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شماره   اول،   فروردین  1395ر و ا بط عمـو می

راهنمای »شارا« برای فعاالن روابط عمومی

"راهنمای فعاالن روابط عمومی" یک راهنما با محتوای کاربردی بروز برای فعاالن روابط عمومی است که 
توسط "شبکه اطالع رسانی روابط عمومی ایران )شارا(" منتشر می شود، بنابراین هر کسی امکان استفاده از 

مطالب آن را بدون نیاز به پرداخت هزینه دارد.

يكـي از نكاتـي كـه در روابـط عمومـي بـر آن تأكيـد 
مي شـود، وظيفـه اي اسـت كـه بـه روابـط عمومـي واگذار 
شـده و آن يـك وظيفـه مديريتـي اسـت. اگـر مديريـت 
يك سـازمان نسـبت بـه وظيفـه مديريتي روابـط عمومي 
بي تفـاوت باشـد و مديـر روابـط عمومـي در گـروه مديران 
روابـط عمومـی  باشـد،  نداشـته  ارشـد سـازمان حضـور 
نمي توانـد در قبال سـازمان و در قبال وظيفـه اي كه به آن 
محول شـده اسـت از حداكثر تـوان بالقوه ي خود اسـتفاده 
كنـد كـه در اين شـكل در حقيقت تنها نـام روابط عمومي 
را يدك مي كشـد و فاقـد كارايي و تأثيرگذاري الزم اسـت.
هنگامـي كـه به آن نـه به عنـوان روابـط عمومي بلكه 
چيز ديگري نگريسـته شـود در بهترين شـكل به بخشـي 
كـه مسـئوليت ارتباطـات بـا كاركنـان را بـر عهـده دارد، 
محـدود مي شـود و در بدتريـن حالـت بـه شـكل ناپختـه 
و سـازمان نيافتـه اي از »مديريـت بحـران«- كـه فاقـد هر 
گونـه زمينـه علمـي و فني اسـت- تبديل مي شـود. در هر 
يك از اشـكال ياد شـده، سـازمان از ارزش استراتژيك يك 

روابط عمومـي سـود نبرده اسـت.
از سـوي ديگر، هنگامـي كه از روابط عمومي به شـكل 
مؤثرتـري اسـتفاده مي شـود، بـا دسـتيابي بـه قابليت هاي 
اصلـي خـود فراتـر از يـك وظيفـه سـاده ارتباطـي نمـود 
مي يابـد و در حقيقـت بـه چشـم و گـوش سـازمان مبدل 
وظيفـه  چارچـوب  در  تنهـا  عمومـي  روابـط  مي شـود. 
مديريتـي خـود قـادر اسـت كـه موازنـه ي ضـروري بيـن 
نيازهـا و انتظارات مديريت سـازمان و نيازها و انتظارات آن 

دسـته از گروه هـاي اجتماعـي را كه براي سـازمان بسـيار 
مهـم هسـتند، ايجـاد كند. بـدون موازنـه مذكور، سـازمان 
اغلب به شـكل جدي در رسـيدن به اهداف مشـترك خود 

ناتـوان مي نمايـد.
روابـط عمومـي بـا توجـه بـه نقـش مديريتـي خـود 
در پـس وظايـف تاكتيكـي و تكنيكـي بـراي افزايـش ديد 
روابـط عمومـي  راهبـرد مشـاركتي حركـت مي كنـد.  و 
هنگامـي كـه يـك بخش فعـال مديريـت اسـت، در بيرون 
از سـازمان، بـراي ايجـاد ارتبـاط بـا گروه هـاي اجتماعـي 
مؤثـر عمـل مي كنـد و مديـران جـزء را قـادر مي سـازد تـا 
نتيجـه  در  كـه  گروه هايـي  احتمالـي  عكس العمل هـاي 
منافـع مشـترك، با هم هماهنگ شـده و متحد مي شـوند. 
پيش بينـي عكس العمل هـاي گروه هاي مذكـور اين امكان 
را بـه سـازمان مي دهـد تا از محاسـبات نادرسـت پرهزينه 
اجتنـاب كنـد و در فرآينـد مذكـور در اسـتفاده از منابـع 

ارزشـمند سـازمان صرفه جويـي بـه عمـل آيـد.
روابط عمومـي ايـن امـكان را بـراي سـازمان فراهـم 
از  دقيـق،  و  درسـت  برنامه ريـزي  ضمـن  تـا  مـي آورد 
مصـون  سياسـي  گروه هـاي  منفـي  عكس العمل هـاي 
مانـد كـه البتـه براي ايـن كار سـازمان بايد قبـل از اجراي 
برنامه هـاي خود بـا گروه هاي اجتماعي مهـم ارتباط برقرار 
كنـد. بدينسـان روابـط عمومـي از بـروز تحريـم فعاليـت 
گروه هـاي فشـار، فعاليت هـاي منفـي رسـانه هاي گروهي، 
اقامـه دعوي و عكس العمل هاي حقوقي و سـاير مشـكالت 

مسئله سـاز، جلوگيـري بـه عمـل مـي آورد.

مــه د م�ق
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بر اسـاس نظـر انجمـن روابط عمومـی آمريـكا، تعريف 
روابط عمومـی يك »فرآيند ارتباطی اسـتراتژيك اسـت كه 

منافـع مشـترك ميـان سـازمان و عموم خود می سـازد.«
تعبيـر من از اين تعريف اين اسـت كه روابط عمومی 
هـم  و  ارسـال كننده  هـم  كـه  اسـت  ارتباطاتـی  هـر 

دريافت كننـده را منتفـع مـی كنـد.
روابط عمومی هـا صرفـا  كار  در گذشـته می گفتنـد 
آمـوزش، تسـهيلگری و اقنـاع اسـت. امـا حرفـی كـه در 
تعريـف جديـد روابط عمومـی وجـود دارد اين اسـت كه 
روابط عمومی هـای جديـد، »مشـاركت كننده« هسـتند. 
اشـتراكی  حوزه هـای  روابط عمومـی،  حـوزه  در  يعنـی 
بسـزايی  اهميـت  از  اجتماعـی  رسـانه های  همچـون 

شـده اند.  برخـوردار 

رسانه های اجتماعی شـكل جديدی از روابط عمومی 
محدودتـر  را  روابط عمومـی  قـدرت  كـه  كردنـد  ارائـه 
می كنـد. ايـن محدودتـر كـردن به ايـن معنا نيسـت كه 
روابط عمومـی وجـود نـدارد بلكه روابط عمومـی در جای 
اصلـی خـودش می نشـيند كه آن مقـر فرماندهی اسـت 

و بقيـه كارهـا را خـود مـردم انجـام می دهند.
در واقع ما در گذشـته چيزی را توليد و بسـته بندی 
می كرديـم و از طريـق رسـانه ها بـه مردم می رسـيد. اما 
االن رسـانه های اجتماعـی آمـده اند و مسـتقيم از توليد 
بـه مردم می رسـند. اين مسـاله چالش هـا و فرصت های 
و  می كنـد  ايجـاد  روابط عمومی هـا  بـرای  را  زيـادی 
روابط عمومی هـا بايـد بـا توجـه كامـل بـه ايـن مسـايل 

وارد حـوزه روابط عمومـی رسـانه اجتماعی شـوند.

ــط معــویم عریــف   روا�ب �ق
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روابـط  كـه  ايـن  خصـوص  در  بحـث  هنـگام  بـه 
عمومـي چگونـه ايـن گونـه خدمـات حياتـي را بـراي 
وظيفـه  جزييـات  تشـريح  مـي آورد،  فراهـم  سـازمان 
بـدون  و  بي ترديـد  مي يابـد.  ضـرورت  روابط عمومـی 
مـورد  در  كـه  مقاالتـي  و  كتاب هـا  تمامـي  اسـتثناء 
را  نكتـه  ايـن  اسـت،  شـده  منتشـر  عمومـي  روابـط 
مـورد بحـث و بررسـي قـرار مي دهنـد كـه چگونـه اين 
وظايـف متفـاوت- كـه احتمـاالً در طي تاريخ بـه عنوان 
تشـريح گر  شـده اند    -  شـناخته  روابط عمومـي  وظايـف 
روابط عمومـي،  جديـد  دسـت اندركاران  فعاليت هـاي 
پيروزي هـا و شكست هايشـان، مشـكالت اخالقـي آنـان 
و سهم شـان در فعاليت هـاي مرتبـط هسـتند. اين گونـه 
كـه چگونـه  مي دهنـد  نشـان  نظر هـا  تبـادل  و  بحـث 
فعاليت هـاي اوليـه روابط عمومـي در زمينـه ارتباطـات 
كـه از ديـد خيلي هـا نوعـي فعاليـت مطبوعاتـي اسـت، 
مديريتـي  وظيفـه  يـك  بـه  سـال  سـال هاي  از  پـس 
نـه  )البتـه  از خصوصيـات  از بسـياري  ارزشـمند- كـه 
همـه( يـك حرفه درسـت و با اهميـت برخـوردار بوده- 

مبـدل شـده اسـت.
مفهــوم  و  ســاختار  در  تحــول  ايــن  شــالوده  
روابط عمومــي، توســعه و تحــول آن و در مجمــوع 

ــه  ــف ارائ ــك تعري ــب ي ــد در قال ــاي آن باي فعاليت ه
ــود  ــه وج ــن زمين ــادي در اي ــف زي ــا تعاري ــود، ام ش
ــا چنــد عنصــر تأكيــد  ــر يــك ي دارد كــه هــر كــدام ب
كارشناســان  و  دســت اندركاران  اگرچــه  مي كننــد. 
ــه تعاريــف  ــد كــه اينگون ذينفــع تأكيــد و گرايــش دارن
ــي و  ــا قطع ــد ت ــته باش ــي داش ــه توصيف ــتر جنب بيش
ــي  ــه روابط عموم ــرض ك ــن ف ــا اي ــا ب ــن شــده، ام تعيي
يــك وظيفــه مديريتــي اســت عمــاَل بنــاي ايــن گونــه 
ــذارده شــده اســت. اســتفاده  ــات گ ــر بديهي ــف ب تعاري
شــده،  برنامه ريــزي  آگاهــي،  چــون،  واژه هايــي  از 
ســنجش، حمايــت و مشــاوره، نشــانگر گرايــش و نيــت 

ــت. ــازمان اس ــك س ــي ي ــاي ارتباط ــت نيازه مديري
دسـت اندركاران روابـط عمومـي بايـد قبـل از هـر 
چيـز روابـط عمومـي را بـه ديـده  وظيفـه مديريتي مهم 
اسـتراتژيك بنگرنـد. قبـل از ايـن كـه از سـاير مديـران 
بتـوان انتظـار داشـت كـه آن را بـا ديـد مذكـور مـورد 
توجـه قـرار دهنـد روابـط عمومـي يـك ابـزار مديريتي 
اسـتفاده  مـورد  درسـتي  بـه  هنگامـي  و  اسـت  مهـم 
قـرار گيـرد، وجهـه درسـتي بـه سـازمان خواهـد داد و 
باعـث افزايـش كارآيـي در فرآينـد برنامه ريـزي، تعامل، 

مشـاركت، حسـن ارتبـاط و تفاهـم خواهـد شـد.

ــط معــویم وظفيــه      روا�ب
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الف  ـ روابط عمومی
 1. روابط عمومی به طور فزاینده ای به عنوان

»عامل نفوذ« تعریف می شود.
شـدت  بـه  روزنامه نـگاران  بـرای  داده هـا  حجـم 
افزايـش پيـدا می كنـد، ايـن امـر باعـث می شـود كـه 
رقابتی تـر  انـدازه ای  تـا  خبـری  پوشـش  چشـم انداز 
شـود. نكتـه بسـيار قابل توجـه بحث ارزش هـای خبری، 
عناويـن جـذاب و ويـژه اسـت كـه باعـث می شـود كـه 
شـما بتوانيـد همچنان در بازی رسـانه ای حضور داشـته 
باشـيد، در حاليكـه بخواهيـد بـدون اين ارزش هـا محتوا 

توليـد كنيـد، بـه گوشـه ای رانـده می شـويد.
متخصصـان روابط عمومی بايسـتی در هر دو سـمت 
بـه انـدازه كافـی زرنـگ و مدبـر باشـند و بتواننـد اخبار 
مناسـب و خالقانـه خـود را بـرای روزنامه نـگاران توليـد 
نماينـد. آنها همچنين بـه بازتعريف و آموزش مشـتريان 
دربـاره چگونگـی موضوعـات ويـژه ای كـه ممكن اسـت 
ديگـر دارای ارزش خبـری نباشـند می پردازنـد. بـرای 
بدسـت آوردن اعتبـار، اخبـار شـما بايد محكـم، موجه و 

دوسـت داشـتنی و پيشـگامانه باشد.
دربـاره  تنهـا  ديگـر  روابط عمومـی  اينكـه،  مهمتـر 
پوشـش رسـانه ای نيسـت و بـه جـز آن دربـاره تعامل و 
كسـب اثـر می باشـد. روابط عمومـی بـه گونـه ای مثبت 
بـرای درك از طريـق همـه رشـته های رسـانه ای اسـت. 
محتـوا امـروز و بـرای هميشـه يـك اولويت خواهـد بود، 

و بهتـر اسـت كـه از محتوای خوب و بهينه سـازی شـده 
كنيد. اسـتفاده 

2. با روابط عمومی، برند خود را بسازید.
منافـع  روابط عمومـی  كـه  باشـيد  داشـته  يـاد  بـه 
مخاطبـان شـما را بـه انـدازه خـود شـما ارج می نهـد. 
چرخـش روابط عمومـی برای انديشـه رهبری اين اسـت 
كه شـما آنچـه را كـه می دانيد بـه اشـتراك می گذاريد. 
شناسـايی چيـزی كـه مخاطبـان شـما واقعا به دانسـتن 
آن نيـاز دارنـد و سـرمايه گذاری بـر دريافـت اطالعـات 

بـرای آنهـا يكـی از وظايـف روابط عمومـی اسـت.
كليـد ايـن تاكتيـك ايـن اسـت كـه شـما اطالعـات 
را ذخيـره نكنيـد. كامـال بی پـروا آنهـا را بـا مالحظـات 
مـورد نظـر بـه افـراد بدهيـد. چيز زيبـا اين اسـت كه به 
زودی زيبايی كار شـما نمايان می شـود و شـركت شـما 
بـه عنـوان نهادی شـناخته می شـود كه در طول مسـير 

كارش بـه ديگـران كل فرآينـد را اعـالم می كنـد.

3. مخزن استعداد روابط عمومی را تخصصی تر کنید.
مهارت هـای خـالق و تحليلی بيـش از پيش خواهان 
تخصصی تـر  روابط عمومـی  اسـتعداد  مخـزن  دارنـد. 
می شـود و دليل سـاده آن پيشـرفت های صـورت گرفته 
در امـور نظـارت و ارزيابـی می باشـد. روابط عمومی قادر 
خواهـد بـود تا به شـكلی موثـر و دقيق به جمـع آوری و 
بررسـی داده هـا بپـردازد تا از ايـن راه به ارتبـاط خالق، 

ــط معــویم عــاالن       روا�ب راهنــای "شــارا"   بــرای �ف
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ايجـاد رابطـه، مديريـت اعتبـار و بحران كمـك كند.

4. تقاضا برای اندازه گیری دقیق و مفصل 
روابط عمومی رو به افزایش است.

اگـر ما از يك مشـتری روابط عمومی بـرای خدماتی 
كـه به او می دهيـم هزينـه ای دريافت می كنيـم، ما نياز 
داريـم كـه روش هايـی را طراحـی كنيم كه ثابـت كنند 
كـه ارزش  افـزوده بـرای خدمـات ارائـه شـده بـه انـدازه 
كافـی بـوده اسـت. در گذشـته، مشـتريان كتاب هـای 
كـه  می كردنـد  دريافـت  خبـری  مقـاالت  از  كليـپ 
»ثابـت می كـرد« برنامـه روابط عمومـی تـا چـه انـدازه 
موثـر بـوده و يـا كمپيـن چـه ميـزان بـرای شـركت، 
ارزش افـزوده داشـته اسـت. يـك روز جديـد در حـال 
كشـش  روابط عمومـی،  ارزش  ارزيابـی  و  اسـت  طلـوع 
كمپيـن روابط عمومـی، جايـگاه بـازار و تغيير طـرز فكر 
همچنـان بـه واسـطه مقايسـه كميـت محـور حقايقی از 
قبيـل افزايـش در فروش، ارزش سـهام و تعـداد مقاالت 

توليـد شـده، مبهـم و بی نتيجـه اسـت.

5. هرگز یک فراخوان عمل را دست کم نگیرید.
»فراخـوان عمـل« بـه المـاس درخشـان در ميـان 
می شـود. شـناخته  روابط عمومـی  متخصصـان  تمـام 

نـه تنهـا همـه كمپين هـا از اثربخشـی روز زميـن 
اسـتفاده می كننـد: امـروز، مـا بازيافـت، آغوش گرفتـن 
يـك درخـت، خاموش كـردن المپ ها، توجه بـه حمل و 
نقـل عمومـی، و معنـای زندگی گياهی را بـرای خودمان 
يـادآوری كرديـم... امـا چـه كاری در ايـن زمينـه انجـام 

داديم؟
بعـد از ايـن يـك كمپيـن عالـی بـرای شـما بايـد 
يـك فراخـوان عمـل داشـته باشـد كـه نيرويـی از ميان 
مـردم گردهـم بيـاورد تـا بتوانند ضمـن اينكـه از طريق 
رسـانه های اجتماعـی مـردم را نسـبت بـه ايـن حقايـق 
آگاه می كننـد، آنهـا را بـه راهی تشـويق كننـد كه روی 
خودشـان آب سـرد بريزنـد. اين تبديل به يـك كاتاليزور 
بـرای تغييـر می شـود و می توانـد هدفـی مناسـب برای 
يـك كسـب و كار خـوب باشـد؛ مديرعامـالن خـوب و 

واقعـی. روابط عمومـی  پيپ هـای 
كـه  باشـيم  صنعـت  ايـن  در  اشـخاص  از  نوعـی 

می تواننـد بيشـتر از يـك تيتـر خلـق كننـد: به سـاخت 
چيـزی كمـك كنيـم كـه دوام بيشـتری داشـته باشـد.

ب  ـ تقویت مهارت های ارتباطی
6. روابط هدفمند را ترویج دهید.

چـه كسـانی افـراد هدفمنـد در دايـره نفـوذ شـما 
هسـتند؟ در تجـارت هماننـد زندگـی، اغلب سـاده ترين 
مقاومـت  نشـان دادن حداقـل  مسـير،  ادامـه  بـرای  راه 
می گذرانيـم  كسـانی  بـا  را  خـود  وقـت  مـا  می باشـد. 
كـه بـا آن هـا راحت تـر هسـتيم. آن هـا درسـت شـبيه 
مـا هسـتند. پس چـرا حـوزه راحتی و آسـايش خـود را 
ادامـه و گسـترش ندهيـم؟ آن را نقطـه ای بسـازيد برای 
جسـتجوی افـرادی كـه می تواننـد افـق ديد شـما را در 

جهـان روابط عمومـی گسـترش دهنـد.
شـما نـه تنها بايد ايـن افـراد را مالقات كنيـد، بلكه 
بايـد روابـط عميق تـر و هدفمندتـری از آن چـه كـه در 
حـال حاضـر داريـد، بـا آن هـا داشـته باشـيد. بـه آن ها 
نشـان دهيـد كـه چـه كمكـی می توانيـد به افـرادی كه 
در جسـتجوی آن هـا هسـتيد ارائـه نمائيـد. آنچـه آن ها 
نيـاز دارنـد را بپرسـيد و دريابيـد. راه هايـی را پيدا كنيد 
كـه می توانيـد كمك هـای حقيقی و درسـت خـود را به 
آن هـا ارائـه نمائيـد، چـه انجـام ايـن كمك هـا بـه شـما 

سـود برسـاند چه نرسـاند.
آن هـا،  ورودی  مـورد  در  جسـورانه  همچنيـن 
درخواسـت  آن هـا  كمـك  و حتـی  آن هـا،  بينش هـای 
كنيـد. گزارشـگران. تهيه كننـدگان. ويراسـتاران. بـرای 
موفـق  روابط عمومـی  در  كـه  كارآفرينـان  از  بسـياری 
هسـتند، بزرگ تريـن كليـد تنهـا بسـتگی دارد بـه ايـن: 
آن هـا روابـط خـود بـا رهبـران روابط عمومـی و اعضـای 
رسـانه ها را ترويـج داده انـد و آن هـا ايـن روابـط را در 
راه هـای هدفمنـدی پـرورش داده انـد. دوسـتی ها بيـن 
هـر دو طـرف، واقعـی و هدفمنـد می باشـد و بهتريـن 
كارآفرينـان از اصولـی كـه يـاد گرفته انـد و ارتباطاتـی 
دسـت  بـه  خـود  مهـارت  بـا  كـه   )connections(

می كننـد. اسـتفاده  می آورنـد، 

7. در زندگی دیگران تغییر ایجاد کنید. 
آيـا داسـتان هايی كـه شـما در وبـالگ خود، سـتون 
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خـود و لينكدايـن )LinkedIn( خـود می گوييـد )اگـر 
هنـوز اين هـا را نداريـد بهتـر اسـت عجلـه كنيـد(، بـا 
ذهنيـت خواننـدگان و مشـتريان بالقـوه شـما طراحـی 
شـده اند؟ مقـدار زيـادی از آن چه كه كارآفرينـان توليد 
خودشـان  منافـع  و  شـخصيت  پيرامـون  در  می كننـد 
طراحـی شـده اسـت. "جهـان الزم اسـت داسـتان مـا 
را بدانـد"، يـا حتـی "ايـن در مـورد مـن نيسـت، بلكـه 
در مـورد تيـم مـن اسـت"، فريـاد بسـياری از مديـران 
می باشـند. "برای منافع و افتخارشـان، الزم اسـت از اين 
داسـتان ها آگاه شـوند )يعنی الزم اسـت اين داسـتان ها 
را بداننـد(". مـن گاهـی اوقـات بـه اين پسـت ها مراجعه 
می كنـم چـون "ادای احتـرام از صميـم قلـب هسـتند". 
بلـه، آن هـا حقيقی هسـتند، بله، آن هـا می تواننـد الهام 
بخـش باشـند، و بلـه، آن هـا جايـگاه خـود را دارنـد. اما 
ايـن جايـگاه دارای محدوديت هايـی اسـت. بخش عمده 
معنـی دار  تفـاوت  ايجـاد  روی  بـر  بايـد  شـما  متريـال 
)هدفمنـد( بـرای ديگـران متمركز شـود. مشـكالت حاد 

در زندگـی مشـتريان شـما چه هسـتند؟
ايـن مهم تريـن چيزی اسـت كـه آن هـا می خواهند 
در مـورد آن بخواننـد. اگر شـما نمی دانيد كه مسـائل )و 
مشـكالت( آن هـا چيسـت، از آن هـا بپرسـيد. ايـن يكی 
ديگـر از داليـل حياتی بـودن تعامـل در نشـر می باشـد. 
و  پرسـش ها  از  مطمئنـا  شـما  داسـتان های  بهتريـن 
اظهـارات خواننـدگان شـما بيـرون خواهنـد آمـد. توجه 
داشـته باشـيد. ارتباطـات موثـر يـك خيابـان دو طرفـه 

ست. ا

8. فعال باشید و فعال باقی بمانید.
در كتـاب Hale، او در مـورد اهميت فعاليت بدنی و 
ورزش در يـك زندگـی هدفمنـد صحبت مـی كند. حق 
بـا اوسـت. اصـل فعاليـت مـداوم در روابـط عمومـی نيز 
بـه كار مـی رود. پيـام شـما در نطفـه خواهـد مـرد، اگر 
شـما آن را تنهـا بـرای مخاطبـان خـود به شـكل انفجار 
پراكنـده ای از فعاليـت هـا، ارائـه نمائيـد. )با ايـن حال، 
شـما همچنيـن مـی توانيد اصـل فعاليت روابـط عمومی 
دورا دور را بـه كار بريد-يـك مصاحبه مطبوعاتی در روز 
يـا ايميـل های متعـدد در هفته با عناويـن هيجان انگيز 
مـی توانـد گامی باشـد دور از سـاير مسـيرها.( اما عهد و 

پيمـان بايـد ثبات داشـته باشـد، مـداوم باشـد و به طور 
مسـتمر بـه مخاطبـان شـما را از ارتباطاتـی بـا ارزش و 

خدمـات واقعی ارائـه نمايد.
دسـت  از  كنيـد  مـی  پيـدا  كـه  را  هايـی  فرصـت 
ندهيـد و صحبـت هـای )سـخنان( خـود، نوشـته هـای 
خـود و خدمـات خـود را ارائـه نمائيـد. ايـن فعاليـت، 
شـما و پيام هـای شـما را در گـذر زمـان حفـظ خواهـد 
كـرد، روابـط شـما را قـوی خواهـد نمـود، و همچنيـن 

داد. ارتقـا خواهـد  را  ارتباطـی شـما  توانايی هـای 

9. به کارتان عشق بورزید.
افـرادی كـه بـرای جسـتجوی راه هـای ميانبـر در 
كار خـود تقـال مـی كننـد، وقت خـود را صـرف تحريك 
شـايعات بـی اسـاس مـی كنند، و يـا به صـورت منفالنه 
شـديدا بـه شـكايت در مـورد شـركت و مشـتريان خود 
مـی پردازنـد، نـه تنها پيشـرفت نمـی كنند، بلكـه آن ها 
بـه طـور جـدی باعـث آسـيب بـه كسـب و كار خـود 
خواهند شـد. اگر شـما ايـن چنين هسـتيد، همين حاال 
آن را متوقـف كنيـد. اگـر كسـانی كـه بـرای شـما كار 
می كننـد ايـن چنيـن هسـتند، از آن هـا بخواهيـد يـا 
فـورا جنبـه هايـی از كار را كـه می توانند انـرژی خود را 
در آن سـرمايه گـذاری كنند پيـدا نمايند، و يا كارشـان 

را تـرك كنند.
حضور چنين افرادی مانند سـرطان اسـت، و درست 
مانند شـور و شـوق مثبت، انرژی منفی آن ها گسـترش 
خواهـد يافـت. اين مسـئله ممكن اسـت پيش پـا افتاده 
بـه نظـر برسـد، امـا حقيقـت دارد: حرفه ای )شـغلی( را 
پيـدا كنيـد يا ايجـاد كنيد كه دوسـت داشـته باشـيد و 
در غيـر ايـن صـورت شـما هرگـز در زندگيتـان يك روز 

كار نخواهيـد كرد.

10. یک یادگیرنده مادام العمر باشید.
بگيريـد،  يـاد  عمرتـان  لحظـه  آخريـن  تـا  )يعنـی 
مصـداق ضـرب المثـل ز گهـواره تا گـور دانـش بجوی(. 
آيـا هيـچ يك از مـا اين قابليـت را دارد كه همـه چيز را 
بدانـد و چيـزی بـرای يادگيری او وجود نداشـته باشـد؟ 
در روابـط عمومـی و ارتباطـات، بـه ويـژه، چنيـن روزی 
هرگـز اتفـاق نمـی افتـد )و با تشـكر از بهشـت. اگر الزم 
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نبـود بـه طـور مسـتمر روش هـای جديـدی از ارتباطات 
پيـدا و بـه كار گرفتـه شـوند، شـركت مـن چـه بايـد 

می كـرد؟(
كـه  شـما  ارتباطـات  و  روابط عمومـی  مهارت هـای 
می توانـد در فصـل آينـده مورد اسـتفاده تان قـرار گيرد 
چيسـت؟ نوشـتن؟ داسـتان گويی؟ بالگ های ويدئويی؟ 
در  هـم  و  خـود  در  هـم  مهارت هـا  ايـن  تقويـت  بـه 

كاركنانـی كـه در خدمـت شـما هسـتند بپردازيـد...

11. به دنبال هدایت معنوی باشید. 
قاطعانـه در مـورد نيـاز هـر فـرد بـرای پيـدا كـردن 
قـدرت و الهـام از يـك منبـع معنـوی و روحانـی، در هر 
نـوع از اعتقـادات شـخصی كـه باشـد، صحبـت می كند. 
گذرانـدن وقـت در مديتيشـن )انديشـه و عبـادت(، در 
مطالعـه، در گفتگـوی عميق بـا رهبران روحانـی و الهام 
فعاليت هـای  نمـاز،  و  عبـادت  در  همچنيـن  و  بخـش 
يـك  بخش هـای  تمـام  بـرای  كـه  می باشـند  درمانـی 
كسـب و كار و زندگـی هدفمنـد، توانايـی و قـدرت بـه 

ارمغـان مـی آورد.  
توصيـه اين اسـت كـه زندگـی معنوی خـود را غنی 
كننـد و اگـر شـما هنـوز ايـن كار را انجـام نداده ايـد، 
پيشـنهاد مـی كنـم 7 كليـد مهـم و ارزشـمند بـرای 
زندگـی هدفمنـد خودتـان تعييـن نمائيـد. هيـچ روزی 

بهتـر از امـروز بـرای شـروع وجـود نـدارد.

12. کننده  کار باشید، نه یک تماشاگر.
بسـياری از افـراد در علم به اين كه داستان هايشـان 
بـه انـدازه هر كس ديگری معنی دار می باشـد، برآشـفته 
می شـوند، امـا آن هـا منفعالنـه، در مـورد ايـن كـه چرا 
اخبارشـان "بـه تازگی كشـف نشـده اسـت"، ترشـرويی 
می كننـد. برخـی حتـی زمانی كـه می بيننـد ديگران در 
مطبوعـات ظاهر مـی شـوند، عصبانی می شـوند. در اين 
جـا قانـون طاليـی روابط عمومی مـی گويد: درگير شـو. 
بلـه، تو. بله، اين مسـئله كمی ترسـناك اسـت. اما مردم 
و تجارت هايـی كـه شـما مـی بينيـد، اين اصل اساسـی 
را كشـف كرده انـد و از آن بـه خوبـی اسـتفاده می كنند. 
حتـی اگر بارها اشـتباه كرديـد و حتی اگر هر خبری 
)آگهـی( كه می سـازيد يك اجـرای خانگـی توليد نكند، 

شـما بايـد يـاد بگيريـد كـه چـه كار می توانيـد بكنيـد، 
يـك برنامـه تنظيـم نمائيد و خود را و كسـب و كار خود 
را درگيـر در اندكـی مسـائل مربـوط بـه روابط عمومـی 
كنيـد. اگر نتوانسـتيد هـر روز ايـن كار را بكنيد، حداقل 
هـر هفتـه يكبار آن را انجـام دهيد. 10 دقيقـه در روز و 
يـك روز در هفتـه بـه مـدت 30 دقيقـه، به شـرايط فكر 
كنيـد. ايـن تعهـد )الزام( بـه تنهايی يك تفـاوت مهم در 

كسـب و كار و برنـد شـما به وجـود خواهد آورد.

13. به یک رهبر فکری تبدیل شوید.
رهبـران  اطالعـات  ارائـه  كارآمـد  روابط عمومـی 
شـركت بـه پيشـتازان را مورد توجـه قـرار داده و آنها را 
بـه عنـوان رهبـران حوزه خود به رسـميت می شناسـند. 
برندهـای  می دهـد،  رخ  تحولـی  چنيـن  كـه  هنگامـی 
تجـاری نـه تنها محصول بهتـری را ارائـه می كنند، بلكه 
كسـی را كـه به عنـوان يكـی از برترين هـا در صنعت در 

نظـر گرفتـه می شـود را نيـز معرفـی می نماينـد.
بـه عـالوه تبديل شـدن بـه يك رهبـر فكری بـه فرد 
امـكان بـه روز مانـدن در موقعيـت خـود را می دهـد، 
چـرا كـه بـا فرصـت ارائـه نظـر در خصـوص گرايشـات 
توسـط  گرفتـه  صـورت  مصاحبه هـای  در  پيشـرفت  و 

می شـوند. مواجـه  خودشـان 

14. همیشه خود را از نو احیا و ابداع کنید.
آغـاز بـه كار »دريك« چندان »خـوب« نبود، حداقل 
از نظـر دنيای موسـيقی شـروع او بـد بـود. او كارش را با 
بازيگـری در كانـادا شـروع كـرد، كار او بـا يـك اجـرای 
اپـرای احساسـی با نام دگراسـی شـروع شـد كـه اجرايی 
بسـيار بد بـرای جوانان بود. بـا اين حال، دريـك به تاثير 
احيـا و نـوآوری پـی بـرد و تصوير خود را تغييـر داد، و به 

سـوپر اسـتاری بدل شـد كـه امروزه می شناسـيم.

15. همیشه خالقیت و ابتکار داشته باشید.
»دريـك« بديـن دليـل شـناخته شـده اسـت كـه 
كارهايـش كسـل كننده و مالل آور نيسـت. خيـر، دريك 
سـتاره اسـت چون موسـيقی او خالق و تاثيرگذار اسـت. 
هرگـز خواهـان ايـن نباشـيد كـه كاری كسـل كننده و 
تكـراری را بـه صـورت مداوم انجـام دهيد. بلكـه، در كار 
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خـود و در تعامـل بـا مشـتريان هميشـه خـالق و بديـع 
باشـيد تـا از ايـن طريق موفقيـت خـود را تضمين كنيد.

16. برای خود چالش بسازید.
»دريـك« بـه صـورت مـداوم از سـبك ها و تاثيـرات 
هميشـه  او  می كنـد.  اسـتفاده  جديـد  موسـيقيايی 
خـود را بـه چالـش می كشـد. شـما هـم بايـد در حرفـه 
روابط عمومـی هميـن كار را انجام دهيـد. باقی ماندن در 
وضعيـت و موقعيـت فعلـی خـود را رها كرده و هميشـه 
بـرای خـود چالش سـازی كنيـد تـا چيزهـای جديـد و 

بيشـتری را آزمايـش كنيـد.

17. با افراد خوب کار کنید.
»دريـك« هميشـه بـا افـراد خوب و شـناخته شـده 
كار می كنـد، مثـل ريحانـا و تيلـور سـوئيفت، افـرادی 
كـه در اوج بـوده و كارهای شـان مد روز می باشـد. شـما 
الزاماً همان كسـی هسـتيد كـه با او همـكاری می كنيد، 
بنابرايـن اطمينـان نماييـد كـه بـا افـراد بسـيار خوب و 
تاثيرگـذار همـكاری می كنيـد، درسـت مثـل آنچـه كـه 
»در يـك« انجـام می دهـد. امـا ايـن بـدان معنـا نيسـت 
كـه بايـد از تـازه واردان به صنعـت فاصله بگيريـد. افزون 
بـر همـكاری با بهترين هـای صنعت موسـيقی، »دريك« 
بـرای همـكاری بـا تـازه كاران و هنرمنـدان نوظهـور هم 
وقـت می گـذارد. كمـك بـه افراد تـازه كار و تـازه وارد به 
صنعـت هـم از نظـر اعتبار برای شـما خوب اسـت و هم 

برای روحيه شـما مناسـب اسـت.

18. چیزهای متفاوتی را امتحان کنید.
تاجـر،  او  نيسـت،  خواننـده  يـك  فقـط  »دريـك« 
هنر پيشـه و ... هـم هسـت. بـرای باال نگه داشـتن روحيه 
خود، هميشـه چيزهای جديـدی را امتحان كنيد. بعالوه 
حرفـه روابط عمومـی، به دنيـای بازاريابـی و تبليغات هم 
گام بگذاريـد. چندبعـدی و چندوجهـی بـودن می توانـد 
بـرای حرفـه روابط عمومـی شـما ترديدهايـی را ايجـاد 

نمايـد و شـما را به اوج برسـاند.

19. از اشتباهات خود درس بگیرید.
»در يـك« چنـد ترانـه بد و چنـد گزينـه كاری بد را 

توليـد كـرده اسـت، اما هميشـه موفق شـده اسـت تا از 
اشـتباه خـود درس بگيـرد و دوبـاره از نـو و بـا موفقيت 
شـروع بـه كار كنـد. دليـل ايـن امـر ايـن اسـت كـه او 
هميشـه در حـال پيشـرفت اسـت و متعهد بـه يادگيری 
از اشـتباهاتش می باشـد. اگـر در حرفـه روابط عمومـی 
اشـتباهی را مرتكـب شـويد، بـه آن اذعان كنيـد و آنچه 
را كـه می توانسـت بـه شـكلی متفـاوت انجـام شـود را 
بررسـی و تحليل نماييـد. قابليت يادگيری از اشـتباهات 
و پيشـرفت بـه عنـوان يـك فـرد حرفـه ای بـرای هـر 

زمينـه ای الزم و ضـروری می باشـد.

20. شیوه نگارش و ویرایش را فراموش نکنید.
دسـتخط بد، غلط های اماليی و دسـتور زبانی ازجمله 
خطاهـای كوچـك و در عيـن  حـال بسـيار تأثيرگـذار در 

سازمان هاسـت.

21. از مکالمه های دشوار پرهیز کنید.
انتقال نـدادن پيام هـای منفی، مانند جلسـات بازنگری 
عملكـرد بـد، معموالً باعـث بدتر شـدن اوضاع می شـود نه 

حل شـدن آن.

ج  ـ مدیریت و برنامه ریزی
22. به تنظیم برنامه روابط عمومی اقدام کنید.

تنظيـم  و  تدويـن  بـرای  می دانيـم  كـه  همانطـور 
هـر برنامـه بايـد اطالعاتـی جامع، مرتبـط و بهنـگام در 
اختيـار داشـته باشـيم تـا آن را مبنـای برنامـه خويـش 
قـرار دهيـم. ايـن اطالعـات از طريـق تحقيـق در اختيار 
مـا قـرار می گيـرد. تحقيـق خـواه بـه صـورت علمـی و 
رسـمی و يـا غير رسـمی ايـن اطالعـات را در اختيـار ما 
می گـذارد و كمـك می كنـد تـا مخاطبـان و » اهـداف« 

مورد نظـر برنامـه شـناخته شـوند.
شـما تنهـا هنگامـی كـه ايـن مرحلـه را پشـت سـر 
گذاشـتيد خواهيـد توانسـت پيام هـای متناسـب بـرای 
برنامـه خـود را تدويـن كنيد. اين سـه )مخاطبـان مورد 
نظـر، اهـداف و پيام هـا( مثلثـی را تشـكيل می دهند كه 
بر  اسـاس آن  برنامـه روابط عمومـی خـود را  می توانيـد 

كنيد. بنـا 
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23. به طراحی برنامه ارزیابی روابط عمومی اقدام کنید.
ـ چـه چيـزی را دنبـال می كنيـد؟ شـما نيـاز داريد 
كـه تصميـم بگيريـد چـه پارامترهايـی بـرای ارزيابـی 
هسـتند و چگونـه آنها برای نشـان دادن اثر اهداف شـما 

بـا همديگـر كار می كننـد.
همـه  می كنيـد؟  دريافـت  را  داده  شـما  چگونـه  ـ 
سيسـتم های جمع آوری داده مسـاوی درسـت نشده اند، 
بنابرايـن تصميـم بگيريـد كه چـه راهكاری بـرای پروژه 

ويـژه شـما ايده آل اسـت.
ـ چگونـه تجزيـه و تحليـل می كنيـد؟ آيـا شـما از 
تكنولوژی هـای كامپيوتـری بـرای ارزيابـی متغييرهـای 
خودتـان اسـتفاده می كنيـد؟ تحليـل انسـانی می كنيد؟ 
يـك تركيـب از هـر دو اين هـا را داريـد؟ مطمئن شـويد 
كـه تعريـف كرده ايـد كـدام سيسـتم پيـش روی شـما 
تعريـف شـده اسـت. راهـی بـرای تجزيـه و تحليـل هـر 
يـك پارامترهايـی كـه شـما در ابتـدا تعييـن كرده ايـد 
پيـدا كنيـد. تنهـا بـر داده هايـی تمركـز كنيـد كـه بـه 

اهـداف شـما بـر می گـردد.
ـ ارائـه شـما شـبيه چيسـت؟ يافته هـای شـما تنهـا 
بـه انـدازه ای خـوب هسـتند كـه مـردم از آنها برداشـت 
می كننـد. راهـی را بـرای ارائـه داده های خود بـه منظور 
ايجـاد درك در ميـان مخاطبان دريافت كننـده مصاحبه 

پيـدا كنيد.
ـ ديگـر چـه؟ اسـتراتژی های عملـی را تهيـه كنيـد 
شـامل  می تواننـد  اين هـا  هسـتند.  داده  بر اسـاس  كـه 
جسـتجوی يـك بودجـه بيشـتر بـرای تالش هـای شـما 
يـا تغيير اسـتراتژی ارتباطی شـما باشـند. ارزيابی بدون 
برنامـه  بـرای منافـع  را  از آن  بتوانيـد اسـتفاده  اينكـه 
خودتـان و مشـتريان تان اسـتفاده كنيـد، بی معناسـت.

24. یک تقویم طراحی کنید.
برنامه ريـزی كنيـد كـه مـاه بـه مـاه چـه می كنيـد، 
اهـداف كسـب و كار خـود را در نظـر بگيريـد، روزهـای 
تعطيلـی، فصل هـا، مناسـبت ها و تقويم هـای سـردبيری 
را مـورد توجـه قـرار دهيـد. بـا قـرار دادن رويدادهـای 
غالـب و نقـاط عطـف شـروع كنيـد، آنـگاه در اشـكال 
جديـدی كـه بـه شـما اجـازه داده شـده اسـت بـرای 

رويكـرد روابط عمومـی خـود منتشـر كنيـد.

 25. برای پیش بینی، پیشگیری و کنترل بحران،
برنامه داشته باشید.

در حقيقـت دو گرايـش متفـاوت وجـود دارد، امـا 
بواسـطه  ايـن گرايـش دو طـرف يـك سـكه هسـتند. 
برنامه ريـزی پيـش از بحـران، چنانچـه چنيـن فاجعه ای 
رخ دهـد كارهـای زيادی برای آماده سـازی وجـود دارد. 
بـرای تصـّور بدتريـن حالـت و اينكـه هر سـناريو چگونه 
بايـد بـه بهتريـن شـكل صـورت بگيـرد زمـان صـرف 
كنيـد. يكـی از جنبه هـای برنامه ريـزی پيـش از بحـران 

آماده سـازی افـراد، محصـوالت و اطالعـات اسـت.
ضربه هـای  كـه  هسـتند  بی شـماری  سـازمان های 
بی شـماری بـر برندشـان و شهرتشـان در طـول دور زدن 
ايـن  بررسـی  از  پـس  كـه  می شـود  وارد  مشـتريان 
سـازمان ها متوجـه شـدند كـه برنامه هـای بحـران آنهـا 

بود. بـد  بسـيار 
آماده شـدن بـرای يـك بحران ضروری اسـت. سـال 
آينـده كاركنـان روابط عمومـی بايـد به شـكل بيشـتری 
بحـران  برنامه هـای  بررسـی  بـرای  را  خـود  مشـتريان 
و  افتـاد  خواهـد  اتفـاق  بحـران  كننـد.  تشـويق  خـود 
عمومی سـازی در زمانـی كـه خبـر بـدی روشـن شـود، 

اسـت. اجتنـاب  غير قابـل 

26. یک پایگاه داده متخصصان درست کنید.
يـك  آنهـا شـما  در  كـه  دارنـد  وجـود  زمان هايـی 
فرصـت رسـانه ای داريـد. بهتريـن تـالش خودتـان را بـا 
داشـتن يـك فهرسـت آماده بـرای اسـتفاده از مـواردی 
كـه می تواند تنوعـی از عناوين متخصصان مـورد اعتماد 
را داشـته باشـد بكنيـد. بعالوه بـرای نام هـا و حوزه های 
تخصصـی، هـر پروفايـل بايد شـامل يك سـطح راحت با 
رسـانه ها، مختصـری در زمينه آنها، اعتبـار، توانمندی و 

اطالعـات تمـاس آنها باشـد.

27.  برنامه ها و فعالیت های خود را مدام ارزیابی کنید.
نيازی نيسـت كـه همه چيـز ارزيابی شـود، بنابراين 
مجموعـه ای از مقاصد شـفاف و اهـداف واقع گرايانه بايد 
تحليـل و ارزيابـی شـوند. اگـر شـما اين هـا را بسـنجيد، 
آنـگاه می دانيـد كـه تالش هايتـان كار می كننـد و اگـر 
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ايـن كار را انجـام ندهيـد، نيـاز داريـد كه داليل سـقوط 
و شكسـت خـود را كـه ناشـی از كوتاهی هايتـان بـوده 
اسـت را ارزيابـی كنيـد. مطمئن شـويد كه از بسـترهای 
مخاطبـان  بـا  می كنيـد،  اسـتفاده  صحيـح  نرم افـزاری 
صحيـح تعامـل می كنيـد و از ابزارهـای درسـت ارزيابی 

اسـتفاده می كنيـد.

28. سخنگوی سازمان خود باشید.
چگونـه شـما سـخنگوی خـود را بـه عنـوان رهبـر 
انتخـاب  خبـری  ارزش  دارای  نقطه نظـرات  بـا  فكـری 
می كنيـد؟ بـا توليـد محتـوای سـريع شـروع كنيـد. بـا 
50 موضـوع جالـب و اسـتخدام نويسـندگان زبـده برای 
كمـك بـه تيـم توليـد مثـال وبالگـی خودتـان شـروع 
كنيـد. كتاب هـای الكترونيكـی را در وبالگ هـای خـود 
بگنجانيـد. داده هـا را از بسـتر مقاالت پژوهشـی دريافت 

. كنيد

د  ـ ارتباط با رسانه ها
29. کیفیت برتر از کمیت است.

بـر روی دريافـت پوشـش در نشـريات بـا ارزش كار 
كنيـد. در ايـن مصـاف هـم بر روی نشـريات بـاالی هرم 
كار كنيـد و هـم نشـريات ميانه را در نظر داشـته باشـيد 
و گاهـی اوقـات بهتـر اسـت بـدون توجـه بـه كيفيـت 
نشـريات بـه بيشـترين تعـداد آنهـا كـه می توانيـد بـا 
آنهـا كار كنيـد بـا توجـه بـه اولويت هايتـان بپردازيـد. 
بـه خاطـر داشـته باشـيد كـه هـم نشـريات برتـر و هـم 
نشـريات ميانـه می تواننـد بـه اعتبـار كسـب و كار شـما 
بيافزاينـد. بـا ايـن حـال اگـر شـما يـك مقاله خـوب در 
وال اسـتريت ژورنـال منتشـر كنيـد به مراتـب ارزش آن 

بيشـتر از دو جيـن نشـريات كوچكتـر اسـت.
طبيعی اسـت كه شـما با گذر زمان تاكيد بيشـتری 
خواهيـد  برتـر  نشـريات  از  پوشـش  دريافـت  روی  بـر 
در  بعدهـا  كـه  دارد  كمـی  احتمـال  بنابرايـن  داشـت، 
نشـريات كوچكتر سـرمايه گذاری كنيد. كيفيت نشـريه، 
تنهـا از طريق دسترسـی بـه خيل كثيـری از خوانندگان 
تعريـف نمی شـود. نشـريات تخصصی برای صنعت شـما 
احتمـاال دانلودهای بيشـتری را از محتوا خواهند داشـت 

و كيفيـت بيشـتری را منجـر خواهند شـد.

 30. فرصت تبلیغ را برای دریافت پوشش خبری
از هیچ رسانه ای از دست ندهید. 

اجتماعـی،  رسـانه های  می تواننـد  رسـانه ها  ايـن 
وبالگ هـا و كمپين هـای ايميلـی را نيـز در بـر بگيرنـد. 
از داسـتان های خبـری بـه عنـوان مـدرك اجتماعـی در 

مـورد وبسـايت خودتـان اسـتفاده كنيـد.

31. به ایجاد ارتباط همیشگی با اهالی رسانه ادامه دهید.
تاكيـد بـر ارتبـاط دائـم بـا رسـانه ها هيـچ گاه ضـرر 
نـدارد. شـما بايـد تـا می توانيـد بـا خبرنـگاران، مديران 
خبـری، سـردبيران و تهيه كننـدگان و عمومـاً رسـانه ها 
ارتبـاط برقـرار نماييـد. ايـن موضوع احتمال ديده شـدن 

كسـب و كار شـما توسـط مـردم را بيشـتر می كنـد.

32. از ترویج بیش از اندازه خود خودداری کنید.
اگـر شـما تمركز بـر عاليق كامـال مطابـق، مرتبط و 
بـه موقع محتوا بـا مخاطبـان دقيق نداريد، گزارشـگران 
شـما را يـك درخواسـت كننده می بيننـد و بدين ترتيب 

اعتبار شـما زير سـوال خواهـد رفت.

33. بستر تبلیغاتی خود را معین کنید.
كـه  رسـانه هايی  و  ناشـران  همـه  كنيـد  تـالش 
شناسـايی  دارنـد،  قـرار  شـما  اهـداف  مجموعـه  در 
كنيـد. نشـريات نمونه هـای خوبـی هسـتند؛ بخصـوص 
هفته نامه هـا، خبرنامه هـای اتاق هـا يـا مجامـع بازرگانی 
و نشـريات اقتصادی محلی از اين دسـت هسـتند. سـعی 
كنيـد از نشـريات ملـی)در سـطح كشـور( پرهيـز كنيد 
مگـر ايـن كـه كاالی شـما در سـطح ملـی حرفـی برای 
گفتـن دارد يـا ايـن كـه رابطـه يـا آشـنايی با ايـن گونه 
نشـريات داشـته باشـيد. دوميـن بسـتر بـرای تبليغـات 
شـما راديـو و تلويزيون هـا هسـتند. در ايـن مـورد هـم 
در سـطح  و شـنيداری  ديـداری  رسـانه های  بـه  ابتـدا 

محـل و منطقـه خـود فكـر كنيـد.

34. گنجینه اطالعاتی و تماس خود را به روز نگه دارید.
از  اطالعاتـی  گنجينـه  يـك  خودتـان  بـرای 
درسـت  الكترونيـك  پسـت های  و  تمـاس  شـماره های 
ناشـران،  بـا  ارتبـاط  برقـراری  امـكان  و  نحـوه  كنيـد. 
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خبرنـگاران و خبرگزاری هـا را حتمـاً در جايـی حفـظ 
كنيـد. در جلـوی هر كـدام از شـماره تماس هـا، ميزان 
زمينـه كاری  در  شـخص  ايـن  كـه  ايـن  و  كارآمـدی 
يادداشـت  نيـز  را  بكنـد  می توانـد  كمكـی  چـه  شـما 
كنيـد. ايـن بـه شـما كمـك می نمايـد بـا خوانـدن يك 
خالصـه، سـريعاً شـخص موردنظـر خـود را پيـدا كنيد. 
هيـچ گاه اخبـار خـود را بـه ايميـل همـه افـراد يـك 
نشـريه نفرسـتيد بلكـه بـا شناسـايی فرد مـورد نظر كه 
وظيفـه سـردبيری يـا اداره بخـش اقتصـادی را برعهده 
دارد، اخبـار را انحصـاراً برای او بفرسـتيد. همين كار را 
بـرای تهيه كننـدگان و گزارشـگران و حتـی سـردبيران 
تلويزيون هـا  و  راديـو  خبـری  و  اقتصـادی  بخش هـای 

دهيد. انجـام  هـم 

35. تصمیم بگیرید از کدام روش اطالع رسانی 
استفاده خواهید کرد.

را  اطالع رسـانی خـود  اسـتراتژی  می بايسـت  شـما 
از  اسـتفاده می كنيـد؟  از اطالعيـه  آيـا  تدويـن كنيـد. 
نظرسـنجی؟ از انتشـار يافتـه جديـد؟ يا از اطالع رسـانی 
در نشـريه محلـی؟ هـر كدام از ايـن راه ها را كـه انتخاب 
می كنيـد، نـوع خبـر و اطالع رسـانی شـما بايـد بـه قدر 
كافـی از ارزش و اهميـت خبـری برخـوردار باشـد و بـه 
معنـی واقعـی كلمـه اطالعـات در اختيـار مخاطـب قرار 
دهـد. نكتـه بعـدی اين اسـت كه شـما بايـد زمان بندی 
اطالع رسـانی يـا تبليغـات خـود را نيـز مشـخص كنيـد. 
را  مخاطـب  روزه  هـر  اطالع رسـانی های  اوقـات  گاهـی 
اذيـت می كنـد و ايـن موضـوع بـه ضـرر كسـب و كار 

شـما نيز اسـت.

36. معرفی مختصر و جامعی از کسب و کار خود ارایه کنید.
اصـوالً روزنامه نگارهـا و اهالـی رسـانه از كسـانی كه 
بـه زبـان آنهـا صحبـت می كننـد، خوش شـان می آيـد. 
شـما بايـد از ايـن مزيـت اسـتفاده كنيـد و معرفـی يك 
صفحـه ای از كسـب و كار خـود بـه آنهـا بدهيـد؛ معرفی 
كـه شـامل چنـد اصـل مهـم روزنامه نـگاری از جملـه 
كيسـتی، چرايـی، كجايـی، چيسـتی و زمـان مربـوط به 
خبـر كسـب و كار شـما باشـد. چنيـن خبـری می توانـد 
شـما را بـه درون فضـای رسـانه ای آنهـا وارد كنـد و بـه 

هميـن سـبب موجـب ارتقـاء سـطح كمپيـن تبليغاتـی 
مثـل  اضافـی  اطالعـات  بشـود.  شـما  روابط عمومـی  و 
پيشـينه كارتـان يـا نقـل قولـی مشـهور و يا شـعارتان و 
همچنيـن افتخاراتی كه كسـب كرديـد، می تواند در اين 
رزومـه قـرار گيـرد. سـعی كنيـد از پرحرفـی در معرفی 
خـود خـودداری كنيـد. ضمناً الزم نيسـت هـر جزئياتی 

را در ايـن معرفـی بياوريـد.

37. معرفی کسب و کار خود را به کسانی که در روز 
اول شناسایی کرده اید ارسال نمایید.

بـا پيشـرفت ارتباطـات، ديگر كسـی معرفی كسـب 
يـا  خانه هـا  در  بـه  معمولـی  پسـت  بـا  را  خـود  وكار 
ايميـل  بـا  را می تـوان  كار  ايـن  نمی رسـاند.  رسـانه ها 
انجـام داد؛ هـر چنـد با فكس هم می شـود اما بسـياری 
از سـردبيران و مديـران تورهـای تبليغاتـی ايـن روش 
و  كسـب  از  تصاويـری  كنيـد  سـعی  نمی پسـندند.  را 
كارتـان را چاشـنی گـزارش خـود بكنيد. امـا نكته مهم 
شناسـايی اهالی رسـانه اعـم از تهيه كننـدگان، مديران 
تبليغاتـی و روابط عمومـی و سـردبيران در اسـرع وقـت 

ست. ا

38. گزیده کسب و کارتان را برای آشنایی عموم 
تهیه و منتشر کنید.

انتشـار معرفـی يك كسـب و كار برای اهالی رسـانه 
بـدان معنی نيسـت كـه آن را برای عموم منتشـر نكنيد. 
شـما می توانيـد ايـن معرفی هـا را در وب سـايت خود نيز 
قـرار دهيـد. شـما می توانيـد آنهـا را بـرای مـردم عادی 
هـم بـه طـور انبـوه ايميـل كنيـد؛ حتـی می توانيـد آنها 
را بـه صـورت دسـتی بـه مـردم بدهيـد. اينجاسـت كـه 
می توانيـد از قـوه خالقه خود اسـتفاده كنيـد و به دنبال 
راه حل هـای نوآورانـه بـرای رسـاندن تبليغـات خـود بـه 

دسـت مردم باشـيد.

39. محتوای با ارزش و اثرگذار تولید کنید.
هماننـد آنچـه در سـاير نقـاط دنيـا مرسـوم اسـت، 
فضـای رسـانه هـم بـا وجـود روزنامه هـا و مجالتـی در 
حـال تنگتـر شـدن اسـت كـه در تالشـند تـا اهـداف 
تبليغاتـی را بـرآورده سـازند و در هـر زمـان ممكـن بـه 
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بازسـازی مشـغول هسـتند. همچنين روزنامه نـگاران هم 
از ايفـای نقـش خبرنـگاری در حـال تبديـل بـه نقـش 
خالقيـن محتوا هسـتند و بسـياری هم به محتوانويسـی 
جـذب شـده اند و بـه روابـط عمومـی بـه عنـوان يـك 

گزينـه كاری جديـد نـگاه می كننـد 
ارتباطـات  حرفـه ای  عامليـن  از  درصـد   51
می گوينـد كـه بودجـه ويديوئـی آنهـا در سـال 2015 
افزايـش خواهـد يافـت. اين رويـه الزاماً عجيب نيسـت، 
امـا عامليـن عرصـه ارتباطات هـم اكنـون همچنين در 
حـال دريافـت ايـن پيام انـد كـه مـردم خواهـان تبليغ 
مسـتقيم محصـوالت در آگهی هـای بازرگانـی نيسـتند. 
بـه جـای آن، خواهان يادگيری هسـتند. همـان تحقيق 
نشـان داد كـه 39 درصـد از پاسـخ دهنـدگان گـزارش 
دادنـد كـه محتوای ويدئـوی آموزشـی از باالترين تاثير 

اسـت. برخوردار 

40. تولید محتوای بصری خود را افزایش دهید.
همـه بـر اينكـه محتـوای بصـری يكـی از روش های 
اصلـی نشـر رسـانه بـوده و حركتـی رو بـه رشـد دارد، 
اينفوگرافيـك  داشـتن  منظـور  بـه  دارنـد.  نظـر  اتفـاق 
بايسـتی ايـن اطمينـان حاصـل شـود كـه ايجـاد نـام 
تجـاری )برندسـازی( به صـورت بصری در تمـام جوانب 
بـازار اسـتوار باشـد و در عن حـال تصاوير بيشـتری را با 

خروجـی ادغـام كنيـد.
عـالوه بـر آن، اهـل فـن روابط عمومی بايـد محتوای 
طـرز  بـه  را  اجتماعـات  مختـص  غنـی  چند رسـانه ای 
هنرمندانـه ای ايجـاد نمايند. پـس از انتخاب طرح بندی 
مناسـب، كاربـران بـه راحتـی می تواننـد اخبـار را توليد 
و بـه ذينفعـان كليـدی برسـانند. يكـی از ويژگی هـای 
كليـدی ايـن روش طراحی پاسـخگويی در دسـتگاه های 
ديجيتـال و بـرای تمام محتوا اسـت. ايـن موقعيتی عالی 
بـرای تجميـع محتوای بصـری خيره كننده ای می باشـد. 
تركيـب روايـت و تصويـر بـرای قانع جلـوه دادن مطلبی، 
معرفـی يـك ايده جديد بـا پيش برد مناسـب، موضوعی 
قابـل فهـم اسـت. فرامـوش نكنيـد كـه كار زيـاد شـلوغ 
نشـود تـا به معنـی دار بودن مطلـب لطمه ای وارد شـود.

همچنيـن محتوای حمايت شـده، هر تكـه از مطلب 
را بـه اندازه محتوای رسـانه ای به دسـت آمـده تاثيرگذار 

می كنـد. در واقـع، محتـوای تخصصـی بايـد بـه صورت 
يـك سـرمايه بلند مـدت در نظـر گرفته شـود. زيرنويس 
را )بايالينـز( بـه ابـزاری فعـال و تعاملـی كـه می توانـد 
توسـط بازاريابـی و فـروش و ... در راسـتای طرح هـای 

شـركت بهينه شـود تبديـل كنيد.
تـا اينجـای كار كاری حيـرت آور در راسـتای توليـد 
محتـوای زيبـا و با ارزش انجـام داده ايد. ولـی حاال وقت 
آن اسـت كـه از دريافـت محتـوا توسـط مخاطـب مورد 
نظـر اطمينـان حاصـل نماييـم. اتخـاذ يـك اسـتراتژی 
روابـط  بـه درك  داده محـور منجـر  و  محتـوا- هـدف 
مرتبط بـودن،  نتيجـه  در  كـه  مصرف كننـده  واقعـی 
كيفيـت و كارايـی محتـوای عرضـه شـده شـما شـكل 
می گيـرد، می شـود. همچنيـن شـما بايـد متوجـه ايـن 
مهـم نيـز شـويد كـه عمـر مفيـد محتـوای ارائه شـده با 
افزايـش تعـداد افـرادی كه در دام محتوايی شـما اسـير 

پيـدا می كنـد. افزايـش  می شـوند 
محتوای حائز اهميت همچنان پادشاه است! بواسطه 
طبيعی  طور  به  تجاری  برندهای  اهميت  حائز  محتوای 
پديد  وفادار  مشتريان  كار  جريان  در  و  كرده  رشد 
می آورند. اطالعاتی را كه طرفداران برای زندگی راحت تر 
بدان نياز دارند ارايه نماييد، كار فنی نتيجه بهتری داشته 
صورت  آن  در  می آورد،  آنها  چهره  به  لبخند  اندكی  و 
پديد  را  دوستانه بودن  و  مفيد  وجهه  تجاری  برندهای 
به دنبال پول درآوردن فوری و يا فروش  آورده و صرفاً 

دائمی يك محصول نيستند.

41. تنها بر رسانه های پخش تمرکز نکنید. 
همچنيـن خروجی هـای ديگـری را كـه بـه بهبـود 
سـئوی شـما كمـك می كنند را مـد نظر قـرار دهيد. اما 
توجـه كنيـد كـه چگونـه مصـرف رسـانه ای را تكـه تكه 
می كنيـد. ايـن امـری ضـروری اسـت. پوشـش خبـری 
بـه شـما كمـك  اهميت تـر می توانـد  نشـريات كـم  از 
كنـد كـه بـه عاليـق خـود در ميان حـوزه وسـيع تری از 

گزارشـگران دسـت پيـدا كنيد.

 42. تصور نکنید که شما تنها کسی هستید
که یک برنامه پر مشغله دارد. 

اگـر می خواهيـد مـورد اعتمـاد تلقی شـويد، منبعی 
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بـه گزارشـگرانی كـه  بی درنـگ  باشـيد،  اعتمـاد  قابـل 
ايـن  بـه  آن  اگـر  دهيـد.  پاسـخ  می كننـد  درخواسـت 
معناسـت كـه پايان كار خـود را زمان بنـدی كنيد، حتما 

ايـن كار را انجـام دهيـد.

43. آن پسر بچه ای نباشید که مثل گرگ زوزه می کشد.
يـك گزارش خبـری را در هر زمانی كـه كوچكترين 
اتفاقـی در شـركت شـما افتـاد بـه ايـن دليـل كـه خبر 
ديگـری نداريـد، تهيـه و منتشـر نكنيـد. گزارشـگران از 

توجـه كـردن به شـما بـاز خواهنـد ماند.
روابط عمومـی بـا گـزارش مطبوعاتـی شـروع نشـده 
اسـت كه بخواهـد با گـزارش مطبوعاتی به پايان برسـد. 
ترويـج روابـط كنيـد، ايـن كار را می توانيـد از طريـق 
رسـانه های اجتماعـی و در مـورد افـرادی كـه ممكـن 

اسـت انجـام دهيد.

توسعه ارتباطات آنالین
ه  ـ1ـ بینش و چینش

44. رسانه های اجتماعی و جوامع دیجیتالی به عنوان 
منابع قابل اعتماد گسترده می شوند.

ديجيتـال  محيط هـای  و  اجتماعـی  رسـانه های 
شـبكه ای شـده بـه ارائه خدمت بـه عنـوان منابع خبری 
قابـل اعتمـاد ادامـه می دهنـد. چـه از طريق بررسـی ها 
يـا ويدئوهـا در  توييتـر  يلـپ، هاشـتگ ها در  بـر روی 
يوتيـوب، وبالگ نويسـان، بررسـی كنندگان و بحث هـای 
آمـاده  بيشـتر  و  بيشـتر  برندهـا  ويدئويـی  مارك هـای 
می شـوند. بـرای حداكثـر منابـع، كسـب و كارهـا بايـد 
ايـن محيط هـا را مديريـت، تحليـل و حمايت كـرده و با 

آنهـا ارتبـاط برقـرار كنند.
مـردم بـه طـور كلـی از صحـت و شـفافيت محيـط 
آنهـا  كـه  چارچوبـی  در  می برنـد،  لـذت  ديجيتـال 
می تواننـد بـه طـور فعـال موافـق با يـك ديدگاه باشـند 
يـا عناويـن را مـورد بحـث قرار دهنـد و يـا ديدگاه هايی 
را بـه طـور حداقلـی بيـان كننـد و يـا اينكـه از آنهـا 
حمايـت مالـی كنند. اين يـك فرصت بـرای متخصصان 
روابط عمومـی اسـت كـه بـر گفتگوها اثـر بگذارنـد تا به 

گونـه ای بـر رفتـار مخاطبـان خـود تاثيـر بگذارنـد.

 45. مدیریت شهرت در عصر دیجیتال
تبدیل به نیرویی برای شرکت های بی تو بی می شود.

رسـيده  همزمـان  بررسـی  سـايت های  سـپيده  دم 
اسـت و يـك عالقـه همگانی بـرای روزنامه نـگاری مدنی 
در حـال گسـترش مـی باشـد. وبالگ نويسـان ديگـر بـه 
طـور يكطرفـه بـه بيـان ديدگاه هـای خـود نمی پردازند، 
بلكـه آنهـا در ارتباطی همزمـان و دو طرفه بـا مخاطبان 
خـود در ارتباط هسـتند. يـك توييت، پيام يا يادداشـت 
غيرقابـل  صدمـات  باعـث  می توانـد  منفـی  وبالگـی 
جبرانـی در عـرض چنـد دقيقـه شـود. ايـن تغييـرات 
بـر شـركت های بی تو بـی )B2B( دارد كـه  را  فشـاری 
بايـد توجـه داشـته باشـند چـه رقبـای كسـب و كاری 
بـرای مشـتريان شـركت در همـان زمـان وجـود دارد. 
كـه  هسـتند  جايگاهـی  در  روابط عمومـی  متخصصـان 
بايـد مشـتريان بی تو بـی خودشـان را آمـوزش دهند كه 
چگونـه می تواننـد شـهرت آنالين خـود را مديريت كنند 
و بتواننـد برنامه هـای روابط عمومـی بـرای كاهش موانع 

بالقـوه طراحـی كنند.

46. استفاده از خوراک رسانه ای را افزایش دهید.
قطعـه ای كـه همـواره در پـازل برند از چشـم پنهان 
كمـك  شـركت ها  بـه  رسـانه ای  خـوراك  می مانـد. 
می كنـد تـا صفحـات مطبوعاتـی خـود را بـه درگاه های 
مركـزی محتـوا تبديـل كننـد كـه همـه اطالعـات مهم 
برنـد از اطالعـات تخصصـی تـا طراحی هـای شـركت، 
را يكجـا، در خـود دارنـد همچنيـن خـوراك رسـانه ای 
می توانـد در تبديـل اتـاق خبـر شـما بـه يـك سـرمايه 
بـه محتـوا و  قابليـت سودرسـانی  بـا  تجـاری  بنيـادی 

مشـتری، راهگشـا باشـد.
يـك اتـاق خبـر مـدرن دسترسـی وسـيع را برايتان 
بـه ارمغـان مـی آورد و همزمـان شـبكه دسترسـی شـما 
را گسـترده تر می كنـد. در خاتمـه روز اتـاق خبـر شـما 
بـه دليـل ارزش ذاتی ارائه شـده توسـط شـما، بايسـتی 
سـليقه ها را برانگيزانـد و دسترسـی از بيـرون را تحريك 
كنـد. زمانـی كه تمـام ملزومـات فراهم آمد اين قسـمت 
از سـايت تبديـل بـه يـك مولـد فرصت هـای رسـانه ای، 
كـه يـك ابـزار توليـد پيشـرو و مسـيری بـرای كشـف 

مخاطبـان مسـتعد خواهد شـد.
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47. تهیه تحلیل و معیارها برای گزارش نویسی با 
گوگل  آنالیتیکس را به خاطر بسپارید.

فعـال  صـورت  بـه  را  گوگل آناليتيكـس  شـما  اگـر 
نداريـد، لطفـی در حـق خـود نمـوده و هميـن االن اين 
كار را انجـام دهيـد. شـما می توانـد مهارت هـای تحليلی 
خـود و عمـق درك تان از پلتفـرم را با دوره هـای رايگان 
برخـط )آناليـن( آن افزايـش دهيـد. زمـان آن رسـيده 
اسـت كـه از شـر معيارهـای باطل كـه اهـداف كار را به 
درسـتی مشـخص نمی كننـد و وجهـه روابط عمومـی را 
مخـدوش می كنـد، خـالص شـويد. بـه جـای تكيـه بـر 
برداشـت ها و تعـداد جابه جايی هـا، بـا انتشـار نوشـته ها 
ترافيـك كار را بـاال ببريـد. نحـوه ارتبـاط برقرار كـردن 
مخاطبـان بـا به كارگيـری محتوای رسـانه ای و اينكه آيا 
آنهـا را به سـمت اتخـاد واكنش خاصی روی مشـخصات 
ديجيتـال شـما هدايـت می كند يـا نه؟ )اشـتراك گزاری 
در شـبكه ها، وبالگ نويسـی، دانلود نشـريات، درخواست 
نسـخه های نمايشـی(. با تنظيم اهداف مشـخص توسـط 
گـوگل اين مهم محقق می شـود. گرچـه تجزيه و تحليل 
در اكوسيسـتم هميشـه در حـال توسـعه روابط عمومی، 
نيسـت.  آسـان  چنـدان  افـراد  و  پلتفرم هـا  راه حل هـا، 

ليسـت حاضر برای شـروع مناسـب اسـت.

48. ارسال نامه های ناخواسته برای مشتریان عالی را 
متوقف کنید.

همـه مـا يـك مشـتری داريـم كه حاضـر بـه تجربه 
رسـانه اجتماعـی اسـت. شـما آن مشـتری را اينگونـه 
می شناسـيد: تلفنـی، كاكل بسـر، بـا دهانـی بد بـو؟ بلـه، 
ديجيتـال  جهـان  سـوی  بـه  حركـت  اسـت.  خـودش 
بـرای ايـن افـراد همـراه بـا نگرانی هايی اسـت زيـرا آنها 
نمی توانند به آن دسترسـی داشـته باشـند. بـا اين حال، 
هـر سـال، بيـش از 100 ميليارد قطعه ايميل ناخواسـته 
بـرای شـهروندان امريكايـی ارسـال می شـود. شـايد اين 

شـما را دربـاره پيچ كردن تـان متعجـب كنـد.
مـا در ايـن شـرايط زمانـی كـه بـه سـراغ صنـدوق 
پسـتی خـود می رويم هيـچ احسـاس خوبـی از صندوق 
ارزش  صنـدوق  ايـن  بنابرايـن  و  نمی گيريـم  پسـتی 
خـودش را بـرای مـا از دسـت داده اسـت. بـرای توقـف 

ايـن حالـت چـه بايـد كـرد؟ چـه ارزشـی از تماس های 
پيچ هـای  بـه  می كنيـد؟  دريافـت  خـود  رسـانه ای 
خودتـان نـگاه كنيـد- آنهـا كوتاه، شـيرين، و سـازگار با 
محيط زيسـت هسـتند و عـاری از هرگونـه هرزه نامـه ای 
می باشـند. )ايـن بـه معنای ارسـال ايميل هـای كمتر در 

مجمـوع اسـت.(

ه  ـ2ـ راهنـما
49. از ترکیب رسانه های سنتی، دیجیتال و اجتماعی 

استفاده کنید.
اصـول روابط عمومـی و رسـانه اجتماعـی در يـك 
بخـش كاركـردی جای خواهند گرفـت. فعاالن حرفه ای 
روابط عمومـی از تركيـب رسـانه های سـنتی، ديجيتـال 
و اجتماعـی اسـتفاده می كنند و تمامـی آنها در تركيب 
بـا يكديگر فرمـی اختصاصی پيدا می كنند و شـركت ها 
از ايـن طريـق می تواننـد بـه مخاطبيـن هـدف دسـت 
يابنـد. فعـاالن روابط عمومـی قـادر خواهنـد بـود تـا از 
طريـق چنديـن كانال متفـاوت ارتباطـات عمقی تری را 
ايجـاد نماينـد و از ايـن راه، رابطـه، وفـاداری و حمايت 
را بـرای شـركت ها بسـازند-   اين جنبـه از عرصه رسـانه 

ديجيتـال به سـرعت در حال رشـد اسـت.

50. مهارت های خودتان را در زمینه رسانه دیجیتال 
افزایش دهید.

فعـاالن روابط عمومـی از رسـانه ديجيتـال بـه ميزان 
كافـی اسـتفاده نمی كننـد و بايـد اين كوتاهـی را هرچه 
سـريع تر جبـران نماينـد. در حـال حاضـر، در سـطوحی 
از اكثـر تجارت هـا، رسـانه اجتماعـی بـه صـورت كامـل 

جـای گرفته اسـت.
كـه  داده انـد  تشـخيص  ايـن  از  پيـش  تجارت هـا 
بـه فعاليـت و حضـور در رسـانه اجتماعـی نيـاز دارنـد 
از  را  آنهـا  بيشـتری  و  بيشـتر  مشـتريان  كـه  چـرا 
طريـق فيسـبوك، ارسـال توئيـت و پسـت تصاويـر در 
اينسـتاگرام جسـتجو می كننـد تـا اين كـه بخواهند به 
صـورت مسـتقيم بـا وبسـايت آنهـا وارد تعامـل شـوند. 
روابط عمومـی بايـد از انگيـزه بااليـی برای اسـتفاده از 
رسـانه ديجيتـال برخـوردار شـود، چـرا كه اين رسـانه 
ابـزاری قـوی و تاثيرگذار اسـت. صنعـت روابط عمومی 
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اسـتفاده  ابـزار  ايـن  تاثيرگـذاری  از   2015 سـال  در 
ايـن زمينـه را  می كنـد و مهـارت كاركنـان خـود در 

ارتقـا خواهـد داد.

51. استراتژی خود را برای محتوای رسانه اجتماعی 
قرار دهید.

مطمئـن شـويد كـه صنعـت، جامعـه و رويدادهـای 
جهانـی را تعقيـب می كنيـد. در طـول ايـن كار حتمـا 
فعاليت هـای اثرگـذاران را نيـز دنبـال كنيـد. بـا اين كار 

بـه توضيـح نتايـج كمـك می كنيـد.
ارزيابـی كنيـد كـه چـه محتوايـی عمـل و خواسـت 
مخاطبـان شـما را تاميـن كرده انـد و كدام هـا منجـر به 
خريـد شـده اند، احساسـات مثبـت را بـر انگيخته انـد، و 

بازديـد بـه وبسـايت را افزايـش داده اند.

52. در شبکه های اجتماعی، مدیریت پدیداری را 
پیاده سازی کنید.

ايـن بحـث ديده شـدن بحـث بسـيار مهمی اسـت. 
اگـر مـا بهتريـن توليدات را داشـته باشـيم امـا نتوانيم 
آن را خـوب توزيـع كنيـم در واقـع هيـچ كاری انجـام 
نـداده ايـم. مهـم اين اسـت كه مـا بتوانيم ديده شـويم 
و از آن مهمتـر اينكـه مـا بتوانيـم تاثيرگـذاری داشـته 
باشـيم. يـك مثـال معروفـی در اين قضيه وجـود دارد. 
يـك ويدئويـی هسـت كـه دو تـا بچـه كوچـك، يكـی 
انگشـت ديگـری را گاز می گيـرد. ايـن ويدئـو خارجـی 
اگـر در  نـام آن »Charlee Bit Me«اسـت.  اسـت و 
گـوگل آن را جسـتجو كنيـد می توانيـد آن را ببينيـد. 
ايـن ويدئـو بيـش از صدهـا ميليـون بـار در اينترنـت 
ديـده شـده اسـت. با اينكـه يـك ويدئوی خيلی سـاده 
گاز  را  ديگـری  انگشـت  بچـه كوچكـی  يـك  و  اسـت 
می گيـرد و اول گريـه می كنـد و آنوقـت بچـه ديگـر 
می خنـدد و نفـرات ديگـری دوبـاره آن ويدئـو را بازی 
كردنـد. يعنـی مثـال دو مـرد عـرب دوبـاره آمده انـد و 
ادای آن دو بچـه را در آورده انـد. دو تـا خواهـر كره ای 
ايـن  آورده انـد.  در  را  ويدئـو  ايـن  ادای  دوبـاره  هـم 
ويدئـو بيـش از صدهـا ميليـون بـار ديـده شـده اسـت 
در حاليكـه شـبكه های بـزرگ تلويزيونـی دنيـا مثـل 
ندارنـد.  بيننـده  انـدازه  ايـن  سـی ان ان  و  بی بی سـی 

يعنـی يـك نفـر می توانـد در فضـای مجـازی ويدئويی 
توليـد كنـد كـه بـدون آن هزينه هـای گـزاف بتوانـد 
ويژگی هـای الزم را داشـته باشـد و بتوانـد شـما را بـه 

برسـاند. ديده شـدن 
كاربـر  و  تعاملی تر    شـدن  وب   دو  ديگـر  ويژگـی 
پسـندتر شـدن محتـوا اسـت. اگـر روزنامـه ای مطلبـی 
توليـد می كنـد، طبيعتـا اين يـك ارتباط يكطرفه اسـت 
يـك  اينكـه  تـا  می كنـد  كمتـری  اعتمـاد  مخاطـب  و 
ارتباط دو طرفه در شـبكه اجتماعی ايجاد شـود و شـما 
يـك نفر را بيشـتر بشناسـيد و ايـن ارتباط مدام بيشـتر 

می شـود.

53. از امکانات تلفن های همراه بیشتر استفاده کنید.
مـردم اكنـون بيـش از پيـش از تلفن هـای همـراه 
خـود جهـت اتصـال بـه اينترنـت - بـرای رسـانه های 
اسـتفاده   - جسـتجو  موتورهـای  خريـد،  اجتماعـی، 
می كننـد. آنهـا تقريبـا هـر كاری را كـه در لپ تـاپ و 
كامپيوترهـای شـخصی خـود انجـام می دادنـد، اكنون 
می دهنـد.  انجـام  خـود  هوشـمند  گوشـی های  در 
بـا در نظـر گرفتـن مردمـی از سراسـر جهـان كـه از 
در  كـه  می كننـد  اسـتفاده  هوشـمند  گوشـی های 
اطمينـان  می باشـند،  كاربـر  ميلياردهـا  مجمـوع 
شـما  آناليـن  كارهـای  تمامـی  كـه  نماييـد  حاصـل 
بهينـه شـده بـرای تلفن همـراه بـوده و احتمـاالً بيـن 
موفقيـت و شكسـت تفـاوت ايجـاد می كنـد. چنانچـه 
شـما محتوايـی را بـه اشـتراك می گذاريـد و يـا آگهی 
ارائـه می دهيـد، مطمئـن شـويد می دانيـد آگهـی يـا 
محتـوای فـوق در يـك صفحـه نمايش كوچـك چگونه 
ايـن صفحـه  در  آن  از  اسـتفاده  و  می رسـد  نظـر  بـه 
كوچـك آسـان اسـت، و يـا احتمـاالً در حـال اتـالف 

زمـان و تـالش خـود هسـتيد.

 54. برای مدیریت حسن شهرت آنالین
برنامه ریزی داشته باشید.

مديريـت حسـن شـهرت آناليـن شـيوه ای را بـرای 
آماده سـازی شـركت و كاركنـان ارايـه می دهـد بديـن 
ترتيـب آنهـا می داننـد چنانچـه بحرانـی رخ دهـد چـه 
كاری انجـام دهنـد، امـا همچنـان بهتـر اسـت بدانيـد 
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كـه چـه كاری بايـد انجـام دهيـد، چگونـه عمـل كنيد 
و در وهلـه اول بـرای جلوگيـری از يـك بحـران چـه 
بگوييـد. چنانچـه شـخصی وجـود دارد كـه بـه صـورت 
آناليـن در مـورد برنـد تجاری شـما شـكايت می نمايد، 
فرصتـی بـرای تغيير ديـدگاه آنها خواهد بـود ـ از اينرو 
بـه سـراغ آن رفتـه و بـرای كشـف مشـكالت و يافتـن 
يـك راه حـل جهت تبديل شـاكی بـه هـوادار گفتگويی 

را آغـاز نماييـد.

55. تبلیغات رسانه های اجتماعی و سایر تبلیغات 
پولی را جدی بگیرید.

برخـی از سـازمان ها گـزارش كرده انـد كـه بيـش از 
 )B2B(50 درصـد از شـركت های موسسـه بـه موسسـه
اجتماعـی  رسـانه های  تبليغـات  از  حاضـر  حـال  در 
اسـتفاده می كننـد و بـه هميـن دليـل تجربـه بيشـتری 
در خصـوص آنچـه كه در صنايـع آنها تاثير گذارتر اسـت 
كسـب نموده انـد. تبليغـات پولـی بـه گونـه فزاينـده ای 
موثـر اسـت و از آنجايـی كـه ايـن تبليغـات در مقايسـه 
بـا ارائـه آگهـی در يك مجلـه چاپی و يـا روزنامه نسـبتاً 
ارزانتـر اسـت، محبوبيـت ايـن تبليغـات حداقـل بـرای 

سـال آينـده يـا حتـی بيشـتر افزايـش خواهـد يافت.

56. ایمیل انبوه را برای متقاعد کردن یک فهرست 
طوالنی از گزارشگرانی که کت و شلوارشان را به یک 

خشکشویی می دهند نفرستید.
تكليـف خـود را بـرای هـر گزارشـگر به طـور مجزا 
انجـام دهيـد. مـواد چـاپ شـده پيشـين و جديـد او را 
را  او  يادداشـت های شـبكه اجتماعـی  مطالعـه كنيـد، 
كـه  بدانيـد  كنيـد.  پيـدا  را  او  زمينه هـای  و  بخوانيـد 
مخاطبـان هـر خبرنگار چه كسـانی هسـتند. آنـگاه هر 
پيـچ را بـرای آنهـا شخصی سـازی و سفارشـی ارسـال 
انتشـار  بـرای  را  خبرنـگاری  تنهـا  بايـد  شـما  كنيـد. 
مطلب تـان متقاعـد كنيـد كـه معتقديـد بـه احتمـال 
زيـاد بـه محتـوای مرتبـط بـا تحقيـق شـما عالقه منـد 

. ست ا


