بسمه تعالي

" روابطعمومي هوشمند"

يدهللا آقائيصائم مدير روابطعمومي شركت فرودگاههاي كشور

پیش از پرداختن به هوشمندي و هوشمندسازي روابطعمومي بايد تعريف جامعی از هوشمندي ارائه
داد و براي ارائه اين تعريف الزم است به موضوع دولت الكترونیك و به عبارتي به دولت ايدهال اشاره
كرد .امروزه فناوري اطالعات بهصورت فزايندهیي در حال توسعه و رشد است .متناسب با رشد فناوري
اطالعات ،انتظار افراد و سازمانها در مورد خدمات ،نحوه و كیفیت آن ،روزافزون شده است.
گسترش فناوري اطالعات و ارتباطات ،مشاركت بیشتر مردم ،فعاالن اقتصادي ،اجتماعي ،سیاسي و
فرهنگي را در همه شئونات در پي داشته ،كه با اين رويكرد ضرورت تشكیل دولت الكترونیك بهمنظور
ارائه خدمات سريع ،راحت و موثر را امري بديهي نموده و اجراي آن را اجناب ناپذير مينمايد.
الزمه برخورداری از روابطعمومي الكترونیك ،رشد و توسعه زيرساختهاي ارتباطي در همه ابعاد است.
در جامعهیي كه وسايل ارتباطي به اندازه نیاز توسعه يافته و فرهنگ عمومي جامعه در جهت نیل به
بهرهگیري از آن جهت داده شده است ،هوشمندي و هوشمندسازي روابطعمومي موضوعیت يافته و
روابطعمومي الكترونیك زمینه و بستر هوشمند سازی روابطعمومي را فراهم مي سازد  ،البته
استفاده از تکنولوژی پیشرفته به منزله ابزار و زمینه ساز هوشمندی در روابط عمومی است و بستر
توسعه آن را فراهم می سازد و روابط هوشمند روابط عمومی است که جلوتر از زمان حرکت کرده و با
شناسایی نقاط ضعف و قوت آماده مواجه با چالش بوده و با این رویکرد تهدیدات را به فرصت تبدیل
کرده و به صورت فعال عمل و با برنامه ریزی و ارائه راهکارهای مناسب سازمان متبوع خود را در جهت
رشد و شکوفایی و بهره گیری مناسب از شرایط بوجود آمده راهبري و آماده نگه داشته و تهدیدات را
به فرصت تبدیل و چالشها را در جهت منافع سازمانی هدایت می نماید.
دردنیاي امروز ،پديده «سرعت» جزء الينفك فعالیت در همه عرصهها است .با توجه به ويژگيهاي
امروزجامعه ،همچون سرعت انتقال اطالعات و تغییرات سريع و تحوالت مختلف اجتماعي ،اقتصادي و
فرهنگي و كمرنگ شدن محدوديت زمان و مكان در امر اطالعرساني ،توسعه هوشمندي و
هوشمندسازي ضروري است و میزان بهرهگیري از ابزار و وسایل ارتباطي و روشهاي علمي در جهت
تبادل اطالعات از ،شاخص های اصلي و مهم ارزيابي هوشمندي در روابط عمومي است و الزمه حیات
در عرصه فعالیت هاي ارتباطي محسوب میشود.
پیشترها ،شايد مالكیت اطالعات و حفظ آن ،جزء مهمترين استراتژيهاي سازماني محسوب ميشد،
اما امروزه به اشتراكگذاري هدفمند اطالعات سازمان در قالب سناريوهايي از پیش تعريف شده با

مخاطبین سازمان اعم از مشتريان و رسانهها و نیز امكان دسترسی هرچه بیشتر مخاطبان سازمان
به اطالعات نظامند به خصوصیت برجسته سازماني تبديل شدهاند  ،با استفاده از این ظرفیت می توان
منافع سازمان را با منافع مخاطبان در یک راستا تعریف کرد و آنان را به مشارکت در اجرای برنامه ها و
اهداف سازمان متبوع خود که همان رضایت واحترام به حقوق مشتری است ترغیب کرد.
روابطعمومي هوشمند بهعنوان پیونددهنده قدرتمند و سريع سازمان با فرد و جامعه با استفاده از ابزار
و نرمافزارهاي ارتباطي توانمند ،خود نقش موثري در تعامالت اجتماعي ايفا كرده و قادر خواهد بود
پاسخگوي نیاز ارتباطي مخاطبان باشد.
اكنون ديگر مالكیت اطالعات ثروت محسوب نميشود .بلكه به گردش درآوردن هوشمندانه آن ،افزايش
میزان و كیفیت دسترسي مخاطبان به اطالعات سازمان و نیز ايجاد زمینههاي هدايت مخاطبان و
هرچه بیشتر فعالشدن آنها در اين به اشتراكگذاري اطالعات سازماني در راستاي اهداف سازماني
است كه به ثروت اندوزي براي سازمان منجر ميشود.
در اين شرايط هوشمندسازي روابطعمومي بیش از هر زمان ديگري ضروري بهنظر ميرسد .بديهي
است كه گام نخست جهت دستیابي به اين مهم ،شناخت مصاديق و معیارهاي هوشمندسازي و
عملكرد حرفهیي «روابطعمومي هوشمند» خواهد بود .طي سالهاي اخیر بهكارگیري ابزار و
امكانات نوين تحوالت عظیمي را در حوزه روابطعمومي بهوجودآورده كه اينترنت از جمله مهمترين و
بنیاديترين ابزار آن است .امروزه با بهرهگیري از ظرفیتهاي نامحدود اينترنت  ،محدوديت زمان و
مرزهاي جغرافیايي كمرنگ شده تا آنجاكه ميتوان هر رويدادي را به محض وقوع در هر سطحي از
جامعه منتشر كرد و همین امر ضرورت پیشبیني و فعالیت «روابطعمومي الكترونيك» را در
ساختارهاي سازماني آشكار ميسازد.
استقرار نظام فنآوري نوين ارتباطاتي و ايجاد پايگاه اطالعاتي مشترك بهمنظور «اشتراك هدفمند
اطالعات» سازمان با تمام مخاطبان درون و برون سازماني و امكان دسترسي هرچه بیشتر مشتريان
به اين اطالعات ،بهعنوان دو ويژگي ممتاز روابطعمومي هوشمند مورد توجه قرار ميگیرد.
استفاده از تكنولوژي پیشرفته در تمامي سطوح كشور در حال رشد بوده و كمتر سازمان و نهاد دولتي
ميتوان يافت كه مجهز به سیستمهاي پیشرفته تجهیزاتي نباشد .اما نكته قابل تامل اين است كه
از اين تجهیزات و امكانات حداقل استفاده و بهرهبرداري بهعمل ميآيد .استفاده از كامپیوتر و انتقال
تكنولوژي آن به كشور بیش از انتقال فرهنگ و آموزشهاي تخصص آن بوده و اين موضوع باعث شده تا
بخش عمده اين ظرفیت بدون استفاده بماند .بديهي است در اين شرايط تكنولوژي وارداتي بدون
بسترسازي و كار فرهنگي و آموزشي كاربردي نبوده و در مواردي حتي مشكلي بر مشكالت سازمان
و مصرفكننده آنها اضافه مينمايد.
در شرايط كنوني و با توجه به گذشت سه دهه از ورود تكنولوژي به كشور ،شاهد رشد روزافزون اين
تكنولوژی و صنعت بوده و باگسترش اينترنت و كاربران آن ،امید است در آيندهیی نزديك شاهد
شكوفايي بیش از پیش آن در كشور باشیم .بنابراين هوشمندي روابطعمومي به معنی شناسایی

ضرورتها و اثر گذاری بر آن با استفاده از تکنولوژی جدید در جهت تعامالت اثرگذار درون و برون سازمانی
است .
با توجه به حاكمیت امور دولتي در تمامي زوايای اجتماعي ،اقتصادي و فرهنگي ،الزم است دولت در
بخش هوشمندسازي روابطعمومي و ایجاد بسترهای مورد نیاز آن نقش حیاتي خود را در يك چارچوب
زماني مناسب به اجرا گذاشته و باانجام آموزشهاي الزم وابالغ دستورالعملهاي اجرايي،
سازمانهاي دولتي را در جهت نیل به هوشمندسازي روابطعموميها هدايت نمايد.
برگزاری سمپوزيوم روابطعمومي كشور و فعالیت هاي انجمن هاي تخصصي روبط عمومي در چند
سال اخیر توانسته است در عرصه ارتقاء جايگاه روابطعموميها در زمینههاي تخصصي و بهرهوري آنان
نقش موثري ايفا نمايد .پرداختن نهمین سمپوزيوم بین المللی روابط عمومی در آبان 29به مقوله
هوشمندسازي روابطعمومي ،موضوعي است هوشمندانه كه نشان از توجه و شناخت بهموقع
متولیان سمپوزيوم روابطعمومي كشور دارد .اكنون روابطعموميهاي سازمانهاي بزرگ و ملی در حال
مجهز شدن

به تجهیزات مورد نیاز هستند لذا در شرايط فعلي جايي براي غفلت نیست و بايد

روابطعموميها خود را بهروزرساني كرده ،هوشمندانه روابطعمومي هوشمند را در دستور كار خود
قرار دهند.

