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دیوید ویلیامسون )David Williamson(، نویسنده این 
در  بازاریابی  به  معموال  اینکه  به  اشاره  با  ابتدا  در  پژوهش 
دنیای غیرانتفاعی ها بهایی داده نمی شود، اظهار داشته که 
سرمایه گذاران در این بخش از جایگاه ویژه ای برخوردارند، اما 
این دیدگاه بخشی از واقعیت را نادیده می گیرد. رهبران و 
اداره کنندگان غیرانتفاعی ها که اغلب در چارچوب های فکری 
دیگری آموزش دیده اند، از درک این موضوع غافل می مانند 
که بازاریابی چه دستاوردهایی می تواند برای سازمان شان به 
ارمغان بیاورد و چه کارهایی را نمی تواند برای سازمان شان 

انجام دهد.
انتظارات  غریب،  و  عجیب  فرضیات  خاطر  همین  به 
غیرواقعی و تئوری های غلط درباره تامین بودجه در ذهن 
موجب  چالش  یک  بروز  با  ترکیب  در  وضعیت  این  دارند. 
می شود که کمتر مدیری در بخش غیرانتفاعی متوجه شود 

که تجربه اش در این زمینه ها ناکافی است.
این افراد که هرگز با یک متخصص امور مالی یا یک مشاور 
بازاریابی،  کارشناسان  با  مخالفت  در  نمی کنند،  مخالفت 
اساس  که  تاکتیک هایشان  و  پیام هایشان  مخاطبان شان، 

بنیادین استراتژی بازاریابی است، تردید نمی کنند.
درجه  در  دارد،  وجود  قاعده  این  در  نیز  استثنائاتی  البته 
نخست شرکت های بازاریابی جلب حمایت همه جانبه که 
ارتباطات، توسعه و  آنها دربرگیرنده  بر  برنامه اصلی حاکم 
بازاریابی است. در اصل، ما به بها ندادن به بازاریابی عادت 
کرده ایم، اما  برای کسانی که در حوزه بازاریابی برای انجام 
تالش  و  سعی  غیرانتفاعی  برند  ایجاد  یا  ماموریت  یک 

می کنند، این موضوع تعجب آور نیست.
در  که  را  آنچه  هستند،  آینده نگر  که  غیرانتفاعی  رهبران 
بخش انتفاعی از مدت ها قبل مورد استفاده قرار گرفته است 
را تشخیص خواهند داد و این موضوع را درک خواهند کرد 

که بازاریابی عنصری ضروری است.
در  زیادی  نام های  با  بازاریابی  عملکرد  اینکه  وجود  با 
امور  ترویج،  ارتباطات،  قبیل  از  غیرانتفاعی  سازمان های 
خارجی، روابط عمومی یا مدیریت برند شناخته می شود، اما 
اهداف اصلی آنها تقریبا مانند یکدیگر هستند و آن اهداف 
عبارت از تعریف و دفاع از موقعیت یک سازمان و پیشبرد 

آن به سمت موفقیت در ماموریتش است.

بازاریابی و ارتباطات در
سازمـان های غیـرانتفاعی 

این روزها اهمیت بازاریابی و ارتباطات در زمینه های مختلف بر کسی پوشیده نیست. اما پژوهشی که مرکز »رهبری 
بخش دولتی و غیرانتفاعی« دانشگاه جورج تاون آمریکا انجام داده است نشان داد که بازاریابی و ارتباطات خیلی 

بیش از آنچه پیش از این تصور می شد، در سازمان های غیرانتفاعی از اهمیت برخوردار است. 
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بازاریابی به پرسش های زیر پاسخ می دهد: 
•  وجه تمایز برنامه ما چیست؟

•  می خواهیم چگونه شناخته شویم؟
•  به چه دالیلی کار ما در یک سازمان غیر انتفاعی مرتبط است با برنامه ها، ماموریت و گروه هدف؟

توجه  جلب  و  خیریه  منابع  کسب  برای  رقابت  تشدید  با 
غیرانتفاعی  سازمان  هر  برای  پرسش ها  این  پاسخ  عموم، 

کامال حیاتی به نظر می رسد.
در حالی که مزایای سرمایه گذاری در بازاریابی ممکن است 
برای رهبران غیرانتفاعی مشهود نباشد، اما هزینه های انجام 

ندادن آن هر روز بیش  از پیش عیان می شود. 
با افزایش نظارت عمومی و قانونی بر سازمان های غیرانتفاعی، 
این سازمان ها دیگر قادر نیستند ارتباطات و بازاریابی را به 
عنوان یک موضوع درجه دوم تلقی کنند، زیراکه بقای آنها 

با  خبرنگاران  که  وقتی  دارد.  بستگی  موضوعات  این  به 
موشکافی سازمان شما را سوژه گزارش  های خود می کنند، 
آن وقت آرزو می کنید که ای کاش بخش ارتباطات حرفه ای 
و قوی در سازمان خود داشتید تا از پس نشانه گیری های 
آنها بربیاید. یک شرکت روابط عمومی خارج از سازمان که 
با هزینه های هنگفتی کارهای روابط عمومی سازمان شما 
افرادی است که  برای  بگیرد، جانشین ضعیفی  برعهده  را 
روابط  عنوان  به  می توانند  و  می شناسند  را  شما  سازمان 

عمومی عمل کنند.

درس آموزی 
این  شما،  ماموریت  موفقیت  برای  زیرا  دهید.  بها  بازاریابی  به 
نیاز  این  تا  کنید  صبر  اگر  اما  است،  ضروری  بسیار  موضوع 

احساس شود آن زمان بسیار دیر خواهد بود. 
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در طول سالیان، بازاریاب ها روش های پیچیده تری را برای ایجاد بیانیه های جایگاه سازمانی ایجاد کرده اند. بسیاری 
از این روش ها موثر واقع می شوند و شما می توانید با صرف مبالغ هنگفتی با کمک مشاوران بیانیه های جایگاه یابی 
از  دقیق و آزمایش شده توسط گروه های کانونی را تهیه کنید. در عین حال، موسسات غیرانتفاعی می توانند 

رویکرد ساده تری که توسط غول بازاریابی »هری بک ویت« ترویج می شود، به همان نتیجه برسند. 

این رویکرد به هزینه و تالش بسیار کمتری نیاز دارد و در 
حالی که ساده به نظر می آید از اهمیت زیادی برخوردار 
آزمون  این  در  غیرانتفاعی  سازمان های  از  بسیاری  است. 
در  که  است  آزمونی  آسانسور،  آزمون  می خورند.  شکست 
آن پرسش هایی مطرح می شود که هنگام مالقات با یک 
نفر در آسانسور، مترو، صف کافی شاپ از وی می پرسید. 
پرسش هایی از قبیل اینکه چه کاره هستید؟ در اینجا چالش 
موجود این است که چگونه به نحو جذاب و قانع کننده ای 
به آنها پاسخ گویید، پرسش هایی که به اطالعات بیشتر 
وارد  اما در عین حال  در مورد سازمان تان ختم می شود، 
آزمون  این  در  نمی شود.  تخصصی  اصطالحات  و  جزییات 
ندارید، شاید حداکثر در دو جمله می توانید  زمان زیادی 

پاسخ دهید.
چه چیزهایی را مطرح می کنید؟ چه چیزهایی را کنار 

می گذارید؟ پاسخ شما به آزمون آسانسور چیست؟

فرض کنید برای بازاریابی داخل ساختمان یک شرکت بزرگ 
شده اید و برحسب اتفاق با مدیر شرکت داخل آسانسور هم  
مسیر می شوید. حال حداکثر دو دقیقه وقت دارید تا نشان 
دهید که آدم خاصی هستید یا اگر قصد فروش محصول یا 

آزمون آسانسور

ارائه خدماتی دارید آن را ارایه کنید.
  در واقع نمای کلی از یک ایده، محصول، خدمات و... است 
که برای شروع یک گفتگو طرح می شود تا توجه مخاطبان را 
جلب کند و آنها را متقاعد سازد به آنچه می خواهید بگویید، 
مبادا  بشنوند.  آن  بیشتر در مورد  بخواهند  و  توجه کنند 
فکر کنید این آزمون پیش پا افتاده است، به یاد بیاورید که 
پرسش »چه کاره هستید؟« هر روز به صورت های مختلف 
شما  غیرانتفاعی  سازمان  داوطلبان  و  کارمندان  از  باید 
پرسیده شود. در این صورت، هر یک از افراد سازمان شما 
یک بازاریاب می شود، هر چند که چنین آموزش هایی ندیده 
باشند. آیا می دانید کارمندان شما چگونه پاسخ خواهند داد؟ 
آیا مطمئن هستید که همه اعضای تیم شما از کارکنان 
گرفته تا مسئول اطالعات و هیات مدیره در مورد جایگاه 
برند سازمانی شما دارای یک درک و حس مشترک هستند؟ 

آیا همه آنها یک پیام منسجم را منتقل می کنند؟
خوشبختانه »بک ویت« فرمولی بسیار ساده تجویز می کند 
که سازمان های غیرانتفاعی می توانند با توجه به نیازهای 
خود با بکارگیری آن، آزمون آسانسور را تهیه کنند و بیانیه 

جایگاه یابی خود را ارتقا دهند.
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فرمول »بک ویت« با 6پرسش اساسی شروع می شود 
که عبارتند از:

•  اسم شما چیست؟
•  شما چه نوع سازمانی هستید؟

•  برنامه های شما به چه کسانی خدمات رسانی می کند؟
•  برنامه شما برای مرتفع ساختن کدام نیازها و مقابله با 

کدام مشکالت اساسی جامعه است؟
•  برنامه شما چه وجه تمایزی دارد؟

•  به چه دلیل باید به برنامه شما توجه شود؟

پاسخ به این پرسش ها برای یک سازمان غیرانتفاعی 
 Population( »مانند »پاپیولیشن سرویس اینترنشنال
Services International(که یک سازمان داوطلبانه و 

با بودجه سالیانه 350 میلیون دالری است و در زمینه 
بهبود سالمت در کشورهای در حال توسعه فعالیت 

می کند به صورت زیر خواهد بود:
•  نام شما چیست؟ 

سازمان پاپیولیشن سرویس اینترنشنال
•  شما چه نوع سازمانی هستید؟ 

یک سازمان غیرانتفاعی جهانی
•  برنامه های شما به چه کسانی خدمات رسانی می کند؟ 
این سازمان به اقشار فقیر و آسیب پذیر در60 کشور در حال 

توسعه در سراسر جهان خدمات ارائه می کند.
•  برنامه شما برای مرتفع ساختن کدام نیازها و مقابله 

با کدام مشکالت اساسی اجتماعی است؟
این سازمان در زمینه بهبود سالمت فعالیت می کند.

•  برنامه شما چه وجه تمایزی دارد؟ 
این سازمان با استفاده از قدرت بخش خصوصی با توزیع و 
بازاریابی محصوالت بهداشتی به نیازمندان ترین افراد زندگی 

می بخشد. 
•  به چه دلیل باید به برنامه شما توجه شود؟ 

سازمان پاپیولیشن سرویس اینترنشنال در راستای مقابله 
باعث مرگ  ایدز و ماالریا که ساالنه  مانند  بیماری هایی  با 
میلیون ها نفر در سرتاسر جهان می شود، فعالیت می کند.

سه نکته ای که در مورد آزمون آسانسور باید به آنها توجه 
شود، به این شرح هستند: 

هر  شود.  حذر  نامفهوم  زبان  بکارگیری  از  باید  نخست، 
سخنرانی  در  اما  دارد،  را  خود  مخصوص  زبان  حوزه ای 
استفاده کنید.  زبان  از آن  نباید  – جایگاه یابی  آسانسوری 
پرهیز  فعالیت ها  باالی  و  بلند  کردن  فهرست  از  سپس، 
کنید. موسسات غیرانتفاعی با رعایت تساوی و عدالت میان 
اجزای خود، سازمان های کاملی هستند، اما این موضوع برای 
بازاریابی فاجعه بار است. هدف اصلی سخنرانی آسانسوری 
با  را  شما  داوطلبانه  و  غیرانتفاعی  موسسه  که  است  این 
یک پیام ساده، ثابت و بیشتر از همه متمایز تبدیل کند، 
انجام  بنابراین سعی کنید روی کارهایی که خیلی خوب 

می دهید متمرکز شوید.
دوم و شاید مهمترین موضوع این است که در پاسخ به پرسش  
»چه اهمیتی دارد؟« جوابی اندیشمندانه داشته باشید. این 
نکته ای است که با کار برنامه ای یک موسسه غیرانتفاعی 
مرتبط است و به آن معنا می دهد. برای تغییر سیاست و 
رفتار، جمع آوری پول و ایجاد یک نهاد قدرتمند، اکثر سازمان ها 
باید راهی را بیابند که ماموریت آنها فراگیرتر باشد. پاسخ به 

پرسش »چه اهمیتی دارد؟« شروع خوبی است.
که  چیزی  آیا  کنید  »چسبنده«  را  آن  کنید  سعی  سوم، 
گفته اید به یاد ماندنی است؟ برادران هیث )چیپ و دن(، در 
کتاب خود که در ایران با نام »ایده  عالی مستدام« ترجمه 
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درس آموزی 2
یک  است.  سازمان  افراد  همه  میان  مشترک  شغل  تنها  بازاریابی 
و  کارکنان  همه  که  می دهد  را  اطمینان  این  آسانسوری  سخنرانی 
داوطلبان شما یک داستان قانع کننده دارند، و آن را برای مخاطب 

خود به یاد ماندنی می کنند.

می تواند به عنوان یک ابزار تشخیصی دقیق برای تعیین 
بخواهید  همه  از  کند.  عمل  مدیریت  تیم  در  تفاوت ها 
ظرف مدت حداکثر پنج دقیقه یک سخنرانی آسانسوری 
تهیه کنند. سپس از هر یک از افراد بخواهید نتایج را به 
اشتراک بگذارند. از این طریق شما با نگرش مدیران ارشد 
خود و نحوه ترسیم سازمان برای جهان خارج، به چیزهای 

زیادی پی خواهید برد.

در  را  ایده ها  کردن  ماندگار  است،  رسیده  به چاپ  و  شده 
کتاب شان بررسی کرده اند. آنها در این کتاب برای رسیدن به 
مقصودشان داستان های زیادی تعریف می کنند و با استفاده 
ایده های  از  ملموس  تحلیل های  داستان ها،  و  مثال ها  از 

ماندگار ارائه می دهند. 
روایت  به گونه ای  را  داستان  آسانسوری شما  آیا سخنرانی 

می کند تا به شنونده کمک کند آن را به خاطر بسپارد؟
آسانسور  آزمون  غیرانتفاعی،  سازمان های  رهبران  برای 

2
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موسسات غیرانتفاعی تمایل دارند که واژه های بازاریابی و ارتباطات را به جای یکدیگر استفاده کنند که نشانه 
دیگری از فقدان تبحر در چنین موضوعاتی در حوزه غیرانتفاعی ها است. اما تفاوت های اساسی بین این دو 

وجود دارد.

 بازاریابی و ارتباطات با یکدیگر
متفاوت هستند

بازاریابی موثر به طور کلی از دیدگاه مخاطبان یا مشتری ها 
شروع می  شود و به دنبال پیش بینی و رفع نیازهای آنها 
است. همه چیز درباره شما مخاطبان است، به همین خاطر 
بسیاری از مطالب مربوط به بازاریابی با واژه »شما« شروع 
می شوند. بازاریابی با نگاهی به سوی دیگر، یک استراتژی 
»کششی« است که مخاطبان را در جایی که هست مالقات 
می کند و سپس تالش می کند تا با مشوق ها یا راهکارهای 
دیگر، آنها را به اقدام یا رفتاری برانگیزاند؛ به همین دلیل 
است که گفته می شود بازاریابی با قلب انسان ها سر و کار 

دارد. از سوی دیگر، ارتباطات با مغز سر و کار دارد.
در روابط مربوط به این علم، چشم انداز و جمله های سازمانی 
می شود.  شروع  سازمان  آن  نام  یا  »ما«  کلمه  با  معموال 
ارتباطات همچنین جنبه اعالم کنندگی دارد و یک بیانیه 
عقیده ای، یک مورد حقیقی با جزییات یا وضعیت سازمان 
را ارائه می کند و سپس تالش می کند تا آنها را به عالئق 
استراتژی های کالسیک کشش  این ها  دهد.  ربط  مخاطب 

هستند، در شرایطی که سازمان، اطالعاتی درباره فعالیت ها 
یا برنامه هایش را ارایه می کند.

آن دسته از موسسات غیرانتفاعی که بهترین عملکرد را از 
خود نشان داده اند بهترین جنبه های هر دوی این رویکردها 
را با یکدیگر ترکیب می کنند و هم با قلب سر و کار دارند 
و هم با مغز. به عنوان مثال، موسسه »مادران علیه رانندگی 
دوران  گروه های  موثرترین  از  یکی  که  مستی«  حالت  در 
در  خود  قدرتمند  احساسی  رویکرد  خاطر  به  است  مدرن 
کمپین های تبلیغاتی و شهادت های قانونی اش که در آن به 
معرفی قربانیان رانندگان مست می پردازد، مشهور است. اما 
موسسه »مادران علیه رانندگی در حالت مستی« با تکمیل 
ارتباطی  استراتژی های  کالسیک،  بازاریابی  تکنیک های 

کالسیک را نیز به همان اندازه به کار می گیرد.
باعث  متمرکز  ارتباطات  و  نظام مند  تبلیغات  ترکیب  این 
محافل  و  مجالس  در  مادران  گروه  این  تا  است  شده 
تبدیل شود  مهم  مدنی  نیروی  یک  به  آمریکا  قانونگذاری 
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رانندگی  علیه  »مادران  گروه  مورد  در  فقط  موضوع  این  و 
در حالت مستی« صادق نیست. سازمان های موثری که در 
همه زمینه ها مشغول به کار هستند، از مزیت هر دو روی 
سکه بهره می برند تا بتوانند پیام خود را درباره موضوع شان 
کنند  جذب  را  مالی  کمک کنندگان  برسانند،  گوش  به 

تا  قرار دهند. کافی است  تاثیر  را تحت  و سیاست گذاران 
به وب سایت آنها مراجعه کنید یا نامه ای مستقیم از آنها 
را خواهید  ارتباطات  و  تبلیغات  از  تلفیقی  دریافت کنید. 
دید که در آن شما را جذب می کنند و از چیزهایی هم دور 

می کنند. این اتفاقی نیست.

درس آموزی 3
فقط ارتباط برقرار نکنید، تبلیغات هم داشته باشید.

3
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بازاریابی و ارتباطات برای جذب کمک  

جذب  استراتژیست های  بهترین  از  یکی  کودا«،  »مایک 
کمک های مالی، منتقد مشهور این گونه از مواد بازاریابی 
یک  برای  عصایی  وسایل  این  »همه  می گوید:  او  است. 
متنوع  مالی  کمک های  جذب  در  که  است  موسسه ای 
ضعیف است.« وی می افزاید: »این موارد، هیچ جانشینی 
اهداکنندگان  به سخنان  دادن  روابط و گوش  توسعه  برای 

نیست.«
البته که تا حدودی حق با ایشان بود. عملکرد بازاریابی و 
یک  اجرای  به  کمک  در  مهمی  نقش  می تواند  ارتباطات 
باشد. حقیقت  داشته  مالی  جامع جذب کمک های  طرح 
می توانند  ارتباطات  و  بازاریابی  فروشگاه  که  است  این 
چیزهایی تولید کنند که به جمع آوری پول کمک کنند. 
اما نکته ای که اینجا باید مورد توجه قرار بگیرد، این است 
که چیزهای زیادی در حال حاضر تولید می شوند. بیش از 
هر چیز، فشارهای توسعه ای باعث ازدیاد نشریات در بخش 
غیرانتفاعی می شود. سازمان ها از گزارش های ساالنه، مجالت، 
خبرنامه ها، بیانیه های موردی، مقاالت کاری و بروشورهایی 

اشباع شده اند که برای اهداکنندگان مختلف تهیه شده اند. 
آنها  کاهش  باعث  تنها  نه  الکترونیک  عصر  شکل گیری 
نشده است، بلکه در عوض به حجم موارد جذب کنندگان 
بالقوه کمک های مالی نیز افزوده است. اکنون اهداکنندگان 
انجمن های  با دی وی دی ها، همچنین وبالگ ها،  احتمالی 

مجازی، وب سایت های اینتراکتیو و غیره مواجه می شوند.
نکته ای که باعث تعجب است این است که چگونه تعداد 
کمی از سازمان ها هزینه ها و مزایای تولید این جذب کنندگان 
این  فقط  می دهند.  قرار  ارزیابی  مورد  را  مالی  کمک های 
نیز  آن ها  ساخت  و  چاپ  طراحی،  بلکه  نیست  موضوع 
برای سازمان های  هزینه های سنگینی دارد. موضوع اصلی 
باید  واقعی  است. هزینه  زمانی  غیرانتفاعی، سرمایه گذاری 
یکی از موارد منعکس کننده مقدار انرژی و سعی باشد که 
برای توسعه و تولید آن صرف شده است که اغلب با دردسر، 

تصویب مدیریت و هیات مدیره نیز همراه بوده است.
پاگیر  و  بوروکراسی های دست  افراد در مورد  معموال همه 
اداری یک داستان دارند. به عنوان مثال، یک مدیر برای آنکه 

جذب کمک های مالی می تواند نخستین زنگ خطر برای اداره کنندگان  یک سازمان غیرانتفاعی باشد که به او 
درباره لزوم بازاریابی و ارتباطات هشدار می دهد. در وهله نخست، تمرکز کمتری بر استراتژی خواهد بود و بیشتر 
بر اقالمی مانند بروشورهای براق و پرعکس، جزوه های زیبا و خبرنامه های رنگارنگ تمرکز می  شود که می توانند 

سازمان را به اهداکنندگان عمده »بفروشند«.
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متن نامه درخواست ها را تایید و مصوب کند، نیاز به امضای 
17مدیر مختلف داشت. نیازی نیست که گفته شود تاثیر 
زبان نامه به خاطر گذشت زمان و ویرایش های زیادی که روی 
آن انجام می شده است، باعث کاهش بازده سرمایه گذاری، 
اصلی  وظایف  از  ارشد  مدیران  شدن  منحرف  همچنین 
خود  شده است. در این میان، سازمان های بین المللی مانند 
»صندوق جهانی حیات وحش« یا »صندوق نجات کودکان« 
با چالش های بسیار سختی مواجه می شوند تا موافقت سایر 
همکاران خود در دیگر کشورها را برای مطالب تبلیغاتی و 

اعالمیه ها جلب کنند.
وظیفه بازاریابی و ارتباطات این است که انضباط را برای این 
روند برقرار کند. مدیران بازاریابی باهوش در برابر ضرب آهنگ 
کارکنان جذب کمک های مالی برای ارائه مطالب جدید و 
برخی  طرح  با  آنها  عوض  در  می کنند.  مقاومت  مختلف 
پرسش ها از تیم جذب کمک های مالی توپ را به زمین آنها 

برمی گردانند. پرسش هایی از قبیل اینکه:
از آنها چه  •  مخاطبان شما چه کسانی هستند و 

می دانید؟
•  چرا فکر می کنید که این بهترین راه برای رسیدن 

به آنها است؟
•  پایداری و ماندگاری آن برنامه چه مدت است؟

می توانید  دیگری  چیزهای  چه  برای  را  پول  این    •
هزینه کنید؟

باید  مالی  کمک های  جمع آوری  به  نیاز  که  است  درست 
باید  اما در عین حال  به رسمیت شناخته شود،  صادقانه 
نسبت به لزوم تهیه جزوات و اقالمی از این دست برای جذب 
کمک  جمع آوری  مراکز  برای  بی شک  کرد.  تردید  کمک 
کار آسان تر خواهد شد اگر اقالم جذاب و متقاعدکننده ای 
در دست داشته باشند تا پیام های کلیدی سازمان شان را 

عینیت بخشند. 
اما کافی است به یاد بیاورید که چه تعداد جعبه حاوی 
کمپین های  از  دست  این  از  بروشورهایی  و  جزوات 
پیشین جمع آوری پول هم اکنون در زیرزمین سازمان 

شما در حال خاک خوردن هستند.
تبلیغاتی  اقالم  از  یکی  با  دارید  تصمیم  اگر  حال،  این  با 
جمع آوری کمک کار خود را پیش ببرید، به هیچ وجه سعی 

نکنید صرفه جویی کنید و از هزینه هایش بزنید. 
واقعیت این است که اقالم تبلیغاتی خوب، گران هستند و 
شما باید خود را آماده کنید تا هزینه محصوالتی را بپردازید 
که پیام درست را به اهداکنندگان شما مخابره کنند. عالوه 
بر این، شما اغلب می توانید با جایگزین کردن کیفیت به 
جای کمیت، با اثرات منفی که تهیـه این اقالم بر بودجه 
شما می گذارد هم مقابلـه کنیـد. آنچـه در اغلب مواقع 
است  ایـن  غیرانتفاعی صدق می کند  مورد موسسات  در 
که باید بر معدود چیزهایـی تمرکز کنیـد که بیشترین 

اثرگذاری را دارنـد. 

درس آموزی 4
و  بازاریابی  اصلی  عنصر  معموال  مالی  کمک های  جذب 
اما در همه مواقع تهیه اقالم تبلیغاتی  ارتباطات است، 
برای جذب پول به معنای موفقیت در جذب پول نیست. 

4
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 بـازاریابـی و ارتباطات بـرای
اثرگذاری ماموریت

فیلم آرتور که در آن »دودلی مور« نقش یک راننده مست 
دوست داشتنی را بازی می کند، در دهه 80 میالدی یکی 
از پربیننده ترین و موفق ترین فیلم ها بود، هم زمان در آن 
دوران دو زن خانه دار در کالیفرنیا در حال تاسیس سازمان 
غیرانتفاعی جدیدی به نام »مادران علیه رانندگی در حالت 

مستی« بودند.
فیلمی  می کنید  فکر  آیا  سال  همه  این  گذشت  با  حال 
را  مستی  حال  در  رانندگی  که  »آرتور«  فیلم  همچون 
تایید ضمنی می کرد، می تواند ساخته شود؟ قاعدتا خیر. 
حالت  در  رانندگی  مقابل  در  به شدت  اخالقی  تالش های 
قابل  در جامعه  زمانی  که  را  موضوع  این  توانست  مستی 
به یک موضوع غیرقابل پذیرش تبدیل کند  بود،  پذیرش 
رانندگی در  و دلیل آن سازمان غیرانتفاعی »مادران علیه 

حالت مستی« است.
حالت  در  رانندگی  علیه  »مادران  غیرانتفاعی  سازمان 
مستی« نه تنها یک سازمان بسیار موثر است که به دنبال 
موفق  آن  در  اغلب  و  است  قانون گذاری  در  موفقیت هایی 
می شود، بلکه در تبلیغات اجتماعی نیز بسیار موفق است. 
این سازمان با مجموعه ای مملو از شگردها و فنونی که از 
کتاب های بازاریابی بر می آیند، توانسته است تغییراتی در 

پس از صحبت در مورد روشی که بازاریابی و ارتباطات می تواند از آن طریق به جذب کمک های مالی کمک کند، 
معموال این فرصت بوجود می آید که از امکانات بالقوه برای اثرگذاری مستقیم بر ماموریت استفاده شود.

در  که  کند  ایجاد  اجتماعی  معیارهای  و  فردی  رفتارهای 
راستای ماموریت پایان دادن به رانندگی در حالت مستی 
بوده است. در این مورد همه این ها به معنای به راه اندازی 
یک کمپین تبلیغاتی ملی باثبات است که با هدف تغییر 
الکل و خودرو طراحی  قبال مبحث  آمریکایی ها در  رفتار 
نخست  وهله  در  کمپین  این  موفقیت  میزان  است.  شده 
یافته اند،  نجات  که  جان هایی  تعداد  براساس  می تواند 
اندازه گیری کرد. میزان مرگ ومیر ناشی از رانندگی در حالت 
مستی از باالترین سطح تاریخی خود حدود 50 درصد کمتر 
شده است. شاید حتی ماندگارتر از آن، مفاهیم کلیدی این 
کمپین است که در فرهنگ عمومی وارد شده است. افراد 
به دوستان و آشنایان اجازه نمی دهند که در حالت مستی 

رانندگی کنند. 
با  اجتماعی  تبلیغات  کمپین های  سازمان ها،  از  بسیاری 
هدف تغییر رفتار عمومی را در مقیاس وسیع انجام می-
از:  عبارتند  غیرانتفاعی  سازمان های  این  از  برخی  دهند. 
با استعمال  »صندوق میراث آمریکا« که در زمینه مبارزه 
در  که  آمریکا«  »انجمن سرطان  تالش می کند؛  دخانیات 
همه اقدامات تبلیغاتی خود بر غربالگری زودهنگام تاکید 
می کند؛ و »انجمن قلب آمریکا« که در زمینه بیماری های 
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قلبی فعالیت می کند و دیگر سازمان هایی که در زمینه 
مختلف وجود دارند. همه آنها به دنبال تغییر رفتار و وادار 
کردن افراد به توقف انجام کاری که دوست دارند و تشویق 
آنها به شروع انجام کار دیگری هستند. بازاریابی غیرانتفاعی 
بازاریابی  و  می شود  انجام  رفتار  تغییر  هدف  با  معموال 

اجتماعی به منظور انجام آن بوجود آمده است.
سازمان  نوجوانان«،  بارداری  از  پیشگیری  ملی  »کمپین 
کوچکی است که در اوایل دهه 90 میالدی برای مقابله با 
افزایش حاملگی نوجوانان در آمریکا تاسیس شد. این سازمان 
که بودجه آن فقط 5 میلیون دالر بود، در عوض دوستان 
قدرتمندی داشت و به شدت فکر کرد که چگونه می توان 
رفتار دختران نوجوان که گروه هدف این کمپین بودند را 
دارند  تمایل  نوجوانان  که  داد  نشان  تحقیقات  داد.  تغییر 
نقش رفتار والدینی را رمانتیک سازی کنند. در صورتی که 

اثر بچه دار شدن روی سبک زندگی شان را درک نمی کنند.
اما چگونه می توان این درس را به مخاطبان گرفتار در توهم 
داد که عمیقا نسبت به بزرگساالن بدگمان هستند؟ »کمپین 
ملی« هوشمندانه از طریق مراجعه به تولیدکنندگان شوهای 
تلویزیونی بعدازظهرها و با هدف قرار دادن دختران نوجوان 
وارد عمل شد. تولیدکنندگان توافق کردند که متن این شوها 

را که حکایت از جزییات بچه دار شدن بود، بنویسند. این 
بین  از  اندام،  تناسب  نابود شدن  از:  بودند  جزییات عبارت 
از  اجتماعی، هزینه های هنگفت و چیزهایی  رفتن زندگی 

این دست.
یک  شکل  به  اما  مخاطبان  همان  به  پیام ها  همین  اگر 
اعالمیه عمومی داده می شد، تاثیر آن بسیار ناچیز می بود. 
اما تلفیق چنین پیام هایی با متن این شوها موجب شد که 
توجه این نوجوانان به روشی بسیار موثرتر جلب شود. عوامل 
در  نوجوانان  بارداری  تا  دادند  به دست هم  بسیاری دست 
سال های گذشته کاهش چشمگیری پیدا کند، اما بی شک 
بخشی از اعتبار این موفقیت به »کمپین ملی« بازمی گردد 
به خاطر موردی که از بازاریابی اجتماعی در عمل به تصویر 
کشید. البته بازاریابی اجتماعی نمی تواند هر ماموریتی را 
به پیش ببرد و برای هر سازمانی مناسب نیست. می تواند 
پرهزینه باشد و نیازمند تخصص است. اما واقعیت این است 
که اگر تغییر جهان برای سازمان شما دربرگیرنده تغییر رفتار 
و عادات افراد انتخاب های خرید و معیارهای اجتماعی شان 
به  اجتماعی  بازاریابی  باید  است،  رای دهی شان  الگوهای  و 
عنوان بخشی از استراتژی های بازاریابی و ارتباطات شما مورد 

استفاده قرار گیرد.

درس آموزی 5
 ماموریت شما باید تبلیغات تان را به پیش ببرد. اگر در تالش 
هستید که رفتار فردی یا معیارهای اجتماعی را تغییر دهید 
حال وقت آن رسیده است که روی بازاریابی اجتماعی کار کنید.

5



موسسهمدیریتحامیاننواندیشافرا/14

 استفاده از بازاریابی و ارتباطات
برای برندسازی

نیازی  کنید،  کار  »نایک«  یا  »کوکاکوال«  »اپل«،  برای  اگر 
کار  چه  شما  شرکت  که  دهید  توضیح  کسی  به  نیست 
می کند. همه با مواد و سبک آن ها آشنا هستند. این موضوع 
اما در مورد کارمند یا داوطلب یک سازمان غیرانتفاعی صدق 
نمی کند. شاید شما جزو افراد خوش شانسی باشید که در 
و  مشهور  نامی  که  جئوگرافی«  »نشنال  همچون  جایی 
هم رده »آی بی ام« و »استارباکس« است کار می کنید، اما 
شانس اینکه دیگران درباره سازمان شما شنیده باشند یا به 

ماموریت یا رویکرد شما اهمیت دهند، بسیار کم است.
این یکی از حقایق تلخ و ظالمانه درباره جهان غیرانتفاعی 
است و تکرار می شود. اغلب افراد درباره سازمان شما هرگز 
چیزی نشنیده اند و احتماال اهمیتی نمی دهند که شما چه 
کار می کنید. این موضوع حتی وقتی کارتان به طرز غیرقابل 
انکاری »خوب« است هم صادق است. این موضوع همچون 
سازمان های  در  افراد  از  بسیاری  که  است  تلخ  قرص  یک 
غیرانتفاعی باید آن را ببلعند. چون همه ما به ماموریت ها و 

بهترین راه تفکر است، نه فقط برای بازاریابی در جهت جذب کمک و تاثیرگذاری ماموریت، بلکه همچنین برای 
برندسازی. برندها قدرتمند هستند. به عنوان مثال »اپل« تداعی کننده محصوالت جذاب نوآورانه است که در عین 
حال از طراحی عالی هم برخوردارند. »کوکاکوال« و »پپسی« دهه ها زمان )و میلیاردها دالر هزینه تبلیغات( صرف 
کردند تا سهم خود در جایگاه های فعلی برند خود را بدست آورند. »نایک« حتی توانست نام خود را به لوگویی گره 

زند که در سطح جهان شناخته شده است.

اهدافمان اهمیت می دهیم و نسبت به آن حساس هستیم 
و می خواهیم که دیگران هم احساسی مثل ما داشته باشند.

درباره  را  شما  احساس  آن  که  دهید  اجازه  نمی توانید  اما 
بسیار  مخاطبان  که  هدفی  کند،  نابینا  هدفتان  حقایق 
مهمی دارد، اولویت های زیادی دارد و در چندین رسانه  سر و 
صدای پس زمینه درباره آن بسیار زیاد است. تقویت جایگاه 
شما – دفاع از شهرت سازمان تان که غیرقابل جایگزین ترین 
دارایی هر سازمان غیرانتفاعی است – اساس برندسازی است. 
نکته کلیدی، نظام مند بودن در بیان مجموعه ای متمایز از 
رویکردها است که مجموع همه آنها تعریفی از جایگاه یک 
سازمان در بازار مربوطه در زمینه های بودجه، ایده ها و نفوذ 

آن را ارائه می کند. 
»کومن فور د کیور« )Komen for the Cure( که پیش 
از این بنیاد سرطان پستان سوزان کومن نام داشت، مثال 
است.  غیرانتفاعی ها  برند  قدرت  زمینه  در  خوبی  بسیار 
بزرگترین  به  سال   25 از  کمتر  در  توانست  سازمان  این 
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گروه حامی بازماندگان سرطان پستان تبدیل شود و برای 
برنامه های مرتبط با سرطان پستان در حدود یک میلیارد 
دالر پول جمع آوری کرد. مهمتر اینکه »کومن« موفق شد 
این بیماری را که زمانی یک تابو بود در قالب یک بیماری 
مهمترین  به  را  آن  و  کند  مطرح  جامعه  سطح  در  عادی 
اولویت سالمت عمومی تبدیل کند. این در شرایطی است 
که دیگر بیماری هایی وجود دارند که از بودجه های کمتری 
بیشتری می گیرند. کومن  قربانیان  برخوردارند و هر ساله 
در این فرآیند روبان صورتی را به عنوان سمبل حمایت از 
قربانیان سرطان پستان معرفی کرد و حتی کلمه »درمان« 
را باز تداعی کرد. حاال دیگر هیچ کس نمی پرسد »درمان 
چه چیزی؟« در متون امروزه صورتی در کنار کلمه درمان 
به عالمت اختصاری این جمله تبدیل شده است: »سرطان 
وقتی  که  نیست  تعجب  جای  کنیم.«  درمان  را  پستان 
»کومن« در سال 2006 نام و لوگوی خود را تغییر داد، کلمه 
کلمات  گرفت.  قرار  توجهات  مرکز  در  همچنان  »درمان« 
»سرطان پستان« با همه بار منفی شان از نام این سازمان 
حذف شدند. در عوض »کومن« خود را به عنوان یک نیروی 
پیشتاز که بر یافتن یک درمان متمرکز است معرفی کرد، 
اهداکنندگان،  مذاق  به  که  آینده  به  ناظر  و  مثبت  پیامی 

عموم مردم و قربانیان سرطان پستان خوش نشست.
بازتعریف برند »کومن« به این دلیل موفقیت آمیز بود که 
برند جدید آن با ارزش ها، ماموریت و برنامه های اصلی آن 
سازمان  هر  برای  مهم  نکته ای  داستان  این  بود.  هم راستا 
غیرانتفاعی که قصد تقویت برند خود را دارد بیان می کند. 
نگاه ذی نفعان سازمان شما، خوب است که جنبه های  از 
مختلف برندتان همچون نام، لوگو، پیام و برنامه هایتان تغییر 
کند. چون شما در حال تغییر هستید تا تست صحت و 
فقدان صحت و  بگذارید.  با موفقیت پشت سر  را  درستی 
شرکت های  تالش های  از  بسیاری  شکست  دلیل  درستی 

معروف در زمینه تغییر برند است. در شرایطی که »فیلیپ 
یادآور کاالیی مرگ بار  آمریکا  نگاه عموم مردم  از  موریس« 
است و هیچ لوگوی جدید نمی تواند این موضوع را تغییر 
دهد، »کومن« نمونه ای از قدرتی عظیم در داستان صداقت، 

آن هم در دنیای بی اعتمادی ها است. 
بنابراین باید نسبت به تحلیل رفتن ارزش موجود در برند 
سازمان غیرانتفاعی تان مراقب باشید. »انجمن ملی آدوبون« 

در اوایل دهه 1990 این درس را آموخت. 
»آدوبون« یک انجمن غیرانتفاعی زیست محیطی است که 
در زمینه پرندگان و حمایت از آنها فعالیت می کند. در آن 
زمان رهبری جدید این سازمان تشخیص داد که »آدوبون« 
به جایگاه سیاسی فعاالنه تری نیاز دارد و مدیرعامل آن در 
به سازمان ما آسیب  آن زمان گفت که تصویر یک پرنده 
می زند. آنها مقاله نویس کهنه کار مجله مشهور خود را اخراج 
کردند و کمپین های سیاسی با حضور فعاالن سیاسی به 
انجمن  این  اعضای  که  نبود  چیزی  این  اما  انداختند.  راه 
می خواستند، آنها عالقمندان به پرندگان بودند و مجله ای 
مطالبی  نه  پرندگان می خواستند  زیبای  از عکس های  پر 
جنایی در مورد پسماندهای سمی. نتیجه آنکه درآمدهای 
ناشی از عضویت و جمع آوری کمک های مالی »آدوبون« به 
شدت کاهش یافت. سرانجام هیات مدیره مجبور شد دست 
به کار شود و مدیرعامل در سال 1996 تنها سه سال بعد از 

آغاز این انقالب سازمانی از کار خود برکنار شد. 
مدیرعامل جدید راهی عاقالنه در پیش گرفت و به تمرکز بر 
پرندگان بازگشت. با وجود این اما »آدوبون« هرگز نتوانست 
 1980 دهه  اوایل  در  که  خود  عضویت  درآمدهای  اوج  به 
شاهد بود بازگردد. به رغم اهمیت برندینگ و شهرت سازمان، 
غیرانتفاعی ها در مجموع دارای مدیریت ضعیف تری در حوزه 
برند هستند. ایجاد یک برند می تواند دشوار و بسیار پرهزینه 
باشد و اندازه گیری نتایج آن معموال دشوار است یا بالفاصله 
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میسر نیست. در نتیجه سازمان های غیرانتفاعی به ندرت 
منابع الزم را برای حفظ استعدادهای بازاریابی، تولید اقالم 
تبلیغاتی، همکاری با رسانه ها و همه فعالیت هایی که تحت 

عنوان »برندینگ« شناخته می  شوند را صرف می کنند. 
حوزه  در  کثیف  کلمه  یک  دیگر  برندینگ  بی تردید 
غیرانتفاعی ها به مانند آنچه در دهه 1990 بود، نیست. اما 
این نوع از بازاریابی پیشرفته هنوز وقتی بودجه ها محدود 
است، نخستین قربانی است و آخرین موردی است که در 

بودجه لحاظ می شود.
دوام  نمی تواند  خصوصی  بخش  در  پوشی  چشم  چنین 

درس آموزی 6
برند شما سازمان تان را به جهان بیرون معرفی می کند. 

از فرصت استفاده کنید و خودتان را معرفی کنید.

وقتی  موتورز«  »جنرال  و  »فورد«  شرکت های  آیا  بیاورد. 
می بینند فروش شان پایین است، بودجه تبلیغات خود را 
کاهش می دهند یا بخش بازاریابی خود را تعدیل می کنند؟

 The American Red( آمریکا«  سرخ  »صلیب 
موسسه  یا   ،)United Way( وی«  »یونایند   ،)Cross

 )The Smithsonian Institution( »اسمیتسونین« 
نهادهای غیرانتفاعی  این  از  از هر یک  بگیرید.  نظر  را در 
بپرسید که ارزش برندشان برای آنها چقدر است. آنگاه پیش 
از آنکه یک خط قرمز بر بودجه تبلیغات بکشید، دوباره در 

مورد این موضوع فکر خواهید کرد.

6
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 توسعه استراتژی های موفق
بازاریابی و ارتباطات

استراتژی اساسا موضوعی است درباره انتخاب ها. این موضوع 
را  غیرانتفاعی  سازمان های  داوطلبان  و  کارکنان  معموال 
می ترساند. آنها فکر می کنند این به آن معناست که شما 
بخش  در  که  افرادی  نکنید!  انتخاب  را  من  است  ممکن 
همه  که  هستند  باور  این  بر  می کنند  کار  غیرانتفاعی 
باالی سطح میانگین قرار دارند، افرادی خاص هستند و از 
بر سایر بخش های جهان حاکم  تقاضا که  قانون عرضه و 
اتخاذ  وظیفه  غیرانتفاعی  فرهنگ  هستند.  مصون  است، 
به  می کند.  پیچیده تر  را  واقعی  استراتژیک  انتخاب های 
همین دلیل جای تعجب نیست که بسیاری از تقسیمات 
درون نهادهای غیرانتفاعی همچون شرکت ها اتخاذ می شود.
اما وقتی که صحبت از توسعه استراتژی بازاریابی یا ارتباطات 
به میان می آید، اتخاذ تصمیمات دشوار موضوعی دلبخواهی 
چه  شما  که  نمی کند  فرقی  است.  ساده  دلیلش  نیست. 
سازمانی هستید، برای غیرانتفاعی ها رقابت در این عرصه 
بیش از حد پرهزینه است. حتی شرکتی مثل »کوکاکوال« 
با  اینکه  انتخاب های دشواری کند درباره  هم مجبور است 
منابع هنگفتی که به بازاریابی خود اختصاص داده است چه 
کسانی را مورد هدف قرار دهد. برای شرکت های غیرانتفاعی 
کار کردن با تنها بخشی از منابع شرکت ها و نظام مند بودن 

موثر  استراتژی های  توسعه  در  به مهمترین چیز  تمرکز  و 
ارتباطات تبدیل شده است.

شانس موفقیت شما به دو عامل »استراتژی خوب اندیشیده  
شده« و »کیفیت اجرای طرح شما«، بستگی دارد. برخی از 
تالش های بازاریابی که به خوبی هم اندیشیده شده بودند، 
با شکست مواجه شدند، چون ارتباط بین طرح و اجرای آن 
ارتباطات  یا  بازاریابی  استراتژی خوب  یک  بود.  شده  قطع 
با یک  باشد،  توالی منطقی پیوسته برخوردار  از یک  باید 
هدف دقیقا بیان شده آغاز شود، و تاکتیک های آن دقیقا 
توصیف شوند و در نهایت پاسخگویی وجود داشته باشد. 
هرچه هدف قابلیت اندازه گیری بیشتری داشته باشد، بهتر 
است. به عنوان مثال، بودجه قانونی را در نظر بگیرید که 
هدف آن کاهش نرخ استعمال دخانیات در میان نوجوانان و 
افزایش حضور در موزه ها باشد. ممکن است نتوانید چنین 
اما  بیاندازید،  به عنوان »افزایش آگاهی« جا  را  هدف هایی 
می توانید مطمئن شوید که طرح ارتباطاتی شما به سمت 

یک نتیجه مشخص هدف گیری شده است. 
ارتباطات  و  بازاریابی  کیفیت  با  طرح  یک  اصلی  قدرت 
مستقیما از هدف آن ناشی می  شود. تا زمانی که یک نتیجه 
قابل اندازه گیری دنبال می شود، فرمول »مخاطب، پیام، ابزار 

در شرایطی که هدف، جذب کمک های مالی، تاثیرگذاری ماموریت و برندسازی است، پرسش کلیدی این است که 
استراتژی چیست، آنچه که شما را از جایی که هستید به جایی که می خواهید باشید می برد
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مدیران اجرایی عجول معموال بر تاکتیک ها تمرکز می کنند 
و دغدغه هایشان روی چیزهایی از قبیل ستون مطلب شان در 
خبرنامه سازمان است. آزمایش پیام و تحقیق در خصوص 
اغلب  بنابراین  باشد،  پرهزینه  کاری  می تواند  مخاطب 
سازمان های غیرانتفاعی راه های میان بر را بر می گزینند و از 
آزمایش و تحقیق چشم پوشی می کنند و کارهایی را انجام 
زیاده گویی  باشند.  پرخطر  بسیار  می توانند  که  می دهند 
درباره کل این فرآیند می تواند نشانه خودشیفتگی شدید در 
بسیاری از سازمان های غیرانتفاعی باشد. سازمان های ماموریت 
محور با تمرکز  بر اهدافی همچون حقوق بشر یا محیط 
زیست، می توانند با تفکر خود درست پنداری مواجه شوند، 
و از حامیان بخواهند که کورکورانه نظرات آنها را بپذیرند. 
بازاریابی آنها به جای اینکه حمایت از  ارتباطات و مطالب 
یک راه حل واحد برای یک مشکل قابل شناسایی که برای 
مخاطبان شان اهمیت دارد باشد، می خواهد که مجموعه ای 
موضوع می تواند  این  بپذیرند؛  چرا  و  بی  چون  را  باورها  از 
منجر به مشکالت بزرگی شود. توسعه برنامه های یکپارچه 
و به هم تنیده بازاریابی و ارتباطات با تمرکز بر اهداف قابل 
اندازه گیری، و مخاطب هدف کامال مشخص، می تواند برای 
بسیاری از سازمان های غیرانتفاعی که نظام مند نیستند به 
عنوان درمان عمل کند. این موضوع باعث می شود  اطمینان 
حاصل کنید که به اندازه کافی هزینه می کنید نه بیشتر. 
و مطمئن می شوید که هر آنچه خرج می  کنید برای یک 
همان  بر  )و  می شود  منظور  شده  معین  پیش  از  نتیجه 

اساس مورد ارزیابی قرار می گیرد(.

درس آموزی 7
در  انتقال  ابزار  و  پیام  مخاطب،  اصل  بر سه  اگر شما   
ارتباطات پایبند باشید، نمی توانید خیلی اشتباه کنید.

انتقال« مفهوم خود را از دست نمی دهد:
مخاطب:

برای به دست آوردن اهداف برنامه ریزی شده خود نیاز دارید 
که به کدام افراد یا موسسات دسترسی داشته باشید یا آنها را 
تحت تاثیر قرار دهید؟ آیا می توان آنها را براساس مشخصات 
یا سبک  یا جغرافیایی، خصوصیات شخصیتی  جمعیتی 
زندگی شناسایی کرد؟ آیا آنها از موضوعی که سازمان شما در 
آن زمینه فعالیت می کند و اهداف سازمان شما آگاه هستند؟

پیام:
چه پیامی در هر یک از مخاطبان هدف شما انگیزه ایجاد 
می کند تا اقدامات مورد نیاز را انجام دهند؟ از این گذشته، 

اگر چیزی تغییر نکند، آگاهی مهم نیست.
ابزار انتقال:

بهترین وسیله برای رساندن پیام به مخاطب هدف چیست؟ 
چه ترکیبی از وسایل و ابزارهای انتقالی بهترین عملکرد را 
دارند؟ چه اشخاصی می توانند به عنوان پیام رسان های اثرگذار 

عمل کنند؟
چگونه  پس  است،  ساده  اگر  اما  نیست.  پیچیده  خیلی 
ممکن است که مشاوران بازاریابی چنین مبالغ هنگفتی را از 

سازمان های غیرانتفاعی دریافت  کنند؟
نخست این که به همین سادگی نیست. تهیه یک برنامه 
صدای  و  سر  که  غیرانتفاعی  سازمان  یک  برای  ارتباطی 
اما  است.  ذکاوت  و  مهارت  نیازمند  بزند  دور  را  پس زمینه 
انجام درست  سازمان های غیرانتفاعی همیشه وقت صرف 
این کار نمی کنند و این موضوع، مشکل را تشدید می کند. 

7
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 همه چیز درباره مخاطبان
سازمان های غیرانتفاعی

با وجود همه این ها، بسیاری از موسسات غیرانتفاعی هستند 
که در رویای دستیابی و خدمات رسانی به مخاطبان وسیعی 
هستند. اگر سازمان شما »انجمن آمریکایی افراد بازنشسته« 
باشد، مطمئن باشید که به آسانی می توانید 35 میلیون نفر 
عضو داشته باشید که در صورت هرگونه حمله به سازمان 
تامین اجتماعی یا سازمان مراقبت های بهداشتی، مخاطبان 
خود را بسیج کنید. این تنها یک دهم جمعیت کشور آمریکا 
در  نیست.  نماینده »عموم جامعه«  وجه  به هیچ  و  است 
عوض چنین سازمانی می تواند قضاوت های آگاهانه و دقیقی 
خواهد  برسند،  قانون گذاری  در  اهدافشان  به  اینکه  درباره 
داشت. این رویکرد بسیار استراتژیک تر از آن است که تالش 
شود از هر طریقی و به هر مخاطب ممکنی ماموریت یک 

سازمان گسترش یابد. 
در برخی سازمان های غیرانتفاعی به نظر می رسد عالوه بر 
عموم جامعه، گروه دیگری نیز همیشه و تا ابد در فهرست 

هنگامی که متقاضی ها )حامیان( سازمان غیرانتفاعی، »عموم مردم« را به عنوان یکی از مخاطبان هدف خود معرفی 
می کنند، مشخص است که اشتباه می کنند و باید آنها را تصحیح کرد و به آنها یادآور شد که در دنیای پیچیده 
بازاریابی امروز این امکان میسر نیست. هیچ برندی - حتی »پروتکتور اند گمبل« )Proctor & Gamble(، »جنرال 
موتورز« )General Motors(، »یونیلیور« )Unilever(- سعی نمی کنند که محصوالت خود را به »عموم مردم« بفروشند. 

بی شک هیچ سازمان غیرانتفاعی هم نمی تواند به این همه مخاطبان متنوع و جور وا جور خدمات ارائه کند.

این  »سیاست گذاران«.  دارند:  قرار  اولویت  دارای  مخاطبان 
کارکنان  انتسابی،  مقامات  منتخب،  مقامات  عبارت شامل 
و مقننه  قوای مجریه، قضاییه  قانونگذار و کل  بخش های 
دیگر  و  دانشگاهی  رسانه ای،  خواص  اغلب  البته  و  است 

اشخاص بانفوذ را نیز در بر می گیرد. 
و  عمده«  »اهداکنندگان  هم  بعدی  اولویت  در 
»جمع آوری کنندگان کمک ها« قرار دارند. این گروه مخاطبان 
هم بیش از آن بزرگ هستند که نیازمند پیامی مشخص و 

رسیدگی دقیق باشند.
مساله مشخص بودن، هنگام تعیین و اولویت بندی مخاطبان 
اهمیت می یابد. هر چه مخاطبان عام تر و گسترده تر باشند، 
تهیه و انتقال یک پیام قدرتمند و متقاعدکننده برای آن ها 
دشوارتر خواهد بود. کمپین های سیاسی هر گاه که نامزد 
انتخابات قصد افزایش حامیانش را دارد، با چنین چالشی 
مواجه می شوند. این موضوع برای سازمان های غیرانتفاعی هم 
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صادق است. هر چه گروه مخاطبانی که انتخاب می کنید، 
کوچکتر باشد و هر چه آن گروه برای رویکرد شما مناسب تر 
باشد، این احتمال بیشتر خواهد شد که آن مخاطبان را وارد 

عمل کنید.  
انتخاب و رتبه بندی مخاطبان تا حدودی شبیه به حل یک 
با هدف تان آغاز کنید. می خواهید چه کسی  معما است. 
پیشرفت ایجاد کند؟ به بیان دیگر، چه گروهی از افراد یا 
موسسات توانایی ایجاد یک تفاوت را دارند – یا بر سر راه 
یا باعث تحقق آن  ایجاد کنند  آنچه که می خواهید مانع 
شوند؟ پاسخ به این پرسش ها نمی تواند بر پایه یک آرزو یا 
حدس باشد بلکه نیازمند یک نگاه شفاف و گاهی تحلیلی 

بی طرفانه از جهان احتماالت است. 
بنابراین سازمان های غیرانتفاعی با ابزارهای محدودی که برای 
آنها به میراث گذاشته شده است باید گروه مخاطبان هدف 
خود را تا بیشترین حد ممکن کوچک کنند. کوچکترین گروه 
غیرقابل کوچکتر شدن کدام است؟ کوچکترین مخاطبانی 
که می توانیم به آنها دسترسی داشته باشیم و باعث رسیدن 
ما به هدف مان شود، کدام است؟ این گروه می تواند از دو نفر 
تا هزاران نفر باشد. اهمیت تعداد نسبت به ارتباط مستقیم 
بین مخاطب و نتیجه مطلوب، کمتر است. این موضوع شما 
را از صرف زمان و پول برای افرادی که عالقه ای به کار شما 

ندارند و هرگز نخواهند داشت، محفوظ می دارد.

درس آموزی 8
را  مخاطبانی  ندارد.  عام وجود  نام مخاطب  به  چیزی 
پیدا کنید که برای ماموریت شما بیشترین اهمیت را 

دارند و  روی آنها تمرکز کنید.

8
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همه چیز درباره پیام به مخاطبان

به  و  دارد  اهمیت  این ها  همه  که  است  این  واقعیت  اما   
همین دلیل است که سازمان های غیرانتفاعی پر اثر، بیانیه 
جایگاه یابی و سخنرانی آسانسوری، یک ماموریت در سطح 
عناصر  این  نباید  اما  دارند.  متحد  اهداف  و  سازمان  کل 
ساختاری سازمان را با پیامی که می خواهید به مخاطبان 
هدف خود انتقال دهید، اشتباه بگیرید. بی شک هم پوشانی 
قابل توجه ای وجود خواهد داشت و پیام ها باید با مجموع 
برند شما همخوانی داشته باشد. اگر شما در تله شروع کردن 
کار با پیام تان گرفتار شوید، هرگز در بازاریابی یا ارتباطات 
عوض  در  رسید.  نخواهید  واقعی  موفقیت  به  سازمان تان 
اما این نیازهای مخاطبان است که پیام را دیکته می کند. 
سازمان های غیرانتفاعی اغلب این نکته را فراموش می کنند و 
بر این باورند که پیام باید درباره آنها باشد. اما در اغلب مواقع 
چنین نیست. پیام ها که چیزهایی بیش از شعارها هستند، 
باید طوری طراحی شوند که مخاطبان هدف را تحریک کنند 

ممکن است حتی یکی از کارکنان قدیمی بخش برنامه ریزی سازمان با گذشت حدود 45 دقیقه از نخستین جلسه 
استراتژی جدید توسعه ارتباطات سازمان، نسبت به اینکه چرا همه توجهات به موضوع مخاطبان معطوف شده است، 
ابراز نارضایتی کند. چنین فردی خواهد گفت: »بیایید پیام مان را مستقیم اعالم کنیم و از آنجا پیش برویم که همه 

باید همگام باشیم.«

به عنوان  وارد عمل شوند.  بگذارند و  پا  به ورای آگاهی  تا 
مثال، به این رای بدهند یا به آن یکی، کمکی را اهدا کنند یا 
دادخواستی را امضا کنند، استعمال دخانیات را متوقف کنند 
یا بیشتر ورزش کنند. عالوه بر این، پیام ها به طور مستقیم با 
نیازها، آرزوها و خواسته های مخاطب سخن می گوید. در پیام 
چه چیزی برای آنها وجود دارد؟ چرا باید برای آنها مهم باشد؟ 
پیام ها می توانند احساسات را برانگیزانند )ترس یا امید( یا 
حاوی دالیل باشند )با استفاده از آمار یا مثال ها(؛ اما در هر 
صورت الزم است که پیام ها یک نگرانی اصلی ذهنی را مورد 
هدف قرار دهند نه برای شما بلکه برای مخاطب هدف شما.

واضح است که هر چه بیشتر درباره مخاطب تان بدانید، بهتر 
می توانید پیام خاص آنها را طراحی کنید. 

بازاریابی  کمپین های  در  حیاتی  نقشی  بازاری  تحقیقات 
و ارتباطات ایفا می کند. تحقیقات به شما کمک می کند 
بشناسید.  را  مخاطب تان  اولویت های  و  نگرانی ها  رفتارها، 
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همچنین تحقیق در زبان – تست کلمات و عبارت های خاص 
– می تواند اطمینان دهد که پیام ها مورد توجه مخاطبان 
هدف قرار می گیرند. تحقیقات بازاری همچنین نقش مهمی 
ایفا می کند در تشخیص اینکه چگونه پیام هایتان را انتقال 
چیست؟  هدف تان  مخاطبان  مشترک  ویژگی های  دهید. 
می کنند؟  دریافت  را  اطالعات  چگونه  هدف تان  مخاطبان 
آنها برای دستیابی به داده های صحیح به چه کسی اعتماد 
برنامه  به یک  آنها  آیا همه  آنها چه می خوانند؟  می کنند؟ 

تلویزیونی نگاه می کنند؟
دومین عامل موفقیت در تهیه پیام موثر، مختصر بودن آن 
باشد،  متقاعدکننده تر  و  شفاف تر  شما  پیام  چه  هر  است. 
احتمال اینکه مخاطب شما را تشویق کند که وارد عمل شود، 
بیشتر است. هنگامی که به یک پیام پیچیده تر، مخصوصا 
پیامی که نیاز به توضیح طوالنی دارد، می پردازید، به آسانی 
موضوع اصلی دور می شوید و مخاطبان را از دست می دهید. 
مجامع زیست محیطی سال ها با مسئله گرم شدن کره زمین 
همین مشکل را داشتند، زیرا تا همین اواخر به دلیل اینکه 
داستان را به خوبی روایت نمی کردند، نمی توانستند آن را به 

سیاست گذاران ارائه کنند.
پیام های اثرگذار حاوی فراخوانی صریح برای اقدام هستند. 
یک پیام فاقد »درخواست« صریح ممکن است در رابطه با 
یک موضوع خاص آگاهی ایجاد کند، اما آگاهی به خودی 

خود نمی تواند منجر به تغییر اجتماعی مثبت شود. 
محصول  یا  مشکل  یک  به  باید  همچنین  »درخواست« 
اشاره کند. از سوی دیگر، وقتی که پیام با منافع مخاطبان 
موسسه  می کند.  پیدا  افزایش  احتماالت  دارد  همخوانی 
در  مشارکت  و  عضویت  احیای  با  پیش آهنگ«  »دختران 
سال 2000 میالدی، پیامی را با محوریت »دختران در کجا 

»کمپین  کرد.  تعیین  برای خود  رشد می کنند«  قدرتمند 
ملی پیشگیری از بارداری نوجوانان« با تکیه بر این موضوع 
جایگاه  دادن  دست  از  به  منجر  کودک  داشتن  چگونه  که 
اجتماعی می شود و مسئولیت های جدید زیادی را در بر دارد، 
به مخاطبان خود دسترسی پیدا کرد. اما استانداردترین پیام 
موثر در دنیای غیرانتفاعی ها مربوط به کمپین »Truth« )به 
معنای حقیقت( است. این کمپین توسط گروه »توباکو فری 
کیدز« )Tobacco-Free Kids( به معنای بچه های بدون 
تنباکو، با هدف کاهش استعمال دخانیات نوجوانان در فلوریدا 

شکل گرفت.
توسط  دخانیات  استعمال  نکوهش  در  معمول  پیام های 
نوجوانان بر این نکته تاکید داشتند که استعمال دخانیات 
جذاب نیست، خطراتی برای سالمت دارد، بوی بد و هزینه هم 
دارد. آنها فقط به وظیفه عمل می کردند و فقط می گفتند 
»نه«. هر کسی که فرزند نوجوان دارد، می تواند به شما بگوید 
به شکست هستند.  ابتدا محکوم  از همان  پیام ها  این  که 
وقتی شما به مانند همه 17 ساله ها توجه ای به اخالقیات 
ندارید، برایتان مهم نیست که در 65 سالگی به سرطان ریه 
و  می کشند  سیگار  جنگجوها  می گویند  آنها  شوید.  دچار 
اسامی افرادی همچون: بوگارت، باکال، دین و چه گوارا را مطرح 

می کنند.
شد.  آغاز  متفاوت  کامال  نقطه ای  از  اما   Truth کمپین 
تبلیغاتی که بودجه آنها از پول معامالت تنباکو تامین می شد 
توسط نوجوانان نوشته و تولید شدند. به جای آنکه به بچه ها 
گفته شود سیگار کشیدن برایشان بد است یا جذاب نیست، 
نوجوانان در تبلیغات این کمپین آزادانه عنوان می کردند که 
دوستان شان حق دارند درباره سیگار کشیدن تصمیم بگیرند. 
)استقالل یک مشوق کلیدی برای نوجوانان است.( در عوض 
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تبلیغات شرکت های دخانیات به صفر رسید و به خصوص 
دخانیات  استعمال  به  را  نوجوانان  و  بچه ها  که  تبلیغاتی 
پیام  بنابراین  شدند.  جریمه  مشمول  نیز  می کرد  تشویق 
تبلیغات کمپین Truth همه در مورد سوءاستفاده بود: آیا 
می دانید که بزرگساالن در صنعت دخانیات در تالش هستند 

که شما را به سمت سیگار کشیدن سوق دهند؟
باز هم والدین در اینجا درک خواهند کرد که این پیام چه 
اهرمی بزرگی دارد. تنها چیزی که بچه ها بیش از مقدس نمایی 

بزرگساالن از آن متنفرند، بزرگساالن سوءاستفاده گر است.

معدود  از  یکی  فلوریدا  کرد.  کار  درست   Truth کمپین 
استعمال  نرخ  کاهش  شاهد  که  است  آمریکا  ایالت های 
دخانیات در بین نوجوانان خود بود. صنعت دخانیات هم 
همه تالش خود را کرد تا این کمپین را متوقف کند. وقتی 
توانسته باشید خشم غول های بازار همچون فیلیپ موریس 
)Phillip Morris( و »آر جی آر« )RJR( را برانگیزانید، 
انتخاب  را  می توانید مطمئن شوید که پیام کامال موثری 

کرده اید.

درس آموزی 9
باید بفهمید که چه چیزی مخاطب شما را برمی انگیزاند. 
این اساس پیام شما است نه آنچه که هیات مدیره، 

مدیریت و کارکنان سازمان ها می خواهند.

9
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 همه چیز درباره پیام رسان ها و
ابزارهای انتقال پیام

تحقیق آنها نشان داد که عموم جامعه برای غذاهای دریایی 
که  آنهایی  بود  امید  می کنند.  توجه  سرآشپزها  توصیه  به 
منوهای غذایی ملت آمریکا را می نویسند، از تبلیغ یک ماهی 
جلوگیری  داشت،  قرار  انقراض  خطر  در  حاال  که  پرطرفدار 
کنند. این سازمان ها نام صدها سرآشپز مشهور را از سراسر 
»به  عنوان  با  کمپینی  در  را  آنها  و  کردند  فهرست  کشور 
شمشیرماهی ها استراحت بدهیم« شرکت دادند. رسانه ها از 
این پیام رسان ها استقبال کردند، پیام را مورد استفاده قرار 
دادند، و سیاست گذاران گوش فرا دادند و اقدامات الزم برای 

حمایت از شمشیرماهی را به عمل آوردند.
البته پیام رسان به تنهایی کافی نیست. اما پیام رسان درستی 
برانگیختن  برای  می تواند  دهد،  انتقال  را  درستی  پیام  که 
مخاطب اعجاز کند. البته آن پیام همچنین باید به روشی 
به مخاطب برسد که به آن اطمینان کند. در مورد سازمان 
»سی وب« و شمشیرماهی، تمرکز نه تنها بر رسانه هایی بود 

که به سیاست گذاران حوزه شیالت دسترسی داشتند، بلکه 
با آن  همچنین تمرکز بر جلسات حضوری چهره به چهره 

سیاست گذاران بود.
وقتی مخاطب شناسایی می شود، حاال با وجود اینترنت بیش 
از هر زمان دیگری راه هایی برای گفتگو با او وجود دارد. اگرچه 
تبلیغات  و  رسانه ها  چاپی،  نشریات  شخصی،  جلسات  که 
قلب یک  دیگر  اما حاال  مهم هستند،  موارد  از  بسیاری  در 
استراتژی بازاریابی موثر آفالین نیست، بلکه آنالین یا برخط 
است. بهترین وب سایت ها در ابتدا بروشورهای ساده ای بودند 

که به شبکه های بزرگتری تبدیل شدند. 
بالگ ها این فرصت را ایجاد می کنند که پیام هایی تخصصی تر 
ارسال و دریافت شود، به ویژه بین شما و آنهایی که مسائل 
مطرح شده توسط شما را با عالقه و توجه دنبال می کنند. 
که  هستند  صرفه  به  مقرون  چنان  ایمیل  سیستم های 
سازمان های بزرگ می توانند بازاریابی و تبادل اطالعات خود را 

جمعیت  ناگهانی  کاهش  نگران  اقیانوس  حامی  سازمان های  سایر  و   )SeaWeb( وب«  »سی  سازمان  که  هنگامی 
شمشیرماهی ها و دیگر گونه های دریایی شدند که باب سلیقه تغذیه ای آمریکایی هایی بود، آنها تصمیم گرفتند که به 
جای ستارگان سینما، از سرآشپزهای مشهور به عنوان پیام رسان های اصلی استفاده کنند. اما چرا چنین رویکردی را 

پیش گرفتند؟ 
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با گروه های بزرگ انجام دهند، این در حالی است که زمانی 
چنین امری فقط برای مخاطبان خاص امکان پذیر بود.

الزمه چنین شرایطی برای آنکه سازمان ها بیشترین بهره را از 
این ابزارهای جدید ببرند این است که تا حدودی از کنترل 
کارهایشان  در  افراد  عموم  که  دهند  اجازه  و  بردارند  دست 

مشارکت کنند.

ماهیت شبکه ای اینترنت محور انقالب دموکراتیکی است که 
اگر یک رهبر سازمان  بوجود آمده است.  توزیع اطالعات  در 
غیرانتفاعی هنوز می خواهد که یک فرآیند 17 مرحله ای را 
برای هر جزء از اطالعاتی که از سازمان خارج می شود به کار 
بگیرد، باید به آسانی گفت که در عصر اینترنت این سازمان 

قادر به شکوفایی نخواهد بود.

درس آموزی 10
پیام رسان درست را در ابزار درست هدایت کنید و به 

آن بال پرواز بدهید.
10
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مدیریت یک بحران ارتباطات

این کلمات معموال واکنش های فوری را برای مدیر به دنبال دارد: 
اضطراب، احساس خفگی در گلو، تعریق؛ و دلیل خوبی هم 
برای آن وجود دارد. وقتی از سوی خبرنگاران کنجکاو تماسی 
گرفته می شود، معموال به این دلیل نیست که آنها به همه 
کارهای خوبی که انجام می  دهید، عالقمند هستند. برعکس، 
شغل آنها این است که آنچه را که شما خوب انجام نمی  دهید 
به معرض نمایش بگذارند. برای یک خبرنگار که در یک نشریه 
مهم در حوزه سازمان های غیرانتفاعی کارمی کند، »موسسه 
کمک مالی می دهد« خبر نیست. »موسسه غیرانتفاعی به 
افراد کمک می کند« هم خبر نیست. اما »سازمان غیرانتفاعی 

پول موسسه را درست هزینه نمی کند« یک خبر است.
این رویکرد، موجب هراس هیات مدیره و کارکنان سازمان های 
نیست.  منصفانه  این  می گویند  آنها  می شود؛  غیرانتفاعی 
روزنامه نگاران همه کار مهم و بزرگی که ما در ماموریت خود 
انجام می دهیم را درک نمی  کنند. چرا آنها نمی روند و »افراد 

بد« را هدف قرار نمی دهند؟
اما عاقالنه تر این است که سازمان های غیرانتفاعی به جای 

افسوس خوردن و کینه ورزی با رسانه ها خود را از پیش برای 
کنند.  آماده  ندهد،  رخ  هم  هرگز  شاید  که  ارتباطات  بحران 
برنامه ریزی و پیش بینی بهترین و شاید تنها روزنه امید برای 
مقابله با آسیب سازمانی باشد که یک بحران تمام عیار شهرت 
برای سازمان در پی خواهد داشت. وقتی چرخ چنین بحرانی 
شروع به چرخش می کند، شما زمانی برای هیچ کاری ندارید 
به جز واکنش نشان دادن؛ و تا آن هنگام، دیگر شما شکست 
را تجربه کرده اید. اما در عین حال این پرسش مطرح می شود 
که چگونه می توان برای چیزی که هنوز اتفاق نیافتاده است 
یا اطالعاتی درباره آن وجود ندارد، آماده شد؟ کارکنان بخش 
غیرانتفاعی همانند همتاهایشان در بخش خصوصی و دولتی 
از پذیرش خطاهایشان سر باز می زنند و در بسیاری مواقع 
عموم  دید  از  را  اشتباهات  تا  می کنند  را  خود  تالش  همه 
پنهان کنند. چگونه یک مدیر ضعیف بخش ارتباطات ممکن 
است بداند که این فاجعه های کوچک صفحه نخست نشریه 

نیویورک تایمز را به خود اختصاص خواهند داد؟
این داستان ها درباره سازمان های  از  نوع  به نظر می رسد دو 

کابوس تکراری هر مدیر ارتباطات با یک تماس تلفنی شروع می شود. وقتی تماسی تلفنی گرفته می شود و می گوید 
»می خواهم از شما سواالتی در مورد سازمان تان بپرسم« کابوس شروع می شود.
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غیرانتفاعی توجه رسانه ها را به خود جلب می کند. نخست، 
در رابطه با موضوع حقوق، دستمزد و رفتار مدیران سازمان های 
باورند که  این  بر  اغلب رسانه ها متاسفانه  غیرانتفاعی است. 
افراد شاغل در سازمان های غیرانتفاعی باید حقوق و دستمزد 
داشته  بخش خصوصی  در  همتاهایشان  به  نسبت  کمتری 
از  مملو  رسانه ها  بنابراین  و  کنند.  ارائه  بهتری  کار  و  باشند 
داستان هایی هستند راجع به مدیران ارشد بخش غیرانتفاعی 
که دستمزدهای هنگفتی می گیرند؛ در حالی که این موضوع 

در بخش انتفاعی به هیچ وجه مورد توجه نیست. 
ریاکاری دومین سوژه بزرگ برای رسانه ها است. به عنوان مثال، 
اگر رسانه ها بفهمند که ائتالف ضددخانیات شما از شرکت های 
نابود  اساسا  پول دریافت کرده است، شهرت شما  دخانیاتی 
می شود. رسانه ها، موسسات غیرانتفاعی و سایر سازمان های 
بخش خیریه را با استانداردهای اخالقی باالتری می سنجند 
واکنش  می کنند،  خیانت  اعتماد  آن  به  سازمان ها  وقتی  و 

خبرنگاران معموال شدید و بدون بخشش است.
بنابراین متخصصان بازاریابی موسسات غیرانتفاعی چه باید 

کنند؟ آیا تنها گزینه تحمل فشارها است؟
در واقع این هم استراتژی بدی نیست، اما به حمله رسانه ها و 
میزان پذیرش جرم از سوی سازمان شما بستگی دارد. اگر شما 
تنها بپذیرید که اشتباه کرده اید و به ذی نفعان خود اطمینان 
دهید که مشکل در حال مرتفع شدن است، در اغلب مواقع 
جدید  داستان  یک  سراغ  به  و  می شوند  خسته  مطبوعات 
می روند. چون جذاب نیست که مبارزه با کسی را برگزینید که 
از مبارزه سر باز می زند. این نوع استراتژی سازمانی در مواجهه 
با پرونده های اختالس یا دزدی کارکنان، حوادث یا مواردی از 

این دست، بهترین است.
از  دسته  آن   – سازمان شما  به شهرت  برخوردهای شدیدتر 
 – نامناسب هستند  برخورد هایی که نشان دهنده یک رفتار 

این  هیچکس  هستند.  تهاجمی تر  واکنش  یک  نیازمند 
موضوع را به اندازه »لنی دیویس« که به »بیل کلینتون« در 
موضوع پرونده جمع آوری کمک های مالی کاخ سفید کمک 
کرد، عمیقا درک نکرده است. »دیویس« که هم از سوی وکالی 
به  کاخ سفید  اطالعات  هرگونه  افشای  مورد  در  کاخ سفید 
مردم تحت فشار بود و هم از سوی مطبوعات که معتقد بودند 
پنهان کاری عظیمی رخ داده است، مجموعه ای از سه قانون 
ساده را برای مدیریت بحران ارائه کرد: همه اطالعات را بگویید. 

زود بگویید. اطالعات را خودتان بگویید.
همه اطالعات را بگویید:

از زمان رسوایی »واترگیت« )Watergate(، نسل حرفه ای های 
ارتباطات رسانه ای به این باور رسیدند که سرپوش گذاشتن 
است:  نیز ساده  آن  دلیل  است.  اولیه  گناه  از  بدتر  همیشه 
هیچ چیزی نمی تواند یک داستان را بیشتر از افشای تدریجی 
حقایق برای سرپوش گذاشتن بر واقعیت در تیتر اخبار نگه 
دارد، زیرا هر اطالعات جدید باعث می شود مطبوعات همه آن 
چیزی را در گذشته رخ داده بود را بازتعریف کنند. و هر بار 
این تردید تایید می شود که شما با آنها صادق نبوده اید. پس 
چرا بسیاری از سازمان ها در این تله ابتدایی بحران ارتباطات 

گرفتار می شوند؟
نخست اینکه، همان طور که پیش تر به آن اشاره شد هیچکس 
دوست ندارد که خطا را بپذیرد. در سازمان های غیرانتفاعی 
که به مشارکت های داوطلبانه وابسته هستند، همچنین این 
ترس واقعی وجود دارد که پذیرش اشتباهات به شهرت آنها 
آسیب  مالی شان  قدرت جمع آوری کمک های  آن  پی  در  و 
می زند. این موجب می شود که معموال پاسخ هایی ناکافی یا 
گمراه کننده داده شود که بعدا باید به ناچار »تصحیح شود«. 
بهتر است حتی بدترین جزییات به طور مستقیم گفته شود 
تا اینکه بعدا درز کند. به عبارت دیگر: همه اطالعات را بگویید.
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اطالعات را زود بگویید:
در اذهان عموم همکاری نکردن مساوی خود گناه است )همانطور 
که اغلب افراد عبارت »نظری ندارم« را به منزله پذیرش خطا 
تلقی می کنند(. هرچه شما بیشتر برای پاسخ گویی به اتهامات 
تعلل کنید، صحت آن اتهامات افزایش می یابد. این عوامل به 
تنهایی مشوقی قوی است برای سازمان های غیرانتفاعی که 
داستان خود را سریعتر بیان کنند. اما مهمترین دلیل برای زود 
گفتن یک مسئله آن است که می توانید شکل گیری مسئله را 
کنترل کنید. اگر موضوعی در سازمان شما به طرز وحشتناکی 
بد پیش رفت، ترجیح می دهید شما کسی باشید که آن را 
به مطبوعات اعالم می کنید، به جای آنکه آن خبر به صورت 
دیگری به خارج درز کند. این کار به شما این شانس را می دهد 
که کمی دفاعی بازی کنید، نه تنها برای آشکار ساختن خطا، 
بلکه برای اعالم اینکه قصد دارید در رابطه با آن چه کاری انجام 
دهید. در چنین شرایطی بیشترین امید شما برای اجتناب از 
رسانه ای شدن این است که آن خطا را به صورت تمام و کمال 
اعالم کنید )همه اطالعات را بدهید(، مسئولیت کامل آنچه رخ 
داده است را به عهده بگیرید، و مجموعه ای از تمهیدات برای 

اجتناب از بروز آن را ارائه کنید.

اطالعات را خودتان بگویید:
البته هیچ تضمینی وجود ندارد که اگر همه اطالعات را بگویید 

و زود بگویید، از شر رسانه ها خالص شوید.
شما  آیا  که  می کنند  مطرح  را  پرسش  این  همیشه  برخی 
اقدامی که به اندازه کافی قدرتمند باشد را انجام داده اید یا آیا 
افراد مسئول را به طرز درستی سازمان دهی کرده اید؟ اشتباهی 
نکنید: چون رازهای سازمانی شما سرانجام روزی مورد توجه 
قرار خواهند گرفت. اخبار بد پر سر و صدا هستند و راه های 
است:  خبرنگاری  هر  رویای  دارند.این  کردن  درز  برای  زیادی 
با دسترسی به اطالعات درون  داشتن چندین منبع خبری 
سازمانی. شما نمی توانید فقط نگران یک کارمند پرحاشیه 
باور داشته  اعماق وجود و روح تان  از  اگر شما  باشید. حتی 
باشید که سازمان تان در ماموریت و اقداماتش خطاکار نیست، 
بی تردید کسی وجود دارد که می خواهد شما در مسیرتان 

متوقف شوید.
 آن دشمنان بالقوه را به مانند متحدان بالقوه تان شناسایی 
کنید و برای زمانی که بر درب سازمان تان می کوبند، خود را 

آماده کنید. 

درس آموزی 11
در ارائه اطالعات شفاف باشید، اطالعات را زود بگویید، 
رابطه  و  بگویید  را  اطالعات  همه  و  بگویید  خودتان 

فعالی را با رسانه ها تعریف کنید. 
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