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  :مهمقد

 ارتباطي نوين هاي فناوري از استفاده و دارند سازمان يك مخاطبان با برخورد در كليدي و مهم نقش ها عمومي روابط

 آوري فن بر تأكيد .است شده عمومي روابط فعاليت حوزه در كاركردها كمي و كيفي سطح ارتقاء اطالعاتي سبب و

 ابزار عنوان به اطالعات آوري فن لذا . است برتر كيفيت با خدمات ارائه و مخاطبان رفع نيازهاي براي ابزاري اطالعات،

 اختيار در را خوبي روش تواند مي الكترونيك عمومي روابط رو اين از شود، مفيد واقع تواند مي عمومي، روابط مديريتي

 كند برقرار گسترده و سويه دو ارتباطي خود تشكيالت و با مخاطبان تا دهد قرار مؤسسات و ها شركت سازمان، مديران

 اختيار در را الزم و كافي اطالعات است قادر كه عنوان ابزاري به عمومي روابط. شوند مطلع آنها نظرات از سرعت به و

  .دهد قرار كنندگان استفاده و كاربران مخاطبان،

جه و در باالترين هاي ارتباطي به بهترين و مومي است كه ازجديدترين تكنولوژيروابط عمومي الكترونيك روابط ع

  .گيرد انجام وظايف ارتباطي خود بهره ميسطح جهت تسريع و تسهيل در 

  اي جزيره  زمانه، زمانه  اينكرد؛   نگاه  آن  به  و تخت  يكپارچه  توان نمي  خيلي  كه  بريم سر مي  به  اي آيد در زمانه نظر مي  به

 .است  الجزايري  مجمع  زمانه  يك  بلكه  ست؛ ني

  كه  ايم رسيده  اي دوره  حاضر به  يكپارچه، در حال  هاي با هويت  و نه  منفرد سروكار داريم  هاي ما با هويت  معنا كه  اين  به

 .ارتباطي مبتني بر تأثيرات، بنگريم  هاي مدل  را در چارچوب  روابط عمومي  توانيم ديگر نمي

 :كنند ميلحاظ   مسلط را در ارتباطات  مدل   دانيد كه سه مي

 .تغييرات  عامل  تغييرات هستند و نه  ناقل  ارتباط جمعي  وسايل  طبق آن  اقتصاد سياسي، كه  مدل . 1

تفكر را بتوان در   اين  ها است و شايد اوج رسانه  بر قدرت تأثيرگذاري  مبتني  آن  اساس  اي، كه رسانه  تأثيرات  مدل  .2

ها بر  رسانه  الزاماً تأثيرگذاري  اي رسانه  نهايت هر پيام  معتقد است  دويي ديد كههاي جا يا همان گلوله  تزريقي  تئوري

  اوليه  فرض پيش  يعني. گيرند قرار مي  دوم  در همين مدل  و ناخواسته  خواسته  ها تا حدودي روابط عمومي. مخاطبان است

هاي معتقد  فعلي؛ مدل  واهد شد؛ ولي بايد بگويم زمانهخ  گويد، الزاما پذيرفته روابط عمومي مي  آنچه  آن ها اين است كه

 .شناسد و مؤثر نمي  هايي كاربردي ها را، مدل به تأثيرگذار بودن رسانه

ها را  رسانه  تغيير، بلكه  عامل تأثيري   مدل  مثل  بيند و نه تغييرمي  صرفاً ناقل  ها را نه رسانه  كه در واقع  فرهنگي  مدل  .3

تمام  در شهر با رعايت   طور كه  است و همان  و مكان تعامل  محل  شهر كه يك  اي مثل نقشه يك ، نقشهداند مي  نقشه

قرار   تعامل  ها نيز كه مثل همان شهر است همه حق تردد دارند و در نقشه تردد دارند، در فضاي رسانه  حق  همه  قوانين

 .گيرند مي

  تأثيري  هاي مدل  ها بهتر است از چارچوب روابط عمومي  كه  است  اين  بگيريم  مهمقد  از اين  شود مي  كه  اي نتيجه  اولين

  .شوند   منتقل  فرهنگي  هاي مدل  چارچوب  به
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  روابط عمومي الكترونيك

    :تعريف روابط عمومي

سازمانها و ارگانها و نهادها روابط عمومي بخشي از سازمان است كه وظيفه ارتباط با كاركنان ، ارتباط با مردم ،ارتباط با 

و ارتباط با رسانه ها به ويژه رسانه هاي جمعي را با هدف ايجاد تفاهم ، رفع سوء تفاهم ها ، توليد رضايت و جلب 

   .مشاركت بر عهده دارد

 هاي ارتباطي به بهترين وجه و در باالترين جديدترين تكنولوژي مومي است كه ازروابط عمومي الكترونيك روابط ع

  .گيرد  انجام وظايف ارتباطي خود بهره ميسطح جهت تسريع و تسهيل در 

 

 تفاوت هاي روابط عمومي سنتي و روابط عمومي الكترونيك

ـ روابط عمومي سنتي از تابلوهاي اعالنات استفاده مي كند در حالي كه روابط عمومي الكترونيك از صفحات نمايش 1

   .هره مي گيرد الكترونيك و سيستم اتوماسيون اداري ب

از فكس استفاده مي كند در حالي كه روابط عمومي الكترونيك از ... ـ روابط عمومي سنتي جهت ارسال نامه ، خبر و 2

   .بهره ميگيرد )  sms(و سامانه پيامك ) ايميل ( پست الكترونيكي 

درسايت ها براي دستيبابي به  ـ روابط عمومي سنتي با صرف وقت و نيروي زياد به تهيه بريده جرايد و جست و جو3

بازتاب اخبار خود اقدام مي كند ولي روابط عمومي الكترونيك با استفاده از نرم افزارهاي كامپيوتري با صرف كمترين 

   .وقت و نيروي انساني اين امور را انجام مي دهد 

دارد يعني روابط عمومي  ـ روابط عمومي سنتي ظرفيت هاي ارتباطي پائيني نسبت به روابط عمومي الكترونيك4

الكترونيك با استفاده از ظرفيت تكنولوژي هاي جديد ارتباطي مانند رايانه و تلفن همراه و ساير رسانه ها از اين قبيل با 

   .مخاطبان بيشتر در زمان كوتاهتر رابطه برقرار مي كند 

حضوري براي دريافت اطالعات و  ـ روابط عمومي الكترونيك برخالف روابط عمومي سنتي مخاطب را از مراجعه5

 .راهنمايي بي نياز مي كند و از طريق سايت اطالع رساني خود ،نيازهاي اطالعاتي مخاطبان خود را پاسخ مي دهد

 

  خبرنويسي الكترونيكي

 يا تلفن همراه در كوتاه ترين زمان) لپ تاب (مشاهده يك رويداد از سوي خبرنگار و گزارش آن از طريق رايانه دستي 

از ضرورت هاي خبرنويسي در روابط عمومي الكترونيك است درخبر نويسي الكترونيكي استفاده از تكنولوژي هاي نوين 

از اين شيوه ... روابط عمومي الكترونيك در خبرنويسي براي سايت ، نشريه الكترونيكي و . اطالع رساني مدنظر است 

  .شاخصه هاي اين نوع خبرنويسي است استفاده مي كند كه سرعت در تهيه و انتشار خبر از 

 

   روابط عمومي الكترونيك و تكنولوژي هاي نوين ارتباطي

گيري از اينترنت سهولت و سرعت بااليي در اطالع رساني  يكي از فنون رسانه اي كه به مدد بهره :ـ وب سايت 1

آخرين اطالعات سازمان را بصورت  فراهم كرده است راه اندازي سايت است كه روابط عمومي ها با بهره گيري از آن

   .دهند  ميلحظه اي در اختيار مخاطبان قرار 

 

دوم سايت بايد از نظر . و گرافيك سايت بايد جذاب باشد ، اول اينكه طراحيرد سايت چند نكته حائز اهميت استدر مو
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باشد و اجازه انتقاد و پيشنهاد و سوم سايت بايد تعاملي . اطالعاتي قوي باشد و اطالعات كامل سازمان را داشته باشد 

پنجم اصل خالقيت و نو آوري در . اطالعات سايت بايد به روز باشدچهارم اينكه . تعامل را به مخاطبان خود بدهد 

   .سايت رعايت شود 

پيامك . وجود دارد )   mms(و تصوير ) sms(، جديد و كم هزينه كه به صورت متن ي سادهراه ارتباط :ـ پيامك 2

  :هاي زيادي را در بر مي گيرد و از اين نظر رسانه مهمي است مشروط بر آنكه  بمخاط

  ـ پيام هاي ارسالي كوتاه باشد 1

  .ـ اهم مطالب از اين طريق اطالع رساني شود و از پيامك كردن اخبار و اطالعات كم اهميت اجتناب گردد 2

غ تبديل گردد و كارايي خود را از دست بدهد كه در اين ـ تعداد پيامك هاي ارسالي آنقدر زياد نشود كه به ضد تبلي3

صورت بازگرداندن مخاطب از دست رفته بسيار سخت و دشوار وگاهي ناممكن خواهد بود پيامك داراي چند ويژگي 

 :است 

ـ امكان 6   ـ تعاملي بودن5  ـ اقتصادي بودن4  ـ گستردگي مخاطب3  ـ ساده بودن آماده سازي محتوا2  ـ سرعت1

ر روابط عمومي يكي از ابزارهاي مورد استفاده د :ـ وبالگ 3 ف گذاري پيامك براي گروه خاصي از مخاطبانهد

امروزه تقريباً در هر ثانيه يك وبالگ دراينترنت ايجاد مي شود و هر روز از اهميت بيشتري . ها هستند الكترونيك، وبالگ

رشد وبالگ ها شده و وبالگ هاي فارسي هم در رديف ويژگي سهولت در راه اندازي باعث . برخوردار مي گردد 

فعالترين وبالگ هاقرار دارند و روابط عمومي ها هم مي توانند برنامه ها و اخبار خود را از طريق وبالگ در معرض ديد 

  .مخاطبان قرار دهند 

و يا وادكست است كه  يكي از امكاناتي كه روابط عمومي الكترونيك از آن بهره مي گيرد ويديو كست :ـ وادكست 4

عبارت است از قرار دادن فايل هاي تصاوير ويدئويي بر روي سايت سازمان براي مثال قرار دادن فيلم نشست هاي 

   بر روي سايت سازمان... خبري و يا افتتاح طرح ها و 

مزمان و از دسته برقراري ارتباط بدون نياز به حضورفيزيكي با ويژگي داشتن صوت و تصوير ه :ـ ويدئو كنفرانس 5

  .ارتباطات گروهي است كه امكان برقراري ارتباطي بين گروهي محدود ا ز افراد را فراهم مي آورد 

را به جاي ... روابط عمومي الكترونيك ، پيام ها، اخبار ، گزارش ها ، مقاالت ، دعوت نامه ها و  :ـ پست الكترونيك 6

  .د ارسال مي دارد و پيام هاي آنان را دريافت مي دارد فكس از طريق پست الكترونيك براي مخاطبان خو

روابط عمومي الكترونيك با استفاده از تكنولوژي بلوتوث نرم افزارهاي معرفي سازمان و ديگر موارد مورد  :ـ بلوتوث 7

كارهاي  بلوتوث مي تواند حاوي اطالعاتي شامل فهرستي از مديران ،كليپ. نظر خود را به مخاطبان انتقال مي دهد 

 .باشد ... موفقيت آميز ، ساختار و تشكيالت معرفي سازمان و 

 

  مجله الكترونيكي

، سند مكتوب الكترونيكي است كه در سازمان هاي دولتي يا غير دولتي در لكترونيكي يا خبرنامه الكترونيكيمجله ا

نظاير آن منتشر و به منظور اطالع  ، فني و تخصصي ،فرهنگي و تبليغاتي وهاي اخبار سازمان ، مسائل آموزشيزمينه 

  .رساني ، ايجاد ارتباط وهمگرايي فكري و جلب نظر و همكاري بين مشتريان بالقوه و بالفعل با سازمان توزيع ميشود 
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  روابط عمومي ديجيتال

در چارچوب ها  انجام فعاليت ،عمومي الكترونيك شايد بتوان گفت بعد از پروسه تبديل روابط عمومي سنتي به روابط

در روابط عمومي ديجيتال متون توليدي و   در اين راستا تلقي ميشود روابط عمومي ديجيتال، دومين گام بنيادي

اين حالت،  به فرمت صفر و يك تبديل و به عبارت ديگر در از فرمت معمولي چاپي Contents محتواي مورد نظر

مي ديجيتال هنوز محتواها همان محتواهاي روابط در روابط عمو. ميشود   Htmlتبديل به صفحات pdf صفحات

براي مخاطب  Text و كپي مطالب به صورت Search عمومي سنتي هستند با اين تفاوت كه قابليت جستجو

نقل و  امكان ارسال و   Email ها و تقاضاها به وسيله ابزارهايي نظير ها، فرم برخي از اسناد، نامه. وجود دارد

 ،ت فعاليت هنوز يك طرفه است، يعني هنوز ارتباط فرد به فرد يا چهره به چهره در فضاي سايبر، اما جهدارند انتقال

مطابق ضوابط حاكم بر فضاي رسمي و اداري  برقرار نشده است و همه چيز در يك چارچوب به شدت بوروكراتيك و

  .روابط عمومي ها صورت مي گيرد

  

  روابط عمومي الكترونيك و انقالب اطالعات

ط عمومي الكترونيك ، پديده اي است تكنولوژيك كه زاييده انقالب اطالعات وارتباطات است و در واقع اگر اين رواب

  .ومي الكترونيك نيز مطرح نمي شد تحول علمي ـ تكنولوژيك رخ نمي داد ، روابط عم

با  ين تحول است و همگاماز سوي ديگر روابط عمومي الكترونيك در درون جامعه اي جريان دارد كه آن نيز زاييده هم

  .اين تحوالت در حال تكامل است

، سوي ديگر اين ابط عمومي ها فقط يك سوي ماجراستتهيه سخت افزارها و نرم افزارها براي الكتروني شدن رو

با چنين فهمي از حقايق دنياي مجازي مي توان .ماجراي پرشتاب درك صحيح مخاطب ، نيازها و انگيزه هاي اوست 

همچنين با پيشرفت . ده برنامه ريزي كرد و به موفقيت ارتباط انساني در روابط عمومي الكترونيك اميدوار بود براي آين

  .فناوري هاي نوين ، نگاهي نو به عملكرد روابط عمومي ها ضروري است

  

  روابط عمومي آنالين

با آنالين  .روابط عمومي برمي داردي در اين مرحله ، روابط عمومي گامي بلند و شتابان به سمت تحول ماهيت فرآيندها

براي رسانه هاي . شدن روابط عمومي ، خدمات به صورت شبانه روزي در اختيار مخاطب و مشتري قرار مي گيرد 

قائل مي شود ، خبردهي و خبريابي مبتني بر فضاي وب مرسوم مي شود، اخبار روابط  اعتبار web مبتني بر

و رسانه هاي صوتي و تصويري ، براي رسانه   printed Media عالوه بر رسانه هاي مكتوب عمومي

انتشار همزمان  آنالين و اينترنتي نيز ارسال مي شود ، همايش هاي خبري آنالين برگزار مي شود ، امكان هاي

پاسخ هاي رسمي براي نشريه هاي  مصاحبه ها و گفتگوهاي زنده روي اينترنت فراهم مي شود ، تكذيبيه ها و

يكي ، سايت ها ، وبالگ ها ، روزنت ها و خبرگزاري هاي اينترنتي فرستاده مي شود و به طور كلي روابط الكترون

همچنين شركت در چت روم . دالعمل نشان مي ده عمومي آنالين نسبت به محتواي توليد شده در اينترنت عكس

د و وب سايت سازماني فعال ارسال نامه ها از طريق پست الكترونيكي جدي گرفته مي شو و chat rooms ها

  .شود مي
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، ان كليدي وب سايت يا موسسه تجاريروابط عمومي آنالين درباره استفاده از اينترنت براي ارتباط با مخاطبان يا مراجع

  .ايجاد آگاهي و افزايش تماس ، پديد آوردن و حفظ اعتماد به انگاره و مارك و مكاتبه براي حل بحران ها است

  .است وابط عمومي سنتي عمل مي كند، فقط مجموعه ابزارهاي روابط عمومي آن متفاوتبسيار شبيه ر

زيرا شاغالن روابط عمومي  روابط عمومي آنالين به نحو فزاينده اي به خودي خود اهميت و مقبوليت پيدا مي كند،

شاغالن روابط . ستفاده مي كنند براي افزودن بر اهداف خود در زمينه مراجعان از تكنولوژيهاي جديد از جمله اينترنت ا

، سايت هاي رسانه اي اجتماعي مانند ريگ وبازاريابي موتور ) لينك ( عمومي آنالين بايد درساخت وبالگ ، ايجاد پيوند 

در روابط عمومي آنالين ارتباط با . تبحر كامل داشته باشند ) SEO(، بهينه سازي موتور جستجو )   SEM(جستجو 

ها ، مردم و ساير مراجعان بصورت آنالين از طريق اينترنت ، چت روم و پست الكترونيكي صورت مي رسانه ها ، سازمان

  .گيرد 

  

  روابط عمومي سايبر

ترين شكل متصور براي روابط عمومي الكترونيك، روابط عمومي سايبر  ترين و جامع شايد بتوان گفت كامل

ر آن روابط عمومي به صورت كامال آنالين درآمده كه ويژگي د ، فرآيندي است كهعمومي سايبرمنظور از روابط  .است

مخاطب يا مشتري در روابط عمومي سايبر در جايگاه اول . بسيار برجسته و بارز است تعاملي و مشاركت پذيري آن

بدون پاسخ نمي  هيچ نامه اي. ايستاده است و به جاي توده هاي انبوه به تك تك افراد توجه كامل مي شود اهميت

اند و هيچ انتقادي از نظرها پنهان نمي شود ، كاركنان روابط عمومي سايبر نه فقط در ساعات اداري ، بلكه در تمام م

  .ها به انجام فعاليت مي پردازند ها و مكان ، بدون تعطيلي و در تمام زمان )  7*  24( مدت شبانه روز و در تمام ايام هفته 

كاركنان روابط عمومي  ، واكنش يا پاسخ است و اين كار بايد توسطتوجه دي در يك روز تعطيل نيازمندرخدا گاهي

وب سايت سازماني يا پست الكترونيك يا پيام  ها بهآن Access سايبر و با استفاده از اختيارات و سطوح دسترسي

  .رسانان فوري صورت گيرد

  :به طور خالصه مي توان گفت كه در روابط عمومي سايبر 

  .شود ، يا حتي اينترنت است و از انواع ابزارها و امكانات رايانه اي و مخابراتي استفاده ميشبكة جهاني وب حضور فراتر از * 

  .با تك تك مخاطبان ارتباط دوسويه و تعاملي برقرار مي شود  *

  .به محتوا بيش از ساير موارد اهميت داده مي شود ، چرا كه سايبر اطالعات محور است  *

  .دسترس هستيد  در هر كجا قابل* 

سازمان يا بخشي به  روابط عمومي سايبر، مفهوم كار و ساعت كاري تغيير پيدا مي كند وحضور در چنين نهاد يا بنابراين در

  .محسوب مي شود  Fulltime منزله يك شغل

ه جمل  از Digital Skills هاي ديجيتالي و مهارت software به نرم افزارها ، تسلطهاي ويژه تخصص داشتن 

  .نيروهاي روابط عمومي سايبر است هاي ضرورت
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  روابط عمومي اينترنتي

ند و حيات و ممات آنها وابسته به فضا فعاليت مي كن برخي سازمان ها اصوال بر بستر اينترنت متولد شده اند و در همان

  .شان در اينترنت است جايگاه

شود روابط عمومي اينترنتي انجام مي ، درچارچوببقا ورشد وتوسعهصه اينترنت براي ترين فعاليت اين سازمان ها در عر مهم

  .كارمندان بالقوه وبالفعل روابط عمومي تبديل مي شوند  كاركنان چنين نهادي هريك از برخي جهات به

ت و استفاده حداكثري از العاده تخصصي و فني اس ر فوق، همه اموبا مفهوم و چارچوب فوق در روابط عمومي اينترنتي

ها و متدهاي جديد  روابط عمومي اينترنتي خود به دنبال ابداع شيوه .هاي نرم افزاري و اطالعاتي صورت مي گيرد كنولوژيت

  .است براي رشد سازمان و ارتقاي جايگاه آن در جهان

  روابط عمومي مجازي

ند ممكن است سازمان اصلي ، هر چعمومي دانست كه وجود خارجي نداردروابط عمومي مجازي را مي توان نوعي از روابط 

هاي آن در  اين فرآيند اشاره به نوعي از فعاليت روابط عمومي دارد كه فعاليت .متبوع آن در جهان واقعي وجود داشته باشد

هاي آن توسط بخش خصوصي يا اشخاص منفرد در خارج از  موريتأچارچوب سازمان بوروكراتيك نيست و هريك از م

امور آن توسط متخصصان هر فن با استفاده  شود و ، به صنعت تبديل ميبط عمومي در اين شكلروا .شود مي سازمان انجام

  .گيرد ايج آن در اختيار سازمان قرار ميپذيرد و نت ها صورت مي تازه ترين تكنولوژياز 

تنوع و متفاوتي فعاليت روابط عمومي از قالب هاي سنتي خود خارج شده و اشكال م واقعيت اين است كه امروزه به هر حال

 افزايش قدرت تعامل با مخاطب هاي اطالعاتي و تكنولوژي  ز، استفاده اها وجه مشترك همه اين فعاليت. است به خودگرفته

ابزاري    سازد ، بينش حاكم بر آن است و تكنولوژي الكترونيك را مي در واقع آنچه روح روابط عمومي. دباش ـ مشتري مي

 .شدبا مي براي تحقق اين آرمان

 

  لزوم روابط عمومي الكترونيك

به اول هر چيزي بياوريد تا نام آخرين  e تنها كافي است كه يك پيشوند. دانست   e روزگار حاضر را ميتوان دوران حرف

، شهر الكترونيك، پرسشنامه الكترونيك، ، بانكداري الكترونيكتجارت الكترونيك .تحوالت در هر زمينه را به دست آوريد

، اعتبارمالي ، نشر الكترونيك، موسيقي الكترونيك، دفتر الكترونيكرونيك، بانكداري الكترونيك، پست الكترونيكمجله الكت

. هايي است كه بحث روز خدمات نوين ارتباطي در جهان است نهايتاً روابط عمومي الكترونيك از پديده... الكترونيك و 

ها و ادارات دولتي را تا  ، جاي مراجعه به تمام سازمان نعتي و پيشرفتهاكنون مراجعه به پايگاههاي اينترنتي در كشورهاي ص

، اخذ مجوزهاي شغلي يا  ها حد قابل توجهي گرفته است و همه خدمات دولتي از صدور شناسنامه و گذرنامه تا ثبت شركت

روابط عمومي الكترونيك داشته اگر بخواهيم تعريفي از . ها انجام خواهد شد همگي توسط اين پايگاه... اخذ مدارك قضايي و

  :باشيم بايد بگوئيم كه 

روابط عمومي الكترونيك نحوة به كارگيري فنĤوري هاي جديد ارتباطي و شيوه هاي نوين اطالع رساني در جهت ارائه 

  .به منظور تحقق اهداف روابط عمومي است ) online(خدمات منطبق بر خواسته هاي مخاطبان به طور لحظه اي 

دولت الكترونيك اصطالحي . توان گفت روابط عمومي الكترونيك الزمه و پيش فرض تحقق دولت الكترونيك استشايد ب

  .است كه به ارائه خدمات دولتي از طريق اينترنت و با استفاده از ابزارهاي رايانه اي اطالق ميشود
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صورت مكتوب ، نصب تابلوي راهنماي به  در شكل سنتي روابط عمومي براي راهنمايي مراجعين تان كار شما تهيه بروشور

هاي متعددي است و  هاي رسمي كشور، داراي ساختمان سازمان  فرض كنيد بسياري از. طبقات و مواردي از اين قبيل بود 

از تهيه مدارك مورد نياز گرفته تا . شما براي انجام كارتان نياز داريد به هر ساختماني و يا آدرسهاي متفاوتي مراجعه كنيد

دانستن محل مراجعه از جمله اطالعاتي است كه اصوالً روابط عمومي هاي سازمان بايد آنها را تهيه كرده و در قالب 

  .بروشوري به مراجعه كنندگان داده و يا در اختيار متصديان مربوطه بگذارند 

ا آن روبرو هستند ، مي تواند جهت باما شكل جديد روابط عمومي با توجه به خدماتي كه ارائه ميدهد و نيازهايي كه مخاطبان 

گسترش فعاليت هاي خود و كاهش ترافيك كاري به كاربران كه از طريق اينترنت به آنها متصل مي شوند، پيشنهاد استفاده 

نويسي و  باشد از طريق برنامه يا در جاهايي كه دسترسي به اينترنت ممكن نمي. بدهداز اطالعات درج شده در سايت را 

، ارائه اخبار داخلي  ، آشناكردن كاربرها با بخش هاي مختلف سازمان ، مدارك مورد نياز درج كامل قوانين و مقررات cd تهيه

تر امكان  از همه مهم. ر اختيار مخاطبانشان قرار دهندمي تواند از موارد و اطالعاتي باشد كه روابط عمومي ها د... ومجالت و 

  .م آن سازمان نيز در ارتباط مستقيم شان ا زطريق پست الكترونيك مهيا شده است دسترسي يكسان مردم به باالترين مقا

   مزيت هاي روابط عمومي الكترونيك

پرداختيم و نقش آن ها را درايجاد ) Electronic Public Relations(پيشتر به تعريف روابط عمومي الكترونيك 

كه روابط عمومي ها نقش مهم و كليدي در برخورد با مخاطبان  دولت الكترونيك وراهبري سازمان ها بيان داشتيم وگفتيم

كنند و  ها مراجعه مي يك سازمان دارند و به دليل حجم باالي ارتباطات آن با قشر زيادي از مخاطباني كه روزانه به آن

رهاي سايتهاي ان سازمان و حتي وب مستهاي مطلوبي را در اختيار مديرتوانند راه حل مي، درخواست اطالعات مي كنند

هتر و سريع تر كيد كرديم كه روابط عمومي الكترونيك فقط به ارائه خدمات بأهمچنين به اين نكته ت .اينترنتي سازمان بدهند

تر و بدون گذراندن فيلترها توانند نظرات خود را بسيار راحت با وجود چنين ابزاري است كه مردم مي. شود به مردم خالصه نمي

ترين عنصري است كه  بي اغراق سرعت در اطالع رساني اصلي. ه سمع و نظر مسئولين سازمان برسانند و سدهاي مستحكم ب

كارگزاران روابط عمومي براي بهره برداري از اين . ابط عمومي سنتي تحميل كرده استروابط عمومي الكترونيك را به رو

ها نتوانند از ابزارهاي جديد ديجيتال استفاده كنند اگر آن. يك هاي نوين رقابت را بياموزندسرعت و دقت طاليي الزم است تكن

  .از اين رو روابط عمومي الكترونيك يك الزام است و انتخاب نيست. ر اين كشاكش بازنده خواهند بودد

  

  مديريت روابط عمومي الكترونيكي

حوالت فناوري اصول و شاخص هاي همگام با ت. در تمام ابعاد متحول ساخته استهاي نوين ارتباطي زندگي بشر را  فناوري

اقتصادي و اطالع رساني در دنيا دچار تغييرات ماهيتي شده و در نتيجه هويت هاي فردي در عرصه جهاني شكل پيدا مي 

هاي كار در  در نتيجه بايد با اصول و فناوري هر فردي مي تواند در قالب يك سازمان مجازي به كار و فعاليت بپردازد و. كنند 

هاي   فناوري ي كه زندگي در آن مبتني و وابسته به ا جامعه. ، صحبت از جامعه اطالعاتي استامروز به خوبي آشنا باشددنياي 

در  ثرؤي حضور ماها بايد تالش كنند تا خود را بر ها و دولت ، سازمانلذا تمامي افراد. رتباطي نوين از قبيل اينترنت استا

رساني بايد با مجهز شدن به فناوري هاي  ها به عنوان بازيگران اصلي عرصه اطالع موميروابط ع. جامعه اطالعاتي مهيا سازند

بايد نكات ذيل را در  عمومي ديجيتال ي شكل گيري روابطبرا. و هماهنگ با تحوالت روز نمايندروز بتوانند خود را منطبق 

  :نظر گرفت 
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ها را  عمومي  روابط  هاي پيشنهادي تدابير الزم و حمايت از طرح رهبر سازمان كه در راس هرم قرار دارد مي تواند با انديشيدن

  .ي رسيدن به اهداف خود ياري رساند ابر

عمومي به سمت  هاي روابط ها و برنامه گيري فعاليت ايجاد بينش سازماني در بين مديران در خصوص ضرورت جهت* 

  .كي شدن يك ضرورت به شمار مي رودالكتروني

ها از سوي مسئوالن ، حمايت واقعي از تغيير روابط  پشتيباني منابع و امكانات مورد نياز روابط عموميتعهد به تامين و * 

سازماني براي تحوالت و ايجاد اميد به عدم خطر افتادن آن ها و  عمومي از سنتي به الكترونيكي و ديجيتالي، آمادگي بافت

ابط عمومي الكترونيك فراهم رايطي است كه بايد براي توسعه روحركت بر اساس يك راهبرد بلند مدت و هدفمند، از جمله ش

  .گردد

طالعات داخل و خارج سازمان همانطور كه از تعاريف سنتي روابط عمومي بر مي آيد اين بخش به عنوان گلوگاه تبادل ا* 

ن و كاركنان سازمان در روزانه حجم زيادي از تماس هاي تلفني ، نامه هاي اداري و حضور مستقيم مخاطبان، مشتريا. است

از سوي ديگر نياز به سرعت عمل در دريافت و توزيع اخبار و  .يا توزيع اطالعات صورت مي گيرد اين بخش براي دريافت

در اين شرايط همگام كردن  .شود ي بيشتر فرآيند هاي كاري مياطالعات بين كارمندان و مخاطبان سازمان باعث پيچيدگ

 .شود روابط عمومي ها با سرعت باالي توليد اطالعات بري فعاليت بهينه روابط عمومي به عنوان يك ضرورت احساس مي

بنابراين سازمان ها با استفاده از عنصر فناوري روح تازه ي را در كالبد روابط عمومي مي دمند و از اين طريق مديريت بهتري 

  .ع رساني در سازمان خواهند داشتبر روند اطال

روابط عمومي . و درنهايت دولت الكترونيك است اولين گام در جهت ايجاد سازمان الكترونيك   روابط عمومي الكترونيك،* 

، ابزارها و روش هاي فنĤوري اطالعات و ارتباطات اه مناسبي بري استفاده از تكنيكهابا توجه به ماهيت اطالعاتي خود، جايگ

كه دليل آن را مي توان در مهجور بودن روابط عمومي در سازمان ها ، عدم دانش مديران و كارمندان روابط عمومي ها . است 

عدم توجه به استفاده از روابط عمومي الكترونيك روح خالقيت و نو آوري . و يا بخش نامه اي بودن فعاليت ها جستجو كرد 

بهره روري مناسب مي شود چرا كه فرآيندهاي كاري به صورت تكراري مدام انجام  را در كاركنان سازمان از بين برده و مانع

ها به جاي استفاده از  مشاهده مي كنم كه در روابط عمومياغلب . مي شود بدون اينكه باري از دوش سازمان برداشته شود 

ا بري رفع تكليف و انجام بخشنامه خريداري ابزارهايي نظير وب سايت و يا تلفن گويا براي ارتباط با مخاطب، اين ابزارها صرف

و استفاده مي شوند و حتي مشاهده مي شود كه كارمندان روابط عمومي پشت اين رسانه ها مخفي مي شوند به جاي اين كه 

  .از آن استفاده مناسب بنمايند 

  :زمان تعريف كرد بنابراين توضيحات مي توان چهار جهت كاري عمده براي بخش روابط عمومي الكترونيك در سا

  

هاي اينترنتي،  ، سايتتهيه و توزيع هدف دار پيام هاي سازمان با استفاده از ابزارهاي تكنولوژيك همچون تلفن گويا -1

  ...هاي پيام كوتاه و  پست الكترونيك، سرويس

  هاي مقرون به صرفه در حوزه اطالع رساني سازمان برنامه ريزي براي اتخاذ روش -2

  به برگ برنده مديران سازمان براي پيشبرد اهداف و رسالت ها تبديل شدن -3

  باال بردن تعامل كاري و ارتباطي بين نيروهاي سازمان و مشتريان با سازمان -4
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  شروط تحقق روابط عمومي الكترونيك

  ـ به كارگيري جديدترين تكنولوژي هاي روز در حوزه ارتباطات1

  ه از تكنولوژي هاي نوين ارتباطيـ آموزش نيروي انساني براي استفاد2

  ـ تغيير رويكرد سازماني و فراگير شدن شيوه هاي نوين ارتباطي3

  ـ برقراري ارتباط ، به رسميت شناختن مخاطبان ، ارباب رجوع و احترام به خبرنگار ونه فقط صرفاً استفاده از تكنولوژي4

  .رونيك تعاملي استروابط عمومي الكت بدون در نظر گرفتن اصول كار روابط عمومي

تعامل از جمله ويژگي هاي روابط عمومي الكترونيك است كه براي ارسال پيام هايي كه ميتوانند بازخورد آني يا خيلي 

حداكثر استفاده را مي نمايد اين مي ... ) اينترنت ، ايميل و ( سريع ، زنده يا تعاملي داشته باشند از رسانه هاي ديجيتال 

  .گسترده و ديگر موارد مهم رسانه هاي ديجيتالي باشد تواند شامل فعاليت

  

  وسايل ارتباط افقي 

اينترنت ابزار پرقدرتي است كه ظاهراً به عنوان وسيله برقراري ارتباط عمودي مورد بررسي قرار گرفته است اما آنچه 

د مشابه ارتباطات عمودي را بسيار مهم است اين است كه وسايل ارتباط افقي متعددي همچون اينترنت و موبايل و موار

اين ابزار نوعي ارتباط افقي را كه آشكار نيست اما در اكثر موارد حداقل به قدرت نوع عمودي . تحت الشعاع قرار داده اند

منظور از ارتباط افقي ، ارتباط بين افرادي است كه ممكن است همديگر را بشناسند يا . آنهاست امكان پذير مي سازد 

  .باشند ولي به هر حال به خاطرعاليق مشتركي كه دارند از طريق يك رابط با هم در ارتباط هستند كامالً غريبه

  .اين جريان جرياني قدرتمند است زيرا سطح آگاهي انسان را ارتقايي چشمگير مي بخشد

  رسانه اجتماعي

داده )  ICT(ارتباطات تعاملي  رسانه اجتماعي نامي است كه به وب سايت ها ، ابزار هاي آنالين و ديگر فناوري هاي

شده است كه به كاربران آنها امكان مي دهد تا از طريق تبادل اطالعات ، عقايد ، دانش وعاليق با يكديگر تعامل 

. رسانه اجتماعي ، اجتماعات و شبكه هايي به وجودمي آورد و افراد را به مشاركت در آنها تشويق مي كند . داشته باشند 

مي توانند با ايجاد شبكه هاي اجتماعي با موضوعات اختصاصي و يا با مشاركت در شبكه هاي  روابط عمومي ها

  .اجتماعي بااهداف مورد نظر سازماني خويش در جهت الكترونيكي شدن گام بردارند

 

  وظيفه روابط عمومي در جامعه اطالعاتي

كننده خدمات واطالعات به مخاطبان خود ،  در جامعه اطالعاتي ، روابط عمومي ها به عنوان توليد كننده و ارائه

مسئوليت سنگيني در شفاف سازي ارتباطي و اطالعاتي ، به رسميت شناختن ، حق دسترسي مخاطبان به اطالعات ، 

احساس مسئوليت و پاسخگويي در برابرمخاطبان و ايجاد ارتباطات دوسويه و تعاملي با مخاطبان و ضرورت به كارگيري 

  .ارتباطات و اطالعات و روابط عمومي الكترونيك بر عهده دارند فناوريهاي نوين 
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   ؛خالصه

 همه چيز تكنولوژي نيست

  مسلح  روز ارتباطي  هاي تكنولوژي  به  كه  هر روابط عمومي  كنيم  گمان  كه  معنا نيست  اين  به  ديجيتال  روابط عمومي

  بست و انتظار داشت  موتور جمبوجت  يك دليجان يك  شود به نمي  نيست  چنين. شده است  ديجيتال  شد، روابط عمومي

  شدن  افتد، ويران موتور مي  آن  خوردن  استارت  محض  به  كه  اتفاقي  كند، اولين  حركت  با موتور جمبوجت  دليجان  آن  كه

  نيز به هم  ساختارش  تمام  كند بلكه  تتواند حرك موتور نمي  تنها با آن  نه  دليجان  آن. است  و از هم گسسته شدن دليجان

 .ريزد مي

 يعني  تر آن مدرن  مفهوم  يا به  شديم  مسلح  ICT چه؟ اگر ما به  يعني  ايجاد كند كه  بزرگي  سؤال  عالمت حرف  شايد اين

NICT  نيستيم    يتالديج  هاي نوين ارتباطي و اطالعاتي است، چرا روابط عمومي كه در واقع تكنولوژي  شديم  مسلح. 

روابط   طرف  به  سنتي  روابط عمومي  از طرف  كه  اين  حاضر براي  ها در حال روابط عمومي  كه  جا است  اين  كليدي  نكته

شود  مي  كه  است  تكنولوژيك  كاربري  اول  هستند؛ عرصه  درگير چالش بزرگ   كنند در دو حيطه  حركت  ديجيتال  عمومي

  كاربري  ما حرف  وقتي  چه؟ خوب  امروز يعني  در دنياي  تكنولوژيك  كاربري  زد كه  ها حرف و ساعت  اختآن نور اند  روي

سواد   بحث  آن  دنبال  آيد؛ به مي  سواد امروز پيش  بحث  و وقتي  بزنيم  سواد امروز حرف  به  بايد راجع  درواقع  زنيم را مي

را از سواد   ها خودشان روابط عمومي اًظاهر. است  بزرگ  خودش يك بحث حاضر  در حال  يد كهآ پيش مي  اي رسانه

 .نيست  و نوشتن  امروز فقط خواندن  ندر جها  اي وري كنم كه سواد رسانهآبينند اما بايد ياد نياز مي بي  اي رسانه

  متوجه  سنتي  بط عموميسفانه رواأهاي عظيمي هستند و مت دگرگوني  لدر حا  است كه مربوط به مخاطباني  دوم حيطه

 .بيند نمي  خوب  كند احتماالً چشمانش درد نمي  كه البد سري . نيست  مخاطبانش  اين تغيير ماهيت و تغيير جغرافياي

  دهد، كاربري مي  را تشكيل  ديجيتال  روابط عمومي   بحث  امروز پايه  در دنياي  االن  كه  چيزي  كنم آن كيد ميأت

ها  و من هم مطالب آن  داشته  ديجيتال در خصوص روابط عمومي  هايي زني برخي از همكاران، گمانه نيست؛  تكنولوژيك

فقط    در حقيقت  كه  است  تكنولوژيك  دارند تصويري ديجيتال   روابط عمومي ها از آن  كه  انه تصويريام، متاسف را خوانده

 .است  ديجيتال  از روابط عمومي  بخشي

ها  رسانه  پاسخگوي  ها متولد شدند كه تغييرند، روابط عمومي  ها در حال رسانه  طور مخاطبان  همينشما و   مخاطبان

ط بدسته از روا  اما آن. ها باشند هرسان  پاسخگوي  كنند كه مي  را دارند و سعي  عادت  باشند و هنوز كم و بيش اين

روابط   طرف  به  و بستر حركت  بستر ديجيتاليزم  هستند كه  اييه گيرند همان مي  فاصله  عادت  دارند از اين  ها كه عمومي

 .كنند مي  و طي  هموار كرده  طور طبيعي  را به  ديجيتال  عمومي

در نزد   كه  است  دليل  اين  است به  مخاطبان  در اردوي  تغيير و تحوالت  عرصه بزرگ، همين عرصه  يك  بنابراين

را   الزم  پاسخ  اي از رسانه كه   اين  محض  امروز مخاطبان به  است  دادن  رخ  در حال  حوالتت  همين  ها هم رسانه  مخاطبان

  مخاطبان  نام  به  بخشي  يا پيدا شدن  مكتوب هاي  تيراژها در رسانه  گيرند و اساساً ريزش مي  فاصله  رسانه  نگيرند از آن

  .شود مي  جا ناشي  غير وفادار از همين

روابط   حاضر مخاطبان  در حال باشد كه اين مورد مي  است  دادن  رخ  در حال  مخاطبان  در عرصه  كه  تغييري  نبنابراي  پس

 .ها نيستند ها فقط رسانه عمومي

از دايره تاثيرات احتمالي   است و بنابراين  جهان  به  سالم  يك  هستند هر مطلبشان  سايت  امروز صاحب  كه  مخاطباني

  از طرف  جهاني  بزرگ؛ در سطح  هاي هاي كمپاني از شعبه  بسياري  امروز محصوالت. روند راتر ميشما بسيار ف
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  اي هاي منطقه شعبه  و سيستم  كنند تا مديريت مادر را وادار مي  ند و كمپانيوش مي  ديجيتالي  بمباران   كنندگان مصرف

  . را تغيير دهد  خودش

را پيوسته در   مخاطب خواهد  مي  يعني  است  برخاسته از تئوري تزريقي  مخاطب، نگاه  به    سنتي  نگاه روابط عمومي  امروزه

 .حفظ كند  طرفه  ارتباط يك  و درحالت  سويه  يك  گري، ارسال تحميل  حالت  يك

روابط   يعني اينكه  . است Polling  نيست، پولينگ Pushing   پوشينگ  ها ديگر سياست سياست امروز روابط عمومي

امروز   سياست  كنند؛ بلكه  پوش  كنندگانشان مصرف  طرف  به  جانبه  يك  صورت  را به  توانند مضموني ها ديگر نمي عمومي

  و روابط عمومي  مداري، روابط مداري  رسانه  جاي  به  بايد در واقع  در نظر گرفتن نظرات است يعني   و  پولينگ  سياست

  .قرار دهند  صلرا ا  محوري  مداري؛ مخاطب

را   شود، آن مي  ويژه و خاص خودش را دارد كه  دموگرافي  يك  گويند هر مخاطبي مي  آنقدر جلو رفته كه  بحث  اين

را   ديگر مخاطب. است  نفره مطرح  تك  دموگرافي  هاي مدرن بحث امروز در روابط عمومي. كرد  ترسيم كرد و تماشايش

  يكايك  پاسخگوي  بايد حتي  كند يعني  عمل  نفره  يك  دموگرافي  شيوه  بايد به  يكنند، روابط عموم نمي  فرض جمع

 .باشد  مخاطبانش

  كنيد ما اسير مجموعه  فرض. آميز است فاجعه  گيرند و اين مي  اشتباه  ها را با اهداف ها يا كنش رويه  كه  است  اين  اشتباه

ها گرد  و براي صندلي كالس  ؛ و به ديگر زبان گمان كنيم كه برايايم مكاني شويم؛ كه در آن گرد آمده موجود در

  يك  دنبال  بايد به  كنش در صورتي كه با اين . اند كرده  غيبت  كساني  چه  كه  برداري كنيم  و يا مثال يادداشت  ايم آمده

  .بزرگتر باشيم  هدف

  .از يكديگر كماكان وجود دارد  و هدف  كنش  دنتمييز دا  عدم  سنتي؛ گرفتاري  هاي هنوز در عرصه روابط عمومي

  سايت  وب  كنند اگر داراي آيند و فكر مي جلو مي  ديد به  شوند با همان  د ديجيتالخواه مي ها روابط عمومي  وقتي  نبنابراي

 .اند ديجيتال شده  روابط عمومي  كه  معناست  اين  زدند، به  ايميل  جايي  شدند و به

  است  تحقيق  شما قابل  همكاران در بين  هم  االن  همين  آسيب  اين . شما نيست  است؛ هدف  كنش  يك  يتسا  وب  داشتن

گويند وارد فيلد  ها مي آن  كنند ديگر به اندازي  راه  سايت  وب  اگر احتماالً توانستند يك  كه  است  اين  گمان  يعني

را از نظر   اطببتواند مسائل مخ    كه  گفت  شود ديجيتال مي   ن روابط عموميامروز به آ  اما در جهان. ايد شده  ديجيتاليزم

مسايل   پياپي  تعقيب  ديجيتال  روابط عمومي  وظيفه. كند  كند مدام تعقيب پيدا مي  ارتباطي  هاي با تكنولوژي  كه  مشكالتي

  يعني. قرار دارد  اش ارتباطي  با تكنولوژي  ر رابطهروابط عمومي د  است كه آن  و محصوالتي  در ارتباط با خدمات  كاربران 

 مخاطبو   خودش  ارتباط تكنولوژيك، بيندر مسير   كه  هايي گرفتاري  آن  روي  خود را متمركز كند به  نگاه  بايد مدام

 . شود ايجاد مي 

  دارد به  روابط عمومي Amazon ،داي خريده  كتاب  در اينترنت Amazon از كتابفروشي  از ايران  شما احتماالً بيرون. 

  هايش مشتري بروشور و فولدر بفرستد و به   طرف؛   و آن  طرف  كار بايد بكند بايد اين  آن چه  نظر شما روابط عمومي

  آن ي اصل  اما نگاه  ها را هم گفت؛ بعد چه؟  حتي اين  خب  دارم؛   ديجيتالي  جلد كتاب  جا چهار ميليون  اين  بگويد مثالً من

وجود   موانعي نوع   چه  با مشتريان Amazon  ارتباط ديجيتالي    شود كه ببيند در راه جا متمركز مي  در اين  روابط عمومي

 .پيدا كنند  Amazon  و محصوالت  خدمات  به  بيشتري  توانند دسترسي مي  شود خريداران  دارد كه اگر رفع

  استراتژي  شد اين اتفاق را مديون   انتخاب  به عنوان مرد سال جهان الگيس  و سه  سيدر  Amazon  بزوز رييس  جف

  روي  وقتي  كنم  خريداري  روابط عمومي  به  راجع  كتاب  يك Amazon از اين  ميحاال اگر بخواه. دانم او مي  ارتباطي

هيچكس   القاعده  را ببيني؟ وعلي  كتاب  از اين  صفحه  هشت  خواهي گويد مي مي  ما  به  ميكن مي  كليك  موردنظر  كتاب

  چه  حال  تا به  ببيني  خواهي مي: پرسد بيند، مي را مي  صفحه  هشت  كه  وقتي. بدش بيايد  نيست كه از چنين پيشنهادي
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  را كه  تابيك  بدانيم  سريع  كه  اين  براي  كنم فكر مي  دهد، من را مي  سرويسي  اند؟ چرا چنين را خريده  كتاب  اين  كساني

  حال  اند، دريابيم را خريده  كتاب  آن  از طريق كساني كه  راحتي  اش را به نويسنده  نگرش  نوع  بخريم، بتوانيم  خواهيم مي

كار  محافظه  و تئوريسين  نويسنده  دارد و اگر يك  عالمت  شما يك  باشد براي  دريدا خريده  كنيد ژاك  فرض  را كه  كتابي

احتماال   كتاب  اين  كه مبفهمي داشته باشد و فرضاً  تواند معناي ديگري در آمريكا آنرا خريده باشد باز هم مي  يراست  دست

  روابط عمومي   در عرصه  ارتباطي  هاي ها استراتژي شود؛ اين نمي  جا تمام  اين  اما بازي. است  تئوريك  كتاب  يك

 .دآي وجود مي  در مسير ارتباط به  كه تنگناهاي تكنولوژيك  در  مخاطبان  مشكالت  و رفع  است  ديجيتال

  .شدن  تازه  دوباره معني   به  Refresh  نام  به  است  بحثي  است  ديجيتال  روز روابط عمومي  باز بحث  كه  مورد سومي

كند و  تغيير مي   صفحه ميرا بزن  F 5 مهكد  آن  جاي  و يا به مرا كليك كني Refresh نام  مرورگر به  روي  اگر دكمه

از   يكي  . است  كاربرد پيدا كرده  ديجيتال  هاي روابط عمومي  حاضر برايحال در   اصطالح  همين. شود مي  تازه  دوباره

 Google به  ميبزن  مثال  از اينترنت  اگر بخواهم  يعني. تازه شدن است  قدرت  ديجيتال، همين روابط عمومي   رفتارهاي

news دقيقه يكبار  هر ده  م كه خودشيكن اره مياش Refresh شود مي.  

داشته   شما بايد مضمون  ها ديگر جوابگو نيست رسانه  ها و نهادها براي شركت  مقامات  مكتوب  هاي امروز ارسال بيانيه

 . دنو كني  نو به  را مدام  مضمون  باشيد و اين 

  شده  امروز رايج  در دنياي  كه  است  موضوعي  يا بيانيه Thematic release بر  همين تكيه  ها هم راه  از آن  يكي

را ساز   بيانبه  رسانه  تا يك ماندبايد منتظر  شود به رسانه ارسال مي وقتي بيانيه   سنتي  در روابط عمومي  هر حال  به. است

مبتني   در برخوردهايي  ولي. ستا  يا آمدهدن  به  در بدو تولد مرده  نكرد قصه  شروع  رسانه  كند و اگر آن  و شروع

  فرستيد، تحت مي  كه  هايي باشد قادر خواهيد بود در بيانيه  سايت  تواند در محيط وب كه مي  Refreshingرب

داستان، جبراً   دهنده  ادامه  سنتي  در مدل  باشيد؛ ولي  خود  داستان  دهنده  خودتان ادامه Thematic releaseنعنوا

 .ها هستند رسانه

كند؛ نه هر تمي كه شما  را حل   مشكل  كه  است  تمي  بر روي  و تكيه  اصل و اساس  هم Thematic release در

 .بخواهيد

ياد مي شود؛   Customize   عنوان  تحت  از آن  ديجيتالي  روابط عمومي   كه در  است  پاسخگويي  ؛ بحث  محور چهارم

داده مي شود   امكان  شما اين  ايد كه به ديده Yahoo داريم، احتماال در سايت محيط وب  در  اصطالح را هم  اين  البته

هوا را   وضع  آنجا باشد اگر گزارش  خودتان  مربوط به  آييد اطالعات مي هر وقت   كنيد كه  تنظيم  را طوري  تان صفحه  كه

فقط   بگوييد كه  آييد، از قبل مي  وقتي  يعني. كنيد  واهيد حذفخ را نمي  فوتبال  مسابقات  كنيد، اگر نتايج  خواهيد حذف نمي

  شما وارد آن  كه  و هر وقت  را بده  نگاري و روزنامه  سهام  قيمت  و يا خبرهاي  ارتباطات  روابط عمومي، خبرهاي  خبرهاي

شما نيست؛   در دسترس  سايت  آن  امكانات  شود و بقيه شما ظاهر مي  موردنظر در مقابل  اطالعات  سايت، شويد فقط آن

 .گوييم مي  Customizing  در محيط وب  امكان  به اين

  در واقع. است  دادن  پاسخ  يا قدرت  Customizing   قدرت در روابط عمومي  هاي از نشانه  حاضر يكي  در حال

در چنين حالتي شما . را فراهم كرد موردنظرش  پاسخ  هر مخاطب  بتوان براي  يعني. هر مخاطب  منحصر به  پاسخگويي

پاسخگويي مبتني   بايد توان ديجيتال   روابط عمومي. داشته باشيد  پرسش  يك  مخاطب  دو نوع  توانيد براي نمي

 .را داشته باشد   Customizeبر

در   هفت  هاي يروابط عموم  معروف  اصطالح. است  از نظر زماني  ديجيتال؛ پاسخگو بودن  ديگر روابط عمومي  ويژگي

را   شيوه، خودشان  كنند با آن مي  هاي پيشتاز سعي و چهار، كه سازمان  در بيست  هفت  هاي و چهار يا كتابخانه  بيست

و در   پاسخگو هستم  و چهار ساعته  بيست  روز هفته؛   هفت  كه  هستم  سازماني  من  كنند به اين معناست كه مي  معرفي
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اين   هاي روابط عمومي. و غيره وجود ندارد  قبلي  مالقات  و وقت  تماس  و ساعت  رسمي  يالتهايي تعط چنين سازمان

  در بيست  هفت  و چهار هستند و اين  در بيست  هاي هفت مجموعه   به ها  سازمان  شدن  تبديل  ها، تنها كانال نوع سازمان

 .هاي پاسخگو است سازمان  ويژگي  ترين و چهار بودن اصلي

  اين    فرصت و آن   است  هايشان دهند و جزو شاخص نمي  از دست گاه  را نيز هيچ  فرصت  يك  ديجيتال  هاي ابط عموميرو

به   ارتباطات  در علم. وجود دارد  مخاطب  با جامعه  ذهني  مشاركت  زمان  فقط يك  ارتباطي  دانند در هر نوع مي  كه  است

 . شود مي share  هاي ما با هم ذهن  كه  موقعي  يعني mind sharing  گوئيم حالت مياين 

در   است واينكه مخاطب  ذهني  مشاركت  موقعيت  درك  ديجيتال  در روابط عمومي  پاسخگويي  هاي از ويژگي  پس يكي

 .بگيرد  مربوطه  را از سازمان  جوابش  لحظه  همان

    فكرند كه  در اين  هميشه  گزارشگران. هستند  گزارشگران  عين  جهت  از يك  ديجيتال  هاي روابط عموميمحور ششم؛ 

بايد   مدام  خواهد شد، يعني  پرسيده   چيزي  چه  از من  فكر كه  دراين  هميشه  ديجيتال  هاي بايد بپرسند و روابط عمومي  چه

  پيوسته، پاسخگويي  حالت  در يك يعني . تبديل كند mind sharing  شود به مي  گرفته  تماس  را كه  اي هر لحظه

 .دارد  را نگه  خودش

دارد برقرار   كه  ارتباطي  بايد در هر نوع  مدرن  روابط عمومي  . دهيم  طور بايد پاسخ  چه  شما بگوييد كه  است  اما ممكن

بدهم؟ اگر   گوش  اين  يد بهرا ببينم؟ يا چرا با  را بخوانم؟ يا چرا بايد اين  بايد اين  چرا من  كند كه  سؤال  شود از خودش مي

ها،  بيانيه  نوع  اين  در ارتباط امروز به  يعني. است  ارتباط فرا رسيده  ندهيد مرگ  پاسخ  اول  ها در گام پرسش  اين  به

 .ارتباط هستند  كشند و قاتل مي  كه  هايي بيانيه  گويند يعني مي  killer هاي بيانيه

چه  آن  نكات در ذهنتان باشد كه  كنيد اين مي  و ارسال  پيام، تنظيم  عنوان  به  راي هر چهب  ديجيتال  در روابط عمومي  پس

كنم، چرا بايد   را تعقيب  بايد اين  چرا من  دهد كه  پاسخ  مخاطب  هاي پرسش  اين  بايد به  اول  شود در وهله مي  دارد ارسال

 .است  نكته  ليناو  اين. را ببينم  و چرا بايد اين  را بخوانم  اين

بايد كوتاه گفت و مفيد تا شنيده . امروز گوش دادن كار سختي شده است. ها است پيام  ساختار بسيار محكم  دوم  اما نكته

خود و   اي ثانيه  مثال سي  بريد در همان فاصله مي  مديريت طبقه   را با آسانسور به  داريد مخاطب  پس وقتي. شود

گويند  و چرا مي Elevator speech گويند ها مي به اين مهارت در دنياي روابط عمومي. كنيد  را معرفي  تان مجموعه

  ها در استراتژي ستون  ترين نرود و اين يكي از اصلي  نشود و بيراهه  پرت  مخاطب  حواس  كه  اين  بزن؟ براي  حرف  كوتاه

  كه  اي از بيانيه  مخاطب حواس   جلب  ما باشد و استارتش  به  حواسش  متمركز باشد، يعني  مخاطب  كه  است  بازاريابي

 .باشد  نشود مبري  بخواند و متوجه  دو ساعت  كه  و اين  گويي شود و بايد از زياده مي  فرستيد زده داريد مي

معتبر دنيا   هاي عمومي روابط   هاي بيانيه  است  قول  از نقل  فراوان  كنند، استفاده ها لحاظ مي در پاسخگويي  كه  بعدي  نكته

دهند  مي  خود را توضيح    هاي ها و ديدگاه مكانيزم هاست كه  قول  نقل  و در آن  است  قول  بر نقل  متكي  را نگاه كنيد همه

  .اند  دهقرار دا  ما را خطاب  نكنيم  مستقيماً حس  وقت  هيچ  كنند كه مي  عمل  اي گونه  و به

 :باشد متمركز   نكته  ها بايد بر سه سازمان  راتژيباور امروزين اين است كه است

  در آن  را با ديگران  خودش  بايد فرق  شود، سازمان ها پيدا مي قول  نقل  مورد در آن  در چيست؟ اين  با ديگران من   فرق

 .ها بگويد قول نقل

مخاطب بايد سهم . بايد بگويد صراحت   نهمي  كند؟ به مي  از شما حل  مشكلي  چه  من  يا محصوالت  ، خدمات  دوم  نكته

 .خودش را از ارتباط با شما به روشني درك كند
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حد   يا تا چه  كنم  حل  توانم شما را مي  مشكل  بخش  كدام  من  شود كه   بايد گفتهسازمان   ها از زبان قول  نقل  در آن  پس

  من صريح بگوئيد  مثال  عنوان  در كار باشد به  گويي و كلي برسانم؛ نبايد شعار  انجام  را به  مهم  اين  دارم  توانايي

 .نگيريد تماس  موارد ديگر با من  و الغير و در خصوص  هستمعلوم رفتاري   متخصص

شود و   ديده  هر دو در آن  و ضعف  باشد تا قوت Transparent و  بايد شفاف  روابط عمومي  كاري  هاي اساساً سياست

  مقابل  طرف  به  اي اجازه  و هيچ  و قدرت است  نور؛ روشنايي  فقط نگاهبان  است كه  سنتي  بط عموميروا  اين بر خالف

با تفكر روابط   اين  . و هيچ ضعفي وجود ندارد  است  چيز خوب  بگيريد همه  تماس  با آن  هر وقت  دهد و هميشه نمي

 .كامالً در تضاد است  ديجيتال  عمومي

را   اش و چهره  خودش  كه  سازماني  سايت  خاطب نبايد در وبم ها؛  سايت  در وب  پاسخگويي  هنحو  اما در خصوص

را پيدا   آنسايت  16  در اليه مثال   بگردد و سرانجام  شركت  آن  تلفن  شماره  دنبال  ساعت 6كند؛  مي  عرضه  ديجيتال

كند و   يك شركت مفروض ببيند؛ بايد بتواند همه جا كليك  هاي خواهد اطالعاتي درباره نمايندگياگر ب  مخاطب  . كند

ها را  آن  كسي   ايد تا برده  خانه را در صندوق  آن  كه  هست  چه  اطالعات  مگر اين  كند؛   را دريافت  مورد نظرش  اطالعات

 .ببيند  سختي  نبيند يا به

مورد  اخذ اطالعات . كند  وبگردي  بخواهم  نيست كه دارد و بيكار  شود حتما با شما كاري وارد يك سايت مي  اگر فردي

  با آن  كه  نگاران روزنامه  براي  خصوص  به  شركت  آن  شركت، شعب  شركت، مجريان  رييس  براي  ها گاه سايت  نياز از وب

ها  آيتم  كنيد اصال اين يم  نگاه  را كه ها  سايت  وب  متأسفانه  ولي. دارد  ضرورت  هستند خيلي  مواجه  زماني  االجل ضرب

هايتان  سايت  را در وب  تان  سازمان  هاي ايد چرا عكس كشيده  زحمت  همه شما اين  تر، وقتي مهم  از همه. نيست  معلوم

  .كند  ها استفاده نگاران بتوانند از آن  روزنامه  كه  چاپ  هايي با رزولوشن باال و آماده  گذاريد؛ تا دانلود كنند عكس نمي
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 نتيجه گيري؛

در ارتباط با   مخاطبان  مشكالت  مديريت  بلكه  ز نيست؛رو  تكنولوژي  به  شدن صرفاً مسلح   ديجيتال  روابط عمومي

 .است ارتباطي  مدرن  هاي تكنولوژي

  پيش  اتفاق  اين  كه  اين  رايبگيرند و ب  اشتباه  را با هدف  كنش  خطر وجود دارد كه در مسير نيل به روابط عمومي؛   اين

بايد از روي پل   بلكه  ساخت؛   خانه  توان نمي  پل   و بر روي  هستيم  گويند ما پل ها مي DPR ها يا نيايد؛ ديجيتاليست

؛ عبور كرد؛ پل مسير است  ارتباطي  پل  اين  گيريد بدانيد بايد از روي كار مي  به  كه  وژيتكنول  پس هر نوع. عبور كرد

 .هدف نيست؛ كنش است، هدف نيست

. نيست  داشتن  و ايميل   سايت  فقط وب  ديجيتال  عموميروابط . است  سنتي روابط عمومي  بزك  زدن  و ايميل  ايجاد سايت

  آن  تعامل  ميزان  نيست؛ معيار اصلي؛   كرده Load  كه  اطالعاتي  حجم  گيري اندازه  ديجيتال  معيار ارزيابي روابط عمومي

 .است  اش با مشتريان  روابط عمومي

  ؛ ديجيتال  هاي روابط عمومي  بليغت  نحوه

ديجيتال؛   روابط عمومي  براي. كنند نمي  Advertising ها اما ديجيتال  است Advertising  تبليغات  واژه انگليسي

و   محصوالت  معرفي  نوبت  تازه  كه  است  بعدي  شود و در بخش مي  شروع  روابط عمومي  واكنش  قدرت  با نمايش  تبليغ

  رنگ  و خوش  سازيم هاي زيبا مي گويند ما تلفن امروز ديگر در تبليغاتشان نمي  مخابرات  هاي شركت. شود مي  آن  خدمات

عرفي م  بدانند سر وقت  و بعد اگر الزم  جابجا كنيم  درثانيه اطالعات Bit اينقدر  توانيم گويند ما مي بلكه مي...و

  را اين  حالت  كنند و بهترين از جاها بر تبليغات مبتني بر هويت شركت تكيه نمي  حتي در بسياري. روند مي  محصوالتشان

 .كنيم  حل  را قادريم  خاص  مشكل  بگويند اين  دانند كه مي

  است  فلسفه  ديجيتال  روابط عمومي 

 است؛   نگرش  است، يك  فلسفه  باشد يك  تكنولوژي  كه  از آن  بيش  ديجيتال  روابط عمومي 

  هر نوع  كند بلكه زگو نميرا با  شركت  زند، ديگر ماجراهاي نمي  خود حرف  شركت  ديگر از زبان  ديجيتال روابط عمومي 

  مشتريانشان نرا هم از زبا  آخر سال اليانه س  هاي گزارش  كند و حتي مي  طراحي  ديد مشتريان  را از زاويه  و گزارشي  روايت

 .رساند مي  چاپ  به


