






دستورالعملهایاتحادیۀبینالمللیتأمیناجتماعی

درحوزۀارتباطات

مترجم

فریبابهزاد

گروه رفاه و تامین اجتماعی
موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا

»نهاد پژوهشی صندوق بازنشستگی کشوری«
1397



دستورالعمل های اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی
در حوزۀ ارتباطات

مترجم:فریبا بهزاد

نوبتچاپ:اول 1397

شمارهمسلسل:35

کدگزارش:972020016

تاریخانتشار:1397/05/07

کلیه حقوق مادی و معنوی این اثر برای موسسه راهبردهای بازنشستگی صبا محفوظ است.



نشــانی: تهران، خیابان شــهید بهشــتی، خیابان اندیشــه، کوچه اندیشــه یکم، 
پــاک 29، طبقه دوم

کد پستی: 1569755615
تلفن:88458615-021               دورنگار: 021-88460068

info@saba-psi.ir :پست الکترونیک             www.saba-psi.ir :تارنما



)ISSA( شــامل  اجتماعــی  تأمیــن  بین المللــی  اتحادیــۀ  دســتورالعمل های 
ــردن ســطح  ــاال ب ــدف  ب ــا ه ــه ب ــی اســت ک ــه ای بین الملل ــتانداردهای حرف اس
ــی  ــای فن ــت. کارگروه ه ــده اس ــن ش ــی تدوی ــن اجتماع ــات ادارات تأمی خدم
ــان  ــا کارشناس ــترده  ب ــرات گس ــۀ آن و مذاک ــکاری دبیرخان ــا هم ــه ب اتحادی
ــتورالعمل های  ــان دس ــه در ســطح جه ــی و اعضــای اتحادی ــازمانهای بینالملل س
ــه انگلیســی  ــان دســتورالعمل های اتحادی ــد. زب ــن کرده ان ــه و تدوی حاضــر را تهی
ــا آنهــا در  ــط ب ــع مرتب ــی( اســت و دســتورالعمل ها و مناب ــر بین الملل ــان معتب )زب

نشــانی الکترونیکــی www.issa.int/excellence دردســترس اســت.
ــا خطاهــای  ــال بی دقتــی، حــذف ی ــۀ بین المللــی تأمیــن اجتماعــی در قب اتحادی
ــی از  ــی ناش ــا غیرمال ــی ی ــارات مال ــی خس ــور کل ــه ط ــات و ب ــر در اطالع دیگ

ــدارد. ــده ن ــر عه ــه مســئولیتی ب ــتفاده از نشــریۀ حاضــر هیچ گون اس
   نشریۀ حاضر با مجّوز  CC BY-NC-ND 4.0 قابل استفاده است.



فهرست
ــه.............................................................................................................1 مقدم

اهداف دســتورالعمل های ISSA در حوزۀ ارتباطات توســط ادارات تأمین اجتماعی....3

ساختار دستورالعمل های ISSA در حوزۀ ارتباطات در ادارات تأمین اجتماعی.....4

الف. اصول ارتباطات.........................................................................................6

دستورالعمل 1. ارتباط با تعهدات مؤسســه.....................................................................6
دستورالعمل 2. ارزش ها و اصول اخالقی در ارتباطات...................................................7
دســتورالعمل 3. ارتباطات به مثابۀ ابزار رهبــری..............................................................8
دســتورالعمل 4. مشاوره و مشارکت با ذی نفعان.............................................................9
دســتورالعمل 5. گروه بندی ذی نفعــان.........................................................................10
ب. حکمرانی و مدیریت.....................................................................................13

دستورالعمل 6. الزامات قانونی نشست........................................................................14
دســتورالعمل 7. ارتباطات و برنامه ریزی راهبردی.......................................................15
دســتورالعمل 8. نظارت بر هزینه ها و مدیریت آن ها....................................................16
دســتورالعمل 9. بررســی های محیطی..........................................................................17
دستورالعمل 10. استفادۀ راهبردی از فناوری ارتباطات جدید و رسانه های اجتماعی...........18
دستورالعمل 11. مدیریت بحران و ارتباطات...............................................................19
ج. واحد ارتباطات...........................................................................................21

دستورالعمل 12. جایگاه واحد ارتباطات در مؤسســات...............................................21



دســتورالعمل 13. نقش ها و مســئولیت های واحد ارتباطــات.........................................22
دســتورالعمل 14. اطالعات مرکز مشــتری...................................................................24
دستورالعمل 15. طرح و نام تجاری شرکت................................................................25
دســتورالعمل 16. ارتباطاِت دردســترس، فراگیر و بدون تبعیض...................................26
دســتورالعمل 17. ویژگی ها و مهارت های حرفه ای هــای ارتباطــات.............................27
دســتورالعمل 18. فناوری اطالعات و ارتباطات به مثابۀ عامل توانمند ارتباطات...........28
دســتورالعمل 19. موافقت نامه های ســطح خدمات......................................................29
دستورالعمل 20.  ابزارهای ارتباطی مؤثر.....................................................................30
د. ارتباطات درونی..........................................................................................32

دســتورالعمل 21. هدف ارتباطات درونی....................................................................32
دســتورالعمل 22. مدیریت تغییر و ارتباطات................................................................33
ه. ارتباطات بیرونی..........................................................................................35

دســتورالعمل 23. اطالع رسانی به شهروندان/ مشتریان دربارۀ خدمات و مزایای آن ها.........35
دستورالعمل 24. ارتباطات رسانه ای  و مطبوعات.........................................................36
دســتورالعمل 25. گســترش فرهنگ تأمین اجتماعی....................................................37



1 دستورالعمل های اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی  در حوزۀ ارتباطات /

مقدمه
مؤسســات تأمیــن اجتماعــی نقشــی حیاتــی در جامعــه ایفــا می کننــد. این گونــه مؤسســات 
ــت و مشــاوره  ــِد حمای ــه اشــخاص نیازمن ــت و شــهروندان اند و ب ــان دول ــاط می ــز ارتب مرک
کمـــ می کننــد. شــهروندان بایــد آگاه باشــند کــه درکجــا پشــتیبانی می شــوند، چــه نــوع 
ــوق و  ــد، و حق ــه پشــتیبانی دسترســی می یابن ــه ب پشــتیبانی در دسترسشــان اســت، چگون
ــی  ــن اجتماع ــات تأمی ــه مؤسس ــه، چنان ک ــر از هم ــت. مهم ت ــان چیس ــئولیت های آن مس

ــد. ــه وعده هــای خودن ــه عمــل ب اعتمــاد شــهروندان را جلــب کننــد موظـــ ب
ــهروندان در  ــه ش ــانی ب ــی در اطالع رس ــۀ مهم ــی وظیف ــن اجتماع ــازمان های تأمی س
خصــوص حقــوق و مسئولیت هایشــان بــر عهــده دارنــد و بــه آنــان در تصمیم گیــری آگاهانــه 
ــا توجــه بــه پیامدهــای درازمــدت چنیــن انتخابات هایــی( یــاری می رســانند. بــه همیــن  )ب
ــود و  ــداف خ ــه اه ــت یابی ب ــرای دس ــد ب ـ ان ــی موظ ــن اجتماع ــازمان های تأمی ــل، س دلی
برقــراری ارتبــاط مؤثــر بــا مخاطبــان بــه گونــه ای عمــل کننــد کــه اطالعــات قابــل درک در 

زمــان مناســب از طریـــ شــبکه های کارآمــد در اختیــار مخاطبــان قــرار گیــرد.   
ــه  ــرای دسترســی بهتــر ب ــات جدیــدی ب گســترش ارتباطــات دیجیتــال در جامعــه امکان
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اطالعــات در »زمــان واقعــی« فراهــم آورده اســت چنان کــه شــهروندان بــه طــور مســتقیم بــا 
ســازمان ها و دیگــر ذی نفعــان ارتبــاط پیوســته دارنــد. در ایــن زمینــه، داشــتن درک واضــح از 
زیربنــای مؤسســه، تعهــدات، برنامه هــا و خدمــات آن، و حقــوق و ضمانت هایــی کــه در اختیــار 

شــهروندان می گــذارد مهــم اســت. 
کلیــد موفقیــت هــر مؤسســۀ تأمیــن اجتماعــی برقــراری ارتبــاط بــا ذی نفعــان خارجــی 
و داخلــی اســت )ذی نفعانــی چــون بیمه پــردازان، کارفرمایــان، شــرکای اجتماعــی، 
ــن  ــۀ تأمی ــانه ها(. مؤسس ــی، و رس ــن اجتماع ــای تأمی ــان نظام ه ــت مداران، کارکن سیاس
ــه اشــتراک می گــذارد  ــات و دیدگاه هــا را ب ــش، تخصــص، تجربی اجتماعــی اطالعــات، دان
و، در نهایــت، بــرای ذی نفعــان بخش هــای مرتبــط ارزش افــزوده ایجــاد می کنــد. حاصــل 

عملکــرد ارتباطــی مؤثــر ایــن اســت کــه:
● شهروندان از مسئولیت های نظام تأمین اجتماعی و مزایای آن آگاه باشند.

● اطالعــات در دســترس، به موقــع، و ســازگار بــا نیازهــای کاربــر باشــد )کاربــر بیرونــی 
)شــهروند، شــریـ( یــا کاربــر درونــی )کارمنــد(( 

● عرضــۀ خدمــات بهتــر و محــدود نگــه داشــتن هزینه هــا بــا افزایــش دانــش عمومــی 
همــراه اســت و ایجــاد انگیــزۀ پیشــرفت در افــراد منجــر بــه کاهــش حجــم کاری کارکنــان 

می شــود. 
● افزایــش اعتمــاد عمومــی قابلیــت مؤسســه را بــرای تحّقـــ تعهــدات خــود بــاال می بــرد 

و منجــر بــه پذیــرش از ســوی عمــوم مــردم می شــود.  
ــی  ــی چارچوب ــن اجتماع ــات در ادارات تأمی ــوزۀ ارتباط ــتورالعمل های ISSA در ح دس
ــد.  ــم می کن ــی فراه ــیوه های ارتباط ــِی ش ــت اصول ــر و مدیری ــی مؤث ــرای حکمران ــی ب کل
اســتانداردهای حرفــه ای بین المللــی حاصــل هم فکــری گســترده بــا کارشناســان و اعضــای 

اتحادیــه بیــن المللــی تأمیــن اجتماعــی )ISSA(  در سراســر جهــان اســت.



3 دستورالعمل های اتحادیۀ بین المللی تأمین اجتماعی  در حوزۀ ارتباطات /

اهدافدستورالعملهایISSAدرحوزۀارتباطاتتوسطاداراتتأمیناجتماعی

ــات  ــه مؤسس ــی ب ــن اجتماع ــات در ادارات تأمی ــوزۀ ارتباط ــتورالعمل های ISSA در ح دس
ــتیبانی  ــه پش ــی مؤسس ــدات اصل ــات از تعه ــه ارتباط ــه چگون ــوزد ک ــو ISSA می آم عض
ــه  ــراه همچنان ک ــن هم ــدرن وب و تلف ــاوری م ــراه فن ــه هم ــوب ب ــات خ ــد. ارتباط می کن
ــل  ــا تبدی ــر ب ــن ام ــد. ای ــای اداری را می کاه ــرد هزینه ه ــاال می ب ــات را ب ــت خدم کیفی
ــی  ــردم به راحت ــوم م ــرای عم ــه ب ــتاندارد، ک ــای اس ــه پیام ه ــی ب ــات تخصص اصطالح
ــه چــه کســانی  ــه و ب ــا چگون ــارۀ اینکــه پیام ه ــی درب ــز توصیه های ــل درک باشــد، و نی قاب
ــا تســهیل  منتقــل شــود از طرح هــای گوناگــون کســب وکار مؤسســه پشــتیبانی می کنــد. ب
رویکردهــای ســلـ ســرویس کــه منجــر بــه کاهــش حجــم کاری کارکنــان صـــ می شــود، 

ــد. ــش می یاب ــز کاه ــخصی نی ــت های ش ــه درخواس ــخ گویی ب ــه پاس ــاز ب نی
ارتباطــات نقشــی کلیــدی در انتقــال تصویــر کلــی مؤسســه و تعهــدات آن بــه شــهروندان 
دارد و روح صمیمیــت و یگانگــی، درک مشــترک مأموریــت مؤسســه، ارزش هــا و تعهــدات آن 
بــه عرضــۀ خدمــات برتــر را تقویــت می کنــد. همچنیــن عملکــرد ارتباطــات رهنمودهایــی در 
زمینــۀ نیازهــای ارتباطــی مؤسســه و ابتــکارات مناســب در رویارویــی بــا نیازهــا بــه مدیــران 
ارشــد می دهــد. ارتباطــات بــه همــۀ جنبه هــای مؤسســه نفــوذ می کنــد و، بــه همیــن دلیــل، 

معمــواًل مدیــر ارشــد مســئولیت ارتباطــات را بــر عهــده دارد.
ــگاه  ــای درون مؤسســه، همچــون بررســی جای ــت فعالیت ه ــرد ارتباطــات مدیری عملک
ــای  ــی اســت. عملکرده ــای ارتباط ــی فعالیت ه ــز ارزیاب ــا، و نی ــر آنه ــارت ب ــانه ها و نظ رس
ارتباطــی بــه مثابــۀ اتاقــی مرکــزی بــرای فعالیت هــای ارتباطــی درون مؤسســه اســت کــه 
نیازمنــد بازخــورد ســریع و آگاهانــه و جلوگیــری از ابتــکارات شــخصی همــکاران و تعریـــ 
واضــح نقش هاســت. عملکــرد ارتباطــی در موافقت نامه هــای ســطح خدمــات )SLA( )کــه 

شــامل اســتانداردهایی بــرای عملکــرد اســت( شایســته ترین اقــدام بــه شــمار مــی رود. 
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ــو  ــات عض ــدات مؤسس ــل از تعه ــای ذی ــی در زمینه ه ــا راهنمای ــتورالعمل ISSA ب دس
ISSA  پشــتیبانی می کنــد:

● ایجاد ساختار/ چارچوب ارتباطی حرفه ای و مؤثر
● ایجاد گروهی متشکل ازکارشناسان ارتباطاتی ماهر

● تنظیم ابزارهای ارتباطی شفاف و نظارت بر آنها
● دست یابی به برتری در اجرای ارتباطات

ساختاردستورالعملهایISSAدرحوزۀارتباطاتدراداراتتأمیناجتماعی
دستورالعمل ها در 5 بخش سازمان دهی شده اند:

الــف.اصــولارتباطــات: شــامل دســتورالعمل هایی بــرای تعییــن اصــول رهبری مؤسســات 
در حــوزۀ ارتباطــات اســت، کــه پایــۀ مدیریــت فعالیت هــای ارتباطــی را شــکل می دهــد. 

ب.حکمرانــیومدیریــت: شــامل دســتورالعمل هایی بــرای اجــرای سیاســت ها و 
ــت.  ــته اس ــی وابس ــای ارتباط ــواع فعالیت ه ــرای ان ــی ب ــی اصول روش های

ج.واحــدارتباطــات:شــامل دســتورالعمل هایی بــرای ایجــاد موانــع ضــروری و عملکردهای 
اجرایــی در خدمــات ارتباطی اســت.

د.ارتباطــاتدرونــی: شــامل دســتورالعمل هایی بــرای ایجــاد درک مشــترک از اهــداف و 
چالش هــا در گــروه اســت.

ــن  ــا مهم تری ــاط ب ــراری ارتب ــرای برق ــتورالعمل هایی ب ــامل دس ــی: ش ــاتبیرون ه.ارتباط
ــت. ــخاص اس ــی و اش ــای بیرون ــا گروه ه ــو ب ــتری( و گفت وگ ــان )مش ذی نفع

ــر  ــرح زی ــه ش ــده ب ــاس اصــول طرح ش ــر اس ــژه ای ب ــتورالعمل های وی ــر بخــش، دس در ه
می شــوند: دســته بندی 

دستورالعمل: دستورالعمل ها در حد امکان به وضوح بیان شده است.
ســاختار: این ســاختار پیشــنهاد شــده ای اســت که ممکن اســت از اســتفاده از دســتورالعمل 
هــا پشــتیبانی کنــد و ارتقــای اصــول زیرمجموعــه را تســهیل نمایــد. در ســاختار، مدیــر و 
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ــد.  ــره اهــداف و چارچوب هــا را تعییــن می کنن هیئــت مدی
سازوکار: راه های اجرای دستورالعمل است. 

ــب  ــه کت ــد و ب ــن اجتماعی ان ــی ادارات تأمی ــزار خودارزیاب ــتورالعمل ها اب ــن دس همچنی
ــوند. ــد داده می ش ــوب پیون ــرد مطل ــای عملک ــی و نمونه ه فن

ــان  ــه کارکن ــادی آن، ب ــاختار نه ــتورالعمل ها، صرف نظــر از س ــد ارتباطــات« در دس »واح
مؤسســه کــه مســئول اجــرا و عملیــات ارتباطی انــد اشــاره دارد. وظیفــۀ ارتباطــات را کارکنــان 
داخلــی یــا نماینــدگان قــراردادی خارجــی بــر عهــده دارنــد. در بیشــتر مؤسســات، بخشــی از 
ــای  ــای تخصصــی دارای فعالیت ه ــا واحده ــای کســب وکار ی ــه واحده ــی ب ــات ارتباط عملی

ــود. ــاص داده می ش ــاص اختص خ
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الف.اصولارتباطات
مؤسســات بایــد بــر اســاس اصــول ارتباطــی هدایــت شــوند و اســاس حکمرانــی و مدیریــت 
ــش  ــن بخ ــژه در ای ــتورالعمل های وی ــد. دس ــی را تعیین کنن ــِی اجرای ــای ارتباط فعالیت ه

از: عبارت انــد 
ارتباط با تعّهدات مؤسسه   . 1
ارزش ها و اصول اخالقی در ارتباطات. 2
ارتباطات به مثابۀ ابزار رهبری. 3
مشاوره و مشارکت با ذی نفعان. 4
گروه بندی ذی نفعان. 5

دستورالعمل1.ارتباطباتعهداتمؤسسه
ــم اندازهای  ــا و چش ــارات، مأموریت ه ــا از اختی ــا و برنامه ه ــات، راهبرده ــوب ارتباط چارچ
ــال  ــات در قب ــدات مؤسس ــت تعه ــه تقوی ــر ب ــات منج ــرد. ارتباط ــأت می گی ــات نش مؤسس

مأموریت هــا، چشــم اندازها و ارزش هایشــان می شــود.

ساختار
ــه  ــه اینک ــد، ازجمل ــته باش ــود داش ــی وج ــای داخل ــان واحده ــرل می ● هماهنگــی و کنت

ــرد. ــورت بگی ــی ص ــه خوب ــره ب ــا هیئت مدی ــت ی ــا مدیری ــاط ب ارتب
● واحد ارتباطات باید به مدیر ارشد گزارش دهد.

● بــا نظــارت بــر پویایــِی درونــی ســازمان و ذی نفعــان خارجــی از مدیریــت پشــتیبانی و از 
همبســتگی ارتباطــات در حــوزۀ اختیــارات مؤسســه اطمینــان حاصــل شــود. 

ــه مثابــۀ کانــون و  ● عملکــرد ارتباطــی واحدهــای داخلــی از طریـــ واحــد ارتباطــات، ب
ــود. ــت ش ــده، مدیری ــز هماهنگ کنن مرک
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سازوکار
● واحــد ارتباطــات بایــد درک کاملــی از تاریخچــه، اختیــارات، مأموریت ها و چشــم اندازهای 
ــی و خارجــی مؤسســه  ــان داخل ــا ذی نفع ــر ب ــاط مؤث ــراری ارتب مؤسســه داشــته و در برق

توانمنــد باشــد.
● واحــد ارتباطــات بایــد بــا همــۀ واحدهــای داخلــی همــکاری نزدیـــ داشــته باشــد تــا 

ارتباطــات مؤسســه را تســهیل کنــد. 
ــات  ــا دادن اطالع ــد و ب ــتیبانی کن ــل پش ــانی کام ــد از اطالع رس ــات بای ــد ارتباط ● واح

ــد.  ــش ده ــه را افزای ــوذ مؤسس ــات( نف ــخنرانی و تبلیغ ــت گذاران )س ــه سیاس ـــ ب دقی

دستورالعمل2.ارزشهاواصولاخالقیدرارتباطات
ــه روز اســت. اطالعــات  ــط، به جــا و ب ـــ، شــفاف، تأییدشــده، مرتب اطالعــات ارتباطــی دقی

ــن جمــع آوری شــده اند. ــه منظــور هدفــی معّی شــخصی محفــوظ اســت و فقــط ب
مؤسســات تأمیــن اجتماعــی حجــم زیــادی از اطالعــات شــخصی را در اختیــار دارنــد که 

بایــد از آنهــا محافظــت کنند.

ساختار
● هیئــت مدیــره دســتورالعمل های رفتــاری را بــر اســاس اطالعــات تنظیــم می کنــد؛ از 
آن جملــه سیاســت های بــه دســت آوردن اطالعــات شــخصی و چگونگــی اســتفاده از آنهــا 

در مأموریت هــای مؤسســه اســت.
● مدیریــت بایــد مطمئــن باشــد کــه هــر واحد داخلــی دربــارۀ صّحــت و کیفیــت اطالعاِت 

داده شــده پاسخ گوســت.
● مدیــران و کارکنــان بایــد بــا حمایــت مدیریــت بــه دســتورالعمل های رفتــاری وفــادار 

باشــند. 
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سازوکار
ــالش  ــع از ت ــار مناب ــات و اعتب ــت اطالع ــاس صّح ــر اس ــد ب ــات بای ــد ارتباط ● واح

یابــد. اطمینــان  صورت گرفتــه 
● مدیریــت بایــد از آموختگــی وآگاهــی همــۀ کارکنــان و وفــاداری آنــان بــه سیاســت ها و 
قوانیــن مربــوط بــه اطالعــات شــخصی مطمئــن باشــد. حائــز اهمیــت اســت کــه اطالعات 

گســتردۀ شــخصی جمــع آوری و به راحتــی قابــل بازیابــی باشــند.  
● کارکنان باید از نحوۀ استفادۀ حرفه ای از رسانه های اجتماعی آگاه باشند. 

تأمیــن  بین المللــی  اتحادیــۀ  دســتورالعمل های  شــفافیت  مــورد  در  ● مالحظــات 
اجتماعــی)ISSA( در حــوزۀ حکمرانــی خــوب مرتبــط در ایــن زمینــه اســت. 

دستورالعمل3.ارتباطاتبهمثابۀابزاررهبری
ــی  ــت گروه ــه فعالی ــان ب ــب کارکن ــه موجــب ترغی ــردی اســت ک ــزاری راهب ــات اب ارتباط

ــود. ــرفت می ش ــی و پیش ــور تعال ــه منظ ــجم ب منس

ساختار
● مدیــر ارشــد بایــد از ارتباطــات بــه مثابــۀ محــوری بــرای ترغیــب کارکنــان بــه فعالیــت 

گروهــی بهــره ببــرد.
● رؤســای واحدهــای داخلــی نیــز بایــد از ارتباطــات بــرای انگیختــن واحدهــا بــه فعالیت ها 

ــتفاده کنند. اس

سازوکار
● برنامــه ای جامــع بــرای حمایــت از مهارت هــای مدیــران و رؤســای واحدهــای داخلــی از 

طریـــ گفت وگــو، گــوش دادن، پرســش، و دادن بازخــورد وجــود داشــته باشــد.
● واحــد ارتباطــات بایــد مطمئــن باشــند کــه ســخنرانان آمادگــی الزم را بــرای فعالیت های 

ارتباطی دارا هســتند.
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● واحــد ارتباطــات بایــد شــرایطی فراهــم کنــد تــا ذی نفعــان داخلــی و خارجــی بازخــورد 
خــود را در زمینــه رونــد ارتباطــات، مســائل مطــرح شــده در طــی تعامــالت و زمینــه هــای 

بهبــود ارائــه نماینــد.
ــره و ســخن گوی  ــم، چه ــوزه مســائل مه ــد در ح ــی توان ــث( م ــر/ مون ● شــخص )مذک
مؤسســه باشــد یعنــی فــردی کــه بــا مخاطبــان بیرونــِی مؤسســه ارتبــاط برقــرار مــی کنــد 

و تــن صــدا را بــرای ارتباطــات درونــی و بیرونــی تنظیــم می کنــد.
● بــرای مشــارکت در برخــی از مســائل خــاص ممکــن اســت ســخن گویان رســمی دیگــری 
تعییــن شــوند؛ بــرای مثال، پشــتیبانی از تنــّوع، کیفیــت خدمــات، نــوآوری، و برابری جنســیتی.

دستورالعمل4.مشاورهومشارکتباذینفعان
ــخن  ــش از س ــته و پی ــاط داش ــود ارتب ــی خ ــی و خارج ــان داخل ــا ذی نفع ــد ب ــه بای مؤسس
ــان  گفتــن، شــنوندۀ ســخنان آنهــا باشــد. اســتمرار فعالیت هــا و گــوش دادن جــّدی اطمین
ایجــاد می کنــد کــه مؤسســه فعاالنــه پاســخ گوی ذی نفعــان اســت. چنیــن صراحتــی بایــد 
بــا اقدامــات واقعــی تقویــت شــود و در داخــل و خــارج از مؤسســه معتبــر باشــد. چارچــوب 
ــا مخاطبــان مؤسســه حمایــت  ــر ب مذاکــره ملزومــات اساســی را تعییــن و از تعامــالت مؤث
ــان  ــردد، ذی نفع ــد کســب گ ــد. چارچــوب مذاکــره شــامل اهــداف ارتباطــی کــه بای می کن
ــاوری  ــانی و فن ــای انس ــرد، حمایته ــتفاده قرارگی ــورد اس ــد م ــه بای ــی ک ــدف، راهکارهای ه
اطالعــات و ارتباطــات )ICT( کــه بایــد ارائــه شــود، جــدول زمانــی و ســازوکارهای بازخــورد 

ــان اســت.  ــادل ذی نفع و تب

ساختار
● واحــد ارتباطــات بایــد بــه مدیریــت پیشــنهاد چارچوبــی مشــاوره ای را بدهــد تــا تعامــل 

واحدهــای داخلــی بــا ذی نفعــان بــرای اســتاندارد باشــد. 
● واحــد ارتباطــات بایــد در فعالیت هــای اجتماعــی و رســانه ای بــه همــۀ واحدهــای داخلــی 

برساند. یاری 
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سازوکار
● واحــد ارتباطــات بایــد مجموعــه ای اســتاندارد از اصــول و خدمــات را فراهــم آورد 
ــه  ــد. از آن جمل ــت کن ــی آن حمای ــای داخل ــه و واحده ــای مؤسس ــا از فعالیت ه ت

اســت:
 پیشینۀ اطالعات دربارۀ ذی نفعان، از قبیل مسائل مرتبط با مؤسسه
 آموزش کارکنان در زمینۀ روش های مشارکت و تعامل فعال
 اطالعات فرهنگی، زبانی، شبکه های ارتباطی، بسترهای مذاکره و ابزارها
  ســازوکارها از طریـــ واحدهــای داخلــی، بازخــورد خــود را در زمینــه مجموعــۀ

اســتاندارد اصــول و خدمــات واحــد ارتباطــات، ارائــه مــی دهنــد.   
● واحــد ارتباطــات بایــد بــا همــکاری واحــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات از قــدرت نفود 
رســانه های اجتماعــی و بســترهای مذاکــره ای اســتفاده کنــد تــا بــر تبــادل و ارائــه بازخــورد 

دوجانبــه نظارت داشــته باشــد. 
● واحــد ارتباطــات بایــد از طریـــ پژوهــش منظــم و مســتمر نظــر ذی نفعــان را دربــارۀ 

ــد. ــی کن ــه ارزیاب ــدمات بی طرفان چگونگــی عرضــۀ خ

دستورالعمل5.گروهبندیذینفعان
مؤسســه بــرای افزایــش کارایــی و اثربخشــی فعالیت هــای ارتباطــی خــود گروه هــا و 

زیرگروه هــای عمــدۀ ذی نفعــان را شناســایی می کنــد.

ساختار
● مدیریــت بایــد نیازهــا و منافــع مشــابه گروه هــا و زیرگروه هــای عمــدۀ ذی نفعــان 
ــی،  ــون، جمعیت شناس ــای گوناگ ــاس برنامه ه ــر براس ــن ام ــد. ای ــایی کن را شناس
شــرکای اجتماعــی، ذی نفعــان دیگــر، یــا نمونــه ای از گروه هــای مختلـــ صــورت 

می گیــرد.            
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ــروه از  ــا هرگ ــاط ب ــن ارتب ــراری بهتری ــی برق ــد چگونگ ــات بای ــد ارتباط ● واح
ذی نفعــان را بــه مدیریــت پیشــنهاد دهــد. حفــظ محتــوای پیــام در همــۀ بخش هــا 

ــورد اســتفاده ضــروری اســت. و اشــکال رســانه ای م

سازوکار
ــات  ــداف ارتباط ــه اه ــد ک ــردی ارتباطــی را پیشــنهاد ده ــد راهب ــات بای ــد ارتباط ● واح

ــد.  ــخص کن ــدف را مش ــورد ه ــای م ــن گروه ه ــی و مهم تری ــی و درون بیرون
● تقســیم بندی ذی نفعــان خارجــی ممکــن اســت بــر اســاس ارتبــاط آنــان بــا مؤسســه 

ــد از: ــان عبارت ان ــه ذی نفع ــرد. این گون ــورت گی ص
 قانون گذاران، سیاست گذاران، و مقامات نظارتی
  ــون، و ــو وتلویزی ــای رادی ــگاران، میزبان ه ــان، خبرن ــگاران، مقاله نویس روزنامه ن

تفســیرکنندگان دیگــر
  و اتحادیه هــای کســب وکار  نظیــر کارفرمایــان،  انجمن هایــی  یــا  گروه هــا 

کارگــری، و گروه هــای تحمیلــی
 :اعضا و ذی نفعانی که ممکن است در آینده مطابـ زیر تقسیم بندی شوند

	)برنامۀ تأمین اجتماعی )برای مثال: بازنشسته، بیکار، ناتوان
	 نــوع خدمــات )بــرای مثــال: شــخص ثالــث، نماینــده، کارمنــد کمکــی، خــود

) شخص
	)مهاجر ،Baby Boomer1 ،گروه اجتماعی )برای مثال: سن کار
	)جغرافیا )برای مثال: شهری، روستایی، مناطـ دور افتاده
	 ،رویــداد زندگــی )بــرای مثــال: تولــد، ازدواج، جدایــی، تغییــرات اســتخدامی

مــرگ(
	جنسیت

1. یکــی از اعضــای دورۀ افزایــش زاد و ولــد کــه متعلـــ بــه نســل بعــد از جنــگ جهانــی دوم در آمریکاســت، یعنــی 
هنگامــی کــه یـــ افزایــش مشــخِص موقــت در نــرخ تولــد بــه وجــود آمد.ــــ مترجــم. 
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	 ،اختیــار فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات )بــرای مثــال، پذیرنــدۀ اولیــه، پیــرو
بــدون دسترســی(

	درآمد
	سن

● بخش بنــدی ذی نفعــان داخلــی ممکــن اســت بــر اســاس روابــط عملکــردی، نمونــه ای 
از واحدهــای داخلــی، موقعیــت بخــش و غیــره صــورت گیــرد.  
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ب.حکمرانیومدیریت
ارتباطــات در ادارات تأمیــن اجتماعــی در حمایــت از مأموریــت کلی مؤسســه و نیازهای خاص 
ــری  ــد به کارگی ــی نیازمن ــتردۀ ارتباط ــای گس ــام فعالیت ه ــرای انج ــی و ب ــای داخل واحده

ــد: ــت کن ــل هدای ــا مؤسســه را در زمینه هــای ذی ــی اســت ت سیاســت ها و فعالیت های
ــا اهــداف کســب وکار مؤسســه »انجــام کارهــای صحیــح«  ● راهبــرد ارتباطــات بایــد ب

همســو باشــد.
● بایــد اطمینــان حاصــل کــرد کــه فعالیت هــای ارتباطــی بــه طــور اســتاندارد »انجــام 

صحیــح کارهــا« اســت.
ــی، پاســخ گویی،  ــر اســاس اصــول حکمران ــد ب ــر و کارآمــد ارتباطــات بای مدیریــت مؤث
ــای  ــده فرآینده ــول یادش ــد. اص ــی باش ــارکت و پویای ــی، مش ــت پیش بین ــفافیت، قابلی ش
ــش:  ــن دان ــد. در ای ــت می کن ــی مدیری ــات عمل ــور ارتباط ــه منظ کســب وکار گســترده را ب

● موضوع پیچیده تر و ارتباطات و ابزارهای ارتباطی بیشتری مورد نیاز است.
●  راهبــرد )اســتراتژی( از بــاال بــه پاییــن اســت امــا راهــکار )تاکتیـــ( اغلــب از پاییــن 

بــه باالســت.
ارتباطــات عاملــی ضــروری در اعتبــار بخشــیدن بــه مؤسســه اســت و میــان پذیــرش یــا 
رد سیاســتی جدیــد یــا اجــرای موفقیت آمیــز برنامــه یــا فعالیتــی نــو تفــاوت ایجــاد می کنــد. 
ــی بســیار  ــرات عملیات ــا تغیی ــه جنبه هــاِی ارتباطــِی سیاســت ی ــور اولی ــن منظــور، فاکت بدی
مطلــوب اســت. بنابرایــن، مهــم اســت کــه مدیــر ارشــد درک صحیحــی از نقــش ارتباطــات 
داشــته باشــد و بدانــد کــه ارتبــاط مؤثــر نقشــی بــارز در حمایــت از اهــداف و عملکردهــای 
ــت  ــروری اس ــی ض ــن نقش ــای چنی ــرای ایف ــر، ب ــوی دیگ ــد. از س ــا می کن ــات ایف مؤسس
ــا مشــاوره های ارتباطــی بــه نیازهــای عملیاتــی، الزامــات سیاســت گذاری و ظرفیــت  کــه ب

ــد از: ــن بخــش عبارت ان ــژه در ای ــم. دســتورالعمل های وی ســازمان توجــه کنی
الزامات قانونی نشست . 6
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ارتباطات و برنامه ریزی راهبردی . 7
نظارت بر هزینه ها و مدیریت آنها. 8
بررسی های محیطی. 9

استفادۀ راهبردی از فناوری ارتباطات جدید و رسانه های اجتماعی . 10
مدیریت بحران و ارتباطات. 11

دستورالعمل6.الزاماتقانونینشست
مؤسســه بایــد از همــۀ الزامــات قانونــی )گزارش دهــی، افشــاگری، و دسترســی بــه اطالعات( 

باشد. آگاه 

ساختار
● مدیر و هیئت مدیره باید از همۀ تعهدات قانونی ارتباطات آگاه باشند. 

ــان از  ــرای اطمین ــاز ب ــه اطالعــات موردنی ــان ب ــن باشــد کــه ذی نفع ــد مطمئ ــر بای ● مدی
ــد. ــا مؤسســه دسترســی دارن ــوق خــود در تعامــالت ب حق

سازوکار
●گزارش هــای قانونــی بایــد بخشــی از برنامــۀ ارتباطــات باشــد کــه راهبــرد و پیام رســانی 

مناســب پشــتیبانی اش می کنــد. 
● فرآینــد تثبیت شــده و معتبــر بایــد درخواســت های اطالعاتــی ذی نفعــان را مدیریــت و 

اطمینــان حاصــل کنــد کــه اطالعــات دارای ویژگی هــای زیــر اســت:
 کامل و صحیح 
 منطبـ با سیاست افشاگری مؤسسه 
 شفاف سازی شده برای نشر توسط مقامات مربوطه 
 ارائه شده در دورۀ زمانی معّینی 
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دستورالعمل7.ارتباطاتوبرنامهریزیراهبردی
ارتباطــات بخــش ضــروری برنامــۀ راهبــردی هــر مؤسســه اســت کــه اهــداف مشــترک را 
شناســایی، کارکنــان و منابــع را همســو و از ذی نفعــان داخلــی و خارجــی حمایــت می کنــد. 
ــی مؤسســه را در  ــدی کســب وکار و برنامه هــای عملیات ــردی، راهبردهــای کلی ــۀ راهب برنام

ــد. ــاله مشــخص می کن ــا 5 س دوره ای 3 ت

ساختار
● مدیــر ارشــد، رهبــری کل فرآینــد بازنگــری برنامه ریــزی راهبــردی اجرایــی را بــر 
عهــده می گیــرد و طــرح راهبــردی را بــرای تصویــب بــه هیئــت مدیــره پیشــنهاد 

می دهــد.   
● واحــد ارتباطــات بــرای تحکیــم مالحظــات ارتباطــی بــه صــورت یکپارچــه در برنامۀ 

راهبــردی بــا واحدهــای داخلــی هماهنــگ می شــود.  

سازوکار
● واحــد ارتباطــات بایــد راهبــردی ارتباطــی را پیشــنهاد دهــد کــه اهــداف ارتباطات 

درونــی و بیرونــی را مشــخص و گروه هــای هــدف را شناســایی کنــد.
● واحــد ارتباطــات بایــد ضمــن هماهنگــی بــا واحدهــای داخلــی اهــداف کلــی فعالیت های 

کلیــدی و منابــع مــورد نیــاز را فراهــم کند.
● واحــد ارتباطــات بایــد هــر ســاله طــرح ارتباطــی ای را بــه مدیــر ارشــد پیشــنهاد کنــد تــا 
ــردی  ــۀ راهب ــده در برنام ــای تصویب ش ــت از اولویت ه ــی را در حمای ــای ارتباط فعالیت ه

اجرایــی کنــد. 
ــۀ بین المللــی تأمیــن  ● بخــش B.1 برنامه ریــزی راهبــردی، در دســتورالعمل های اتحادی

اجتماعــی در حــوزۀ حکمرانــی خــوب اهمیــت دارد.
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دستورالعمل8.نظارتبرهزینههاومدیریتآنها
واحــد ارتباطــات بایــد بودجــۀ خــود را بــرای دســت یابی بــه اهــداف خــود، یعنــی در مؤثرترین 

و مقــرون بــه صرفه تریــن روش، هزینــه کنــد.

ساختار
 ● رئیــس واحــد ارتباطــات مســئول پاســخ گویی درخصــوص اجــرای فعالیت هــای 
ـ شــده بــرای منابــع مــورد اســتفاده و نتایــج به دســت آمده بــه مدیــر  ارتباطــی تواف

ارشــد اســت. 

سازوکار
● رئیــس واحــد ارتباطــات بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه پای بنــدی واحــد بــه 
ــرای  ــرد ب ــدِی عملک ــاخص های کلی ــه ش ــا ک ــن معن ــت، بدی ــی اس ــت پول ارزش سیاس
ــل  ــان قاب ــی در هــر زم ــل شناســایی، و ارزیاب فعالیت هــای ارتباطــی برنامه ریزی شــده قاب
پی گیــری اســت. شــاخص های کلیــدی عملکــرد بایــد هوشــمند باشــند )مشــخص، قابــل 

ــع(. ــه، و به موق ــترس، واقع بینان ــی، در دس ارزیاب
● رئیــس واحــد ارتباطــات بایــد مطمئــن باشــد کــه منابــع بــرای پشــتیبانی از فعالیت هــای 
واحــد در دســترس اســت. همچنیــن بایــد تخصیــص مناســب بــرای همــۀ فعالیت هــای 
ــا،  ــا، ترجمه ه ــا، پژوهش ه ــب ارتباطی،کمپین ه ــد مطال ــی )تولی ــی و بیرون ــی درون ارتباط

نیــروی انســانی، و پشــتیبانی از فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات( در نظــر گرفتــه شــود.
ــوب  ــج مطل ــه نتای ــت یابی ب ــی در دس ــاظ اثربخش ــی از لح ــای ارتباط ــۀ فعالیت ه ● هم

ارزیابــی شــوند.
ــای برنامه ریزی شــده  ــر هزینه ه ــی را در براب ــای واقع ــد ارتباطــات هزینه ه ــس واح ● رئی

بررســی،  نتیجه گیــری و تنظیــم کنــد، کــه فرآینــد آن شــامل مــوارد زیــر اســت: 
 اصالح فعالیت ها
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 نظارت بر نتایج و قابلیت تحویل
 به روزرسانی و بازخورد برنامۀ ارتباطی، اهداف و نتایج
  راهنمایــی کارکنــان در موقعیت هــای روزانــه، کــه نیازمنــد تصمیم گیــری ســریع

 . ست ا

دستورالعمل9.بررسیهایمحیطی
مؤسســه بــه طــور منظــم اخبــار و اطالعــات را جمــع آوری و آنهایــی را کــه ممکــن اســت بــر 

عملکردهــا و ذی نفعانشــان اثــر بگــذارد انتخــاب می کنــد. 

ساختار
ــد مســئولیت بررســی،  ــی مربوطــه بای ــای داخل ــا همــکاری واحده ــد ارتباطــات ب ● واح
ــرای انتشــار در داخــل  ــی مؤسســه را ب ــی و بیرون ــط درون ــل منظــم محی ــه و تحلی تجزی

ــر عهــده بگیــرد.  مؤسســه ب
ــدت و  ــوِر میان م ــال ظه ــائِل در ح ــه مس ــد ک ــل کن ــان حاص ــد اطمین ــت بای ● مدیری
ــود.  ــه می ش ــی مؤسســه در نظرگرفت ــردی کل ــۀ راهب ــۀ بخشــی از برنام ــه مثاب ــدت ب بلندم

سازوکار
● واحــد ارتباطــات بایــد مســائِل در حــال ظهــور را کــه تأثیــر بالقــّوه بــر مؤسســه دارنــد 
شناســایی کنــد و فعاالنــه بــه مدیــر ارشــد اطــالع دهــد. در ایــن زمینــه، اســتفاده از نرم افزار 

نظــارت بــر رســانه های اجتماعــی ســودمند اســت. 
ــا  ــکاری ب ــد و در هم ــدی کن ــل و اولویت بن ــائل را تحلی ــد مس ــات بای ــد ارتباط ● واح

ــد.   ــنهاد ده ــّوه را پیش ــخ بالق ــر پاس ــۀ دیگ ــی مربوط ــای داخل واحده
● اطالعــات حاصــل از بررســی های محیطــی ســازمان دهی شــوند تــا جزئیــات بیشــتری 

را ارائــه دهنــد:
 اولویت بندی مسائل
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 احتمال وقوع خطر
 اقدامات احتمالی برای کاهش خطر

● از منظــر هــدف و روش شناســی، بررســی افــکار عمومــی در پیگیــرِی تغییــرات در 
نگــرش و مســائِل در حــال ظهــور ســودمند اســت.

دستورالعمل10.استفادۀراهبردیازفناوریارتباطاتجدیدورسانههایاجتماعی
ــی  ــوص چگونگ ــه در خص ــت و آگاهان ــع اس ــه مطل ــات نوآوران ــاوری ارتباط ــه از فن مؤسس

ــرد. ــم می گی ــات تصمی ــی در ارتباط ــانه های اجتماع ــتفاده از رس اس

ساختار
ــد و تحــول  ــاوری ارتباطــات جدی ــاید فرصت هــا و خطرهــای فن ● واحــد ارتباطــات ب

ــد.  ــل کن ــه و تحلی رســانه های اجتماعــی را تجزی
بایــد درخصــوص فرصت هــا و چالش هــای رســانه های اجتماعــی و  ● مدیریــت 

فناوری هــا تصمــیم راهبــردی بگیــرد. 

سازوکار
● بــه کارکنــان بایــد آمــوزش داده شــود کــه دانــش خــود را در زمینــۀ فناوری هــای 

ارتباطــی جدیــد و رســانه های اجتماعــی بــه روز کننــد. 
● مؤسســه دســتورالعمل های ویــژه ای تدویــن کنــد کــه فعالیت هــای ارتباطــی حرفــه ای 

و شــخصی کارکنــان شــرکت را در رســانه های اجتماعــی متمایــز کنــد. 
● حجــم انبوهــی از اطالعــات شــخصی کــه از طریـــ اســتفاده از رســانه اجتماعــی 
جمــع آوری مــی شــوند نیازمنــد حفاظــت هســتند. مدیریــت بایــد اطمینــان حاصــل 
ــرار دادن  ــترس ق ــتفاده و در دس ــع آوری، اس ــی در جم ــات قانون ــه الزام ــد ک کن

اطالعــات کامــاًل رعایــت شــده اســت. 
ــرات  ــرات و اث ــی چــون تغیی ــا و چالش های ــۀ فرصت ه ــد ارتباطــات در زمین ● واح
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عملیاتــی و اعتبــاری آنهــا، نشســتی حرفــه ای بــا بخش هــای  دیگــر درون مؤسســه 
برگــزار کنــد.

دستورالعمل11.مدیریتبحرانوارتباطات
مؤسســه در شــرایط بحــران اعتبــار عمومــی خــود را حفــظ کنــد، اختــالل عملکردهــا را بــه 
کمینــه برســاند و ریســـ هــای اعتبــاری را بــا ایجــاد ارتباطــات به موقــع، منســجم، دقیـــ 
ــخ  ــرای آن، و پاس ــدی ب ــی، زمان بن ــۀ بحران ــه برنام ــی هرگون ــد. پیش بین ــب بکاه و مناس

صحیــح بــه آن ازجملــۀ عناصــر حیاتــی بــه شــمار مــی رود.

ساختار
● مدیــر ارشــد  بایــد تیــم مدیریــت بحــران شــامل مدیــران اجرایــی ارشــد منتخــب 

همچــون رییــس واحــد ارتباطــات را به کرســی بنشــاند.
● ارتباطــات بایــد متمرکــز  باشــد تــا اطمینــان حاصــل شــود کــه انســجام پیــام بــا هــدف 
حفــظ آن صــورت می گیــرد و کســب وکار بــدون هیــچ گونــه اختاللــی در عملیــات یــا 

ــرد. خدمــات عمومــی انجــام می گی

سازوکار

● تیــم مدیریــت بحــران بایــد در شــرایط بحرانــی طــرح ارتباطــی ای تعریـــ کنــد کــه 
ــد: ــر باش ــش های زی ــخ گوی پرس پاس

 ارزیابی موقعیت 
- چه اتفاقی افتاده است؟

- چه کسی آسیب دیده و چگونه؟
- برای حل مسئله چه کرده ایم؟

- اکنون چه کاری انجام می دهیم؟
- چه زمانی حل خواهد شد؟
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 پروتکل هایی که مدیریت بحران را مدیریت می کنند، ازجمله: 
- سخن گوی رسمی چه کسی است؟

- چه کسی به پرسش های مرتبط با بحران پاسخ می دهد و چگونه؟
● گــروه مدیریــت بحــران بایــد بــا توجــه بــه دسترســی رســانه ها، پیام هــای صحیــح را 

در زمــان مناســب  بــه ذی نفعــان واقعــی انتقــال دهــد.  
ــی و  ــتم های نظارت ــد سیس ــران بای ــان بح ــه در زم ــت روزان ــزارش وضعی ــرای گ ● ب

ــد.  ــتفاده کن ــد اس ــنتی و جدی ــانه های س ــه از رس ــد ک ــته باش ــود داش ــورد وج بازخ

●طرحداخلی:

  ــت ــه وضعی ــرای رســیدگی ب ــات ضــروری ب ـــ مربوطــه و اقدام ــان از حقای کارکن
ــه  ــخن گوی مؤسس ــد س ــر کارمن ــردم ه ــوم م ــر عم ــند. از منظ ــود آگاه باش موج

اســت. 
  ــا آگاه ــا بحران ه ــط ب ــش های مرتب ــه و پرس ــای مربوط ــکل ه ــان از پروت کارکن

ــد.  ــر آنهــا نظــارت کنن باشــند و ب
  کانــال هــای ارتباطــی بــا موسســات مربوطــه و رهبــران عقیــده ای کــه مــی تواننــد

در حــل بحــران هــا موثــر باشــند را بــاز نگهداریــد.
● پــس از بحــران، میــزان اثربخشــی طــرح ارتباطــی در شــرایط بحــران تجزیــه و تحلیــل 

شــود تــا نیازهــای آموزشــی و زمینه هــای بهبــود شناســایی شــود.
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ج.واحدارتباطات
وجــود واحــد ارتباطــات و عملکردهــای آن بــرای خدمــات ارتباطــی مؤثــر ضــروری اســت. 

ــد از: ــش عبارت ان ــن بخ ــژه در ای ــتورالعمل های وی دس
جایگاه واحد ارتباطات در مؤسسات. 12
نقش ها و مسئولیت های واحد ارتباطات. 13
اطالعات مرکز مشتری. 14
طرح و نام تجاری شرکت. 15
ارتباطات در دسترس، فراگیر و بدون تبعیض. 16
ویژگی ها و مهارت های حرفه ای های ارتباطات. 17
فناوری اطالعات و ارتباطات به مثابۀ عامل توانمند ارتباطات. 18
موافقت نامه های سطح خدمات. 19
ابزارهای ارتباطی مؤثر. 20

دستورالعمل12.جایگاهواحدارتباطاتدرمؤسسات
رئیــس واحــد ارتباطــات بخشــی از گــروه مدیریــت ارشــد اســت تــا اطمینــان حاصــل شــود 
کــه از تمــام برنامه هــا، اقدامــات و تصمیمــات مؤسســه پشــتیبانی ارتباطــی مناســبی شــده 

اســت. 

ساختار
● رئیس واحد ارتباطات باید به مدیر ارشد گزارش دهد.

● مدیــر بایــد میــان واحــد ارتباطــات و واحدهــای داخلــی مؤسســه ارتبــاط ایجــاد 
ــه و  ــان مؤسس ــاط می ــاد ارتب ــعه و ایج ــرای توس ــد ب ــر بای ــن مدی ــد. همچنی کن
ــد  ــه واح ــات را ب ــراری ارتباط ــئولیت برق ــود مس ــی خ ــی و خارج ــان داخل ذی نفع

ــد. ــذار کن ــات واگ ارتباط
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سازوکار
ــد،  ــداف واح ــه اه ــد ک ــه کن ــاالنه تهی ــۀ کاری س ــد برنام ــات بای ــد ارتباط ● واح
راهبردهــای مــورد اســتفاده و نظــام بازخــورد را بــرای نظــارت بــر عملکــرد تعییــن 

کنــد. 
ــزار  ــۀ اب ــه مثاب ــات ب ــه از ارتباط ــی ک ــای داخل ــد از واحده ــات بای ــد ارتباط ● واح

ــد. ــتیبانی کن ــد پش ــتفاده می کنن ــود اس ــای خ ــداف و نیازه ــه اه ــت یابی ب دس
● واحــد ارتباطــات بایــد شــبکۀ گســتردۀ مخاطبــان درون مؤسســه و همچنیــن گروه هــای 

مخاطبــان بیــرون مؤسســه را گســترش دهــد و از آنهــا پشــتیبانی کند. 

دستورالعمل13.نقشهاومسئولیتهایواحدارتباطات
ــم اندازها و  ــا، چش ــا مأموریت ه ــر ب ــور مؤث ــه ط ــود ب ــدات خ ــرای تعه ــرای اج ــه ب مؤسس

ــد.  ــرار می کن ــاط برق ــدار ارتب ــات پای الزام

ساختار
● مدیریــت از طریـــ واحــد ارتباطــات از اثربخشــی و کارایــی چارچــوب ارتبــاطات 
در مشــارکت دادن ذی نفعــان داخلــی و خارجــی بــر اســاس اختیــارات مؤسســه اطمینــان 

ــد.  ــل می کن حاص
● واحــد ارتباطــات بایــد اطمینــان یابــد کــه برنامــه ای کاری از تمــام ابعــاد برنامــۀ 

ــد.  ــتیبانی می کن ــردی پش ــی راهب ارتباط

سازوکار
ــاالنه  ــای کاری س ــعۀ برنامه ه ــور توس ــه منظ ــد ب ــات بای ــد ارتباط ــس واح ● رئی
ــۀ  ــرد. برنام ــره بب ــود به ــان خ ــردی از کارکن ــی راهب ــۀ ارتباط ــت از برنام و حمای
کاری ســاالنه بایــد اهــداف دســت یافتنی هــر واحــد را در هــر ســال، راهبردهــای 
ــارت و  ــتم نظ ــد، و سیس ــو از واح ــر عض ــئولیت های ه ــا و مس ــه، نقش ه به کاررفت
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بازخــورد بــرای نظــارت بــر عملکــرد را تعییــن کنــد.  
● واحــد ارتباطــات بایــد شــبکۀ رســمی ارتباطــی ای را بــا واحدهــای داخلــی دیگــر ایجــاد 

کنــد تــا از ابتــکارات کلیــدی مؤسســه آگاهــی یابــد.  
● مسئولیت های واحد ارتباطات شامل موارد زیر است:

 گسترش پیام های هدفمند به ذی نفعان داخلی و خارجی
  ــتورالعمل ها و ــی، دس ــتانداردهای درون ــۀ اس ــۀ مجموع ــان در زمین ــوزش کارکن آم

ــت دارد و  ــازمان مطابق ــر س ــا تصوی ــات ب ــد ارتباط ــان ده ــه اطمین ــی ک روش های
ــعه و  ــال، توس ــرای مث ــد اســت. ب ــات برن ــت ارتباط ــای مدیری ــۀ جنبه ه ــامل هم ش

پیاده ســازی طــرح شــرکت ها و دفترچه هــای راهنمــای زبــان شــرکت.
  ــوزۀ ــه در ح ــتورالعمل های مؤسس ــتانداردها و دس ــردن اس ــی ک ــر اجرای ــارت ب نظ

ارتباطــات، کــه بــه ایــن نکتــه اشــاره دارد کــه اســتانداردها توســط انــواع ارتباطــات 
رســانه ای و منطبـــ بــا مقــررات مؤسســه )اینکــه چــه کســی مجــاز اســت مصاحبه ها 

ــوند. ــی می ش ــد( اجرای ــه ده ــه ارائ ــرف مؤسس ــی را از ط و بیانیه های
 اجرای کمپین های ارتباطی برای ذی نفعان داخلی و خارجی
 نظارت بر کیفیت ابعاد ارتباطات
  ــور ــه منظ ــخن گویان ب ــه س ـــ ب ــد کم ــی، مانن ــات ارتباط ــردن خدم ــی ک اجرای

ــه ــرای مصاحب ــی ب آمادگ
  ــا ــاط ب ــات، ارتب ــد مطبوع ــه تولی ــی، ازجمل ــط عموم ــانه ها و رواب ــت از رس حمای

مؤسســه ســخن گویان  بــرای  مطبوعاتــی،  کنفرانس هــای  و  روزنامه نــگاران 
 ارتباطات در شرایط بحران
  ارتباطــات درونــی کــه از فرهنــگ شــرکتی بــرای عملکــرد بهتــر در اجــرای تعهــدات

مؤسســه پشــتیبانی مــی کنــد.
 استفاده از شبکه ها و ابزارهای ارتباطی سازگار با نیازهای ذی نفعان داخلی و خارجی
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 گسترش فرهنگ عمومی تأمین اجتماعی
  ،ـ ها رعایــت قوانیــن اجرایــی در اســتفادۀ قانونــی از شــبکه های ارتباطــی، ابزارهــا و تکنی

از قبیــل تبعیــت از قوانیــن حـــ تکثیــر، و احترام بــه حقوق مالکیــت معنوی
 دادن اطالعات مرتبط در حمایت از دستورکار سیاست مؤسسه

ــی  ــای داخل ــر و واحده ــه مدی ــی را ب ــط بیرون ــّوالت محی ــد تح ــات بای ــد ارتباط ● واح
ــد.  ــالع ده ــه اط مؤسس

دستورالعمل14.اطالعاتمرکزمشتری
ــا و  ــا برنامه ه ــان ب ــای آن ــرا نیازه ــد زی ــتیبانی می کن ــتریان پش ــای مش ــات از نیازه ارتباط

ــت.  ــط اس ــه مرتب ــط مؤسس ــده توس ــات عرضه ش خدم

ساختار
ــوب  ــه چارچ ــی مربوط ــای داخل ــات و واحده ــد ارتباط ـــ واح ــد از طری ــر بای ● مدی
ارتباطــی ای ایجــاد و امــکان دسترســی آســان بــه اطالعــات را بــرای ذی نفعــان درونــی و 

ــان ســودمند اســت. ــرای ذی نفع ــدام ب ــن اق ــد. ای ــی فراهــم کن بیرون
● مدیــر بایــد اطمینــان یابــد کــه ارتباطــات بیرونــی در دســترس اســت و بــه مشــتری امکان 

می دهــد کــه، در صــورت نیــاز، درخواســت دهــد و اطالعــات صحیــح را دریافــت کنــد. 

سازوکار
● مدیــر بایــد سیاســتی در چارچــوب ارتباطــات تعییــن کنــد کــه بــا اهــداف زیــر بــه کار 

رود:
  ــوزۀ ــی در ح ــن اجتماع ــی تأمی ــۀ بین الملل ــتورالعمل های اتحادی ــل دس ــار اص چه

ــی، و  ــارکت و پویای ــی، مش ــت پیش بین ــفافیت، قابلی ــی ش ــوب، یعن ــی خ حکمران
ــه  ــر زیرســاخت های کاربرمحــور ک ــز ب ــا تمرک ــان شــفاف و ســاده، ب اســتفاده از زب

ــد. ــم کن ــو را فراه ــکان گفت وگ ام
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  ــن اجتماعــی، مســئولیت ــی تأمی ــه مؤسســه، برنامه هــای اجرای ــوط ب اطالعــات مرب
ــرد،  ــرار می گی ــان ق ــترس ذی نفع ــه در دس ــی ک ــا و خدمات ــوران ادارۀ آن، مزای مأم

ــا پیشــینۀ فرهنگــی و زبانــی متفــاوت  ــوان ب ــه افــراد نات ازجمل
  انتشــار و دسترســی آســان پاســخگوی زمــان و تعهــدات زمــان خدمــات موسســه بــا

ســاز وکارهــای بازخــورد بــرای نظــارت بــر پای بنــدی و عملکــرد
● واحد ارتباطات در همکاری با واحدهای داخلی مربوطه باید:

 برای دسترسی به اطالعات مسئولیت ها و وظایفی ایجاد کند؛
 زیرساخت های ارتباطی فعلی و آتی را ارزیابی کند؛
  برنامه هــا و سیاســت ها را مدیریــت کنــد تــا اطمینــان یابــد کــه اســتفاده از

ــداف  ــه اه ــه دســت یابی ب ــا منجــر ب ــه آنه زیرســاخت های ارتباطــی و دسترســی ب
ــود؛ ــی ش مؤسســه م

  ــتانداردهای ــا اس ــا ب ــت آنه ــات و مطابق ــفافیت اطالع ــاخت ها، ش ــام زیرس ــر تم  ب
ــد؛ ــته باش ــارت داش کاربرمحــور نظ

  بــرای ارزیابــی میــزان اثربخشــی فعالیت هــای ارتباطــی، پیــش از گســترش یافتــن 
آنهــا از روش هــای مناســب، نظیرگروه هــای متمرکــز، اســتفاده کنــد. 

دستورالعمل15.طرحونامتجاریشرکت
واحــد ارتباطــات طرحــی منحصربــه فــرد، نشــأت گرفته از مأموریــت و چشــم انــداز را بــرای 
مؤسســه گســترش دهــد. تمــام اصــول ارتباطــی و فعالیت هــای مؤسســه از طــرح شــرکت 

بــه مثابــۀ ابــزار نــام تجــاری اســتفاده می کننــد. 

ساختار
● رئیــس واحــد ارتباطــات پیشــنهاد اســتفاده از طــرح شــرکت و طرحــی اجرایــی را 

توســط مدیــر بــه هیئــت مدیــره بدهــد.  
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سازوکار
ــوطه  ــی مرب ــا واحدهــای داخل ــا همــکاری نزدیـــ ب ● رئیــس واحــد ارتباطــات ب
ــم انداز  ــت و چش ــا مأموری ــو ب ــاری همس ــام تج ــی و ن ــای طراح ــه ای از معیاره مجموع

ــد.  مؤسســه را تعییــن کن
ــد؛  ــی کن ــات را طراح ــول ارتباط ــواع اص ــمی ان ــکال رس ــد اش ــات بای ــد ارتباط ● واح
ـ هــای  ازجملــه مجموعــه ای اســتاندارد از انــواع الگوهــا، تأثیــرات، اشــکال، کم
بصــری و دیگــر ابزارهــای ارتباطــی کــه لحــن ســخن و ســبـ ارتباطــات نوشــتاری یــا 

ــد.  ــن کن ــه را تعیی ــی مؤسس دیجیتال
● گســترش طــرح شــرکت بــرای حفــظ کارشناســان حرفــه ای بیرونــی دارای تخصــص 

ویــژه مقــرون بــه صرفــه اســت.

دستورالعمل16.ارتباطاِتدردسترس،فراگیر،وبدونتبعیض
ــد  ــات متعه ــر در ارتباط ــان فراگی ــتفاده از زب ــتن و اس ــت داش ــود را در صراح ــه خ مؤسس

می کنــد. 

ساختار
● مؤسســه بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه ارتباطــات بــرای همــۀ مشــتریان از طریـــ 

ــط در دســترس اســت.  ــواع شــبکه های مرتب ان
● مؤسسه باید از زبان فراگیر و بدون تبعیض استفاده کند. 

سازوکار
● واحــد ارتباطــات بایدکتــاب راهنمایــی تهیــه کنــد کــه حــاوی اصطالحــات کاربــردی در 
ــا نامه هــای مرتبــط  اســناد رســمی، نظیــر گزارش هــای ســاالنه، انتشــارات مطبوعاتــی ی

بــا شــهروندان شــخصی، باشــد.
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ــر  ــازی1 در براب ــۀ کلیشه س ــود را در زمین ــی خ ــای ارتباطات ــد حرفه ای ه ــه بای ● مؤسس
ــد.  ــوزش ده ــت ارتباطــات آم ــر کیفی ــر آن ب بازخــورد و تأثی

ــز، نظــارت  ــر ارتباطــات خــود ماننــد کلیشه ســازی و مفــاد تبعیض آمی ــد ب ● مؤسســه بای
داشــته باشــد و مطابـــ بــا آنهــا تنظیــم کنــد.

ــت  ــوزۀ کیفی ــی )ISSA( درح ــن اجتماع ــی تأمی ــۀ بین الملل ــتورالعمل های اتحادی ● دس
ــا مســائل یادشــده اســت.  ــط ب خدمــات مرتب

دستورالعمل17.ویژگیهاومهارتهایحرفهایهایارتباطات
کارکنــان ارتباطــات از طریـــ برنامــه ای توســعه یافته و ویــژۀ خــود مهارت هــا و توانایی های شــان 

ــد. را می افزاین

ساختار
● رئیــس واحــد ارتباطــات بــا همــکاری واحــد منابــع انســانی محیــط کاری توانمنــدی را 

ایجــاد می کنــد کــه پیشــرفت حرفــه ای را تقویــت و پشــتیبانی کنــد.
● رئیــس واحــد ارتباطــات بایــد اطمینــان یابــد کــه کارکنــان از تمــام برنامه هــای تأمیــن 
ــه  ــه مســائلی ک ــه اعضــا، ازجمل ــای عرضه شــده ب ــات و مزای اجتماعــی مؤسســه و خدم

مؤسســه بــا آنهــا مواجــه اســت، آگاهــی دارنــد.

سازوکار
ــرای  ــغلی ب ــی ش ــات، توصیف ــد ارتباط ــورت واح ــا مش ــد ب ــانی بای ــع انس ــد مناب ● واح
حرفه ای هــای ارتباطــات در مؤسســات تأمیــن اجتماعــی، شــامل مهارت هــا و ویژگی هــای 

ــه دهــد. ضــروری، ارائ
ــان  ــد در می ــد، چگونگــی اســتفاده از آنهــا و تأثیرشــان، بای ● آگاهــی از رســانه های جدی

ــه ها و  ــا، اندیش ــامل باوره ــن، ش ــدود در ذه ــت و مح ــر ثاب ــت از تصاوی ــارت اس ــتریوتایپ( عب ــازی )اس 1. کلیشه س
ــاص  ــی خ ــگ و هیئت ــود رن ــون خ ــط پیرام ــخص از محی ــه ادراکات ش ــه ب ــی، ک ــۀ ذهن ــاخته و پرداخت ــای س قالب ه

ــم(. ــود.ــ مترج ــل می ش ــر منتق ــل دیگ ــه نس ــلی ب ــی از نس ــراث اجتماع ــورت می ــه ص ــد و ب می بخش
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ــود.  ــدی ش ــات اولویت بن ــای ارتباط حرفه ای ه
ــه  ــوط ب ــای مرب ــامل دوره ه ــی ش ــه ای آموزش ــد برنام ــات بای ــد ارتباط ــس واح ● رئی
ــان  ــرای کارکن ــی ب ــری عملیات ــا یادگی ــت و ی ــن خدم ــوزش ضم ــژه و آم ــات وی ارتباط

ــرد. ــر بگی ــات در نظ ارتباط

دستورالعمل18.فناوریاطالعاتوارتباطاتبهمثابۀعاملتوانمندارتباطات
پیشــرفت ها در فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات )ICT( بــرای بازدهــی هزینــه و 

ــوند.  ــی می ش ــه بررس ــا مؤسس ــالت ب ــهیل تعام تس

ساختار
ــز کاهــش  ــران و نی ــۀ کارب ــه منظــور ساده ســازی، افزایــش تجرب ــد ب ــر بای ● مدی
هزینه هــای عملیــات از هماهنگــی گســتردۀ کاربرمحــور، میــان واحدهــای فنــاوری 

اطالعــات و ارتباطــات، عرضــۀ خدمــات و ارتباطــات پشــتیبانی کنــد.
● واحــد ارتباطــات در همــکاری بــا واحــد فنــاوری اطالعــات و ارتباطــات به وســیلۀ 
رســانه های اجتماعــی و زیرســاخت های مبتنــی بــر وب، بــه مثابــۀ وســیله ای بــرای 

برقــراری ارتبــاط و تبــادل نظــر بــا ذی نفعــان، مرتبط باشــد.

سازوکار
ــاوری اطالعــات و ارتباطــات، واحدهــای کســب وکار  ــان فن ● همــکاری قــوی می
ــوآوری در ایــن زمینــه ضــروری اســت.  ــرای ایجــاد ن داخلــی و واحــد ارتباطــات ب

ــر اســت: ــه شــرح زی ــان واحدهــا ب تقســیم وظایـــ در می
  مســئولیت توســعه، تحقـــ و نظــارت بــر شــرایط فنــی ضــروری بــرای ICT واحــد

برقــراری ارتبــاط بــا ذی نفعــان داخلــی و خارجــی را بــر عهــده دارد.
 .واحدهای کسب وکار داخلی مسئولیت محتوا را بر عهده دارند
 .واحد ارتباطات مسئولیت تطبیـ پیام محتوا با شبکۀ مورد استفاده را بر عهده دارد
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ــان  ــاط همســو می ــراری ارتب ــی برق ــاوری اطالعــات و ارتباطــات عامــل اصل ● فن
ــاس  ــر اس ــن ب ــای ممک ــایی نوآوری ه ــرای شناس ــت ب ــت. مدیری ــر اس ــه و کارب مؤسس

ــد. ــن می کن ــی تعیی ــی اختصاص ــاوری، کارگروه ــل فن تکام
● واحــد ارتباطــات در همــکاری نزدیـــ بــا واحــد ICT فرآینــد ارتباطــات خــودکاری را 
طراحــی و تشــکیل می دهــد کــه در آن ذی نفعــان از حقوقشــان و ســایر تغییــرات ممکــن 

ــع می شــوند.  در عملکــرد مؤسســه مطل
ــرای افزایــش شــفافیت و پیش بینی پذیــری مؤسســه  ــد راهــی ب ــح بای ● اطالعــات صری

باشــد، کــه موجــب ارتقــای آن می شــود.
ــام  ــت تم ــد مدیری ــد ICT بای ــا واح ـــ ب ـــاری نزدی ــات در هم ــد ارتباط ● واح
زیرســاخت های رســانه های اجتماعــی را بــر عهــده بگیــرد. ایــن ســاختار بایــد بــر 

ــر باشــد: اســاس مــوارد زی
 انعطاف پذیری
 امکانات زیربنایی
 استانداردهای امنیتی با مقررات حکمرانی مؤسسات تأمین اجتماعی

دستورالعمل19.موافقتنامههایسطحخدمات
واحــد ارتباطــات بــرای عرضــۀ خدمــات ارتباطــی موافقت نامه هــای ســطح خدمــات1 

)SLA( را بــه وســیلۀ واحدهــای داخلــی مربوطــه تهیــه می کنــد.

ساختار
● رئیــس واحــد ارتباطــات بایــد در همــکاری نزدیـــ بــا واحدهــای داخلــی مربوطه، 
موافقت نامه هــای ســطح خدمــات اصولــی و اســتاندارد )SLA(، شــامل ســازوکارهایی بــرای 

ــده  ــن خدمت دهن ــه بی ــراردادی دوجانب ــا SLA( ق ــات )Service-level agreement ی ــطح خدم ــۀ س 1. موافقت نام
ــده  ـ ش ــات تواف ــت خدم ــای کیفی ــن مؤلفه ه ــور تضمی ــه منظ ـــ و ب ــاس تواف ــر اس ــه ب ــت، ک ــده اس و خدمت گیرن
منعقــد می شــود. در چنیــن قــراردادی بایــد کیفیــت ســطح خدمــات، نحــوۀ اندازه گیــری تخطــی از ســطح خدمــات و 

ــن شــود.ــ مترجــم(. ــی آن تعیی ضمانت هــای اجرای
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درخواســت ها، پیشــنهاد دهــد.
● ساختار SLA به صورت زیر باشد:

 شرح خدمات
 نقش ها و مسئولیت ها
  استانداردهای خدمات، از جمله زمان پاسخ گویی و تصویب
 سازوکارهای حل مسئله
 معیارهای ارزیابی

سازوکار
● مدیــر ســطح خدمــات بایــد با کمـــ مدیــران طــرح و کارشناســان کتابچــه ای تبلیغاتی 

قابــل دسترســی بــه SLA هــای مــورد انتظــار تهیــه کند.
ــده  ــر عه ــده را ب ــام ش ــت های انج ــئولیت درخواس ــد مس ــات بای ــطح خدم ــر س ● مدی
ــت  ــتاندارد دریاف ــات اس ــد و خدم ــا درخواســت دهن ــد ت ــد کن ــران را توانمن ــرد وکارب بگی
کننــد. همچنیــن بــه اطالعــات عمومــی، شــکایات و دیدگاه هــا توجــه کننــد. بــرای انجــام 

موافقــت نامــه هــای ســطح خدمــات ارتباطــات، بایــد بــه شــرح زیــر اقــدام شــود:
 مدیریت، طبقه بندی و اولویت بندی درخواست ها
  ــه ــب و خاتم ــت های مناس ــش درخواس ــت ها، افزای ــر درخواس ــۀ عم ــت چرخ مدیری

ــه آنهــا هنگامــی کــه کاربــر رضایــت دارد. دادن ب
 حفظ کاربران مطلع از وضعیت خدمات و درخواست ها

دستورالعمل20.ابزارهایارتباطیمؤثر
ــواع  ــب، ان ــی مطال ــی اثربخش ــرای ارزیاب ــاخص ها را ب ــه ای از ش ــات مجموع ــد ارتباط واح
رســانه ها و ابزارهایــی کــه بــرای برقــراری ارتبــاط بــا ذی نفعــان داخلــی و خارجــی اســتفاده 

ــد. ــعه می ده ــود توس می ش
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ساختار
ــی  ــرای ارزیاب ــه ب ــاخص هایی را ک ــه ای از ش ــد مجموع ــات بای ــد ارتباط ــس واح ● رئی

ــد. ــنهاد ده ــت پیش ــه مدیری ــوند ب ــتفاده می ش ــداف اس اه
ــر  ــد مســئولیت گزارش دهــی منظــم از عملکــرد شــاخص ها را ب ــد ارتباطــات بای ● واح

عهــده بگیــرد.

سازوکار
ــی  ــرای ارزیاب ــاخص ها را ب ــعۀ ش ــت توس ــی مأموری ــات گاه ــد ارتباط ــس واح ● رئی
ــه  ــتفادۀ مؤسســه ب ــورد اس ــای م ــانه ها و ابزاره ــواع رس ــب ارتباطــی، ان اثربخشــی مطال

ــد. ــروه می ده ـــ گ ی
ــد  ــا بای ــانه ها و ابزاره ــواع رس ــی، ان ــب ارتباط ــت مطال ــی کیفی ــاخص های ارزیاب ● در ش

ــت: ــر گرف ــر را در نظ ــای زی ویژگی ه
 اثربخشی پیام های ارتباطی
 طرح
 تأثیر بر هوّیت سازمانی
 قابلیت درک زبان
 شفافیت
 اطالعات قابل اعتماد
  ــه ــال ب ــاران مبت ــن بیم ــر گرفت ــه در نظ ــان، ازجمل ــۀ ذی نفع ــه هم ــی ب دسترس

اختــالالت شــناختی و جســمانی، ماننــد ناتوانــان
  کیفیــت فنــی ابزارهــا، کــه بــا گســترده ترین اســتانداردهای حکمرانــِی مــورد اســتفادِه

ــن )ICT( مواجــه می شــوند. ــن و آفالی ــون آنالی فن
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د.ارتباطاتدرونی
ــرای ایجــاد درک مشــترک از مأموریت هــا و اهــداف  ــزاری قدرتمنــد ب ــی اب ارتباطــات درون
ــود می بخشــد.  ــاداری و مشــارکت محیطــی مؤسســه را بهب مؤسســه اســت و انســجام، وف

ــد از: ــش عبارت ان ــن بخ ــژه در ای ــتورالعمل های وی دس
هدف ارتباطات درونی. 21
مدیریت تغییر و ارتباطات. 22

دستورالعمل21.هدفارتباطاتدرونی
ارتباطــات درونــی بــه مثابــۀ ابــزاری بــرای توســعه و تقویــت هوّیــت و فرهنــگ ســازمانی 
مؤسســه اســتفاده می شــود. ایــن امــر بــا ارتقــای ارزش هــای اصلــی هویــت، نظیرفرهنــگ 
کار گروهــی، همــکاری و عملکــرد بهتــر بــا افزایــش حــس مســئولیت کارکنــان، مشــارکت و 

تعهــد آنهــا بــه عرضــۀ خدمــات عالــی، محقـــ مــی شــود.

ساختار
● مدیــر ارشــد  بایــد از ارتباطــات درونــی بــه مثابــۀ محــوری بــرای الهــام بخشــیدن بــه 
کارکنــان بــرای انجــام کار گروهــی، تنظیــم لحــن ســخن ارتباطــی بــرای ارتباطــات درونی 

و مدیریــت از نزدیـــ اســتفاده کنــد.
● روســای واحدهــای داخلــی نیــز بایــد از ارتباطــات داخلــی بــرای الهــام بخشــیدن بــه 
واحــدهای مربوطــه بــرای انجــام کار گروهــی، تنظیــم لحــن ســخن ارتباطــی و مدیریــت از 

نزدیـــ اســتفاده کننــد. 

سازوکار
● مدیــر ارشــد بایــد بــا آغــوش بــاز ارتبــاط برقــرار کنــد و مشــّوق دیگــران برای انجــام 

آن باشــد. 
ــر ســخنرانی عمومــی، گــوش دادن،  ــد مهارت هایــی نظی ــان بای ● برنامــۀ توســعۀ کارکن
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پرســش و دریافــت بازخــورد را بهبــود بخشــد.
● واحــد ارتباطــات بایــد از طریـــ راهکارهایــی اطمینــان حاصــل کنــد کــه ســخنرانان و 

ذی نفعــان موردنظــر آمادگــی کافــی بــرای تبــادالت دارنــد؛ بــرای مثــال: 
  انتقــال پیام هــای کلیــدی بــا هــدف کمـــ بــه کارکنــان بــرای فعالیت هایــی کــه

بــه منظــور اهــداف ســازمان انجــام مــی شــود؛
  ــان ــا مخاطب ــح و آشــکار ب ــادل صری ــه مشــّوق تب اســتفاده از ارتباطــی مناســب ک

باشــد؛
  تشــویـ مخاطبــان بــرای مشــاهدۀ فعالیت هــا کــه آن را بــه مثابــۀ فرصتــی بــرای

دریافــت و انتقــال اطالعــات و نیــز شفاف ســازی مســائل در نظــر بگیرنــد.
ــه طــور  ــان ب ● واحــد ارتباطــات بایــد ســازوکاری ایجــاد کنــد کــه از طریـــ آن کارکن
ــل و  ــی تعام ــته در ط ــائل برجس ــات، مس ــد ارتباط ــود را در فرآین ــورد خ ــی بازخ اصول
ــد.  ــه دهن ــال آن هســتند، ارائ ــا انتق ــت ی ــه خواهــان دریاف ــه اطالعــات دیگــر ک هرگون

● واحــد ارتباطــات بایــد بــرای ســازمان دهی رویدادهــا از واحــد منابــع انسانــی پشــتیبانی 
کنــد تــا روح صمیمیــت و یگانگــی در مؤسســه را تقویــت شــود.

دستورالعمل22.مدیریتتغییروارتباطات
ارتباطــات ابــزاری راهبــردی در مدیریــت تغییــر اســت، اطالعــات ارائــه شــده براســاس ایــن 
اســت کــه تغییــرات چیســت؟ چــرا ضــروری اســت؟ چــه مزایایــی خواهــد داشــت؟ چطــور 
ــا  ــد ت ــی اجرایــی خواهــد شــد؟ ارتباطــات خــوب ایــن امــکان را فراهــم می کن و چــه زمان
مســائل بــه ســرعت شناســایی شــوند در حالــی کــه بــه حفــظ میــزان حرکــت و پذیــرش 

ــر، رســیدگی می شــود. ــرای تغیی ب

ساختار
● مدیــر ارشــد بایــد رهبــر ارتباطــی در مدیریــت تغییــر باشــد و اطالعــات مناســبی در 
مــورد اینکــه چــرا تغییــر ضــروری اســت، پیشــرفت های مــورد انتظــار چطــور بــه دســت 
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ــه دهــد. ــان چیســت ارائ ــر کارکن ــر آن  ب ــد و تأثی می آی
● واحــد ارتباطــات بایــد فعاالنــه از تالش هــای مدیــر ارشــد  و  واحدهــای داخلــِی در حــال 
تغییــر پشــتیبانی کنــد. همچنیــن واحــد ارتباطــات بایــد طرحــی ارتباطــی دربــارۀ تغییــراِت 

تعیین کننــدۀ نقش هــای ارتباطاتــی ســطوح مدیریتــی پیشــنهاد دهــد.

سازوکار
ــه  ● واحــد ارتباطــات بایــد در زمینــۀ تغییــر اطمینــان حاصــل کنــد کــه پیــام مربــوط ب

ــد. ــال می یاب ــور مناســب انتق ــه ط مخاطــب اســت و ب
ــان  ــد اطمین ــا همــکاری واحــد ICT بای ــت اجــرا، واحــد ارتباطــات ب ● در صــورت قابلی
ــۀ  ــورد در زمین ــت بازخ ــرای دریاف ــی ب ــن داخل ــاخت های آنالی ــه زیرس ــد ک ــل کن حاص

ــت. ــترس اس ــوآوری در دس ــردن ن ــی ک اجرای
ــازی  ــد دارای امتی ــی باش ــب و عملیات ــره مناس ــات چهره به چه ــه ارتباط ــی ک ● در صورت

ویــژه خواهــد بــود.
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ه.ارتباطاتبیرونی
ــای  ــا گروه ه ــو ب ــم مانندگفت وگ ــان مه ــتری و ذی نفع ــا مش ــر ب ــی مؤث ــات بیرون ارتباط
بیرونــی و اشــخاص ضــروری اســت. دســتورالعمل های ویــژه در ایــن بخــش عبارت انــد از:

اطالع رسانی به شهروندان/ مشتریان در زمینۀ خدمات و مزایای آن ها. 23
ارتباطات رسانه ای و مطبوعات. 24
گسترش فرهنگ تأمین اجتماعی. 25

دستورالعمل23.اطالعرسانیبهشهروندان/مشتریاندربارۀخدماتومزایایآنها
مؤسســه از طریـــ شــبکه های گوناگــون درخصــوص برنامه هــا و خدمــات خــود بــه طــور 

ــد. ــانی می کن ــان اطالع رس ـــ و آس دقی
ـــ  ــان از اینکــه اطالعــات منتشرشــده از طری واحدهــای ارتباطــات، در حصــول اطمین
نشــریات، اینترنــت و غیــره مســتقیماً از الزامــات عملیاتــی مؤسســه حمایــت می کننــد نقــش 
کلیــدی دارنــد. ارتباطــات خــوب ضمــن کاهــش تعــداد درخواســت ها و دیدارهــای شــخصی 
ــبکه های  ــده در ش ــات منتشرش ــه اطالع ــی ک ــد. در صورت ــی را می کاه ــای احتمال خطره
گوناگــون )پســت الکترونیکــی، تلفــن، اینترنــت، تلفــن همــراه، و شــخصی( اشــکال متفاوتــی 
ــوع  ــد صرف نظــر از ن ــد. پیام هــا بای ــال دهن ــوای مشــابهی را انتق ــد محت داشــته باشــند بای

شــبکه یــا شــکل پیــام منطقــی باشــند.

ساختار
● واحــد ارتباطــات بایــد اطمینــان حاصــل کنــد کــه اطالعــات منتقل شــده از 
زیرســاخت های مختلـــ منســجم، قابل فهــم و کامــل اســت. همــۀ اطالعــات اســتاندارد 

ــوند. ــی ش ــد بررس )boilerplate(1 بای
● واحــد ارتباطــات بایــد بــه واحدهــای داخلــی بــرای اســتفاده از مؤثرتریــن شــبکه های 
ـ هــا بــرای دســت یابی بــه مشــتریان خــود توصیه هایــی کنــد. ارتباطــی، ابزارهــا و تکنی

ـ مترجم. 1. مقاالت و مطالبی که برای پرکردن فضا استفاده و در صورت نبودن خبر داغ در روزنامه چاپ می شوندـ.
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● همــۀ اطالعــات خدماتــی دربــارۀ برنامه هــا و خدمــات بایــد از دیــدگاه مشــتری طراحــی 
شــده باشــد. بــرای مثــال، »مشــتری محور« و بــا نیازهــای مشتریــان ســازگار باشــد.

سازوکار
● مدیــر بایــد واحدهــای داخلــی ازجملــه واحــد ارتباطــات را بــرای اســتفاده از سیســتمی با 
طــرح مشــترک بــا اعضــا و ذی نفعــان هدایــت کنــد تــا از نظــام پاســخگویی اربــاب رجــوع 

پســند از لحــاظ مزایــا و خدمــات برنامــه هــا اطمینــان یابد.
ــات  ــا و اطالع ــوان برنامه ه ــه می ت ــه چگون ــد ک ــع باش ــد مطل ــات بای ــد ارتباط ● واح
خدمــات را بــه صــورت »مجموعــه« تهیــه کــرد. بــرای مثــال، باتوجــه بــه مراحــل زندگی، 

از حداکثــر کارایــی اطمینــان حاصــل کنــد. 
● واحــد ارتباطــات بایــد اطمینــان یابــد کــه پیام هــا بــا انــواع شــبکه های ارتباطــِی ارســال 

ــازگارند. پیام س
● واحــد ارتباطــات بایــد بــرای نظــارت بــر اثربخشــی پیام هــا، زیرســاخت ها و ابزارهــای 

ارتباطــی ســازوکارهای بازخــورد در مــکان مناســب داشــته باشــد.

دستورالعمل24.ارتباطاترسانهایومطبوعات
ــد و آن را  ــعه می ده ــه توس ــات را فعاالن ــانه ها و مطبوع ــا رس ــه ای ب ــاط حرف ــه ارتب مؤسس

ــد. ــظ می کن حف
برنامه هــای تأمیــن اجتماعــی اغلــب پیچیده انــد. مطلــوب اســت کــه رســانه ها 
ــارزی  ــش ب ــردم نق ــوم م ــه عم ــح ب ــات صحی ــا در دادن اطالع ــد ت ــا را درک کنن برنامه ه

ــند. ــته باش داش

ساختار
● واحــد ارتباطــات بایــد مطابـــ بــا باالتریــن اســتانداردهای اخالقــی بــا روزنامه نــگاران 

مطبوعــات و کســب وکار ارتبــاط کاری حرفــه ای ایجــاد و آن را حفــظ کنــد.
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● بــرای ارتبــاط بــا روزنامه نــگاران بایــد دســتورالعمل مکتــوب رفتــاری تدویــن شــود. میــان 
فعالیت هــای ارتباطــی رســانه ای و بازاریابــی مؤسســه بایــد تمایــزی شــفاف وجــود داشــته باشــد.

سازوکار
ــه تعامــالت و درخواســت های رســانه ای و  ــرای پاســخ گویی ب ــد ب ● واحــد ارتباطــات بای

مطبوعــات، فرآینــدی متمرکــز تعییــن کنــد. 
● رئیــس واحــد ارتباطــات، ارتباطــی اختصاصــی )مدیر مطبوعاتــی( با رســانه ها و مطبوعات 
برقــرار کنــد. تنهــا ســخن گویان مجــاز مــی تواننــد از ســوی مؤسســه بیانیه هــای عمومــی 

ــادر کنند. ص
● در چنیــن موقعیتــی، بایــد روش هایــی در نظرگرفتــه شــود کــه مطالــب را ایجاد و شــفاف 

کنــد و در مطبوعــات نشــر دهــد، همچــون انتشــار مطبوعاتــی و رســانه های اجتماعی.
● پیــش از اطالعیه هــای مهــم، ارائــۀ پیش زمینــۀ فنــی مختصــر بــرای تفســیر 

ــت. ــد اس ــان مفی ــم آس ــل فه ــان قاب ــه زب ــی ب ــات فن اصطالح
● واحــد ارتباطــات بــرای ارتبــاط چهره به چهــره بــا رســانه ها و مطبوعــات بایــد مطمئــن 
باشــد کــه ســخن گو آموزش دیــده اســت و آمادگــی کافــی بــرای طــرح مطالــب ارتباطــی 

نظیــر مــوارد ذیــل را دارد:
 مفاد تعهدات ارتباطات، ازجمله سوابـ اطالعاتی مخاطب
  پیام های هدفمند
 بیانات مهیاشده
 پاسخ های مسائل احتمالِی طرح شونده
 سازوکارهای بازخورد

دستورالعمل25.گسترشفرهنگتأمیناجتماعی
مؤسســه از ارتباطــات بــه مثابــۀ ابــزاری راهبــردی بــرای گســترش فرهنــگ تأمیــن اجتماعی 

بــر اســاس حقــوق و مســئولیت ها اســتفاده می کنــد.
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ساختار
● مدیــر بایــد بــا تأکیــد بــر رویکــرد پیش گیرانــه فرهنــگ حقــوق شــهروندی و توانمنــدی 
متعــادل بــا تعهــدات و مســئولیت ها را پــرورش دهــد و مشــتریان را بــه رفتارهایــی کــه در 

درازمــدت بــرای آنهــا مفیــد باشــد تشــویـ کند.
● رئیــس واحــد ارتباطــات بایــد بــه همــراه واحدهــای تخصصــی مؤسســه بــرای برنامه های 

آموزشــی در زمینــۀ تأمیــن اجتماعــی بــرای ذی نفعــان خارجــی راهبرد تدویــن کند.
● رئیــس واحــد ارتباطــات بایــد از واحدهــای تخصصــی مؤسســه درخواســت کنــد تــا بــا 

طــرح مطالــب مرتبــط در راهبــرد اهــداف مشــارکت کننــد. 

سازوکار
ــی  ــام آموزش ــی از نظ ــۀ بخش ــه مثاب ــی ب ــن اجتماع ــج تأمی ــرای تروی ــد ب ــر بای ● مدی
مشــارکت ها را بررســی کنــد. برنامه هــای آموزشــی بایــد بــا اهــداف و مأموریــت مؤسســه 

هماهنــگ و هــدف آنهــا ارتقــای پیامدهــای اجتماعــی باشــد.
● واحــد ارتباطــات بایــد ازگســترش مطالــب آموزشــی بــرای ذی نفعــان خارجــی گوناگــون 
پشــتیبانی کنــد؛ ازجملــه اطالعــات مربــوط بــه تعهــدات مؤسســه، اطالعــات فنــی بــرای 
ــیعی  ــات وس ــان و اطالع ــرای ذی نفع ــاز ب ــردی موردنی ــات کارب ــت گذاران، اطالع سیاس
کــه از تشــویـ تغییــرات رفتــاری بــه دســت می آیــد و دارای پیامدهــای مثبــت بلندمــدت 

شــخصی، ازجملــه کاهــش وابســتگی و بهبــود اســتاندارد زندگــی، اســت.
● موافقت نامه هــای مشــارکت و همــکاری بایــد مطالــب آموزشــی را نشــر دهنــد. 

ــود. ــی ش ــورت دوره ای بررس ــه ص ــد ب ــب بای ــن مطال همچنی
● دسترسی به رسانه های آزاد ابزاری مهم در ارتقای فرهنگ تأمین اجتماعی است.




