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روابط عمومی
 و اثر بخشی فنون رسانه ای* 

چکیده

یکی از موضوعاتی که در حوزه ارتباط با رسا نه ها در واحدهای روابط عمومی از 
اهمیت دوچندانی برخوردار است این که چه میزان از فنون رسانه ای انجام شده 
دارای اثربخشی الزم بر روی مخاطبان هدف یک سازمان بوده است، به عبارتی 
آیا فعالیت های رسانه ای و اطالع رسانی که روابط عمومی با هدف افزایش آگاهی 
و تأثیر گذاری بر روی مخاطبانشان انجام داده اند تا چه میزان اثربخش بوده و 
منجر به تغییر ذهنیت، رویکرد و رفتار مخاطب منطبق با اهداف سازمانی مورد 
نظر شده است. چرا که در بسیاری از مواقع روابط عمومی ها با برقراری ارتباط 
خبری  مختلف  قالب های  از  استفاده  و  رسانه ای  مختلف  فنون  از  بهره گیری  و 
مصاحبه، مقاله، گزارش های تحلیلی و... نتوانسته اند اثربخشی و تأثیر الزم را بر 
مخاطبان خود داشته باشند و به نوعی برنامه ریزی، وقت و انژی و هزینه ای که 
در این راه مصرف کرده اند به هدر رفته است که علت اساسی آن عدم تبعیت 
از یک فرایند علمی اطالع رسانی برای اثر بخشی فعالیت های رسانه ای از سوی 
روابط عمومی ها ارزیابی شده است در همین راستا این نوشتار به دنبال آن بوده 
اثربخشی  فعالیت  به  رسیدن  برای  علمی  و  منطقی  فرایند  با  را  خوانندگان  که 

رسانه ای در روابط عمومی رهنمون سازد.
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*. Media tactics efficacy

مقدمه
از�مهم�ترین�و�حساس�ترین�وظایف� یکی� امروزه�
با� ارتــبــاط� را� عمومی�ها� ــط� رواب مأموریت�های� و�
رسانه�های�جمعی�)رادیو،�تلویزیون،�مطبوعات،�
با� و...(� اینترنتی� ســایــت�هــای� ــزاری�هــا،� خــبــرگ
و� ظرفیت�ها� قابلیت�ها،� از� اطالع�رسانی� هــدف�
پاسخگویی� طرفی� از� و� سازمان� دستاوردهای�
به�نیازهای�خبری�و�اطالعاتی�بی�شمار�رسانه�ها�
گفت� تشکیل�مــی�دهــد.�بــدون�اغــراق�مــی�تــوان�

عملکرد� از� که� برداشت�هایی� و� قضاوت�ها� کثر� ا
سازمان�ها�در�سطح�افکار�عمومی�1متجلی�است�
که�رسانه�ها�از� ناشی�از�آن�اخبار�و�تصاویری�است�
یك�سازمان�و�مؤسسه�ترسیم�و�انتشار�داده�اند،�
از� گر�سازمانی�بخواهد� ا لذا�در�عصر�حاضر�حتی�
کند�و�به�قولی�عطایش� ارتباط�با�رسانه�ها�پرهیز�
که� را�به�لقایش�بخشد.�امری�میسر�نیست،�چرا�

1. Public opinion



شماره 10
اردیبهشت 94

52

اطالعات� و� خبر� کسب� منابع� مهم�ترین� از� یکی�
عملکردشان� نقد� و� سازمان�ها� را� رسانه�ها� برای�
تشکیل�داده�است�و�از�سویی�دیگر�سازمان�ها�نیز�
ابزار�مؤثری�چون�رسانه�ها�برای�انتقال�پیامشان�
گسترده�خود�در�دست�ندارند،�به� به�مخاطبان�
بیانی�دیگر�نگاه�صحیح�به�نحوه�برقراری�ارتباط�
که�آنان� بین�روابط�عمومی�ها�و�رسانه�ها�آن�است�
نیازمند�به�ارتباط�با�یکدیگر�برای�تحقق�اهداف�
چند� هر� هستند،� خــود� کــاری� مأموریت�های� و�
با�موانع�و�چالش�های� ارتباط� که�در�جریان�این�
در� آن�چــه� ــی� ول باشند.� روبـــه�رو� نیز� بــی�شــمــاری�
است� آن� بــر� کید� تأ و� سعی� بیشتر� نوشتار� ایــن�
ارزیابی� شاخصه�های� و� معیارها� به�راستی� آن�که�
ارتباطات� روابط�عمومی�در� میزان�موفقیت�یك�
رسانه�ای�چگونه�سنجیده�می�شود؟�آیا�می�توان�

کمیت�تولید�اخبار،�مصاحبه�ها،�میزگردها،�تولید�
تیزرهای� پخش� و� گهی� آ چــاپ� ســریــال،� و� فیلم�
و� مالك� را� و...� الکترونیکی� ارتباطات� تبلیغاتی،�
معیار�موفقیت�یك�روابط�عمومی�در�استفاده�از�
فنون�رسانه�ای�دانست؟�آیا�نوع�ارتباط�و�تعامل�
مالك� باید� خبرنگاران� و� رسانه�ها� با� سازمان� آن�

باشد؟�و....
در�ایــن�رهــگــذر�آن�چـــه�بــه�نظر�اســاســی�اســت،�
آن�که�تا�چه�حد�فعالیت�ها�و�فنون�و�تکنیك�های�
گزارش،�مصاحبه،�مقاله،�فیلم،� رسانه�ای�)خبر،�
بر� توانسته� عمومی� روابــط� یك� در� و...(� سریال�
اثربخش�باشد�و� روی�مخاطبان�هدف�سازمان�
منجر�به�تغییر�نگرش�و�رفتار�منطبق�با�خواسته�و�

گردد؟�این�سؤالی�اساسی�است� اهداف�سازمان�
که�جواب�آن�می�تواند�موفقیت�یا�عدم�موفقیت�
سازمان� یك� رســانــه�ای� ارتباطات� فعالیت�های�
آیا� گفت،� باید� دیگر� عبارتی� به� کند؛� را�مشخص�
چه�میزان�از�فعالیت�های�ارتباطات�رسانه�ای�یك�
سازمان�با�هدف�و�برنامه�مشخص�و�منطبق�با�
مخاطبان�سازمان�طرح��ریزی�و�اجرا�شده�است�
و�آیا�یك�فرایند�علمی�و�منطقی�را�برای�اثربخشی�
کرده�است�یا�خیر؟! فعالیت�های�رسانه�ای�طی�

تعیین سیاست های اطالع رسانی 2
ــربــخــشــی� اث ــنـــد� ــرایـ فـ ــررســــی� ــ ب ــام�در� ــ گـ ــــن� ــی ــ اول
ــط� رواب و� ســازمــان� یــك� ــه�ای� رســان فعالیت�های�
شــنــاســایــی� و� ــعــیــیــن� ت مــــی�تــــوان� را� عـــمـــومـــی�
سازمان� یــك� اطــالع�رســانــی� کــالن� سیاست�های�
اولین�موضوعی� کرد.�در�واقع�یك�سازمان� بیان�
و� رســانــه�ای� ارتــبــاطــات� فعالیت�های� در� کــه� را�
کند�آن� اطالع�رسانی�به�مخاطبان�باید�مشخص�
که�سیاست�های�واقعی�و�اساسی�در�حوزه� است�
اطالع�رسانی�سازمان�را�چه�مقوله�ها�و�موضوعاتی�
اطالع�رسانی� اولویت�های� و� می��دهند� تشکیل�
جهاد� وزارت� مثال� برای� و...� کدامند؟� سازمان�
اولویت�اول�و�سیاست�محوری�آن�به� کشاورزی�
است� خودکفایی� و� کشاورزی� تولیدات� افزایش�
کاهش�ضایعات،�توسعه�مکانیزاسیون�و...�آیا� یا�
وزارت�بهداشت�و�درمان�اولویت�اطالع�رسانی�و�
ارتباط�با�مخاطبانش�لزوم� دغدغه�اصلی�آن�در�
رعایت�موازین�بهداشتی�از�سوی�مردم�است�یا�
کاهش�مصرف�داروهای� مقابله�با�خوددرمانی�یا�
این� بــا� ــبــاط� ارت در� حــال� هــر� بــه� و...� شیمیایی�
موضوعات�و�سیاست�های�اطالع�رسانی�باید�یك�
ارشد،� مدیران� مسئولین،� بین� واحد� اتفاق�نظر�
دست�اندرکاران� و� کارشناسان� و� میانی� مدیران�
باشد� روابط�عمومی�یک�سازمان�وجود�داشته�
که�با�یك�دید�و�نگرش�واحد�بین�روابط�عمومی�
اطالع�رسانی� سیاست�های� سازمان� مدیریت� و�

گردد. تعیین�و�تدوین�
سازمان� یك� دســت�انــدرکــاران� ســاده� زبانی� به� و�
که�چه�موضوعاتی�و�با� به�درستی�و�روشنی�بدانند�
چه�درجه�ای�از�اولویت�باید�در�دستور�کار�سازمان�

2.  information  policy

اینکه چه میزان از  �
فعالیت های ارتباطات 

رسانه ای یک سازمان با 
هدف و برنامه مشخص 

و منبطق با مخاطبان 
ح ریزی و  سازمان طر

اجرا شده است، میزان 
موفقیت سازمان را 

مشخص می کند.
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گیرد� برای�اطالع�رسانی�به�مخاطبان�مدنظر�قرار�
که�دست�اندرکاران�روابط�عمومی�در�ارتباط�با�آن�
به� دست� تعیین�شده� موضوعات� و� سیاست�ها�
زند� و...� گــزارش،�مقاله� اخبار،� پــردازش� و� تولید�
و� برنامه�ها� و� مراسم� در� نیز� و�مسئولین�سازمان�
و� نشریات� در� و� رسانه�ها� با� مصاحبه� و� گفت�وگو�
همان� تشریح� و� تبیین� به� پوسترها� و� بروشورها�
اولویت�های�موضوعی�تعیین�شده� سیاست�ها�و�
می�تواند� را� سازمان� رویکردی� چنین� بپردازند.�
و� هدفمند� بــه�صــورت� ــی� اطــالع�رســان ــوزه� حـ در�
ــه�مــشــخــص�بــه�اهــــداف�نهایی� ــ بــا�وحــــدت�روی
ــی�ســازمــان� کــلــی�اطــالع�رســان و�اســتــراتــژی�هــای�
در� کندگی� پرا با� این�صورت� غیر� در� کند،� نزدیك�
ــط�عمومی� رواب از�ســوی� اطــالعــات� ــواع� ان انتشار�
و...(� )مــدیــران� اطــالعــات� تولید� منابع� سایر� و�
در� منطقی� و� اصــولــی� جهت� یــك� در� نــمــی�تــوان�
شاید� حتی� و� برداشت� گــام� اطالع�رسانی� حــوزه�
سوی� از� اطالعات� انتشار� در� تضادهایی� شاهد�
دست�اندرکاران�یك�سازمان�باشیم.�بنابراین�در�
و� سیاست�ها� بداند� باید� سازمانی� هر� اول� وهله�
استراتژی�های�اطالع�رسانی�آن�بر�چه�موضوعات�
فنون� از� آن� مبنای� بر� تا� است� استوار� مشخصی�
تبلیغ� بـــرای� ــه�ای� رســان مختلف� تکنیك�های� و�
و� عمومی� افکار� نــزد� در� آن� انعکاس� و� انتشار� و�
مخاطبان�خود�استفاده�کند.�هر�چند�که�بدیهی�
ممکن� مشخص� زمــانــی� موقعیت� هــر� در� اســت�
بر� اطالع�رسانی� حــوزه� در� سیاست�ها� این� است�
گردد� اساس�شرایط�روز�دستخوش�تغییر�و�تحول�
و�شعارها�و�اولویت�ها�می�تواند�برای�هر�سازمان�
برای� باشد؛� متغیر� زمانی� و�مقطع� و�در�هر�سال�
مثال�در�یك�سال�می�تواند�شعار�و�سیاست�های�
ــویــت�دار�اطــالع�رســانــی�یک�ســازمــان�مباحث� اول
بر� دیگر� ســال� در� و� باشد� پژوهشی� و� تحقیقاتی�
مبنای� و� محور� روز� شرایط� ضرورت�های� اساس�
دستاوردهای� تشریح� و� تبیین� بر� اطالع�رسانی�
علمی�و�فنی�یا�آموزش�سازمان�و�در�مقطع�زمانی�
پیش�بینی�نشده� بحران� یک� با� مقابله� دیگری�
گردد؛�لذا�آن�چه�مهم�است�آن�که�همگان� تعیین�
بدانند�در�یك�دوره�جدید�و�مشخص�از�فعالیت��
بر� دقیقًا� اطــالع�رســانــی� سیاست�های� ســازمــان�
اســتــوار� اولــویــتــی� چــه� بــا� و� موضوعاتی� چــه� روی�

گام�در�حوزه� باید�در�چه�سمت�وسویی� و� است�
افکار� و� مخاطبان� بــا� ــبــاط� ارت در� اطــالع�رســانــی�

عمومی�بردارند.

شناسایی مخاطبان هدف3 
مــخــاطــبــان�یــکــی�از�عــنــاصــر�اصــلــی�یــک�جــریــان�
مخاطب� یک� امــروز� مخاطب� هستند.� ارتباطی�
ســرســخــت�و�هــوشــمــنــد�اســـت�و�هـــر�پــیــامــی�را�
بـــه�راحـــتـــی�نـــمـــی�پـــذیـــرد،�پـــس�بـــایـــد�مــخــاطــب�
شناخت� ــاس� اســ بــر� و� شــنــاخــت� ــه�درســتــی� ب را�

کـــرد.�یکی�از� حــاصــل�شــده�بــا�آن�ارتــبــاط�بــرقــرار�
ارتباط� فرایند� در� � معمواًل که� مهمی� موضوعات�
ــط�عــمــومــی�و�ســازمــان�هــا� ــ و�اطــالع�رســانــی�رواب
نمی�شود.� توجه� بدان� علمی� و� دقیق� به�صورت�
سازمان�ها� واقعی� و� هدف� مخاطبان� شناسایی�
از�سازمان�ها،� عبارتی�دیگر�بسیاری� به� هستند؛�
و� شناسایی� به�درستی� را� اصلی�شان� مخاطبان�
اطالع�رسانی� حــوزه� در� و� نکرده�اند� طبقه�بندی�
که�پیام�های�آنان�باید�برای� به�خوبی�نمی�دانند�
یابد� انتقال� گروه�ها�و�شخصیت�هایی� افراد،� چه�
�اطالع�رسانی�یك�فرایند�انتشار�عمومی�را� و�اصواًل
کنده�طی�می�کند�و� در�جهت�انبوه�مخاطبان�پرا
گاهًا�صرف� در�این�رهگذر�انرژی�و�هزینه�زیادی�
خدمت� بــه� اطــالع�رســانــی� تکنیك�های� ــواع� انـ و�
توجهی� ــور� درخــ نتیجه� ولـــی� مــی�شــود،� گــرفــتــه�
آن� دلیل� مهم�ترین� که� نمی�شود� سازمان� عاید�
مخاطبان� شناسایی� فرایند� به� الزم� توجه� عدم�
مقوله� به� بی�توجهی� و� سازمان� نهایی� و� هدف�
فرایند� یك� در� بنابراین� است؛� � مخاطب�پژوهی�4

3. target audience
4.  Survey audience

بدیهی است در هر  �
موقعیت زمانی مشخص 
ممکن است سیاست ها 

در حوزه اطالع رسانی 
بر اساس شرایط روز 

دستخوش تغییر و تحول 
گردد.
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بــایــد�دقــیــقــًا�بدانیم� � ــربــخــش�5 اث ــی� اطــالع�رســان
دسته� چــه� بــه� باید� تولیدی�مان� پــیــام�هــای� کــه�
ویژگی�ها� یــابــد،� انتقال� مخاطبان� از� گــروهــی� و�
نــوع� لــحــاظ� از� مــخــاطــبــان� آن� و�شــاخــصــه�هــای�
ارتباطشان�با�سازمان�چیست؟�در�چه�سطحی�
ایدئولوژی� و� بینش� درك،� تخصص،� دانــش،� از�
خواسته�های� و� نیازها� دارنـــد؟� قــرار� فرهنگ� و�

واقعی�شان�چیست؟�و....
بــه��هــر�حــال�هــر�ســازمــانــی�بــا�انـــواع�مخاطبان�و�
است� روبــه�رو� تعامل� و� ارتباط� از� متفاوتی� سطح�
بــایــد�برنامه� از�مــخــاطــبــان� ــرای�هــر�دســتــه� بـ کــه�
گـــروه�از� ــا�آن� ب ــبــاطــی�مــتــفــاوت�و�مــتــنــاســب� ارت
گر� گردد.�به�عنوان�مثال�ا مخاطبان�تهیه�و�تدارك�
گروه�از�مخاطبان�سازمان�اساتید�دانشگاهی� یك�
کارشناسان�ذی�ربط�آن�سازمان�هستند،�نوع� و�
دیگر� بــا� متفاوت� آنــان� بــه� اطــالع�رســانــی� برنامه�
یا� کسبه� خـــانـــه�دار،� ــان� زنـ نظیر� جــامــعــه� اقــشــار�
گروه� هر� که� چرا� بود؛� خواهد� و...� دانش�آموزان�
و� عالیق� ادراك،� دانــش،� سطح� از� مخاطبان� از�
گر� ا هستند،� بــرخــوردار� متفاوتی� خواسته�های�
دانشگاهی� اســاتــیــد� ــرای� بـ علمی� ــدهــای� ــازدی ب
روش� ایــن� قطعًا� باشد� مناسب� کارشناسان� و�
مناسبی� خانه�دار�شیوه� زنان� برای� اطالع�رسانی�

نخواهد�بود.
فعالیت�های� اثربخشی� فرایند� در� دیگر� سوی� از�
در� که� آن�چــه� عمومی� روابــط� از�سوی� رسانه�ای�
می�کند؛� پیدا� ویــژه�ای� اهمیت� مخاطبان� حوزه�
شــنــاســایــی�مــخــاطــبــان�هـــدف،�طــبــقــه�بــنــدی�و�
آنــان� بــا� تعامل� ــبــاط�و� ارت بـــرای� اولــویــت�گــذاری�
است.�در�طبقه�بندی�مخاطبان�شاخصه�هایی�
و�خــاص� عـــام� نــظــر� از� مــخــاطــبــان� کمیت� چـــون�
اقشار� تمامی� شامل� عــام� مخاطبان� کــه� ــودن� ب
گرفته�و�مخاطبان�خاص�شامل� جامعه�را�در�بر�
یا� مدیران� نظیر� مخاطب� از� مشخص� گروه� یک�
نمایندگان� یا� و� دانشگاه� اساتید� کارشناسان،�
لــحــاظ� از� ــرد.� ــ کـ ــوان� ــنـ عـ مـــی�تـــوان� را� مــجــلــس�
آن�ها� می�توان� نیز� مخاطبان� کلی� دسته�بندی�
بــرون� و� درون� مخاطبان� کلی� دســتــه� دو� بــه� را�

کرد. سازمانی�سازمان�تقسیم�بندی�
برخی� مخاطبان� ــکــرد� روی جهت� از� هم�چنین�

5. effective information

پیام�های� بــرابــر� در� کــه� بـــوده� فــعــال� مخاطبان�
گزینش� کنش�نشان�داده�و�دست�به� دریافتی�وا
پیام�می�زنند،�برخی�دیگر�منفعل�بوده�و�در�برابر�
کنشی�نشان�نمی�دهند�و�بعضی� پیام�ها�هیچ�وا
که�نه�تنها�نسبت�به�پیام�ها� دیگر�هوشمند�بوده�
ارائه� با� می�توانند� بلکه� می�دهند� نشان� کنش� وا
آن� تغییر� و� پیام�ها� محتوای� بــر� نظراتی� نقطه�

تأثیرگذار�باشند.
ــا�مــخــاطــبــان� ــریـــان�ارتـــبـــاطـــی�بـ ــذا�در�یـــک�جـ ــ ل
سازمان�باید�به�خوبی�دانست�آن�سیاست�های�

تــعــیــیــن�شــده�ســازمــان� قــبــل� از� ــی� ــانـ ــالع�رسـ اطـ
ــا�و� ــروه�هـ گـ ــًا�بـــه�چـــه�مــخــاطــبــان�و� ــق ــی بــایــد�دق
راستا� ایــن� در� و� یــابــد� انــتــقــال� شخصیت�هایی�
و� ادراك� و� دانـــش� سطح� لــحــاظ� از� طبقه�بندی�
میزان�تحصیالت،�نوع�شغل،�میزان�اهمیت�در�
و� با�سازمان،�رده�سنی،�خواسته�ها� ارتباط� نوع�
انتظارات�به�عمل�آورد�تا�بتوان�برنامه�ارتباطی6  
گانه�ای�در�حوزه�اطالع�رسانی�برای�هر�دسته� جدا
از�مخاطبان�تهیه�و�تدارك�دید�تا�تناسب�الزم�را�
با�سطح�دریافت�و�ادراك�و�عالیق�و�خواسته�های�

آنان�داشته�باشد.
کثر�سازمان�ها�و�روابط� متأسفانه�در�حال�حاضر�ا
عمومی�ها�در�ارتباط�با�مخاطبان�و�اطالع�رسانی�
کرده� به�آن�ها�یك�شیوه�واحد�و�عمومی�را�دنبال�
و�برای�رده�های�مختلف�مخاطب�از�لحاظ�سن،�
جنس،�میزان�تحصیالت�و...�یك�نوع�اطالعات�
بروشور،� کتاب،� نــوع� یك� انتشار� و� )تهیه� واحــد�
اثربخشی� انتظار� و� ارسال�می�کنند� را� جزوه�و...(�
که�بیان�شد� را�نیز�دارند،�در�حالی�که�همان�طور�
معرفت�شناسی� و� مخاطب�پژوهشی� حــوزه� در�

6.  communication planning

شناسایی مخاطبان  �
هدف، طبقه بندی و 

اولویت گذاری برای ارتباط 
و تعامل با آنان  دارای 

اهمیت ویژه ای در روابط 
عمومی است.
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طبقه�بندی� و� دسته�بندی� به� باید� مخاطبان�
ــاس�شــاخــصــه�هــای�ذکــرشــده� ــر�اسـ مــخــاطــبــان�ب
ارتباط� را�در� که�بتوان�نتایج�مطلوب� کرد� اقدام�
هر� و� کرد� دریافت� مخاطبان� به� اطالع�رسانی� با�
و� اولیه� مخاطبان� دقیق� و� روشنی� به� سازمانی�
اساس� بر� تا� بداند� را� کدام� هر� ویژگی�ها� و� ثانویه�
و� تعامل� و� منطقی� ارتباط� کامل� شناخت� ایــن�
تا� نماید� برقرار� آنان� با� را� اثربخشی� اطالع�رسانی�
زمینه� این� در� نهایی� اهــداف� و� نتایج� به� بتواند�

دست�یابد.

تولید پیام رسانه ای7 
فرایند�بعدی�در�اثربخشی�فعالیت�های�رسانه�ای�
تولید�پیام�با�محتوی�غنی�در�قالب�های�متنوع�
و� که�سیاست�ها� معنی� این� به� است،� رسانه�ای�
سازمان� اطالع�رسانی� تعیین�شده� شاخصه�های�
مخاطبان� به� شکلی� و� قالب� چه� در� باید� حــال�
ــا�ایـــن�پــیــام�هــای�ارتــبــاطــی� ــه�شـــود�ت ــ هـــدف�ارائ
آیا� باشد.� اثربخش�تر� بر�روی�مخاطبان� گلوله�ای�
قالب�خبر�و�مصاحبه�برای�انتقال�پیام�مناسب�
ــدازی� ــ راه�انـ و� نمایشگاه� یــك� بـــرگـــزاری� ــا� ی اســـت�
بــروشــور�و�پوستر؟� یــك� ــا�چـــاپ� ی و� یــک�ســایــت�
سالیق،� با� بیشتری� نزدیکی� و� قرابت� یك� کــدام�
هدف� مخاطبان� دسترسی� حتی� یا� و� تمایالت�
سیاست�های� آن� می�تواند� و� دارد� را� ذکرشده� و�
نحو� بــه� را� ســازمــان� تعیین�شده� ــی� اطــالع�رســان
کند.� تــشــریــح� و� تبیین� مــنــاســب�تــری� شــکــل� و�
پیام�های� تولید� فرهنگ�سازی� مقوله� در� شاید�
یا� سریال� یك� پخش� و� تولید� قالب� در� رسانه�ای�
اثربخش�تر� تلویزیونی� انیمیشن� یا� طنز� برنامه�
به� نیاز� و� ضــرورت� اهمیت،� به� توجه� با� یا� باشد�
به� نیاز� سیاست�ها� و� اطــالعــات� انتقال� سرعت�

7. media message production

که�از�تمامی�این�قالب�های�رسانه�ای� این�باشد�
ــه�مــخــاطــبــان�در�حــداقــل� بـــرای�انــتــقــال�پــیــام�ب
آن� راستا� ایــن� در� ــردد.� گ استفاده� ممکن� زمــان�
است� دوچــنــدان� اهمیت� دارای� کــه� موضوعی�
تولید�چه�نوع�پیام�ها�و�در�چه�قالب�های� آن�که�
ــرای� کــامــل�تــری�ب رســـانـــه�ای�مــی�تــوانــد�پــوشــش�
عمل� بــه� را� ســازمــان� اصلی� و� هــدف� مخاطبان�
کیفیت�تولید�پیام�ها�چگونه� آورد�و�از�طرف�دیگر�
کنفرانس�خبری8   یك� برگزاری� باشد.�شاید� باید�
کیفیت�اطالعاتی�باال�و�با�حضور�تعداد�زیادی� با�
در� ارائــه�شــده� مباحث� و� رسانه�ها� نمایندگان� از�
چاپ� و� تهیه� از� بیشتری� اثربخشی� بتواند� آن�
صدها�هزار�پوستر�و�بروشور�را�داشته�باشد،�لذا�
نوع�و�ماهیت�و�سرعت�انتقال�اطالعات��9از�دیگر�
که�می�تواند�تعیین�کننده�نوع� مؤلفه�هایی�است�
استفاده�از�پیام�ها�و�قالب�های�مختلف�رسانه�ای�

باشد.
گــــزارش�و� ــه�ای�خــبــر،� ــانـ ــرای�مــثــال�قــالــب�رسـ ــ ب
ولی� سطحی� انــتــشــار� ــکــرد� روی بیشتر� مصاحبه�
و�در�مقابل� را�دارد� از�اطالعات� و�سریع� گسترده�
مقاله،� تولید� نظیر� رســانــه�ای� قالب� از� استفاده�
یا� سینمایی� فیلم� یــك� تهیه� تفسیر،� و� تحلیل�
رویکرد� بیشتر� نمایشگاه� یك� برگزاری� یا� سریال�
با�فرهنگ�سازی� و� تحلیلی،�عمقی� اطالع�رسانی�
بــنــابــرایــن�در�ایــن� ــبــال�مــی�کــنــد؛� تــدریــجــی�را�دن
در� تعیین�کننده� اصلی� معیارهای� از� یکی� بخش�
ماهیت� به� رسانه�ای� قالب�های� نوع� از� استفاده�
سیاست�های�اطالع�رسانی،�درجه�اهمیت،�نوع�
مخاطبان�و�ضرورت��سرعت�در�انتشار�اطالعات�
گر�سیاست�اطالع�رسانی�برای�خروج� برمی�گردد.�ا
کمبود�آب�آشامیدنی� از�یك�بحران�نظیر�بحران�
عامل� قطع� بــه�طــور� بــاشــد� مدنظر� شهر� یــك� در�
گـــاه�ســـازی�و�هــوشــیــاری� آ و� انــتــقــال� ســرعــت�در�
به� نسبت� باالتری� اهمیت� درجــه� از� مخاطبان�
خواهد� آن�شهر� در� ترافیك� فرهنگ� رعایت� لزوم�

داشت.
گــلــولــه�ای� ــیــام�هــای� ــه�در�ایـــن�مــیــان�تــولــیــد�پ ک
گستردگی� رسانه�ای�باید�از�نوع�سریع�و�با�سطح�
و�پوشش�مخاطبان�انبوه�مدنظر�باشد،�ولی�در�

8. press conference
9. Information transmission

در حوزه مخاطب پژوهی  �
و معرفت شناسی 

مخاطبان براساس 
شاخصه ها باید 

دسته بندی روشن و 
دقیقی صورت بپذیرد.
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مقوله�فرهنگ�سازی�برای�رعایت�فرهنگ�ترافیك�
و�مزیت�در� نقل�درون�شهری�فرصت� و� و�حمل�
ساخت�یك�برنامه�تلویزیونی�یا�انیمیشن�راه�حل�
مناسب�تری�از�تولید�خبر�و�مصاحبه�خواهد�بود.�
با� را� انطباق�الزم� باید� تولید�پیام� از�سویی�دیگر�
دسترسی�و�عالیق�مخاطبان�هدف�با�قالب�های�
دیگر� عبارتی� به� باشد؛� داشته� مدنظر� رسانه�ای�
مصاحبه،� )خــبــر،� رســانــه�ای� قــالــب�هــای� از� باید�
پیام� انتقال� بــرای� و...(� سریال� و� فیلم� ــزارش،� گ
که� کــنــیــم� ــان�بـــه�مــخــاطــبــان�اســـتـــفـــاده� ــازمـ سـ

به� و�عالقه� قرابت� بیشترین� ما� مخاطبان�هدف�
را�داشته� از�طریق�آن�قالب�ها� دریافت�اطالعات�

باشند.
مخاطب شناسی رسانه ای۱۰ 

هر� از� مهمی� بخش� مــنــاســب،� رســانــه� انــتــخــاب�
می�شود.� محسوب� رسانه�ای� ارتباطات� برنامه�
تعیین،� اطــالع�رســانــی� سیاست�های� کــه� زمــانــی�
مخاطبان�هدف�مشخص�و�پیام�ها�و�قالب�های�
رسانه�ای�تهیه�و�تولید�شد،�نوبت�به�آن�می�رسد�
گلوله�ای� که�حال�با�چه�ابزاری�باید�این�پیام�های�
به�سوی�مخاطبان� را� تدارك�دیده�شده� و� تهیه�
به�هدف� کمترین�خطا� با� که� کرد� هدف�شلیك�
گاهی�و�در�نهایت� کند�و�منجر�به�افزایش�آ برخورد�
تغییر�نگرش��11و�رفتار�مخاطبان�منطبق�با�هدف�

10. media audience
11. attitude change

معرفت�شناسی� دیگر� عبارتی� به� ــردد.� گ نهایی�
اثربخشی� فــرایــنــد� از� بــخــش� ایـــن� در� رســـانـــه�ای�
ارتـــبـــاطـــات�رســـانـــه�ای�اهــمــیــت�قــابــل�تــوجــهــی�
ــزار� ــه�در�ایـــن�رهــگــذر�از�چــه�ابـ ک پــیــدا�مــی�کــنــد�
کامل�تری� پوشش� که� گردد� استفاده� رسانه�ای�
بــرای� گــیــرد.� بــر� در� را� مدنظرمان� مخاطبان� از�
گر�مخاطبان�هدف�ما�شهروندان�تهرانی� ا مثال�
سیما� پنجم� شبکه� که� اســت� بدیهی� هستند،�
تلویزیونی� شبکه�های� سایر� به� تهران� شبکه� یا�
هدف� مخاطبان� بیشتر� گــر� ا یــا� دارد� ارجحیت�
روزنامه� هستند،� روزنامه�خوان� تهران،� شهر� در�
بــرای� مــنــاســب�تــری� مکتوب� رســانــه� همشهری�
گر�مخاطبان�هدف� آنان�به�حساب�می�آید�و�یا�ا
ما�در�مناطق�روستایی�و�روستانشینان�هستند�
شاید�مناسب�ترین�و�اثربخش�ترین�رسانه�بدون�
تردید�رسانه�رادیو�باشد؛�بنابراین�میزان�پوشش�
در� رسانه� اثربخشی� و� فعالیت� گستره� مخاطب،�
گیرد� ارتباط�با�مخاطبان�هدف�باید�مدنظر�قرار�
و�بر�اساس�آن�به�انتخاب�یك�رسانه�یا�رسانه�های�
شاهد� بسیار� متأسفانه� کـــرد.� اقـــدام� مناسب�
کــه�پــیــام�هــای�رســانــه�ای�بـــدون�هیچ� بــوده�ایــم�
و� مختلف� رسانه�های� از� ارتباطی� برنامه�ریزی�
کنده�ای�انتشار��یافته�و�با�بیشترین�هزینه�کرد،� پرا
با�تغییر�نگرش�و� ارتباط� را�در� اثربخشی� کمترین�

رفتار�مخاطبان�در�بر�داشته�است.
که�می�توانست� و�بسیاری�از�پیام�های�رسانه�ای�
هــیــچ� بــــــدون� و� ــه� مــصــاحــب و� خـــبـــر� ــب� ــالـ قـ در�
گهی�و�رپرتاژ� هزینه�کردی�انتشار�یابد،�در�قالب�آ
اثربخشی� کمترین� ــا� ب و� ــاد� زیـ هــزیــنــه�هــای� ــا� ب و�
مقوله� در� نظر�می�رسد� به� لذا� اســت،� ارائــه�شده�
اهمیت� ــه� آن�چــ رســـانـــه�ای� مــخــاطــب�شــنــاســی�
اساسی�دارد�آن�که�در�وهله�اول�سیاست��گذاران�
ــــط�عمومی� رواب و�دســـت�انـــدرکـــاران� مــجــریــان� و�
کامل�و�جامعی�از�رسانه�ها،�خط�مشی� شناخت�
کارکرد�و�سطح�پوششی�مخاطبان�آن�ها� و�میزان�
کدام�آن�ها�آشنا� اثربخشی�هر� با�میزان� داشته�و�
در� بتوانند� شناخت� ایــن� اســاس� بــر� تــا� باشند.�
چنین�مواقعی�رسانه�های�مناسب�را�با�توجه�به�
نوع�سیاست�های�اطالع�رسانی�و�مخاطبان�خود�
انتخاب�و�از�آن�بهره�الزم�را�ببرند.�در�این�راستا�
مقوله�دست�اندرکاران� این� در� است� آن�چه�الزم�

که  �  بسیار شاهد بوده ایم 
پیام های رسانه ای بدون 
هیچ برنامه ریزی ارتباطی 

از رسانه های مختلف و 
کنده ای انتشار  یافته  پرا
و با بیشترین هزینه کرد، 

کمترین اثربخشی را در 
ارتباط با تغییر نگرش 

و رفتار مخاطبان در بر 
داشته است.
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گاهی�و�شناخت� آ از�آن� روابط�عمومی�به�خوبی�
است؛� رسانه�ای� معرفت�شناسی� باشند،� داشته�
این�که�رسانه�ها�به�چند�دسته�قابل�تقسیم�بندی�
و� و...(� مکتوب� شنیداری،� و� ــداری� )دی هستند�
منحصر� و� بــارز� ویژگی�های� چه� دارای� کــدام� هر�
و�خط�مشی� از�چه�سیاست�ها� و� بوده� فردی� به�
رسانه�ای�پیروی�می�کنند�و�نوع�ارتباط�و�پوشش�
رسانه�های�آنان�در�ارتباط�با�مخاطبان�هدف�و�
سازمان�ما�چگونه�است؟�تا�بتوان�بر�اساس�این�
برای� را� مناسب� رسانه�های� یا� رسانه� شناخت�
گزینش� و� انتخاب� ســازمــان� با� تعامل� و� ارتــبــاط�
گـــردد�یــا�حــداقــل�بــا�ایــن�نــوع�رســانــه�هــا�ارتــبــاط�
کرد.�در�عین�حال� مشخص�تری�را�تعریف�و�برقرار�
تنها� روابــط�عمومی� که� نیست� معنی� بدان� این�
باید�با�تعدادی�مشخص�از�رسانه�ارتباط�و�تعامل�
و�همکاری�داشته�باشد،�بلکه�بدین�معنا�است�
و� از�هر�رسانه� که� با�شناختی� روابــط�عمومی� که�
باید� می�کند� پیدا� آن� ظرفیت�های� و� قابلیت�ها�
بتواند� که� کند� تعریف� را� آن� با� جدیدی� ارتباط�
و� ســازمــان� عاید� را� بهره� مؤثرترین� و� بیشترین�
روابط��عمومی� که�یك� مخاطبانشان�نماید؛�چرا�
و� ارتــبــاط� یك� رهگذر� ایــن� در� کــارآمــد� و� مطلوب�
رادیو� از� اعم� رسانه�ها� تمامی� با� را� نسبی� تعامل�
سایت�ها� خبرگزاری�ها،� مطبوعات،� تلویزیون،� و�
کاری�به�فراخور�نوع� و...�دارد�و�در�هر�موقعیت�
مخاطبان� ــوع� ن و� اطــالع�رســانــی� ســیــاســت�هــای�
هدف�ارتباط�بیشتر�و�مؤثرتری�را�با�برخی�یا�حتی�
تمامی�رسانه�های�تعریف��شده�برقرار�می�کند�تا�به�
که�یك�اطالع�رسانی�اثربخش�در� آن�هدف�نهایی�
ارتباط�با�مخاطبان�هدف�سازمان�است،�دست�
که�در�این�فرایند�رسانه�ها�به�عنوان�یك�ابزار� یابد.�
مهم�و�تأثیرگذار�می�توانند�انتقال�دهنده�مناسب�
به� ســازمــان� تولیدی� پیام�های� ــرای� ب سریعی� و�

مخاطبان�باشند.

ارزیابی اثربخشی رسانه ای۱2 
نخستین�سطح�از�ارزیابی،�مربوط�به�پیاده�سازی�
هر�یک�از�تکنیک�های�ارتباطی�است�و�هدف�از�
آن�حصول�اطمینان�از�تطابق�روند�اجرا�با�برنامه�

12.  media efficacy evaluation

مــیــزان� اســـت.�سنجش� تــعــیــیــن�شــده� پــیــش�� از�
که�چه� که�در�واقع�تعیین�می�کند� آشکاری�پیام�
قرار� پیام� معرض� در� هــدف� مخاطبان� از� تعداد�
بخش� این� در� کار� نمونه�های� از� یکی� گرفته�اند،�
فرایند� در� هــمــواره� که� آن�چــه� متأسفانه� اســت.�
فعالیت�های�روابط�عمومی�و�ارتباطات�رسانه�ای�
ارزیابی� مورد�غفلت�و�بی�توجهی�واقع�می�شود،�
یا� موفقیت� رونــد� و� اثربخشی� میزان� از� مستمر�
عدم�موفقیت�فعالیت�ها�و�مأموریت�های�روابط�
مقوله� ایــن� در� بیشتر� ــه� آن�چـ و� اســت� عمومی�

کارهای� کمیت�و�تعدد� بدان�توجه�می�شود�تنها�
اعالم� عملکردها� در� این�که� است،� گرفته� صورت�
گزارش،� تعداد�خبر،�مصاحبه،� این� که� می�شود�
است،� یافته� انتشار� و� تولید� و...� نشریه� پوستر،�
آیا�می�تواند�استدالل�منطقی�و�قابل�قبولی�برای�
کارایی�روابط� میزان�اثربخشی�و�سنجش�میزان�
نظر� مــورد� فعالیت�های� در� سازمان� یك� عمومی�
که� می�شود� توجه� مهم� نکته� این� به� آیا� باشد؟�
یا� انجام�شده� ارسالی،�مصاحبه� میزان�خبر� این�
تغییر� میزان� چه� توانسته� برگزارشده� نمایشگاه�
فرهنگ� و� رفتار� یا� و� ایجاد� مخاطبان� در� نگرش�
سیاست�های� و� اهــداف� راستای� در� را� جدیدی�
اطالع�رسانی�سازمان�به�دنبال�داشته�باشد؟�لذا�
کارها�در�روابط�عمومی� کمیت�و�تعدد�فعالیت�و�
مــیــزان� از� و�صحیحی� دقــیــق� مـــالك� نــمــی�تــوانــد�
روابط�عمومی�در� یا�عدم�موفقیت�یك� موفقیت�
این�میان� که�در� گردد؛�چرا� مأموریت�ها�قلمداد�
صورت� کارها� نتایج� از� دقیقی� و� علمی� ارزیــابــی�
نهایی� اهـــداف� بــا� الزم� انطباق� و� اســت� نگرفته�
نشان� تحقیقات� اســت.� نشده� انجام� ســازمــان�
در�طول�چند� که� را� پیامی� مخاطبان� می�دهد،�

رسانه ها به عنوان یك  �
ابزارمهم و تأثیرگذار 

می توانند انتقال دهنده 
مناسب و سریعی برای 

پیام های تولیدی 
سازمان به مخاطبان 

باشند.
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بیشتر� بسیار� شنیده�اند� کرات� به� و� مختلف� روز�
که�چندین�بار�در�یک�روز�خاص�پخش� از�پیامی�
از�حد� لــذا�تکرار�بیش� یــاد�مــی�آورنــد؛� به� را� شــده�
�به� یک�پیام�نوعًا�غیرضرور�تلقی�شده�و�احتمااًل
هزینه� و� وقت� به�صرف� تنها� و� کم�اثر�شده� مــرور�
بی�مورد�منتهی�شده�است.�این�موضوع�به�ویژه�
ــد� دارن طنز� جنبه� کــه� پیام�هایی� بــا� ارتــبــاط� در�
بسیار�بیشتر�از�پیام�های�خنثی�و�یا�حتی�جدی�

مشاهده�می�شود.�
که� سازمان�هایی� ــد� دارن اعتقاد� صاحب�نظران�
هستند� ــه�رو� روبـ بــودجــه�ای� محدودیت�های� بــا�
ــوازن�مــیــان�بـــرد�پــیــام�و� ــ ــا�ت کنند�ت بــایــد�تـــالش�
فراوانی�پیام�را�به�نحوی�مطلوب�برقرار�نمایند.�
زمینه� ــن� ای در� بنیادین� رهــنــمــودهــای� از� یکی�
بــرای�دستیابی�به� که�به�جــای�تــالش� آن�اســت�
تا� شود� سعی� مخاطبان� از� بیشتر� هرچه� تعداد�
به�دفعات� و� از�مخاطبان� تعداد�محدودتری� به�
می�توان� زمانی� لــذا� کــرد؛� پیدا� دسترسی� بیشتر�
در� روابــط�عمومی� یك� که� کرد� اعالم� قاطعیت� با�
که� است� کرده� عمل� موفق� رسانه�ای� ارتباطات�
با�یك�بررسی�و�ارزیابی�عملی�نتایج�فعالیت�های�
سنجش� ســازمــان� و� عمومی� روابـــط� ــه�ای� رســان
فعالیت�ها� و� اقــدامــات� و�خروجی� شــود� ارزیــابــی�
و� فعالیت�ها� ــر� گ ا نمونه� بـــرای� گـــردد.� مشخص�
و� صرفه�جویی� بــرای� رسانه�ای� متنوع� اقدامات�
ارائه�الگو�صحیح�فرهنگ�مصرف�آب�شرب�بین�
علمی� ارزیــابــی� یــك� بــا� شــهــرونــدان�صورت�گرفته�
عمل� به� صرفه�جویی� میزان� می�توان� که� است�
کــارهــای�رســانــه�ای�بــوده�را� کــه�حاصل�از� آمــده�
فعالیت�های� انجام� از� قبل� آیا� که� کرد� مشخص�
رسانه�ای�میزان�مصرف�آب�چقدر�بوده�و�بعد�از�
فعالیت�های�رسانه�ای�و�اطالع�رسانی�توانسته�ایم�
چقدر�در�این�حوزه�اطالع�رسانی�اثربخش�داشته�
کاهش�مصرف�و�صرفه�جویی� که�منجر�به� باشیم�
و�استفاده�صحیح�در�مصرف�آب�شده�است؛�به�
عبارتی�دیگر�فعالیت�های�رسانه�ای�صورت�گرفته�
تغییر� توانسته�� و� بــوده� هدف� راستای� در� چقدر�
را� آنـــان� و� ایــجــاد� مخاطبان� در� رفــتــار� و� نــگــرش�
در� صــرفــه�جــویــی� بــه� اقــنــاع� و� ترغیب� و� متقاعد�
این� در� کــه� آن�چـــه� نماید.� آب� صحیح� مــصــرف�
این�که� دارد� و�مضاعف� اهمیت�دوچندان� میان�

میزان� چــه� ــه�ای� رســان ارتــبــاطــات� فعالیت�های�
باور�و�رفتار�مخاطبان� توانسته�در�تغییر�نگرش،�
نماید� عمل� موفق� ســازمــان� اهــداف� با� منطبق�
لذا� باشد؛� داشته� بر� در� توجهی� درخــور� نتایج� و�
ــرای�همه� اجـ و� بــرنــامــه�ریــزی� در� گفت� مــی�تــوان�
زمینه� در� بــه�ویــژه� عمومی� روابـــط� فعالیت�های�
ــه�تــعــیــیــن�کــنــنــده�و� ــه�ای�آن�چــ ــانـ ارتــبــاطــات�رسـ
است� موفقیت� عــدم� یــا� موفقیت� اصــلــی� معیار�
کمیت� کارها�است�نه�تعداد�و� نتیجه�و�خروجی�
یك� شاید� شد� بیان� که� همان�طور� فعالیت�ها،�
ــورد�خــبــر،�مصاحبه،� مـ ــــط�عــمــومــی�صــدهــا� رواب
انتشار� و� تهیه� و...� بروشور� نشریه،� نمایشگاه،�

دهد،�ولی�چون�در�راستای�هدف�و�با�محتوای�
هیچ�گونه� باشد� نبوده� مناسب� کیفیت� و� غنی�
اثربخشی�و�تغییری�در�نگرش�و�رفتار�مخاطبان�
یك� شــایــد� آن� برعکس� و� نکند� ایــجــاد� ســازمــان�
ــا�حــداقــل�فعالیت�و� ب کــارآمــد� عــمــومــی� ــط� ــ رواب
هزینه�کرد�نتایج�اثربخشی�را�در�برخی�اقدامات�به�
عمل�آورد�و�عاید�سازمان�نماید؛�بنابراین�ارزیابی�
عمومی� روابــط� فعالیت�های� از� منظم� و� مستمر�
به�ویژه�ارتباطات�رسانه�ای�نه�تنها�افق�روشنی�از�
کارها�را�برایمان�ترسیم�می�کند�بلکه�نقاط� نتایج�
کاستی�ها�را�در�فرایند�فعالیت�ها�مشخص� ضعف�و�
روابــط� بــرای� را� فرصت� ایــن� و� گوشزد�می�نماید� و�
که�نقاط�ضعف� عمومی�و�سازمان�ایجاد�می�کند�
کاستی�را�در�فرایند�اطالع�رسانی�شناسایی�و�در� و�
از�طرفی�سازمان� و� آید� بر� کاهش�آن� صدد�رفع�و�
برد� پی� اطالع�رسانی� در� مثبت� و� قــوت� نقاط� به�
و�آن�را�تقویت�و�ارتقا�بخشد.�لذا�ارزیابی�منظم�و�

صاحب نظران اعتقاد  �
دارند سازما ن هایی 

که با محدودیت های 
بودجه ای روبه رو هستند 

کنند تا توازن  باید تالش 
میان برد پیام و فراوانی 

پیام را به نحوی مطلوب 
برقرار نمایند.
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که� رســانــه�ای� ارتباطات� فعالیت�های� از� مستمر�
کاربردی�نظیر�تحیل� عمدتًا�از�طریق�پژوهش�های�
محتوای�رسانه�ها،�نظرسنجی�مستمر�از�مخاطبان�
و�رفتارهای�آنان�صورت�می�گیرد�یك�ضرورت�برای�
دستیابی�به�میزان�موفقیت�یا�عدم�موفقیت�در�
سازمان� و� عمومی� روابــط� مأموریت�های� و� کارها�
جدی� و� توجه� بــدان� بایستی� و� شــده� محسوب�

گرفته�شود.

نتیجه گیری 
فنون� اثربخشی� فــرایــنــد� از� کلی� بــررســی� یــك� در�

نتیجه�گیری� روابط�عمومی�می�توان� رسانه�ای�در�
گر�فعالیت�های�رسانه�ای�یك�روابط�عمومی� کرد�که�ا
بر�اساس�یک�برنامه�از�پیش�تعیین�شده�رسانه�ای�
و�بر�مبنای�فرایند�اصول�علمی�و�حرفه�ای�منطبق�
نباشد�چیزی�جز�هدررفت�امکانات،�وقت�و�انرژی�
گر�با�یك�برنامه،� و�هزینه�به�همراه�نخواهد�داشت�و�ا
گردد،�با� هدف�و�استراتژی�علمی�و�مشخص�توأم�
حداقل�هزینه�کرد،�امکانات�و�انرژی�می�توان�نتایج�
کرد� درخور�توجهی�عاید�روابط�عمومی�و�سازمان�
روابط� رسانه�ای� فعالیت�های� بهره�وری� میزان� و�
عمومی�را�در�سطح�مطلوب�و�رضایت�بخشی�ارتقا�
داد.�بدون�تردید�یک�برنامه�ارتباطی�و�رسانه�ای�
روشمند� و� طرح�ریزی�شده� رویکرد� یک� به�عنوان�

افزایش� آن� هــدف� مهم�ترین� ارتباطات� حــوزه� در�
گاهی�ها�و�تغییر�نگرش�و�رفتارهای�مخاطبان�در� آ
گر�سیاست�های� یک�دوره�درازمدت�خواهد�بود.�ا
به�درستی� شد� بیان� که� همان�طور� اطالع�رسانی�
پیام� و� حــرف� بدانیم�چه� و� گــردد� تدوین� و� تهیه�
مشخصی�را�می�خواهیم�برای�مخاطبان�سازمان�
هدف� مخاطبان� دوم� وهله� در� و� باشیم� داشته�
و� مشخصات� و� ویــژگــی�هــا� تمامی� بــا� را� ســازمــان�
شاخصه�های�آنان�به�درستی�بشناسیم�و�نیازها�و�
کنیم�و�با�آنان�به�یك�زبان� خواسته�هایشان�را�درك�
و�هدف�مشترك�برسیم�و�از�سوی�دیگر�پیام�های�
رسانه�ای�را�تولید�کنیم�که�دقیقًا�منطبق�و�مناسب�
کی�مخاطبانمان�باشد�و�از� گیرندگی�سطح�ادرا با�
کنیم،� رسانه�و�ابزار�مناسب�انتقال�پیام�استفاده�
بـــدون�تــردیــد�در�حـــوزه�ارتــبــاطــات�رســانــه�ای�در�
روابط�عمومی�عملکرد�مطلوب�و�رضایت�بخشی�
را�شاهد�خواهیم�بود�و�در�این�رهگذر�الزم�است�
از� ارزیابی�مستمری� نیز� که�به�طور�مرتب�و�منظم�
نقاط� و� داشته� رسانه�ای� ارتباطات� فعالیت�های�
قوت�و�ضعف�را�شناسایی�و�بر�تقویت�نقاط�قوت�
به�حداقل�ممکن�در� را� نواقص� و� اقــدام�و�ضعف�
برای� دهیم،� کاهش� رسانه�ای� ارتباطات� فرایند�
مثال�نحوه�انعکاس�رسانه�ای�یک�پیام�سازمانی�از�
نظر�نحوه�توزیع�و�انتشار�آن،�چگونگی�ارائه�و�نیز�
از�جهت�شاخص�های�آشکارسازی�پیام�و�دریافت�
و�بازخورد�پیام�از�سوی�مخاطبان�هدف�از�جمله�
با� باید� آن� فرایند� تمامی� که� اســت� مهمی� نکات�
فعالیت�های�پژوهشی�و�تحلیل�محتوا�مورد�بررسی�
گیرد.�در�نهایت�باید�ساختاری� ارزیابی�دقیق�قرار�
را�در�حوزه�ارتباطات�رسانه�ای�تعریف�و�ساماندهی�
اصول� و�حرفه�ای� تخصصی� معیارهای� با� که� کرد�
داشته� را� الزم� تطابق� رسانه�ها� با� ارتــبــاط� علمی�
برنامه�مشخص�بیشترین� با�یك�هدف�و� باشد�و�
و�مؤثرترین�بهره�وری�رسانه�ای�را�برای�سازمان�به�
همراه�آورده�و�اهداف�از�پیش�تعیین�شده�را�به�طور�
کاستی�محقق� کامل�و�جامع�و�با�حداقل�خطا�و�

سازد.�

گر فعالیت های رسانه ای  �  ا
یك روابط عمومی 

بر اساس یک برنامه 
از پیش تعیین شده 

رسانه ای و بر مبنای 
فرایند اصول علمی و 

حرفه ای منطبق نباشد 
چیزی جز هدررفت 

امکانات، وقت و انرژی و 
هزینه به همراه نخواهد 
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