
 Public ) تعریف شغل کارشناس روابط عمومی

Relations Specialist ) 
ها با مشتریان و ها و سازمانکارشناسان روابط عمومی در حقیقت متخصصین روابط عمومی هستند که به پل ارتباطی بین شرکت

کنندگان و عموم مردم، در تالشند تا وجهه خوبی در ری، مصرفهای خبعموم مردم معروفند. با ایجاد و حفظ روابط دوستانه با رسانه

 .اذعان عموم برای شرکت ایجاد کنند

 کارشناس روابط عمومی چه وظایفی دارد؟

از وظایف مهم متخصصین روابط عمومی ایجاد یک تصویر مثبت و عمومی مناسب برای کافرما است. متخصصین روابط عمومی با 

کنند کنند. همچنین یک پل ارتباطی بین شرکت و مشتریان ایجاد میریزی میها برنامهشرکت در رسانهانتشار اطالعات و خبرهای 

 .رسدتا مطمئن گردد صدای مشتریان به شرکت می

 آیا من برای شغل روابط عمومی مناسب هستم؟

 :اگر شما شرایط زیر را داشته باشید به احتمال زیاد این شغل مناسب شماست

 های نمایش، تبلیغ محصوالتروش شناخت اصول و .1

 های گروهیهای انتشار در رسانهدانش تولید محتوا و تکنیک .2

شناخت اصول و فرایندهای ارائه خدمات مشتری مانند آشنایی به ارزیابی نیازمندیهای مشتری، ارزیابی  .3

 کیفیت خدمات برای رضایت مشتری

اگر در یکی از تست های روانشناسی زیر شرکت کردید )بهترین تست روانشناسی برای تشخیص این شغل  .4

 :(تست هوش هیجانی و نئو است

  اگر هوش هیجانی باالیی دارید هر چه باالتر بهتر و مخصوصا خود شکوفایی ، خود ابرازی، روابط بادیگران ، خویشتن داری

 ، مدیریت استرس باالیی دارید

  

 همین حاال در آزمون هوش هیجانی شرکت کنید

 اطالعات بیشتر در مورد تست هوش هیجانی

 اگر براساس تست نئو (NEO) های پایین باشیدشما ، در پنج عامل دارای عامل: 

 حمل فشار و استرس پایین و خشونت طلبی بسیار پاییننژندی پایین: تروان 

 گرایی باال، انگیزه، هیجان مثبت متوسط به باالگرایی باال: نگرش مثبت به تغییرات، صمیمیت، تمایل به جمعبرون 

 انعطاف پذیری: احساسات متوسط به باال 

 بودن با تمام عامل هاش باال باشددلپذیر. 

https://sanjeman.com/public/test/Bar-On/a0c6abb22d06d254d8d585a148c68c43/join?utm_medium=ARTICLE&utm_source=BLOG&utm_campaign=dmarketing
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 شناسی باال باشند ) این عامل به خاطر نوع کار و مسئولیتی که یک داری، وظیفهنبا وجدان بودن: کفایت، خویشت

 ( کارشناس روابط عمومی دارد، باید عدد باالیی باشد

  

  

 همین حاال در آزمون نئو شرکت کنید

 (NEO) اطالعات بیشتر در مورد نئو

 

 :اگر براساس تست کتل صفات بارز شما این صفات بود

گرایی، نظم، سرزندگی و در عامل دوم صفات بارز شما برونگرایی، خالقیت، ر، چابکی، تحولدر عامل اول صفات بارز شما جسو

 آرامش، استقالل، کنترل بیرونی و رهبری

  

https://sanjeman.com/public/test/NEO_FFI/8d068db39ca371e6c0c791d01d55836e/join?utm_medium=ARTICLE&utm_source=BLOG&utm_campaign=dmarketing
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 همین حاال در آزمون کتل شرکت کنید

 اطالعات بیشتر در مورد تست روانشناسی کتل

 اگر MBTI ز تیپ هایبدید یکی ا ( ESTP,ESTJ,ENTP,ENTJ,ESFP,ESFJ ) نتیجه شما بشه 

 شرکت کنید MBTI همین حاال در آزمون

 MBTI اطالعات بیشتر در مورد

 اگر براساس تست هالند تیپ شغلی شما EAS باشد یعنی:( Enterprising )(متهور)( Artistic )(هنری)( 

Social )( هستید. () با توجه به اینکه تست هالند جزء تست )های استاندارد وزارت کار آمریکا هست، حتما اجتماعی

 ( کنیم این تست را انجام دهیدتوصیه می

 همین حاال در آزمون هالند شرکت کنید

 اطالعات بیشتر در مورد هالند

گفتن یا مناظره موهبتی  اگر توانایی خوب گوش دادن و خوب سخن گفتن رو دارید.قدرت مجاب کردن افراد با سخن .1

 !الهی برای این شغل است

 .خواهید حتما باید مسلط به زبان انگلیسی باشیداگر برای روابط عمومی خارجی می .2

 و نگران ندارید رو هاتوانایی این هم اگر اما مناسبه شما برای شغل این قوی احتمال به آمدید، بیرون بلند سر آزمایش  ۶اگر از این 

ید همه موارد باال قابل یادگیره و حتی شخصیت شما با تمرین در طول زمان قابل تغییر است. در ضمن مهم عالقمندی نباش ناراحت

هایی که در اینجا هست شخصیت و عالقمندی خود را توانید با انجام تستخواهید انجام دهید. شما میشما در کاری هست که می

 .پیدا کنید

 .  تقویت توانایی هاتون شرکت کنید در نظر سنجی زیر برای موضوع کالس آموزشی شرکت کنید اگر دوست دارید در کالسی برای

 همین حاال برای پیش ثبت نام کالسی که دوست دارید شرکت کنید

چگونه یک کارشناس روابط عمومی خوب 

 استخدام کنیم؟

خواهند استخدام کنند، کسانی هستند که باید انتظارات سازمانی را برآورده کنند. از جمله ها میه سازمانکارشناس روابط عمومی ک

هایی که با آنها ارتباط برقرار های گروهها و نگرانیها این است که متخصصان روابط عمومی باید نگرشها و شرکتانتظارات سازمان

 .ا آنها را درک کنندکنند را درک کنند تا روابط همکاری بمی

https://sanjeman.com/public/test/Cattell/40404adfdca0b9e276964e3f18cb06ae/join?utm_medium=ARTICLE&utm_source=BLOG&utm_campaign=dmarketing
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https://sanjeman.com/public/test/MBTI/434933d410e5bd3b0a4d21847d7a6e00/join?utm_medium=ARTICLE&utm_source=BLOG&utm_campaign=dmarketing
https://sanjeman.com/blog/%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d9%87%d8%a7%d9%84%d9%86%d8%af-%d8%aa%d8%b3%d8%aa-%d8%b1%d8%ba%d8%a8%d8%aa-%d8%b3%d9%86%d8%ac-%d8%b4%d8%ba%d9%84%db%8c/?utm_medium=ARTICLE&utm_source=BLOG&utm_campaign=dmarketing
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ها و مردم در تعامل داشته باشند. همچنین باید کنند و با رسانههای مطبوعاتی متناسب با اهداف سازمان را منتشر میآنان گزارش

ود شهای سازمان برقرار کنند، به بهترین و موثرترین روش اجرا کنند. این پارامترها باعث میپل ارتباطی را که با مشتریان و هدف

ها و شرایط انتخاب های سازمان باشد. در ادامه با ما باشید تا روشترین انتخابکه انتخاب یک کارشناس روابط عمومی جزء سخت

 .کارشناس روابط عمومی را براتون توضیح دهیم

 .شما هم می توانید از این الگوهای جدید بهره برداری کنید ATS با کمک از تکنولوژی نوین

  

 آشنا شوید ATS بیشتر با فناوری

های توصیه شده و کارامد برای جذب نیروها این است که شرح شغل کامل و جامعی از آن داشته باشیم. زمانی که شرح یکی از روش

های مورد انتظار شرایط احراز شغلی را مدنظر ها، دانش و تواناییانیم براساس وظایف و مهارتتوشغلی مناسبی را داشته باشیم می

های شخصیتی متقاضی واجد شرایط را های مصاحبه مبتنی بر رفتار و در کنار آن استفاده از تستقرار دهیم و با استفاده از تکنیک

 .انتخاب کنیم

  

 کارشناس روابط عمومی چیست ؟ مسئولیت

تواند متفاوت باشد. های شرکت میها و وظایف کارشناس روابط عمومی بستگی به نوع شرکت، اندازه شرکت و مسئولیتمسئولیت

 :ها و وظایف او به شرح زیر استاما اگر قرار باشد یک تصویر عمومی از یک کارشناس روابط عمومی در نظر بگیریم مسئولیت

 های گروهیو ارسال و پیگیری انعکاس آن در رسانه تهیه و تدوین خبر، بیانیه و اطالعیه 

 های هنری در حیطه گرافیک اعم از طراحی، صفحه آرایی بروشورها وغیرهانجام فعالیت 

 نوشتن محتوای اطالعات عمومی و تبلیغاتی 

 ریزی و نوشتن مطالب تبلیغی برای شرکتهای اجتماعی برای برنامهاستفاده از رایانه و شبکه 

 های بازرگانی و بازاریابیفظ ارتباط با همکاران مخصوصا دپارتمانایجاد و ح 

 های دیگر و نشان دادن وجه مورد نظر شرکت به آنانبرقرار ارتباط با افراد بیرون سازمانی مانند مردم، سازمان 

 ایجاد پل ارتباطی دوطرفه با مشتریان سازمان در خصوص محصوالت و خدمات ان و رسیدگی به آنان 

 های کاربردی برای بهتر نشان دادن تبلیغات سازمانی با واحدهای دیگر در خصوص طراحی و یا ایجاد برنامههمکار 

 .ها انتظار دارندها و شرکتتوان جزء وظایفی دانست که در بیشتر سازماناین وظایف را می

ها ی کارشناس روابط دانش و فنون موردنیاز و مهارت

 عمومی چیست؟

نگاری، ارتباطات نیاز دارند و باید مهارت خوبی در عمومی معموال به مدرک لیسانس در روابط عمومی، روزنامه کارشناسان روابط

 :ها دانشی که نیاز دارند به قرار زیر استزبان انگلیسی داشته باشند.در کنار این

https://sanjeman.com/blog/what-is-an-applicant-tracking-system/


 های نمایش، تبلیغ محصوالتشناخت اصول و روش 

 های گروهیهای انتشار در رسانهدانش تولید محتوا و تکنیک 

  شناخت اصول و فرایندهای ارائه خدمات مشتری مانند آشنایی به ارزیابی نیازمندیهای مشتری، ارزیابی کیفیت خدمات

 برای رضایت مشتری

 سازی و روش نابع، مدلریزی استراتژی، تخصیص مدانش اصول کسب و کار و مدیریت آن. که شامل مدیریت در برنامه

 رهبری منابع برای انتقال مفاهیم به عموم

 توانایی الزم در بخش مهارت ها

های زیر را هم داشته باشند. در اینجا توانایی های الزم را در این های مورد نیاز، کارشناسان روابط عمومی باید ویژگیدر کنار دانش

 :های مورد نیاز به شرح زیر استها گنجاندیم. بنابراین مهارتبخش مهارت

 ها برخورد دارند، بنابراین انها باید باز و نهمهارت بین فردی : کارشناسان روابط عمومی به طور منظم با مردم و رسا

 .دوستانه باشند تا یک تصویر مطلوب برای سازمان ایجاد کنند

 های سازمانی برتر های سازمانی : اغلب مسئول مدیریت یک رویداد در یک زمان هستند، که نیازمند مهارتمهارت

 .هستند

 گونه یک شرکت یا مشتری در حال رسیدگی به مسائل حساس مهارت حل مسئله : گاهی اوقات باید توضیح دهند که چ

 .دهند داشته باشنداست. آنها باید از قضاوت خوبی از نحوه گزارش و آنچه گزارش می

 کنند، باید مهارت صحبت کردن : از آنجایی که کارشناسان روابط عمومی به طور منظم از طرف سازمان خود صحبت می

 .ت سازمان را به وضوح توضیح دهندهنگام این کار بتوانند موقعی

  مهارت نوشتن : در حقیقت کارشناسان روابط عمومی باید قادر به نوشتن گزارشات مطبوعاتی و سازماندهی انها است. آنها

های کلیدی را که میخواهند در اختیار مخاطب قرار بگیرد را درک کنند و آنها را به صورت کوتاه و باید بتوانن پیام

 .یسند تا توجه خوانندگان و شنوندگان را مشغول به هدف خود کندمختصر بنو

 ای برای شرح ای مانند کارشناس روابط عمومی بسیار ضروری است. توانایی حرفهتوجه به جزئیات : دقت در کا برای حرفه

 .جزئیات است ها به صورت سریع و منظم مستلزم دقت و توجه بهداستان و یا اتفاقی برای مشتریان از طریق رسانه

 ها را از طریق ها همواره در حال تغییر است. مردم بیش از هر زمان دیگری رسانهانداز رسانهسازگاری با تغییر: چشم

پذیر باشید و با این تغییرات کنند. به عنوان کارشناس روابط عمومی باید انعطافهای اجتماعی دنبال میها و رسانهبرنامه

 سازگار شوید

  

های شخصیتی کارشناس های عمومی و ویژگیشایستگی

 روابط عمومی موفق چیست؟

های اجتماعی مانند فیس ایی پیدا کرده. زیرا با شروع زیرساختهای اخیر رشد قابل مالحضهشغل کارشناس روابط عمومی در سال

این حرفه هم سرعت باالیی پیدا کرده. اما با  های جمعی و انتقال سریع ارتباطاتبوک، لینکداین، توییتر و اینستاگرام به عنوان رسانه

های ها و ویژگیهای آن تغییری نکرده و به مانند سابق باید شایستگیتوجه به نوع حرفه یعنی کارشناس روابط عمومی، شایستگی

 .زیر را داشت. فقط نوع و شکل ارتباطی عوض شده است



 صداقت و اخالق در کار: 

 (مدار داشته باشید)عالیاین شغل نیازمند آن است که رفتارهای صادقانه و اخالق

 (نگریتوجه به جزییات)جزئی: 

 (نیازمند آن است که جزییات در کار را به صورت کامل و دقیق اجرا کند)عالی

 روحیه استقالل طلبی: 

های خود را با نظارت کم یا بدون نظارت انجام ه مسئولیتآنچه که شما در کار نیاز دارید روحیه استقالل طلبی است، بدین صورت ک

 (دهید)خوب

 استقامت: 

 (شغل مستلزم آن است که با موانع زیادی مواجه شوید و در این شغل استقامت باالیی از خود نشان دهید)عالی

 همکاری: 

 (لینیازمند آن است که وظایف را به صورت گروهی انجام داده و از کار گروهی لذت ببرد)عا

 (تحمل استرس و فشار کاری)کنترل خشم: 

 (نیازمند آن است که پذیرش انتقاد و برخورد با آرامش داشته باشید و تحمل فشار و استرس باال در کار را پذیرا باشید)متوسط

 اطمینان به خود : 

 (این شغل نیازمند آن است که شخصی با قابلیت اطمینان به نفس باال انجام وظیفه نماید)عالی

 سازگاری : 

 (این شغل نیازمند این است که نسبت به تغییرات مثبت و منفی دیدگاه بازی در محل کار داشته باشید)عالی

 خالقیت: 

ها داشته باشید و همچنین نوآوری و تفکر جایگزینی ها و چالشنیازمند آن است که دارای روحیه خالقیت و ابتکار در مسئولیت

 (یهای جدید)عالبرای ایجاد ایده

 تفکر تحلیلی: 



شغل روابط عمومی نیازمند آن است که با استفاده از تجزیه و تحلیل اطالعات و منطق، مشکالت مربوط به کار را رسیدگی و حل 

 (کنید)خوب

 رهبری : 

یاز به ی کاری خود بدون ننیازمند آن است تمایل به رهبری داشته باشید. و مسئولیت کارهای خود را به عهده بگیرید و در حیطه

 (شخص باالتری مدیریت و رهبری خودر و کارتان را به عهدی بگیرید)خوب

  

 

 ستخدام کارشناس بازاریابی استفاده کنیم؟و ا چگونه از تست های روانشناسی برای جذب

توان هایی است که باید در کار داشته باشید. اما چطور و چگون میها و ویژگیها، مسئولیتتمام مسائلی که در باال ذکر شد قابلیت

یشه با مشکالتی ها در شخص داوطلب وجود دارد بحثی است که همیک از آن پارامترهای باال را سنجید و تعیین کرد که کدام

 .همراه بوده



ها کارهای جذب و استخدام و همچنین کارکنان جذب آنچه که برای ما تجربه شده است این هست که زمانی برای مشاوره شرکت

شده آنها را تحلیل و ارزیابی کردیم متوجه مشکالت زیادی در مورد نیروهای جذب شده و روند استخدامی آنها شدیم. توانستیم با 

هایی برای این مشکالت حلشناسی مشکالت مجود را شناسایی کنیم، آنالیز کنیم و راهشناختی و شخصیتهای روانم تستانجا

 .پیشنهاد بدهیم

دهیم که به ها به شما نشان می، کتل، نئو هوش هیجانی و دیگر تستMBTIهای هالند، در ادامه این مقاله با استفاده از تست

سنجمان  ATS لخواه خودمان را جذب کنیم.تمام این تست ها به صورت رایگان برای سازمان هایی که ازراحتی میتوان نیروی د

 . استفاده می کنند موجود است

  

 برای دمو رایگان ثبت نام کنید

 (HOLLAND)هالند

دانید تست سنجد. هماهنطور که میسنجی شغلی است که نوع عالقمندی شغلی داوطلب را میتست هالند یا همان تست رغبت

 (گرا، جستجوگر، هنری، اجتماعی، جسور، قراردادیواقع)(RIASEC)شودمعیار سنجیده می ۶هالند براساس 

 :به قرار زیر است ( Public Relations ) شغل کارشناس روابط عمومی

 :باشد یعنی EAS باید

( Enterprising ) (  این افراد به مشاغل و فعالیتهای مدیریتی و نیز رهبری و جهت دهی سایر افراد برای رسیدن به :) جسور

و با پذیرفتن ی تجاری باشند و بدون هراس یک هدف مشخص تمایل دارند. مشاغلی که در آنها بتوانند آغازگر و یا مدیر یک پروژه

 .ریسک، تصمیم بگیرند

( Artistic ) ( این افراد آزادانه و بدون پیروی از رویه ، قانون و چارچوب خاصی از خالقیت خود استفاده می :) کنند و کار هنری

انجام دهند. مشاغلی که باید ظرف یک زمان مشخص و در قالب یک چهارچوب از پیش تعیین شده را به شیوه خودشان انجام می

 .شوند، مناسب نیست

( Social )(  برای این تیپ مشاغلی مهم مناسب است که دائما در ارتباط با دیگران باشند و به آنها کمک :) اجتماعی

 .کنند،مشاوره و آموزش بدهند، از آنها مراقبت کنندو یا خدماتی را به آنها ارائه کنند

  

  

 همین حاال در آزمون هالند شرکت کنید

 اطالعات بیشتر در مورد هالند

 MBTI تحلیل تست
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 داشته باشد، منظم و روحیه هر کسی میدونه که کارشناس روابط عمومی باید شخصیتی برونگرا داشته باشد. روابط عمومی باال

 ها باید خالقیت رو چاشنی کارش قرار بدهپیگیری داشته باشد و در کنار این مشخصه

 ( ESTP,ESTJ,ENTP,ENTJ,ESFP,ESFJهای مناسبتیپ (

,) 

  

 شرکت کنید MBTI همین حاال در آزمون

 MBTI اطالعات بیشتر در مورد

  

  

 (NEO_PI-R)تحلیل نئو

شناسی است که بر پایه مدل پنج عاملی شخصیت تنظیم شده است.در های شخصیتآزمون نئو از معتبرترین و پرکاربردترین تست

 .شود که دقت و صحت نتایج رو باال میبرهنتایج تست نئو صفات به صورت طیف بیان می

های صفاتی های انسانی دارد. در نظریهار گروههای فردی، شغلی، سازمانی و تحلیل رفتای در زمینهتست نئو کاربرد گسترده

بینی کنیم. با های مختلف پیششخصیت، اعتقاد بر اینه که اگه صفات شخصیتی فرد رو بشناسیم، میتونیم رفتارش رو در موقعیت

 :باشدهای پایین را داشته های شخصیتی که در باال ذکر کردیم، باید یک کارشناس روابط عمومی عاملتوجه به ویژگی

 نژندی پایین: تحمل فشار و استرس پایین و خشونت طلبی بسیار پایینروان

 گرایی باال، انگیزه، هیجان مثبت متوسط به باالگرایی باال: نگرش مثبت به تغییرات، صمیمیت، تمایل به جمعبرون

 متوسط پسندی باال، احساسات یذیری: تخیل و زیباییانعطاف

 .ل هاش باال باشدبودن با تمام عامدلپذیر

شناسی باال باشند ) این عامل به خاطر نوع کار و مسئولیتی که یک کارشناس روابط داری، وظیفهبا وجدان بودن: کفایت، خویشتن

 ( عمومی دارد، باید عدد باالیی باشد

  

  

 همین حاال در آزمون نئو شرکت کنید

 (NEO) اطالعات بیشتر در مورد نئو
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 (CATTELL)تحلیل تست کتل

های شخصیتی انسان را اند که ویژگیهایی ساخته شدهشناختی بر پایه فرضیههای روانعاملی کتل همچون سایر آزمون 1۶آزمون 

های شخصیت که توسط آلپورت تدوین شده گیری از فهرست ویژگید. این تست را کتل با بهرهسنجهای گوناگون میدر موقعیت

 .های طوالنی و گوناگون ساخته استبود؛ این آزمون را طی بررسی

فرد این آزمون شخصیتی، های منحصر بهبینی رفتار واقعی فرد در شرایط معین کاربرد دارد. یکی از ویژگیاین آزمون برای پیش

های بیرونی و درونی در وانایی آن در زمینه سنجش میزان هوش به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار در چگونگی پاسخ فرد به محرکت

 .شرایط گوناگون است

یک کارشناس روابط عمومی باید صداقت و اخالق در کار داشته باشد، روحیه استقالل طلبی داشته باشد، جزئی نگر، روحیه 

 :ن خالقیت داشته باشد. بنابراین بایدهمکاری و همچنی

گرایی، نظم، سرزندگی و برونگرایی، خالقیت، آرامش، استقالل، کنترل گری، جسور، چابکی، تحولبراساس کتل اگر صفات بارز سلطه

 .بیرونی و رهبری را داشته باشد، بیشتر احتمال تطابق شغلی خواهد داشت

  

 همین حاال در آزمون کتل شرکت کنید

 اطالعات بیشتر در مورد تست روانشناسی کتل

 (Bar-On)هوش هیجانی

 نوع دیگری از باهوش بودن است که به درک احساسات خود و دیگران برای تصمیم گیری مناسب در EQ هوش هیجانی یا همان

 .زندگی اشاره دارد

اگر هوش هیجانی باالیی دارید و مخصوصا خود شکوفایی ، خود ابرازی، روابط بادیگران ، خویشتن داری ، مدیریت استرس باالیی 

 .دارید. میزان دقت باالی سنجش این صفات توسط تست هوش هیجانی باعث درک بهتر از خودمون خواهیم شد
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