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مقدمه
پیشرفت فناوري در تولید ،پردازش ،انتشار و استفاده از اطالعات سبب دگرگونی عمیق در روابط بین
انسانها و سازمانها شده است .امروزه در جوامع پیشرفته سازمانها با استراتژي استفاده از فناوريهاي
اطالعاتی و ارتباطی در قلمرو اهداف خود درحرکت هستند .در این میان روابط عمومی در هر سازمان یکی از
اساسیترین و مهمترین واحد سازمانی بهمنظور اطالعرسانی و پل ارتباطی قوي مابین کارکنان سازمان و
محیط بیرونی سازمان نقش ایفا میکنند.
امروزه فناوريهاي نوین تمام زندگی و محیط کار ما را تحت شعاع قرار داده و بشر امروز بدون بهرهگیري از
تبعات آن امکان عملی براي ادامه حیات خود ندارد .شتاب انتشار اطالعات ناشی از عصر دیجیتال و الکترونیک
به حدي است که میتوان از آن به انفجار اطالعات تعبیر کرد .دراینبین روابط عمومی که بهعنوان حلقه واسط
و اتصالدهنده نهادها و سازمانها در جامعه عمل میکند ،نخستین و مؤثرترین نهادي است که وظیفه
شفافسازي و پاسخگو بودن سازمانها را بر عهدهدارد .روابط عمومی در عصر اطالعات موظف به همگونی و
همسانی با فرآیند اطالعات در جهت نو شدن است که با ایجاد و گسترش زیربناي ارتباطی ،ایجاد شبکههاي
اطالعاتی و جذب نیروهاي متخصص این امکان فراهم میشود که نظام نوینی پدید آید( .باقریان ،0831 ،ص
)85

مفهوم روابط عمومی الکترونیک
روابط عمومی الکترونیک به لحاظ مفهومی فرقی با روابط عمومی سنتی ندارد .در روابط عمومی الکترونیک
ما از کاغذ استفاده نمیکنیم و شاید وجه تمایز اصلی روابط عمومی الکترونیک و روابط عمومی سنتی به لحاظ
شکلی در همین نکته نهفته باشد؛ چون همه ابزارند و معموالً از ابزار براي رسیدن به اهداف که در فلسفه
وجودي هنر هشتم نهفته شده استفاده میشود .بهطورکلی ،اینترنت کار کارشناسان روابط عمومی را آسانتر
کرده است .کارگزاران روابط عمومی بهواسطه استفاده از پایگاهها و سایتها و پست الکترونیک و یوزنت با
سرعت بیشتر به مخاطبانی بیشتر دسترسی پیدا میکنند .یکی از مزیتهاي اصلی روابط عمومی الکترونیک،
تعاملی بودن آن است .کارگزاران روابط عمومی میتوانند از طریق تریبونهاي آزاد فهرست پستی با همکاران
خود در سراسر جهان تعامل داشته باشند و اینترنت این تعامل را آسانتر کرده است .در فرم سنتی روابط
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عمومی ،انتقال اطالعات بهطور ناقص صورت میگیرد و هزینههاي زیادي صرف اشتباهات میشود .به اعتقاد
دکتر مارلو ،این اشتباهات و افزایش هزینهها سبب شده تا کارگزاران روابط عمومی به استفاده از خدمات
فناوري اطالعات بهویژه روابط عمومی الکترونیک گرایش بیشتري پیدا کنند .همچنین از روابط عمومی
الکترونیک میتوان براي توسعه طرحهاي موجود روابط عمومی استفاده کرد که باعث توسعه فعالیتهاي سنتی
آن نیز میشود .بهعالوه روابط عمومی الکترونیک ،رابطه موجود بین متخصصان روابط عمومی و روزنامهنگاران
را تغییر داده و این امر نشانگر این است که روابط عمومی از پوسته یک شغل رابطهاي صرف خارج خواهد شد
و به جایگاه شایسته و بایسته خود دست مییابد .درواقع روابط عمومی الکترونیکی محدودیتهاي موجود را از
بین برده است .ما در روابط عمومی الکترونیک با تکتک مخاطبان در ارتباط هستیم.
میتوان چهار جهت کاري عمده براي بخش روابط عمومی الکترونیک در سازمان تعریف کرد.
 )0تهیه و توزیع هدفدار پیامهاي سازمان با استفاده از ابزارهاي تکنولوژیک همچون تلفن گویا ،سایتهاي
اینترنتی ،پست الکترونیک ،سرویسهاي پیام کوتاه و غیره )2 ،برنامهریزي براي اتخاذ روشهاي مقرونبهصرفه
در حوزه اطالعرسانی سازمان )8 ،تبدیلشدن به برگ برنده مدیران سازمان براي پیشبرد اهداف و رسالتها،
 )5باال بردن تعامل کاري و ارتباطی بین نیروهاي سازمان و مشتریان با سازمان (مؤمنی نورآبادي ،0838 ،ص
)85

تحقق روابط عمومى دیجیتال
فناوريهاي نوین ارتباطى زندگى انسانها را دگرگون ساخته است و با فراگیرتر شدن آنها ابعاد مختلف
زندگى جوامع انسانى تغییراتى شگرف خواهد داشت .بهتبع این تغییرات صحبت از جامعه اطالعاتى است،
جامعهاي که زندگى در آن مبتنى و وابسته به فناوريهاي ارتباطى نوین از قبیل اینترنت است .لذا تمامى
سازمانها و دولتها در تالشاند تا خود را براى حضور مؤثر در جامعه اطالعاتى مهیا سازند .ازاینرو باید
شرایطى را فراهم ساخت تا روابط عمومىها نیز نسبت
به ایجاد تغییرات الزم در خود اقدامات الزم را انجام دهند .بهمنظور پیادهسازي و ایجاد ساختارهاى الزم
براى تحقق روابط عمومى دیجیتال ،باید نکات ذیل را در نظر گرفت:
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* رهبرى سازمان که در رأس هرم سازمانى قرار دارد میتواند با اندیشیدن تدابیر الزم و حمایت از
طرحهاي پیشنهادى ،روابط عمومىها را براى رسیدن به اهداف خودیاري رساند.
* ایجاد بینش سازمانى در بین مدیران در خصوص ضرورت جهتگیري فعالیتها و برنامههاي روابط
عمومى به این سمتوسوي.
* تعهد به تأمین منابع و امکانات موردنیاز روابط عمومىها از سوى مسئوالن.
* حمایت واقعى از تغییر روابط عمومى از سنتى به الکترونیکى و دیجیتالى.
* اجراى سریع تغییرات موردنظر.
* طراحى استراتژیک جهت تحوالت آتى.
* آمادگى بافت سازمانى براى این تحوالت و ایجاد امید به عدم به خطر افتادن آنها.
گذر از عصر صنعتى ملى به عصر دیجیتالى جهانى مستلزم این است که غیر از متخصصان فنى ،دیگران نیز
بتوانند به تحوالت مدیریت جدید و مهارتهاي ارتباطات و رهبرى کمک کنند ،ازاینرو مهمترین نقش رهبران
و مسئوالن روابط عمومىها ،تبیین تأثیر فناوريهاي جدید برنهادها و سازمانهاست .رهبران سازمانها نهتنها
باید واقعیت فناوريهاي جدید را درك کنند و آگاهى مناسبى از آن داشته باشند ،بلکه محدودیتهاي خود را
بشناسند .فناوريهاي جدید این امکان را فراهم مینماید که کارکنان روابط عمومى در هرجایی که هستند بر
اساس زمان خود کار کنند.

وظایف روابط عمومی الکترونیک
اهم وظایفی که روابط عمومی الکترونیک در یک جامعه اطالعاتی انجام خواهد داد عبارتند از:
 هدف روابط عمومی الکترونیک سادهسازي نحوه ارائه خدمات به شهروندان و سازمانها و نهادها و تسهیلدسترسی آنان به این خدمات است.
 روابط عمومی الکترونیک نقش مهمی در بهبود کارایی و اثربخشی نهادها و سازمانها و مؤسسات ازطریق حذف الیههاي ساختاري ایفا خواهد کرد.
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 روابط عمومی الکترونیک سعی در تسهیل دسترسی شهروندان و مخاطبان سازمانها به اطالعات موردنیازاز طریق جایگزینی شهروندمداري و اجتماع مداري بهجاي بوروکراسی مداري دارد.
 بهبود پاسخگویی و اطالعرسانی به مخاطبان و تضمین پاسخگویی و اطالع دهی در خصوص نیازهايشهروندان و سازماندهی از دیگر وظایف روابط عمومی الکترونیک است .در یک جامعه اطالعاتی روابط عمومی
موظف به پاسخگویی به شهروندان و رفع نیازهاي آنان و ارائه خدمات مربوط به آنان است.
 افزایش خالقیت از طریق بهکارگیري مکانیسمهاي ارتباطی و اطالع گیري و اطالعرسانی در امور دولتی وغیردولتی از دیگر وظایف روابط عمومی الکترونیک است .این مسئله منجر به افزایش بهرهوري و کارایی نهادها
و سازمانها و بهبود امور جاري خواهد شد.
 سادهسازي فرآیندهاي ارتباطات و اطالعرسانی و کاهش هزینهها از طریق یکپارچهسازي و حذف موانع وسیستمهاي زائد وظیفه دیگر روابط عمومی الکترونیک است (سید محسنی ،0835 ،ص )4

مزیتهای روابط عمومی الکترونیک
 -0تعامل دوسویه با مخاطبان با استفاده از فناوريهاي نوین اطالعات و ارتباطات در روابط عمومیها
 -2خارج شدن سازمانها از قیدوبند محدودیتهاي زمانی و مکانی در برقراري ارتباط با مخاطبان
 -8صرفهجویی در زمان و ساعات کار در ادارات
 -5دسترسی مستقیم به اطالعات و خدمات دولتی
 -4کاهش هزینهها ،تقویت کارآمدي مدیریت ،افزایش رضایتمندي از خدمات و انجام سریعتر امور
روابط عمومی الکترونیک در حال گسترش است .امروز دیگر روابط عمومیها صرفاً با کارکنان سازمان،
مشتریان و روزنامهنگاران مواجه نیستند بلکه باکسانی روبرو هستند که از سراسر دنیا ممکن است وارد سایت
شما شوند و از شما درخواست اطالعات ،خدمات و یا تسهیالت نمایند .روابط عمومی الکترونیک فقط به ارائه
خدمات بهتر و سریعتر به مردم خالصه نمیشود .باوجود چنین ابزاري است که مردم میتوانند نظرات خود را
بسیار راحت و بدون گذرانیدن فیلترها و سدهاي مستحکم به سمع و نظر مسئولین سازمان برسانند .چیزي که
در حال حاضر از طریق صندوقهاي ارتباط با مدیر در ادارات انجام میشود؛ که معموالً بیمصرف و بدون نتیجه
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است .روابط عمومی الکترونیک بهراحتی میتواند نظرات مردم را حداقل از سراسر کشور بهسادگی و کمترین
هزینه جمعآوري کند( .باقریان ،0831 ،ص )85
از مزیتهاي دیگر روابط عمومی الکترونیک این است که به حفظ محیطزیست میتواند کمک شایان
توجهی بنماید .اسناد و اطالعات عادي که در سازمانها جریان پیدا میکند با صدور یک بخشنامه بعضاً
غیرقابلاستفاده خواهد شد و اگر این اطالعات در حجم زیاد و یا هزینههاي باالیی به چاپ رسیده باشد ،عمالً
این گروه از اسناد و اطالعات تحت هیچ شرایطی قابلاستفاده نیست ،ولی در روابط عمومی الکترونیک کاغذ
چاپی ،بروشور و غیره مهیا و موجود نمیباشد و انجام تغییر در آنها کمترین هزینه و زمان را به همراه خواهد
داشت .از دیگر مزایاي روابط عمومی
الکترونیک میتوان به اطالعرسانی لحظهاي ،دسترسی سریع به اطالعات ،کاهش حجم نامههاي اداري و
بایگانی ،پایین آوردن هزینهها و همچنین فراگیر و فرامرز بودن آن اشاره کرد( .امامی ،0830 ،ص )3

اقدامات الزم جهت پیادهسازی روابط عمومی الکترونیک
براي تحقق روابط عمومی الکترونیکی اقدامات فراوانی موردنیاز است که از مهمترین آنها عبارتند از:
* رهبري سازمان از باالي هرم؛
* ایجاد بینش سازمانی؛
* تعهد به تأمین منابع؛
* حمایت واقعی از تغییر روابط عمومی سنتی به الکترونیکی؛
* اجراي با سرعت تغییرات؛
* طراحی استراتژیک براي تحوالت آتی( .باقریان ،0831 ،ص )85

راههای تحقق روابط عمومی الکترونیک
فناوريهاي نوین ارتباطی زندگی انسانها را دگرگون ساخته است و با فراگیر شدن آنها ابعاد مختلف
زندگی جوامع انسانی تغییراتی شگرف خواهد داشت .بهتبع این تغییرات صحبت از جامعه اطالعاتی است،
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جامعهاي که زندگی در آن مبتنی و وابسته به فناوريهاي ارتباطی نوین از قبیل اینترنت است .لذا تمامی
سازمانها و دولتها در تالشاند تا خود را براي حضور مؤثر در جامعه اطالعاتی مهیا سازند .ازاینرو باید
شرایطی را فراهم ساخت تا روابط عمومیها نیز نسبت
به ایجاد تغییرات الزم در خود اقدامات الزم را انجام دهند .بهمنظور پیادهسازي و ایجاد ساختارهاي الزم
براي تحقق روابط عمومی الکترونیک ،باید نکات ذیل را در نظر گرفت.
 رهبري سازمان که در رأس هرم سازمانی قرار دارد میتواند با اندیشیدن تدابیر الزم و حمایت ازطرحهاي پیشنهادي ،روابط عمومیها را براي رسیدن به اهداف خودیاري رساند.
 ایجاد بینش سازمانی در بین مدیران در خصوص ضرورت جهتگیري فعالیتها و برنامههاي روابطعمومی به این سمتوسوي.
 تعهد به تأمین منابع و امکانات موردنیاز روابط عمومیها از سوي مسئوالن. حمایت واقعی از تغییر روابط عمومی از سنتی به الکترونیکی. اجراي سریع تغییرات موردنظر. طراحی استراتژیک جهت تحوالت آتی. آمادگی بافت سازمانی براي این تحوالت و ایجاد امید به عدم خطر افتادن آنها ،گذر از عصر صنعتی ملیبه عصر الکترونیکی جهانی مستلزم این است که غیر از متخصصان فنی ،دیگران نیز بتوانند به تحوالت مدیریت
جدید و مهارتهاي ارتباطات و رهبري کمک کنند .ازاینرو مهمترین نقش رهبران و مسئوالن روابط
عمومیها ،تبیین تأثیر فناوريهاي جدید بر نهاد و سازمانهاست .رهبران سازمانها نهتنها باید واقعیت فناوري
جدید را درك کنند و آگاهی
مناسبی از آن داشته باشند ،بلکه محدودیتهاي خود را بشناسند .فناوريهاي جدید این امکان را فراهم
مینماید که کارکنان روابط عمومی در هرجایی که هستند بر اساس زمان خود کار کنند( .باقریان ،0831 ،ص
)84
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ویژگیهای روابط عمومی دیجیتال
روابط عمومی در جوامع اطالعاتی آینده نقش مهمی در امر اطالعرسانی بهینه ،ارائه سرویسها و خدمات به
تکتک افراد جامعه خواهد داشت .ویژگیهاي خاص روابط عمومی دیجیتال سبب تسهیل دسترسی شهروندان
و مخاطبان به اطالعات و خدمات موردنیاز ،بهبود پاسخگویی و اطالعرسانی به مخاطبان و سادهسازي
فرآیندهاي ارتباطات و کاهش هزینهها خواهد شد .روابط عمومی دیجیتال جهت ایفاي نقشهاي مورداشاره
ویژگیهاي خاصی را دارا است که به برخی از آنها اشاره میشود .روابط عمومی در جامعه اطالعاتی باید از
پیله نظام بسته بیرون آمده و با برنامهریزي  -اطالعرسانی دقیق امکان جستوجوي حقیقت را در الیههاي
مختلف سازمان فراهم آورد .روابط عمومیها در جامعه اطالعاتی بهجاي اینکه خودشان تولیدکننده اطالعات
باشند ،باید بهروزنامهنگاران اجازه دهند که در محیط آنها بگردند و خبر تولید کنند .بههرحال جوامع امروزي
در حال گذار به جامعه اطالعاتی آینده هستند .در روابط عمومی الکترونیکی ،نحوه بهکارگیري فناوريهاي
جدید ارتباطی و شیوههاي نوین اطالعرسانی در جهت ارائه خدمات منطبق با خواستههاي مخاطبان و
بهصورت لحظهاي از اهداف روابط عمومی است .روابط عمومی الکترونیکی فقط در ارائه خدمات بهتر و سریعتر
به مردم خالصه نمیشود .با وجود چنین ابزاري است که مردم میتوانند نظرات خود را بسیار راحتتر و بدون
گذراندن فیلترها و سدهاي مستحکم به سمع و نظر مسئوالن سازمان برسانند ،بیاغراق سرعت در
اطالعرسانی ،اصلیترین عنصري است که روابط عمومی الکترونیکی را به روابط عمومی سنتی تحمیل کرده
است و کارگزاران روابط عمومی براي بهرهبرداري از این سرعت و دقت طالیی ،الزم است تکنیکهاي نوین
رقابت را بیاموزند .اگر آنها نتوانند از ابزارهاي جدید دیجیتال استفاده کنند در این کشاکش بازنده خواهند
بود .ازاینرو ،روابط عمومی الکترونیک یک الزام است و انتخاب نیست .مهمترین وظیفه روابط عمومی دیجیتال
در جامعه اطالعاتی آینده ،برقراري ارتباط دوسویه ،همراه با تعامل بین سازمانها و مردم ،ارائه خدمات و
اطالعات موردنیاز شهروندان بهطور مداوم و شبانهروزي است .روابط عمومی دیجیتال این وظایف را با
بهرهگیري از فناوريهاي نوین ارتباطی و ازجمله اینترنت انجام خواهند داد( .ذوالنور ،0831 ،ص )2
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فرآیند دیجیتالی کردن روابط عمومی دیجیتال
براي ایجاد روابط عمومی دیجیتالی مبتنی بر اینترنت و روشهاي الکترونیکی مراحل زیر ضروري به نظر
میرسد:
 -0فهرست کردن :به دلیل درخواست مخاطبان و مرتبطان ،فشارهاي فنآوري اطالعات ،باال رفتن دانش
فنی کارکنان و درخواست روابط عمومیهاي دیگر سازمانها ،وجود وبسایت روابط عمومی ضروري به نظر
میرسد .با ایجاد این سایت مرتبطان میتوانند با دریافت اطالعات از سایتها و روشهاي دیگر از نحوه خدمات
و ارتباط سازمان مربوطه استفاده نمایند .قابلدسترس بودن براي همگان مستلزم روشهاي  OnLineو
 OffLineمی باشد ،زیرا همگان ممکن است به امکانات اینترنتی دسترسی نداشته باشند .براي بهرهوري بیشتر
معموالً در سایت فهرست موضوعها بر اساس وظایف یا عناوین وزارتخانهها و سازمانها تقسیم میشوند.
 -2روشهاي ارتباطی :کارگزاران و مدیران روابط عمومی با دسترسی به کانالهاي ارتباطی  OnLineبه
دنبال افزودن کانالهاي ارائه خدمات هستند .سازمانها و مردم روزبهروز خواستار انجام کارهایشان بهصورت
دیجیتالی و الکترونیکی هستند .این نوع ارتباطات امید به بهبود کارایی را براي طرفین افزایش داده است.
روشهاي ارتباطی بهگونهاي تنظیم می شوند که روابط دوطرفه باشد یعنی نقش فعال به مخاطبان میدهند
زیرا آنها مستقیماً می توانند با سازمان تماس برقرار کنند .البته قلمرو تماس و ارتباط براي افراد داخل سازمان
و مخاطبان و شهروندان قبالً در طراحی سایت مدنظر قرار میگیرد .درنهایت پاسخگویی و کیفیت سیستمهاي
 OnLineبا سیستم  OffLineمقایسه شده و یکپارچگی آنها موردتوجه قرار میگیرد.
 -8انسجام عمودي :هدف از این مرحله اصالح سیستم ،شبکه و روشهاي ارتباطی و اطالعرسانی میباشد،
زیرا بعد از راهاندازي شبکه ارتباطی دیجیتالی انتظارات دیگر سازمانها و ساختارها افزایش مییابد .البته این
انسجام عمودي در شبکههاي سلسله مراتبی که زیرساختهاي متفاوت دارد ،بیشتر مفهوم پیدا میکند.
-5انسجام واقعی :ازآنجاییکه در روابط عمومی توانمنديهاي سازمان ،خدمات و عملکرد آن باید موردتوجه
قرار گیرد و اطالعرسانی مناسب برقرار شود ،این سیستم باید طوري طراحی شود که اطالع گیري ،اطالعرسانی
و همچنین ایجاد مشاوره مناسب براي مدیریت سازمان و نهاد با توجه به حوزههاي وظیفهاي متفاوت،
هماهنگی الزم را داشته باشد تا بتواند انسجام بانکهاي اطالعاتی نامتجانس را فراهم نماید.
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 -4انسجام افقی :سازمانها بهصورت افقی به انجام خدمات براي شهروندان و سازمانهاي دیگر میپردازند.
ایجاد انسجام داخلی روابط عمومی دیجیتالی میتواند منجر به انسجام ارتباطات و اطالعرسانی و اطالعیابی از
افراد و سازمانهاي دیگر گردیده و به اهداف سازمان کمک کند( .متفکر ،0832 ،ص )54

مشکالت و موانع ایجاد روابط عمومی الکترونیک
روابط عمومى الکترونیکى نقش مهمى در جهت ارائه اطالعات و خدمات کیفى در یک جامعه اطالعاتى به
مخاطبان دارد ،لکن تحقق این نوع از روابط عمومى با مشکالت چندى روبهرو است که برخى مشکالت و
محدودیتهاي فراروى روابط عمومىها جهت تحقق روابط عمومى دیجیتال عبارتند از:
 .0شاید مهمترین مانع بر سر راه تحقق روابط عمومی الکترونیک ،عدم دسترسی یکسان همه شهروندان به
اینترنت و نداشتن قدرت خرید در کامپیوتر و هزینههاي نسبتاً سنگین اینترنت و خط تلفن است .باوجوداینکه
ضریب نفوذ اینترنت و رایانه در جهان با سرعت در حال گسترش است ،ولی حتی در کشورهاي پیشرفته و
صنعتی نیز نمیتوان گفت که همه مردم به شبکه جهانی دسترسی دارند یا براي استفاده از آن از مهارت کافی
برخوردارند.
 .2یکی دیگر از موانع موجود براي تحقق روابط عمومی الکترونیک ،مقاومت خود کارگزاران روابط عمومی
است .کارکنان روابط عمومی اکنون با نسل دیجیتال مواجهاند و عدم تخصص آنها به فن کار با رایانه ،آشنایی
نداشتن با اینترنت و مهمتر از همه عدم تسلط به یکزبان خارجی از مهمترین دالیل مقاومت آنها محسوب
میشود .همچنین آنها فکر میکنند روزي کار خود را با فراگیر شدن دنیاي دیجیتالی در روابط عمومیها از
دست خواهند داد .براي حل این مسئله ،اکنون در روابط عمومیهاي دنیا این تصمیم اعمال میشود که هیچ
کارمندي حذف نخواهد شد ،ولی کارمند جدیدي نیز به سیستم اضافه نمیشود .بدین ترتیب فرصت کافی
براي آموزش و هماهنگ ساختن نیروها با شرایط و امکانات جدید فراهم میشود و هم مقاومت منفی کارکنان
از بین میرود و هم با بازنشسته شدن کارمندان قدیمیتر ،اندكاندك بدنه ادارات مختلف سازمانها ازجمله
روابط عمومی کوچکتر و الغرتر میشود.
 .8یکی دیگر از چالشهاي اساسی مدیران و سازمان در پیادهسازي موفقیتآمیز روابط عمومی الکترونیک
چالشهایی است که آنها در مواجه با کارمندان پیش رو دارند .کارمندانی که به شیوههاي سنتی عادت
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کردهاند و اکنون باید خود را با روشها و ابزارهاي جدیدي هماهنگ سازند .همانطور که میدانید هر روش و
ابزار جدیدي با خود فرهنگ و نیازهاي جدیدي به همراه دارد و براي مثمر ثمر واقعشدن در جریان اهداف و
برنامههاي سازمان ضروري است که فرهنگ برخورد و استفاده مناسب از تکنولوژيهاي جدید در میان
کارمندان گسترش یابد این کار از طریق آموزشهاي متناوبی صورت میگیرد که فراخور زمان به کارمندان
ارائه میشود .تمام این کارها به دلیل نقش جدیدي است که انسان و تکنولوژي بهعنوان مکمل یکدیگر
پیداکردهاند .گسترش فرهنگ تکنولوژي پذیري در میان کارمندان روابط عمومی باعث تعالی جایگاه سازمان در
میان مردم شده و ذهنیت مثبتی از سازمان در آنها بر جاي میگذارد .کارمندان روابط عمومی الکترونیک در
پاسخگویی به نامههاي الکترونیکی ،نمابرها ،تلفنها ،اطالعرسانی از طریق سایت سازمان و ...نهادهاست سرعت
و دقت را به خرج خواهند داد تا مراجعهکننده تمامی اطالعات موردنظرش را به دست آورد .در اختیار داشتن
کارمندان عالقهمند و حرفهاي میتواند شما را در بهرهبرداري از قوه خالقیت آنها یاري دهد .شاید بهکارگیري
تکنولوژي در امور جاري روابط عمومی را بتوان شروع مناسبی براي این بحث دانست .ولی کلمات ،کلیدي در
این نوع روابط عمومیها مخاطب ،سرعت در اطالعرسانی ،بینش و سواد و رقابت است (فرنقی ،0834 ،ص )04
 عدم اطالع کافى مدیران سازمانها از مفاهیم مربوط به جامعه اطالعاتى و روابط عمومى دیجیتال،ضرورت حرکت به این سمتوسو ،کارکردهاى آن و نیز امکانات و ابزار موردنیاز یکى از مشکالت فراروى تحقق
روابط عمومى دیجیتال است.
 فرهنگ و ذهنیت مردم سنتى است که میبایست این فرهنگ و ذهنیت متناسب با شرایط جامعهاطالعاتى تغییر یابد که البته تغییر آن هزینه زیادى را در پى خواهد داشت.
 عدم وجود زیرساختهاي موردنیاز در زمینه فناوريهاي اطالعاتى از قبیل گسترش اینترنت و عدمآموزش کافى عموم جهت استفاده از این فناورىها نیز ازجمله مشکالت موجود است که میبایست جهت حل
آن تدابیر الزم اندیشیده شود .چراکه شرط نخست براى تحقق جامعه اطالعاتى وجود زیرساختهاي الزم و
موردنیاز آن است.
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 امنیت در روابط عمومى دیجیتال دچار مشکل است و ازآنجاکه عمده فعالیتهاي روابط عمومى دیجیتالارائه اطالعات و خدمات موردنیاز از طریق فناوريهاي نوین ارتباطى همانند اینترنت است میبایست جهت
جلوگیرى از مخدوش شدن و سوءاستفاده از اطالعات تدابیر الزم اندیشیده شود.
در چنین وضعیتی عبور از روابط عمومی سنتی به الکترونیک احتماالً با موانعی به شرح زیر روبهرو خواهد
شد )0 :مقاومت احتمالی کارگزاران و مدیران در برابر تغییر  )2ناآگاهی نسبت به کاربرد روابط عمومی
الکترونیک  )8عدم دسترسی یکسان مخاطبان سازمان به اینترنت (نداشتن قدرت خرید کامپیوتر و تجهیزات
جانبی آن  )5ضعف زیرساختهاي مخابراتی کشور  )4عدم تسلط به زبان خارجی  )4عدم فرهنگسازي در
زمینه (.)ITC
موارد فوق را میتوان از موانع تحقق روابط عمومی الکترونیک و دولت الکترونیک دانست.
مشکل بعدي آن در روش و طراحی آن نیست بلکه روش ارائه خدمات و اطالعرسانی و ارتباطات مناسب
معضل اصلی است .روابط عمومیها بهعنوان یک مجموعه کل و حلقه واسط بین سازمان و جامعه و سازمانها
باید قادر باشند اطالعات دیجیتالی را بهخوبی دریافت کنند و زمینههاي فنی الزم براي ارتباطات واحدهاي
مختلف سازمانی با همدیگر و با دیگر واحدهاي روابط عمومی همکاري اثربخشی داشته باشند .مشکل دیگر این
است که رهبران سازمانها از این امکانات اطالع کافی ندارند و به دنبال آن نیز نمیروند .مشکل بعدي که
وجود دارد فرهنگ و ذهنیت مردم است ،تغییر ذهنیت و فرهنگ سنتی استفاده از خدمات هزینه زیادي
خواهد داشت .فراهم کردن فضاي مناسب ،حفظ استفاده هاي نامناسب و فقدان تخصص الزم در انجام تغییرات
سریع در روشها و فنآوري اطالعات از مشکالت دیگر بهحساب میآید .مشکل دیگر .نبود روشهاي قانونی
مناسب براي تجارت دیجیتالی و الکترونیکی سختافزار و نرمافزار است .آخرین مشکل امنیت روابط عمومی
دیجیتالی میباشد و آن عبارت است از عدم استفاده دموکراتیک از سیستمهاي روابط عمومی دیجیتالی
(متفکر)0832 ،

راهکارهایی جهت بهبود روابط عمومی الکترونیک
* آشنایی با امکانات اینترنت براي اطالعرسانی و اطالعیابی در روابط عمومی یک سازمان نیازمند آموزش
مداوم کارکنان مجموعه است .الزم است که این افراد حداقل با مفاهیم پایه ویندوز ،اینترنت ،پست الکترونیک،
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مرورگر وب ،گفتگوي اینترنتی ،موتورهاي جستجو ،فهرستهاي اینترنتی ،وبالگ و وبالگ نویسی ،گروههاي
خبري و امنیت اطالعات در شبکه آشنایی داشته باشند و مهارت بهکارگیري از آنها را نیز کسب نمایند.
* اطالعرسانی بهوسیله اینترنت عالوه بر دسترسی به اطالعات مناسب ،نیازمند بهرهگیري از فناوريهاي
نوینی است که بهرهگیري از آنها نیازمند طی دورههاي تخصصی کامپیوتر است .باالترین بهرهوري زمانی به
دست خواهد آمد که بخش تهیه اطالعات و بهروزرسانی آن به کارکنان روابط عمومی واگذار گردد و تیم فنی،
عهدهدار مسائل کامپیوتري نظیر طراحی وبسایت ،نگهداري سرویسدهنده وب ،افزایش کیفیت خدمات شبکه
و امنیت آن باشد.
ازآنجاییکه دسترسی آسان و سریع کاربران به وبسایت سازمان موجب بهبود اطالعرسانی میشود ،بهتر
است نام مناسبی براي حوزه سازمان مربوط انتخاب گردد .بسیاري نام حوزه خود را با پسوند ( )comکه به
معنی شرکت خصوصی ثبتشده در آمریکا است ،ثبت کردهاند .این عمل نهتنها موجب کاهش اعتبار اطالعات
وبسایت نزد مخاطب میشود ،بلکه نمایانگر وابستگی این سازمانها به مؤسسات آمریکایی نیز میباشد؛
درحالیکه روش صحیح آن است که سازمانها ،نهادها و وزارتخانههاي وابسته به نظام جمهوري اسالمی ایران
نام خود را با پسوند  gov .irیا  go. Irدانشگاهها با پسوند  ac. Irو NGOهاي ایرانی خود را با پسوند  Or. Irیا
 Org. irثبت نمایند( .رنجبري ،0831 ،ص )02
با توجه به گستردگی مکانی اینترنت و تنوع مخاطب ازنظر زبانی و نوع نیاز ،مسئوالن تهیه اطالعات در
روابط عمومیها باید مطالب مفید را به زبان مناسب تهیه کنند .طی بررسیهایی که از سایتهاي دولتی
انجامگرفته است ،اطالعات آنها اغلب بهصورت ناقص و بدون در نظر گرفتن نیاز مراجعهکنندگان تهیهشده
بود ،از سوي دیگر در حالتی که بخش قابلمالحظهاي از مخاطبان این سایتها افراد خارجی بودند محتواي
آنها تنها به زبان فارسی ارائهشده و گاه برعکس هیچگونه اطالعاتی به زبان فارسی نداشتند.
چنانچه زبان ارائه اطالعات به زبان فارسی باشد باید به هنگام طراحی سایت از کد استاندارد فارسی در
کامپیوتر استفاده کرد .این امر موجب میشود اوالً کاربران براي مشاهده صفحات ،هیچگونه تنظیم خاصی در
کامپیوتر خود انجام ندهند (بهویژه آنکه براي مبتدیان کار پیچیدهاي است) ثانیاً امکان جستجوي محتویات
وبسایت را در موتورها و فهرستهاي جستجو فراهم سازد.
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ازآنجاییکه بیشتر کاربران اینترنت براي یافتن وبسایت یک سازمان از موتورهاي جستجو ،نظیر Google

میگیرند ،روابط عمومیها باید با انتخاب کلمات توصیفی مناسب نسبت به معرفی وبسایت سازمان خویش به
موتورهاي جستجو مهم نظیر  Ask،Google،Altavistaو فهرستهاي جستجو نظیر Yahoo،About،Dmoz

اقدام کنند .باوجوداینکه این کار بدون هزینه و در زمان کوتاهی انجامپذیر است ،بسیاري از وبسایتهاي
ایرانی از این امکان بیبهره ماندهاند.
یکی از ویژگیهاي رسانههاي اینترنتی سرعت دسترسی به اطالعات است ،به همین سبب باید اطالعات
موجود در سایت را بهسرعت روزآمد کرد .بدون شک این امر نیازمند همکاري کارآمد میان تیم روابط عمومی
براي تهیه اطالعات جدید و از سوي دیگر تیم فنی براي قرار دادن این اطالعات بر روي وبسایت است.
کاربران انتظار دارند پس از صرف زمان و یافتن وبسایت سازمان موردنظر خویش ،صفحات وبسایت مزبور
را مشاهده کنند ،بااینوجود سایت اینترنتی بعضی از سازمانهایی که بعضاً از طریق صداوسیما به معرفی
وبسایت خویش میپردازند ،در دسترس نمیباشد .چنین امري بهمثابه آن است که بعد از معرفی تلفن روابط
عمومی سازمان خویش از طریق جراید ،هیچیک از کارکنان به تماسهاي گرفتهشده پاسخ ندهند .وبسایت
مرده ،روابط عمومی اینترنتی مرده است( .رنجبري ،0832 ،ص )05

نتیجهگیری
روابط عمومی با توجه به ماهیت اطالعاتی خود ،جایگاه مناسبی است براي استفاده از تکنیکها ،ابزارها و
روشهاي فناوري اطالعات و ارتباطات که متأسفانه امروزه کمتر از آن بهره مناسب میبرد .دلیل آن به مهجور
بودن روابط عمومی در سازمانها (عدم مهم شمردن آن بهاندازه کافی) ،عدم دانش مدیران و کارمندان روابط
عمومیها و یا بخشنامهاي بودن فعالیتهاست .روابط عمومی دیجیتالی حاصل تغییرات فنی و تکنولوژیک
بخصوص فنآوري اطالعات ازیکطرف و انطباق سازمانی دیگر با تغییرات عصر اطالعات و دیجیتال ازیکطرف
و پیشبینی آینده محیط مجازي و واقعیتهاي مجازي از طرف دیگر است .در صورت پذیرش تفکر مدیریت
استراتژیک در حوزه روابط عمومی و ارتباطات فلسفه روابط عمومی دیجیتالی و الکترونیکی بهراحتی براي
مسئوالن و کارکنان قابلهضم و ترسیم خواهد شد.
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بهرهگیري از تکنولوژي اطالعات فرایند پیچیدهاي است که بسیاري از عوامل فنی و غیر فنی را که برخی
به محیط و برخی دیگر به خود تکنولوژي مربوط میشوند را در برمیگیرد؛ بنابراین میتوان گفت که عامل
زیرساختی متفاوتی نظیر عوامل فنی ،مدیریتی ،اقتصادي ،فرهنگی ،اجتماعی و باالخره دولتی بهطورقطع
بهرهگیري از تکنولوژي اطالعات را در سازمانها تحت تأثیر قرار خواهند داد .میزان موفقیت در بهرهگیري از
تکنولوژيهاي نوین ارتباطی همچون فناوري اینترنت به میزان توافق بین این متغیرها بستگی دارد ،اگرچه
هرکدام از این عوامل ششگانه مشخصات خاص خود را دارند ،ولی اساساً حلقهاي یک زنجیر هستند و بستر را
براي طراحی ،نگاهداري و بهرهگیري موفقیتآمیز تکنولوژي اطالعات هموار میکنند .اتصال و بهرهگیري روابط
عمومیها بهعنوان پایگاههاي اطالعاتی و اطالعرسانی در سازمانها به امکانات اینترنتی و الکترونیکی یک الزام
مأموریتی است که باید در راستاي همگامی با تکنولوژيهاي نوین این همسانی و همراهی صورت پذیرد.
دراینبین روابط عمومی مؤثر باید با جهش فناوري پیش رود تا جایگاه خود را از دست ندهد و یکی از راههاي
رسیدن به این امر مجهز شدن روابط عمومی به فناوري الکترونیک است.
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