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پارادایم مدیریت

فراگردی• فرایندی•

.برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي(: فرايند)خطي •

.نيازسنجي، برنامه ريزي، اجرا و ارزيابي: فراگردي•
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برنامه ریزی

اجرا

ارزیابی

نیاز سنجی

چرخه کیفیت



برنامه ریزی

اجرا

ارزیابی

نیازسنجی

تشخیص و 
ارزیابی

چگونه انجام •
شده است؟

تحلیل 
موقعییت

رویدددداد ای •
جدداری چدده 

 ستند؟

استراتژی
و چرا و چه باید بگدویي •

انجام د ي ؟
ابزار

چگوندددددده و چدددددده •
زمانی انجام د ي  

و بگویي ؟

چرخه کیفییت



مدیریت 

روابط عمومي

(اجرا)ارتباطات

تحقیق و تحیل

ارزيابي

برنامه 
ريزي

برون 
سازماني

درون 
سازماني

اثرسنجي

راهبردينظرسنجي

كاربردي

تولید 
اطالعات

تحلیل 
اطالعات



ارزشیابي

برنامه ریزي

اجرا

نيازسنجي

ارزيابي

رسانه ای انسانی

اثربخشي

بلندمدت

كوتاه مدت

تهيهتوليد



مدیریت کیفیت 

در روابط عمومی



اجرا

ارزيابي

نیازسنجي

برنامه ريزي
نظارت



PR management process

• Step one: defining public relations problems.

• Step two: planning and programming.

• Step one: taking action and communicating.

• Step one: evaluating the program.



(شناسایی نياز ای روابط عمومی)نیازسنجی: الف

شناسایی و گردآوری اطالعات است ، مرحلهمرحله نيازسنجی•
.  یاد می شوداطالع یابیکه از آن بعنوان 

اطالعات شما درباره محيط پيرامون سازمان چقدر است؟•

اطالعات شما درباره سازمان چقدر است؟•

اطالعات شما درباره کارکنان سازمان چقدر است؟•

اطالعات شما درباره کارکنان روابط عمومی سازمان چقدر •
است؟



نیازهای جامعه

نیازهای مشتریان

نیازهای سازمان

نياز ای روابط 
عمومی



تحقيقات

مطالعات 
اجتماعی

مطالعات 
فرهنگی

مطالعات 
ارتباطی

مطالعات 
رسانه ای



تحقیقات

آسیب شناسی ارتباطات سازمانی•

آسیب شناسي مهارتهاي ارتباطي كاركنان سازمان•

آسیب شناسی روابط عمومی•

سنجش انتظارات مدیران از روابط عمومی•

سنجش انتظارات کارکنان از روابط عمومی•

سنجش انتظارات خبرنگاران از روابط عمومی•

تدوین برنامه استراتژیک و استراتژیهای ارتباطی•

طراحي استانداردهای روابط عمومی•

•.....



(تدوین برنامه  ای روابط عمومی)برنامه ریزی: ب

ت پس از نيازسنجی، برنامه ریزی گام دوم یک فعالي•
بخشی قابل توجه از  رچند. علمی و کيفی است

فعاليتهای روابط عمومی بطور اقتضایی تدوین و 
می شود بایستی تدوین برنامه  ای مشخصعملياتی

روابط عمومی مورد توجه و تاکيد مدیران و مسئوالن
 .قرار گيرد



برنامه 
ریزی

کوتاه مدتبلند مدت



(ارتباطات)اجرا : ج

راارتباطاتیعنیعمومیروابطوظيفهمهمترینپيشينوظيفهسه
تشاراتان،تحقيقاتازاصلی دفکهمعنااینبهکنندمیپشتيبانی

سازمانیارتباطاتتداوموحفظوایجادعمومیروابطدرتبليغاتو
انسانی)ارتباطیفعاليتهایازایمجموعهقالبدروظایفاین.است

:پذیردمیانجام(ایرسانهو

انسانیارتباطاتHuman Communications

ایرسانهارتباطاتMedia Communications



اجرا 
(اقدامات)

ارتباطات رسانه ایارتباطات انسانی



ارزیابی : د

 فعاليتهای روابط عمومییا سنجش کمی نظرسنجی

 میفعاليتهای روابط عمواثربخشي یا سنجش کيفی



ارزیابی

اثربخشینظرسنجی



نظرسنجی

نظرخواهی•

نظرسنجی•

تحلیل محتوا•



اثربخشی

این مرحله از چرخه کيفيت  مواره به سه •
: علت اساسی یعنی 

 زینه  نگفت اثربخشی •

نادر بودن متخصص اثربخشی •

و فقدان دقت کافی پروژه  ای اثربخشی•
.کمتر مورد توجه قرار گرفته است




