
برنامه ریزی در روابط عمومی



بلندمدت

میان مدت

کوتاه مدت

برنامه ریزی



مراحل اجرایی برنامه ریزی استراتژیک

تبیین ماموریت، چشم انداز، ارزشها و اهداف1)
تحلیل موقعیت 2)

(  فرصتها و تهديدهاي خارجي ، نقاط قوت و ضعف داخلي)

تعیین استراتژي ها 3)
طراحی برنامه ها4)



برنامه ریزی استراتژیک چیست؟

برنامه ريزي حركت از وضعیت موجود به وضعیت •
و ما را از آنچه كه اكنون هستیم به آنچه كه مطلوب است

.  مي خواهیم باشیم هدايت مي كند

جايي كه هستیم و جايي كه مي خواهیم “برنامه ريزي میان •
.مي سازدپلي”به آن جا برويم
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آینده

حال

بیرون

درون



آینده
)وضعیت مطلوب(

حال
)وضعیت موجود(

چگونه؟
)برنامه مفید(

چه روشي پاسخگوست؟

چه ابزاري الزم است؟

چه مدت زماني طول مي 

كشد؟

چه كسي مديريت مي كند؟

چه كساني همكاري مي كنند؟

 ...و

(1388يحيايي ايله اي، )برنامه ريزي يعني حركت به سوي وضعيت مطلوب



ماموریتبیانیه -

اندازچشمبیانیه -

بیانیه ارزشها-

اهداف استراتژیک-

تفکراستراتژيک



mission/ رسالت 



ماموریت/ رسالت 
A company's mission is its reason for being. 

چرا هستیم؟•
دلیل حیات سازمان: رسالت



در تهيه ماموريت 

بايد حتی االمکان 

تعداد بيشتری از مديران و مسئوالن

.مشارکت کنند



( کوتاه) ماموریت

... مدیریت ارتباطات انسانی و رسانه ای شرکت •



Vision/ چشم انداز 



پانزده سال بعد سازمان شما چگونه خواهد بود؟



Visionدورنما   / چشم انداز 

دهـدمیارایهرامطلوبآینـدهوضعیتازتصویـرياندازچشم

ذيفهرستها،سياستياهامشيخطاهداف،رسالت،يااصليماموريتشاملو
.استسازمانبرحاكمهايارزشوگانعالقهذييانفعان

.آيندهدرتوسعهجهتتالشبراياستانگيزشيعاملياندازچشم•

.بودخواهدچگونهسازمانآیندهكهدهدمینشاناندازچشم•

:ذيلايويژگيهبا.كندحركتآنسويبهبايدسازمانكهسرنوشتيصريحبيان
انگیزبرچالشسازمان،برايبخشانرژيوجذابتحقق،قابلگرایانه،واقع-

كنندهمتمركزو



Vision

•

•



Bill Gates
خانهكامپيوتر بر روي هر ميز در هر يك 

General Motor
.محصوالت صنعت حمل و نقل پيشتاز باشيم در 



هاد پيش نويس بيانيه چشم انداز روابط عمومي سازمان ج
کشاورزی استان فارس 

عنوان



Values/ ارزشها 



(شخصیت)ارزشها 

شخصیت افراد
ا مدیران، کارکنان و مشتریان م)می خواهیم افراد 

(چگونه شخصیتی داشته باشند

شخصیت سازمان
می خواهیم سازمان ما به چه نامهای نیکویی 

شناخته شود



نمونه ای از ارزشهای سازمانی استخراج شده از مطالعات کتابخانه ای

ابتکار                                       
استقاللداشتن ارتباطاتجوانمردیاخالق

اتکال به 
حریم اخالقیات خداوند                    

داشتن اوفات 
فراغت 

استواری و 
پایداری 

پایگاه بلند 
اندیشه های 

اسالمی

ارائه خدمات 
عمومی و فرهنگی

حمایت از 
-محققان و علمای

شایسته 

ایجاد آسایش و 
امنیت برای 

مردم                

پژوهش در حین 
(اقدام پژوهی)کار

اعتمادداشتن معنویات خرد ارادهاحترام متقابل

اعتماد به نفسداشتن مهارت خالقیتآزادی اخالص

اقتدار داناییخلوص آزادی عمل و فکر تغییر

احیاء آثار و 
مواریث فرهنگی 

استفاده از مدیریت
اسالمی

دادن ارزش و 
اعتبار به خود 

اعتقاد به دین وفاداری 



انواع ارزشها

فردی•

سازمانی•

اجتماعی•



ارزشهای جهانی روابط عمومی: جدول یک

بايدهای رفتاریبايدهای گفتاریبايدهای پنداریPRارزشهای 

صداقتمثبت نگریفردی

ادب

تعهد

آراستگی

تواضع

ارتباط دوسويه

انصاف

تکريم ديگران

انضباط

سازمانی

اجتماعی



ارزشهابيانيه

.....:خواهیممیکارکنانییعنیفردیارزشهای(الف

.....:خواهیممیسازمانییعنیسازمانیارزشهای(ب

.....:خواهیممیایجامعهیعنیاجتماعیارزشهای(ج



اولويت بندي در برنامه ريزي

NEEDS
نیازها

WANTS 

خواسته ها

WISHES

آرزوها



ویژگی اهداف استراتژیک

چالشی باشد 

اما غیر ممکن نباشد

به همه کارکنان 

مربوط شود

در فرایند ارزیابی کارکنان 

استفاده نشود

با رسالت و دورنما

همخوان باشد

ساده بیان شود

محدود کننده نباشد

تعداد آنها کم باشد



:روابط عمومی می خواهیم که 

نگارش 

اهداف



استاندارد باشد

یکپارچگی سازمانی ایجاد کند

تصمیم ساز باشد

فرهنگ مصرف درست گاز را ترویج کند

امید آفرین باشد

اعتماد آفرین باشد

پاسخگو باشد
دیپلماسی مثبت داشته باشد
تعامالت بین المللی داشته باشد

:می خواهيم کهرا روابط عمومی گونه ای از 



برنامه ریزی استراتژیک

تحلیل . 1
محیطی

تدوین . 2
استراتژی 

ها

تعیین . 3
اهداف 
بخشی

تدوین . 4
برنامه 
عملیاتی
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حرف زدن و عمل کردن 
بدون توجه به شرایط محیطی خطرناک است



خارجیمحیط تحلیل 
(شناسایی فرصت ها و تهدید ها)

تهدید هافرصت هامعیارها

P  سیاسی

سیاست، قوانین ، )
(مقررات دولتي

Eاقتصادی

Sاجتماعی و فرهنگی

T تکنولوژیکی
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