
شماره 10
اردیبهشت 94

37

نقش روابط عمومی و رسانه در افزایش 
گاهی و تنویر افکار مخاطبان آ

چکیده
شبکه های اجتماعی که به نوعی از انواع رسانه های اجتماعی محسوب می شوند، 
توانسته اند توجه تعداد زیادی از کاربران را به خود جلب کنند. در این میان روابط 
ارتباطی-اطالعاتی سازمان ها، نقش مهمی در  نیز به عنوان واحدهای  عمومی ها 
تسهیل رابطه سازمان با مخاطب و معماری ذهن او، به عنوان مهم ترین هدف خود 
بر عهده دارند؛ اما جهان شبکه ای امروز، آن ها را در مسیر رسیدن به این هدف مهم، 
آن ها را نه با مخاطبان ساده دیروز بلکه با شبکه ای از مخاطبان آگاه روبرو ساخته 
روابط  برای  غیرقابل انکار  مزیتی  بتواند  اول حضورشان  وهله  در  شاید  که  است 
عمومی ها به حساب آید اما قطعاً، برخورد مؤثر با این نوع مخاطب نیز هوشمندی 
و البته ابزاری مناسب با خود او را می طلبد. ابزاری که پاسخگوی نیازهای شبکه 
مخاطبان و مخاطبان شبکه ای امروز باشد. روابط عمومی یک دانشگاه با تأسیس 
یک شبکه اجتماعی دانشگاهی، میان دانشجویان، کارمندان دانشگاه و اساتید را 
به دورهم برای گفتگو و تعامل جمع نموده و از تمام فن های روابط عمومی سایبر 
افکار آن ها تالش می نماید. بدین  افزایش آگاهی و تنویر  بهره مند شده و برای 

ترتیب در اداره سازمان نیز موفق خواهد بود.
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مقدمه
�روابط�عمومی�)مدیریت�ارتباطات�سازمانی(�بر�
آن�است�تا�مدیران،�برنامه�ریزان�و�عوامل�اجرایی�
به�سطحی�از�دانش�ارتباطات�استراتژیک�برسند�
در� را� خود� مخاطبان� درک� و� گاهی� آ بتوانند� که�
همه� در� و� برنامه�ریزی�ها� و� سیاست�گذاری�ها�
تشکیل�دهنده� عــوامــل� کنند.� ارزیــابــی� سطوح�
افکار�عمومی�در�سیر�تطور�تاریخی�خود�از�فلسفی�
به�سیاسی�و�از�سیاسی�به�اجتماعی�در�سه�گانه�
قـــدرت،�نــهــاد�و�رســانــه�خــالصــه�مــی�شــود.�این�
سه�گانه�همچنان�در�تغییر�تعریف�افکار�عمومی،�

اینترنت،� عــصــر� در� امـــا� بـــوده�انـــد،� نــقــش�آفــریــن�
شبکه�های� یــا� �2 وب� شــکــل�گــیــری� بــا� رســـانـــه،�
گرفته�و�به�کلی� اجتماعی،�شکل�دیگری�به�خود�
امروز� اطالعاتی� جامعه� در� است.� شده� متحول�
اقناع� با�پیام�های�یک�سویه� نه�تنها� که�مخاطب�
عنصری� به�عنوان� را� خود� حتی� بلکه� نمی�شود�
فعال�در�جریان�ارتباطات�معرفی�می�کند،�روابط�
عمومی�ها�با�چالش�های�نوینی�مواجه�شده�اند،�
شدن� دیجیتالی� و� الکترونیکی� کــه� بــه�گــونــه�ای�
نیازهای� بــه� آن�هــا� پاسخ� از� بخشی� باید� نیز� را�
که�باوجود�داشتن� جدید�مخاطبانشان�دانست�
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قدرت� افــزایــش� و� هزینه� کاهش� چــون� مزایایی�
افکار�سنجی�مخاطبان،�چالش�های�جدیدی�را�
فرا�روی�آن�ها�قرار�می�دهد.�)خانزاد�و�همکاران،�

)1392

ارتــبــاطــات رســـانـــه ای: روابــــط عــمــومــی هــا و 
رسانه ها

کارکرد،� حرفه�روابط�عمومی�و�فن�ازنظر�ماهیت�و�
قرابت�زیادی�با�رسانه�ها�دارد.�به�طوری�که�روابط�
کاربرد�خردمندانه�از�رسانه�ها�برای� عمومی�را�هنر�
بدون� کــرده�انــد.� تعریف� عمومی� افکار� در� نفوذ�
به�عنوان� رســانــه�هــا� و� عمومی�ها� ــط� روابـ تــردیــد�
اطالع�رسانی� و� ارتباطی� نظام� از� مهم� کانون� دو�
گاهی�های� آ افــزایــش� در� تعیین�کننده�ای� نقش�
افکار� تنویر� و� فرهنگ�سازی� و� جامعه� عمومی�
عمومی،�بر�عهده�دارند.�امروزه�یکی�از�مهم�ترین�
در� عمومی�ها� روابـــط� وظــایــف� حــســاس�تــریــن� و�
و� صحیح� ارتباطی� بــرقــراری� برون�سازمانی� بعد�
رسانه�ها� بــا� خــرد� و� عقل� پایه� بــر� اندیشمندانه�

است.
و� مسئولیت�ها� وظــایــف،� ماهیت� بــه� نگاهی� بــا�
کارکردهای�روابط�عمومی�ها�و�رسانه�ها،�می�توان�
دارای� هــردو� رسانه�ها� و� عمومی�ها� روابــط� گفت�
دنــبــال� بــه� ــردو� هـ هستند.� رســـانـــه�ای� ماهیتی�
گزارش�رویدادها� تهیه،�تدوین،�انعکاس�اخبار�و�
هستند�و�در�این�فرآیند�از�فنون،�فن�ها�و�ابزارهای�
مردم� مختلف� اقشار� می�گیرند.� بهره� مشترکی�
افکار� تنویر� و� برای�اطالع�رسانی� به�عنوان�هدفی�
که� عمومی�و�رسانه�ها�تلقی�می�شوند.�به�گونه�ای�
پیام�های� رساندن� بــرای� باید� عمومی�ها� روابــط�
در� و� کنند� اقــدام� مــردم� به�عموم� سازمانی�خود�
نیازمند� هدف� این� به� رسیدن� بــرای� راستا� این�
دیگر� جهتی� از� هستند.� رسانه�ها� بــا� همکاری�
اقشار� را� مخاطبانشان� مهم�ترین� نیز� رسانه�ها�
مخاطبانی� می�دهند.� تشکیل� مــردم� مختلف�
هستند؛� جدید� اخــبــار� و� اطــالعــات� نیازمند� کــه�
باهدف� کامل� و� صحیح� اطالع�رسانی� بنابراین�
از� جامعه� افـــراد� عمومی� گــاهــی�هــای� آ ــزایــش� اف
طریق�همکاری�مطلوب�و�مؤثر�رسانه�ها�با�روابط�
عــمــومــی�هــا�امــکــان�پــذیــر�مــی�شــود.�)صــحــرایــی،�

)1392

بتواند� که� اســت� آن� موفق� عمومی� روابــط� یک�
رسانه�ها� با� را� منطقی� و� علمی� مناسب،� ارتباط�
وظایف� از� بخشی� به� طریق� این� از� و� کند� برقرار�
بپوشاند.� عمل� جامه� خــود� سازمانی� اهــداف� و�
نیز�آن�است� مــوفــق� یــک�رســانــه� از�ســوی�دیــگــر�
ــــط�عمومی،� ــا�رواب ب را� ــاط�خـــود� ــب ارت بــتــوانــد� کــه�
این� از� و� داده� گسترش� دستگاه�ها� و� سازمان�ها�
طریق�به�داده�ها�و�اطالعات�مناسب�و�موردنیاز�
مخاطبان�رسانه�دسترسی�یابد.�ارتباط�و�پیوند�
ــه�هــای�جمعی� ــط�عــمــومــی�هــا�و�رســان ــ بــیــن�رواب
اقشار� اتصال�مسئوالن�جامعه�و� می�تواند�حلقه�
انتظارات� این�طریق� از� که� باشد� مردم� مختلف�

مردم�از�مسئوالن�مطرح�می�شود.

روابط عمومی اجتماعی ۱
عمومی�ها� ــط� رواب در� اجتماعی� کــارکــرد� ــروزه،� امـ
رسانه�های� بــه�طــوری�کــه� اســت.� یافته� اهمیت�
ــرای�روابـــــط�عــمــومــی�هــا�فــرصــت� ــ اجــتــمــاعــی�بـ
بی�نظیری�را�برای�پایش�افکار�عمومی�و�بازخورد�
می�آورد.� وجود� به� و�خدمات�سازمان� اطالعات�
و� مــجــازی� فضای� در� شبکه�سازی� بــه�طــوری�کــه�
مــدیــریــت�اجــتــمــاعــات�مــجــازی�از�رویــکــردهــای�
)صحرایی،� عمومی�هاست.� روابـــط� در� جــدیــد�

)1392
بــرای� اســتــراتــژی� نــوعــی� اجتماعی� شبکه�های�
از� استفاده� می�شوند.� محسوب� عمومی� روابــط�
 facebook،twitter, نظیر� اجتماعی� شبکه�های�
روابط� کل� برنامه�های� مکمل� می�تواند� �linkdin

1.  Social Public Relations

روابط عمومی ها و  �
رسانه ها هردو به دنبال 

تهیه، تدوین، انعکاس 
گزارش رویدادها  اخبار و 

هستند و در این فرآیند از 
فنون، فن ها و ابزارهای 
مشترکی بهره می گیرند.
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عمومی�باشد�ولی�نباید�جایگزین�فن�های�خوب�
رایگان� و� بــودن� کم�هزینه� شــود.� عمومی� روابــط�
بودن�بخشی�از�خدمات�این�شبکه�ها�در�انتشار�
دلیل� خــود� تبلیغات� و� اطالعات� و� اخبار� سریع�
اســت.� مــجــازی� شبکه�های� بــرتــری� در� دیــگــری�
اطالعات� انتشار� سرعت� مــجــازی،� شبکه�های�
ــزان�بــازدیــدکــنــنــدگــان�و� ــی ــر�م ــرد�و�ب را�بـــاال�مــی�ب
می�افزاید.� مخاطبان� اطالعات� دریافت�کنندگان�

)رضایی�و�همکاران،�1390(
صنعت� فعالیت� کــه� نوین� رســانــه�هــای� میان� از�
کرده�اند،�می�توان� را�دچار�تحول� روابط�عمومی�
رسانه�های� کرد.� اشاره� اجتماعی� رسانه�های� به�
و� ــا� ــت�هـ ــایـ از�وب�سـ مـــجـــمـــوعـــه�ای� ــمــاعــی� اجــت
برقراری� که�امکان� کاربردی�هستند� برنامه�های�

تعامل،�ایجاد�و�تبادل�محتوا�را�به�کاربر�می�دهند.�
را� ارتباط� بــرقــراری� شیوه� اجتماعی� رسانه�های�
فرصت�های� بنیادی� تغییر� این� داده�انــد.� تغییر�
کارگزاران�روابط�عمومی�به�ارمغان� زیادی�را�برای�
اجتماعی� رسانه�های� مثال،� برای� است.� آورده�
ــط�عمومی� ــ روابـ ــزاران� ــ ــارگ ــ ک بـــه� را� امـــکـــان� ــن� ایـ
بــرونــد�و�با� ــراد�خــاصــی� افـ بــه�ســـراغ� تــا� می�دهند�
کنند،� گفتگو� آن�ها�به�طور�مستقیم�و�بی�واسطه�
تقویت� نیز� را� خود� رسانه�ای� روابــط� درعین�حال�
بنابراین� و�همکاران،�1393(� )احــدزاده� نمایند.�
رسانه�های�اجتماعی�موجب�تغییر�در�شیوه�های�
ارتباطات�رسانه�ای�روابط�عمومی�ها�شده�است.�
رسانه�ای� ارتباطات� وظایف� کنار� در� به�طوری�که�

ــط�عــمــومــی�هــا،�وظــیــفــه�جــدیــد�ارتــبــاطــات� ــ رواب
گذاشته� عمومی�ها� روابـــط� عهده� بــه� شبکه�ای�

شده�است.
به� رو� و� قدرتمند� ابـــزار� اجتماعی،� رســانــه�هــای�
وب� عرصه� در� ظهور� بــا� ــروز،� امـ جهان� گسترش�
بــرای� ایــجــاد�فــرصــت�هــای�مــنــحــصــربــه�فــرد� �2و�
را� ارتباطات� ابعاد�مختلف� کاربران،� مخاطبان�و�
گرفته�تا�ارتباطات�جمعی� از�ارتباطات�بین�فردی�
و� اطالع�رسانی� بازاریابی،� تبلیغات،� سازمانی،� و�
...�تحت�تأثیر�خود�قرار�داده�اند.�در�این�میان،�
شناخت� اصلی�شان� وظیفه� که� عمومی� روابــط�
آن�ها� رضایت� جلب� و� نفوذ� نیز� و� عمومی� افکار�
به�صورت�تخصصی�است�و�بعد�از�ورود�به�عرصه�
در� را� چشمگیری� تغییرات� شبکه،� و� دیجیتال�
کنون� ا بوده�اند.� عملکرد�خود�شاهد� این�شیوه�
کاربران�فعال� که�به� با�مخاطبانی�مواجه�هستند�
فضای�مجازی�تبدیل�شده�و�با�ایجاد�سایت�ها،�
گ�ها�و�حضور�در�رسانه�های�اجتماعی،�خود� وبال
به�حساب� نوین� عمومی� روابـــط� معماران� از� را�

می�آیند.�)خانزاد�و�همکاران،�1392(

افزایش  در  اجتماعی  عمومی  روابـــط  کــاربــرد 
گاهی مخاطبان آ

بــررســی�خــروجــی�هــای�شبکه�بــه�صــورت�آمــاری،�
اعـــتـــمـــاد�و�صــمــیــمــیــت،�انـــتـــقـــال�اطــــالعــــات�و�
سایت�های� امکانات� یکپارچه�سازی� فرهنگ،�
دریافت� اطالعات،� جست�وجوی� شامل� دیگر،�
نظرسنجی،� اطالعات،� آپلود� رویدادها،� و� اخبار�
آمارگیری،�آموزش�های�به�روز�و�متنوع،�تبلیغات�
کاربران�و�...� تعاملی،�مطالعه�رفتاری�روی�رفتار�
و� مناسب� استفاده� که� اســت� امکاناتی� از� همه�
بجا�از�شبکه�های�اجتماعی�به�روابط�عمومی�ها�
استفاده� موجود،� امکان� دیگر� می�دهد.� ارائه� را�
بر�پایه�خدمات�موبایل� که� از�شبکه�هایی�است�
برای� را� استفاده� محدودیت� و� شده�اند� طراحی�
محدودیت� عــدم� مــی�بــرنــد.� بین� از� کــامــاًل� کــاربــر�
امکان� آن،� از� اســتــفــاده� بـــودن� ســـاده� و� مکانی�
فراهم� اعضا� از� را� ــوری� ف بــازخــوردهــای� دریــافــت�

می�آورد.�)جمالی،�1393(
-�انتشار�اطالعات�به�صورت�غیررسمی

-�جمع�آوری�اطالعات�از�منابع�مستقیم

که  � روابط عمومی ها 
وظیفه اصلی شان 

شناخت افکار عمومی و 
نیز نفوذ و جلب رضایت 

آن ها به صورت تخصصی 
است، بعد از ورود به 

عرصه دیجیتال، تغییرات 
چشمگیری را در شیوه 

عملکرد خود شاهد 
بودند.
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-�نظرسنجی�و�افکار�سنجی�سریع
گروه�های�مرتبط�و�هواداران -�ایجاد�
گروه�های�مرجع -�برقراری�ارتباط�با�

-�تصویرسازی�از�سازمان
به� ــی� ســازمــان مختلف� پــلــتــفــرم�هــای� اتــصــال� �-

شبکه�های�اجتماعی
-�استفاده�از�قابلیت�طوفان�مغزی�برای�طرح�ها�

و�ایده�ها
-�تولید�اطالعات�و�محتوا�توسط�روابط�عمومی

-�پیاده�سازی�قابلیت�های�شبکه�های�اجتماعی�
مجازی�و�وب��2در�پرتال�و�وب�سایت�سازمانی

-�استفاده�از�خرد�جمعی�در�تولید�محتوا
-�بهره�گیری�از�قابلیت�انتشار�و�باز�انتشار�مطالب�

در�فضای�شبکه�های�اجتماعی
ــردن�مــحــتــوای�پـــرتـــال�ســازمــانــی� ــ ک -�تــعــامــلــی�

متناسب�با�فضای�شبکه�های�اجتماعی
حوزه� در� سازمان� رسانه�ای� سیاست� تدوین� �-

شبکه�های�اجتماعی
برای� اختصاصی� اجتماعی� شبکه� راه�انـــدازی� �-
گروه�هایی�از�اعضای�سازمان�)ضیائی�پور،�1392(

نتیجه گیری
در� به�ویژه� عمومی� روابــط� یک� مدیران� آشنایی�
رسانه�ای� مدیریت� با� رسانه�ها� با� ارتباط� بخش�
که�با�اتخاذ�شیوه�ها�و� این�امکان�را�ایجاد�می�کند�
روش�های�نوین،�ارتباط�رسانه�ای�و�نحوه�تنظیم�
و�برقراری�ارتباط�از�انواع�رسانه�اعم�از�مطبوعات،�
و� نموده� فراهم� سازمان� با� را� تلویزیون� و� رادیــو�
بتواند�بهترین�و�مؤثرترین�بهره�گیری�و�استفاده�
رسانه�ها� توانمندی� و� رایــگــان� ظرفیت�های� از�
به� را� پیام�سازمان؛� انعکاس� و� انتقال� در�جهت�
مخاطب�و�مردم�فراهم�آورد.�مدیریت�بهره�وری�
عمومی� روابـــط� مدیریت� از� بخشی� رسانه�ها� از�
تشکیل� رسانه�ها� با� ارتباط� حــوزه� در� را� سازمان�
عمومی� روابــط� بهره�گیری� راستای� در� می�دهد.�
ضــروری� اجتماعی،� رســانــه�هــای� از� ســازمــان�هــا�
ارتباط� برقراری� به�منظور� واحدها� این� تا� است�
از� مخاطبان� با� خــود� بیشتر� چه� هر� تعامالت� و�
گاهی� آ و� افزایش�دانش� باهدف� طریق�رسانه�ها�
شبکه�های� از� استفاده� نحوه� و� کارکرد� با� آن�هــا،�
در� ببینند.� آمـــوزش� و� باشند� آشــنــا� اجتماعی�

در� باشند.� مــردم� کنار� در� اجتماعی� شبکه�های�
انتشار� بــرای� یکپارچه� کمپین�های� و� خبر� اتــاق�
بنابراین� کنند؛� تالش� خود� محتواهای� و� اخبار�
حلقه� به�عنوان� عمومی� ــط� رواب رویــکــرد،� ایــن� با�
می�تواند� آن� مخاطبان� و� سازمان� میان� واسطه�
راستای� را�در� رســانــه�هــا� ایــن� قــدرت� بــه�درســتــی�

منافع�سازمان�و�مخاطبانش�مهار�سازد.
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