهي و س ــبت به هماهنگي و س مي توانند ضمن تماس با تلفن هاي ذيل نس

اطالعات موردنظر اقدام نمايند.
تلفن هاي تماس: 88617577 - 88210281



سال اول ـ شماره اول
1717فروردين ماه 1388 عضويتعضويت

ــزار روابط عمومى براى رفع نياز دســت  موسســه كارگ
ــه خدمات و  ــه منظور اراي ــى و ب ــدركاران روابط عموم ان
ــال اطالعات روابط عمومى به هنگام و باال بردن كيفيت  انتق
ــيعى از جامعه  فعاليت ها و برنامه ها، در نظر دارد طيف وس
روابط عمومى كشــور را زير پوشــش اطالعاتى خود قرار 

دهد.

◄ اهداف و مزاياى عضويت
ــو دبيرخانه ارايه  ــى از مزايايى كه به كارگزاران عض بخش

خواهد شد عبارتند از:
ــاى  ــار و رويداده ــن اخب ــرخط مهم تري ــانى س ــالع رس ـ اط

روابط عمومى 
ـ تاسيس مركزى براى مبادله اطالعات

ـ گسترش و نهادينه كردن فرهنگ استفاده از روابط عمومى2
ـ كوتاه كردن چرخه اطالع رسانى و خدمت رسانى

ـ كاهش هزينه ها و صرفه جويى در زمان

◄ خدمات كارت عضويت
ــت اخبار و رويدادهاى روابط عمومى از طريق پيامك،  ـ درياف

پست الكترونيك و خبرنامه اينترنتى به انتخاب متقاضى
ـ دريافت 12 مقاله علمى تخصصى در طول سال

ــخه فصلنامه ”كارگزار روابط عمومى“ در طول  ـ دريافت 4 نس
سال

ــخه دوفصلنامه ”روابط عمومى الكترونيك“ در  ـ دريافت 2 نس

طول سال
ـ دريافت 2 نسخه نشريه ”رويدادهاى روابط عمومى“ در طول 

سال
ــارات كارگزار روابط عمومى  ــت 2 جلد كتاب از انتش ـ درياف

در طول سال
◄ ساير خدمات

ـ پژوهش اينترنتى و بازاريابى اطالعات تخصصى
ــاز در زمينه هاى مختلف  ــفارش اطالعات مورد ني ـ تهيه و س

روابط عمومى

ـ گردآورى، سازماندهى، پردازش و آماده سازى اطالعات تخصصى
ـ خدمات روابط عمومى2 (PR2.0) شامل آموزش، مديريت 

و پايش
◄ هزينه صدور كارت عضويت
ـ اشتراك ساالنه: /570/000 ريال

◄ نحوه دريافت اطالعات
  پيام كوتاه

  پست الكترونيكى
  خبرنامه اينترنتى

  دورنگار

◄ نكات مهم
ــدور كارت عضويت را به  ــدان مى توانند هزينه ص عالقمن
ــماره 0301443960000 نزد بانك كشاورزى  ــاب مهر ش حس
(قابل پرداخت در سراسر كشور) به نام «كارگزار روابط عمومى» 

واريز و فيش بانكى را به نشانى دبيرخانه ارسال فرمايند.
ــجويى معتبر مى توانند از  ــجويان با ارايه كارت دانش دانش

تخفيف 10 درصد بهره مند شوند.
ــازنده خود را  ــنهادات و ايده هاى س اعضا مى توانند پيش
ــبت به خدمات كارت عضويت و استفاده بهينه از آن، طى  نس
ــه صورت مكتوب  ــا مراجعه حضورى و يا ب تماس تلفنى ي
ــال و از نتايج  ــه كارگزار روابط عمومى“ ارس به دفتر ”موسس

اقدامات انجام شده مطلع شوند.

عضويت در دبيرخانه دايمى كنفرانس بين المللى روابط عمومى ايران

فرم درخواست عضويت
نام خانوادگى:   نام:   
تحصيالت:   جنسيت:   

شهر:   استان:   
نام سازمان:   سمت:   

كدپستى:   صندوق پستى:    
دورنگار:  تلفن:    

پست الكترونيك:    تلفن همراه:   
سايت اختصاصى: 
نشانى كامل پستى: 

تلفن همراه: 09121938419 – 09329449048 - 0935284770
تلفن ثابت: 88617577 – 88602308 - 88617577  شماره پيامك: 30007153

نشانى پستى: تهران- صندوق پستى 19395/6986- كارگزار روابط عمومى
kargozar80@yahoo.com - info@iranpr.org :پست الكترونيك  www.icpr.ir :پايگاه اينترنتى

بولتن

ضميمه دو فصلنامه 
روابط عمومى الكترونيك

سردبير: مهدى باقريان
همكاران: قربانعلى تنگ شير ـ سيدعبداهللا 

ميرحسينى ـ محمد دشتى 
مدير هنرى: پرويز آزموده

نشاني پستي:
تهران ـ صندوق پستي 19395/6986

كارگزار روابط عمومي

تلفن: 88617577 ـ 88210281



سال اول ـ شماره اول
فروردين ماه 1388 مقالهمقاله1818

ــال هاي 1994 تا 51 باز گرديم؛ در  به س
 (Fresno California) ــنو كاليفرنيا فرس
نشسته بودم و مجالت تكنولوژي مي خواندم 
و درباره انقالب هايي كه در زمينه ارتباطات 
اطالعات  ــود،  ب ــان  جري ــي در  تكنولوژيك
ــالب در كامپيوترهاي  ــب مي كردم. انق كس
ــروصداها  ــخصي (PC) در اوج بود و س ش
ــات،  اينترنت و وب  درباره "بزرگراه اطالع
ــايت" همه جا به گوش مي رسيد. تصميم  س
ــرك  ت  Fresno در  را  كارم  ــه  ك ــم  گرفت
ــا درباره  ــكو بروم ت ــم و به سانفرانسيس كن
ــوزم. اقدام  ــتر بيام ــد بيش ــوژي جدي تكنول
ــكو را تجربه كردم و  كردم، مه سانفرانسيس
ــدم. صداي بوم رعد و  به اينترنت متصل ش
برق آمد و رفت، و همانطور كه بيشتر درگير 
بازاريابي اينترنتي مي شدم، به روابط عمومي 
ــدم.  ــتجو معرفي ش و بازاريابي موتور جس
ــتر فهميدم كه اصول  ــت زمان، بيش با گذش
ــت ارتباط  ــه با اينترن ــي چگون روابط عموم
ــه روابط عمومي و  ــم دريافتم ك دارد. كم ك
ــات، چگونگي كار  ــه ارتباط ــردش ب رويك
ــت. براي دريافت بيشترين پوشش  وب اس
ــانه اي، تالش براي روابط عمومي خوب  رس
ــترس  ــت. ابزار وب قابل دس مورد نياز اس
امروز به كارشناسان ارتباطات اجازه مي دهد 
كه نسبت به قبل، نفوذ بيشتري داشته باشند 
و بتوانند مطالب خود را به راحتي در اختيار 

بسياري از مردم بگذارند.
در ادامه اين طرز تفكر، به روابط عمومي 
ــاره  ــرده ام و درب ــر ك ــتر فك ــي بيش اينترنت
ــرده ام. همچنين فكر  ــه ك ــتر مطالع اش بيش
ــرفت هاي آينده اينترنت،  به  مي كنم كه پيش
روابط عمومي مربوط مي شود. يكي از داليل 
ــت كه فكر مي كنم بالگ  ايجاد بالگ اين اس
نويسي بر رسانه ها و طراحي وب سايت هاي 
ــت. چرا،  ــزايي خواهد داش آينده، تأثير بس
ــتريان و  ــت مش ــوب هرچند ممكن اس خ
مخاطبان شما چندان از وب استفاده نكنند، 
ــما و  ــراي مخاطبين ش ــه ب ــي ك خبرنگاران
سهامداران كليدي صنف شما مي نويسند، از 
وب استفاده مي كنند و بالگ مي نويسند تا با 
مشتريان و مخاطبين شما ارتباط برقرار كنند 
ــان بدانند. با تبديل شدن  و بيشتر درباره ش
ــران ارتباطات  ــز محتواي مفيد، مدي به مرك
ــورد بحث را در  ــته اند موضوعات م توانس
ــع تحت تأثير  ــياري از صنف ها و صناي بس
خود قرار دهند؛ وب راه هاي بسيار بيشتري 
براي تبديل شدن به مركر محتواي مفيد ارايه 
مي نمايد. مانند گذشته، بايد سخت بكوشيد 
و كار كنيد تا مطلب خوبي تهيه نماييد. اين 
ــت، فقط دسترسي و  الزام تغييري نكرده اس

استفاده از ابزار انتشار آسان تر شده است.
ــر كرديد،  ــايت تان را منتش وقتي وب س
ــد آن را تبليغ كنيد. آن زمان كه موتورهاي  باي
ــروع به كار كرده بودند، فقط  جستجو تازه ش
ــت نام كنيد  ــايت خود را ثب الزم بود وب س
ــه دقت ثبت  ــود را ب ــاي خ و Meta tag ه
ــدن گوگل  (script) نماييد. با وارد صحنه ش
ــك   ــت لين ــتفاده از محبوبي (Google) و اس
ــات وب، موتورهاي  ــراي رتبه بندي صفح ب
جستجو براي هميشه تغيير كردند. رسيدن به 
محبوبيت لينك نيازمند صرف وقت و بسياري 
ــت تا بتوان  ــاي روابط عمومي اس از مهارت ه
سازندگان وب سايت ها (web masters) را 
ــما به مخاطبين وب  متقاعد كرد كه مطلب ش
ــت. يكي از راه هاي  ــايت مزبور مرتبط اس س
ــي مربوط  ــه روابط عموم ــك گرفتن كه ب لين
 (affiliate program) نيست، برنامه اتحاد
است. وب سايتي كه از نظر محبوبيت لينك از 

همه سر است، Amazon.com است، چرا، 
به خاطر برنامه اتحادشان – هر چند در گوگل 
re-) ــيرها ــايلي هم در رابطه با تغيير مس مس
ــايتي به برنامه  directs) دارند. اما هر وب س
ــما نمي پيوندد. مديران بازاريابي وبي  اتحاد ش
(web-marketing) بايد به وب سايت هاي 
ديگر هزينه اي را پرداخت كنند تا به وب سايت 
آنها لينك بدهند. درحالي كه ديگر تكنيك هاي 
روابط عمومي، مانند نوشتن مطالب ارزشمند يا 
ــال كامنت به يك فروم يا تهيه يك بالگ  ارس
ــود كه به وب سايت  ــت باعث ش ممكن اس
ــئله چيزي  ــما لينك بدهند. از نظر من، مس ش
ــت جز ارايه مطالب ارزشمند به مخاطب  نيس
ــما را عالمت  ــتري ش ــود مش كه باعث مي ش
گذاري (bookmark) كند و به وب سايت 
تان بازگردد. اما وقتي bookmark مي شود،  
ــه بازديدكنندتان  ــانس كمي وجود دارد ك ش
ــت كه بازاريابي  ــردد. به همين خاطر اس بازگ
اينترنتي را داريم. ايميل ها از طريق خبرنامه ها و 
تبليغات، مردم را به سايت شما باز مي گردانند. 
اما حجم بازاريابي ايميلي، مرز بين ايميل هاى 

مشروع و Spam را كمرنگ كرده است.
ــكالت  ــركت از مش در واقع، چندين ش

ــه عنوان  ــان و ب ــود خودش Spamها به س
ــتفاده كرده اند؛  ــتراتژي تبليغاتي شان اس اس
ــه ي قبلي ام  ــه مقال ــتر ب ــراي جزئيات بيش ب
ــئله بعدي  درباره ي ISPها مراجعه كنيد. مس
چيست،  چه چيزي آن بيرون در كمين نشسته؛ 
 (wireless) من منتظر انفجار صنعت بيسيم
هستم. همانطور كه تكنولوژي قابل حمل و 
ــتر از فناوري  ــخصي مي شود، باز هم بيش ش
ــاي  ــم. كامپيوتره ــتفاده مي كني ــت اس اينترن
ــولي (Tablet PC’s)، راهي  شخصي كپس
ــته بندي تكنولوژي، پيشروي  ديگر براي بس
بزرگي است در مسير پيشرفت تكنولوژي و 
انقالب اطالعات، كه به مردم اجازه مي دهد 
ــتند با استفاده  پيام هاي خود را هر جا كه هس

از دستخط خود، ثبت (script) نمايند.
ــالي از ابزار جديد وب  حال كه چند س
ــتفاده كرده ايم، در حال اصالح اين ابزار  اس
ــزات و تمهيداتي  ــتيم تا تجهي ــاوري هس فن
ــر چه كارامدتر  ــي براي ارتباطاتي ه فرهنگ
تهيه نماييم. به تازگي، بالگ نويسي را براي 

ــرح دادم؛ واكنشش اين  يك برنامه نويس ش
بود: "آه، اين كه فقط يك فروم است."؛ واقعًا 
ــت؟ فكر نكنم. به نظر من، يك  اين طور اس
پيشرفت فرهنگي فراتر فروم است. بالگ ها 
ــخصيند كه به ديگران  ــايت هايي ش وب س
ــي عمومي،  ــه در فروم ــد ك ــازه مي دهن اج
ــه راحتي با  ــخصي تر، ب ــن حال ش و در عي
ــر به بحث و مذاكره بپردازند. به نظر  يكديگ
ــرفت هايي مانند  ــه كه درباره پيش من، آنچ
ــت كه فرهنگ  بالگ ها اتفاق مي افتد اين اس
ــدي را مي يابد تا از ابزاري  ــا راه هاي جدي م
ــال هاي اخير فراهم كرده ايم،  كه در طول س
استفاده نمايد. همانطور كه هر فناوري مورد 
ــرد، فرصت هاى ارتباط  ــتفاده قرار مي گي اس
ــاي ارتباط به  ــترش مي يابد، و تكنيك ه گس

روابط عمومي اينترنتي مرتبط است.
ــات روابط عمومي  ــي از خصوصي بعض
ــد به اين نتيجه برسم كه  (PR) كه سبب ش
ــده در اينترنت، نقش  ــي در آين روابط عموم

مهمي را ايفا خواهد كرد:
ــت اندركاران PR بايد هر روزه  ● دس
ــانه ها در مقابل  از brand خود در بازار رس
ــته در  خبرنگاران دفاع كنند. تجربه ي گذش

مورد سختي بازار ارتباطات، دست اندركاران 
روابط عمومي را بيش از هر كس ديگر آماده 
ــانه اي در حال پيشرفت ما كرده  جامعه رس

است.
ــي  روابط عموم ــدركاران  ان ــت  دس  ●
ــهامداران را قانع  ــد خبرنگاران و س مجبورن
كنند كه مطلب شان براي بازار خبرنگاران و 
سهامداران مهم است و مطلب خود را طبق 
ــش به مخاطبين خبرنگاران بفروشند.  ارزش
اينترنت هم به همين شكل است؛ بازاريابان 
ــايت بايد مطالب ارزشمندي را ارايه  وب س
ــورت، مخاطبان و  ــن ص ــر اي ــد، در غب كنن

مشتريان شان به سايت بعدي مي روند.
● دنياي رسانه ها تغيير كرده است، اخبار 
ــه  ــت روز در هفت ــاعت در روز و  هف 24 س
ــل اين تغيير  ــود، و اينترنت دلي پخش مي ش
است. روابط عمومي سنتي كه با ابزار اينترنتي 
تقويت شده، يكي از راه هايي خواهد بود كه 
بتوان فشار ارتباطات را براي انتشار خوب و 

سريع در قرن 21 مديريت كرد.
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مطالعه اى كه بر گسترش طرح هاى "بى بو" bebo، "ماى اسپيس" 
(Mayspace) و "فيس بوك" (Facebook) دراروپا صورت گرفته 
است، نشان مى دهد كه مديران اجرايى ارشد در انگلستان در بهره بردارى 

از امكانات سايت هاى شبكه اجتماعى دچار مشكل شده اند.
يك نظرسنجى از مديران اجرايى بازاريابى در آمريكا، كانادا، فرانسه 
و انگلستان نشان داده است كه همه اين كشورها، شبكه هاى اجتماعى را 
پديده اى ماندگار مى دانند؛ اما صاحبان مشاغل انگلستان با مقابله بيشتر 
هيات هاى عامل خود براى سرمايه گذارى در رسانه ها مواجه شده اند. 
ــاغلى كه از آنها نظر سنجى شده است،  تنها 18 درصد از صاحبان مش
بر اين باورند كه محصوالت و حرفه آنها بايد هر چه سريعتر وارد اين 

رسانه اجتماعى بشود، تا از بازار جهانى عقب نمانند.
رسانه TNS كه بر اسم و رسم محصوالت و حرفه هاى مختلف در 
بالگ ها و شبكه هاى اجتماعى نظارت دارد و آنها را مورد مطالعه قرار 

مى دهد، اعالم كرده است كه اين رقم در آمريكا 50 در صد است.
 ،Nielsen NetRating طبق اطالعات ارايه شده، همانند گزارش
ترافيك موجود در سايت "فيس بوك" در انگلستان از دسامبر تا ژانويه، 
ــت. بليك چندلى، مدير امور تجارى "فيس  پنج درصد كاهش يافته اس
ــده در كنفرانس FT را زير  ــتان، اين ادعاى مطرح ش بوك" در انگلس
ــتان  ــك مربوط به كاربران دائمى در انگلس ــوال برد و گفت: "ترافي س

هشت درصد افزايش يافته است." 
ــانه TNS گفته  ــتراتژيك رس ــم نيل، مدير بازاريابى وامور اس جي
ــخيص توانايى ها و  ــتان در تش ــب دارد كه انگلس ــت: "جاى تعج اس
ــت."  ــانه اجتماعى  در بازار كار تا اين حد عقب مانده اس امكانات رس
ــت لطمات زيادى به محصوالتى وارد شده است كه از اين  او گفته اس
ــايت ها غافل مانده اند و هر چه تعداد اعضاى اين سايت ها افزايش  س

يابد، شدت اين لطمات افزايش خواهد يافت. 
ــنجى قرار گرفتند  ــى كه مورد نظرس تعداد مديران اجرايى انگليس
ــاير  ــتند دو برابر س و اعالن كردند كه هنوز در "مرحله يادگيرى " هس
ــركت هاى آمريكاى شمالى ابراز  ــت. در حالى كه اغلب ش كشورهاس
ــوم اين افراد  ــتند. بيش از يك س ــته اند كه در "مرحله تجربه" هس داش
اعتراف كرده اند كه عدم توانايى و مهارت گروه هاى بازارياب، مهمترين 
ــر روز آگهى دهندگان  ــت. طبق نظر "نيل"، ه ــان اس مانع حضور ايش
ــترى براى عرضه محصول وحرفه خود، از توليد آگهى هاى پرچم  بيش
مانند به ايجاد صفحات پروفايل روى مى آورند تا كاربران نيزبتوانند در 

اين پروفايل ها با آنها تعامل داشته باشند.
او اضافه مى كند كه داستان هاى هول انگيز در مورد آگهى دهندگان، 
ــايند اين آگهى ها، باعث شده اند كه صاحبان  عالوه بر محتواى ناخوش
ــانه هاى جديد وحشت زده و نگران شوند. "دنيا، دنياى  مشاغل از رس
ــر هول انگيزى كه  ــت، بنابراين آنها طرح ها و تصاوي ــناخته اى اس ناش

ممكن است آنها را به دردسر بيندازد در ذهن مى پرورانند. "  
عامل  ديگرى كه انگليسى ها را نگران و از رسانه جديد دور مى كرد، 
ــبكه هاى اجتماعى در آمريكا سازماندهى  اين حقيقت بود كه اغلب ش
شده بودند و تنها اين اواخر منابعى در انگلستان مورد توجه قرار گرفته 
بود.  ابزارهاى تبليغات اجتماعى، مانند ابتكار جنجالى "فيس بوك" نيز 

اول در آمريكا شروع به كار كرد.
"فيس بوك" در اكتبر گذشته آقاى چندلى را به سمت مدير تجارى 
ــت كه تعداد  ــتان منصوب كرد. "مديا ويك " اعالم كرده اس در انگلس
ــده اند،  آگهى دهندگان گروه هاى فروش خانگى اش كه تاكنون عضو ش
از آغاز سال 2008 ده برابر شده است. با اين حال برخى آگهى دهندگان 
به طور خصوصى اذعان كرده اند كه در مورد آمار و ارقام نيلسن زياد 
ــپيس" و  ــن آمار كاهش هاى ماهانه در "ماى اس ــتند. اي خوش بين نيس
ــار در ماه فوريه مى تواند آنها را  ــان مى دهد. تكرار اين آم "بى بو" را نش

در مورد موقعيت چنين سايت هايى محتاط تر كند. 

هيات هاى عامل و مديران اجرايى ارشد 
در مقابل رسانه جديد

نوشته: اندرو ادج كليف ـ جانسون، ويراستار رسانه
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