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دكتر سعيد رضا عاملي موسس و عضو هيات امناي كالج دكتر سعيد رضا عاملي موسس و عضو هيات امناي كالج 
اسالمي مطالعات پيشرفته لندن ؛ عضو هيات علمي دانشگاه اسالمي مطالعات پيشرفته لندن ؛ عضو هيات علمي دانشگاه 

تهران و موسس و رئيس موسسه مطالعات امريكاي شمالي و تهران و موسس و رئيس موسسه مطالعات امريكاي شمالي و 
اروپا  دراين دانشگاه است.

وي اواخر دهه 50 تحصيالت خود را در رشته مهندسي وي اواخر دهه 50 تحصيالت خود را در رشته مهندسي 
مكانيك در  آمريكا رها كرده و به مطالعات ديني در حوزه مكانيك در  آمريكا رها كرده و به مطالعات ديني در حوزه 
مطالعات اسالمي عالقه مند  شد. دكتر عاملي دانش آموخته مطالعات اسالمي عالقه مند  شد. دكتر عاملي دانش آموخته 

كارشناسي علوم اجتماعي از دانشكده علوم اجتماعي كارشناسي علوم اجتماعي از دانشكده علوم اجتماعي 
دانشگاه تهران  و كارشناسي ارشد جامعه شناسي از دانشگاه دانشگاه تهران  و كارشناسي ارشد جامعه شناسي از دانشگاه 

كارشناسي علوم اجتماعي از دانشكده علوم اجتماعي 
دانشگاه تهران  و كارشناسي ارشد جامعه شناسي از دانشگاه 

كارشناسي علوم اجتماعي از دانشكده علوم اجتماعي كارشناسي علوم اجتماعي از دانشكده علوم اجتماعي 
دانشگاه تهران  و كارشناسي ارشد جامعه شناسي از دانشگاه 

كارشناسي علوم اجتماعي از دانشكده علوم اجتماعي 

دوبلين است و تحصيالت دوره دكتري خود را در دانشگاه دوبلين است و تحصيالت دوره دكتري خود را در دانشگاه 
رويال هالووي لندن به پايان برده است. اين مقاله در دومين رويال هالووي لندن به پايان برده است. اين مقاله در دومين 

همايش روابط عمومي الكترونيك ارايه شده است.همايش روابط عمومي الكترونيك ارايه شده است.

دولت موبايل، شركت هاي موبايل و روابط عمومي موبايل
در پرتو ارتباطات تقويت شدهدولت موبايل، شركت هاي موبايل و روابط عمومي موبايل

Administrator
Highlight
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مقدمه
دارد  امور شناخته شده  هگل1 جمله معروفى در خصوص 
كه مى گويد: “آنچه را كه ما شناخته شده مى دانيم، صرفا به 
اين دليل كه ما آن را شناخته شده فرض مى كنيم، شناخته 
شده محسوب نمى شود” (هگل، 1967:62). با اين نگاه بايد 
گفت كه جهان مجازى برفرض شناخته شده بودن، يكى از 
دو  در جهان  است.  پديده هاى عصرجديد  ترين  ناشناخته 
فضائى شده جديد (عاملى، 1382 الف و ب و 1383 الف 
و ب)،در برنامه ريزى هاى محلى، شهرى (عاملى، 1384) 
و هم در برنامه ريزى هاى ملى و جهانى صرفا به ظرفيت 
هاى  “ظرفيت  كمتر  و  شود  مى  توجه  فيزيكى  جهان  هاى 
جهان مجازى” مورد توجه جدى قرار مى گيرد. ذهنيت ها و 
فرايندهاى اجتماعى همچنان از “مجازى گرايى2” و “مجازى 
شدن3 ” فاصله دارند و در فضاى “مجاز بودگى4” ،پيوندهاى 
تشكيل  را  ما  زندگى  غالب  وجه  آنولوگ  نگاه  و  آنولوگ 

مى دهد  (عاملى، 1385ب).  
و  موبايل  مجازى،دولت  جهان  هاى  خروجى  از  يكى 
حكمرانى موبايل است كه ماهيت و منطق آن ناشناخته است.  
ايده دولت موبايل ادامه استراتژى حكمرانى از طريق دولت 
– الكترونيك ،است كه  ضمن وجود تفاوت هاى كاركردى 
به  الكترونيك  دولت  با   (2006 همكاران،  و  (آبرامويسز5 
مى شود.  ،محسوب  الكترونيك  دولت  پارادايم  ادامه  نوعى 
ايده دولت موبايل بر اساس يك ايده ساده ارتباطي طراحي 
شده است كه بر اساس آن “دسترسى فورى و لحظه اى به 
خدمات و اطالعات دولتى6” امكان پذير مى شود (موخرجى 

و بيزواز7، 2005).  
دولت موبايل در واقع “دولت مرتبط با افراد در حال حركت 
جامعه” و برخواسته از يك “شبكه ارتباطى همه جا حاضر8” 
(مينگ چانگ و همكاران، 2006) است.  دولت موبايل يك 
استراتژى و يا سياست كالن محسوب مى شود كه راهبرد 
هاى مختلفى  در حوزه “ارايه خدمات دولتى”و “توسعه بهره 
ورى آسان” از منابع خدمات دولتى را فراهم مى سازد (لى و 
همكاران9، 2006).  دولت موبايل  از طريق خدمات دولتى 
كوچك  كامپيوترهاى  سيم،  بدون  هاى  تلفن  واسطه  با  كه 
قابل حمل (لپ تاپ ها)، دستگاه هاى “كمك كار دجيتال 
مرتبط  خود  شهروندان  با  سيم  بدون  اينترنت  و  فردى10” 
مى شود. در واقع دولت موبايل ما را به مفهوم “دولت همه 
در  آن،دولت  مبناى  بر  كه  كند  مى  نزديك   ” حاضر11  جا 
را  خود  شهروندان  با  ارتباط  امكان  زمان  هر  در  و  هركجا 
شدن  ريخته  هم  در  محصول  حاضر  جا  هم  دولت  دارد.  

جغرافيا يا به تعبير “ميشل سر” “هر كجا آبادى12” و به تعبير 
ديگر حضور “همه مكان ها در يك جا و يك مكان در همه 
مكان ها” كه منجر به تضعيف قدرت مكان شده است (به نقل 

از رابينز و وبستر، 1385:340). 
امكان  كه  است  دولتى  مطلوب13”،  الكترونيك  “دولت 
استفاده آسان از منابع را در سطح محلي،  ملي، منطقه اى و 
در روندهاى  بين المللي فراهم مي آورد و امكان دسترسي 
همگاني شهروندان  از خانه،  محل كار، مدارس،  كتابخانه 
فراهم  دولتى   منابع  و  دولت  به  را  ها  مكان  ساير  و  ها 
الكترونيك  دولت  خصوص  در  مسئله  مهمترين  كند.  مي 

مطلوب، تامين ابعاد خصوصي و امنيتي ارتباط است.
دولت الكترونيك يك دولت ثابت ولى با ظرفيت هاى متغير 
تغيير و  پارادايم  اين دولت در يك  است و ظرفيت سازى 
قابل  جديد  هاي  تكنولوژي  با  انطباق  در  انعطاف  قابليت 
مثل  خاص  هاى  ظرفيت  با  الكترونيك  دولت  است.  فهم 
كارت هاى ملى هوشمند، نظام بانكى هوشمند، انتخابات و 
انواع فرم هاى عضويت  الكترونيك و همچنين  راى گيرى 
امكان تعامل الكترونيكي و ايجاد تعامل ارتباطى بين شهروندان 

و سازمان ها و نهادهاى دولتى را تحقق مي بخشد.
دولت و شركت هاي موبايل امكان خدمات دهي و ارتباط 
انعطاف  با يك ظرفيت  با شهروندان و مصرف كنندگان را 
پذيري باال و  يا يك ابزار تكنولوژيكي بسيار ساده كه ديوايس 
فراهم  دهد،  مي  قرار  فرد  هر  اختيار  در  را  ارتباطي  هاي 
تري  فراگير  حوزه  كه  ايست  ايده  موبايل  دولت  كنند.  مي 
را پيش روي دولت مي گذارد كه از آن تعبير به ”خدمات 
دولت از طريق موبايل“ مي شودو بسياري از خدمات اعم 
از امور مربوط به بانك ها، آموزش و پرورش،  كارت هاي 
خصوصا  و  پزشكي  خدمات  حتي  و  ها  دادگاه  اعتباري،  

  ١-Hegel-Hegel
  ٢-Virtualism -Virtualism 
  ٣-Virtualization-Virtualization
  ٤-Virtuality -Virtuality 
  ٥-Abramowicz etal-Abramowicz etal.  

  ٦-Instant availability of services and 
information
  ٧- Mukherjee and Biswas
  ٨-Ming-Chang etal. 
  ٩-Lee etal. 

  ١٠-Personal Digital Assistants
١١- Ubiquitous Government 
  ١٢-Pantopian Ideal 
  ١٣-Good Electronic Government 
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روابط  و  تجاري  ارتباطات  حال  عين  در  و  فوري  مسائل 
پيام  از طريق موبايل و  عمومي مراكز دولتي و خصوصي  
هاي كوتاه فراهم مي  شود.  در واقع دولت موبايل با نگاه 
فن آورى  ديجيتالي و مبتنى بر خدمات وب سايتى(شارما 
امكان  خدمات  اين  است.  گوپتا1، 2004) طراحى شده  و 
گرائى  “مركز  انعطاف  با  و  مختلف  اشكال  در  را  دولتى 
دولت  موبايل  دولت  كند.  مى  فراهم  مركزگرائى”   غير  و 
از يك  دولتى  دليل كه خدمات  اين  به  باشد  مركز گرا مى 
مركزيت مجازى كنترل و اداره مى شود و در عين حال به 
ناحيه همه  از  متكثر و غير مركزى كه  دليل دسترسى هاى 
شهروندان بدون محدوديت جغرافيائى فراهم مى شود،  يك 

دولت غير مركزى است.

تكنولوژيك  منطق  از  موبايل  دولت  بر  حاكم  منطق       
بعنوان  اينترنت  كه  تفاوت  اين  با  كند،  مي  تبعيت  اينترنت 
جهان  خدمات  با  را  فرد  سيم”   با  ارتباطي  “صنعت  يك 
مجازي مرتبط مي كند ولي موبايل “صنعت ارتباطي بدون 
تعامل  “ارتباط در حال حركت” و  قابليت  سيم2” است كه 
ارتباطي دولت وشركت هاي خصوصي را با “جامعه در حال 
صنعت  گفت  توان  مي  بعبارتي  سازد.  مي  فراهم  حركت” 
ارتباطي اينترنت و تلفن ثابت فقط امكان ارتباط را با جامعه 
نشسته ومستقر در مكان فراهم مي كرد و يك خالء ارتباطي 

با شهروندان “جامعه در حال حركت” وجود داشت.
دولت و شركت هاي موبايل از يك سو دولت فردي شده اي 
خانه  و  خانواده  از  آن  شهروندي  ارتباطي  واحد  كه  است 
(آدرس پستي) به فرد منتقل مي شود و از سوي ديگر نوع 
ارتباط آن كه در گذشته مبتني بر “ارتباط در حال سكون” 
تفاوت  شود.  مي  منتقل  حركت”  حال  در  “ارتباط  به  بود 
اين دو فضا حضور فردي شده تر،  گسترده تر و فوري تر 
كاربران  زندگي  در  رساني  خدمات  هاي  سازمان  و  دولت 

مي باشد. 
از  خدمات  ارايه  به  محدود  موبايل“  ”دولت  هاي  ظرفيت 

خدمات  مجاني  دريافت  شامل  بلكه  نيست،  دولت  خدمات سوي  مجاني  دريافت  شامل  بلكه  نيست،  دولت  سوي 
دولتى  از سوي مردم نيز هست. بنابر اين ”دولت موبايل“ 
سيستم خدمات رساني دو سويه است كه در هر دو طرف 
فضاى  موبايل  دولت  منظر  اين  از  شوند.  مي  منتفع  مردم 
جديدي از انعكاس “افكار عمومى” و دموكراسى مبتنى بر 
راى مردم را فراهم مى سازد. با توجه به امكان “نظرسنجى 
منظر  در  تواند  مى  دولت  اساسى  هاى  رفتار  تمام  فورى” 
گيرى  راى  بر  مبتنى  دموكراسى  گيرد.  قرار  عمومى  افكار 
همواره   ، بوده  جدى  بسيار  نقدهاى  محل  يكبار،  سال   4
نظام هاى دموكراتيك است. تجربه صدا  نقادان  مورد توجه 
و سيماى جمهورى اسالمى ايران در خصوص ارتباط گيرى 
با مردم از طريق اس ام اس، نشان داده است كه شهروندان 
ما انگيزه بسيار بااليى در انعكاس راى خود در زمينه هاى 
با  دارند.  را  مختلف خصوصا موضوعات ملى جامعه خود 
اين نگاه دولت موبايل، دولتي است به مراتب دموكراتيك تر 
و مرتبط تر با فضاى عمومى جامعه و در عين حال پاسخگو 

تر به جامعه مدنى ايران. 
 ارتباط دولت و شركتهاى موبايل با افكار عمومى جامعه، ازمنظر 
بازاريابى و خوشنودى شهروندان و مشتريان از ارايه خدمات 
نيز موضوع بسيار مهمى است  يا مصرف يك كاال  دولتى و 
كه امكان بررسى رضايتمندى شهروندان و مصرف كنندگان و 
تغييرات الزم در مسير خدمات دهى و توليد كاال ها را فراهم 
مى سازد. در كنار توليدات مهم بعنوان مثال  بعد از توليد و 
بررسى رضايت  امكان  بالفاصله  اتومبيل جديد،  فروش يك 
مشترى نسبت به ابعاد مختلف توليد فراهم مى شود. انعكاس 
نظر مشترى، مسير را براى توليد بهتر و فروش گسترده تر فراهم 

مى كند.  
اگر روابط عمومى الكترونيك را نظام فراگير كامپيوترى به 
معناى ارتباط فراگير، فورى و مستمر با شهروندان، مخاطب 
و مشتريان به منظور معرفى خدمات و بررسى رضايتمندى 

١- Sharma and Gupta
  ٢-Wireless Communication Industry-Wireless Communication Industry
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مخاطب تعريف كنيم، دولت موبايل و روابط عمومى موبايل 

در حلقه منطق دولت موبايل با هم گره مى خورند. در اين 

مقاله ابتدا ضمن معرفى سابقه و پيشينه دولت موبايل،  منطق 

قرار  بررسى  مورد  موبايل  عمومى  روابط  و  موبايل  دولت 

عمومى  روابط  و  موبايل  دولت  منطق  معرفى  با  گيرد.  مى 

عمومى  روابط  و  دولت  فهم  زبان  واقع  در  موبايل،  دولت 

موبايل معرفى مى شود و در پرتو اين نگاه ، كاركرد هاى 

متنوع و متكثر دولت و روابط عمومى موبايل  قابل تبيين و 
تعريف است. 

1. دولت موبايل ؛ مفهوم و پيشينه
همزمان1”  ارتباطات  “صنعت  موبايل،  تكنولوژيك  پشتوانه 

و  مورس  با  كه  همزمان  ارتباطات  صنعت  پرتو  در  است. 

آغاز شد، شاهد ظهور و توسعه صنعت مخابرات  تلگراف 

تلويزيون  و  راديو  يعنى  آن  به  وابسته  اى  رسانه  صنايع  و 

بوديم و اين روند با ظهور اينترنت گستره وسيعى از “ارتباط 

همزمان” را بوجود آورد و در نتيجه مفهوم “ارتباطات همه 

تحول  بزرگترين  معرض  در  را  ارتباطى  جا حاضر” عرصه 

تاريخ ارتباطات بشر قرار داد. بر اين اساس دولت موبايل با 

ايده “حضور همگانى و همه جائى دولت” شكل گرفت. اين 

حضور همگانى در بستر ارتباطى همه جا حاضر و فضاى 

همزمان  ارتباط  واقعى  امكان   ، شده  مند  ابزار  كامپيوترى 
دولت با همه شهروندان را فراهم آورده است. 

با  مقايسه  قابل  جهان  در  موبايل  نفوذ  وسعت  و  سرعت 

هيچيك از صنايع ارتباطى گذشته نيست. هم اكنون نزديك 

ميليارد   2/5 كه  دارد  وجود  جهان  در  موبايل  ميليارد   3 به 

بر  باشد2؛ در حاليكه  ام مى  به جى اس  اشتراك آن متعلق 

اساس آخرين آمار سايت اينترنت در جهان3،  نفوذ اينترنت 

يعنى  موبايل  نفوذ  سوم  يك  به  نزديك  فراوانى  لحاظ  به 

1.154.358.778مي باشد، كه نزديك به 18درصد جمعيت 
جهان را در بر مى گيرد.    

رنگ  كم  شاهد حضور  ابتدا   ، برگرديم  عقب  به  كمى  اگر 

رايانه هاي شخصى  بوديم. زمزمه پايان بخشيدن به قدرت 

خيره كننده رايانه هاي شخصي، از زماني آغاز شد كه انديشه 

نويد  و  مطرح شد  در سال 1996  فراگير”  كردن  “رايانه اي 

آمدن رايانه هاي موبايل، از سال 1998 بصورت معنا بخش و 

قابل پذيرش مطرح شد (اكونوميست، بعد از كامپيوتر هاي 
فردي،  10 سپتامبر 1998). در واقع قدرت تلفن همراه از 
زمانى جدى شد كه ديوايس هاى كامپيوتر و صنعت ارتباطى 
دليل  دو  به  اتفاق  اين  افتاد.  اتفاق  اينترنت  به  همراه  تلفن 
كار پيچيده اي بود:1) حافظه كوچك تلفن همراه 2) كوچك 

بودن دكمه هاى تلفن همراه. 
تخيلي  حدودي  تا  آغاز  در  كه  مايكروسافت  اصلي  شعار 
هر  در  ميزو  هر  روي  بر  كامپيوتر  “يك  شد،  مي  محسوب 
خانه4 ” بود. ولي با رويكرد نظام فراگير كامپيوترى، اين شعار 
تبديل  به “يك كامپيوتر در هر جيب” شده است. ماموريت 
اوليه مايكروسافت ديگر پاسخگوي “فضاي ارتباطي” جديد 
نيست. بر اين اساس مايكروسافت ماموريت اصلي خود را به 
اين هدف تغيير داد كه “تقويت قدرت ارتباطي مردم از طريق 
نرم افزار فراگير، در هرزمان، در هر مكان با هر وسيله اي5 ”.

اقتصادى، سياسى و فرهنگى مى توان گفت  در فرايندهاى 
يا  و  موبايل6”  “تجارت  موبايل،  دولت  ايده  ساز  زمينه 
“بازرگانى موبايل7 ” بود كه در اواخر دهه 90 ميالدى شكل 
با  “تجارت   ،” موقعيتى8  “تجارت  تحقق  بدنبال  كه  گرفت 
همراه  تلفن  طريق  از   ” تلويزيونى10  “تجارت  و    ” صدا9 
بوجود آمد. در اين روند، ايده دولت موبايل در سال 2001 
و   گرديد  آغاز  آن  اي  برنامه  كارهاي  و  ساز  و  شد  مطرح 
سال  در  ساسكس   دانشگاه  در  اروپائي  كنفرانس  اولين  با 
2005پر رنگ تر شد و در يك فرايند كاربردي قرار گرفت.

محلى  هاي  حكومت   نظام  در  تغيير  يك  موبايل  دولت 
محسوب  جهانى  و  اى  منطقه  ملى،   ،(2007 (دوقرتى11، 
“نگاه  تقويت  و  تكنولوژيك  روند هاى  در  تغيير  مى شود. 
فرامحلى”، ساز و كار اصلى اين تغيير است. دولت موبايل 
ابعاد فردى شده و متحرك دولت الكترونيك را منعكس مى 
به  دولتى   موبايل  دولت  گفت  توان  مى  عبارتى  به  و  كند 
مراتب منعطف تر،  سريع تر ، فعال تر، فراگير تر و در عين 

حال متنوع تر مى باشد.
  برجستگى دولت موبايل به ارزش افزوده تلفن همراه بعنوان 
واسطه ارتباطى دولت با شهروندان بر مى گردد كه در چهار 
مقوله قابل طرح است:  1) آسودگي و سهولت ارتباطى 2) 
از محدوديت  بودن  رها   (4 و  بودن  فورى   (3 بودن  فردي 

زمان و مكان. 
موبايل  دولت  جانبه  همه  تحقق  تا  زيادى  فاصله  چه  اگر 
داريم، ولى اهداف اوليه  دولت موبايل را در مقوله هاى ذيل 

مى توان منعكس نمود: 
با  دولتى  نهادهاى  و  دولت  ارتباطات  كردن  فردى   (1

  ١-Simultaneous Communication Industry-Simultaneous Communication Industry
  ٢-http://www-http://www.gsmworld.com/index.shtml 
  ٣-http://www-http://www.internetworldstats.com/stats٧.htm 
  ٤-A computer on every desk and in every home-A computer on every desk and in every home.
  ٥-Empower people through great software, anytime, nay -Empower people through great software, anytime, nay 
place on any deviceplace on any device

٦- M-Business 
  ٧-M-Commerce 
  ٨-Positional Commerce – 
  ٩-Voise Commerce – (VC)
  ١٠-Télévision Commerce – (TC)
  ١١-Dougherty
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شهروندان و كارگزاران دولتى
و  شهروندان  ارتباطى  فرايندهاى  در  اصطكاك  كاهش   (2

كارگزاران دولتى با دولت
و  دولت  متقابل  ارتباطات  فردگرايانه  كردن  مند  نظام   (3

شهروندان 
4) بهينه كردن فرايندهاى ارتباطى با دو نگاه كاهش “زمان 

انجام كار” و سالمت اجتماعى و حفظ محيط زيست. 
ارزش  همراه،  تلفن  ذاتى  و  خاص  خصيصه  روند  اين  در 
افزوده مهمى را فراهم مى كند كه مى توان از آن تعبير به 
“اتصال در حال خاموش بودن” و يا “كار در هنگام خواب” 
تعبير نمود. فضاي هميشه متصل اينترنتي در موبايل شرايطي 
تا  است  كره  فراهم  همراه  تلفن  خدمات  و  كاربر  براي  را 
هميشه در فضاي متصل (online) قرار بگيرد و حتى هنگام 
انتقال  خاموش بودن، اطالعات را رد نمى كند و به مجرد 

ديتا، هزينه مكالمه اعمال مى شود. 
خدمات موبايل -اينترنت در چهار مقوله، قابل تقسيم بندي 
ديتا  انتقال   (3 اطالعات  انتقال   (2 مالي  انتقال   (1 است: 
(اطالعات قابل برنامه ريزي شده) 4) گذران اوقات فراغت 
و امور مربوط به زندگى روزمره مثل سرگرمى ها، خريد و 

مشاركت در برنامه هاى مختلف شبكه اى و جمعى. 
تجربه هاى متفاوتى درخصوص استفاده از تلفن همراه در 
فرايندهاى كارى دولت ها وجود دارد كه به بعضى از آنها 

مى توان اشاره نمود:
متروپوليتن  پليس  طريق  از  امنيتي  اخطارهاي  ارسال   •

انگليس
• در مالتا براي تجديد اعتبار گواهينامه و ساير موارد تجديد 

اعتبار، موضوع به شهروندان قبل از موعد  اعالم مي شود.
در سنگاپور نتايج آزمايش هاي پزشكي از طريق اس ام اس • در سنگاپور نتايج آزمايش هاي پزشكي از طريق اس ام اس • در سنگاپور نتايج آزمايش هاي پزشكي از طريق اس ام اس 

به شهروندان اعالم مي شود. 
در هنگ كنگ دولت براي ”اعالم هاي فوري“ به شهروندان • در هنگ كنگ دولت براي ”اعالم هاي فوري“ به شهروندان • در هنگ كنگ دولت براي ”اعالم هاي فوري“ به شهروندان 

از ”اعالميه هاي موبايلي“ استفاده مي كند. 
در نروژ و سوئد تاييد صحيح بودن پرداخت هاي مالياتي و • در نروژ و سوئد تاييد صحيح بودن پرداخت هاي مالياتي و • در نروژ و سوئد تاييد صحيح بودن پرداخت هاي مالياتي و 
يا وضعيت مالياتي فرد از طريق اس ام اس ارسال و دريافت 

مي شود. 
در فنالند بليط قطار از طريق اس ام اس خريداري مي شود • در فنالند بليط قطار از طريق اس ام اس خريداري مي شود • در فنالند بليط قطار از طريق اس ام اس خريداري مي شود 

و تاييديه دريافت مي شود. 
براساس پژوهش انجام شده در ايران كه سال گذشته توسط 
درصد   32  ، 1385الف)  (عاملى،  گرفت  صورت  نگارنده 
گيرد  مى  صورت  كار،  انجام  منظور  به  موبايلى  ارتباطات 
و مابقى ارتباطات مربوط به ارتباطات دوستانه (39درصد) 
عرصه  موبايل  دولت  ظهور  با  است.  (8درصد)  فاميلى  و 

پيدا  افزايش  اى  گسترده  بصورت  موبايل  كارى  ارتباطات 
خواهد كرد. 

جامعه نيست. بطور حتم شرايط زمانى، تكنولوژى هاى ارتباطى و روابط عمومى يك مفهوم و يك روش ارتباطى ثابت و مطلق 2. منطق ارتباطى حاكم بر روابط عمومى تلفن همراه يك  فرهنگى  و  سياسى  اقتصادى،  هاى  دارد. زيرساخت  عمومى  روابط  تعريف  باز  در  كننده اى  تعيين  مشتريان به منظور ايجاد يك ذهنيت مثبت نسبت به توليد  و روابط عمومي در يك نگاه اوليه،ايجاد يك رابطه با تك تك نقش 
و سليقه ها و خواسته ها” از طريق رباط هاى رايانه اى به سادگى روابط عمومى ديجيتالى “جستجو كردن و دنبال كردن” نيازها، فرد گرا بدنبال “پاسخگوئى متناسب با نياز هاى فرد”است. در نيازها، سليقه ها و خواسته هاى متفاوت دارد. روابط عمومى نگاه هر فرد يك فايل مستقل با مشخصات متمايز مى باشد كه به نيازها، سليقه ها و خواسته هاى مشخص فرد دارد. در اين شهروندان و يا مشتريان است. حقيقت فردى در اينجا اشاره به معناى ارتباط متناسب با حقيقت فردى تك تك مخاطبان، جديدى باز تعريف مى شود كه مى توان گفت: روابط عمومى خاص با تك تك افراد فراهم گرديده است، در معنا و ساختار است.  روابط عمومى در فضاى ارتباطى جديد كه امكان تعامل مخاطب“ و ارتباط متناسب با ”فرد فرد“ كاربران و مخاطبان بر يك ”خرد ارتباطي“ است كه محصول آن ”درك حقيقت تر و با رويكرد ”روابط عمومي ماندگار“ ؛روابط عمومي مبتني اهداف مهم روابط عمومي را تشكيل مى دهد. در يك نگاه دقيق و يا ايجاد تصوير مثبت و برتر قبل و بعد از توليد، يكى از      از سوى ديگر توزيع اطالعات به منظور تصحيح ذهنيت ها خدمات خاص يك وزارتخانه و يا شركت است.  سليقه  نيازها،  از  مجموعه اي  مى توان  است.  پذير  اى” امكان  رايانه  اى  برنامه  “نظام  فعاليت خواسته هاي مشترك را در يك  يك  مستلزم  لزوما  پاسخگوئى  اين  گفت.  اين است كه در دولت و شركت امكان “كار و حركت از طريق ماشين” را فراهم سازد.  انسانى” است كه در صورت خفتن و كار نكردن انسان هم انسانى نيست، بلكه مستلزم يك “انديشه برنامه ريزى شده پاسخ  مقاله  اين  اساسي  ثابت و در حال سئوال  ارتباطي فراگير  استمرار و حركت”روابط عمومي چگونه  باز تعريف مي شود    ؟ روابط هاي موبايل و در “فضاي  ايجاد،  باعث  از عملي است كه  عمومي عمومي بستگي به ميزان “ارتباط” با جامعه هدف دارد. تغيير نوع وجود سازماني در ذهن مخاطب شود.  موفقيت روابط نگهداري تصوير مثبت و با نفوذ از يك فرد، شركت و هر عمومي عبارت  “روابط  از  انتقال  و  گان  كننده  مصرف  جامعه  بزرگ” بود به روابط عمومي  “فرد مدار” كه مستلزم “روابط توده اي” كه مرتبط با “يك روابط عمومي براي يك جمع در 
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و  فردي”  متفاوت  هاي  سليقه  براي  متكثر  هاي  عمومي 
ضرورت  جامعه،است  افراد  تك  تك  با  مستقل  ارتباطات 
تعريف جدي تري را براي “روابط عمومي موبايل” باز توليد 
مي كند. بنا بر اين ما با انتقال از يك روابط عمومي كليشه 
اي عام گرايانه به يك روابط عمومي فردي شده ي  خاص 
گرايانه مواجه هستيم. روابط عمومي موبايل امكان انعكاس 
تصوير مثبت1، تصوير موثر2 و تصوير ماندگار كه سه ركن 
روابط عمومي كارآمد را تشكيل مي  دهند، مي توان گفت 
بزرگ در صنعت روابط عمومي”  “انتقال  موبايل يك  تولد 

محسوب مي شود. 
الزم به ذكر است كه روابط عمومي تلفن همراه نمي تواند 
بعنوان يك روابط عمومي متمركز ادامه مسير دهدو ناگزير 
به مفهوم  است روابط عمومي فردي شده و كاربر مدار را 
“همه روابط عمومي” و يا روابط عمومي شدن همه عناصر 
فعال  كاربران  با  سازماني  فرد  هر  تا  دهد،  انتقال  سازماني 
البته اين به معناي تعطيل  حوزه خود در تعامل قرار گيرد. 
و  ها  روابط عمومي  متمركز”  تبليغاتي  “آگهي  كردن بخش 
يا “اطالع رساني هاي عمومي” سازمان ها نيست ، بلكه به 
“تبليغات  امر  در  سازماني  عناصر  همه  كردن  درگير  معناي 

سازماني و اطالع رساني فردي و خاص گرايانه” است. 
 مهمترين موضوعي كه روابط عمومي را در “دولت موبايل” 
و “تجارت موبايل” متحول مي كند ، به دو تغيير بزرگ باز 

مي گردد:
ركن  قدرتمندترين   : فراگير3  عمومي  روابط  1)ظهور 
موبايل – موبايل – موبايل  روابط عمومي،”ارتباطات” است و بطور حتم دولت 
تقويت  “ارتباطات  از  موبايل”  خصوصي  هاي  “سازمان  و 

پر  به  اينجا  در  ارتباطات  تقويت  هستند.  برخورد   ” باز مى شده4  “ارتباطات غير حضورى”  ارتباطي  در  حال شدن خالء  در  فرد  با  اي  رسانه  چند  “دسترسي  امكان  كه  فراگير” حركت” را فراهم مي آورد. با تحقق اين امر ما با يك مفهوم گردد  “ارتباطات  به  تعبير  آن  از  كه  مواجه هستيم  “ارتباطات جديد  كه  است  ارتباطاتي  فراگير،  ارتباطات  شود.  “هميشه مي  روابط  به  تبديل  را  گذشته  متصل5”  غير  و  متصل” مي كند. پيامد اين اتفاق مهم، “روابط عمومي همه متصل 
2) فردي شدن روابط عمومي: روابط عمومي موبايل، نوعي جا حاضر6” است.

ارتباطي در جامعه اي كه فرد ركن “بودن اجتماعي جديد” محسوب انطباق با تغييرات فرهنگي جديد محسوب شود.  “صنعت  يعني  گرا”  فرد  “صنعت  ظهور  شود،  به كانوني بودن “هدف فردي” در”عمل مي آورد و به نوعي فضاي فرهنگي “عرضه و تقاضا” فراهم تلفن همراه” يك نوع انطباق “صنعت و فرهنگ” را فراهم مي  با توجه  صنعت “فرد جديد”، روابط عمومي جديد بايد با “صنعت ارتباطي روابط عمومي جديد” و همچنين جايگاه مستقل از جامعه مي شود.  قدرتمندترين  بطورقطع  شود.  ابزارمند  و چهره ارتباطي فردگرا تلفن همراه است كه به نوعي “امتداد همه فردگرا”   فردي  تعامل  از  اعم  ارتباطات حضوري”  به چهره و يا امكان يادآوري است كه بصورت ارتباط غير نيازهاي 
عناصر  در واقع در اينجا “ديوايس هاي ارتباطي از خصلت تنوع حضوري تحقق پيدا مي كند. تمام  براين  بنا  برخوردار هستند.   ارتباطي”  تكثر  موبايل ظرفيت و  آن در  روابط عمومي در شكل فردي شده 

كار سازي شده است.  بازار  وارد  را  هايى  موبايل  زيمنس  شركت  كه  نمود مطرح نمود ، ولى اتفاق بزرگتر ظهور “كنترل گر از راه دور” اگر چه تلفن همراه را بعنوان يك “كنترل كننده از راه دور” “تلفن همراه با انسان مصنوعى” تحقق پيدا كرد. اين اتفاق كرد كه قدرت كنترل روباتهاى كامپيوترى را داشتند، ارتباط زمانى  “كار”  حوزه  وارد  را  جديدى  مفهوم  اتفاق  اين  با تلفن همراه” نمود. اين  بود.  تحوالت امكان ،حضور در فضاى كار در حال حركت و در عين حال كه مى توان از آن تعبير به “كار  ساخت.  ممكن  را  حركت”  حال  در  بودن  تلفن همراه” را فراهم آورد. بعنوان مثال شركت سامسونگ فن آورى موبايل هر كدام سرفصل هاى جديدى از “كار با “مولد 

  ١-Positive Image-Positive Image
  ٢-Effective Image-Effective Image
  ٣-Pervasive PR-Pervasive PR

  ٤-Augmented Communications 
  ٥-On and off Communications
  ٦-Ubiquitous PR
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ساعت موبايلى را كه از خصيصه چند رسانه اى برخوردار 
بود، به صورت انبوه وارد بازار نمود. اين موبايل امكان وصل 
شدن به رسانه هاى صوتى و تصويرى، اينترنت و در عين 
ديجيتال  يادداشت  دفتر چه  كاركردهاى  از  برخوردار  حال 
گروه  اين  داشت.  نيز  را  بردارى  عكس  و  بردارى  صدا   ،
ارتباطى ،ما را به “فضاى فراگير  نوآورى هاى تكنولوژيك 
حضور جهان فيزيكى در جهان مجازى” در حالت سكون 
و حركت نزديكتر كرد. اين نوع اتفاقات ما را با پديده اى 
به نام “كار روابط عمومى ابزارمند” نزديك ساخت. روابط 
عمومى موبايلى ضمن امكان حضور چند رسانه اى در تلفن 
هاي همراه فردى، امكان توليد خدمات روابط عمومى مثل 
“صدا بردارى”، “تصوير بردارى”، سازمان دهى، برنامه ريزى 

و پخش رسانه اى را فراهم كرده است.
موبايل  دولت  منطق  از  جدا  موبايل،  عمومى  روابط  منطق 
نيست. به نظر مى رسد حداقل منطق روابط عمومى موبايل 

در مواردذيل قابل دسته بندى است:  
1. ارتباطات مستقيم و مستمر با فرد فرد مخاطبان

2. ارتباطات موثر با فرد فرد مخاطبان
3. ارتباطات فراگير با فرد فرد مخاطبان (فضاي ارتباطي)

4. ارتباطات آسان و سالم
5. ارتباط ماندگار (تبديل شدن پيام به ديتا)

6. ارتباطات  خاص  (شخصي شده) با تك تك مخاطبان 
( spin كاهش)

7. ارتباطات واقعى مجازى.
در اينجا ضمن بررسى اين 7 متغير مهم، به تحليل  جايگاه 
و نقش موبايل در روابط عمومى جديد مي پردازيم و تالش 
مى شود از منظر منطق ارتباطى موبايلى كاركردها دولت و 

روابط عمومى موبايل مورد بحث قرار گيرد.

1-2 - ارتباط مستقيم و مستمر با فرد فرد مخاطبان
استمرار ارتباطات، نتيجه انگيزه ذهنى و تعامل همدالنه (كريچ 
اپل بوم1، 2007) نسبت به “واسطه ارتباطات يعنى پيام” مى 
باشد . تلفن همراه مهمترين تكنولوژي فردي است كه ضمن 
ايجاد “خلوت مستقل فردي” رابطه اجتماعي فرد را معنادار 
كرده ، به نوعى انگيزه دريافت پيام و تماس جديد را تقويت 
نموده است. . موبايل”تكنولو ژي فردي” محسوب مي شود 
از “فرد گرائي” را منعكس مي  استقالل جديدي  كه حوزه 
كند. اين فردگرائي لزوما با “خود خواهي” باز تعريف نمي 
شود، بلكه اليه “انتخابگري فردي” را منعكس مي كند  كه 
حوزه مستقل تري را براي فرد فراهم ساخته است. در اين 

روند موبايل توسعه كامپيوتر و اينترنت  و ظرفيت ديجيتالي 
محسوب مي شود كه انعطاف گسترده اي را براي فرد فراهم 

آورده است. 
ارتباطى  واحد  موبايل  روابط عمومى  و  در دولت  واقع  در 
پيدا  توسعه  “فرد”  به  جمعيت  و  گروه  خانواده،  از  دولت 
مى كند. اين تكثر ارتباطى، اگر چه به ظاهر منعكس كننده 
طبيعت  دليل  به  ولى   ، است  دولت”  ارتباطى  “كار  توسعه 
شدن  ساده  ضمن  ارتباط،  نوع  اين  اى  شبكه  و  ديجيتالى 
استمرار  و  تعميق  وسعت،   شاهد  ارتباطى،  فرايندهاى 
ارتباطات  استمرار  بود.  خواهيم  مردم  و  دولت  ارتباطات 
نيز  را  مردم”  مردم و خواست  راى  با  “آزمون دولت  زمينه 

فراهم مى آورد. 
2-2 -ارتباطات موثر با فرد فرد مخاطبان –ارتباط خرد

مهم  عنصر  سه  با  موثر”  عمومى  “روابط  ارتباطى،  منظر  از 
شكل مى گيرد:1) حلقه فزاينده شناختى كه در يك فرايند 
تعاملى در ناحيه توليد كننده موجب شناخت فزاينده نسبت 
به مشترى و در ناحيه مشترى منجر به فرآيند فزاينده شناخت 
نسبت به توليد كننده و مزايا خدمات و كاال مي شود. اين 

حلقه شناختى در ارتباط مستقيم با خرد ارتباطى است.
 2) حلقه فزاينده انگيزشى كه منجر به “تمايل به بازگشت” 
و “تكرار و ادامه ارتباط”مي شود. 3) ارتباطى كه در نهايت 
منجر به رضايت مشترى و انتقال تجربه رضامندى به ساير 

مشتريان و شهروندان مى شود. 
در اين روند، حلقه و فضاى صلح و آرامش اجتماعى همراه 
موثر  ارتباطات  گيرد.   مى  شكل  خوشنودى  و  رضايت  با 
حاصل خرد ارتباطى است كه از تجربه هاى مستمر بدست 

مى آيد. 
ارتباطي از خردي سخن مي گويد كه در آن معرفت  خرد 
از طريق ”توسعه ارتباطات“،  وسعت و عمق پيدا مي كند. 
اساسا روح معرفت هاي جديد در حوزه هاي مختلف اعم 
از ”فلسفه رسانه“ ، ”ارتباطات بين فرهنگي“ و ”بازاريابي“ 
مخاطب“  واقعيت  ”شناخت  نام  به  اساسي  اصلي  بر  مبتني 

است. 
شناخت واقعيت مخاطب از طريق توسعه ارتباطات و فردي 
شدن و شخصي شدن ارتباطات بدست مي آيد، لذا مي توان 
گفت كه ارتباطات موثر،ارتباطي است كه از طريق شناخت 
واقعيت مخاطب حاصل مي شود. از سوى ديگر ارتباط موثر 
فرايند دو  از يك  ارتباط1”است  كه  تبادل  نيازمند “جايگاه 

١- Krych-Appelbaum
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سويه معرفتى برخوردار است. اين فرايند دو سويه موجب 
در  را  خود  كننده  توليد  و  دولت  سو  يك  از  كه  شود  مى 
جايگاه شهروندان و  مصرف كنندگان قرار دهد و با مسائل، 
كننده  مصرف  روحى  هاى  ظرافت  و  ها  نيازها، حساسيت 
كنندگان  مصرف  و  شهروندان  ديگر  سوى  از  و  شود  آشنا 
را در جايگاه دولت و توليد كننده قرار مى دهد و به نوعى 

تفاهم شناختى بوجود مي آورد.
بين  رابطه  در  كه  هايي  سازي  آسان  ضمن  موبايل  دولت 
شهروندان و دولت فراهم مي سازد، گامي است براي توسعه 
ارتباط كارگزاران دولت و دستگاه هاى توليد كننده خدمات 
و  شهروندان  با  كاالها  بازاريابها  و  فروشندگان  اجتماعى،  
براى   موبايل تالشى است  تعبير،ديگر دولت  به  و  مشتريان 
شخصي كردن ارتباط با شهروندان بر مبناى ارتباط فردي كه 
منجر به توسعه ارتباطات موثر با شهروندان در عرصه هاي 

محلي، ملي و فراملي شود. 
بدون  كه  است  مهمى  جديد،ركن  فضاى  در  مخاطب  فهم 
شود.  مى  جدى  مشكل  دچار  كاربران  با  تعامل  آن  درك 
”روابط عمومي جديد“  به خلق  منجر  مخاطب جديد  فهم 
خواهد شد. ما با فرديت جديدى مواجه هستيم كه از يك 
روابط  عمومي  منطق  با  را  ما  فرديت  اين  جنس  فهم  سو 
عمومي آشنا مي كند و از سوي ديگر شناخت ويژگي هاي 
جديد  جهان  فردي  تمايزهاي  منطق  با  را  ما  فرديت،  اين 
را در  اى  كننده  متمايز  بندى هاى  آشناخواهد كرد و طبقه 
نظام روابط عمومى فراهم مى سازد. بعنوان مثال با نگاهى به 
اطالعات جدول شماره1 كه منعكس كننده بخشى از پيمايش 

انجام شده توسط نگارنده است، به روشنى بيان مي كند كه 
عليرغم توسعه اس ام اس در ايران، همچنان جايگاه آن در 
فراينده هاى كار بسيار ضعيف است،به طوري كه باالترين 
فراوانى ها متعلق به جوك (29%)،  پيام هاى معمولى (%21) 

و پيام هاى عاشقانه (4.9%) مى باشد. 
بودن  متصل  “حس  يك  همراه  تلفن  كه  داشت  توجه  بايد 
به جهان” را در ميان كاربران خود بوجود مى آورد. در يك 
انجام داده است  پيمايشى كه محقق در سال 1384  تحقيق 
و 700 نفر در آن شركت داشته اند،  در پاسخ به اين سئوال  
كه آيا با داشتن تلفن همراه احساس متصل بودن بيشترى به 
جهان داريد؟71/8درصد پاسخ مثبت داده اند ، 12/4 درصد 
پاسخشان منفى بوده و مابقى نظر خاصى را ابراز نكرده اند. 

3-2 - ارتباطات فراگير با فرد فرد مخاطبان
(فضاي ارتباطي)

نظام فراگير ارتباطات در صدد توسعه ديوايس هاى رايانه اي 
و شبكه اى كردن ارتباطات در همه سيستم هاى برنامه اى 
اعم از انواع ماشين هاى برنامه اى  مثل دستگاه بزرگ كارخانه 
اى و يا دستگاه هاى كوچك مثل ماشين لباس شويى، ماشين 
ظرف شويى، يخچال و ساير لوازم برنامه اى است. در اين 
روند، روابط عمومى با واسطه يا از طريق تلفن  همراه نيز در 

فرايند تعامل قرار مى گيرد.
و  ها  ديوايس  كه  است  اين  معناى  به  ارتباطات  فراگيرى 
پيام هاى روابط عمومى ها در همه قلمروها امكان دسترسى 
توسعه  كند.  فراهم  را  تلفن  همراه  كاربران  با  تعامل  و 
ارتباطات ماشينى اتوماتيك كه خالء ها و حوزه هاى مورد 
عالقه كاربران را منعكس كند، بخشى از اين فرايند است. در 
واقع بخش عمده اى از “روابط عمومى موبايل فراگير” در 
قلمرو رابطه “غايب با غايب” تامين مى گردد كه در بخش 

بعدى توضيح داده خواهد شد. 

   ١-Communicative Exchange Position -Communicative Exchange Position 

چه نوع پيام هايى را بيشتر دريافت مى كنيد؟

% 21 پيام هاى معمولى 
% 1 خبر 
هشدارهاى انتظامى  %1/5
پيام هاى مذهبى  5/5%پيام هاى مذهبى  %5/5
آگهى هاى تبليغاتى  %3/9
پيام هاى كارى  17%پيام هاى كارى  %17
كالم حكيمانه  %1/5
كالم عاشقانه  4/9%كالم عاشقانه  %4/9
جوك  %29
بدون جواب  %21

جدول شماره 1
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4-2 - ارتباطات آسان و سالم
در پرتو دسترسى آسان،سريع و استفاده بهينه از زمان و كار در پرتو دسترسى آسان،سريع و استفاده بهينه از زمان و كار 

4-2 - ارتباطات آسان و سالم
در پرتو دسترسى آسان،سريع و استفاده بهينه از زمان و كار 

4-2 - ارتباطات آسان و سالم

بر خالف  است.  تخريب محيط زيست  كاهش  بر خالف و همچنين  است.  تخريب محيط زيست  كاهش  و همچنين 
“تخريب  توسعه  موجب  كه  صنعتى  نظام  اجتماعى  “تخريب سنت  توسعه  موجب  كه  صنعتى  نظام  اجتماعى  سنت 
محيط زيست” شده است، ارتباطات موبايل، امكان ارزنده اى محيط زيست” شده است، ارتباطات موبايل، امكان ارزنده اى 
 است براى كاهش تخريب محيط زيست و  توسعه سالمت  است براى كاهش تخريب محيط زيست و  توسعه سالمت 
اجتماعى. بعنوان نمونه نتايج مطالعه پيمايشى در خصوص اجتماعى. بعنوان نمونه نتايج مطالعه پيمايشى در خصوص 
ابعاد فردى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى تلفن همراه نشان ابعاد فردى، فرهنگى، اقتصادى و سياسى تلفن همراه نشان 
ارتباطات و روابط عمومى  نتيجه  ارتباطات و روابط عمومى مى دهد كه طبيعى ترين  نتيجه  مى دهد كه طبيعى ترين 
زيست”  محيط  “تخريب  و  سخت”  “كار  كاهش  زيست” موبايلى،  محيط  “تخريب  و  سخت”  “كار  كاهش  موبايلى، 
موجب  هم  كار،  انجام  بخاطر  شهر  در  تردد  كاهش  موجب است.  هم  كار،  انجام  بخاطر  شهر  در  تردد  كاهش  است. 
كاهش كارسخت و هم موجب كاهش تخريب محيط زيست كاهش كارسخت و هم موجب كاهش تخريب محيط زيست 

مى شود.
در جدول شماره 2 نتايج پيمايش انجام شده اى كه 700 نفر در جدول شماره 2 نتايج پيمايش انجام شده اى كه 700 نفر 
پاسخگو در آن شركت داشته اند، منعكس شده است. اين پاسخگو در آن شركت داشته اند، منعكس شده است. اين 
پژوهش نشان مى دهد كه حداقل براى 70 درصد پاسخگويان،  پژوهش نشان مى دهد كه حداقل براى 70 درصد پاسخگويان،  
بين  بين تلفن همراه موجب “كاهش حركت فيزيكى جمعيت”  تلفن همراه موجب “كاهش حركت فيزيكى جمعيت” 

10 كيلومتر تا بيش از 100 كيلومتر شده است. 
سوخت  مصرف   ، ماشين  حركت  يعنى  جمعيت  سوخت حركت  مصرف   ، ماشين  حركت  يعنى  جمعيت  حركت 
يعنى  ماشين  حركت  همينطور  زيست.و  محيط  تخريب  و 
ترافيك و فشار بر روح و روان جمعيت. حركت جمعيت به 

لحاظ اقتصادى يعنى هزينه سوخت شده فراگير. 

5-2 - ارتباطات ماندگار (تبديل شدن پيام به ديتا)
تصاويرى  يا  و  نوشتارها  عمومى،  روابط  آنالوگ  هاى  پيام 

5-2 - ارتباطات ماندگار (تبديل شدن پيام به ديتا)
تصاويرى  يا  و  نوشتارها  عمومى،  روابط  آنالوگ  هاى  پيام 

5-2 - ارتباطات ماندگار (تبديل شدن پيام به ديتا)

است كه در بسيارى از موارد فرسوده، منهدم و يا از حافظه 
و خاطره دور مى مانند. ولى تبديل شدن پيام روابط عمومى 
به ديتا و اطالعات ديجيتالى، پيام را تبديل به يك متن قابل 
فضاى  در  آنچه  هر  لذا  كند.  مى  جستجو  قابل  و  مراجعه 
پايدارترى  ماندگارى  ظرفيت  از  گيرد،  مى  قرار  مجازى 
برخوردار مى شود. همه پيام هاى روابط عمومى ديجيتال، 
اعم از نام كاال، آدرس تماس و يا حتى اطالعات و جزئيات 
شدن  ذخيره  قابل  موبايل  درفضاى  پيام  يك  به  مربوط 
ظرفيت  لذا   ، است  ديگران  براى  ارسال  قابل  و  مراجعه   ،
ماندگارى و گسترش يك پيام در “فضاى ارتباطى موبايل” 

بسيار گسترده تر مى باشد. 

6-2 - ارتباطات خاص گرايانه (شخصي شده)
امكان  و  همراه  تلفن  بر  حاكم  اى  برنامه  نظام  به  باتوجه 
عالئق  فهم  حتى  يا  و  موبايل”  كاربران  “موقعيت  عالئق دريافت  فهم  حتى  يا  و  موبايل”  كاربران  “موقعيت  دريافت 

كاربران از طريق ذخيره سازى “پاسخ هاى مثبت”،  امكان 
تعامل در مرحله ارسال و در مرحله ارجاع با استفاده از نرم تعامل در مرحله ارسال و در مرحله ارجاع با استفاده از نرم 
افزار جى آى اس و آر اس اس فراهم مى شود. خصيصه 
هاى مشترك در دسته بندى هاى طبقه بندى شده قرار مى 
گيرد و مثال يك پيام روابط عمومى به اهالى شميران يا به 
ژرناليست ها و يا كسانى كه نسبت مشتركى در يك جغرافيا 
لذا  شود.  مى  ارسال  دارند،  خاص  ارتباطى  فضاى  يك  و 
مشترك”،  “جغرافياى  مشترك”،  “عالئق  بندى  طبقه  و  فهم 
“گروه هاى سنى مشترك” و همچنين “عالئق ارزشى و دينى 
“روابط  در   تعريف شده خاص  ارتباطات  مبناى  مشترك” 

عمومى موبايل” مى باشد. 

اگر به جاى تماس با موبايل با رفت و آمد كارها را 
انجام دهيد، فكر مى كنيد چه مقدار مسافت بايد طى 

كنيد تا مقصود از تماس حاصل شود؟

% 13/4 تاثير خاصى ندارد؟ 

%21/1 50 كيلومتر در روز 

% 20 بيش از 100 كيلومتر در روز 
%15/3 بدون جواب

% 7 /2 100 كيلومتر در روز 

% 23 19 كيلومتر در روز 

جدول شماره 2
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7-2 - ارتباطات واقعى مجازى
(فضاى ارتباطات تقويت شده)1

سازى  شبيه  يا  و  حضورى  غير  ارتباطات  شدن  حضورى 
واقعيت در جهان مجاز، ارتباطاتى را امكان پذير كرده است 
كه از آن تعبير به ارتباطات واقعى مجازى مى شود، به ميزانى 
كه حس حضور در ارتباطات غير حضورى فراهم شود، به 
همان ميزان، فرد به فضاى ارتباطات واقعى مجازى نزديك 
صنعت  از  استفاده  با  موبايلى  ارتباطات  در  است.  شده  تر 
نوع  اين  شود  مى  تالش  مجازى،  واقعيت  و  سازى  شبيه 
يابى و درك  پيدا كند. ظرفيت مكان  ارتباطى توسعه  حس 
محيط جغرافيايى و امكان بلوتوس كه فركانس هاى حاضر 
در مكان مشترك را دريافت مى كند، حس مشترك چسبيده 
بوجود مى  ترى  را بصورت محسوس  به جغرافياى محيط 

آورد. 
در پاسخ به اين سئوال كه منظور از ارتباطات تقويت شده 
چيست و دولت موبايل چه ظرفيت سازيى براى “ارتباطات 
منظور  گفت:  توان  مى  سازد؟  مى  فراهم  شده”  تقويت 
ارتباطى  هاى  خالء  حذف  سمت  به  كه  است  ارتباطاتى 
واسطه اى مى رود و رابطه توليد كننده و مصرف كننده و يا 
توليد كننده و مشترى را مستقيم مى كند. ارتباطات تقويت 
شده را مى توان به ارتباط مبتنى بر “واقعيت” نيز تعبير كرد. 
در واقع ارتباط تقويت شده تالشى است براي نزديك نمود 
و  واقعى  ارتباطات  به  حضورى  غير  و  مجازى  ارتباطات 
به عامل “زمان” بصورت  ارتباطات تقويت شده  حضورى. 
جدى توجه مى كند و بر مبناى “تقويت زمان كامل” و يا 
كوتاه كردن زمان انجام يك واحد كار نيز مى باشد. در واقع 
ارتباطات تقويت شده محصول حذف “زائده هاى زمان” در 

فرايند تعامل هاى ارتباطى است. 

3 - روابط عمومى تلفن همراه و ارزش زمان كامل كار
همراه،  تلفن  عمومى  روابط  پيامد  و  خروجى  مهمترين 
ارتباطى است. روابط  افزايش “ارزش زمان” در فرايندهاى 
عمومى موبايل ارزش هاى مثبت زمان را در يك فرايند كار 
از زمان بيدار شدن تا زمان خوابيدن مجدد و حتى در هنگام 
خواب در بر مى گيرد. مفهوم كار در “هنگام خاموشى” و 
با  “غايب”  رابطه  از  برخواسته  كه  خواب”  هنگام  “كار  يا 
“غايب” و ماشين با ماشين و يا در موضوع بحث ما رابطه 
“موبايل” با “موبايل” و يا موبايل با كامپيوتر است. در اين 
فرايند توليدات روابط عمومى حتى موبايل هاى خاموش را 

مى تواند هدف قرار دهد. 
با  مرتبط  زمان  اقتصادي  ارزش  تر،  دقيق  نگاهى  با 
كلى  نگاه  يك  در  است.  زندگي  اقتصادي  هاي  ارزش 
بسيارى از اقتصاددانان بر اين معادله تاكيد مى كنند كه زمان 

با قدرت  با ارزش كار و ارزش كار مساوى  كامل مساوى 
زمان  ارزش  تر،  جزئى  نگاه  يك  در   .(2005 (اگر2،  است 
سپري  زمان  و  كار  محل  خانه،  در  توليد  آل  ايده  ابعاد  به 
شدن مسيرخانه تا محل  كار و يا محل كار تا خانه نزديك 
مي شود. سرمايه گذاري انجام شده از سوى صاحبان سرمايه 
براي توسعه اقتصادي و همچنين توليد نيروي كار براي بازار 
كار و اقتضاء هاي كااليي جامعه مرتبط با ارزش اقتصادي 
همه  كه  دارد  معنا  اين  در  ريشه  كامل  زمان  است.   زمان 
هاي  استفاده  براي   ” استفاده3  قابل  “زمان  از  ها  استفاده 
توليدي بكار گرفته نمى شود و لزوما اثر مستقيم بر كليت 
ارزش اقتصادي زمان ندارد، بلكه ارزش زمان مربوط به زمان 
مثبت اختصاص داده شده براى كار است. در درون مفهوم 
زمان كامل، اين مالحظه وجود دارد كه خسارت هاي ناشي 
از عدم استفاده صحيح زمان بر كارآمدي زمان تاثير جدي 
استفاده  رويكرد  با  كامل،  زمان  مفهوم  بستر  در  گذارد.  مي 
بهينه از زمان و كاهش خسارت هاي اقتصادي بعنوان متغير 
قابل اندازه گيري در اقتصاد رفاه به زمان كامل براي انجام 
يك واحد كار اقتصادي توجه مي شود(كروگر و همكاران4، 
2001:3). از نظر كاراگون (2001:45) مفهوم “زمان كامل” 
براي يك “دادخواهي مدني1” ارزش زمان از دست رفته2 ” 
است كه به نوعي به “آسيب ها” ناشي از غفلت هاي ديگران 

توجه مي كند. 
نكته دقيقي را كه جيمز راجرز4 (1999) در محاسبه “زمان 
مرگ  پنهان”  و  آشكار  كند”،عوامل  مي  توجه  بدان  كامل” 
زمان يا تخريب زمان است. از نظر او خسارت هاي زمان 
نقدي و غير نقدي و در عين حال محسوس و غير محسوس 

است. 
مي  زمان  اقتصادي  ارزش  تحليل  به  متفاوت  مدل  دو  با 
اجزاء  به  زمان  كامل  مفهوم  مدل  يعني  اول  مدل  پردازيم. 
مفيد و اقتصادي زمان توجه مي كند و مدل دوم يعني مدل 
به تخريب هاي زخم زننده فردي  اصالت لذت  كه صرفا 
بعنوان عامل مهم از بين رفتن لذت در كار توجه مي كند. در 
مدل هاي اصالت لذت به كليت ارزش اقتصادي زمان توجه 
مي كنند ولي در مدل مفهوم كامل زمان به ريشه ها توجه مي 
شود و براي يك واحد اقتصادي كار، “مرگ هاي زمان” و يا 
“تخريب هاي زمان” را مورد توجه قرار مي دهند (همان). 
موضوع تخريب زمان هم شامل زمان انجام كار و زمان انجام 

١- Augmented Communication- Augmented Communication
  ٢-Agger-Agger
  ٣-Available Time-Available Time
  ٤-Krueger, etal-Krueger, etal. 
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ندادن كار مي شود. 
روابط عمومى موبايل به دليل برخورداري از از ظرفيت هاى  
زير  “فرسايش زمان” و به تعبير اقتصادى “مرگ زمان” را به 
حداقل مى رساند و حجم “زمان مفيد” را توسعه مى بخشد. 
وجود عوامل مهمى مثل: 1) قابليت هاى گسترده و منعطف 
ارتباطى 2) ارتباط با فضاي اينترنتي 3) آسان بودن جستجو 
4) نظامند بودن همه روندهاى كارى (برنامه اى بودن) 4) 
مكان محور بودن و برخورداري از ”سيستم موقعيت مكاني“ 
شدن  دايناميك   (6 تعامل  بودن  فردى   (5 (GPS)كاربر 
 (7 اطالعات)  روز شدن  (به  آن  ثانيه شدن  به  و  اطالعات 
قابل شبكه اي شدن تعامل  و تعاملي بودن روابط شبكه اي 
و 8) ديتا بودن كليه محتواهاى اطالعاتى، كل زمان صرف 
شده براى يك واحد كار روابط عمومى را  زمان كامل مفيد 
انجام كار نزديك مى كند. اين معادله به معناى اين است كه 
روابط عمومى تلفن همراه موثرترين روابط عمومى درتجربه 

هاى تاريخى ما است. 

4. خدمات روابط عمومى موبايل در 
بخش هاى دولتى و خصوصى

كاركرد ها و خدمات روابط عمومى ها از يك قلمرو مشترك 
و از يك قلمرو خاص برخوردار هستند. تفاوت در بخش 
ديگر  سوى  از  است.  توجه  قابل  و خصوصى  دولتى  هاى 
در  خدمات  تفاوت  به  همراه  تلفن  عمومى  روابط  تفاوت 
دولت موبايل و شركت هاى موبايل باز مى گردد. با اين نگاه دولت موبايل و شركت هاى موبايل باز مى گردد. با اين نگاه 
ابتدا اشاره اى به بخش هاى مختلف دولت موبايل و شركت ابتدا اشاره اى به بخش هاى مختلف دولت موبايل و شركت 
هاى موبايل كنيم و سپس نوع متفاوت روابط عمومى در اين هاى موبايل كنيم و سپس نوع متفاوت روابط عمومى در اين 

بخش ها را مورد بحث قرار مى گيرد.
خدمات دولتى موبايل در درجه اول به اولويت هاى ارتباطى خدمات دولتى موبايل در درجه اول به اولويت هاى ارتباطى 
يك سازمان باز مى گردد. فضاهايى كه از ترافيك بيشترى يك سازمان باز مى گردد. فضاهايى كه از ترافيك بيشترى 
ارتباط  نيازمند  كه  هايى  بخش  همچنين  و  است  ارتباط برخوردار  نيازمند  كه  هايى  بخش  و همچنين  است  برخوردار 
فردى با شهروندان مى باشد، در اولويت “ارتباطات موبايلى” 
قرار مى گيرد. با نگاهى كلى مى توان ارتباطات موبايلى را 

در دولت موبايل به شرح ذيل دسته بندى نمود: 
1) خدمات رسانى مثل اعالم همه انواع صورت حساب هاى 
مربوط به محل زندگى (مسكن) مثل قبض آب، برق، گاز، 

تلفن و ماليات منزل و ساير حساب هاى مالياتى 
مثل  ادارى  موضوعات  خصوص  در  ادارى  امور  انجام   (2
پرونده هاى كارى در شهردارى ها و يا مسائل ادارى در همه 

وزارتخانه هاى بخش دولتى 
3) گزارش آزمايش ها و اعالم اخطارهاى بهداشتى و درمانى 
فردى كه بصورت روزانه، هفتگى و ماهيانه كه با هر زمان 

بندى ديگري نيز قابل برنامه ريزى است. 
برگزار ي  زمينه هاى مختلف،  در  افكار عمومى  بررسى   (4
و  ها  شخصيت  محبوبيت  بررسى  يا  و  مقطعى  انتخابات 

سياست هاى كالن كشور
5) اعالم ها: نظير اخبار مورد عالقه فرد و يا اعالم موفقيت 

هاى محلى، ملى و منطقه اى 
6) خدمات بانكى شامل همه انواع انتقال هاى مالى يا گزارش 

گيرى هاى مالى از طريق موبايل امكان پذير است.  
7) خدمات رسانه اى شامل گرايش هاى مشترك كاربران موبايل 
خدمات و ماموريت هاى واحدهاى  روابط عمومى را در 
تجربه  را  ارتباطى  قلمرو  سه  كه  يافته جديد  توسعه  جهان 

كرده است ،مي توان در سه روند ارتباطى زير تعريف كرد:
1) ارتباطات حضورى (رابطه حاضر با حاضر): در اين نوع 
ارتباط همه خدمات و تعامالت در يك فرايند حضورى و 
موبايل  دولت  در  حتى  گيرد.  مى  صورت  چهره  به  چهره 
مهمى  بسيار  جايگاه  و  اهميت  از  حضورى  ارتباطات  نيز 
برخوردار است و بعنوان يك جايگاه ارتباطى ، اوال از يك 
دارترين  ريشه  ثانى  در   ، است  برخوردار  طبيعى  خصيصه 
نوع ارتباطات تجربه شده بشر است - در واقع همه انواع 
ارتباطات به ارتباطات حضورى باز مى گردد-از جايگاه و 

اهميت برجسته اى برخوردار است. 
در  غايب):  با  حاضر  رابطه   ) حضورى  غير  ارتباطات  در 2)  غايب):  با  حاضر  رابطه   ) حضورى  غير  ارتباطات   (2

  ١-Civil Litigation 
  ٢-Value Time Lost
  ٣-James Rodgers
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اين نوع ارتباط فرد در مكانى كه حضور دارد،امكان ارتباط 
امكان  او غايب هستند،  از محل حضور  با همه كسانى كه 
ارتباط پيدا مى كند. ظهور اين نوع رابطه محصول “صنعت 
همزمان ارتباطات” است كه امكان ارتباط همزمان فرد حاضر 
با غايب را فراهم كرده است. روابط عمومى موبايل مصداق 

بارز اين نوع ارتباط است. 
3) ارتباطات غير حضورى (رابطه غايب با غايب): اين نوع 
با  “سيستم”  يا  و  “ماشين”  با  “ماشين”  رابطه  امكان  ارتباط 
در  موبايل شما  كه  كنيد  تصور  كند.  مى  فراهم  را  “سيستم 
حساب  براى  را  پيغامى  اتوماتيك  بصورت  خاصى  ساعت 
بانكى شما ارسال مى كند و حساب بانكى شما بر اساس آن 
پيغام خريدى را براى شما انجام مى دهد. اين مصداق رابطه 
غايب با غايب در دو فرايند ارتباطى است. در نظام برنامه 
اى شده فرايندهاي كار، بسيارى از ارتباطات در فضاى رابطه 

غايب با غايب قابل فهم مى شود. 

مستلزم  كه  ارتباطاتى  از  دسته  آن  دولتى  هاى  بخش  در 
ارتباطات حضورى و يا رابطه “حاضر با غايب” يعنى “انسان 
آنالوگ  و  مكانيكى  بصورت  هستند،  (موبايل)”  ماشين  با 
از  دسته  آن  گيرد.   مى  صورت  ها  عمومى  روابط  توسط 
ارتباطاتى كه هم در ناحيه فرستنده و هم در ناحيه دريافت 
مصداق  و  باشد  مى  نظامند”  و  شده  ريزى  “برنامه  كننده 
ارتباطات “غايب با غايب” است ، بدون واسطه انسانى و با 
تصرف برنامه اى روابط عمومى ها صورت مى گيرد. با اين 
نگاه همه موارد مربوط به ارسال قبض هاى آب، برق، تلفن، 
گاز و ماليات و همچنين بسيارى از اعالم هاى عمومى در 
قالب نظام برنامه اى و ارتباطى “غايب با غايب” صورت مى 
توسط بخش  دارد،  نياز  موردى  كه خدمات  مواردى  گيرد. 
هاى مربوطه دستگاه ها صورت مى گيرد و همه اعالم هاى 
عمومى و نظر سنجى كه به نوعى ارزيابى افكارى عمومى و 
سياست هاى عمومى دولت را دنبال مى كند، توسط روابط 

عمومى هاى دولتى صورت مى گيرد. 

خدمات موبايلى
1 -صورت حساب ها

2.انجام امور ادارى

3.گزارش هاى پزشكى

4. افكار سنجى

5.اعالم هاى محلى،شهرى، 
ملى و منطقه اى

6. خدمات بانكى

7.خدمات چند رسانه اى

توضيحات 
مجموعه قبض ها از طريق موبايل اعالم و از طريق 

موبايل قابل پرداخت است.

با توجه به ديتا محور بودن دريافت ها و ارسال هاى 
تلفن همراه، همه نوع ارتباطات تلفن همراه قابل ذخيره 

سازى و كدگذارى شدن هستند. شايد الزم باشد 
قوانين و مقرراتى، مستندات موبايلى را تنفيذ كند. 

سال 2001با تحقيقى كه در بريستول صورت گرفت، 
زمينه هاى درگيرشدن موبايل در پزشكى فراهم شد 

و امروز بسيارى از آزمايش ها با ابزار وابسته  كه 
وصل مى شوند، امكان پذير است. 

بخش خصوصى نيز از طريق افكارسنجى موبايلى، 
رضامندى و ميزان محبوبيت توليدات و خدمات 

شركت ها را ارزيابى مى كنند.
اعالم هاى موقعيتى خصوصا در حوزه فعاليت هاى 
خدماتى توريستى اهميت زيادى دارد. بعنوان مثال 
وقتى موبايل ها در منطقه مركزى تجارى شهر قرار 
مى گيرد، هدف هاى تبليغاتى مناسبى براى ارسال 

آگهى هاى بازرگانى محلى هستند.

خروجى ها
1.قبض اب
2.قبض برق
3.قبض تلفن
4.قبض گاز

5.قبض خدمات رايانه اى
6.قبض ماليات منزل و ساير ماليات ها

1.انجام كارهاى ادارى شخصى،شركتى و يا پيگردهاى 
ادارى،حقوقى و قضايى از طريق ارتباطات دوسويه با تلفن 

همراه.
2.اعالم بخش هاى دولتى مبنى بر تاييد انجام بعضى از 

مراحل كارهاى ادارى ئ يا درخواست مدارك جديد.
1.معاينه پزشكى، فشارخون، ضربان قلب، حتى گزارش 
سيستم گوارشى بدن از طريق ابزارهاى پزشكى موبايلى 

امكانپذير است.
2.اعالم تذكرات بهداشتى،درمانى به افراد تحت پوشش.

3.اعالم نتايج آزمايش ها.
1.افكارسنجى در خصوص شخصيت هاى كشورى، برنامه 
هاى مهم و كالن كشور و همچنين تصميم هاى ملى بخش 

مهمى از افكار سنجى موبايلى است.
1.همه نوع اعالم دولتى

GPS ,2.اعالم هاى چسبيده به جغرافيا كه از طريق سيستم
GIS امكان تعامل موبايلى جغرافيايى را فراهم مى سازد.

1.اعالم موجودى
2.انتقال مالى

3.انواع پرداخت ها و دريافت
دريافت فايل هاى نوشتارى،صوتى و تصويرى

جدول شماره 3
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بايد توجه داشت كه شعار روابط عمومى تلفن همراه “همه گير 
شدن روابط عمومى” است. همه گير شدن روابط عمومى به 
معناى غير مركزى كردن روابط عمومى و دوباره مركزى شدن 
روابط عمومى در همه عناصر سازمانى است. يكى از وظايف 
افكار  عمومى،  ارتباطات  سازمانى  عناصر  همه  شده  تعريف 
سنجى و تداوم تعامل با شهروندان و مشترى است. بطور طبيعى 
يك سلسله فعاليت ها كه نيازمند برنامه ريزى كالن و ارتباطات 
نظام مند جمعى هستند، نيازمند “خدمات مركزى” مي باشند 
از  اين گونه فعاليتها مثل بررسى ميزان رضامندى شهروندان 
خدمات دولتى و شركت هاى خصوصى يا اعالم هاى عمومى 
در خصوص موضوعات مشترك، بر عهده بخش مركزى روابط 

عمومى دستگاه هاست. 
شركت هاى خصوصى به لحاظ ظرفيت و نوع رابطه شركت 
با بخش دولتى،  انواع و اقسامى دارند كه با توجه به ظرفيت 
هاى  عمومى  روابط  مختلف  هاى  بخش  بندى  تقسيم  و 
موبايلي،شكلهاي متفاوتى پيدا مى كنند. بعنوان مثال اين تيپ 
 (2 رئيسه  وهيأت  رياست   (1 اصلى  بخش  از 4  ها  شركت 
بخش توليد 3) بخش بازاريابى و توزيع 4) بخش هاى مالى 
و ادارى برخوردار هستند. روابط عمومى هاى موبايل واسطه 
ارتباط شركت با مشتريان فعال و غير فعال مي باشد. روابط 
عمومى موبايل در اين نوع شركت ها بايد در چند بخش فعاليت 
به روزه نگه داشتن اعالم حقوق و مزاياى كاركنان  كند: 1) 
انواع  همه  ها:  اعالم   (2 سهامداران  سهام  اعالم  همچنين  و 
اعالم ها كه مربوط به توليدات جديد و برنامه هاى آينده شركت 
مى شوند 3) سنجش ميزان رضايت مشتريان از توليدات شركت مى شوند 3) سنجش ميزان رضايت مشتريان از توليدات شركت 

و4) برقرار رابطه بين توليد كننده و مشترى. 

نتيجه گيرى: روابط عمومى فعال در فضاى جغرافيايي 
فيزيكى و مجازى ايران

روابط عمومي موبايل ، يعني روابط عمومي فرديت گرا كه از 
ظرفيت حضور همگانى و همزمانى برخوردار است. 

روابط عمومي موبايل يعني ارتباطات تقويت شده1 از طريق 
صنعت واقعيت مجازي و چند رسانه اي شدن روابط عمومي 
تلفن همراه با قرار گرفتن در مسير كنش ارتباطي و معرفت 
و خرد ارتباطي. روابط عمومى موبايل فرد را با پيام در گير 
مى كند و خلوت تعامل با يك پيام خاص را براى فرد فراهم 

مى سازد. 
 روابط عمومى ها در روند ارتباط با فضاهاى ثابت و فضاهاى 
عمومى خواهند شد.  روابط  ظرفيتى شدن  “دو  با  متحرك، 
روابط عمومى موبايل، روابط عمومى اى است كه تكيه بر 
هر دو ظرفيت يعنى ظرفيت جغرافياى فيزيكى و جغرافياى  
مجازى (اطالعاتى) دارد. جغرافياي چسبيده به زمين ، محمل 
تعامل خدمات دولتى و شركتى مبتنى بر “موقعيت جغرافياى 
فيزيكى” فرد خواهد بود و روابط عمومى مجازى و متحرك 
بر مبناى  جغرافياى اطالعاتى و يا جغرافياى مجازى با فرد 
يا افراد مشترك در يك “جغرافياي مجازى” تعامل برقرار مى كنند.  
بر اين اساس،محل تعامل ارتباطى بر مبناى “مشتركات اطالعاتى” 
و “شناسه هاى اطالعاتى” مشترك خواهد بود.  در اين روند 
بايد توجه داشت كه رويكرد فرهنگ گرايى كه بر غلبه فرهنگ 
بر محيط تاكيد مى كند (زيارى، 1381)، بر روش ها و محتواى 
روابط عمومى در جغرافياى فيزيكى و همچنين جغرافياى مجازى روابط عمومى در جغرافياى فيزيكى و همچنين جغرافياى مجازى 

مسلط باشد. مسلط باشد. 
موبايل،  ها و محتواى روابط عمومى  موبايل، فرهنگى شدن روش  ها و محتواى روابط عمومى  فرهنگى شدن روش 
فراهم  كاربران  براى  را  بومى  محيط  در  زندگى  فراهم حس  كاربران  براى  را  بومى  محيط  در  زندگى  حس 
مى سازد و به نوعى بصورت روزانه فضاى تلفن همراه با مى سازد و به نوعى بصورت روزانه فضاى تلفن همراه با 
مثال  بعنوان  شود.  مى  همراه  ايرانى  هاى  ارزش  و  مثال نمادها  بعنوان  شود.  مى  همراه  ايرانى  هاى  ارزش  و  نمادها 
موسيقى  كوچك  قطعات  ايرانى،  هنر  نمادهاى  از  موسيقى استفاده  كوچك  قطعات  ايرانى،  هنر  نمادهاى  از  استفاده 
ادبيات  در  كه  ايرانى  ارزشى  فرهنگ  ايرانى،  خط  ادبيات ايرانى،  در  كه  ايرانى  ارزشى  فرهنگ  ايرانى،  خط  ايرانى، 
گفتارى و نوشتارى انعكاس پيدا مى كند و همچنين ارزش گفتارى و نوشتارى انعكاس پيدا مى كند و همچنين ارزش 
هاى دينى كه اساس آن مبتنى بر “راستگويى” و “درست هاى دينى كه اساس آن مبتنى بر “راستگويى” و “درست 
گويى” است، “روابط عمومى موبايل بومى ايرانى اسالمى” گويى” است، “روابط عمومى موبايل بومى ايرانى اسالمى” 
ضمن  كه  عمومى  روابط  نوع  اين  كند.  مى  منعكس  ضمن را  كه  عمومى  روابط  نوع  اين  كند.  مى  منعكس  را 
آسان سازى فرايند هاى كار و زندگى، تقويت كننده حس آسان سازى فرايند هاى كار و زندگى، تقويت كننده حس 

“عضويت در جامعه ايرانى” را به ارمغان مى آورد. “عضويت در جامعه ايرانى” را به ارمغان مى آورد. 
معرض  در  عمومى  روابط  كه  داشت  توجه  بايد  پايان  معرض در  در  عمومى  روابط  كه  داشت  توجه  بايد  پايان  در 
تبديل  را  آن  تواند  كار مى  تبديل آسيب هايى است كه در مسير  را  آن  تواند  كار مى  آسيب هايى است كه در مسير 
به يك عنصر “ضد ارتباطى” نمايد و نوعى بى اعتمادى را به يك عنصر “ضد ارتباطى” نمايد و نوعى بى اعتمادى را 
يك  كه  اسپين2  دكتر  آورد.  بوجود  خود  مخاطبان  ميان  اسپيندر  دكتر  آورد.  بوجود  خود  مخاطبان  ميان  در 
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محسوب  عمومى  روابط  هاى  نظام  در  ارتباطى”  “مرورگر 
مى شود، كانون توجه خود را متوجه آسيب ها و خطاهاى 
همه  از  و  ارتباطى  نگرى  كردن سطحى  برجسته  و  ارتباطى 
مهمتر، تبديل شدن روابط عمومى به يك “صنعت مزاحمت” 
دليل   به  موبايل  عمومى  روابط  منظر  اين  از  است.  نمود 
برخوردارى  دائمى،   و  فردى  ارتباط  امكان  از  برخورداري 
از صنعت چند رسانه اى و  تكنيك پذير بودن نظام بازنمايى 
را  واقعيت  از  متفاوت  كامًال  بازنمائى  ظرفيت  كه  موبايلى 
از صنعت چند رسانه اى و  تكنيك پذير بودن نظام بازنمايى 
را  واقعيت  از  متفاوت  كامًال  بازنمائى  ظرفيت  كه  موبايلى 
از صنعت چند رسانه اى و  تكنيك پذير بودن نظام بازنمايى 

آفرينى  زحمت  و  نگرى  سطحى  خطر  سازد،در  مى  فراهم 
سطح  اين  براى  را  مختلف  هاى  نمونه  دارد.  قرار  بيشترى 
كه  ادعاهايى  مثل  برشمرد  توان  مى  ها  مزاحمت  و  نگرى 
انحصارى مثل  ندارد،خودستايئ و خود  قانع كننده اى  دليل 
توليد”  “بهترين  يا  ملى”  “بهترين خدمات  از  آگهى هايى كه 
استانداردهاى بسيار  سخن مى گويد  ولى در واقعيت حتى 

پائين را رعايت نمى كند.

استفاده از تكنيك هاى رسانه اى براى پنهان كردن زشتى ها و 
ضعف ها. ارسال پيام هاى متعدد با محتواى واحد و ارسال پيام 
هاى مبهم،  نمونه هايى از مزاحمت هايى است كه در صنعت 
روابط عمومى موبايل مى تواند تحقق پيدا كند. سطحي نگرى، 
بازنمايى هاى دروغ و پيام هاى متعدد مى تواند منجر به “دروغ 
نهايت  در  و  مشترى”   هاى  فرض  پيش  “رد شدن  يا  بزرگ” 
منجر به قطع “حس ارتباطى” بين پيام رسان و پيام گير شود.  

روابط عمومى موبايل بايد نياز هاى قطعى كاربران را نشانه بگيرد. 
در واقع “نياز كاربر به پيام” عنصر مهمى است كه استفاده از پيام را 

بدنبال مى آورد.
توجه به نياز كاربر، صحيح گوئى و درست گوئى راهبردهايى است كه 
بعنوان يك عنصر خالق و هم  تواند روابط عمومى را هم  مى 
يا  و  مردم  و  دولت  رابطه  كننده  تقويت  عنصر  يك  بعنوان 

شركت هاى خصوصى و مصرف كنندگان قرار دهد.
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