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هدفمند کردن 
يارانه ها و مسئوليت 

روابط عمومي ها
درياف��ت ش��ماره حس��اب از سرپرس��ت 
خانوارها براي نخس��تين مرحله اجراي قانون 
هدفمند کردن يارانه ها آغاز ش��د.اما س��ئوال 
باق��ي مان��ده در اين ماجرا اين اس��ت که آيا 
عامه مردم ب��ه لحاظ ذهن��ي و رواني با اين 

طرح بزرگ همراه شده اند؟
يارانه ه��ا براي کاالهاي اساس��ي س��ال 
هاس��ت که در ايران بطور مس��اوي به همه 
ش��هروندان ايراني در قالب کاالهاي کوپني 
پرداخت ش��ده است و سابقه پرداخت يارانه ها 
و نحوه رفتار مصرف کنند گان، فضايي را به 
وجود آورده است که تغييرآن و عبور به سمت 
هدفمند کردن يارانه ها، متضمن ايجاد فضاي 
الزم و مناسب است و در اين ميان نمي توان 
نق��ش اطالع رس��اني و روش��نگري اذه��ان 
عمومي را که بايد از س��وي روابط عمومي ها 

صورت گيرد ناديده گرفت. 
البت��ه روابط عمومي ه��ا در  ص��د 
اطالع رس��اني خود به چالش هاي اين اقدام 
بزرگ ه��م خواهند پرداخت و آن هنگام که 
به نمايندگي مردم سخن مي گويند سواالت 
ايش��ان را هم از مجريان اين طرح اقتصادي 
ک��ه از آن به عنوان ي��ک جراحي اقتصادي 
ه��م نام مي برن��د خواهند پرس��يد. ولي اين 
موض��وع هم��ه ماموري��ت روابط عمومي ها 
نيست و آنان اگر در اين ماجرا به درستي به 
مش��ارکت فرا خوانده شوند خواهند توانست 
ب��ا ابزارهاي ارتباطي خود مردم را هم با اين 

طرح همراه کنند.
اطالع رساني صحيح و مناسب به جامعه 
مي تواند بس��ياري از مش��کالت فراروي اين 
طرح را تس��هيل کند و با جلب رضايت عموم 
مردم آنان را ب��ا اين تصميم بزرگ که هدف 
بزرگ آن کاهش وابس��تگي ب��ه درآمدهاي 

نفتي است، همراه کند.
موفقيت در اجراي اين طرح ملي در گرو 
مش��ارکت مردم و همگرايي و اتحاد آنان در 

مسير اجراي اين طرح است.
آنها ک��ه در ميان مردم هس��تند و نقش 
دوس��ويه نمايندگي س��ارمان متبوعه خود و 
نق��ش نمايندگي م��ردم را براي خ��ود قائلند 
خ��وب مي دانند که باي��د با ارائ��ه اطالعات 
اساس��ي و مفيد در ارتب��اط با اين طرح زمينه 
ب��اور و اعتقاد مردم را ب��ه مفيد و موثر بودن 

اين طرح فراهم آورند.
از س��ويي ديگر بايد توجه داش��ته باشيم 
که اطالع رس��اني و فرهنگ س��ازي هدفمند 
شدن يارانه ها اقدامي تخصصي است و براي 
انج��ام آن باي��د متخصصان و کارشناس��ان 
روابط عمومي در جايگاه حرفه اي خود به کار 
گرفته شوند تا اقدامات وعملکرد آنان در اين 

ارتباط مفيد واقع شود.
و سخن آخر اينکه اگر به نقش و رسالت 
روابط عمومي ها در روشنگري اذهان عمومي 
و هم��راه ک��ردن آنها ب��ا اقدامات اساس��ي 
اجتماع��ي از طريق رويکرده��اي فرهنگي 
و اجتماع��ي اعتقاد داري��م، بايد اين نقش و 
فرص��ت را براي آنان قائل ش��ويم تا بتوانند 
با عملک��رد حرف��ه اي خود محاطب��ان را با 

مجريان اين کار مهم همراه نمايند.
انشاءاهلل

برداشت اول

سمينار "روابط عمومي2 و رويکردهاي نوين روابط عمومي"، 23 تيرماه سال جاري در تهران برگزار شد.
بر اس��اس اين گزارش؛ روابط عمومي و مديريت فناوري اطالعات، س��ير تحول روابط عمومي مدرن، نقش 
وب2 در توس��عه روابط عموم��ي2، ابزاره��اي وب2 در خدم��ت روابط عمومي2، اصول و مفاهي��م روابط عمومي، 
ويژگي ها و مزاياي روابط عمومي2، تکنيک ها و ابزارهاي روابط عمومي2، شبکه هاي اجتماعي و روابط عمومي2، 
آينده روابط عمومي2، بررس��ي موردي، پرس��ش و پاس��خ و بررس��ي چالش هاي روابط عمومي در سال 2010، از 
مهمترين محورهاي س��مينار بود. اين سمينار با س��خنراني دکتر علي اکبر جاللي پدر فناوري اطالعات ايران و 

حضور جمعي از مديران و کارشناسان روابط عمومي، مسووالن سازمان ها و مديران ارشد برگزار گرديد.

سميناري يک روزه براي روابط عمومي2 
و رويکردهاي نوين روابط عمومي 

بيست و پنجمين شماره فصلنامه "کارگزار روابط عمومي"، وابسته به 
موسسه کارگزار روابط عمومي در 48 صفحه منتشر شد.

فصلنامه کارگزار روابط عمومي، در پرونده اين ش��ماره خود به بررسي 
نظرات ديويد تاچر استراتژيس��ت ديجيتال و رسانه هاي اجتماعي پرداخته 
اس��ت و او را در مقابل اين پرس��ش بزرگ قرار داده اس��ت که آيا اساس��ا 
روابط عمومي حرفه مناس��بي اس��ت؟ فرصت ها و دش��واري هاي شاغالن 
روابط عمومي در قرن بيس��ت و يکم، تأملي بر مفهوم عدالت اجتماعي در 
ارتباطات توسعه، نقش روابط عمومي در فرآيند مديريت اثربخش، تويوتا با بحران روابط عمومي از جنس کابوس روبرو 
شده است، مهارت در حوزه نام تجاري از بروز فاجعه در روابط عمومي جلوگيري نمي کند، برخي عناوين مقاالت اين 
بخش هس��تند. نگرش مديران وکارشنا سان روابط عمومي نسبت به نقش روابط عمومي ها در فرآيند تصميم گيري 

مديران ادارات دولتي شهراصفهان، عنوان تحقيقي است که در اين شماره فصلنامه گنجانده شده است.
عالقمندان مي توانند مطالب و مقاالت تايپ شده خود را براي بررسي و چاپ در فصلنامه، به آدرس موسسه 
کارگزار روابط عمومي و يا نشاني الکترونيک info@iranpr.org ارسال و پيشنهادهاي خود را با شماره تلفن 

88617577 و يا با مراجعه به سايت موسسه به آدرس www.iranpr.org مطرح کنند.

کارگزار روابط عمومي 
در خوان بيست و پنجم

ششمين کنفرانس بين المللي 
روابط عمومي ايران برگزار مي شود

شش��مين کنفران��س بين الملل��ي روابط عموم��ي اي��ران ب��ا ه��دف 
معرف��ي اهميت، جاي��گاه، توانمندي ها و ظرفيت ه��اي »صنعت- هنر« 
روابط عمومي، 19 و 20 آبان ماه امسال در مرکز همايش هاي بين المللي 

صدا و سيما برگزار مي شود.
مه��دي باقريان دبي��رکل اين کنفرانس ب��ا اعالم اين خب��ر افزود: 
کنفران��س بين المللي روابط عمومي ايران از س��ال 1383 با حضور بيش 
از 5000 نف��ر از مقام��ات بلند پايه کش��ور، مديران ارش��د وزارتخانه ها، 
نمايندگان مجلس ش��وراي اس��المي، اس��تادان، مديران و کارشناس��ان 
روابط عمومي سازمان هاي دولتي و خصوصي، استادان دانشگاه ها و مراکز 

علمي و ميهمانان داخلي و خارجي برگزار شده است.
وي مديريت روابط عمومي هاي پيش��رو در چش��م انداز رس��انه هاي 

جدي��د، الزامات، ويژگي ه��ا و راهبردهاي اساس��ي روابط عمومي هاي 
پيش��رو، فناوري در انتق��ال: نقش متغي��ر روابط عمومي و متخصصان 
روابط عمومي، گس��ترش دسترس��ي به روابط عموم��ي: راه هايي براي 
ارتباط، اس��تفاده از کانال هاي ديجيتالي جدي��د تاثيرگذاري به منظور 
افزاي��ش تاثيرات روابط عموم��ي و تاثيرات جهاني س��ازي فناوري بر 

روابط عمومي را از عمده محورهاي اين کنفرانس برشمرد.
وي گفت: اين کنفرانس با حضور بيش از 700 نفر از مديران 

و کارشناسان روابط عمومي سراسر کشور برگزار خواهد شد.
دبيرکل ششمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران 

در پاي��ان يادآور ش��د: همزمان با برگ��زاري اين کنفرانس، 
نمايشگاه و سه کلينيک تخصصي نيز برپا مي شود.

19 آبان ماه سال جاري

فعاليت ه��اي  ب��ه ض��رورت توس��عه  نظ��ر 
روابط عمومي و با هدف آش��نايي دست اندرکاران 
ح��وزه ارتباطات و روابط عمومي با دس��تاوردهاي 
نوين اين صنعت در کش��ورهاي مختلف، به ويژه 
کش��ورهاي اس��المي، پنجمين تور روابط عمومي 
از س��وي دبيرخان��ه دايمي کنفران��س بين المللي 
روابط عموم��ي و ب��ه هم��ت موسس��ه کارگ��زار 

روابط عمومي برگزار مي شود.
ش��رکت کنن��دگان در اي��ن تور آموزش��ي و 
علم��ي، ضم��ن بازديد از مراکز علم��ي و صنعتي 
و جاذبه هاي توريس��تي و گردش��گري مالزي، در 
ديدارهاي تخصصي و حرفه اي ش��رکت خواهند 
ک��رد و در پاي��ان تور ني��ز گواهينام��ه بين المللي 
حضور در سمينار اهداء خواهد شد. مدت برگزاري 
اين تور 7 روز و 6 ش��ب و از تاريخ 28 ش��هريور 
تا چهارم مهرماه سال جاري در شهر کواالالمپور 

برگزار خواهد شد.
عالقمن��دان براي کس��ب اطالعات بيش��تر 
و اط��الع از چگونگ��ي برگ��زاري دوره مي توانند 
باتلفن 88617577 تماس و يا با مراجعه به سايت 
www.iranpr.org اطالعات مورد نياز را به 

دست آورند.

28 شهريورماه 
پنجمين تور روابط عمومي 
در مالزي برگزار مي شود

اولين جشنواره ملي روابط عمومي الكترونيک 
برگزار مي شود

به منظور تشويق و ايجاد فضاي رقابتي در ميان روابط عمومي هاي وزارتخانه ها، سازمان ها و نهادهاي 
دولتي و خصوصي، نخستين جشنواره روابط عمومي الکترونيک برگزار مي شود.
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ششمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران
19 الي 20 آبان 1389

مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما
کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران از س��ال 
1383 ب��ا حضور بيش از 5000 نفر از مقامات بلندپايه 
کشور، مديران ارش��د وزارتخانه ها، نمايندگان مجلس 
ش��وراي اس��المي، اس��تادان، مديران و کارشناس��ان 
روابط عموم��ي س��ازمان هاي دولت��ي و خصوص��ي، 
وابستگان دانشگاه ها و مراکز علمي و ميهمانان داخلي 
و خارجي در مرکز همايش هاي بين المللي صدا و سيما 

با شکوه خاصي برگزار گرديد. 
پنج دوره برگ��زاري موفقيت آمي��ز کنفرانس که 
حمايت و مش��ارکت جدي روابط عمومي هاي کشور را 
با خود همراه داش��ت، در مجموع بيش از 150 مقاله و 

سخنراني و 25 کارگاه تخصصي ارايه گرديد. 
بين الملل��ي  ني��ز شش��مين کنفران��س  اکن��ون 
روابط عمومي ايران با رويکرد ارايه دستاوردهاي نوين 
و ب��ا فراخوان مقاله و دع��وت از متخصصان ايراني و 
خارجي، توان توس��عه و رقابت پايدار را در قالب دانش 
نوي��ن روابط عمومي در اختيار ش��رکت کنندگان قرار 

مي دهد.
 

 اهداف
توانمندي ه��ا و  اهمي��ت، جاي��گاه،  - معرف��ي 

ظرفيت هاي »صنعت- هنر« روابط عمومي کشور
- ارائه جديدترين مطالب تخصصي و مقاالت مرتبط

- تب��ادل تجارب پيرام��ون دس��تاوردهاي نوين 
روابط عمومي

- تالش براي فراهم آوردن فضاي مناسب براي 
آش��نايي، هم انديش��ي و تعامل بخش ه��اي مختلف 

علمي و حرفه اي با يکديگر
- تالش براي معرفي نقش مديران و کارشناسان 
روابط عموم��ي در برنامه ريزي ها و تصميم گيري هاي 

سازماني
- ت��الش ب��راي ارايه الگوه��ا و مدل هاي علمي 

کاربردي مبتني بر آموزه هاي ديني و بومي
- تالش در راستاي فرهنگ سازي و بسترسازي با 
رويکرد برنامه گرايي و نتيجه گرايي در روابط عمومي ها

- فراهم کردن زمينه آش��نايي ب��ا تجارب موفق 
روابط عمومي ها در داخل و خارج کشور

- بررسي مشکالت و نارسايي هاي موجود و ارايه 
راه حل هاي اجرايي در جهت رفع آن ها

 
 ساختار و ارکان

دبي�رکل کنفران�س: مهدي باقري��ان رييس 
موسسه کارگزار روابط عمومي

دبير کميته علمي: دکتر حسن بشير عضوهيئت 
علمي دانشکده معارف اسالمي و فرهنگ و ارتباطات 

دانشگاه امام صادق)ع(
مدير اجرايي: محمود احمدي

اعضاي کميته علمي )بر اساس حروف الفبا(:
- دکتر علي اکبر جاللي، دانش��يار دانشکده برق 
دانش��گاه عل��م و صنعت ايران و عض��و هيئت مديره 

انجمن ايراني مطالعات جامعه اطالعاتي
- دکت��ر عليرضا دهق��ان، مدير گ��روه ارتباطات 

دانشکده علوم اجتماعى دانشگاه تهران
- دکتر س��يد وحيد عقيلي، رييس دانشکده علوم 
انس��اني و اجتماعي واحد علوم و تحقيقات دانش��گاه 

آزاد اسالمي
- دکتر علي اصغر کيا، مدير گروه علوم ارتباطات 

دانشگاه عالمه طباطبايي
- دکتر اميدعلي مس��عودي، مدير گ��روه تبليغ و 
ارتباطات دانشگاه سوره و استاد مدعو دانشگاه عالمه 

طباطبايي
- دکتر  داود نعمتي عضو هيات علمي دانش��کده 

صداوسيما

 مخاطبان
- مديران ارشد س��ازمان ها و شرکت هاي دولتي 

و خصوصي
- مديران، کارشناسان و دست اندرکاران روابط عمومي

- مدي��ران و کارشناس��ان ارتباط��ات، بازاريابي، 
فروش، فناوري اطالعات و تبليغات

 
 بخش هاي اصلي کنفرانس

- برنامه هاي علمي
- ارايه مقاالت در قالب سخنراني و پوستر

- برگزاري کلينيک هاي تخصصي روابط عمومي

- ارايه دستاوردها و ايده هاي کاربردي کنفرانس 
در قالب کتاب »برنامه عمل«

- انتشار کتاب مجموعه مقاالت کنفرانس، مالتي 
مديا و ويژه نامه

- اه��داي ي��ک دوره دو جلدي »داي��ره المعارف 
روابط عمومي« به ارزش 400 هزار ريال

- بررسي بس��ته هاي فرصت هاي سرمايه گذاري 
در روابط عمومي ايران

- برنامه هاي فن آوري
1. نمايشگاه تخصصي دستاوردها و توانمندي هاي 

روابط عمومي با محوريت تکنولوژي هاي نوين
2. پورتال ارتباطات الکترونيک کنفرانس

3. برقراري ارتباط به وسيله ويدئو کنفرانس
- برنامه هاي فرهنگي

1. هدي�ه ويژه: اختصاص دو س��هميه رايگان 
اع��زام به دوره آموزش��ي روابط عموم��ي در مالزي به 

ارزش 60 ميليون ريال از طريق قرعه کشي در مراسم 
اختتاميه کنفرانس

2. معرفي و تجليل از پيشکس��وتان و تعالي گران 
روابط عمومي

برت��ر  از کارشناس��ان  3. معرف��ي و تجلي��ل 
روابط عمومي در استان ها
 - ساير برنامه ها

1. اراي��ه گواهي حضور در کنفرانس به ش��رکت 
کنندگان به دو زبان فارسي و انگليسي

2. ثبت اس��امي و مشخصات شرکت کنندگان در 
مالتي مديا

3. ترجمه همزمان کليه سخنراني ها به زبان فارسي

 نمايشگاه تخصصي کنفرانس
همزم��ان ب��ا اج��راي کنفرانس، نمايش��گاهي با 
هدف ارايه توانمندي هاي س��ازمان ها و ش��رکت هاي 
برتر داخلي برگزار مي ش��ود. در اين نمايشگاه، ادارات 
بانک ها، ش��رکت هاي  روابط عموم��ي وزارتخانه ه��ا، 
توليدي و حرفه اي، مشاوران، ش��رکت هاي تبليغاتي، 
بازارياب��ي، روابط عموم��ي، ارتباطات��ي و ف��ن آوري 

اطالعات حضور خواهند داشت.
 

 حمايت از کنفرانس
- با توجه به فضاي مناس��ب به وجود آمده براي 
حضور شرکت ها و سازمان هاي برتر داخلي و خارجي، 
بسياري از آن ها آمادگي خود را جهت حمايت معنوي 

و مادي از کنفرانس اعالم کرده اند.
- عالقمن��دان به حض��ور در کنفرانس به عنوان 
حام��ي مي توانن��د ب��راي دريافت اطالعات بيش��تر و 
همچني��ن خدمات متقابل با دبيرخانه کنفرانس تماس 

حاصل نمايند.

فرم ثبت نام 
ششمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران

هزينه ثبت نام شامل: 
2. يک دوره دوجلدي دايرهًْ المعارف روابط عمومي 1. حضور در سخنراني ها  

4. پذيرايي و ناهار مي باشد. 3. گواهي نامه حضور   

جدول شهريه 
و زمان بندي ثبت نام

تا تاريخ 89/06/30
2/500/000 ريال 

از تاريخ 89/06/30
3/000/000 ريال

تذکر مهم: 
مبال��غ اعالم ش��ده براي ثبت ن��ام خالص بوده و کس��ر هرگونه وجهي از مبلغ ثبت ن��ام تحت عناوين 

ماليات،... از طرف دبيرخانه پذيرفته نخواهد شد.

سمت: نام و نام خانوادگي:     
نام سازمان/ شرکت:    

تلفن:  پست الکترونيک:     
تلفن همراه: نمابر:      

نشاني:

انصراف و جايگزيني
انصراف و جايگزيني به صورت کتبي تا يک ماه بدون کسر هيچ مبلغي امکان پذير مي باشد.

مشخصات بانکي دبيرخانه
حساب سپهر شماره 0201341744008 نزد بانک صادرات )قابل پرداخت در سراسر کشور( کد 219 به 

نام »دبيرخانه کنفرانس بين المللي روابط عمومي«

مهر و امضا: تاريخ:    نام / نام خانوادگي:  

ايده آفرينان انديشه نگاره پارس

زمان برگزاريمدرسعنوان دورهرديف
 پنجمين دوره آموزشي روابط عمومي 1

در مالزي
28 شهريور -

لغايت 4 مهر
 سمينار اصول و فنون سخنوري 2

در روابط عمومي
28 مهرعلي فروزفر

روابط عمومي2، کاربرد فناوري هاي نوين 3
ارتباطي در روابط عمومي

17 آبانحسين امامي

 شيوه هاي نوين خبرنويسي 4
در روابط عمومي الکترونيک

18 آبانعليرضا کتابدار

ششمين کنفرانس بين المللي 5
روابط عمومي ايران

19 و 20 آبان-

 نشر ديجيتالي 6
در روابط عمومي الکترونيکي

1 ديمحمود بابايي

احمد يحيايي سمينار مديريت تشريفات7
ايله اي

29 دي

 آنچه مديران روابط عمومي 8
بايد از فناوري اطالعات بدانند!

4 اسفندفرنود حسني

تقويم آموزشي موسسه کارگزار روابط عمومي 
در سال 1389
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سال اول
شماره دوم
مردادماه 
1389

نشريه 
ويژه شبکه 
اطالع رسانی 
روابط عمومي

به منظور پاسداشت نيم قرن تالش دکتر علي اکبر فرهنگي

مراسم نكوداشت پدر مديريت رسانه
برگزار شد

مراسم نکوداشت دکتر علي اکبر فرهنگي، 
پدر مديريت رس��انه کش��ور به پاس نيم قرن 
تالش وي در عرصه علوم ارتباطات و مديريت 

کشور برگزار شد.
مراسم نکوداشت دکتر علي اکبر فرهنگي، 
پ��در مديريت رس��انه کش��ور، با حض��ور علي 
الريجاني، رئيس مجلس ش��وراي اس��المي، 
اس��اتيد، شاگردان و دانش��جويان اين استاد در 
مجتمع ولي عصر)عج( دانش��گاه آزاد اس��المي 

برگزار شد. 
دکتر علي اکبر فرهنگي در س��ال 1348 در 
رشته  جامعه شناسي موفق به اخذ فوق  ليسانس 
شد، در سال 51 در رش��ته مدييت بازرگاني از 
دانش��گاه »اوکاالهاما« فوق ليسانس دوم خود 
را اخ��ذ کرد، وي در س��ال 1355 از دانش��گاه 
»اوهايو« و در رش��ته مديري��ت درجه دکتراي 
خود را کسب کرد و در خالل تدريس در رشته 
مديري��ت در دانش��گاه اوهايو، ب��ه تحصيل در 
رشته ارتباطات مشغول شد و دکتراي دوم خود 

را نيز در رشته ارتباطات دريافت کرد. 
از جمل��ه س��وابق علم��ي وي مي توان به 
اس��تاديار تمام وقت مدرس��ه عال��ي مديريت 
گيالن، اولين استاد دانشکده مديريت دانشگاه 
ته��ران پس از انقالب، اس��تاديار و مدير گروه 
جامعه شناسي و سپس مديريت دانشگاه الزهرا، 
دانش��يار دانش��کده مديريت دانش��گاه تهران، 
اس��تاد دانش��گاه تهران، رئيس گروه مديريت 
دولت��ي دانش��گاه ته��ران، معاون پژوهش��ي 
دانش��کده مديريت دانش��گاه تهران و مدرس 

دانشگاه اوهايو اشاره داشت. 
دکت��ر علي اکب��ر فرهنگ��ي در زمينه هاي 

مختلف صاحب تأليفات متعددي اس��ت که از 
جمله مي توان به کتاب ه��اي اصول مديريت، 
مديريت اس��تراتژيک بازار، نظري به فرهنگ، 
کار آفرين��ي، ارتباط��ات انس��اني )در دو جلد(، 
مديري��ت تحقيق و توس��عه و تنش در محيط 
کار ب��ه عنوان تاليف��ات وي نام ب��رد. وي در 
زمينه ادبيات و ش��عر نيز از اساتيد صاحب نظر 
و صاح��ب تأليفاتي از جمله رس��تم در مغاك و 

ديوان اشعار است. 
در مراس��م نکوداش��تي که براي تجليل از 
دکتر علي اکبر فرهنگي برگزار ش��د، اساتيدي 
از جمله دادگران، ساروخاني، ببران، سلطاني فر، 
وردي ن��ژاد، عقيل��ي، ميرفخراي��ي، گرانمايه و 
برادران به عنوان ش��اگردان دکتر فرهنگي به 

سخنراني و تجليل از استاد خود پرداختند. 
در انته��اي اين مراس��م، هدايا و لوح هاي 
تقديري از س��وي اساتيد، دانش��گاه ها و مراکز 
علمي و آموزش��ي کش��ور و همچنين انجمن 

متخصصان روابط عمومي تقديم وي شد.

به مناسبت روز ارتباطات و روابط عمومي
موسسه کارگزار روابط عمومي 

از 23 فعال روابط عمومي 
تجليل کرد

موسس��ه کارگ��زار روابط عموم��ي به مناس��بت 27 ارديبهش��ت 
روز ارتباط��ات و روابط عموم��ي، ب��ا اه��داء لوح س��پاس از 23 فعال 

روابط عمومي در سراسر کشور تجليل کرد.
هدف از برگزاري اين مراس��م، تکريم و قدرداني از تالش��گران 
و ايج��اد تعامل بين فعاالن عرصه روابط عمومي با موسس��ه کارگزار 
روابط عمومي در راس��تاي س��اماندهي هرچه با ش��کوهتر برنامه هاي 

اعتالي روابط عمومي در کشور عنوان شد.
اس��امي فعاالن: سيدعبداهلل ميرحسيني سردبير روزنامه تفاهم، دکتر 
حميد صبري نماينده کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران در آذربايجان 
ش��رقي، ابراهيم خادمي پور، مديرکل روابط عمومي استانداري هرمزگان، 
ايرج کارخايي مديرکل روابط عمومي اس��تانداري س��منان، سيد امير رضا 
حس��يني نژاد مدير روابط عمومي دانش��گاه آزاد اس��المي واحد شاهرود، 
ش��بير دائمي مدير روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرگان، تورج 
پايمرد مدير روابط عمومي کارخانه توليد آلومينيوم ايران، مجيد رس��ولي 
مدي��ر روابط عمومي مديري��ت درمان تامين اجتماعي خراس��ان رضوي، 
محمد قرباني مدير روابط عمومي ش��رکت کويرتاير، حسين دشتي مدير 
روابط عمومي دانش��گاه آزاد اس��المي واحد زاهدان، اقبال الماس��ي مدير 
روابط عمومي دانش��گاه آزاد اس��المي واحد همدان، افشين شورچه مدير 
روابط عمومي اداره کل دامپزشکي استان کرمانشاه، عليرضا حسني مدير 
روابط عمومي شهرداري رشت، اميرعباس اقليما مدير روابط عمومي دانشگاه 
آزاد اسالمي واحد برازجان، محمدرضا قلي پور مدير روابط عمومي دانشگاه 
آزاد اس��المي واحد چالوس، ابراهيم کردلو مدير روابط عمومي فرمانداري 
کرج، محمدرضا باقري مدير روابط عمومي پارك علم و فناوري خراس��ان 
رضوي، محمد نبي ميرشکار مدير روابط عمومي فرمانداري ايرانشهر، اقبال 
الماس��ي مدير روابط عمومي دانشگاه آزاد اسالمي واحد همدان، اسماعيل 
کريميان نماينده کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران در استان چهار 
محال بختياري، مهدي عباسي نماينده کنفرانس بين المللي روابط عمومي 
ايران در آذربايجان شرقي، مصطفي کاظمي نماينده کنفرانس بين المللي 
روابط عموم��ي ايران در اس��تان قزوين، احمد کريم��ي نماينده کنفرانس 
بين المللي روابط عمومي ايران در کاشان، عيسي اردشيري نماينده کنفرانس 

بين المللي روابط عمومي ايران در استان مازندران،

دکتر فرهنگي: »مي توانيم 
در دانش ارتباطات به 
جايي برسيم که مولد 

علم باشيم و در اين باره 
توانمندي هاي بسياري در 

فرهنگ ما نهفته است«

ادامه از صفحه 14
ناصر رزاق منش مدير کل روابط عمومي س��ازمان 
راه��داري و حم��ل و نقل ج��اده اي کش��ور و نماينده 
مدعو مدي��ران روابط عمومي هم در ادامه اين جلس��ه 
اظهار داش��ت: روابط عمومي ش��اخص و سرندي است 
که افراد حوزه خود را غربال مي کند و کس��اني که تاب 
مقاوم��ت فعالي��ت در اين حوزه را ندارن��د، از اين حوزه 
خارج مي ش��وند و آنها که به کار خود عش��ق مي ورزند 
و ب��ه روابط عمومي اعتقاد دارن��د مي مانند، به نظر بنده 
روابط عمومي با انس��ان متولد مي ش��ود و حتي با رفتن 
انس��ان و به دليل اس��تمرار آثار خير باقي مانده از وي 
ادامه دارد، کما اينکه انس��ان هاي خوب نام و سبکي از 
خود باقي مي گذارند که نش��انگر تداوم و تمام نش��دني 
بودن اثرات کارهاي نيک و خير است، متاسفانه معضل 

اساسي ما در حال حاضر عدم اعتماد است.
س��ازمان هاي مردم نهاد)NGO( از ارکان اصلي 
هر جامعه پيش��رويي است و در بس��ياري از کشورها، 
نقش اين نهادها بس��يار اساس��ي و درخور توجه است. 
آنها فضاي مناس��بي به لحاظ اجتماعي در اختيار دارند 
و مي توانند با اختيارات و ديدگاه هاي موثري که دارند، 
تصميمات بزرگي بگيرند ولي متاس��فانه در ايران اين 
گونه نيس��ت. اين نشس��ت به عنوان نخستين نشست 
بين روس��اي انجمن هاي روابط عمومي مي تواند اتفاق 
بزرگي باشد. اگر کساني که درسرند روابط عمومي مانده 
اند و مقاومت کرده اند براي رسيدن به اهداف مشترك 
خود وفاق و همدلي داش��ته باش��ند. وفاق و همدلي در 
اين حوزه باعث خواهد ش��د که اعض��اي آن بتوانند با 
قدرتمندي بيش��تري حرکت کنند و تش��کيل اتحاديه 
انجمن هاي روابط عمومي همگرايي بيشتري را در ميان 

خانواده بزرگ روابط عمومي کشور پديد خواهد آورد.
البت��ه به جز فضاي اجتماعي بايد به اين نکته هم 
توجه کنيم که سازمان هاي مردم نهاد هم نتوانسته اند 
نق��ش خود را به خوبي ايفا کنن��د. امروز بايد وضعيتي 
باشد که در امر رسانه ها سازمان هاي مردم نهاد حرف 
اول را بزنن��د. اگر به خوبي دق��ت کنيم حلقه مفقوده 

اتحاد و همدلي ما اين اس��ت ک��ه هر کدام به تنهايي 
و به صورت جزي��ره اي عمل مي کني��م. اين اتحاديه 
مي تواند در زمينه وحدت و همدلي اعضا نقش موثري 

داشته باشد و حلقه اتصال بين انجمن ها باشد.
جلس��ه با صحبت هاي غالمرضا کاضمي دينان، 
رييس انجمن روابط عمومي ايران ادامه يافت. ايش��ان 
اظهار داش��ت: واقعيت اين است که اگر روابط عمومي 
بالنده نيست، عملکرد و نگاه ما هم در اين اتفاق تاثير 
زي��ادي دارد. ما عادت کرده ايم که تقصير را به گردن 
ديگ��ران بيندازيم. خيلي اوقات ب��ه دنبال يک مقصر 
فرضي مي گرديم تا عملکرد نامناس��ب خود را به وي 
نسبت دهيم. ما عنوان مي کنيم که مديران ما را درك 
نمي کنند ولي آيا از خود پرس��يده ايم که ما چه کرده 
اي��م که ديگران م��ا را درك نمي کنن��د؟ آيا ما مقصر 
نيستيم؟ آيا عملکرد ما جاي نقد ندارد؟ وقتي ما در بين 
خودمان تفاه��م و تعامل نداريم و نمي توانيم همديگر 
را نقد کنيم چگونه خود را متخصص تعامل مي دانيم؟ 
کليد حل اين مشکل مشخص است. ابتدا بايد خودمان 
را اصالح کني��م تا بتوانيم در اصالح ديگران و کمک 
به آنها براي حرکت در راه درست موثر واقع شويم. ما 
بايد تحمل يکديگر را داشته باشيم تا بتوانيم فرهنگ 

مدارا، را به ديگران بياموزيم. 
باقري��ان ب��ا برگ��زاري اي��ن نشس��ت کار خيلي 
قش��نگي را ش��روع کرد بنده به عنوان رييس انجمن 
روابط عمومي ايران، به ذهنم نرس��يده بود که اين کار 

تا چه اندازه مي تواند مفيد باشد
حضور دکتر کمالي پور هم نش��انه اين اس��ت که 
اين جلسه و نشست کاري هدفمند و مفيد است. تبادل 
افکار و تجارب بين روساي انجمن هاي روابط عمومي 

مي تواند بسيار راهگشا و مفيد باشد. 
توجه داش��ته باش��يم تا زماني که همبس��تگي و 
تفاهم بين ما ايجاد نشود و ما مسايل مشترك مان را 
حل نکنيم، ديگران اجر و قربي براي ما قائل نخواهند 
ش��د. چگونه ما توقع داريم ديگران م��ا را بپذيرند در 
حالي که خودمان، خودم��ان را قبول نداريم. اميدوارم 

اين نشس��ت منشاء خير باشد و بتواند ما را به همديگر 
نزديک و نزديک تر کند.

دکتر يحيي کمالي پور، رييس دپارتمان ارتباطات 
دانش��گاه پوردو- امريکا که به عن��وان ميهمان مدعو 
در اين نشس��ت حضور داشت با تاکيد بر اين نکته که 
هنر روابط عمومي ارتباط اس��ت و ارتباط بدون اعتماد 
شکل نمي گيرد گفت: برگزاري اين نشست کار بسيار 
خوبي اس��ت و من هم با آنچه ديگر دوس��تان گفتند 
موافق��م. ش��ما براي اين ک��ه در عمل ب��ا کار مواجه 
هس��تيد چالش هاي اين حوزه را بهتر از من مي دانيد. 
به نظر من براي کار کردن و حفظ صحنه مس��ووليت 
و تعهد يک راه بيش��تر وجود ندارد و آن هم اين است 
ک��ه با اميد به آينده بماني��م و هر کاري براي اعتالي 

روابط عمومي از دستمان برمي آيد انجام دهيم.
البته راه دومي هم وجود دارد که نااميدي اس��ت. 
اگر بگوييم که نمي شود کاري کرد و خودمان را بدون 
تاثي��ر بدانيم، قطعا در فض��اي نااميدي کاري صورت 

نخواهد گرفت.
يکي از نقش هاي مهم روابط عمومي هم ايجاد اميد 
اس��ت. من اعتقاد دارم که ريشه بسياري از مشکالت 
کشور، ريشه فرهنگي است و تا ما به آن ريشه ها توجه 
نداش��ته باش��يم و در راه اصالح آنها نکوشيم کاري از 
پي��ش نخواهيم برد. تا ما نتواني��م صحبت هاي هم را 
تحمل نکنيم و با هم همکاري، تعامل و همدلي نداشته 
باشيم نبايد انتظار داش��ته باشيم که اتفاقات مثبتي در 
اين حوزه ش��کل بگيرد. تا اعتماد دوجانبه ايجاد نشود 
و تا زماني که ما از موفقيت ديگران خوش��حال نشويم 
موفق نخواهيم بود و هماهنگي، همکاري، همفکري و 
تعامل پايه اصلي پيش��رفت و تحول است. متاسفانه ما 
در همه اين حوزه ها ضعف داريم و بايد اش��کاالت آن 
را برطرف کنيم. باالخره کس��ي بايد کاري بکند و اگر 
روابط عمومي ه��ا وارد گود نش��وند اين خالء همچنان 

باقي خواهد ماند.
روابط عمومي ها بايد الگو باشند تا موثر واقع شوند. 
شما مي توانيد الگو باشيد البته شرط آن، اين است که 

جزي��ره اي عمل نکنيد، فردي گام برنداريد و به دنبال 
منافع ش��خصي خود نباشيد و مطمئن باشيد که اگر با 
هم حرکت کنيد منافع ش��خصي ش��ما ه��م در منافع 

جمعي به دست خواهد آمد.
ح��ال که ش��ما خ��ود را نماينده ي��ک جامعه به 
عن��وان روابط عموم��ي مي دانيد حق نداري��د به دنبال 
نفع ش��خصي باشيد. شايد خيلي از کارها نفع شخصي 
نداش��ته باش��د ولي انجام آن اثرات ماندگاري خواهد 

داشت که ارزش انجام آن را دارد.
ش��ما بايد چيزي براي حماي��ت از روابط عمومي 
ايران بگس��ترانيد تا همگان در س��ايه کارهاي ش��ما 
احس��اس آرامش کنند. کارهاي مفيدي که شما انجام 
مي دهيد در خيلي از مواقع اثرات جهاني دارد و ما حتي 
در نقش هاي فردي خود بايد به جمع بينديش��يم تا به 

هدف هاي بزرگ دست پيدا کنيم.
در اين سال ها فعاليت هاي زيادي توسط دوستان 
انجام شده اس��ت ولي عملکرد جزيره اي و جدا از هم 

باعث شده اثري را که انتظار داريم نداشته باشد. 
ب��ه نظر بنده ما براي احياي قدرت واقعي ايران بايد 
روي  اعتمادس��ازي داخلي و خارجي حرکت کنيم، زيرا 
اعتماد اساس همه ارتباطات و دوستي ها است و اگر اتفاق 

نيفتد همه اين حرکت ها هدر دادن انرژي خواهد بود.
ب��اور کنيم که ب��ا همت جمعي انج��ام هر کاري 
ش��دني اس��ت. البته اگر بخواهيم با فرهنگ و ذهنيت 
س��نتي حرکت کنيم، هيچ گاه جهش حاصل نخواهد 
ش��د و ش��ايد ب��ه دليل ع��دم وجود هدف مش��ترك، 

پراکندگي هم بيشتر شود.
پس ذهنيت ها بايد عوض شود، در اين ميان همه 
ما مس��ووليم. ما همگي داراي ضعف هايي هس��تيم و 
بدانيم که هيچ کس کامل نيس��ت ول��ي در کنار هم 

مي توانيم کاملتر عمل کنيم.
از سويي ديگر رواج دروغ گويي که ريشه فرهنگي 
دارد معضل بزرگي اس��ت که نمي گذارد اعتماد شکل 
بگيرد و مسووليت روابط عمومي ها در اين ميان بسيار 

حساس و مهم است.

يكي از نقش هاي مهم روابط عمومي، ايجاد اميد است
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"رسانه اجتماعي" نامي است که به وب سايت ها، 
اب��زار آن الين و ديگر فن آوري هاي ارتباطات تعاملي 
)ICT( داده ش��ده اس��ت که به کاربران آن ها امکان 
مي دهد تا از طريق تب��ادل اطالعات، عقايد، دانش و 

عاليق با يکديگر تعامل داشته باشند.
همانطور که از نام آن بر مي آيد رس��انه اجتماعي، 
اجتماعات و شبکه هايي به وجود مي آورد و افراد را به 

مشارکت در آن ها تشويق مي کند. 
وبالگ ش��ايد ش��ناخته ش��ده ترين نوع رس��انه 
اجتماع��ي باش��د، اما اين واژه ان��واع ديگري را نيز در 
بر مي گيرد. پادکس��ت، ويکي ها، س��ايت هاي بحث و 
گفتگو، سايت هاي اجتماعي نش��انه گذار، سايت هاي 
ش��بکه اجتماعي، و س��ايت هاي تبادل محتوي از اين 

دست هستند.
رس��انه اجتماعي مي تواند به طرق مختلفي ارجاع 
داده شود، و اين امر اغلب به بخشي که از آن استفاده 
مي کند بستگي دارد. عبارت هاي ديگري که در بافت 
مشابهي مورد اس��تفاده قرار مي گيرند عبارتند از "نرم 
اف��زار اجتماع��ي"، "پ��ردازش اجتماع��ي"، و "وب2. 
". ب��راي راحت��ي بيش��تر در ادامه از عبارت "رس��انه 

اجتماعي" استفاده خواهيم کرد.
محبوبيت روزافزون رسانه اجتماعي، توجه برخي 
شرکت هاي آسيايي از جمله ش��رکت هاي اندونزيايي 
را به خود جلب کرده اس��ت. آن ها رس��انه اجتماعي را 
تريبون��ي براي برقراري ارتباط مي بينند. هم فرصت و 

هم دام در آنجاست. 
س��ازمان هايي که به روش معمول خود براي کار 
کردن با رس��انه ها ادامه مي دهند ممکن اس��ت دچار 
مشکل شوند اما اين بدان معنا نيست که کتاب قوانين 
را مي ت��وان به يکباره کنار گذاش��ت. حوزه هايي وجود 
دارد – به هر دو لحاظ قانوني و روش برتر – که هنوز 

به صورت آن الين و آف الين قابل استفاده است. 
کارگ��زاران روابط عمومي در اندون��زي وظيفه به 
خصوصي در اين ح��وزه دارند – و البته فرصتي براي 
تعيين اس��تاندارد. به ط��ور کلي، در مورد افش��اگري 
ممکن اس��ت اش��تباه صورت گي��رد، حتي اگ��ر الزام 

حرفه اي براي اين کار وجود نداشته باشد.
ب��راي مث��ال، توصي��ه مي ش��ود که ب��راي اداره 
ي��ک وبالگ ش��خصي، خواه ب��ه مس��ايل مربوط به 
روابط عموم��ي بپ��ردازد يا خي��ر، ماهي��ت کاربرد آن 
بايستي مشخص باشد. زماني که نظري را به وبالگي 
ديگر ارسال مي کنيد، بهتر است قيد کنيد که در حرفه 

روابط عمومي مشغول به کار هستيد. 
کارگ��زاران روابط عمومي همچنين بايد بدانند که 
شهرت امري کل گرا است. نمي توان تصويري که در 
رسانه هاي سنتي خلق شده است را به همراه تصويري 
کامال متفاوت در رس��انه اجتماعي حفظ کرد. رس��انه 
جديد و س��نتي بايد اين مس��اله را به ذهن بس��پارند. 
ش��هرت يک پيوس��تار است. رس��انه اجتماعي در اين 

خصوص دام هاي فراواني را مي گستراند. 
هر روز تعداد بيش��تري از شرکت هاي اندونزيايي 
رس��انه اجتماعي را در ارتباطات خ��ود مي گنجانند. به 
عن��وان يک پديده جديد، اين ح��وزه به لحاظ قانوني 

همچنان در حال توس��عه اس��ت. در حالي که رس��انه 
متفاوت است، بسياري از قوانيني که در مورد نشريات 
و برنامه هاي راديو و تلويزيوني وجود دارد در اين حوزه 

نيز بايستي لحاظ شود. 
بحث هاي فراواني درباره کاربرد رس��انه اجتماعي 
وج��ود دارد، و در عين حال، هيچ پاس��خ قطعي براي 
آن وجود ندارد. س��ازمان ها همواره در جستجوي اين 
هس��تند که نام تجاري خود را از س��وء استفاده يا سوء 
تعبي��ر مصون نگه دارند و همچنين در برابر هر عملي 
که به ش��هرت آنان لطمه وارد س��ازد حد مش��خصي 
مس��ئوليت قانوني دارند. آگاه بودن سازمان از مسائل 
احتمالي بدين معنا اس��ت که مي تواند براي جلوگيري 

از محقق شدن آن ها اقداماتي انجام دهد. 
رس��انه اجتماعي امر برقراري ارتباط با خبرنگاران 
را در خ��ارج از پاي��گاه اطالعاتي ثابت رس��انه، براي 
کارگزاران روابط عمومي س��اده تر کرده اس��ت. اکنون 
بي��ش از ه��ر زم��ان ديگ��ري مي ت��وان از اقدامات 
خبرن��گاران، عالئق آن ها و نح��وه دلخواه آن ها براي 

کار با کارگزاران آگاه شد. 
ب��راي کارگزاراني که س��عي دارن��د از طريق اين 
کانال ه��اي جديد ب��ا خبرنگاران ارتب��اط برقرار کنند، 

جلب کردن توجه خبرنگاران به هنگام لزوم س��اده تر 
مي ش��ود. اين پديده همچنين گزينه هاي رسانه اي را 
افزايش مي دهد، زيرا براي پوش��ش رس��انه اي ديگر 
محدود به چاپ، راديو، تلويزيون يا وب سايت نيست. 
خبرن��گاران اندونزيايي در حال يادگيري مديريت 
و پردازش بهتر اطالعات هس��تند. خبرنگاران امروزه 
وبالگ نويس هس��تند و به ايج��اد فيلترهاي پيچيده 
براي پست الکترونيکي و ليست سياه روابط عمومي ها 
متوسل ش��ده اند؛ اين بدان معني اس��ت که بسياري 
از آن ه��ا بار ديگ��ر پذي��راي نامه هاي گيرا هس��تند. 
ش��بکه هاي اجتماعي يا سيستم هاي تحت شهرت که 
امکان دسترس��ي به اخبار موثق درباره يک شرکت را 
براي خبرنگاران فراهم مي کنند، به آنان کمک مي کند 
تا به درخواست هاي روابط عمومي يک شرکت سريع تر 

پاسخ دهند. 
ارزيابي ميزان موفقيت تالش هاي رسانه اجتماعي 
يک س��ازمان براي مقاصد تجاري به ان��دازه ارزيابي 
ديگر فعاليت هاي روابط عموم��ي اهميت دارد. اين به 
سازمان کمک مي کند تا ارزش کار سازمان خود را به 
نماي��ش بگذارد، بودجه را تنظي��م و براي آينده برنامه 

ريزي کند. 

درست مانند رسانه هاي سنتي، هيچ روش منحصر 
به فردي براي ارزيابي رسانه اجتماعي وجود ندارد، اما 
تعدادي روش موجود اس��ت. همانند هر فعاليت برنامه 
ريزي ش��ده ديگري، اهداف خود را در ابتدا مشخص 
کنيد و سپس به اندازه گيري عملکرد و ميزان موفقيت 

نسبت به آن اهداف بپردازيد. 
تحليل و منبع يابي موثر رس��انه اجتماعي عبارت 
است از: ارزيابي رسانه اجتماعي را نرمال سازي کنيد – 
به خاطر داشته باشيد که اين نيز نوعي از رسانه است؛ 
اي��ن کار را در خال انجام ندهيد – آن را با تحليل کلي 
رسانه اي خود ادغام کنيد تا چشم اندازي کامل و قابل 
مقايسه از رسانه داشته باشيد که منعکس کننده تجارب 
رس��انه اي مصرف کننده و همچني��ن ديدگاه مصرف 
کننده باش��د، و رسانه سنتي و رس��انه ساخته دست و 
انديش��ه مصرف کننده را در کنار هم داش��ته باش��يد؛ 
و ب��راي دي��دن و تحليل همه چي��ز در دنياي مجازي 
وس��واس نداشته باشيد – اين کار گمراه کننده است و 

مي تواند سبب افزايش بيهوده هزينه ها شود. 
تجرب��ه مصرف کننده بايد معيار قرار گيرد. )منبع: 
انجمن بين المللي ان��دازه گيري و ارزيابي ارتباطات يا 

 )AMEC
هيچ قانون سخت يا س��ريعي براي سازمان هايي 
که مايل به اس��تفاده از رس��انه اجتماعي هستند وجود 
ندارد، و اين چش��م انداز دائما در حال تکامل است. اما 
به هر حال، باز بودن و ش��فاف ب��ودن عوامل کليدي 

هستند.
سازمان ها و افرادي که اين عامل را ناديده گرفته 
و به آن احترام نگذارند، به دليل بازگو نکردن روش��ن 
مقاصد تج��اري، از جانب مردم به س��وء اس��تفاده از 
رس��انه اجتماعي متهم خواهند ش��د – و بدين ترتيب 
نتيجه اي معکوس خواهند گرفت. ش��ما بايد به قوانين 
و اتيکت ه��اي جامع��ه اي که در آن عضو مي ش��ويد 

وفادار بمانيد. 
حوزه اي وجود خواهد داش��ت که به شما مي گويد 
چگون��ه از ي��ک وب س��ايت اس��تفاده نمايي��د. اين 
توضيحات شامل سياست ها و راهبردها است تا بتوانيد 
درب��اره چگونگي ارتباط ب��ا ديگ��ر بازديدکنندگان از 
سايت تصميم بگيريد. اگر قادر به يافتن اين اطالعات 
نيس��تيد، با فردي تم��اس بگيريد و ي��ا در ميزگردها 
ش��رکت کنيد تا بدانيد چه چي��ز قابل قبول و چه چيز 

غيرقابل قبول است. 
رس��انه اجتماعي حوزه اي درحال تکامل است، با 

تحوالت و نوآوري هاي منظم. 
اين چشم انداز دائما در حال تغيير است و مسائلي 
که امروز بر شما فشار مي آورد احتماال در آينده نزديک 

با مسائل ديگري جايگزين مي شود.
بنابراين بهتر است به خاطر بسپاريم که با پيدايش 
ش��کل هاي جديدي از رس��انه اجتماعي، چالش هاي 
جدي��دي پي��ش روي کارگ��زاران روابط عموم��ي در 

اندونزي قرار خواهد گرفت. 
* نيکو واتيمن��ا، داراي مدرك دکت��را، و مدرس 
ارشد دوره کارشناسي ارشد در دانشکده روابط عمومي 

لندن در جاکارتا مي باشد.

رسانه اجتماعي 
و وظايف روابط عمومي

نوشته: نيكو واتيمنا*
گروه ترجمه موسسه کارگزار روابط عمومي

به نام خداوند يکتا
1- ما دانش آموختگان رشته روابط عمومي، متعهد مي شويم همواره براي ايجاد شرايط فرهنگي و اخالقي که 
در آن شان و مقام واالي انسان در نظر گرفته شده باشد، تالش کرده و از هر گونه تبعيض پرهيز نماييم.

2- ما دانش آموختگان رش��ته روابط عمومي، متعهد مي ش��ويم در طول فعالي��ت حرفه اي، تالش خود را بر 
توسعه فرهنگ ايراني، اسالمي معطوف کرده و در جهت سربلندي ايران عزيز گام برداريم.

3- متعهد مي شويم ضمن ايجاد کانال هاي دسترسي افراد به اطالعات، به گونه اي شايسته بسترساز اعتماد 
متقابل ميان سازمان متبوع و مخاطبان آن شويم.

4- متعهد مي ش��ويم در انجام وظايف حرفه اي خود به اصول اخالقي و قوانين کشور از جمله قانون اساسي 
جمهوري اسالمي، پايبند بوده و سايرين را نيز به پايبندي به اين قوانين تشويق نماييم.

5- متعهد مي ش��ويم هميش��ه و در همه حال صداقت، احترام به حقوق ش��هروندان، پرهيز از اس��تفاده از 
تکنيک هاي فريبکارانه، پرهيز از تبعيض در ارايه خدمات را مد نظر قرار داده و هر روز، بيش از پيش در 

جهت ارتقاء کيفي حوزه روابط عمومي گام برداريم.

منشور اخالقي فارغ التحصيالن رشته 
روابط عمومي دانشگاه علمي کاربردي اصفهان

ادامه از صفحه اول
باقريان مدير عامل موسس��ه ضمن بيان اين مطلب، گفت: در نظر است 
جشنواره هاي ساليانه با عنوان جش��نواره روابط عمومي الکترونيک با حضور 
روابط عمومي ها برگزار ش��ود تا ضمن ارايه الگوهاي برتر به ديگران، زمينه 
رقابت س��الم با اهداء جايزه به برگزيدگان فراهم ش��ود. وي با بيان اين که 
سنجش و ارزيابي روابط عمومي ها در بخش فعاليت هاي الکترونيکي موجب 
شناخت بيش��تر وضعيت روابط عمومي ها در اس��تفاده از کاربردهاي فناوري 
اطالعات مي ش��ود خاطرنشان کرد: با سنجش دقيق اقدامات انجام شده در 
اين بخش، ميزان تحقق و اس��تقرار نظام روابط عمومي الکترونيک مشخص 

مي شود.
باقري��ان از برگ��زاري اي��ن جش��نواره با اع��الم فراخ��وان و معيارها و 

مالك هاي ارزيابي جشنواره در سال آينده خبر داد.

اولين جشنواره ملي روابط عمومي الکترونيک 
برگزار مي شود
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سال اول
شماره دوم
مردادماه 
1389

نشريه 
ويژه شبکه 
اطالع رسانی 
روابط عمومي

حض��ور پرش��ور روابط عمومي ه��ا در اي��ن 
کنفرانس نش��ان دهنده  اين است که همه براي 

اين موضوع اهميت زيادي قائل هستند.
ش��ما براي اولين بار توانس��ته ايد جنبه هاي 
مثبت اي��ران را به جهان معرفي کنيد، کاري که 
وزارت امور خارجه هم نتوانس��ته به خوبي انجام 
دهد. به عبارت ديگر ش��ما راه ده س��اله را يک 
ساله طي کرده ايد و نمره شما عالي است و اين 
کار الگوي خوبي براي ديگران خواهد ش��د. من 

واقعًا از برنامه هاي شما لذت بردم.

جان س��اندرز گفت: از ديد من اين کنفرانس 
يک انق��الب در زمينه روابط عمومي در کش��ور 
ايران بود. وي ضمن تبريک به دست اندرکاران 
اي��ن کنفرانس، افزود: اگ��ر روابط عمومي درباره 
واقعيت اس��ت، پس واقعي��ت دقيقا همان چيزي 
اس��ت که روابط عموم��ي بيان مي کند. س��اندرز 
افزود: با هر ايراني که در طول کنفرانس برخورد 
کرديم خونگرم، صميمي و آگاه بود که اش��تياق 
ش��ديدي ب��ه يادگيري داش��ت و ب��ا چيزي که 
غربي ها مي گويند، متفاوت است. وي گفت: شما 
مطالب زيادي براي گفتن داريد. سعي کنيد اين 
مطالب را به گوش افراد آن سوي مرزها برسانيد 

تا جهان به سوي آرامش بيشتري پيش برود.

رئي��س ايپرا اظهار داش��ت: اي��ن کنفرانس 
تجرب��ه اي فرام��وش نش��دني براي م��ن بود تا 
درب��اره ايران و صنعت روابط عمومي آن بيش��تر 
بياموزم. وي سازماندهي و محتواي مطالب ارائه 
شده توسط س��خنرانان را عالي توصيف کرده و 
اف��زود: از مهمان نوازي گرم ايرانيان متش��کرم. 
لوال زقلمه، در پايان س��خنانش ضمن اس��تقبال 
از عضوي��ت کارگزاران روابط عموم��ي ايران در 
انجمن جهان��ي ايپرا گفت: م��ن از اين موضوع 

حمايت مي کنم.
وي اظهار امي��داواري ک��رد، روابط عمومي 
ايران در مناس��بات آينده ايپ��را نقش عمده تري 

ايفا کند.

منش��ور اخالق��ي بين الملل��ي روابط عمومي 
همزم��ان ب��ا برگ��زاري کنفران��س بين الملل��ي 

روابط عمومي در ايران منتشر شد. 
بر اس��اس اين منش��ور که به منش��ور آتن 
معروف اس��ت، تمام اعضاء با عضويت در انجمن 
بين الملل��ي روابط عمومي، پاپيبن��دي خود را به 
منشور اخالقي بين المللي که بخشي از آن مبتني 

برمنشور سازمان ملل است، اعالم مي دارند. 
بر اس��اس اين منشور اعضا متعهد مي شوند، 
در انج��ام وظائ��ف تخصص��ي خود ب��ه اصول 
اخالق��ي و قوانين مطرح در بيانيه جهاني حقوق 
بشر پايبند باش��ند، به مقام و شان انسان احترام 
بگذارند و به آن پايبند باش��ند و در مقام قضاوت، 

حقوق فردي را به رسميت بشناسند.
همچنين متعهد مي ش��وند، ب��ه معني واقعي 
کلمه ش��رايط اخالقي، روان ش��ناختي و ذهني 
گفت و گوي متقابل را فراهم کرده، حقوق طرف 
مقابل را در راستاي ابراز ديدگاه و عقيده خود به 
رسميت بشناسند و در همه حال به گونه اي رفتار 
کنند که حاکي از احت��رام به منافع طرف مقابل 
و در عي��ن حال منافع س��ازمان مربوطه، خود و 

عموم جامعه باشند. 

تجربه اي 
فراموش نشدني بود

اين کنفرانس 
يک انقالب بود

منشور اخالقي آتن 
در کنفرانس بين المللي 
روابط عمومي منتشر شد 

 دکتر کاظم معتمدنژاد 
پدر ارتباطات نوين ايران:

نمره شما عالي است

مقدمه
مدير ي��ا س��ردبير مانند ي��ک فيلتر ي��ا )صافي( 
عمل مي کن��د يعني از دادن اطالع��ات غير ضروري 
جلوگي��ري ک��رده و  فقط ن��کات ض��روري را منتقل 
مي کن��د. س��ردبيران مانند دروازه بانان و يا منش��ي ها 
عم��ل مي کنن��د. س��ردبير بخش هاي مختل��ف اتاق 
خبر و يا قس��مت هاي ديگ��ر را به ات��اق خبر مرتبط 
مي س��ازد. گاهي اوقات سردبير س��خنگوي اتاق خبر 
اس��ت. کارکنان به نظرات سردبير احترام مي گذارند و 
گاهي اوقات سردبير منابعي در دسترس دارد که ساير 
کارکنان براي گرفتن تصميمات بهتر به آن دسترسي 
ندارند. س��ردبيراني که خودشان را بين دنيايي از کاغذ 
مخفي مي کنند سردبيران خوبي نيستند. سردبيري که 
مش��غله زيادي داشته باشد، س��ردبيري که عالقه مند 
نباشد، س��ردبيري که نظرات و پيش��نهادات جديد را 
قبول نکند و س��ردبيري که دقت کافي ندارد، سردبير 

موفقي نيست.

ارتباطات موثر خبري بايد داراي دو 
ويژگي  زير باشد:

1. عالق��ه واف��ر به تمام مس��ائلي ک��ه در حرفه 
روزنامه نگاري راجع به آن صحبت شده است.

2. شناخت هنر برقراري ارتباطات از لحاظ سخن 
گفت��ن، گوش دادن و تصميم ب��راي تمرين اين هنر. 
ي��ک ارتب��اط خوب در ات��اق خبر باعث مي ش��ود که 
کارکنان احس��اس کنند که نظرات شان مورد ارزيابي 
قرار مي گيرد و س��ردبير احساس��ات و نگرش آنان را 

مورد توجه قرار مي دهد.

خالقيت در اتاق خبر
بهترين نتايج از بحث و گفتگوي آزاد در اتاق خبر 
به دست مي آيد. سرکوب کردن بحث ها باعث مي شود 
که نتايج هم س��رکوب  شوند. افراد اغلب از با گفتگو با 
همديگر، ازاحساس آزادي کمي برخوردار هستند، زيرا 
ممکن است مديرشان با آنها برخورد کند. بيشتر مردم 
چنين احساس��ي دارند که اگر با همديگر گفتگو کنند 
با س��ختگيري مديرشان مواجه مي ش��وند. اما توانايي 
گفتن نظرات ش��خصي، در حل مس��ائلي که مديران 

ب��ا آن مواج��ه مي ش��وند از اهميت باالي��ي برخوردار 
اس��ت. آزادي بيان، خالقيت روزنامه نگاران را افزايش 
مي دهد. خالقيت همان آزادي مي باشد. چون خالقيت 
از درون برمي خيزد لذا از بيرون هم براي شکوفا شدن 

نياز به آزادي دارد.
اگر در محيطي، نگاه خاصي تحميل شود خالقيت 
خيلي کمي ايجاد مي ش��ود. آزادي در بيان نظريات و 
بي��ان همه راه  حل هاي موجود براي حل يک مش��کل 

شرط الزم براي خالق بودن است.
ثابت شده است که همکاري در ميان بخش هاي 
مختلف اتاق خبر و جري��ان آزاد اطالعات خالقيت را 
افزاي��ش مي دهد و برق��راري آزادي در ميان مديران 
و کارکن��ان از اهميت بااليي برخوردار اس��ت تا آن ها 
بتوانند آزاد فکر کنند و بپرس��ند. اين باعث مي ش��ود 
که آن ها براي ارائه نظرات مس��تقل خودشان تشويق 
شوند و مسئوليت تغيير نحوه کار اتاق خبر را به عهده 

بگيرند.

خط مشي سياسي اتاق خبر
قدرت عمل، خط مش��ي سياس��ي اتاق خبر است.  
س��ردرگمي در رفتارهاي سياس��ي اتاق خب��ر، در اثر 
کمب��ود مناب��ع، تصميم��ات و اهداف مبه��م افزايش 
مي يابد. سردبيران مي توانند با برقراري روابط سياسي، 
قدرت اطالعاتي خودش��ان را افزايش دهند. مهمترين 
ن��وع مديري��ت و رهب��ري در اتاق خب��ر هنگامي رخ 
مي دهد که سردبير براي تقويت و توسعه توانايي هاي 
افراد از مهارت ها و بينش هاي خودش��ان استفاده کند. 
مديران به نوعي شيوه هدايتي نياز دارند که به محض 
تغيير شرايط و اوضاع بتوانند لوازم و تجهيزات را تغيير 
دهند، نظريات خالق را ش��کل دهن��د و براي کنترل 
سازمان اتاق خبر از مهارت هاي اجتماعي، پاداش  ها و 

تنبيه ها استفاده نمايند.

اتاق خبر و قدرت 
قدرت، عامل برانگيزننده بسيار مهمي است. مدير 
بايد در اتاق خبر بر ديگر افراد مس��لط باش��د وآن ها را 
کنترل کن��د. کارکناني که از احس��اس قدرت زيادي 
برخوردار هس��تند اغلب نقش رهب��ري را در اتاق خبر 

به عهده مي گيرند.
سردبيران باهوش براي رسيدن به اهداف شان از 
چنين افرادي اس��تفاده مي کنند. آن ها چنين افرادي را 
عضو کميس��يون برنامه ريزي ق��رار مي دهند تا در آن 
جا موثر باش��ند. سردبيران موفق به طور واضح اهداف 
خودشان را به گزارشگران توضيح مي دهند)بدون آنکه 
گزارش��گران احس��اس کنند جايي براي خالق بودن 
ندارند( س��ردبير موفق با دقت کافي اين پيش��رفت را 
مورد توجه قرار مي دهد و با پرس��يدن اين  س��وال که 
کاره��ا چگونه پيش مي رود، ه��دف را تقويت مي کند. 
سردبيران موفق نمي گويند که شما بايد اين گونه عمل 
کنيد بلکه مي گويند به نظر ش��ما چگونه مي توان اين 
کار را به شکل بهتري انجام داد و چگونه مي توانم به 
ش��ما کمک کنم. هرگز براي تحريک کارکنان خالق 
مانن��د روزنامه نگاران از س��الح ترس اس��تفاده نکنيد 
چني��ن کاري نتيجه عک��س خواه��د داد. موفقيت و 

پيشرفت را مورد توجه قرار دهيد.

استرس هاي اتاق خبر
در ات��اق خب��ر اس��ترس هاي زيادي وج��ود دارد 
بعضي از اين اس��ترس ها خوب هستند. برخي از انواع 
استرس هاي ديگر خوب نيس��تند بنا به گفته »گيل« 

علت اصلي استرس ها در اتاق خبر عبارتند از: 
- کارگريزي )غيبت از کار(

- تغيرات زياد کارکنان
- بهره وري کم

- عدم استراحت کافي و عدم وجود شادي
- روحيه پائين

- قطع روابط خانوادگي
- سوء استفاده هاي مالي 

- مشکالت بهداشتي و سالمتي
يک مدير خوب بايد بس��ياري از اين مشکالت را 
بر طرف س��ازد. استرس از فش��ار بيش از حد بر روي 
بدن ايجاد مي ش��ود اگر چنين فشاري خوشايند باشد 
ب��دن آن را مي پذيرد و اگر غير قابل قبول باش��د بدن 

آن را تحمل نمي کند.
نشانه هاي استرس به شرح ذيل مي باشد:

- اختالل در گوارش

- فشارهاي عضالني
- افزايش ضربان قلب
- افزايش فشار خون 

- سرد و مرطوب شدن پوست 
- ترشح هورمون آدرنالين 

داليلي که باعث ايجاد استرس 
مي شود عبارتند از:

1. محي�ط: وقت��ي محي��ط خوب باش��د ما هم 
خوب هس��تيم و وقتي محيط بد باشد ما دچار استرس 
مي شويم. اس��ترس ممکن است در اداره، خانه و يا به 

علت روابط شخصي باشد.
2. ضع�ف و آس�يب پذيري: اي��ن عامل، اثر 
اس��ترس بر روي سردبير و کارکنان اتاق خبر را تعيين 
مي کند و بس��تگي به فرد، شخصيت، وضعيت جسمي 
و رواني و ميزان آمادگي فرد براي مقابله با وقايع غير 
منتظره دارد. عالئمي که باعث مي ش��ود ش��ما ضعف 

خودتان را در مقابل استرس ارزيابي کنيد عبارتند از:
1. واکن��ش ش��ما به تغيي��رات زندگ��ي، بيماري 
)سرماخوردگي، شکم درد، دل به هم خوردگي( ممکن 

است باعث ايجاد تغييرات زيادي در زندگي شود.
2. هميش��ه يک رابطه  بين شخصيت شما و حمله 
قلبي وج��ود دارد اما اس��ترس مي توان��د تاثير زيادي 

داشته باشد. 

نتيجه گيري
 مديران بايد با تمرکز بر روي مس��ائل اصلي اتاق 
خبر که به آنها اش��اره شد فضايي را به وجود آورند که 
خالقيت اعضاي اتاق خبر شکوفا شده و بتوانند از آن 

در کار خود براي توليد و تهيه خبر بهره بگيرند.

مدير يا سردبير مانند يک فيلتر يا صافي عمل مي کند

خالقيت در اتاق خبر
■ ترجمه: هادي کمرئي



 يادداشت سردبير: 
زمان��ي که هر ک��س مي تواند درب��اره پا به عرصه 
گذاش��تن ش��ما ابراز عقيده کند، روابط عمومي نيازمند 
س��طح جدي��دي از مش��ارکت از جان��ب ش��رکت ها و 
کارآفرينان است. اما قوانين جديد روابط عمومي کدامند؟ 
برايان س��وليس، نويسنده مدعو، که پيش تر در همين 
ماه ُپستي را تحت عنوان "سير تکامل اطالعيه رسمي" 
نوش��ته بود، براي ما توضيح مي دهد که روابط عمومي 
چگون��ه تغيير کرده اس��ت و از 12 راز در روابط عمومي 

براي مبتديان پرده بر مي دارد. 
مدي��ران و کارگ��زاران روابط عمومي ب��ه کرات از 
من خواس��ته اند تا چگونگي بهره گيري از اين انقالب 
رسانه اي جديد را براي آن ها توضيح دهم. به خصوص 
اين که آن ها چگون��ه مي توانند در اين مقطع جذاب از 
زم��ان روابط عمومي را مؤثرتر و ش��خصي تر کنند. به 
تازگي در اين باره بحث هايي را مطرح کردم و از مدت ها 

پيش نيز اين کار را انجام داده ام. اما از آنجايي که اين 
بحث ها پراکنده بوده اند، تالش کردم تا اين بحث ها را 
در يک کانون توجه آن الين مطرح سازم تا طيف وسيع 

تري از عالقه مندان بتوانند از آن استفاده نمايند.

 راه طوالني که روابط عمومي تاکنون 
طي کرده است

هنگامه تولدي دوباره براي روابط عمومي سر رسيده 
است و کليشه هايي را که براي چندين دهه در اين حرفه 
جا خوش کرده بودند، به بيرون مي راند. اين تحول نه با 
وب2 يا آخرين موج رس��انه اجتماعي، بلکه در دهه 90 

زماني که وب با استقبال عمومي روبرو شد آغاز گشت. 
بله تاريخچه اي به اين بلن��دي دارد و در دهه آينده نيز 
متخصصان ارتباطات همچنان در تالش خواهند بود تا 

مفهوم عموم را به روابط عمومي بازگردانند.
صرف نظ��ر از آنچه فکر مي کني��م درباره انقالب 
روابط عمومي، رسانه جديد و رسانه اجتماعي مي دانيم، 
واقعيت اين اس��ت که ش��ايد کمتر از آنچ��ه باور داريم 
درباره ه��ر چيزي بداني��م. اکنون زمان آن اس��ت که 
راهنمايي کنيم و بياموزيم تا صنعتي را که براي ساليان 
متمادي گرفتار آفت س��وء تفاهم شده است و به راستي 

از روابط عمومي خالي بوده است، نجات دهيم. 
روابط عمومي امروز بيشتر از هر زمان ديگري است، 
توانات��ر و مؤثرتر از نوش��تن صرف اطالعيه رس��مي و 
ارسال آن به ارتباط هاي به وجود آمده توسط بانک داده 
رسانه ها. امروز دنياي رسانه نه تنها به روي رسانه هاي 
س��نتي بلکه به روي وبالگ نويس��ان و از همه مهمتر 
مش��تريان، يعني افرادي که ما خواهان دس��ت يابي به 

آن ها هستيم، باز است. 

 روابط عمومي1
 )Ivy Lee( در حدود 100 س��ال پيش، آيوي لي
و ادوارد برناي��ز )Edward Bernays( دانش و هنر 
روابط عمومي مدرن را خلق کردند. باور داش��ته باشيد يا 
نه، فلس��فه آن ها مي تواند همچنان براي تکامل بيشتر 
روابط عمومي مورد اس��تفاده ق��رار گيرد – به خصوص 

زماني که صحبت از علوم اجتماعي باشد.
ماشين تبليغات روابط عمومي1 در طول سال ها راه 
خود را گم کرد. ما گرفتار بزرگ نمايي، تحريف حقايق، 
حرف هاي نامفهوم و هرز نامه شديم، و فراموش کرديم 

که پي.آر. همان روابط عمومي است. 
وارد رس��انه اجتماعي و دموکراس��ي سازي وب و 
محتوي شويد. امروز رسانه ها و توليدکنندگان محتوي 
ي��ک گام ب��ه عقب رفته ان��د با اين ادعا ک��ه خواهان 
دس��ت يابي هدفمند هستند. براي آن دسته از افراد که 
رسانه اجتماعي را با بازاريابي آن الين اشتباه مي گيرند 
باي��د بگويم که رس��انه اجتماعي هر آن چيزي اس��ت 
که از اينترنت براي تس��هيل گفتگ��و ميان افراد کمک 
مي گيرد – بازاريابي اجتماعي نيس��ت. من واژه افراد را 
به کار مي برم زيرا زماني که به جاي بازاريابي شرکت ها 
و مخاطبين به گفتگو فکر مي کنيد، فرايند ارتباط داراي 

ويژگي انساني مي شود. 

 روابط عمومي2 = روابط عمومي 
گفتگويي و تعاملي

وب هم��ه چيز را تغيير داده اس��ت و اين بازآفريني 
مستمر روابط عمومي2 يا روابط عمومي جديد را به وجود 

آورده است.
روابط عمومي 2، همانطور که س��ال ها پيش تعريف 
کردم، تحقق تغيير همه چيز توس��ط وب اس��ت، بدين 
ترتي��ب که مردم را وارد فرايند س��نتي نفوذ مي کند. به 
ناگهان فرصتي به ما داده شد تا نه تنها از طريق صاحبان 
رس��انه ها به مخاطبين خود دست يابيم، بلکه از طريق 
کانال هاي آن الين به نشر و تبادل اطالعات بپردازيم تا 

با اصالت بيشتر و مستقيم ارتباط برقرار کنيم.
روابط عموم��ي2، در کمترين حالت، به ريش��ه هاي 
روابط عمومي بر مي گردد تا ارتباط با عموم را به فرايند 
بازگرداند. اکن��ون، روابط عمومي به معناي گوش دادن 
اس��ت و دخيل کردن تأثيرگذاران و گروه هاي ذي نفع 
در س��طح خودشان است. روند جديد روابط عمومي را از 

تبليغ باز مي دارد و به برقراري ارتباط سوق مي دهد. 
فرصتي اس��ت تا نه تنها با خبرنگاران س��نتي کار 
کنيم، بلکه مس��تقيماً با س��ري جديدي از تأثيرگذاران 
تصادفي آشنا شويم، و اين توانايي ماست تا مستقيماً با 

مشتريان صحبت کنيم.
ديگ��ر خبري از خدم��ات تجاري و ب��زرگ نمايي 
نيست. بلکه همه چيز درك بازار، نياز مردم، و دسترسي 
به آن ها در س��طح خيابان است – بدون اين که در اين 
راه به کسي توهين شود. روابط عمومي گفتگويي در حال 
تبديل ش��دن به ترکيبي از ارتباطات، خدمات مشتري، 

فعاليت هاي هدفمند و بازاريابي تحت وب است.
حرک��ت از روابط عموم��ي1 ب��ه روابط عمومي2 به 
روابط عمومي پرمعناتر، مؤثرتر و آگاه تر، بدون ش��ماره 
نسخه مي انجامد. نتيجه تنها روابط عمومي خوب است. 

و مي تواند براي ش��ما به چه مفهوم باش��د؟ به اين معنا 
اس��ت که هوش��مندانه تر، متفاوت و ش��خصي درباره 

مسايل بيانديشيد. 

 اسرار
شما ممکن است يک کارآفرين يا يک شرکت تازه 
تأس��يس و نيازمند به مصرف کننده باش��يد، يا شايد به 
تازگي کسب و کاري را آغاز کرده ايد و به دنبال جذب 
س��رمايه هستيد و به چيزي نياز داريد تا شما را به يک 

قرارداد تجاري جذاب تر راهنمايي کند. 
هر س��رمايه گذار مخاط��ره آميز و ه��ر کارآفرين 
موفقي به ش��ما خواه��د گفت که ي��ک روابط عمومي 
خوب ش��ما را به مقصود مي رس��اند، در حالي که يک 
روابط عمومي بد يا متوسط رشد شما را متوقف و روابط 
فعلي و بالقوه ش��ما را تهديد خواه��د کرد و همه آن ها 
ايده هايي درباره چگونگي اقدام بعدي ش��ما قرار دارند. 
ام��ا در حال حاضر، بزرگ ترين مانعي که بين ش��ما و 
موفقيت وجود دارد به دس��ت آوردن آن مشتريان است 
– و مطبوع��ات خوب )اعم از س��نتي و جديد( پلي بين 
ش��ما و آن ها مي زند. براي رسيدن به مرحله بعد، بايد از 
اسرار يک روابط عمومي مؤثر آگاه باشيد به خصوص در 
دنياي پر از رقابت وب2 امروز. کس��ب و کار شما دوره 
حساسي را مي گذراند و ش��ما نمي توانيد آينده عالمت 
تجاري خود به دست هر کسي که تنها اطالعيه رسمي 

نوشتن و ارسال آن را مي داند بسپاريد.

 راز شماره 1
درک اين مطلب که کسب و کار شما تنها خبر 

تجاري موجود در شهر نيست:
وبالگ نويسان و گزارشگران در زمره پرمشغله ترين 
افرادي هستند که شما تمايل به ديدن شان داريد. آن ها 
دائم��اً به دنبال جذاب ترين اخب��ار مربوط و قابل پيوند 
دادن هس��تند مخصوصا اگر پيش از همه به آن دست 
يابند. اما در واقع، آن ها بيشتر وقت خود را صرف زير و 
رو کردن پست هاي الکترونيکي، اطالعيه هاي رسمي، 
پيام هاي فيس بوك، اس��کايپ، اس.ام.اس ها، و آي.ام.

اس مي کنن��د. بنابراي��ن تقريبا معج��زه خواهد بود اگر 
بتوانيد اخبارتان را از اين طريق منتشر کنيد. 

در پايان روز، شما تنها شرکت داراي يک خبر مهم 
نيستيد. صرف جديد بودن خبر شما آن را داراي ارزش 
خبري نمي کن��د. وبالگ نويس��ان و خبرنگاران جذب 
اخبار خوب مي ش��وند و هر چه زمان بيشتري را صرف 
تهيه خبر مذکور کرده باشيد- براي هر فردي که مايليد 
خبر به سمع و نظر او برسد- راه را براي کمک گرفتن 

از آن ها بازتر کرده ايد.

 راز شماره 2
انتخاب فرد يا گروه مناسب براي روابط عمومي:

س��رمايه گذاران يا مشاوران ش��ما، يکي از اين دو 
توصيه را به شما خواهند داشت با اين جمله آغازين که 
"شما به روابط عمومي نياز داريد". آن ها به شما توصيه 
مي کنند ک��ه يا به يک ش��رکت روابط عمومي مراجعه 
کنيد، ش��رکتي که خود قبال ب��ا آن کار کرده ايد، يا اين 
ک��ه خودتان کار روابط عموم��ي را بر عهده بگيريد تا با 
افراد محترم در بازار هدف خود ارتباط برقرار کنيد و در 
ضمن در هزينه ها نيز صرفه جويي کنيد. اين که وظيفه 
روابط عموم��ي را خ��ود به عهده بگيري��د به نظر خوب 
است، اما به س��رعت در مي يابيد که دسترسي به افراد 
م��ورد نظر در بازار هدف بي��ش از آنچه فکر مي کرديد 
مستلزم صرف زمان اس��ت. به عالوه، مسايل ديگري 
نيز وجود دارد که بايد بر آن ها تمرکز کنيد و هر فعاليت 
خوب روابط عمومي شما را در جايگاهي قرار مي دهد تا 

با تأثيرگذاران بر تجارت شما ارتباط برقرار کنيد. 
هر کس��ي مي توان��د يک اطالعيه رس��مي تنظيم 
کند و براي عده اي ارس��ال کند. به خاطر داشته باشيد، 
گاه بابت پولي که پرداخ��ت مي کنيد، خدماتي دريافت 
مي کنيد و گاه تنها مورد س��وء اس��تفاده قرار مي گيريد. 

بنابراين مهم اس��ت راه حلي بيابيد که در وس��ع ش��ما 
باش��د، اما همزمان از گروه روابط عمومي خود نتيجه اي 

بخواهيد که تأمين کننده نياز شما باشد. 
به هنگام مالق��ات با متخصصان روابط عمومي، از 
آن ها بخواهيد تا به طور مختصر ش��رکت هاي مشتري 
پيش��ين خود را معرفي کنند و ب��ه نحوه خالصه گويي 
آن ه��ا درباره هر ش��رکت و کاري که آن ه��ا براي آن 
ش��رکت انجام داده اند دقت کنيد. توانايي نش��ان دادن 
نتايج قبلي به دس��ت آمده براي ش��رکت هاي ديگر و 
داش��تن روابط با ش��رکت ها، يکي از ضروريات است و 
چيزي نيست که شما ناديده بگيريد. همچنين آن ها را 
امتحان کنيد تا مطمئن شويد از بازار، فن آوري، مزايا و 
چالش هاي مربوط به شما مطلع هستند. اگر نتوانند شما 
را مج��اب کنند، چطور انتظار داريد وبالگ نويس��ان و 

خبرنگاران شکاك را مجاب کنند.
دو س��وال اساسي که بايد به هنگام انتخاب مشاور 
روابط عمومي از آن ها بپرس��يد عبارت اس��ت از: 1� آيا 
پهناي باند کافي داريد تا ما را در رسيدن به اهداف مان 
کمک کنيد – و اگر با يک ش��رکت روبرو هس��تيد – 
2� چه کسي مس��وول روابط عمومي شرکت ما خواهد 
بود و اگر آن شخص شما نيستيد، آيا ممکن است با فرد 

مورد نظر نيز مالقات داشته باشيم.

 راز شماره 3
مشارکت در بازاريابي:

ش��ما نيز به همان اندازه در فراين��د روابط عمومي 
حايز اهميت هستيد. شما نيز مي توانيد خود را به صورت 
آف الين و آن الين به وبالگ نويس��ان و گزارشگران 
معرف��ي کنيد تا ب��ا تأثيرگ��ذاران ارتباط برق��رار کنيد. 
تأثيرگذاران مي توانند ش��رکت شما را در اتخاذ منحني 

ناقوسي بازار کمک کنند. 
نوش��ته هاي آن ها را بخوانيد و نظر بدهيد. پيش از 
اين که به چيزي نياز داشته باشيد، يک پست الکترونيکي 
کوتاه براي معرفي بفرس��تيد. در يکي از رويدادهاي فن 
آوري ش��بکه س��ازي در نزديکي خود شرکت کنيد تا از 
سرمايه اجتماعي برخوردار شويد، با افرادي که مي توانند 
به ش��ما کم��ک کنند، و ش��ما نيز در ع��وض به آن ها 
کمک کنيد، مالقات کنيد. مشارکت يعني بازاريابي و با 
مش��ارکت فعال هم به صورت آن الين و هم در دنياي 
واقع��ي، ارتباطاتي ايجاد مي کنيد که مي تواند به رش��د 

عالمت تجاري و سرمايه اجتماعي شما کمک کند. 
اين نکته را به ذهن بس��پاريد که نحوه مش��ارکت 
ش��ما، در دنياي مجازي يا واقع��ي، به عالمت تجاري 
ش��ما کمک مي کند – به خصوص در حوزه رسانه هاي 
اجتماعي. نظرها، مش��خصات شما در شبکه اجتماعي، 
پس��ت هاي وب��الگ، عکس هاي��ي ک��ه به اش��تراك 
مي گذاريد، همگي در موتورهاي جس��تجوي س��نتي و 

ابزار جستجو رسانه جديد قابل يافتن هستند. 

 راز شماره 4
براي هر مرحله از رشد مخاطبين هدف خود را 

مشخص کنيد
موقعي��ت خ��ود را در ف��ن آوري و تس��خير ب��ازار 

اسرار روابط عمومي براي مبتديان
■ نوشته برايان سوليس
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شناسايي کنيد و اهداف کلي و جزئي واقع گرايانه اي که 
تجارت شما را به مرحله بعد رهنمون سازد تعيين کنيد. 
اين قس��مت از اهميت بسيار برخوردار است چرا که به 
ش��ما نشان مي دهد مشتريان شما چه کساني هستند و 

براي کسب اطالعات به کجا مراجعه مي کنند. 
اکن��ون بيش از هر زم��ان ديگ��ر درك اين نکته 
اهميت دارد که "يک" مخاطب براي اخبار ش��ما وجود 
ن��دارد. نفوذ و تأثير معموال يک فرايند چپ به راس��ت 
اس��ت که توجه افراد را در مس��يري که طي مي کند به 
خود جلب مي کند. اين مرحله به شما امکان مي دهد تا 
ويدئوها، وبالگ ها، و رس��انه هايي را که اکنون و در هر 
مرحله از رشد، به مخاطبين هدف شما دست مي يابند، 
شناس��ايي کنيد )خواهيد ديد ک��ه مخاطبين به همراه 

شرکت شما سيري تکاملي طي مي کنند(.

 راز شماره 5
اطالع رساني در روز دوشنبه ممنوع:

يک روز را براي اخبار تعيين کنيد، مثال س��ه شنبه 
س��اعت 11:30 صب��ح و پيش از آن ک��ه کااليي را به 
ب��ازار عرضه کنيد، ذهن مردم را ب��راي آن آماده کنيد. 
دوشنبه ها و صبح زود ترافيک خبري باالست، بنابراين 
اگر اطالع رس��اني خود را کمي به تأخير بياندازيد نتيجه 
بهتري خواهيد گرفت. در اينجا بهتر اس��ت اشاره اي به 
تفاوت ميان خبر انحصاري و اخبار تاريخ دار داشته باشيم. 
اخبار تاريخ دار بدين صورت هستند که رسانه مورد نظر 
موافقت مي کند تا خبر دريافتي را تا نرس��يدن يک موعد 
مقرر منتش��ر نسازد. در حالي که اخبار انحصاري اخباري 
هس��تند که ش��ما تنها در اختيار يک نفر يا رس��انه قرار 
مي دهيد و نه بيش��تر. اخبار انحصاري و اخبار تاريخ دار 
نبايد مورد س��وء استفاده قرار بگيرد. شما بايد به آن ها و 

افرادي که با ايشان کار مي کنيد احترام بگذاريد.
مهلت دادن به خبرنگاران و وبالگ نويسان بسيار 
مهم است. آن ها پرمش��غله هستند و براي تنظيم يک 
خبر به بيش از يک س��اعت زمان نياز دارند. زماني که 
يک خبر يا اطالعيه رس��مي منتشر شد، آن ها ديگر به 
آن اهميت نخواهند داد. شغل آن ها )در حالت ايده آل( 

انتشار خبر است نه بازنويسي اطالعيه هاي رسمي.
زماني ک��ه خبري تاريخ دار اس��ت، درب��اره اولين 
گزارشگر يا وبالگ نويسي که قرار است خبر را منتشر 
س��ازد تصميم بگيريد. در مورد اخب��ار تاريخ دار، من به 
اس��تراتژي "هر چه کمتر بهتر" معتق��دم تا 1( قدرداني 
خود را نس��بت به کس��اني که مايليد با ايشان کار کنيد 
نشان دهيد – اين مسئله نسبت به نوع اطالعيه که به 
نظر ش��ما ارزش خب��ري دارد و همچنين مخاطبي که 
بيش��ترين ميزان عالقه را به خبر نشان مي دهد تفاوت 
مي کن��د؛ 2( اين احتمال را پايين بياوريد که کس��ي از 
شرايط تعيين شده سرپيچي کرده و خبر را پيش از موعد 

منتشر کند )اين اتفاق معموال به اشتباه رخ مي دهد(.

 راز شماره 6
هي�چ دو خبرن�گار يا وبالگ نويس�ي مانند هم 

نيستند:
ب��ه تکاليف خود عمل کنيد. پس از انتخاب افرادي 

که مايليد با ايش��ان قبل و بع��د از تاريخ خبر کار کنيد، 
اطمينان حاصل کنيد که گروه روابط عمومي شما پيش 
از تماس با خبرنگاران يا وبالگ نويسان، از نحوه دلخواه 

هر يک از آن ها براي تماس مطلع شده باشند. 
هدف از اي��ن کار ايجاد يک چرخه ارزش��ي ميان 
گ��روه روابط عمومي با وبالگ نويس��ان و خبرنگاران و 
در نهايت مردمي اس��ت که س��عي داري��د اخبار خود را 
به گوش آن ها برس��انيد. شما اميدواريد که اين آخرين 
تماس ش��ما با اين تأثيرگذاران نباش��د، بنابراين زمان 
صرف کني��د و راه را پيدا کنيد ت��ا فرصت دوباره براي 

همکاري با آنان را داشته باشيد.
روابط پرورش داده مي شوند و بايد براي هر يک از 
طرفين مفيد باشد وگرنه گروه روابط عمومي وقت خود 
را ص��رف هدفمند کردن اخبار و هماهنگ کردن آن ها 
ب��ا جريان کار نمي کردند. درك همه چيز اس��ت. براي 
وجهه اي که س��عي در ايجاد و حفظ آن داريد دوندگي 

کنيد و به چيزي کمتر از آن راضي نشويد. 

 راز شماره 7
ميزان موفقيت به دس�ت آم�ده را اندازه گيري 

کنيد نه ترافيک ايجاد شده:
تعيي��ن معيارهاي ان��دازه گيري در ابت��داي امر به 
منظور مش��خص ک��ردن انتظارات در ه��ر دو طرف و 
همچنين تعيين تريبون اجرا حايز اهميت است. پوشش 
خبري مهم اس��ت اما هيچ کس نمي تواند پيش بيني يا 
ضمانت کن��د که وبالگ ها يا رس��انه هاي خبري، خبر 
مورد نظر شما را پوشش مي دهند. اما به هر حال، تعيين 
يک کميت )بر اساس کيفيت( براي پوشش خبري، البته 

با در نظر گرفتن فاکتور ريزش، کار مناسبي است.
روابط عموم��ي را همچني��ن مي ت��وان بر اس��اس 
گفتگوه��اي آن اليني ک��ه به محض انتش��ار خبر رخ 
مي ده��د، ترافيک به وجود آم��ده و همچنين ثبت نام و 
دانلودها ارزيابي نمود. تحليل و اندازه گيري مس��يري را 
براي اولويت بندي اهداف خود در زمان حال و آينده نشان 
مي دهد. در مورد تعداد بازديدکنندگاني که به عنوان معيار 
در نظر گرفته ايد واقع بين باشيد. همچنين از آسان بودن 
روند ثبت نام يا دانلود س��ايت م��ورد نظر و کوتاه و مؤثر 
بودن پيام ارس��الي اطمينان حاصل کنيد. روابط عمومي 
مي توان��د در ط��ول روز ايج��اد ترافيک کند ام��ا اگر به 
بازديدکنندگان يادآوري نشود که چرا از آن سايت بازديد 
مي کنند، يا اگر روند کند و مايه زحمت باشد، نرخ تبديل 

بازديدکنندگان به کاربران به سرعت کاهش مي يابد.

 راز شماره 8
خبر خود را براي تک تک تأثيرگذاران سفارشي 

کنيد تا بدين ترتيب کار او را آسان کرده باشيد:
نامه گيراي شما بايد به راستي جذاب، به ياد ماندني 

و مربوط باشد. ايجاز عامل کليدي است.
هر اطالعيه خبري را در چند جمله خالصه کنيد و 
موارد مهم را به صورت فهرس��ت تنها نام ببريد تا دليل 
اهميت خبر در نگاه اول براي خواننده مش��خص شود. 
خبر را براي هر فردي که اميد به دس��تيابي او داريد به 
صورت متفاوتي بس��ته بندي کني��د، چرا که هر يک از 
آن ه��ا نيازهاي متفاوتي دارند. ب��راي هر فرد تصاوير و 
فايل ه��اي گرافيکي و ويدئوهايي آماده کنيد تا او را در 
تنظيم خبر مربوط به شما کمک کنيد و بدين ترتيب او 
مجبور نخواهد بود وقت ارزش��مند خود را صرف کاري 
بکند که وظيفه ش��ما بوده است. بله وقت گير است. اما 
بدين ترتيب ش��ما رابطه اي يک به يک برقرار مي کنيد 

نه اين که هرزنامه ارسال کنيد.

 راز شماره 9
يک سخنگو براي خود تعيين کنيد:

اي��ن مورد هر بار قلب مرا به درد مي آورد. همانطور 
که پيش تر گفتم، من ش��اهد هزاران سخنراني آغازين 
بودم و بيش��تر آن ها غيرقابل تحمل بودند. پايه گذاران 
شرکت ها معموال اشتياق و عالقه بسيار به محصوالت 

توليدي خود دارند اما متأس��فانه اين ويژگي ضرورتاً از 
آنان يک سخنگوي خوب نمي سازد.

اولين تأثير بسيار حايز اهميت است. معرفي شرکت 
ش��ما به عموم، روي صحنه، به ص��ورت آن الين، در 
مطبوع��ات، يا راديو و تلويزيون، نيازمند چيزي جز يک 

سخنران آراسته نيست. 
هر چقدر هم که س��خت باشد، اگر شما 100 درصد 
بهترين صداي موجود در شرکت نباشيد، گزينه ديگري 
براي شما باقي نمي ماند. اما به هر حال همه اميدها از بين 
نرفته است. شما مي توانيد دوره هاي آموزشي سخنراني و 
رسانه ها را بگذرانيد و زماني که در موقعيت يک سخنراني 
قرار گيريد، مسلماً به عنوان يک سخنگوي ايده آل براي 

عالمت تجاري خود ظهور مي کنيد.

 راز شماره 10
وبالگ ش�رکت شما قدرتمندتر از آن است که 

فکر مي کنيد:
مطمئن هستم که همه شما اين مطلب را شنيده ايد 
که داش��تن يک وبالگ براي حفظ ارتباطات با جامعه 

خود بسيار حياتي است. 
اول اين که آن را دست کم نگيريد. دوم اين که آن را 
بيش از حد دست باال نگيريد. يک وبالگ صدا و تريبون 
شما براي رهبري انديشمند، نگرش، راه حل، نقطه عطف 
و توصيه است. در پايين ترين سطح به ارتقاء شخصيت 
ش��رکت ش��ما کمک مي کند. بهترين وبالگ ها به يک 
منبع و مقصود تبديل مي شود، که به نتيجه نهايي کمک 
مي کند. براي مثال، وبالگ رس��مي گوگل در فهرس��ت 

100 وبالگ اول تکنوراتي، در مرتبه 16 قرار دارد. 
در دني��اي برق��راري ارتباطات با وبالگ نويس��ان، 
گزارشگران، تحليل گران، ش��رکا و مشتريان، استراتژي 
ش��ما نمي تواند اين باشد که تنها زماني که اخباري داريد 
با ديگران تماس بگيريد. ارتباط نيازمند مراقبت و پرورش 

است و وبالگ شرکت مي تواند بسيار کمک کننده باشد.
پيش از و مابين اطالعيه ها، بايد در دنياي مجازي 
کام��ال فعال باش��يد و درباره پس��ت هاي مربوط که در 
وبالگ ها گذاش��ته مي ش��ود نظر بدهيد. اما از گذاشتن 
نظ��رات کوتاه، نامرب��وط، يا عصباني خ��ودداري کنيد. 
ت��الش کنيد تا به ارزش گفتگوه��ا بيافزاييد و آن را به 
وب��الگ خود پيوند دهيد. همچنين ميزبان گفتگوهايي 
مربوط در وبالگ خود باشيد و پيوندهايي از رابط هاي با 
اهميت را در وبالگ خود قرار دهيد. آن ها به اين مسايل 

اهميت مي دهند.
ش��ايد ناگفته پيدا باش��د، اما من بار ديگر يادآوري 
مي کنم ک��ه هيچگاه اخبار مربوط به ش��ما نبايد براي 

اولين بار در وبالگ خودتان نمايش داده شود.
نمايش اخب��ار مربوط به ش��ما در وبالگ خودتان 
پيش از آن که خبر در جاي ديگر منتش��ر شده باشد از 
ارزش خبري آن مي کاهد. درست مانند يک اتومبيل نو، 
که به محض س��وار شدن از قيمت آن کم مي شود. اين 
کار را به زماني موکول کنيد که اين خبر در محيط هاي 
ديگر منتشر ش��ده باش��د و در وبالگ خود پيوند تمام 
افرادي که در آن پوش��ش خبري شما را ياري کرده اند 
قرار دهيد. )البته در صورتي که گوگل باشيد، هر کار که 

مايل باشيد انجام مي دهيد(

 راز شماره 11
روابط وبالگ نويس�ان از "فهرس�ت الف" آغاز 
مي شود به مرکز جادو )Magic Middle( مي رسد:

گفتگوه��اي آن الين ترتيب داده مي ش��وند و هم 
اکنون نيازمند روابط عمومي است تا سيلوهاي مربوط را 
که به بازارهاي ارزشمند هدف مي رسد شناسايي کند. 

بهترين استراتژي هاي ارتباطات نه تنها مسووالن 
رسانه هاي سنتي و جديد بلکه ايده هاي مطرح در مرکز 
ج��ادوي منحني توج��ه را در بر مي گي��رد. مرکز جادو 
مطابق تعريف ديويد س��فري، وبالگ نويساني هستند 
ک��ه از 20 تا 1000 نفر ب��ه آن ها پيوند دارند. اين گروه 
هس��تند که روابط عمومي ها را قادر مي سازند تا به افراد 
با اهميت دس��ت يابند. آن ها تبادل اطالعات و گفتگو 
ميان مشتريان شما را به صورت مستقيم در قالب يک 
رويکرد ب��ه واقع نظير به نظير ممکن مي س��ازند و در 
بسياري از موارد، اين وبالگ نويسان مشتريان احتمالي 
شما هستند. تأثير آن ها روي نتيجه نهايي مستمر و در 

طول زمان قابل اندازه گيري است.

 راز شماره 12
گفتگوها را پيگيري و در آن ها شرکت کنيد:

ب��ا وجود ترافيکي ک��ه روابط رس��انه اي و وبالگ 
نويس��ان براي ش��ما ايجاد مي کنند، نمي توان اهميت 
شبکه هاي اجتماعي از جمله فيس بوك، توئيتر، پوانس، 
جيک��و، ديگ، رديت، اس��تامبل اپان، دليش��س، ديگو، 
فرندفيد، نينگ، ميکس، بِبو، گت َستيسَفکشن، گوگل و 
ياهو را ناديده گرفت. با اجرا و مديريت درست و بي ريا، 
آنچه در باال ذکر ش��د مي تواند تأثيري بيشتر از بهترين 
مقاله ها و پست ها داشته باشد و در طوالني مدت ارزش 
ارتباطاتي که در اين شبکه ها برقرار مي کنيد براي شما 

آشکار خواهد شد. 
مطلب��ي که در باال گفته ش��د به معناي تبليغات يا 
هرزنامه در شبکه هاي اجتماعي نيست. بلکه گفتگويي 
اس��ت – با يا بي مش��ارکت مستقيم شما - که حاصل 
ش��نيده ها و خوانده هاي شما درباره نظر افراد نسبت به 

شرکت شما مي باشد. 
در ش��بکه هايي که در باال نام برده شد يا هر شبکه 
اجتماعي ديگري نام شرکت، محصوالت يا رقباي خود 
را جس��تجو کنيد، ت��ا از مطالبي که درب��اره آن ها گفته 
مي ش��ود اطالع حاصل کنيد. با تحقي��ق در گفتگوها، 
روندها، و يا گروه ها، به نکات استراتژيکي براي راه يافتن 
به درون آن ها دس��ت مي يابيد. اين کار مس��تلزم صرف 

زم��ان اس��ت و انجام آن به تنهايي ممکن اس��ت براي 
ش��ما طاقت فرسا باشد. اس��تخدام يک مدير اجتماعي 
يا تقويت گروه روابط عمومي خ��ود براي انجام اين کار 
مي تواند شروع بسيار خوبي باشد. بدين ترتيب آن ها شما 
را به سمت گفتگوهايي که توجه شما را مي طلبد هدايت 

مي کنند و يا خود مستقيما بدان مي پردازند.
گوش دادن به اندازه منتشر کردن اهميت دارد. کساني 
که شنونده خوبي هس��تند، خوش صحبت هم مي شوند. 
توجه داش��ته باش��يد که از ي��ادآور گوگل براي ش��رکت، 
س��خنگويان، و محصوالت خود استفاده کنيد. خواندن و 
پاس��خ دادن براي مديريت مفاهيم، به اش��تراك گذاشتن 

مطالب تخصصي، و ايجاد وفاداري ضروري است.
روش��ن است که براي جلب توجه بايد رقابت کنيد 
و ب��راي اين که اين کار را به طور مؤثر و بي ريا انجام 
دهي��د، به ف��رد ديگري ني��از داريد تا اخبار ش��ما را به 
ش��يوه اي مناس��ب ميان افرادي که به مش��تريان شما 
دسترس��ي دارند منتشر س��ازند. اين کار فرايندي يک 
شبه نيس��ت. اين فرايند نيازمند سرمايه گذاري، ايجاد 
و ارتقاء روابط در زمان حال و در طوالني مدت اس��ت. 
و بله، اگر کارها را درست انجام دهيد، وبالگ نويسان، 
گزارشگران، و تحليل گران خواستار گفتگو با شما درباره 

شرکت و ديدگاه هاي شما خواهند شد.
● س��وليس مدير ش��رکت روابط عمومي و رسانه 
جديد Future Works در س��يليکون ولي است و 
وبالگي با عن��وان PR 2.0 را به همراه جف ليوينگ 
اس��تون مديريت مي کند. او همچني��ن به تازگي کتاب 
مش��ترکي با اين عنوان را به بازار عرضه کرده اس��ت. 
اين کت��اب راهنمايي براي ش��رکت هاي تجاري در به 
کارگيري اعمال نفوذ در رسانه جديد و اجتماعي است. 

اسرار روابط عمومي براي مبتديان
■ نوشته برايان سوليس
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جلسه دفاعيه رساله دکتري احمد يحيايي ايله اي 
دانشجوي دوره دکتري با موضوع » ارزشيابي عملکرد 
روابط عمومي موسس��ات اقتص��ادي - تجاري و ارايه 
الگوي مناس��ب« در دانش��کده علوم انساني دانشگاه 

علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسالمي برگزار شد.
استاد راهنماي اين رساله دکتر محمد سلطاني فر 

و استاد مشاور دکتر افسانه مظفري بود.
آنچ��ه در پ��ي مي آيد گزي��ده اي از اين رس��اله و 

تحقيق است:

 مراحل انجام تحقيق 
مرحل��ه اول: مطالعه مباني نظ��ري تحقيق براي 

استخراج مولفه ها و معيارهاي  مدل مفهومي
مرحله دوم: نظرس��نجي از گروه خبره  )20 نفر از 
صاح��ب نظران روابط عمومي( جهت آزمون، اصالح و 

تاييد مدل مفهومي )تهيه مدل نهايي تحقيق(
مرحله س��وم: ارزش��يابي عملک��رد روابط عمومي 
موسس��ات اقتصادي – تجاري )50 موسسه اقتصادي 

– تجاري( بر اساس مدل
 

 ابعاد مدل
نيازسنجي )شناسايي نيازهاي روابط عمومي( 

برنامه ريزي )تدوين برنامه هاي روابط عمومي( 
اجرا )اقدامات عملي روابط عمومي( 

ارزيابي )سنجش کمي و کيفي آثار روابط عمومي( 

 چکي�ده فارس�ي پاي�ان نام�ه: )ش�امل 
خالص�ه، اهداف، روش هاي اج�را و نتايج به 

دست آمده(:
روابط عمومي در موسس��ات اقتص��ادي – تجاري 
همچون روابط عمومي در س��اير موسس��ات، شرکت ها 
و س��ازمان ها کمتر با معيارها و اس��تانداردهاي علمي و 
کيفي مورد ارزشيابي قرار گرفته اند. اين پژوهش تالش 

مي کند با تعريف مدلي مناس��ب به ارزش��يابي عملکرد 
روابط عمومي موسسات اقتصادي – تجاري بپردازد.

 
 اهداف تحقيق

ارائه الگويي مناسب جهت مديريت روابط عمومي 
موسسات اقتصادي – تجاري؛ شناسايي و اولويت بندي 
شاخص هاي ارزشيابي عملکرد روابط عمومي موسسات 
اقتصادي – تجاري؛ تدوين مدل مفهومي ارزش��يابي 
عملکرد روابط عمومي موسس��ات اقتصادي – تجاري  
و ارزشيابي عملکرد روابط عمومي موسسات اقتصادي 

– تجاري بر اساس تحقيق ميداني از مهمترين اهداف 
تحقيق تلقي مي شود.

 
 روش تحقيق

اين رساله شامل س��ه بخش مي باشد: اول روش 
تحقي��ق اس��نادي )مطالعه الگوه��ا، تعاريف و وظايف 
روابط عمومي( براي تدوين مدل مفهومي؛  دوم روش 
پيمايش��ي براي آزمون مدل مفهوم��ي )بهره گيري از 
نظ��رات گروه خبره ب��ا رويکرد دلفي( و س��وم روش 
پيمايش��ي ب��راي ارزش��يابي عملک��رد روابط عمومي 

موسسات اقتصادي – تجاري.

 جامعة آماري
جامعه آماري اين تحقيق شامل دو گروه خبرگان 
و همچنين مديران روابط عمومي موسس��ات اقتصادي 
– تجاري اس��ت. گروه خب��ره آن دس��ته از خبرگان 
دانش��گاهي هس��تند که از نتايج حاص��ل از پردازش 
نظ��رات آنه��ا در فرايند پااليش م��دل مفهومي بهره 
گرفته شده است. اين گروه 20 نفر بوده اند. و مديران 
روابط عموم��ي از 50 موسس��ه اقتص��ادي – تجاري 

انتخاب شده اند.
 

 ابزار اندازه گيري و نحوه اجرا و 
ارزشيابي

در اي��ن تحقي��ق اب��زار ان��دازه گي��ري در روش 
ميدان��ي يا همان پيمايش��ي ، پرسش��نامه و مصاحبه 
بوده اس��ت براي تجزيه و تحليل اطالعات جمع آوري 
ش��ده از آم��ار توصيفي ش��امل ج��داول، نمودارها و 
همچني��ن آم��ار اس��تنباطي مانند آزم��ون »خي دو« 
اس��تفاده ش��د. همچنين نرم افزارهاي مورد اس��تفاده 
در تجزي��ه و تحلي��ل اطالعات؛ نرم اف��زار SPSS و 
 MICROSAFT و EXCEL2003 نرم اف��زار

OFFICE بوده است.
 

 نتيجه گيري
نتاي��ج تحليل آزم��ون مدل از گروه خبره نش��ان 
مي ده��د که م��دل مفهوم��ي الگويي مناس��ب براي 
ارزش��يابي عملکرد روابط عمومي موسس��ات اقتصادي 
– تجاري است. همچنين نتايج ارزشيابي روابط عمومي 
موسس��ات اقتصادي – تج��اري نش��ان مي دهد اين 
روابط عمومي ه��ا، در بعد اج��را و ارتباطات موفق عمل 
مي کنند اما در س��ه مرحله ديگر مديريت کيفيت يعني 

نيازسنجي، برنامه ريزي و اجرا موفق عمل نکرده اند.
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اولين رساله دکتري با موضوع روابط عمومی اقتصادی و تجاری دفاع شد

ارزشيابي عملكرد روابط عمومي موسسات اقتصادي ـ تجاري 
و ارايه الگوي مناسب

جش��نواره بين المللي تبليغ��ات لندن، يک��ي از مهمترين 
و معروفترين جش��نواره هاي تبليغاتي دنيا به ش��مار مي آيد. 

در اي��ن جش��نواره که 25 س��ال س��ابقه دارد، 
محص��والت مختلف تبليغاتي بر اس��اس معيار 
خالقي��ت با يکديگر مقايس��ه ش��ده و ب��ه آثار 

برگزيده نيز جوايزي تعلق مي گيرد.
در جشنواره بين اللملي لندن  بر اساس خالقيت 
و نوآوري به آثار دريافتي در قالب گروه هاي مختلف 
از جمله تبليغ��ات تلويزيوني، راديوي��ي، بيلبوردي، 
تبليغات اينترنتي، تبليغات پوستري، تبليغات چاپي 
و… جواي��زي تعلق مي گي��رد. از اينرو هر س��اله 

بيش از 8000 شرکت تبليغاتي و شرکت هاي وابسته 
از سراس��ر دنيا گ��رد هم مي آيند ت��ا در رقابتي نزديک 

برترين هاي اين صنعت را انتخاب و معرفي کنند.
بيست و پنجمين دوره جشنواره بين المللي لندن در 

تاريخ 8 نوامبر 2010 در لندن برگزار خواهد شد.

بيست و پنجمين جشنواره بين المللي تبليغات

بس��ته س��ي دي س��مينار تخصصي روابط عمومي2 و 
رويکردهاي نوين روابط عمومي منتشر شد که مربوط 

به س��خنراني شش ساعته دکتر علي اکبر جاللي 
پدر فناوري اطالعات ايران است. در اين بسته 
دو س��ي دي و دي وي دي قرار داده شده که 

عنوان هاي آن عبارتند از:
1. س��ي دي پاورپوين��ت )هش��ت فايل 

پاورپوينت و کليپ مربوط به اين سمينار(
2. دي وي دي فيلم)س��خنراني ش��ش 

ساعته دکتر جاللي در اين سمينار يکروزه(
عالقمن��دان ب��راي تهي��ه اي��ن س��ي دي 

مي توانند با تلفن شماره 88617577 موسسه کارگزار 
روابط عمومي تماس بگيرند.

شايان ذکر است اين سمينار در تاريخ 23 تيرماه امسال برگزار گرديد.

انتشار سي دي سمينار تخصصي روابط عمومي2 
و رويكردهاي نوين روابط عمومي
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سال اول
شماره دوم
مردادماه 
1389

نشريه 
ويژه شبکه 
اطالع رسانی 
روابط عمومي

 چ�ه ط�ور ش�د ک�ه وارد ح�وزه 
روابط عمومي شديد؟

زمان��ي ک��ه در دبيرس��تان تحصي��ل مي کردم، 
مي خواس��تم مدرکي در رش��ته ارتباطات اخذ کنم. از 
نوشتن و صحبت کردن لذت مي بردم و عالقه بسياري 
به دنياي رسانه داش��تم. به همين دليل روابط عمومي 
را رش��ته مناسبي براي خود ديدم. به خاطر دارم که از 
گرفتن اين مدرك کارشناسي بسيار هيجان زده بودم. 
مدرکي که به من آموخته بود چگونه از طريق مطالعه 
مورد، مس��أله را حل کنم؛ با کار گروهي مرا به چالش 
مي کش��يد و در آن زمان تمرکز ش��ديدي بر روزنامه 

نگاري و کار با رسانه ها داشتم. 

 پس�ت هاي قبل�ي که در آن مش�غول 
بودي�د چه بودند؟ )هر پس�تي خارج از حوزه 
روابط عموم�ي ک�ه ش�ما را در رس�يدن ب�ه 

جايگاه کنوني کمک کرده است ذکر کنيد(.
از ابتدا تاکنون پس��ت هاي زير را به عهده داشتم: 
کارآموزي يا دس��تياري روابط عمومي، دس��تيار مدير 
مس��وول، مدير مس��وول، مدي��ر روابط عمومي، مدير 
تحقيق��ات تجاري، مدير روابط عموم��ي، مدير اجرايي 
روابط عمومي و رئيس. تنها پس��تي که خارج از حوزه 
روابط عمومي بود همان مدير تحقيقات تجاري است. 
من براي يک ش��رکت مش��اور داروي��ي کار مي کردم 
و م��ا بازاريابي مخاطب مداري را براي ش��رکت هاي 
بزرگ دارويي انجام مي داديم. بيش��تر مسئوليت هاي 
م��ن ش��امل تحقيق��ات دقي��ق تج��اري و اطالعات 
رقابتي مي ش��د. در آن محيط مطالب بس��ياري درباره 
تجارت و ب��ازار دارو آموختم و ب��اور دارم تجاربي که 
در اين ش��رکت مشاوره به دست آوردم، من را به يک 

کارآفرين و صاحب کسب و کار تبديل کرد. 

 س�ه توانايي مهمي را که به نظر شما 
ه�ر متخص�ص روابط عموم�ي بايد داش�ته 

باشد، کدامند؟ 
در گذش��ته توانايي هايي چون نوش��تن، ارتباطات 
ش��فاهي قوي، و ش��نونده بودن، اما امروزه عالوه بر 
اي��ن مهارت ها، روابط عموم��ي2 و ارتباطات از طريق 
رس��انه هاي اجتماع��ي ني��ز از ضروريات مي باش��ند. 
متخصصان روابط عمومي بايد همگام با فن آوري هاي 
پيش��رفته اي چون ارتباطات مش��ارکتي وب2، تحليل 

وب، مديري��ت روابط مش��تري )CRM( و بازاريابي 
تحت وب گام بردارند.

 مهارت ه�اي دور از انتظ�اري را که در 
شغل خود به کار برديد کدامند؟

مهارت هاي��ي چون برنامه نويس��ي وب، مديريت 
محتوي وب س��ايت، خدمات مش��تري )که البته اين 
م��ورد در حوزه روابط عمومي وج��ود دارد(. به نظر من 
هر مهارت دور از انتظاري که داشته باشيد، شما را در 
نظر سازمان خود ارزشمندتر مي سازد. اگر کسي مايل 
اس��ت چيزي به ش��ما بياموزد که خارج از حوزه کاري 
شماست، از آن استقبال کنيد، زيرا هرچه بيشتر درباره 
شرکت خود بدانيد، پله هاي ترقي را با سرعت بيشتري 

طي خواهيد کرد.

 ش�خصيت ه�ر فرد ت�ا چه ان�دازه در 
موفقي�ت او در حرفه روابط عمومي تأثيرگذار 
اس�ت؟ داش�تن چه ويژگي هاي ش�خصيتي 

مهم است )خالقيت، برون گرايي(؟

به باور م��ن، متخصصان روابط عموم��ي نيازمند 
ش��خصيت خاصي هس��تند ت��ا در حرفه خ��ود موفق 
باش��ند. همانطور که ش��ما گفتيد، بايد خالق و برون 
گ��را بود. باي��د بدانيد که چطور با م��ردم کار کنيد، به 
خصوص کار گروه��ي. متخصصان روابط عمومي بايد 
اهل مطالعه باشند. پيگيري اخبار از طريق رسانه هاي 
جمع��ي ي��ا اينترنت بس��يار حائز اهميت اس��ت. يک 
کارگزار روابط عمومي معموال بس��يار مصر اس��ت و به 
راحتي تسليم نمي ش��ود و مي تواند با پاسخ هاي منفي 
ک��ه مي ش��نود به خوبي کن��ار بيايد. ي��ک متخصص 
روابط عمومي هم��واره بايد روي پاي خود بايس��تد و 
براي کنترل بحران و خس��ارت آماده باشد. و آخر اين 
ک��ه در حرف��ه روابط عمومي همانن��د روزنامه نگاري، 
زمان هميش��ه تنگ اس��ت بنابراين بايد خود را براي 

دنيايي پرسرعت آماده کند.

 جاهاي خالي را پر کنيد: روابط عمومي 
احتماال حرفه مناسبي براي شما نخواهد بود 

چنانچه از … متنفر هستيد.
نوشتن، صحبت کردن با افراد و سر و کار داشتن 

با مردم.

 گذران�دن چ�ه دوره هاي�ي را بيه�وده 
مي دانيد و دوره هاي مورد عالقه شما کدام ها 

بودند؟
در دوره کارشناس��ي چن��دان از فلس��فه خوش��م 
نمي آم��د گرچه اکن��ون دوس��ت دارم. از کالس هاي 
مهارت هاي نوش��تاري مانند روزنامه نگاري و... لذت 
مي بردم و ش��ايد يکي از معدود دانشجوياني بودم که 
خواس��تار کالس ه��اي گفتگو با مخاطب ب��ودم! تا به 
امروز کالس هايي که بيشتر دوست داشتم همان هايي 
هس��تند که به صورت روزانه به عنوان يک نويسنده، 

سخنگو و مدير شرکت انجام مي دهم. 

 چ�ه درص�دي از کار ش�ما در فض�اي 
سنتي اداري مي گذرد؟

من معموال بين س��ه ت��ا چه��ا روز از هفته را در 
دفت��ر مي گذارن��م، اما اين ميزان در ه��ر هفته ممکن 
اس��ت متفاوت باشد. من در کنفرانس ها و سمينارهاي 
بسيار سخنراني کرده ام و در پايان امسال و آغاز سال 
2010 در اس��تراليا، آلمان و هلند خواهم بود. بنابراين 
زماني که در سفر هس��تم روزهاي کمتري را در دفتر 
هس��تم. اما به هر حال بيشتر مس��ئوليت هاي من به 
خارج از فضاي دفتر مربوط مي ش��ود. به کمک وب2 
و اينترن��ت از هر جاي دنيا که باش��م مي توانم با افراد 

ارتباط داشته باشم. 

 کار گروهي چه بخشي از حرفه شما را 
تشکيل مي دهد؟

م��ي توان بگويم که 90 درصد از کار من در گروه 
انج��ام مي ش��ود. از تنظيم اس��تراتژي و برنامه ريزي 
براي مش��تريان گرفته تا کار براي گروه مالي شرکت. 
من براي رويارويي با چالش ها و رسيدن به اهداف، به 
 MBA گروهي از افراد متخصص تکيه دارم. در دوره
به س��رعت دريافتم که در تجارت، براي هم افزايي و 
دست يافتن به جريان کاري با بهره وري بيشتر، بهتر 

است به صورت گروهي کار کرد.

 بهتري�ن نکت�ه درب�اره حرف�ه ش�ما 
چيست؟

من به مردم عش��ق م��ي ورزم. از کارمندان خودم 
گرفته تا متخصصاني که در کنفرانس ها و شبکه هاي 
اجتماعي مالقات مي کنم. همگي آگاه و متخصصاني 
بااس��تعداد هس��تند و ه��ر روز چي��ز ت��ازه اي از آنان 
مي آموزم. در حرفه روابط عمومي، هميشه بايد در حال 
ياديگري باش��يد. زماني که در جم��ع افرادي باهوش 
باشيد، خود را کشف مي کنيد و در حرفه خود سريع تر 

پيشرفت مي نماييد.

 هر نظر و پيش�نهاد ديگري داريد ذکر 
کنيد.

اکنون در برهه هيج��ان انگيزي از روابط عمومي 
ق��رار گرفتي��م چ��را ک��ه صنع��ت خ��ود را از طريق 
روابط عموم��ي2 و ارتباط��ات رس��انه هاي اجتماع��ي 
بازآفرين��ي مي کني��م. ب��ا وج��ود تم��ام تغيي��رات و 
چالش هاي��ي که تجربه مي کني��م، پاداش ها بزرگ تر 
هستند. امروزه متخصصان روابط عمومي ياد مي گيرند 
که چگونه مس��تقيما با مردم در ش��بکه هاي اجتماعي 
ارتباط برقرار کنند و به منبع مهمي از اطالعات تبديل 
ش��وند. ما نيز به يکي از تأثيرگذاران تبديل ش��ده ايم 
و ب��ه ديگ��ران کمک مي کنيم. همچني��ن به عالمت 
تجاري مورد نظر خود آموزش مي دهيم که چگونه در 
رسانه هاي اجتماعي مش��ارکت کند، گوش فرا دهد و 
با اخبار هدفمند، اطالعات به موقع و تعامالت معنادار 

مستقيما به مخاطبان خود دست يابد.

1. PR 2.0, New Media, New tools, New 
Audiences
2. The New PR Toolkit
3. Cyberbranding: Brand Building in the 
Digital Economy

در گفتگو با استاديار دانشگاه فرالي ديكينسون

آيا روابط عمومي حرفه مناسبي براي من است؟
اشاره

 Deirade K.( دريد برکنريج
Breakenridge( رئيس و مدير 
ارتباطات پي.اف.اس. مارکتويز است. 
دريد که يکي از باتجربگان در حرفه 
روابط عمومي است، يک گروه افراد 
باتجربه خالق از مديران روابط عمومي 
و بازاريابي را رهبري مي کند که هدف 
شان ايجاد آگاهي نسبت به عالمت 
تجاري مورد نظر موکلين خود از 
طريق فعاليت هاي خالق و استراتژيک 
روابط عمومي است. او مشاور مديران 
 RCN ارشد شرکت هايي چون
 Metro Optical Networks،
 Quality Technology
 Services، JVC، Michael C.
Fina، و Kraft مي باشد.

دريد همچنين استاديار دانشگاه فرالي 
ديکينسون در شهر مديسون ايالت 
نيوجرسي است و روابط عمومي و 
بازاريابي تعاملي براي طرح مديريت 
تجاري جهاني تدريس مي کند. او 
نويسنده سه کتاب "روابط عمومي2، 
رسانه جديد، ابزار جديد، مخاطب 
جديد")1(، "ابزار جديد روابط عمومي")2( 
و "سايبربرندينگ: ايجاد عالمت تجاري 
در اقتصاد ديجيتال")3( است.

زماني که در جمع افرادي باهوش 
باشيد، خود را کشف مي کنيد و در حرفه خود سريع تر 

پيشرفت مي نماييد



12

سال اول
شماره دوم

مردادماه 
1389

نشريه 
ويژه شبکه 

اطالع رسانی 
روابط عمومي

■ نوشته: باب ليوايز*

انتشار نفت در خليج
درسي براي مديريت شرکتي

انتش�ار فاجعه آمي�ز نف�ت در خلي�ج 
مکزي�ک،  درس�ي به مديران ش�رکت ها داد 
 British( که براي ش�رکت نفت انگلستان
Petroleum( ميلياردها دالر هزينه داشت.

نکته مهم اين است: شايد  روابط عمومي، 
در مي�ان وظايف مديريتي، دچار بيش�ترين 
سوء برداشت شده باشد و کمترين قدرداني 
را دريافت کرده باش�د – اين تا زماني است 
که شرکت شما واژگون شود و مديرعامل در 

مخمصمه اي گرفتار آيد.
مطمئناً ش�رکتي ب�ه بزرگ�ي و موفقيت 
ش�رکت نفت انگلس�تان از روابط عمومي و 
س�خنگويان رس�انه اي با لياقت�ي برخوردار 
اس�ت که ب�راي ارتباطات بح�ران آموزش 
ديده اند. روش�ن اس�ت که مديريت با اين 
افراد مشورتي نکرده است و يا توصيه هاي 

آنان را ناديده گرفته است.
در تجارتي به بي ثباتي انرژي بين المللي،  
فرض بر اين است که مديران کليدي براي 
مواجه با رسانه ها و مردم در پي يک وضعيت 
اضطراري آموزش ديده باشند. روشن است 
که در مورد شرکت نفت انگلستان اين گونه 

نبوده اس�ت. اين ش�کايت مديرعامل را که 
زندگي او مختل شده است،  يا اين که انتشار 
نفت موضوع چندان مهمي هم نبوده است را 
ديگر چگونه مي توان توجيه کرد؟ زماني که 
در نظر او مسابقه قايق راني مهم تر از اتفاقي 
اس�ت که براي هزاران نفر از مردم س�اکن 
خليج افتاده است،  پيام شرکت به مخاطبان 

چه خواهد بود؟
»کار ِس�ر توني« بي احساس اين فاجعه 
جهان�ي را حت�ي وخيم تر کرد. گزارش�ي در 
اي�ن مقاله حاکي از آن اس�ت که اين اتفاق 
تاکنون 17 ميليارد دالر خس�ارت زده است 
و مديرعام�ل ش�رکت نيز ش�غل خ�ود را از 
دس�ت داده اس�ت. ترديدي وجود ندارد که 
در ص�ورت ادامه پيدا کردن اين ماجرا،  اين 
مبلغ نيز بيش�تر خواهد ش�د و شرکت نفت 
انگلس�تان ب�راي س�ال ها م�ورد انتقادهاي 
ش�ديد و مضحک�ه دس�ت کمدين ه�اي 

تلويزيوني خواهد بود.
ح�ال،  تمام اين اتفاق�ات چه تأثيري بر 
سهام شرکت، توانايي آن براي استخدام و 
حفظ کارمندان شايس�ته و توانايي آن براي 

برگرداندن اعتماد مشتريان خواهد داشت؟ 
پايان کار هنوز مشخص نيست.

مطمئن�اً،  اي�ن ب�ار اولي نيس�ت که يک 
ش�رکت ب�زرگ چني�ن اش�تباهي مرتک�ب 
ش�ده اس�ت. آيا به خاطر داريد که اگزون با 
حادثه اي که زماني بزرگ ترين انتش�ار نفت 
بود کنار آمد – يا بهتر است بگوييم نتوانست 

کنار بيايد؟ حادثه »تري مايل آيلند« چطور؟
آنچه اي�ن اتفاقات به ت�ک تک اعضاي 
مديري�ت ارش�د ش�رکت هاي آمريکاي�ي 
مي آموزد اين اس�ت که چنين وضعيت هايي 
متأسفانه اتفاق مي افتد. بدين ترتيب داشتن 

آمادگي از اولويت بااليي برخوردار است. 
اي�ن ک�ه متخصص�ان روابط عموم�ي 
جايگاهي بر سر ميز مديران شرکت داشته 
باش�ند،  البته پيش از وقوع ي�ک حادثه،  نه 

پس از آن، بسيار حائز اهميت است. همين 
طور آموزش مس�تمر تمام سطوح مديريتي 
ب�راي کنار آمدن ب�ا بدترين اتفاقات ممکن 

بسيار اهميت دارد. 
بر خ�الف تصور عموم ک�ه فکر مي کنند 
رسانه هاي خبري براي متهم کردن شرکت 
نفت انگلس�تان در آنج�ا حاضر نبودند،  بايد 

گفت که شرکت خود اين کار را کرد. 
رس�انه هاي خبري وظيفه خود را انجام 
دادند اما ش�رکت نه. اين درس�ي است که 

بايد به خاطر سپرد.

* ليوايز پيش از بازگش��ت به حرفه خود در روزنامه،  س��مت مديريت 
روابط عموم��ي و ارتباط��ات ش��رکتي را در چن��د ش��رکت بزرگ و 
کارگزاري هاي روابط عمومي و تبليغات به عهده داشته است. او يکي از 
اعضاي داراي اعتبارنامه انجمن روابط عمومي آمريکا بود و متخصص 

برتر روابط عمومي شعبه تولساي انجمن در سال 1995 ناميده شد.

حض��ور و وج��ود   »روابط عموم��ي« در حي��ات 
اجتماعي ما بيانگر ني��از جامعه به نهادي براي تنظيم 
تعامل س��ازمان ها با مردم و ارائ��ه خدمات خاصي به 

آنان است.
اعتبار و بق��اي »روابط عمومي« به نوع تصميم ها 
و چگونگ��ي اقدامات ب��راي تامين نيازه��اي مردم و 
س��ازمان ها بس��تگي دارد و چنانچ��ه اي��ن خدمات و 
فعاليت ه��ا، ه��م به لحاظ کٌمي و هم کيفي از س��وي 
جامعه مورد پذيرش واقع نش��ود، ناخشنودي عمومي، 
مجال��ي براي حفظ اعتبار و بق��اي » روابط عمومي « 

نخواهد گذاشت.
اما يکي از اساس��ي ترين پيش نيازها براي توفيق 
جامع��ه روابط عموم��ي در اجتماع م��ا، يکپارچگي از 
درون است. براي تحقق اين مهم الزم است بزرگان، 
استادان و مس��ئوالن نهادهاي مختلف روابط عمومي 
در کش��ور، از جزءنگري و ش��يفتگي صرف نسبت به 
اهداف و روش هاي سازمان، انجمن، گروه يا نهاد خود 

دست بردارند و اهداف ملي روابط عمومي را به عنوان 
راهنماي خود در تالش هاي شان قرار دهند.

تردي��د جامع��ه روابط عموم��ي کش��ور  ب��دون 
نمي توان��د س��ربلندي و اعتب��ار خود را حف��ظ کند در 
حالي که مس��ئوالن و بزرگان انجمن ه��ا و نهادهاي 
روابط عموم��ي، هرکدام ب��ه دنبال اهداف بخش��ي و 
گروه��ي و مناف��ع خود ب��وده و مناف��ع و اهداف ملي 

روابط عمومي را مد نظر نداشته باشند.
از اي��ن رو باي��د بي��ن س��ازمان ها، انجمن ه��ا و 
نهاد هاي روابط عمومي و اهداف ش��ان با اهداف ملي 
روابط عمومي پيوند زده ش��ود و آن اهداف، س��رلوحه 

فعاليت هر نهاد قرار گيرد.
گروه هاي مختلف روابط عمومي، چنانچه به منافع 
و اهداف عمومي و کالن و ملي روابط عمومي حرمت 
ننهند، ناتواني در ايفاي مس��ئوليت هاي عظيم، بيشتر 
شدن ش��کاف س��ازمان ها با مخاطبان، پراکنده شدن 
توانايي هاي��ي که مي توان��د با هم افزاي��ي، گره هاي 
پيچي��ده اي را باز کن��د و مهم تر از هم��ه، نارضايتي 
عمومي، س��ازمان هاي جامعه را در ب��ر خواهد گرفت 
و اگر با اندکي دورانديش��ي به قضيه توجه نکنند، اين 
مش��کالت آخراالم��ر گريبان خودش��ان را نيز خواهد 

گرفت.

ل��ذا چ��ون س��ازمان ها و نهاده��ا و انجمن هاي 
روابط عموم��ي مي توانن��د تاثي��ر عم��ده اي بر حرکت 
روابط عمومي کش��ور داشته باش��ند، الجرم چگونگي 
فعالي��ت آنه��ا بايد ب��ه گونه اي باش��د ک��ه در اثر آن 
زياني ب��ه اهداف ملي روابط عموم��ي و اعتبار جايگاه 
روابط عمومي وارد نش��ود و در صورت زيان، نهاد و يا 

انجمن مربوطه ملزم به جبران  آن باشد.
ت��ا زماني ک��ه در گروه ه��ا و نهاده��اي مختلف 
روابط عمومي، مسئوليت اجتماعي وجود نداشته باشد، 
هيچگونه پاسخگويي از سوي آن نهاد در برابر جامعه 
روابط عموم��ي و اجتماع وجود ن��دارد و در يک کالم، 
»مس��ئوليت اجتماع��ي«، پيش فرض »پاس��خگويي 
نهاده��اي  يعن��ي مس��ئوالن  اجتماع��ي« اس��ت، 
روابط عمومي، ابتدا بايد مسئوليت اجتماعي خويش را 

بشناسند، سپس در جهت آن اقدام کنند.
مس��ئوليت اجتماعي، با م��ورد توجه ق��رار دادن 
ضوابط اخالقي و تمرک��ز روي اهداف و نتايج، عملي 
مي شود. ليکن پاس��خگويي اجتماعي، بدون توجه به 
برنامه ه��اي عملي و تمرکز بر ابزار و وس��ايل محقق 

نخواهد شد.

■ محمد امامي
رييس انجمن متخصصان 
روابط عمومي يزد

پاسخگويي اجتماعي جامعه روابط عمومي و پيش نياز ها
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از اواخ��ر س��ال 1960 تاکن��ون، کنگ��ره امريکا 
قوانين��ي را در اي��ن ارتب��اط وضع يا مج��ددا تصويب 
نموده اس��ت. در همين ارتباط بس��ياري از سازمان ها 
مجبورند به تاثيرات زيس��ت محيطي فعاليت هايي که 
انج��ام مي دهند توج��ه کنند و اي چه بس��ا برخي از 
آن س��ازمان ها با پيگيري گروه هاي زيس��ت محيطي 
مجبورند به تاثيرات زيس��ت محيطي فعاليت هايي که 

چندين دهه پيش اتفاق افتاده اند رسيدگي کنند.
برخ��ي از گروه هاي زيس��ت محيطي متش��کل از 
شهرونداني هستند که جمع شده اند تا به مسائل مورد 
توج��ه جامعه بپردازند و بنا ب��ه همين حضور مردمي، 
روابط عمومي ها بايد براي پرداختن به دامنه وسيعي از 

عاليق و نيازهاي مردمي آماده باشند.
ارتب��اط و تعامل روابط عمومي با اي��ن گروه ها از 
ي��ک س��و و بهره گيري مدي��ران بحران از پتانس��يل 
روابط عمومي ها مي تواند در حل بس��ياري از بحران ها 

موثر واقع شود.
 در اي��ن مطل��ب ب��ه روابط عمومي ها ب��ه عنوان 
حلقه اتصال بين گروه هاي زيس��ت محيطي و دولت ها 
نگريس��ته ش��ده و نقش آنه��ا به عنوان  واس��طه اي 

بينابيني مورد توجه قرار گرفته است.
آنچ��ه در اين مطلب بدان خواهي��م پرداخت اين 
موض��وع اس��ت که در بح��ران نفتي خلي��ج مکزيک 
در آمري��کا، مس��ئوالن از نق��ش مه��م گروه ه��اي 
زيس��ت محيطي و روابط عمومي ه��ا ک��ه مي توانند در 
تعامل��ي مثبت افکار عمومي را از آن چه مي گذرد اگاه 
کنن��د، غفلت کرده اند و همي��ن موضوع به عميق تر 

شدن بحران کمک کرده است.

بحران نفتي خليج مکزيک
ناتواني در مهار کردن لکه نفتي در خليج مکزيک، 
بار ديگرچهره پنهان مقامات کاخ س��فيد را در مواجهه 

با مديريت و کنترل بحران ها به چالش کشاند.
انفجار در اين س��کوي نفتي در 20 آوريل موجب 

کشته شدن 11 کارگر بريتيش پتروليوم شده است. بر 
اساس برآورد کارشناسان از زمان وقوع انفجار در اين 
س��کوي نفتي تاکنون بيش از 3/5 ميليون گالن نفت 
مع��ادل13/25  ميلي��ون ليتر نف��ت وارد آبهاي خليج 
مکزيک ش��ده اس��ت و 80 کيلومتر از س��واحل ايالت 

لوييزيانا را آلوده کرده است.
اکن��ون نيز لک��ه نفتي ايجاد ش��ده، چالش بزرگ 
ديگ��ري را براي دولتم��ردان و مس��ئوالن آمريکا به 

وجود آورده است. 
پي��ش از اين در م��رداد س��ال 1384 و در دوران 
رياس��ت جمه��وري جرج ب��وش، بزرگ تري��ن فاجعه 
انس��اني آمريکا از زمان جنگ هاي داخلي اين کشور، 
يعن��ي توفان کاترينا، باعث مرگ هزاران تن و آوارگي 

بيش از يک ميليون نفر شد.
بحراني که به سبب فرافکني مديران آمريکايي و 
ت��الش آنها براي مقصر جلوه دادن يکديگر، به تدريج 
بزرگ تر مي ش��ود و ب��ه تدريج نظر م��ردم آمريکا را 
درباره اس��تخراج نفت در آب هاي س��احلي اين کشور 

تغيير داده است. 
مردم آمريکا، ناکارآم��دي اقدامات مقامات دولتي 
در مهارک��ردن اين بحران زيس��ت محيطي و افزايش 
احتمال رس��يدن اين لکه نفتي به مناطق س��احلي را 
گواه��ي بر ضرورت توقف فعاليت ش��رکت هاي نفتي 
مي دانند و به نظر مي رسد در فقدان حضورکارشناسان 
روابط عمومي، افکار عمومي مسير خود را پيموده است 
و براي س��ئواالت خ��ود که با طوالني ش��دن بحران 

افزايش يافته است پاسخي مناسبي نياقته اند.
اين نگرش در آمريکا در وضعيتي ش��کل مي گيرد 
ک��ه باراك اوبام��ا رئيس جمهور آمري��کا، براي تقويت 
وجه��ه خ��ود در آس��تانه انتخاب��ات مي��ان دوره اي، 
مس��ئوليت پذيري شرکت نفتي بريتيش پتروليوم را زير 
س��وال برده و خواهان اتخ��اذ ضمانت هاي جدي براي 
اکتش��افات بعدي دريايي شده است. اقدامي که با توجه 
به ش��دت پيامدهاي اين بح��ران در ميان مدت و عدم 

شفاف سازي متخصصان روابط عمومي فاقد تاثير الزم 
اس��ت و نمي تواند رضايت افکار عموم��ي آمريکا را به 

دست آورد.
مردم در اين ميان سواالت ديگري هم دارند آنها 
مي خواهند بدانند آيا اين نظر کارشناس��ان، که ميزان 
واقعي نش��ت نفت به آب خليج مکزيک را هفده برابر 
آمارهاي رس��مي اعالم کرد ه اند و  گفته اند عوارض 
اين فاجعه حداقل تا پنج سال آينده ادامه خواهد يافت، 

درست است؟

نقش استراتژيک روابط عمومي در 
کنترل بحران

ام��روز روابط عموم��ي در س��طوح  در دني��اي 
استراتژيک و عالي سازمان قرار دارد و جايگاه کارگزار 
روابط عمومي در درون تيم رهبري س��ازمان است چرا 
که اص��واًل روابط عمومي مديريتي اس��تراتژيک تلقي 

مي شود.
در حالي که سردمداران آمريکايي از آرزوهاي خود 
در مورد ايمني هاي صنعتي س��خن مي گويند، س��وال 
بس��ياري از مردم وافکار عمومي اين اس��ت که مقصر 

واقعي وضعيت پيش آمده کيست؟
آنها مي گويند: مهم نيست که چه  آرزويي داشتيم 
و ي��ا بايد در چ��ه جايگاهي مي بوديم م��ا دروضعيت 

کنوني در چه جايگاهي قرار داريم؟ 
روشن است که پاسخ شفاف به اين سواالت وجود 

روابط عمومي را مي طلبد.
در واقع روابط عمومي مرکز اطالعات يک کش��ور 
اس��ت. روابط عمومي نقش استراتژيک دارد و مي تواند 
در کن��ار مديريت قرار گي��رد و در هدفگذاري، تبيين 
و تعيي��ن اس��تراتژي هاي آن ايفاي نق��ش کند. يعني 
هر جا که تصميم اس��تراتژيک اتخاذ مي ش��ود، مدير 
روابط عموم��ي بايد در آنجا حضور پي��دا کند. در واقع 
بايد روابط عمومي جزو استراتژيست هاي کشور باشد و 
از طرف ديگر براي اين کار بايد همه عناصر و وسايل 

و ابزارهای مورد نياز خود را داشته باشد. 
صاح��ب نظ��ران روابط عموم��ي بر اي��ن باورند 
ک��ه روابط عموم��ي، نوع خاصي از هم��کاري در روند 
تصميم گي��ري اس��ت و از روابط عموم��ي ب��ه عنوان 
»تکنسين ارتباطات«، »تسهيل گر تصميم گيري« و 

"اتخاذ کننده تصميم« ياد مي کنند.
در مجموع آن چيزي که در ارتباط با روابط عمومي 
در مورد اين بحران به نظر مي رس��د جاي خالي ارايه 
مش��اوره به دس��ت اندرکاران حل اين بحران است و 
اين موض��وع از نقش هاي مه��م روابط عمومي نوين 
محسوب مي ش��ود. در اين نقش، روابط عمومي حلقه 
واس��ط ارتباطي بي��ن مديريت و مخاطبان س��ازمان 
اس��ت که اين کار خالء فقدان شريان ارتباطي را بين 

مديريت و مخاطبان پر مي کند. 
در اين خصوص، روابط عمومي اطالعات بدس��ت 
آمده از اشخاص و گروه هاي مهم را به مديريت منتقل 
مي کند تا مديريت به هنگام تعيين خط مشي از آن ها 
براي اخذ تصميمات و فعاليت هاي آتي اس��تفاده کند 
اين کار بيش از بيش نقش تعيين کننده روابط عمومي 

را در مهار بحران مشخص مي کند. 
روابط عموم��ي ب��راي آن که بتواند مش��اور قابل 
اعتماد و مطمئني براي مدير باش��د، بايد برنامه ريزي 
و سازماندهي کند. بهترين سازماندهي براي تدوين و 
تهيه اطالعات، ايجاد »هس��ته مش��ورتي« با شرکت 
کارشناسان فعال، با انگيزه و با تخصص هاي مختلف 

زير نظر مديريت روابط عمومي است.
در بح��ران خليج مکزيک هم بي توجهي به نقش 
گروه هاي زيست محيطي و متخصصان و کارشناسان 
روابط عموم��ي جاي تام��ل دارد و ع��دم توجه به آن 

مي تواند بحران را عميق تر کند.

از مقال��ه )گروه ه��اي زيس��ت محيطي  * برداش��ت آزاد 
 )ENVIRONMENTAL GROUPS

داي��ره المع��ارف روابط عموم��ي ، کارگ��زار روابط عموم��ي، 1388 
،صص404- 407

■ محمد دشتی

درس هايي از بحران نفتي خليج مكزيک

کارکردهای روابط عمومي 
در مهار بحران هاي زيست محيطي

گروه هاي زيست محيطي 
مي توانند نقش مهمي 
در جلوگيري و يا مهار 
بحران هاي زيست محيطي 
داشته باشند. آنها 
مي توانند در تهييج و يا 
کنترل افکارعمومي موثر 
باشند و با عملکرد خود از 
وجود بسياري از بحران ها 
جلوگيري کنند. امروزه 
تمامي سازمان ها متعهد 
هستند که به مسائل 
زيست محيطي توجه کنند و 
گروه هاي زيست محيطي نيز 
به عنوان نمايندگان مردم 
نيز مراقبند که چيزي خالف 
آن تعهد اتفاق نيفتد.
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"راهنماي جامع روابط عمومي2"  کتاب هاي 
و "رس��انه جدي��د" توس��ط انتش��ارات کارگزار 

روابط عمومي منتشر شدند.
کت��اب "راهنم��اي جام��ع روابط عمومي2" 
ب��ه هم��ت گ��روه ارتباط��ات ش��يفت و ترجمه 
زهرا باب��ازادگان با ش��مارگان 3000 نس��خه و 
قيمت 2200 تومان توس��ط انتش��ارات کارگزار 

روابط عمومي انتشار يافته است.
 Memes، ،خوراك خبري، بالگ نويس��ي
Tagging، پادکس��ت ها، ويکي ها، راه اندازي 
ش��بکه هاي جمع��ي، ب��وك مارکين��گ جمعي، 
مطالب مطبوعاتي رس��انه هاي اجتماعي، IM و 
SMS، قهرمانان رس��انه هاي اجتماعي و منابع 
و توصيه ه��ا از جمل��ه بخش ه��اي مختلف اين 

کتاب هستند.
ع  اي مرج�� اب راهنم�� کت��
روابط عموم��يPR2.0(2(، ي��ک منبع ديناميک 
و پويا عنوان ش��ده اس��ت که هر کس مي تواند 
آن را بروزرس��اني و ويرايش نمايد- چيزي شبيه 

ويکي.
در بخش��ي از مقدمه اين کتاب آمده اس��ت: 
"روابط عموم��ي2" ب��ه س��رعت پي��ش مي رود 
و س��خت اس��ت ک��ه همپايش حرک��ت کنيم- 
مخصوصًا وقتي مشترياني داريد که شما را تحت 
فش��ار مي گذارند. به همين دليل اس��ت که اين 
خودآموز زندگي شما را آسان تر خواهد کرد- به 
ش��ما کمک مي کند که منابع خبري روزانه خود 
را مديري��ت و س��ازمان ده��ي کنيد؛ ش��ما را به 
ابزارهايي مجهز مي کند تا رس��انه هاي اجتماعي 
مربوط به مشتريان خود را پيدا کنيد؛ و بينشي به 
ش��ما مي دهد که چگونه از رسانه هاي اجتماعي 
به سود خود بهره ببريد. به بيان ساده تر، شما را 
قادر خواهد س��اخت که کارشناس روابط عمومي 

مطلع تر، آگاه تر و به روزتري شويد.
کتاب "رسانه جديد" نوشته ترور کوك و لي 
هاپکينز با مطالب؛ وب2، ش��بکه هاي اجتماعي، 

ويکي ها، بالگ نويسي و پادکست همراه است.
کتاب ياد ش��ده در شمارگان 3000 نسخه از 
س��وي انتش��ارات کارگزار روابط عمومي به چاپ 

رسيده است.

شبكه اطالع رساني 
روابط عمومي ايران 

 نشريه داخلي ويژه اعضاي موسسه 
کارگزار روابط عمومي 

)ضميمه فصلنامه کارگزار روابط عمومي( 

مدير مسوول و سردبير: مهدي باقريان 
شوراي سردبيري: مديران کارگروه هاي 

تخصصي اعضا
مسئول ويژه نامه: سيدعبداله حسيني

مدير هنري: پرويز آزموده 
نشاني: کرج / صندوق پستي 31585/1166 

کارگزار روابط عمومي 
تلفن: 88210281 - 09121938419 

دورنگار: 88617576 - پيامک: 30007153 
 www.iranpr.org
info@iranpr.org

انتشار 2 کتاب جديد 
به مناسبت روز 

روابط عمومي

به مناسبت 25 ارديبهشت ماه هفتمين سالگشت 
درگذش��ت دکت��ر حمي��د نطق��ي پ��در روابط عمومي 
نوين ايران، نخس��تين نشس��ت هم انديش��ي روساي 

انجمن هاي روابط عمومي ايران برگزار شد.
در ابت��داي اين نشس��ت مهدي باقري��ان، رييس 
انجم��ن متخصص��ان روابط عمومي ضم��ن خيرمقدم 
گفت: ب��ا مروري ب��ر وظايف محوله ب��ه انجمن هاي 
روابط عمومي که در اساسنامه بسياري از آنها ذکر شده 
است، يکي از هدف هاي اصلي هر انجمن، ايجاد ارتباط 
با مجامع و انجمن هاي روابط عمومي در داخل و خارج 
از کش��ور ذکر شده است ولي اين اتفاق در عمل کمتر 
به وقوع پيوس��ته اس��ت. البته در سال 82 نشست هاي 
مش��ترکي درحد چهار جلس��ه برگزار ش��د و با حضور 
مرحوم پارس��ا اتحاديه اي هم ش��کل گرفت ولي عمال 

کار در برهه اي از زمان متوقف شد و ادامه نيافت.
ما به اين نوع کارهاي جمعي اعتقاد داريم و با اين 
اعتقاد ک��ه در انجمن متخصصان روابط عمومي وجود 
دارد در پي آن هستيم با تعامل و همکاري و همفکري 
س��اير انجمن ه��ا، راه هاي��ي را ب��راي همکاري هاي 

مشترك پيدا کنيم. 
تشکيل اتحاديه انجمن هاي روابط عمومي ايران، 
گام بلندي اس��ت که مي تواند جاي��گاه روابط عمومي 
را احي��ا کن��د و در ادام��ه آن مي ت��وان فعاليت ه��اي 
گس��ترده تري در س��طح ملي و بين الملل��ي طراحي و 
اجرا کرد. قطعا از دل اين همکاري ها، نتايجي بدست 
خواهد آمد که مي تواند در اعتالي روابط عمومي ايران 

مفيد و موثر واقع شود. 
در ادام��ه جلس��ه امير به��ادران، ريي��س انجمن 
کارگزاران روابط عمومي اس��تان گلس��تان گفت: شايد 
دليل تشکيل انجمن کارگزاران روابط عمومي گلستان 
برپايي اين گونه جلس��ات که قبال اتفاق افتاده باشد و 
با پيگيري ها و حساس��يت هايي که به وجود آمد شکل 

گرفت که آقاي باقريان هم در ش��کل گيري آن تاثير 
زيادي داشتند.

بنده هم اعتقاد دارم اين نشس��ت کار س��ودمندي 
اس��ت که مي توان��د منجر به اقدامات ارزش��مندي در 
عرصه روابط عمومي کش��ور ش��ود و فضايي باش��د تا 

کارهاي بزرگ در سطح ملي انجام دهيم.
اثر اين گونه فعاليت ها در تهران بيش��تر مش��هود 
اس��ت و باعث شده اس��ت انجمن هاي مختلف شکل 
بگيرن��د و فعاليت کنند. ولي در انتها هنوز آن بالندگي 
و تحرك الزم وجود ندارد و ش��ايد يکي از داليل آن، 
اين باش��د که مديران درك درس��تي از روابط عمومي، 
ح��وزه فعاليت هاي آن و تاثيرات مثبت��ي که مي تواند 
داش��ته باش��د ندارند. به همين دليل باي��د دامنه اين 
گون��ه نشس��ت ها و فعاليت ها از نتايج آن متاثر ش��ده 
و فعال تر خواهد ش��د. ما اعتقاد داريم در صورتي که 
فعاليتي مبناي درس��ت و اهداف بزرگي داش��ته باشد 
مي تواند موج ايجاد کند و بس��تر فعاليت هاي متعددي 
را فراهم آورد. م��ا در انجمن کارگزاران روابط عمومي 
استان گلستان از برگزاري اين گونه نشست ها حمايت 
مي کنيم و معتقديم اين امر به رش��د روابط عمومي در 

استان ها کمک زيادي خواهد کرد. 
حميدرضا غزن��وي رييس انجم��ن روابط عمومي 
اصفهان هم در ادامه اين جلسه با اشاره به نشست هاي 
سال  1382 گفت: در سال 1382 اتحاديه اي از سوي 
انجمن هاي روابط عمومي ش��کل گرف��ت ولي بعد از 
يک دوره برگزاري جلس��ه در استان هاي مذکور کارها 
متوقف ش��د. در آن زمان مکاتباتي با ادارات ارش��اد و 
اس��تانداري ها صورت گرفت و آنها نمايندگان خود را 
به جلس��ات معرفي کردند. موضوع جالب و قابل توجه 
اين بود که نمايندگان برخي از ادارات در آن جلس��ات 
اظه��ار مي کردن��د که عالق��ه اي به حض��ور در حوزه 
روابط عموم��ي ندارند و به دلي��ل وظيفه ي اداري که 

دارند در جلس��ات حضور پيدا مي کنند. در همان زمان 
و با ش��نيدن اين اظهار نظرها مي شد حدس بزنيم که 
اين جلس��ات پا نخواهد گرفت و همين گونه شد ولي 
نکت��ه قابل توجه ديگر اين اس��ت که کس��اني که با 
عالقه و اعتقاد در آن جلسات شرکت مي کردند، هنوز 
ه��م در عرصه روابط عمومي ماندگار ش��ده اند و جمع 
حاضر نمونه اي از آن افراد اس��ت. اميدواريم ما در اين 
گونه جلسات به پيشنهادات اساسي و اجرايي برسيم و 
ب��ا پرهيز از کلي گويي، تصميمات قابل اجرا و موثري 
را اتخاذ کنيم. شورايي اداره کردن اتحاديه پيشنهادي 
مهم اس��ت و نبايد در قيد و بند بروکراس��ي و سلسله 

مراتب اداري زمين گير شويم. 
نخستين نشست هم انديشي روساي انجمن هاي 
روابط عموم��ي ب��ا صحبت ه��اي مس��عود طوفان که 
از س��وي انجم��ن روابط عمومي يزد در اين نشس��ت 
ش��رکت کرده بود ادامه يافت. وي اظهار داشت: نقش 
روابط عمومي ها در مردمداري بس��يار مهم است. آنها 
مي توانند ب��ا بهره گيري از ابزارهاي نوين در ش��کل 

گيري جامعه مدني نقشي بزرگي داشته باشند.
به نظر مي رسد انجمن هاي روابط عمومي فرصت 
را به خوب��ي درك کرده اند و برگ��زاري کنفرانس ها، 
همايش ها و ديگر اقدامات جمعي آنها نش��انگر جهت 
گيري صحيح روابط عمومي اس��ت. توجه به اين فضا 
براي ما هم مهم اس��ت و اگر بتوانيم با درك درس��ت 
نيازهاي کش��ور، به ش��کل موثري اق��دام کنيم، اين 
نشس��ت اثرات مفيدي ب��راي روابط عموم��ي خواهد 
داشت. ما در سياستگزاري ها بايد به تحوالت اجتماعي 
توجه بيش��تري داشته باش��يم و با درك درست نيازها 
بتواني��م نقش م��ورد انتظ��ار از روابط عمومي ها را به 
شکلي ايفا کنيم که در دراز مدت به هدف هاي بزرگ 

خود دست يابيم.
ادامه در صفحه 5

نخستين نشست هم انديشي روساي انجمن هاي روابط عمومي ايران:

يكي از نقش هاي مهم روابط عمومي 
ايجاد اميد است
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