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مقدمه

ارتباطات سازماني در سالهاي دهه 60 و 70 وارد عرصه دانشگاهي شد. ارتباطات سازماني 
در مقایسه با سایر مقوله هاي تئوري پردازي مانند جامعه شناسي، روان شناسي و مدیریت 
از جایگاه کمرنگ تري برخوردار بود. اما با گذش��ت زمان، کم کم جایگاه واقعي خود را به 
دست آورده است. در کشور ما نیز،  در سال¬هاي اخیر، به ارتباطات سازماني و فرایندهاي 
اطالع یابي و اطالع رساني، توجه ویژه اي شده است، اما علیرغم تالشهاي صورت گرفته، 
هنوز هم باید تئوریهاي مربوط به ارتباطات سازماني نوین توسعه یابد. مدیریت استراتژیک 
ارتباطات مفهوم جدیدي است که مي توان آن را هم به صورت فرایند برنامه ریزي استراتژیک 

و هم به صورت الگوهاي نتیجه اي بررسي کرد.
الگوهاي فرايندي برنامه ريزي استراتژيک روابط عمومي 

برنامه ریزي استراتژیک ارتباطات فرایندي است که طي آن استراتژی ها و جهت گیري هاي 
سازمان در مورد ارتباطات مشخص مي شود. برنامه ریزي استراتژیک ارتباطات به تازگي در 
ادبیات نظري ارتباطات وارد شده است و به جرأت مي توان گفت که از معرفي مدلهاي آن 
فقط دو دهه مي گذرد. بسیاري از کتابهایي که در ارتباط با بحث روابط عمومی نوشته شده اند 
یک فرآیند چهار مرحله ای را پیشنهاد نموده اند. برخي کتابها از کلمة مخففي  استفاده مي کنند 
که به مراحل )تحقیق، اقدام، ارتباط، ارزیابي( که نخستین بار توسط جان مارستون  )1963( 
در کتاب »ماهیت روابط عمومي« مطرح شد، استفاده مي کنند. جري هندریکس )2000( 
در کتاب »مباحث روابط عمومي « کلمة مخففي4 را براي تحقیق، اهداف، برنامه ریزي، 
ارزیابي مطرح نمود. در کتاب »استراتژي هاي برنامة روابط عمومي« رابرت کندال )1997( 
عبارت دیگري  با مفهوم تحقیق، هماهنگي، پیاده سازي استراتژي، ارزیابي مطرح شد، 
اّما در مجموع مي توان اذعان کرد که اکثر کتب تخصصي بدون آنکه خود را در قید و بند 

کلمات مخفف شده قرار دهند، یک فرآیند چهار مرحله ای را ارائه مي  کنند. 
فرایند برنامه ریزي استراتژي ارتباطات آرگنتي. از نظر آرگنتي، این فرایند داراي سه متغیر 
براي استراتژي ارتباطات سازمان است که شامل تعیین استراتژي سازمان براي ارتباطات، 
تجزیه و تحلیل مخاطبان و انتش��ار مناس��ب پیامها مي ش��ود. عالوه بر این، س��ازمان باید 
پاسخهاي مخاطبان را براي تعیین میزان موفقیت ارتباطاتش بررسي کند. نمودار ذیل مدل 
اس��تراتژي ارتباطات را نش��ان مي دهد. در مدلي که آرگنتي پیش��نهاد مي کند، چهار مرحله 
اصلي وجود دارد. نخست؛ سازمان باید مشخص کند از هر مخاطب چه انتظاري دارد، یا 
به عبارت دیگر، رفتار مطلوب و مورد انتظار خود از مخاطبین را مشخص کند. براي ایجاد 
ارتباطات موثر، چه منابعي در دسترس دارد و مخاطبان نسبت به سازمان چگونه فکر مي کنند. 
دوم؛ پیامهایي را براي ارسال به مخاطبین تدوین کند. در مرحله، ساختار پیام و همچنین 
بهترین کانال ارتباطي را مشخص مي کند. در سومین مرحله، به نوع نگرش مخاطبان در 
مورد سازمان و موضوع ارتباطات مي پردازد. این مرحله مستلزم بررسي نگرهاي مخاطبان 
است. در آخرین مرحله، ممکن است با توجه به بازخورهاي اخذ شده، ممکن است محتواي 

پیامها را تغییر داده و یا از کانالهاي ارتباطي دیگري بهره گیرد. 

 نمودار 1-فرایند برنامه ریزي استراتژي ارتباطات
منبع: آرگنتي )2006(

م��دل برنامه ری��زي اس��تراتژیک ارتباط��ات ماتز )2008(. ماتز،  الگ��وي کاربردي را براي 
برنامه ریزي استراتژیک ارتباطات ارائه مي دهد. ادعاي وي این است که این مدل با دقت 
بیشتري نسبت به سایر مدلها، به بررسي ارتباطات می پردازد. وي در مقاله اخیر خود با عنوان 
»ارائه چارچوب استراتژیک براي تبلیغات و ارتباطات«، تعریف جدیدي از تبلیغات را ارائه 
مي دهد. وي تبلیغات را به عنوان »راه سازمان یافته متقاعد سازي عموم براي تغییر اجتماعي« 
مي داند. در هر نوع تبلیغي، ارتباطات حرف اول را مي زند. این ارتباطات بر اساس تأثیرگذاری 

و نفوذ در دیگران است. وي چارچوب خود را به صورت نمودار زیر نشان مي دهد.  
نمودار 2-چارچوب استراتژیک تبلیغات و ارتباطات

منبع: ماتز )2008(
وي در مورد تعیین اهداف و مقاصد، راهنمایي خاصي ندارد و راهنمایي وي این است که 
مدیران اهداف بلندمدت خود را از ارتباطات تعیین کنند. در تجزیه و تحلیل قدرت  اشاره 
به شناس��ایي و تعریف افراد کلیدي و تأثیرگذار س��ازمان در داخل و یا در میان مش��تریان، 
سهامداران، تأمین کنندگان، عرضه کنندگان و سایر ذي نفعان دارد. با شناسایي افراد کلیدي، 
مي توان پیامهایي را با توجه به آنها تدوین کرد. بعد از شناسایي و تعریف تغییري که قرار است 
اتفاق بیفتد و همچنین افراد کلیدي مرتبط با آن، استراتژی های ارتباطات تدوین مي شوند. 
یکي از عوامل مهم براي ارتباطات، دانستن مخاطبان و فعاالن مرتبط با سازمان است. 

مدل برنامه ریزي استراتژیک ارتباطات )روي و واسام، 2003(. مدل ارائه شده توسط روي 
و واسام )2003(، بر اساس این فرض استوار است که با تدوین و اجراي استراتژي مناسب 
ارتباطات، می توان نام و نشان تجاري را بهبود بخشید. کار آنها به این خاطر که نام و نشان 
تجاري را در مدل برنامه ریزي استراتژي ارتباطات وارد ساخته است، ارزشمند است. مدل 

آنها در نمودار ذیل نشان داده شده است. 
 نمودار 3- مدل استراتژي ارتباطات

منبع: روي و واسام )2003(
در مدل پیشنهاد شده، نام و نشان تجاري به عنوان عامل تعدیل کننده در رفتار خرید را دارد. 
هر چقدر سازماني، نام و نشان تجاري قوی تری داشته باشد، احتمال خرید محصوالت یا 
خدماتش بیشتر مي شود. عواملي مثل عوامل موقعیتي، نحوه پردازش اطالعات، تأثیرات 
محیطي، نگرشها و انگیزه بر میزان توجه به نام و نشان تجاري و ارزش قائل شدن براي 

آن، تأثیر دارند. 
فرایند برنامه ریزي استراتژیک از نظر اسمیت )2010(. اسمیت )2010( نه گام در فرآیند 
برنامه ریزي استراتژیک ارتباطات را معرفي مي کند و سعي کرده است  تا جاي ممکن مدل 
پیشنهادي منطقي و ساده  باشد. گام هاي مختلف فرآیند در قالب چهار مرحله توصیفي و 

دقیق سازمان یافته اند. 
نمودار 4-مدل برنامه ریزي استراتژیک ارتباطات

الگوهاي فرايندي و نتيجه اي در برنامه ريزي استراتژيک 
روابط عمومي سرآمد 

عباس خدادادي 
 khodadadiabbas@gmail.com

چكيده
اگر سازماني در پي دستيابي به موفقيت است، بايد به ارتباطات به عنوان امري مهم و اجتناب ناپذير توجه کند. )ون رولر، 2004(. هدف از مقاله حاضر ارائه 
الگوهاي فرايندي و نتيجه اي در برنامه ريزي اس�تراتژيک روابط عمومي با تاکيد بر س�رآمدي اس�ت که در ابتدا الگوي فرايندي معرفي ش�ده و س�پس الگوي 
نتيجه اي )ژنريک( بر اس�اس تئوريهاي موجود در اين رش�ته معرفي مي ش�ود. در بخش اول با اس�تفاده از تئوريهاي مديريت اس�تراتژيک و تاکيد بر الگوي 
برنامه ريزي استراتژيک، گامهاي اصلي در تدوين برنامه استراتژيک روابط عمومي بحث مي شود و سپس الگوي هماهنگي استراتژيک روابط عمومي و آزمون 
اين الگو در صنعت نفت  بر اساس نمونه گيري قضاوتي )غيراحتمالي( و روش دلفي و تحليل مسير بحث خواهد شد. روش شناسی تحقيق، مبتنی بر روش 
ترکيبي )کمي و کيفي( اس�ت. بر اس�اس روش دلفي زيرسيس�تم ها و گونه هاي اس�تراتژيک آنها شناس�ايي گرديده و در ادامه با اس�تفاده از تحليل همبستگي، 
تحليل مسير و تحليل محتوا الگوي هماهنگي استراتژيک روابط عمومي مورد آزمون قرار گرفته است.  يافته هاي نشان مي دهد که بايد از چهارم گام در فرايند 
برنامه ريزي استراتژيک روابط عموي استفاده شده و در الگوهاي نتيجه اي  هشت زيرسيستم تحت عناوين روابط کارکنان، روابط عمومي، افكارسنجي و 

مطالعات اجتماعي، مديريت ارتباط با رسانه، ارتباط با ذي نفعان و مخاطبان، نشر مطلب، ارتباطات خارجي و ارتباطات الكترونيک مورد توجه قرار گيرد. 
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منبع: دونالد اسمیت )1389(
الگوي برنامه ریزي استراتژیک روابط عمومي. با بهر ه گیري از مطالعات فوق و همچنین 
فرایند برنامه ریزي استراتژیک فرد.آر دیوید، الگوي برنامه ریزي استراتژیک ارتباطات به 

صورت زیر معرفي مي شود. 
 نمودار 5- الگوي برنامه ریزي استراتژیک روابط عمومي

در اولین مرحله از برنامه ریزي استراتژیک روابط عمومي، مي بایست مقاصد آرماني تعیین 
گردد. این مقاصد مشتمل بر ماموریت، چشم انداز، ارزشها و اهداف استراتژیک است. پس 
از آن با توجه به بررسي هاي داخلي و خارجي روابط عمومي، راهکارهایي در جهت مواجه 
شدن با عوامل محیطي پیشنهاد مي شود که همان استراتژیهاي روابط عمومي هستند. در 

آخرین مرحله میزان جذابیت استراتژیها با توجه به مقاصد آرماني تعیین مي شود. 
الگوهاي نتيجه اي برنامه ريزي استراتژيک روابط عمومي 

الگوهاي نتیجه اي، الگوهایي هستند که بر خالف الگوهاي فرایندي گونه هاي استراتژي 
روابط عمومي را شناسایي مي کنند. بر این اساس، کساني که در این حوزه مطالعه کرده اند، 
گونه هاي اصلي استراتژیهاي ارتباطات را شناسایي و معرفي کرده اند. در زمینه الگوهاي 
ژنریک ارتباطات، مطالعاتي خوبي در جهان انجام شده است که مهمترین یافته هاي آنها 
در این مقاله جمع بندي شده است. ابتداء چارچوب معرفي شده توسط ون رولر معرفي شده 
و بر اساس آن، سایر مطالعات نیز در این جارجوب جانمایي شوند. در نهایت با بهره گیري 
از مطالعات انجام شده، الگوي نهایي  گونه هاي ژنریک استراتژیهاي ارتباطات پیشنهاد 

خواهد شد. 
گونه هاي اس��تراتژي ارتباطات ون رولر. ون رولر )2004( براي گونه شناس��ي استراتژیهاي 
ارتباط��ات و مفاهی��م م��ورد نظر خود در این مورد، از اصالح تیپ ایده آل اس��تفاده مي کند. 
وي با اس��تفاده از معنابخش��ي )ضمني و عیني( و کانال )یک س��ویه و دوس��ویه( چهار گونه 

استراتژي پیشنهاد مي کند. 
 نمودار 6-چارچوب گونه  شناسي و استراتژیهاي ارتباطات ون رولر

)ون رولر، 2004(
خانه ای که در ابعاد یک سویه و معنا بخشی ضمنی محصور است، استراتژی ترغیب را ایجاد 
می کند. این استراتژی مبنایی برای تبلیغات و آگاهي بخشي، ترغیب و ایجاد نگرش است. 
همچنین چیزی که در این خانه ماتریس در محور ارتباطات سازمانی صحت دارد، نشان 
دادن سازمان به سهامداران برای ایجاد روابط حسنه و مثبت است. این استراتژی حاصل 
تنظیمات ماهرانه دانش، نگرش در رفتارهای دیگران اس��ت.  این اس��تراتژی نیز، نیازمند 
سیاست های جامع، پیام ترغیب کننده و عموم پنهان است )پرلوف، 1993(. خانه ای که 
در روابط دوسویه و معنابخشی صریح قرار دارد. استراتژی »ایجاد اجماع نظر« را به وجود 
می آورد. این استراتژی به ایجاد رابطه بین سازمان و محیط اش یا کارکنان توجه دارد. این 
اس��تراتژی را وقتی می توان به کار گرفت که تعارض یا اختالف بین گروه های مختلف 
وجود دارد. این استراتژی متضمن فرآیندی برای ایجاد توافقات است. این استراتژی مدافع 
ارتباطات، فعال،  مذاکرات ش��فاف سیاس��ت گذاری برای سازمان است )گرانیگ، 1992(. 
خانه ای که در روابط دو س��ویه و معنا بخش��ی ضمنی قرار دارد، اس��تراتژی گفتگو را ایجاد  
می کند. این اس��تراتژی با بیان حقیقت همراه اس��ت که س��ازمانها اکنون به دنبال اولویت 
بندی سهامداران با توجه به سیاستها هستند. این یک استراتژی تسهیل کننده است که 
در سیاس��تگذاری تعاملی و بنگاه داری با مس��ئولیت اجتماعی همراه اس��ت. همچنین این 

اس��تراتژی را می توان برای مدیریت مؤثر مباحثات ش��غلی و برای چانه زنی های کوچک 
اس��تفاده کرد)س��نگه،  1990(  این اس��تراتژی نیازمند پیام آگاهی دهنده و ترغیب کننده و 

عموم آگاه است.
گونه هاي استراتژي ارتباطات رابرت بوز و لوری لویس. رابرت بوز و لوری لویس )1999( 
دو پژوهشگري هستند که در مورد تسهیل انتقال تکنولوژی در بین سازمانها با بهره گیری 
از اس��تراتژی ارتباطات، مطالعه کرده اند. کار آنها بر این فرض اس��توار اس��ت که سازمان با 
داش��تن اس��تراتژی ارتباطات می تواند، مرزهای خود را از طریق انتقال تکنولوژی توس��عه 
دهد. از دیدگاه آنان نمایندگان سازمان به عنوان بازیگران اصلی در فرآیند تسهیل و توسعه 
مرزهای سازمان در بین سازمانهای مختلف هستند. نتیجه مطالعات آنان، چارچوب مفهومی 
را برای مرزگستران  ارائه می دهد. از دیدگاه ارتباطات، این مرز گستران باید ابهام را کاهش 
داده، اطالعات را پردازش کنند و به عنوان نماینده سازمان برای دستیابی به اهداف مورد 
نظر سازمان، دستیابی به عملکرد مناسب و به کارگیری تکنولوژی عمل کنند. چارچوب 
نظری آنان استراتژی های مختلفی را در ارتباطات ارائه می دهد: بررسی،   خودگشودگی،   
چانه زنی،  ارتقاي تصویر ذهني و  ایجاد رابطه .  پنج استراتژي پیشنهاد شده توسط رابرت 
ب��وز و ل��وری لوی��س از نظر مفهومي، با چارچوب ون رولر همخواني دارد. مي توان این پنج 

استراتژي را در به صورت زیر در چارچوب ون رولر  قرار داد. 
 نمودار 7-جانمایي استراتژیهاي پنج گانه رابرت بوز و لوری لویس در چارچوب استراتژیهاي 

ارتباطات
 Source: Facilitating Technology Transfer Among Organizations:  An
 applied Communication Strategy Concept for organizational Boundary
 Spanners .Robert Booz Laurie laurive Lewis  journal Of Technology

)1999(.46-35 :22. Transfer Vole
گونه هاي استراتژي ارتباطات کرون، جابلین و پونام. کرون، جابلین و پونام، در کتاب خود 
با عنوان »درسنامه ارتباطات سازماني« دیدگاههاي موجود در مورد ارتباطات را جمع بندي 
ک��رده و در چه��ار دی��دگاه ارائه مي کنند )کرون، جابلی��ن و پونام، 2000(. از نظر آنها، تمام 
مدلهاي ارتباطات را مي توان در چهار دیدگاه مکانیکي، روان شناختي، تفسیري-نمادین و 

سیستمي-تعاملي تقسیم بندي کرد. 
دیدگاه مکانیکی. این دیدگاه به کانال های ارتباطی و انتقال پیام ها در آن توجه داشته داشته 
و به ارتباطات به عنوان یک مجرا نگاه می کند )کاکسلي،  1984( که در آن پیام ها به حالت 
خطی رد و بدل  شده و عوامل مختلفی مانند، اختالل دروازه بانان و موانع به میزان دقت 

و صحت پیام های  فرستاده شده تأثیر دارند.
دیدگاه روان شناختی. این دیدگاه بر توجه به » غربالهای مفهومی یا» لنزها« اشاره دارد. 
پون��ام و فیلی��پ  )1996(، عن��وان مي کنن��د که این غربالها بر نحوه تعامل افراد تأثیر دارند. 
ارتباطات گیرنده محور است )بر خالف تمرکز بر فرستنده و انتقال پیام در دیدگاه مکانیکی( 
و در نگرشهای افراد، ادراکات، کلیشه سازی، شناخت و سایر موضوعات مشابه دیگر است 
که نه تنها بر نحوه ادراکات اطالعات تأثیر دارند، بلکه همچنین بر نحوه تفسیر و پردازش 

آن نیز اثر دارند. در این دیدگاه توجه بر عکس العملهای ذهنی به پیام های عینی است. 
دیدگاه تفسیری- نمادین. دیدگاه تفسیری- نمادین این موضوع اشاره دارد از طریق توانایی 
در برقراری ارتباط با س��ایرین، افراد می توانند واقعیت اجتماعی  خودی را ایجاد کرده و 
به آن شکل دهند )کرون، جابلین . پونام، 2000، ص 27(  این دیدگاه به شدت از دیدگاه 

نمادین- تعاملی سابق) بلومبر، 1969( هماهنگ کردن رفتار بر اساس پذیرش نقشها و 
معانی مشترک اشاره دارد. در این دیدگاه به عوامل فرهنگی که تعیین کننده اصلی نقش 
هستند، تأکید می شود. ساخت معانی بر اساس روابط مذاکره ای شکل می گیرد، این معانی 
چه مثبت باشد و یا منفی باشد، به صورت تعمدی و آگاهانه هستند. ارتباطات در این حالت 

»هم رفتاری و هم نمادین است با تأکید همسان بر رفتار و احساس«.
دیدگاه سیستمی- تعاملی. بر اساس دیدگاه سیستمی – تعاملی، کانون توجه ارتباطات،  به 
پیام های متوالی رفتارهای افراد به عنوان بخشی از سیستم تعامل است. به عبارت دیگر، 
ارتباطات به عنوان دس��ته بندی و ش��کل دهی به تبادالت دائم پیام ها بین افراد اس��ت. در 
این دیدگاه، شخص، ارتباط برقرار نمی کند، بلکه بخشی از ارتباطات محسوب می شود« 
به طور خالصه این دیدگاه به طور عمده از نظریه های تبادل اطالعات و تئوری عمومی 

سیستم ها نشأت گرفته و بر موارد زیر تأکید دارد:
1. زمان، به این معنی که س��ازمان تالش می کند تا به روش های معنی دار اطالعات را 

کسب کند و در طول زمان تغییر کند.
2. فعالیت های ارتباطی، تعامالت و ارتباطات دو جانبه

3. احتم��ال اینک��ه ه��ر تعامل یا رابطه دو جانبه در تعامالت اجتماعی اتفاق بیفتد ) معیاری 
برای اندازه کیری ساختار وظیفه سیستم ارتباطی(

4. مراحل و الگوی تعامل 
در تقسیم بندي کرون و همکاران از مدلهاي ارتباطات، آنها نیز به دو مفهوم میزان مشارکت 
دیگران در فرایند ارتباطات و معابخشي صریح یا ضمني به پیام توجه کردند. در رویکرد 
مکانیک��ي، معنابخش��ي، صری��ح بوده و بر ارتباطات یک س��ویه ات��کا دارند. رویکردهاي 
روان ش��ناختي نیز در نظر آنان، نزدیک به رویکرد مکانیکي اس��ت، اما با این تفاوت که به 
معاني ایجاد شده از نظر روان شناختي اهمیت داده مي شود. کرون و همکاران در دیدگاهها 
سیستمي-تعاملي به ارتباطات دوسویه و معابخشي صریح تاکید دارند. دیدگاه تفسیري-

نمادین در بعد معنابخشي ضمني قرار داشته و تعاملي است. 
 نمودار 8-جانمایي اس��تراتژیهاي ارتباطات کرون، جابلین و پونام در چارچوب اس��تراتژي 

ارتباطات 
 The New Handbook )2000( Krone, Jablin, Frederic M. and Putnam Linda
 of Organizational Communication: Advances in Theory, Research, and

 .Methods, Sage publication
گونه هاي استراتژي ارتباطات آیزنبرگ و گدال.آیزنبرگ و گدال  )2009( به بررسي مدلهاي 
ارتباطات پرداخته اند. آنها در مطالعه اخیر خود که تحت عنوان کتابي با عنوان »ارتباطات 
سازماني: توازن بین خالقیت و محدودیت« منتشر کرده اند، به جمع بندي مدلهاي ارتباطات 
و استراتژیهاي آن پرداخته و در نهایت چار دسته بندي از آن را پیشنهاد مي کنند. که عبارتند 
از: ارتباطات به عنوان انتقال اطالعات، ارتباطات به عنوان فرآیند تعاملی، ارتباطات به عنوان 

کنترل استراتژیک و  ارتباطات به عنوان توازن خالقیت و محدودیت.  
ارتباط��ات ب��ه عن��وان انتقال اطالعات . از نظر آیزنبرگ و گ��دال )2009(، رویکرد انتقال 
اطالعات، ارتباطات را با استعاره » مجرا و خط لوله « تصویر می کند که در آن اطالعات 
از ش��خصی به ش��خص دیگر انتقال می یابد. بنابراین مدیران، وقتی یک ارتباط گر خوب 
خواهد بود که بتواند دانش خود را به زیردستان و سایرین با کمترین تغییرات منتقل کنند. 
منتقدان به رویکرد انتقال پیام می گویند که این رویکرد ساده کامل است. ارتباطات را به 

عن��وان فرآین��د متوال��ی م��ی داند. عالوه بر این، این مدل فرض می کند که دریافت کننده 
حالت انفعالی دارد و در معنادهی یک پیام نقشی ندارند. سرانجام این رویکرد، کامل است 

به دلیل ناتوانی آن در نشان دادن عالئه غیر کالمی.
ارتباطات به عنوان فرآیند تبادلی . رضایتی از رویکرد انتقال اطالعات منجر به توس��عه 
مدلهای ارتباطی تبادلی شده این رویکرد بیان می کند که در ارتباطات واقعی، نمی توان 
تمایزی بین گیرنده و فرس��تنده قائل ش��د. این رویکرد، نقش باز خور بویژه بازخورهای 
غیرکالمی را برجسته می سازد. در مورد اهمیت ارتباطات غیرکالمی نیز گفته می شود: 
»ش��ما  نمی توانید ارتباط برقرار نکنید« ) وازالویک، بیوین و جکس��ون 1967 و ص 49 
(. به عبارت دیگر، یک ش��خص الزم نیس��ت که برای ارتباطات، صحبت کند. پیام های 

غیرکالمی از حالتهای رفتاری دو ساطع می شود. 
ارتباطات به عنوان کنترل استراتژیک .  بر خالف مدل تبادلی، که فرض می کند ارتباط 
برقرارکنندگان برای افزایش آگاهی خود باز هس��تند و معانی را به اش��تراک می گذارند، 
رویک��رد اس��تراتژیک ب��ه ارتباطات به عنوان ابزاری ب��رای کنترل نگاه می کند )پارکس،  
1982(.  بنا به دلیل عوامل مشخص، ارتباطی و سیاسی، معمواًل نمی توان خودگشودگی 
را به عنوان هدف اصلی تبادل در نظر گرفت. عالوه بر این، این رویکرد به ارتباطات بیان 
می کند، اگر چه افراد ممکن است دالیل برای رفتارهای خود داشته باشند، نمی توان انتظار 
داشت که به طریقی برقرارکنند که دائماً شناخت سایرین را افزایش دهند. انتخابهای ارتباط 

برقرارکنندگان اجتماعی، سیاسی و اخالق است. 
ارتباطات به عنوان توازن خالقیت و محدودیت . از اواخر سالهای دهه 1960، کانون توجه 
اصلی در تئوری پردازی اجتماعی در مورد ارتباط بین افراد و جامعه قرارگرفته است. این 
مفهوم در مدیریت به رابطه بین کارکنان و سازمان تفسیر می شود. دورویکرد رقیب این 
رابطه ها بررس��ی می کند. رویکرد کالن، افراد را به عنوان موجودیت مدل س��ازی ش��ده، 
منترل شده، نظم داده شده و یا محدود شده توسط جامعه و نهادهای اجتماعی می داند. در 
مقابل، با رویکرد خرد،  افراد را به عنوان بوجود آورندگان جامعه و سیستم های اجتماعی 
می داند. این دو رویکرد کاربردهایی برای ارتباطات سازمانی بسته به نوع نگاه ایجاد می 
کند. در نگاه اول، کارکنان با هم برای ایجاد شکل دهی به سازمان ارتباط برقرار می کنند 

و در نگاه دوم محدودیتهای سازمانی بر ارتباطات اعمال می شود.
تقسیم بندي آیزنبرگ و گدال را مي توان در چارچوب ون رولر، جانمایي کرد. مراجعه به نظر 
آنها نش��ان مي دهد، انتقال اطالعات با رویکرد معنابخش��ي صریح و یک س��ویه همخواني 
دارد. در این حالت تنها به انتقال اطالعات و پیام به صورت صریح اش��اره دارد. ارتباطات 
با دیدگاه کنترل اس��تراتژیک، پیامهاي ضمني و ارتباطات یک س��ویه فرد یا محیط اس��توار 
است. ارتباطات به عنوان فرآیند تبادلی ارتباطات ارتباطات را وارد تعامالت دوسویه مي کند. 
در این حالت نیز معنابخش��ي به در حالت صریح اتفاق مي افتد. در این حالت به ش��فافیت 
اهمیت زیادي داده مي شود . به ابهام  و معاني ضمني توجه نمي شود. ارتباطات به عنوان 
توازن خالقیت و محدودیت، به ارتباطات دوس��ویه فرد با س��اختارهاي اجتماعي و تالش 

براي تاثیر گذاري بر آن با معنابخشي ضمني است. 
 نم��ودار 9-جانمای��ي اس��تراتژیهاي ارتباط��ات آیزنبرگ و گدال در چارچوب اس��تراتژي 

ارتباطات 
 )2009( The main Idea adapted from: Eisenberg, Eric, M and Goodall H.L
 ,Organizational Communication: Balancing Creativity and Constraint
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.3rd Edition, Bedford, Martin
الگوي نتیجه اي روابط عمومي 

با مراجعه به مطالعات انجام ش��ده در مورد اس��تراتژیهاي روابط عمومی، الگوهای نتیجه 
ای را مي توان در یک الگوي جامع دس��ته بندي نمود. چارچوب مورد اس��تفاده در اینجا بر 

اساس مطالعه ون رولر است. 
 نمودار 10-جانمایي گونه هاي استراتژي روابط عمومی

منبع: )اعرابي و خدادادي، 1390(
استراتژي اطالع رساني بر محتوا و کانالهاي ارتباطي تمرکز دارد.  در این استراتژي یک پیام  
از س��وي فرس��تنده براي گیرنده ارس��ال مي شود، نظرات فرستنده در قالب واژه ها و نمادها 
کدگذاري شده و توسط گیرنده تفسیر مي شوند.  پیام یا به صورت رودر رو منتقل مي شود 
و یا از ابزارهاي ارتباطي براي انتقال آن استفاده مي شود. این استراتژي مطابق با مدلهاي 
ارتباطي هارولد الس��ول )1926(، کلود ش��انن و وارن ویور )1949( و نوربرت وینر )1954( 
اس��ت.  مطابق با دیدگاه آیزنبرگ و گدال، 2009، در این حالت ارتباطات بر فرایند تاکید 
دارد. فرستنده، تمام تالش خود را معطوف به تهیه و ارائه پیام مي کند، مانند گوینده اخبار. 
وجود مخاطب و تاثیري که پیام در وي دارد، مورد توجه نیست. یکي دیگر از استراتژیهاي 
ارتباطات، متقاعدسازي است که طي آن آگاهانه تالش مي شود تا با استفاده از ابزارهاي 
اخالقي بر افراد اعمال نفوذ کرد.  متقاعدسازي یکي از عناصر الینفک تعامالت اجتماعي 
است که مردم همواره از آن براي دستیابي به اهداف خود بهره مي جویند.  متقاعد سازي 
نه بر مبناي فریبکاري است که ریشه در سوء استفاده از ارتباطات دارد و نه بر مبناي اجبار 
که در آن به جاي ارتباط از زور استفاده مي شود.  متقاعد ساختن، اساساً بر مبناي مدل غیر 
متقارن ارتباط اس��توار مي باش��د که طي آن س��ازمان ایده ها و نظرات خود را مطرح کرده و 
تالش مي کند تا با قانع نمودن افکار عمومي موافقت و حمایت آنها را به خود جلب کند.  در 
استراتژي متقاعدسازي، در کنار ارسال پیامهاي یک سویه، تالش فرستند بر این است که 
تصویر ذهني مناسبي را در ذهن مخاطب ایجاد کند. همانطور که در تشریح مدل ون رولر 
عنوان شد، این استراتژی مبنایی برای تبلیغات است. همچنین چیزی که در این خانه از 
ماتریس در محور ارتباطات سازمانی صحت دارد، نشان دادن سازمان به سهامداران برای 
ایجاد روابط حسنه و مثبت است. این استراتژی حاصل تنظیمات ماهرانه دانش، نگرش 
در رفتارهای دیگران است. در این حالت فرض بر این است که مخاطبان نیز توانایي ایجاد 
معاني را داش��ته و بنابراین باید به ایجاد تصویر ذهني در آنان توجه ش��ود. طبق نظر برلو 
)1960(،  معاني نه در قالب کلمات و واژه ها بلکه در ذهن مخاطب هستند.  کرون، جالین 

و پونام )2000( به آن یک فرایند روان شناختي در جهت ایجاد معاني مي دانند. 
اگر به مدل تعاملي ش��رام )1954(، مدل حلزوني ارتباطات دنس )1967(، مدل وس��تلی 
و مک لی��ن )1957( و م��دل موزائیک��ي بک��ر )1968( و مدل تبادلي بارن لند )1970( رجوع 
کنیم، متوجه مي ش��ویم که آنان فرایند ارتباطات را به عنوان فرایندي دوس��ویه مي دانند. 
استراتژي موافق سازي نیز بر همین اساس است. در این استراتژي، به ایجاد رابطه مناسب 
بین س��ازمان و محیط یا کارکنان توجه مي ش��ود. این اس��تراتژی را وقتی می توان به کار 
گرفت که تعارض یا اختالف بین گروههای مختلف وجود دارد. این اس��تراتژی متضمن 
فرآیندی برای ایجاد توافقات است. این استراتژی مدافع ارتباطات، فعال،  مذاکرات شفاف 
سیاست گذاری برای سازمان است )گرانیگ، 1992(. استراتژي گفتگو، بر اصل مذاکره 
و ارتباطات دوسویه و همچنین معنابخشي ضمني استوار است. همچنین این استراتژی 

برای مدیریت مؤثر مباحثات شغلی و برای چانه زنی ها استفاده مي شود)سنگه،  1990(. 
استراتژي  گفتگو متضمن مشارکت فّعال و تعامل آگاهانة دو طرف در فرآیند ارتباط است.  
در این نوع ارتباط، هر دو طرف تالش مي کنند تا به تفاهم متقابل دس��ت یابند، این نوع 
ارتباط درست همان مدل ارتباطي است که مارتین بابر )1947( مطرح مي نماید.  ضمن 
آنکه زایبرگ )1976( از آن با عنوان »ارتباط تأیید کننده« یاد مي کند و هدفش توسعه و 
تقویت ارتباط دوسویه است.  »تأیید همانند مفهوم گفت وگو یک تجربة متقابل مشتمل بر 
تسهیم و به اشتراک گذاري در سطوح مختلف است � تسهیم گفتار، تسهیم حدود، تسهیم 

احترام، تسهیم اعتماد«.   
گونه هاي استراتژي افکارسنجي و مطالعات اجتماعي. افکارسنجي و مطالعات اجتماعي 
اشاره به تحقیق و آگاهي یابي از افکار عموم مردم و مخاطبان دارد. براي به دست آوردن 
این آگاهي نیاز به طرح تحقیق اس��ت. طرح تحقیق نمایانگر روش��ي اس��ت که فرضیات یا 
س��ؤاالت از آن طریق بررس��ي و آزمون مي ش��وند. طرح هاي تحقیق به نحوه سازماندهي 
فعالیت تحقیق – از جمله جمع آوري داده ها – به روش هایي که بهتر بتوانند اهداف تحقیق 
را محقق سازند، مربوط مي شوند، هنگام طراحي یک طرح تحقیق انتخابهاي بالقوة بسیاري 
وجود دارند و چند رویه وجود دارند که پژوهشگر به کمک آنها مي تواند براي هر موقعیت، 

انتخابي ایده آل داشته باشد. 
 نمودار 11- گونه هاي استراتژي افکارسنجي و مطالعات اجتماعي

)اعرابي، 1386( 
تحقیقات کیفي. تحقیقات کیفي شامل مجموعه اي از استراتژیهاي تحقیق مي شود که 
در آن پژوهش��گر از پیش فرض فلس��في ذهني در تحقیقات خود اس��تفاده مي کند. تحقیق 
کیفي براي درک و تبیین پدیده هاي اجتماعي از داده هاي کیفي نظیر داده هاي حاصله از 
مصاحبه ها، مستندات، مشاهده مشارکتي، پرسشنامه و... استفاده مي کند. در این حوزه ها 
مفهوم تحقیق کیفي باورها و نگرش هایي را به یاد ما مي آورد که براي تعیین رفتار فرض 
شده اند. اطالعات درباره باورها و نگرشها از طریق بحثهاي گروهي و مصاحبه هاي فردي 
جمع آوري مي ش��ود.  این تحقیقات مي کوش��ند تا با ش��ناخت باورها و نگرشهاي موجود در 

گروههاي قومي، زباني، سني و جنسي، رفتار آنها را درک نمایند.
تحقیقات کاربردي. تحقیقات کاربردي شامل مجوعه طرحهاي تحقیق مي شود که در آن 
پژوهشگر بر منباي نگرش فلسفي عیني و کنترل منعطف است. هدف در این تحقیقات، 
پیدا کردن راه حلی برای مشکالتی خاص است، و معمواًل مستلزم همکاری تنگاتنگ میان 
پژوهشگر و موضوع تحقیق است. در این گونه از تحقیقات نتیجة حاصل ارائه یک الگو 
می باشد و محقق نیز نقش یک الگوساز را بازی می کند. رویکردهاي مهم در این دسته 

از طرحهاي تحقیقاتي شامل تحقیق عملي و تحقیق سازماني هستند. 
تحقیقات ترکیبي. در تحقیقات ترکیبي، پژوهشگر نگاه هستي شناسي ذهني به رویدادها 
داشته و کنترل غیرمنعطف است. در تحقیق ترکیبي، از مجموعه دانش علمي موجود، دانش 
جدید خلق مي شود. کسب دانش با استفاده از ابزار علمی، فرآیندی جمعی و همبسته  است. 
ده ها یا صدها ساعت زمانی که صرف انجام یک بررسی علمی می شود، در نهایت، بخش 
کوچکی از یک معمای بسیار بزرگ را حل می کند. ارزش یک تحقیق علمی، بیش از آن که 
به ویژگیهای ذاتی آن تحقیق بستگی داشته باشد، منوط به آن است که تا چه حد با کارهای 
انجام شده قبلی هماهنگ است و به پیشبرد و گسترش آنها کمک می کند. هر چند جای 
انکار نیست که برخی از تحقیقات علمی، در مقایسه با پژوهش های دیگر، توجه بیشتری 

را به خود جلب می کنند، این جلب توجه نوعاً به خاطر آن اس��ت که، آن قطعه کوچک از 
معمای بزرگ را که حل کرده اند )و یا معمای تازه ای که طرح کرده اند( از اهمیت بسیار 
برخوردار اس��ت، نه این که بررس��یهای یاد ش��ده به تنهایی معما را حل کرده باشند. در کنار 

تحقیق ترکیبي، مي توان از استراتژي تحقیق فراتحلیل هم استفاده کرد. 
تحقیقات پیمایشي. در طرحهاي پیمایشي، پژوهشگر هستي شناسي عیني داشته و همچنین 
کنترل شدید و غیرمنعطف است. پیمایش روشي است براي بدست آوردن اطالعاتي درباره 
دیدگاهها، باورها، نظرات، رفتارها یا مشخصات گروهي از اعضاي یک جامعه آماري از راه 
انجام تحقیق است. به عبارت دیگر، پیمایش مجموعه اي از روش هاي منظم و استاندارد 
است که براي جمع آوري اطالعات دربارة افراد، خانواده ها و یا مجموعه هاي بزرگتر مورد 
اس��تفاده قرار مي گیرد. در واقع پیمایش هم ابزار اس��تفاده ش��ده براي جمع آوري داده ها و 
هم به فرآیندهاي بکارگرفته ش��ده هنگام بهره گیري از آن ابزار اطالق مي ش��ود. یکي از 

استراتژیهاي تحقیقات پیمایشي، تحقیق تطبیقي است. 
انتقال مطلب به رسانه )مدیریت رسانه( . هر چه بر اهمیت وسایل ارتباط جمعي در جوامع 
افزوده مي ش��ود،  هم خود آنها و هم فرایند ارتباط جمعي بیش��تر مورد توجه قرار مي گیرد. 
رس��انه هاي جمعي امروزه به عنصر جدایي ناپذیر از زندگي بش��ري مبدل ش��ده اند که در 
تمامي عرصه هاي آن از اقتصاد گرفته تا سیاس��ت و فرهنگ نقش بي بدیلي ایفا مي کنند 
.  منظور از انتقال مطلب به رس��انه، نحوه تعامل س��ازمان با رس��انه هاي ارتباط جمعي در 
قالب تهیه ، ارسال و اصالح خبر است. ارتباط سازمان با خبرنگاران نیز در همین چارچوب 
قابل تعریف است. با بهره گیري از انتقال مطلب به رسانه هاي جمعي، سازمان مي تواند به 
صاحب نظران و دیگر مخاطبان کلیدی دست یابد. رسانه های جمعی، به معنای آن است 
که جریان اطالعات از طرف یک منبع روابط عمومی می تواند به شکلی کارا و به سرعت به 
مخاطبان زیادي برسد. بر اساس تقسیم بندي دو بعدي از استراتژیهاي ارتباطات، مي توانیم 

استراتژیهاي انتقال مطلب به رسانه ها را هم در چهار گونه شناسایي کنیم. 
 نمودار 12- گونه های استراتژي انتقال مطلب به رسانه ها

 اقتباس از: )ویلکاکس و همکاران،  1386(
ارائه سریع و دقیق واقعیت. زمانی که اثر رسانه روی مردم  مالیم است و قدرت تحلیل عموم 
هم باالست متخصصان لزومی در دستکاری واقعیت نمی بینند. در این حالت، رویدادها 
و واقعیتهاي سازماني به سرعت و با دقت باال در اختیار مخاطبان قرار مي گیرد. این حالت 

باعث مي شود که از ایجاد واقعیت و اخبار نادرست جلوگیري شود. 
آرای��ش توال��ي )تق��دم و تاخر( واقعیت.  زمانی که قدرت تحلیل عموم راجع به مس��ئله ای 
اندک باشد متخصصان روابط عمومی آن واقعیت را می توانند به نفع سازمان آرایش کنند 
و به رس��انه ها ابالغ کنند. در این حالت س��ازمان در ارائه واقعیت به مخاطبان، آن را طبق 
مفهومي ک��ه مي خواه��د در ذه��ن مخاطبان ایجاد کند، به توالي خاصي عرضه مي کند. در 

این حالت سازمان انتظار دارد مفهومي مورد نظرش را منتقل کند. 
تعدیل و اصالح واقعیت.  زمانی که اثر رسانه روی عموم زیاد است طبق نظریه برداشت 
محققان دوس��ت دارند محتوای خبر رس��انه های جمعی واقعیت تعدیل ش��ده بنامند، زیرا 
رویدادها را طوری دستکاری می کنند که از نظر خواننده دقیقتر، منطقی تر و جالبتر باشد. 

بعضی اوقات این واقعیت تعدیل شده بر باور عموم اثر می گذارد.
تبدیل موضوع به صدر اخبار.  زمانی که عموم مخاطبان به رسانه ها وابسته اند اطالعات 
کمی از موضوع دارند منابع رسمی از مزیت اول مطلع شدن از یک بحران و مسئله را بهره 

مندند. و یک موضوع را می توان به صدر اخبار منتقل کرد. در استراتژي تبدیل موضوع به 
صدر اخبار، سازمان قصد دارد اطالع رساني کافي را به مخاطبان خود داشته باشد. 

ارتباط با مخاطبان و ذي نفعان. ازآنجایي که ارتباطات استراتژیک به معناي به کارگیري 
روشهاي ارتباطي کاماًل برنامه ریزي شده، مي باشد این گام از اهمیت بسیار زیادي برخوردار 
است. افکار عمومي شامل آن دسته از مردم است که به نحوي با سازمان در ارتباط هستند، 
مخاطبان آن دس��ته از مردم هس��تند که پیام ارس��الي از سوي سازمان را دریافت مي دارند. 
در ای��ن مرحل��ه از برنامه ری��زي، افکار عمومي س��ازمان را به مثابه مخاطباني که با آنها در 
ارتباط هس��تید، تصور کنید و س��عي کنید تا عناصر مختلف یک ارتباط اثربخش با آنها را 

مد نظر قرار دهید. 
 نمودار 13- گونه های استراتژي ارتباطات اثربخش باعموم

 اقتباس از : ) اعرابي و فیاضي، 1388(
تعامل با مخاطبان.   این اس��تراتژي اولویتهاي مخاطبان و ذینفعان را مالک اصلي قرار 
داده و درصدد برقراري یک ارتباط دوطرفه اثربخش است. مخاطب آگاه و پیام اطالعاتي 

مناسب از الزامات این استراتژي است.
تغییر نگرش مخاطبان.  این اس��تراتژي اس��اس تبلیغات اس��ت که با هدف ایجاد ارتباطات 
مطلوب و موثر با ذینفعان انجام مي ش��ود. این اس��تراتژي باید همراس��تا با دانش، نگرش و 

رفتار مخاطب باشد.
جلب نظر مخاطبان. هدف این اس��تراتژي برقراري ارتباط بین س��ازمان و محیط و یا بین 
کارکنان است. این استراتژي زماني به کار مي رود که منافع و خواسته هاي متعارضي بین 
طرفین وجود داش��ته باش��د؛ در نتیجه به دنبال یک توافق دوطرفه، مذاکره ش��فاف و ایجاد 

فضاي مناسب جهت ایجاد توافق و اجماع است.
آگاه س��ازي مخاطبان. هدف این اس��تراتژي ارائه اطالعات به منظور آگاه س��ازی عموم از 
فعالیتهای سازمان می باشد. این استراتژي به یک سیاست همه جانبه و فراگیر نیاز دارد تا 

پیام هاي روشن، واضح و آگاهي دهنده در دسترس مخاطب قرار گیرد.
نشر مطلب  )انتشارات(. از کلماتي که در چاپ مطالب یک گزارش یا یک داستان استفاده 
مي شود، مي توان بارها استفاده کرد. پیامهایي که در قالب جمله بندي این کلمات شکل 
مي گیرند و از طریق روزنامه ها، مجالت و کتابها ارس��ال مي ش��وند، یک عنصر اساس��ي را 
در کار ارتباطات ش��کل مي دهند. در اس��تراتژیهاي نش��ر، موضوع مورد توجه عبارت است 
از نحوه اي که روابط عمومي صنعت نفت مي خواهد مطالب مورد نظر خود را به مخاطب 
برساند. رسانه هاي چاپي مانند روزنامه ها و مجالت و دیگر نشریات ادواري و کتابها براي 
ارتباطاتي مناسب هستند که باید براي مدتي نگهداري و بازخواني شوند. روزنامه ها، سریع تر 
و گسترده تر هستند. مجالت دیرتر چاپ شده و عمیق تر به موضوعات نگاه مي کنند. احتمال 
این که مجالت، مخاطبان خاصي را هدف فعالیتهاي خود قرار دهند، بیشتر است. کتابها 
هم دیرتر منتشر مي شوند، اما تاثیرگذاري آن بر مخاطبان بیشتر است. روشهاي مختلفي 
براي نشر مطلب وجود دارد. بمنظور گونه شناسي این روشها از کتاب ویلکاکس و همکاران 

)1386( در زمینه انتشار مطالب استفاده شده است.  
 نمودار 14- گونه های استراتژي نشر مطالب

اقتباس از : ) ویلکاکس و همکاران، 1386(
نش��ر علمي و تخصصي )کنفرانس��هاي علمي، مجالت  و کتب تخصصي(.   در این گونه، 
مطالب مورد نظر روابط عمومي در سمینارها و محافل علمي مطرح شده و با در نظر گرفتن 
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ارتباطات دوسویه قصد تغییر نگرش و رفتار متخصصان و عموم را دارد. 
نشر داخلي )نشریات سازمان(.  در این استراتژي مطالب مورد نظر روابط عمومي در سازمان 

ارائه شده و تعامل دو سویه بین مخاطبان و روابط عمومي ایجاد مي شود. 
نشر تخصصي )مجالت تخصصي(. مجالت مرجع و تخصصي قدرت متقاعدکنندگي خوبي 
دارند. سازماني که قصد دارد مطالب خود را به صورت یک سویه به مخاطبان ارائه داده و 

آنها را ترغیب به انجام کاري کند، این مجالت منبع مناسبي به شمار مي آیند. 
نشر گسترده )روزنامه و ماهنامه(.  در این گونه از استراتژیهاي نشر، مطالب بیشتر جهت 

اطالع رساني بوده و از طریق روزنامه هاي سراسري در اختیار عموم قرار مي گیرد. 
ارتباط��ات خارج��ي. ارتباط��ات خارج��ي را مي توان به عنوان تالش برنامه ریزي ش��ده و 
س��ازمان یافتة یک ش��رکت، موسس��ه یا دولت براي برقراري روابطي مفید با مخاطبان و 
مردم دیگر کشورها دانست. این مخاطبان را مي توان به عنوان گروههاي مختلفي از مردم 
تعریف کرد که تحت تاثیر عملیات یک شرکت خاص، موسسه یا دولت قرار مي گیرند و 
ی��ا مي توانن��د ب��ر آن اثر بگذارند. در ارتباطات خارجي، تفاوتهاي موجود در زبانها، قوانین و 
فرهنگ ها به عنوان عناصر مهمي هس��تند که باید مورد توجه قرار گیرند. همین تفاوتها 
باعث مي ش��ود که ارتباطات خارجي را به عنوان یک زیرسیس��تم مس��تقل در مجموعه 
زیرسیستمهاي ارتباطات تعریف کنیم. به همین دلیل، فعالیتهایي که ارتباطات سازمان در 
ارتباطات خارجي دارد، متفاوت با ارتباطات داخلي هستند. براي گونه شناسي استراتژیهاي 
ارتباطات خارجي نیز از کتاب ویلکاکس و همکاران )1386( استفاده شده است. در ادامه 

چهار گونه استراتژیک ارتباطات خارجي ارائه مي شود. 
 نمودار 15- گونه های استراتژي ارتباطات خارجي

اقتباس از : ) ویلکاکس و همکاران، 1386(
عضویت در نهادهاي بین المللي )تعامل موثر با سازمانهاي عضو(.  در حالتي که سازمان 
بر روابط دوسویه و پیامهاي ضمني تاکید داشته باشد، از استراتژي عضویت در نهادهاي 
بین المللي استفاده مي کند. در این حالت، سازمان در جوامع بین المللي حضور موثري داشته 
و در آن نقش موثري را ایفا مي کند. سازمانهاي عضو، سازمانهایي هستند که از افرادي با 
یک عالقه و هدف مشترک چه از حیث تجاري و کاري و چه از حیث اجتماعي تشکیل 
مي شود. هدف آنها، کمک و خود بهبودي دو جانبه است. آنها اغلب از نقطه مشترک گروه 
خود براي ارتقاي رفاه جامعه، تایید قانون و حمایت از عناصر با ارزش اجتماعي اس��تفاده 

مي کنند )ویلکاکس و همکاران، 1386، 735(.
تقویت توانمندي داخلي )شرکت در نمایشگاهها و همایشها(. اگر سازمان روابط دو جانبه را 
در ارتباطات خارجي خود مد نظر قرار دهد و در عین حال تاکید بر معنابخشي عیني داشته 
باشد،  در این حالت سعي مي کند که تواناییهاي داخلي خود را از طریق انتقال تجربیات و 
دانش مورد نیاز ارتقاء بخش��د. بهترین اس��تراتژي در این زمینه، ش��رکت در نمایشگاهها و 
همایشهایي هست که امکان عرضه دانش، تجربیات و تکنولوژي در آنها فراهم مي شود 
همکاري محدود بین المللي )معرفي توانایي و کسب اعتبار(.  وقتي که سازمان در ارتباطات 
خارجي خود بر ارتباطات یک سویه توجه دارد و همچنین معنا بخشي براي آن به صورت 
ضمني تعریف مي ش��ود، در این حالت مي تواند اس��تراتژي همکاري محدود را در س��رلوحه 
ارتباطات خارجي خود قرار دهد. سازمان، رقابت در محیط بین الملل را پذیرفته و از جانب 
رقبایش در محیط بین المللي تحت فشار است. در این صورت معرفي توانایي و کسب اعتبار  

در عرصه بین المللي روش مناسبي است. 

اطالع رس��اني بین المللي )ارتباط بر حس��ب ضرورت با مخاطبان بین المللي(.  س��ازماني 
که در اس��تراتژي ارتباطات خارجي خود، بر روابط یک س��ویه تاکید دارد و همچنین در 
معنابخشي بر عینیت توجه دارد، از استراتژي اطالع رساني بین المللي استفاده مي کند. در 
این اس��تراتژي، س��ازمان عالقه  زیادي به برقراري روابط خارجي نداش��ته و تالشي هم در 
این زمینه انجام نمي دهد. ارتباطات خارجي س��ازمان تنها بر حس��ب ضرورت و به صورت 
کاماًل محدود انجام مي شود. در صورتي هم که نیاز به ارتباطات خارجي وجود داشته باشد، 

از طریق اطالع رساني بین المللي این ارتباطات انجام مي شود. 
ارتباطات الکترونیک. ارتباطات الکترونیک، پدیده اي است تکنولوژیک که زاییده انقالب 
اطالعات و ارتباطات است. در تعریفي ساده، ارتباطات الکترونیک شامل شیوه هاي اجرایي 
وظای��ف روابط عمومي با اس��تفاده از ابزاره��اي الکترونیکي تعریف کرد )کرم پور، 1389(. 
اس��تفاده از فناوریهاي نوین هدف ارتباطات الکترونیک نیس��ت، بلکه ابزاري در خدمت 

ارتباطات سازماني براي دستیابي به اهداف سازمان است.  
 نمودار 16- گونه های استراتژي ارتباطات الکترونیک

اقتباس از: )کرم پور، 1389(
مجازي. ارتباطات الکترونیک مجازي را مي توان نوعي از ارتباطات دانست که در حقیقت 
وجود خارجي ندارد، هر چند ممکن است سازمان اصلي متبوع آن در جهان واقعي وجود 
داشته باشد. اني فرایند اشاره به نوعي از فعالیت ارتباطات دارد که فعالیتهاي آن در چارچوب 
سازمان بروکراتیک نیست و هر یک ماموریتهاي آن توسط بخش خصوصي یا اشخاص 
منفرد در خارج از سازمان انجام مي شود. در این حالت، ارتباطات به صنعت تبدیل مي شود 
و امور آن توسط متخصصان هر فن با استفاده از تازه ترین تکنولوژیها صورت مي پذیرد و 

نتایج آن در اختیار سازمان قرار مي گیرد )کرم پور، 1389، 100(. 
سایبر. برخي از صاحبنظران، ارتباطات الکترونیک سایبر را کامل ترین و جامع ترین 
ش��کل ارتباط��ات الکترونی��ک مي دانن��د )کرم پور، 1389، 99( منظ��ور از ارتباطات 
الکترونیک س��ایبر فرایندي اس��ت که در آن روابط عمومي به صورت کاماًل آنالین 
درآمده که ویژگي  تعاملي و مش��ارکت پذیري آن بس��یار برجس��ته اس��ت. مخاطب یا 
مشتري در روابط عمومي سایبر در جایگاه اول اهمیت قرار دارد و به جاي توده هاي 
انبوه به تک تک افراد توجه کامل مي شود. هیچ نامه اي بدون پاسخ نمي ماند و هیچ 
انتقادي از نظرها پنهان نمي ش��ود. کارکنان ارتباطات الکترونیک س��ایبر نه تنها در 
س��اعات اداري،  بلکه در تمام مدت ش��بانه روز و در تمام ایام هفته و در تمام زمانها 
و مکانه��ا ب��ه انج��ام فعالیت مي پردازند. گاهي رخ��دادي در یک روز تعظیل، نیازمند 
توجه و واکنش است و این کار باید توسط کارکنان روابط عمومي سایبر و با استفاده 
از اختیارات و س��طوح دسترس��ي آنها به وب س��ایت س��ازماني یا پست الکترونیکي یا 

پیام رسانان فوري صورت گیرد. 
آن الین. با آن الین ش��دن ارتباطات، خدمات به صورت ش��بانه روزي در اختیار مخاطب 
و مش��تري قرار مي گیرد. براي رس��انه هاي مبتني بر وب  اعتبار قایل مي ش��ود، خبردهي و 
خبریابي مبتني بر فضاي وب مرس��وم مي ش��ود، اخبار روابط عمومي عالوه بر رس��انه هاي 
مکتوب و رس��انه هاي صوتي و تصویري، براي رس��انه هاي اینترنتي نیز ارس��ال مي شود. 
همایشهاي خبري به صورت آن الین برگزار مي شود. امکان انتشار همزمان مصاحبه ها 
و گفتگوهاي زنده روي اینترنت فراهم مي ش��ود، تکذیبیه ها و پاس��خهاي رس��مي براي 
نشریه هاي الکترونیکي، سایتها، وبالگها و خبرگزاریهاي اینترنتي فرستاده مي شود و به طور 

کلي، روابط عمومي آن الین نسبت به محتواي تولید شده در اینترنت عکس العمل نشان 
مي دهد. همچنین شرکت در اتاقهاي گفتگو و ارسال نامه ها از طریق پست الکترونیکي 

جدي گرفته شده و وب سایت سازماني فعال مي شود. 
دیجیت��ال. در ارتباط��ات الکترونی��ک متون تولیدي و محتواي مورد نظر از فرمت معمولي 
چاپي به ش��کل الکترونیکي تبدیل مي ش��ود ولي هنوز محتواها همان محتواهاي روابط 
عمومي سنتي هستند. با این تفاوت که قابلیت جستجو و کپي مطالب به صورت دیجیتال 

براي مخاطب وجود دارد.
جمع بندي 

در این مقاله الگوهاي فرایندي و نتیجه اي برنامه ریزي استراتژیک ارتباطات معرفي شد، 
الگوه��اي فراین��دي ب��ه روش یافتن نتایج کمک کرده )چگونگي( و الگوهاي نتیجه اي به 

نتایج برنامه ریزي استراتژیک )چیستي( مربوط است. 
جدول 1- الگوهای عمومی و اختصاصی تدوین استراتژی روابط عمومی

از جمع بندي الگوهاي فوق، مي توان به دو الگوي فرایندي و نتیجه اي اشاره کرد که در نمودار 
زیر آمده است. پژوهشگران عالقه مند به برنامه ریزي استراتژیک در روابط عمومي مي توانند 
با بهره گیري از الگوي فرایندي به تعریف متدولوژي و مراحل انجام برنامه ریزي استراتژیک 
پرداخته و با استفاده از الگوهاي نتیجه اي، گونه هاي اصلي استراتژیهاي روابط عمومي را 
احصاء کنند. به عبارت دیگر الگوهاي نتیجه اي مبنایي براي شناسایي استراتژیها و همچنین 

اطمینان از جامع بودن آنها ارائه مي دهد. 
  نمودار 17-الگوي تلفیقي )فرایندي و نتیجه اي( برنامه ریزي استراتژیک روابط عمومي
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