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بی شک روابط عمومی قلب تپنده هر سازمان است. نهادی که به روز بودن و پویایی یا عدم پویایی آن، 
تغییر های فاحش و مؤثر در روند رو به جلو هر سازمان ایجاد می کند. از این رو توجه به نقش متفاوت 

روابط عمومی در هر برهه از زمان، حائز اهمیت بسیار است.
اگر چه روابط عمومی ها در عصر دیجیتال در نهایت توانستند تا حدودی خود را با شرایط روز منطبق 
کنند، اما باید به خاطر داشت، تغییر های دنیا امروز، با سرعتی فوق تصور در حال انجام است و اگر 
روابط عمومی بخواهد با همان سرعت و روند سابق در جهت هماهنگ کردن خود با ملزوم های جدید 

عصر کنونی حرکت کند، مسلما عقب خواهد ماند.
ظهور و بروز رسانه های نوین از جمله اپلیکیشن های موبایلی، در کنار ماهیت روابط عمومی، ایجاب 
می کند که این نهاد به عنوان یک نهاد راه گشا و پیشرو، به دلیل نقش راهبردی خود، سرآمد نهادهای 
دیگر سازمان در تجزیه و تحلیل شرایط روز بوده و در ارائه راهکار و استفاده صحیح از منابع و امکانات، 
بتواند به سرعت خود را با شرایط روز منطبق کرده و پیشاپیش سایرین حرکت کند. لذا آشنایی 
تمامی نیروهای روابط عمومی با ملزوم های عصر رسانه های نوین و آموزش سواد رسانه ای ، درکنار 

استفاده از نیروهای متخصص در این زمینه، ضروری به نظر می رسد.
سواد رسانه ای به نهادهای روابط عمومی کمک می کند تا عالوه بر باالتر بردن مهارت های خود در 
هماهنگی با ملزوم های عصر رسانه های نوین و بهره برداری به جا از این امکانات، با مصون سازی خود و 
نیروهای سازمان از مخاطره های پیش رو، زمینه افزایش راندمان و بهره های سازمان را نیز فراهم کنند.

پایین آوردن هزینه های اطالع رسانی، امکان ایجاد ارتباط های  گسترده تر با مخاطبان درون سازمانی و 
برون سازمانی از طریق اپلیکیشن های موبایلی مثل تلگرام، هم چنین امکان ایجاد ارتباط های  تخصصی 
بین گروه های داخلی، امکان اطالع رسانی های سریع تر و گسترده تر، امکان دسترسی بیشتر، بهتر و 
سریع تر به بازخورد مخاطبین درون سازمانی و برون سازمانی از طریق ایجاد کانال ها و گروه های 
تلگرامی و طراحی استیکرهای مخصوص سازمان جهت دریافت بازخورد سریع و… از جمله مواردی 
هستند که در سایه بهره وری درست از امکان های فضای مجازی و آشنایی صحیح با ماهیت رسانه های 

نوین ازطریق آموزش سواد رسانه ای قابل تحقق و دست یابی هستند.
لذا روابط عمومی هر سازمان پس از آموزش تخصصی سواد رسانه ای به کارمندان و کارگزاران خود، 
موظف است در گام بعدی، کارمندان و مخاطبان خود را با آموزش سواد رسانه ای آشنا کند تا بتواند 

ارتباط بهتر و مؤثرتری با مخاطبان خود برقرار سازد.
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