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شرکت/انواع دارایی های سازمان

دارایی های 
سازمان

مشهود

(Tangible Asset)

(افزاریسخت (

فیزیکی /دارایی های مادی
سرمایه، کارکنان، امالک، )

(ماشین آالت و غیره

نامشهود

(Intangible Asset)

(نرم افزاری)

دارایی های 
غیرفیزیکی /غیرمادی

عالمت تجاری، شهرت، )
(فرهنگ، رفتار، اعتبار و غیره
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جهش به -1
:  دنیای جدید

حرکت به سوی
رویکردهای 

جهانی 
(Global ) در

کنار رویکردهای
(Local)محلی 

ورود به -2
عرصه های 

جدید فضای 
:  مجازی

بالگچین، 
متاِورس و 

غیره

تحول در -3
:  ساختارها
توجه به 

رویکردهای 
ملی، »

«  منطقه ای»
بین »و 

«المللی

آموزش -4
:  های فراگیر

تربیت 
نیروهای ملی

ی و بین الملل
زبان، )

شیوهای 
(ارتباطی

گسترش -5
ین تحقیقات ب

برای : الملل
فهم بهتر 
بازارهای 

جهانی

21روابط عمومی قرن : یجهانضرورت های تحول در روابط عمومی 
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«تحلیل بازار و منابع آکادمیک مرتبط»: طراحی مدل بر پایه-1

Corrporate: توسط موسسه Excellennce
2020در ماه های مارس و می : برگزاری نظرسنجی آنالین-2

کشور از 46کارشناس روابط عمومی 1417مشارکت : مشارکت فراگیر-3
قاره جهان در نظرسنجی5

مرکز »، «بین المللیاتحادیه»: طراحی مدل مصاحبه ها با همکاری-4
« مرکز رهبری اعتبار»و « تعالی کسب وکار

منشور »به کارگیری : بهره برداری از دستورالعملهای مختلف-5
ی جهانی در که اتحادیه« دستورکار ملبورن»، بر اساس «2010استکهلم 

.کردتدوین 2012سال 



دیدگاه اندیشمندان درباره مدل
(فرانسه)باسپاریبی ان ب  خرد بانکداریو خدماتارتباطاترسپرست،آرتو سیلویا 

تأمل، تحلیل، ابزاری برای کارشناسان روابط عمویم و ارتباطات که اجازه»

.«ها یم دهدآینده نگری و اتخاذ تصمیمات خوب را به آن

 
 
نیوهاوسعمویمارتباطاتدانشکدهاستاد ،PRSAهمکار،دی آنجلو آنتوب

اکوس؛دانشگاه (آمریکا)روابط عمویمآموزشکمیسیونعلیمهیئتعضو سیر

 روابط عمویم و ارتباطات، مدل »
 
ن تحقیقات تلفیقی از جدیدترین و مهم تریجهاب

د و توصیهها و ساختارهای ارتبایط را به کار یممرتبط با تئوری های اجرابی خود گیر

انش این بدین ترتیب مکمل ارزشمندی برای تقویت د. ها ارائه یم دهدرا به سازمان

.«حوزه است
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«تکیه بر دارایی های نامشهود»مدل دوره مرحله کرونا و پساکرونا : تارتباطاوعمومیروابطجهانیمدل 
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، «دانش»فراهم سازی -3
ابزارهای »و « مهارت ها»

مدیریت »برای « ضروری
استراتژیک دارایی های 

«نامشهود

کنار »ضرورت -2
وضعیت »با « آمدن

های جدید جامعه 
«جهانی

بحران »کرونا یک -1
با « بهداشتی جهانی

تاثیرات گسترده »
«اقتصادی و اجتماعی

: ظهور دوره-4
اقتصاد اعتبار و »

«  های نامشهوددارایی

راز : افزایش ارزش دارایی های نامشهود-5
افزایش»، «جلب اعتماد»موفقیت سازمان برای 

.«احترام ذی نفعان»و « اعتبار
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حرکت از دستور کار 
(2012)ملبورن 

توجه به چارچوب های 
جهانی توانمندی های 

(2018 )

مدل جهانی رسیدن به 
و روابط عمومی

(2021)ارتباطات 

تعامل، اعتماد، 
مشروعیت 

اجتماعی، اعتبار کشور 46کارشناس از 1417
مدل جهانی در تعریف 

روابط عمومی و ارتباطات 
.نقش داشتند

مدل مزبور تضمین 
کننده نقش ارزش 

آفرینی در کسب و کار
.است

ارتباطات مدل جهانی روابط عمومی و فرایند تحول 



نگریو آینده نتایج مدل 
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روابط عمومی و مدل 
:بر پایهارتباطات 

افزایش ارزش دارابی »
«های نامشهود

:برای شرایط

جهانی  شدن، -1

دیجیتال سازی، -2

دوره کرونا و -3
پساکرونا 

:برای تحقق

، «جلب اعتماد»-1

«  افزایش اعتبار»-2

.«احترام ذی نفعان»-3



دستور کار ملبورن: مسئولیت های اساسی کارشناسان ارتباطات بر پایه
10

تعریف شخصیت و 
ارزش های سازمان

ایجاد فرهنگ شنود و 
تعامل

ها در اجرای مسئولیت
تمام ابعاد



(معیارسازی)چهار روش برای ارزیابی عملکرد دارایی های نامشهود  
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های مالیمعیارهای مبتنی بر شاخص

عمعیارهای مبتنی بر رضایتمندی ذی نف

معیارهای مبتنی بر تحلیل محتوا 

ها، ارزش و معیارهای مبتنی بر برداشت
وفاداری به برند



 مدل »
 
اتژیکو مؤلفه ی « جهاب دی /اسیی هاازمانارزش آفرین  سراهیی
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هدف شرکت

فرهنگ شرکت و 
برندسازی

اعتبار و ریسک های 
ارتباطاتوارده

معیارهای ارزیابی 
دارایی های نامشهود
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کارگیری هدف شرکتطراحی و به: مؤلفه  اول

(وجودی، وجه تمایز فلسفههویت، )

ایجاد برند و فرهنگ شرکت: مؤلفه  دوم

(های شرکت، تحول برند سازمانباورها، ارزش)

مدیریت اعتبار و ریسک های اعتباری: مؤلفه  سوم

(بهبود مداوم کنش ها و رفتارهای سازمان برای برآورده سازی انتظارات ذی نفعان)

بهبود روابط: مؤلفه  چهارم

(فعال سازی ارتباطات در جهت استراتژی کسب و کار)

گردآوری اطالعات و معیارهایی برای ارزیابی دارایی های : مؤلفه پنجم
(مسئولیت پذیری، اعتبار برند، تعلق خاطر، هدفمندی)نامشهود 


