
 ريزي در روابط عمومي ھاي برنامهصول و تكنیكا

  مقدمه
صلي مديريت عبارتند از: برنامه  ساني، رھبري و نظارت    پنج وظیفه ا سازماندھي، به كارگیري نیروي ان ريزي، 

ھاي بلندمدت، میان مدت وكوتاه         ريزي فعالیت  در میان ھمه وظايف مديريت، از جمله مديريت روابط عمومي، برنامه             

ريزي میان جايي كه ھســــتیم و جايي كه        نامه  ترين وظیفه واحدھاي روابط عمومي اســـــت. بر    مدت از زمره بنیادي  

ريزي حركت از وضــعیت موجود به وضــعیت مطلوب اســت و ما را از    ســازد. برنامه خواھیم به آن جا برويم پلي ميمي

  كند. خواھیم باشیم ھدايت ميانچه كه اكنون ھستیم به آنچه كه مي
ھدفي، اقدامات    ھاي خدماتي صــــرف، بي    یت روابط عمومي اكنون از مرحله روزمرگي، انفعالي، انجام فعال     

ــته و به مرحله تھیه و تدوين برنامه مدت و ھاي عملیاتي درازمدت، میانھاي راھبردي و برنامهمقطعي و موردي گذشـ

صحیح پا نھاده است. برنامه      كوتاه ستدالل  ھاي روابط عمومي ريزي فعالیتمدت سنجیده و ھدفمند و داراي منطق و ا

شاوران خارجي از سازمان مي    به عھده روابط اي كه براي باشد. برنامه عمومي و ھمكارانش و احیانًا ياري گرفتن از م

ھاي راھبردي و بلندمدت شـــود از بطن برنامه كار از ســـوي مدير روابط عمومي و كارشـــناســـانش تھیه و تنظیم مي   

حالي كه مديران بلندپايه سازمان   گیرد. درسازمان كه از سوي مديريت سازمان تھیه و طراحي شده سرچشمه مي       

ــورت مدير روابط عمومي، برنامه ــازمان را تنظیم ميبا مشــ ھاي كند مدير واحد روابط عمومي برنامهھاي عمومي ســ

  كند. ھا استخراج ميروابط عمومي را از درون اين برنامه
   

  ھاي مديريت ريزي در فعالیتجايگاه برنامه
ھاي گوناگون سازمان به جاي  ريزي از نظر تأثیري كه در حوزهال آن سطوح برنامه ھاي مديريت و به دنبفعالیت  

ريزي و ھايي كه در راه تھیه و تدوين برنامهبندي شـود. اغلب دشـواري  ھاي مختلفي طبقهتواند به گونهگذارند ميمي

ــبب عدم آگاھي از جايگاه برنامھا حاصــــل ميدر راه كامیابي اجراي برنامه ــود به ســ ھاي متنوع ريزي در فعالیتهشــ

  توان به صورت ذیل نشان داد.ھاي مديريتي ميريزي را در فعالیتمديريتي است. جايگاه برنامه
   

Missien ماموريت سازمان  
                    

Gals   اھداف سازمان  
   

Stratgies راھبردھاي سازمان  
           

Policies  ھاي سازمانمشيھا و خطسیاست  
           

Procidures  ھاي سازمانھا و دستورالعملروش  
        

Programmes  ھاي سازمانبرنامه  
    
  ھا:  ماموريت

يافته داراي يك ماموريت اصـــلي و غرض نھاني اســـت. در ھر نظام اجتماعي ھر مؤســـســـه و ھرگونه عمل ســـازمان

مؤسسات بخش خصوصي و نیمه خصوصي و دولتي داراي يك وظیفه اساسي و عملكردھايي ھستند كه از سوي               

ھا اجرا و تفســیر قوانین و كاربرد گردد. ماموريت دانشــگاھھا، آموزش و پرورش جوانان، دادگاھجامعه به آنھا محول مي

آنھا در موارد اختالف و يك تولیدكننده خاص تھیه، تولید و توزيع يك كاال به خصوص در جامعه است. اين ھدف اساسي    



ــخص، تعیین ھدفھا و خرده    ــن و مش ــتاھاي روش ــتن در راس ھاي راھبردي و ھدفھا، تھیه و تدوين برنامه با گام برداش

  آيد. عملیاتي به دست مي
   

  ھا: ھدف
ھاي ســازمان به ســوي آنھا اســت. ھاي يك ســازمان ھســتند كه آھنگ و تالشھا مقاصــد و آماج پاياني فعالیتھدف

ستند كه با اجراي آنھا ھدف    ريزيھا نقطه پاياني ھمه برنامهھدف سازمان ھ ھاي بلند مدت، كوتاه مدت و میان مدت 

  كند. ھاي آن را مشخص ميھدف يابد. ماموريت يك سازمانسازمان تحقق مي
   

  راھبردھا:  
اي از شــــود و چھارچوبي براي ھدايت قلمرو گســــترده  ھاي بزرگ در مديريت به كار گرفته مي اين واژه به معني طرح

ھاي ھاي كلي عمل و به كار بستن منابع سازمان براي دستیابي به ھدف   عملیات يك سازمان است. راھبردھا برنامه  

شان نمي  سازمان است.    سازمان به ھدفھايش دست مي   راھبردھا به گونه دقیق ن يابد. اين كار دھند كه چگونه يك 

ھا را ھاي كلي برنامهرود. راھبردھا چھارچوبھاي بزرگ و كوچك عملیاتي انتظار ميبه عھده شــمار فراواني از برنامه

  آورند. ه سوي عمل را فراھم ميكنند. در حقیقت راھبردھا چھارچوبي براي رھبري انديشه بمشخص مي
   

  ھا:  مشيھا و خطسیاست
ھا، تفاھمات مديريت ســازمان اســت كه براي حل امور در درون ســازمان ھا، گزارهھا، بیانیهمشــيھا و خطســیاســت

ھا قلمرويي را كه در آن يك تصمیم بايد گرفته شود روشن    مشي كنند. خطھا، اعمال و راھكارھا را ھدايت ميانديشه 

  رون سازمان ھستند. گیري امور در دكنند. آنھا در حقیقت راھنماي تصمیممي
   

  ھا:  روش ھا و دستورالعمل
ھا شــوند. روشــھا و دســتورالعملھاي مشــخص انجام كارھاي معیني ھســتند كه از ســوي مديريت صــادر ميشــیوه

راھنماي عمل ھســتند نه راھنماي انديشــیدن. آنھا چگونگي انجام يك فعالیت مشــخص را از ســوي مديريت تعیین و   

شــوند و براي ھا در ھر بخشــي از يك ســازمان و در امور جاري يافت ميھا و دســتورالعمليمشــكنند. خطتكلیف مي

  گردند. ھاي عملي براي تحقق اھداف سازمان تھیه و ابالغ مييكپارچگي و انسجام امور به منظور اجراي سیاست
   

  ھا:  برنامه
ست از ھدف ھا مجموعهبرنامه شي ھا، خطاي ا شود. گام   ھاي كار، منھا، روشم سته  ھايي كه ابعي كه بايد به كار ب

ضروري كه براي انجام يك عمل مشخص و تعريف شده نیاز است              صر  بايد برداشته شود و روابطي است كه بین عنا

سال انجام گیرند يا برنامه   ھا ميشود. برنامه برقرار مي شند و در طول چند  شند كه  توانند بلندمدت با ھاي كوچكي با

گیرند. يك برنامه كلي يت يك بخش از جمله بخش روابط عمومي در فاصله يك ھفته يا چند روز انجام مياز سوي مدير

ــرورتًا نیازمند چند برنامه كوتاه مدت، كمكي و فرعي اســـت. برنامه ھاي كوچك به گونه معمولي ســـاده و بلندمدت ضـ

د يا حتي به دلیل ســادگي و كوچكي برنامه گیرريزي در آنھا به آســاني صــورت نمي ھســتند و برخي از مراحل برنامه

  شوند. ريزي حذف مياي از فرايندھاي برنامهپاره
   

  ريزيمراحل برنامه



ريزي  باشـــد. برنامهريزي طرحي براي يك آينده مطلوب اســـت و راھي مؤثر براي وصـــول به اھداف ميبرنامه  

  گردد: يداراي مراحلي است كه در اينجا به ھشت مرحله اصلي آن اشاره م
   *گام نخست: 
را » مســئله«اي كه به ھدفي معلوم و مطلوب ختم شــود. واژه ھا و مســئله، يعني نیاز براي را چارهآگاھي از فرصــت

ريزي اســت. توان به جاي فرصــت به كار برد. آگاھي از ھدف مطلوب در آينده و شــناخت مســئله نقطه آغاز برنامه مي

  از چه فرصتي بايد استفاده كنیم. خواھیم از میان برداريم و بايد بدانیم چه دشواري را مي
    *گام دوم:

صورت شفاف و روشن است.          دومین مرحله برنامه صورت دقیق و عیني و تدوين آن به  ريزي تعريف و تعیین اھداف به 

شخص    صد م شد به ھمان اندازه برنامه ھراندازه اھداف و مقا ضح   تر با ستیابي به آن وا سانتر خواھد  ريزي براي د تر و آ

ــازمان اھداف برنامهبود. اھ ــخص ميداف سـ ــازماني اھداف بلند مدت، میان مدت و ھا را مشـ كند از بازتاب اھداف سـ

شخص   ھاي بخشگردد. اين اھداف نیز به نوبه خود اھداف و برنامهكوتاه مدت ھر بخش تعیین مي ھاي زيردسـت را م

  رود. ترين رده سازماني به پیش ميكند و اين ترتیب تا پايینمي
   ام سوم:*گ

زني ريزي و شــــناخت محیط و شــــرايط كنوني و گمانه    ھاي برنامهآوري اطالعات و تھیه فرض مطالعه و تحقیق و جمع  

ــكیل ميھاي مراحل بعدي برنامهھا پايهآينده. فرض ــئله و  ريزي را تشـ ــناخت مسـ دھند. در تھیه يك برنامه پس از شـ

شتارھا، منابع و      ست. نو صت و تھیه اھداف الزم ا سیدن به ھدف زمینه فر ھاي برنامه وجود دارد مورد ھايي كه براي ر

شتن درست گام     ريزي فراھم ھاي بعدي برنامهمطالعه و بررسي دقیق قرار گرفته و اطالعات جامع و كاملي براي بردا

ه نیســتند  آيد. مطالعه پیرامون عوامل خارج ســازمان مرتبط به اھداف برنامه كه معموًال در كنترل ســازمان يا مؤســســ  

ست          سیا سي، درجه امنیت،  سیا سطح ثبات  سازماني مانند تأمین و  مانند  ھا و مقررات پولي و غیره و عوامل درون 

ريز كمك ھاي برنامهدھي به فرضآموزش نیروي انســاني، تھیه تجھیزات و امكانات ســازماني، بودجه و غیره در شــكل

  كنند. مي
  *گام چھارم: 

ــتیابي به آن تنھا يك راه حل   آوري راھھاي گوناگونجمع ــتیابي به ھدف، به ندرت ھدفي وجود دارد كه براي دســ دســ

ھا و راھھاي گوناگون دســتیابي را موجود باشــد و نتوان راھھاي متعددي براي رســیدن به آن جســتجو كرد. اين گزينه 

  بندي كرد. آوري و طبقهبايد جمع
  *گام پنجم: 

آوري گرديد بايد نقاط قوت و ضعف ھريك عمل و دستیابي به ھدف مورد نظر جمع پس از آنكه راھھاي متنوع و گوناگون

گیري به حداقل رســاند تا بتوان به راحتي در مورد يك ھا را براي تصــمیمرا به طور دقیق مورد بررســي قرار داد و گزينه

  گیري كرد. گزينه تصمیم
   *گام ششم: 

ــمیم ب و به مقام يا مقامات تصـــمیمھاي موجود يك گزينه را انتخااز میان گزينه ــیه كرد و به تصـ گیري نھايي گیري توصـ

رساند. اين تصمیم از ھمه ابعاد بايد بررسي شده باشد و ھمه نكات اجرايي و عملیاتي آن به دقت بازشناسي شده   

  باشد.  
   *گام ھفتم:

  ضروري است.  اي كه براي اجراي برنامه اصليھاي فرعي، كمكي، تكمیلي و حاشیهتھیه برنامه
   *گام ھشتم: 



صلي ھمراه با برنامه    اي و تكمیلي نیز تھیه شد،  ھاي فرعي، حاشیه پس از آنكه تصمیم نھايي اتخاذ گرديد و برنامه ا

  بندي و جداول بودجه است. ريزي عددي كردن برنامه و تھیه جدول زمانآخرين مرحله فرآيند برنامه
گردد از راه تعیین اھداف، تھیه آگاه مي» فرصــــت«يا » مســــئله«وجود يك به طور خالصــــه يك مدير ھنگامي كه از   

ــتجو و جمعفرض ــمیم، تھیه برنامهھا، جسـ ھاي آوري راھھاي عمل، ارزيابي اين راھھا، برگزيدن يك راھكار و اتخاذ تصـ

ــتن آن مشــــكل و بھره              آن فرصـــــت  گیري ازجنبي و فرعي و تھیه جدول زمانبندي و جدول بودجه با از میان برداشــ

  پردازد. مي
   

  شناخت مسئله، آگاه شدن از فرصت
  هاتعیین هدف
  ها تهیه فرض

  ها آوري گزینهتعیین و جمع
  ها و راهکارها ارزیابی گزینه

  گیريبرگزیدن یک گزینه و تصمیم
  ايهاي فرعی و حاشیهتهیه برنامه
  زمانبندي وجدول بودجهتهیه جدول

  

 

 دھد. ريزي را نشان مياي مراحل برنامهاي پیوسته و زنجیرهالگوي باال به گونه 
   

  ريزي در روابط عمومي فرآيند برنامه
صول و روش    ست. در نتیجه مراحل برنامه مديريت امور روابط عمومي تابع ھمان ا ريزي  ھاي مديريت عمومي ا

مه  ھاي روابط عمومي نیز از ھمان مراحل     فعالیت   مديريت امور عمومي پیروي مي  برنا كند. در اينجا اين مراحل     ريزي 

  شود.آورده مي
   

  تعیین مسئله و فرصت:  
نخستین گام در تھیه و تدوين يك برنامه روابط عمومي شناخت مسئله و تعیین ماھیت و ذات آن يا وقوف از يك فرصت 

سازمان    سائل روابط عمومي يك  صت  كه بايد از آن بھره گرفت. م ستند ولي ھمه  و فر ھاي روابط عمومي آن فراوان ھ

  توان در سه دسته زير طبقه بندي كرد: آنھا را مي
سه به ھر دلیلي با آن مواجه شده است.          –الف  تھیه برنامه جھت مواجھه و مقابله با يك وضعیت نامطلوب كه مؤس

Overcoming a negative situation   
يك فرصــت ويژه يا يك مســئله خاص. اين يك برنامه موردي و در يك زمینه خاص اســت.  گیري از برنامه جھت بھره –ب 

Conducting a specific one-time project   
ــترش برنامه تھیه و تدوين برنامه -پ ــتمر روابط عمومي يا گس ــتر برنامهھاي مس ھاي روابط عمومي ھاي موجود. بیش

ھاي ھاي خاص ســاير برنامهريزي در زمان بحران و يا برنامه فعالیتســازماني ماھیتي اســتمراري دارند. به جز برنامه 

پذيرند خطر يكنواختي، نوآوري، اثربخشـي و  مسـتمر انجام مي  گیرند. چون به طورروابط عمومي در اين طبقه قرار مي



گیري از ھا و بھره دھي آنھا نیز وجود دارد، در نتیجه مديران روابط عمومي ھمواره بايد به تجديدنظر برنامه           كاھش بھره 

  ھا و فنون جديد و نوآوري و خالقیت در كارھاي جاري خود باشند. شیوه
   

  امه:  تعیین و تعريف اھداف برن
خواھند در اين مرحله مسئولین روابط عمومي بايد به درستي و وضوح از خود بپرسند كه به چه اھداف مشخصي مي   

رساني است و يا ترغیبي و انگیزه دھي. در اين مرحله ھدف به ھاي روابط عمومي يا اطالعدست يابند. اھداف برنامه

  گردد. عیین و تدوين ميصورت عیني، شفاف و صريح بايد در دو يا سه سطر ت
   

  تعیین مخاطبان برنامه: 
ھاي روابط عمومي را سازند. عمومًا مخاطبان برنامه ريزان بايد مخاطبان مورد نظر خود را مشخص  در اين مرحله برنامه

  توان در سه دسته بزرگ زير قرار داد: مي
  عمومي و ھمگاني       -١
  مخاطبان برون سازماني مورد نظر       -٢
  Internal Audienceمخاطبان درون سازماني       -٣
ريزان بايد به درستي بتوانند بیان كنند كه با چه كساني بايد ارتباط برقرار كنند؟ چه كساني را بايد مطلع كنند يا  برنامه

  ترغیب و اقناع سازند؟  
   

  دھي به مخاطبان:  انگیزهرساني و ھاي متعدد اطالعآوري گزينهجمع
دھي به آنان وجود دارد ھاي متعددي براي اطالع رســاني و انگیزهپس از آنكه مخاطبان برنامه مشــخص گرديدند گزينه

  شوند: بندي زير آورده ميكه در سه طبقه
   Written Materials  مطالب نوشتاري  -١

ھاي داخلي و خارجي، گزارش ساالنه و سايت كامپیوتري،   يهبیانیه مطبوعاتي، خبرنامه، تھیه بروشور و كتابچه، نشر  

  پست الكترونیكي و ....  
  Visual Materials    مطالب بصري  -٢

  بیانیه تلويزيوني، تھیه نوار ويديويي، لوح فشرده، فیلم، اساليد و ...  
  Spoken Materials  مطالب گفتاري  -٣

  ھاي راديويي و خبري و .... ي راديويي، كنفرانسھاھا، بیانیهھاي حضوري، انجام سخنرانيمالقات
  Special Event  ھاي ويژه مناسبت -۴

  ھاي مذھبي، ملي، سازماني و ابتكاري براي انتقال پیام و ارتباطات با مخاطبان ويژه گیري از مناسبتبھره
   

  گیري و اجراي برنامه:تصمیم
 (Executive The Program)             اجراي يك برنامه به زمان، نیروي انســــاني كارآمد، پرســــنل آموزش ديده و تجھیزات و

  وسايل و تھیه و تدوين يك جدول زمانبندي برنامه نیاز دارد. 
   

  مشخص كردن و تنظیم جدول زمانبندي و جدول بودجه: 



ــد  اجراي برنامه به چه میزان اعتبار دارد؟ بودجه ھريك از اقالم جزء در جدول بودجه بايد معین گردد و نزديك به ده درصـ

  بیني به میزان كل بودجه افزوده شود. ھاي غیرقابل پیشنیز جھت ھزينه
   

  تھیه نقاط كنترل و ارزيابي پیشرفت برنامه:
 (Cheque Control Point and Evalution Procedurse)     ھاي كنترل  ريزي بايد در مورد معیارھا و مالك    در پايان برنامه

ھا در گیري كرد. در ھنگام تعیین ھدفھاي تصــحیح كارھا، ارزيابي نتیجه نھايي برنامه تصــمیم  پیشــرفت كارھا، روش 

  داف مشخص شده باشد. گیري عیني و كمي اھھا و نحوه اندازهبینيريزي بايد اين پیشمرحله دوم فرآيند برنامه
   

  خالصه 
ھا ما را از وضــع موجود به برنامه ريزي يكي از وظايف اصــلي مديريت و از جمله مھمترين وظیفه مديران اســت. برنامه 

گردانــد. روابط عمومي اكنون از مرحلــه روزمرگي، انجــام اقــدامــات مقطعي و وضــــع مطلوب و موردنظر رھنمون مي

  ھاي بلند مدت، میان مدت و كوتاه مدت وارد شده است. تھیه و تدوين برنامهاي گذشته و به مرحله سلیقه
شكل است. اين مرحله با          ريزي از مراحلي تشكیل مي برنامه ست آن شناخت فرصت و مسئله م گردد كه مرحله نخ

مخاطبان    ھاي روابط عمومي شــــود. پس از تعیین اھداف در برنامه    گیري ميھا و تعريف و تھديد آن پي    تعیین ھدف 

ــازماني  گردند. مخاطبان ميبرنامه مشــــخص مي ــازماني يا مخاطبان درون ســ توانند عموم يا مخاطبان ويژه برون ســ

شخص مي      باشند. پس از اين مرحله گزينه  گردد و ھاي نوشتاري، ديداري، شنیداري و مناسبتي ارتباط با مخاطبان م

يابد. مرحله پاياني اجراي برنامه شود و ادامه مي امه آغاز ميسپس با تھیه جدول زمانبندي و جدول بودجه اجراي برن 

ــكیل مي گیري ھا و معیارھا میزان موفقیت برنامه اندازهدھد. در اين مرحله با مالكروابط عمومي را ارزيابي برنامه تشـ

تھیه و تدوين ھا مشخص مي شود و گزارش پايان كار جھت ارائه به مديريت ھا و يا علل شكستشده و علل موفقیت

  گردد. مي
   

   



 آداب تھیه و تنظیم برنامه روابط عمومي
   

ھايي را كه شما قصد داريد    برنامه روابط عمومي يك طرح و نقشه عملیاتي و اجرايي است كه ھمه فعالیت   

چھارچوب ھا را در كند. اين برنامه زمان و مكان شروع و پايان ھمه فعالیتبراي سازمان خود انجام دھید، مشخص مي

  دھد. يك تالش و اقدام عمومي و كلي نشان مي
گیرد (و تواند شــامل اقداماتي باشــد كه در طول ھر ســال براي ســازمان انجام مي  برنامه روابط عمومي مي

ــاالنه با توجه به ھمه متغیرھا به روز و بھنگام مي ھاي روابط عمومي تواند شــامل مجموعه فعالیتشــود) و يا ميس

آيد. به ھرحال در ھريك از يك مقطع زماني مشــخص و يا ھنگام برگزاري يك مناســبت ويژه به اجرا در مي باشــد كه در

ــامل اقدامات و فعالیت ــت كه ھريك منطق و دلیل خاص خويش  موارد فوق اجراي برنامه ش ھاي متوالي و منظمي اس

شه  شتمل بر را دارند. بنابراين، برنامه روابط عمومي، نق ست كه داليل اقدامھا در   اي عملیاتي و م اقداماتي ھدفمند ا

  آن تشريح و ارزش و نقش ھر فعالیت در ارتباط بااھداف كوتاه مدت و بلند مدت مشخص شده است. 
   

  ھا اساس برنامه: مخاطبان، اھداف و پیام
دانیم براي تدوين و تنظیم ھر برنامه بايد اطالعاتي جامع، مرتبط و بھنگام در اختیار داشــــته    ھمانطور كه مي   

ــمي اين     ــمي و يا غیر رسـ ــورت علمي و رسـ ــیم تا آن را مبناي برنامه خويش قرار دھیم. اين تحقیق خواه به صـ باشـ

  مورد نظر برنامه شناخته شوند. » اھداف«و  (Audience)كند تا مخاطبان گذارد و كمك مياطالعات را در اختیار مي
ھاي متناسب براي برنامه خود  شما تنھا ھنگامي كه اين مرحله را پشت سر گذاشتید خواھید توانست پیام     

توانید برنامه روابط دھند كه ميھا) مثلثي را تشــــكیل ميرا تدوين كنید. اين ســــه (مخاطبان مورد نظر، اھداف و پیام

  نگاه كنید).  ١را براساس آن بنا كنید (به تابلو شماره عمومي خود 
  تحقیق مقدماتی 

  اهداف روابط عمومی 
  مخاطبان مورد نظر 

  هاي روابط عمومی  پیام
  برنامه روابط عمومی 

  

  

سازي يك برنامه روابط عمومياقدامات اولیه جھت آماده –تابلو شماره يك   

  
كند كه آنقدر گســترده باشــد تا بتواند مخاطبان گوناگوني را تحت پوشــش قرار  اي از موارد نیاز برنامه ايجاب ميدر پاره

سه را برگزينیم تا برنامه داراي محور          شر از مخاطبان مؤس دھد. در موارد ديگر شايد بھتر اين باشد كه تنھا يك يا دو ق

توان مراحلي به برنامه افزود تا ســــاير مخاطبان ھاي بعدي ميامتر و گســــتردگي محدودتري باشــــد (در گمشــــخص

  ھاي روابط عمومي قرار داد) مؤسسه راتحت پوشش فعالیت
شــناخت اھداف روابط عمومي، كمك خواھد كرد تا تصــمیم بگیريد كه ھدف خود را به مخاطبان معیني محدود كنید يا   

  خیر؟ و چگونه؟ 



كه ھدفش گسترش اعتبار و حسن شھرت خود در میان متخصصان جوان اين رشته  براي مثال، يك شركت تولید رايانه

اي براي دانشجويان رشته   است، به سبب دشواري برقراري ارتباط با متخصصان جوان اين رشته، ممكن است برنامه         

به عنوان مخاطبان  رايانه (متخصــصــان جوان آينده) تنظیم كرده و به مورد اجرا درآورد. انتخاب دانشــجويان رشــته رايانه 

  سازد. كرده و احتمال دسترسي به اھداف آن را بیشتر ميبرنامه را محدودتر مي
ــتريت ژورنال   «يك مثال ديگر: به طوري كه      ھاي روابط   اي برنامه  دھد فروشــــگاھھاي زنجیره    گزارش مي [1]١»وال اســ

روابط عمومي را ويژه اين قشـــر تھیه و اجرا  ھاينمايند و فعالیتدار ميھاي خانهعمومي خود را بیشـــتر متوجه خانم

كنند. ھدف آنھا افزايش حسن شھرت و جلب اعتماد اين قشر است تا بتوانند سھم بیشتري از بودجه خريد آنھا         مي

  را به خود اختصاص دھند. 
اي روابط ھ ھا و تالش به طور كلي اگر مخاطبان مورد نظر برنامه خود را محدودتر كنیم، احتمال موفقیت اقدام         

  وناگون است، بیشتر خواھد شد. اي كه ھدفش مخاطبان وسیع و اقشارگعمومي در مقايسه با برنامه
البته گروھھاي ھدف ھر سازمان و خاطبان مورد نظر بايد از طريق تحقیق رسمي و غیررسمي تعیین شوند       

شــود كه آنھا با يكديگر ھماھنگي و و اھداف روابط عمومي مؤســســه نیز از پیش تعیین گردند تا اين اطمینان حاصــل  

خواھد كه در زمینه كارش در نگاه اي ميھمسويي داشته و با ماھیت حقیقي مؤسسه سازگاري دارند. اگر مؤسسه

اي پیشــرو و پیشــگام به حســاب آيد. در آغاز بايد ديد كه آيا چنین ھدفي با   افراد و گروھھاي مخاطب خود، موســســه

بینانه و قابل دسترسي است و يا صرفًا يك آرزوي دست نیافتني و خیالبافي        ھدف واقعتوجه به واقعیات مؤسسه يك   

ــه  مي ــس خواھد بیشــتر با جوانان ارتباط برقرار كند و مورد توجه آنھا قرار گیرد، بايد ديد آيا  اي ميباشــد. مثًال اگر مؤس

ــه ســازگ    چنین ھدفي با ويژگي ــس ــه ســازگاري دارد؟ آيا مؤس ــس ــســه آنقدر  داري ھا و ماھیت آن مؤس ارد؟ آيا مؤس

  سني باالتر و میانساالن ارتباط برقرار كند.  رسد كه بھتر است با گروھھايحتاط به نظر نميكار، سنتي و ممحافظه
ضیح دھند.    ھاي تالشمديران روابط عمومي بايد محدوديت سازمان تو ھاي روابط عمومي را نیز براي مديريت 

سه را به خوبي و به طور اثرگذار به مردم ارائه دھد و پیام   توازيرا روابط عمومي اگرچه مي س ھا را ند نقاط قدرت يك مؤ

تواند مؤسسه را به آن شكلي كه نیست، نشان دھد و يا عیوب آن را        نافذ، جذاب و گیرا پخش و نشر كند. ولي نمي 

  بپوشاند.  
شاراتي عوام برنامه شايد د ھاي تبلیغاتي و انت شد، ولي      فريبانه در كوتاه مدت  شته با ستاوردھاي موقتي دا

كنندگان آن چنان آورند. عالوه بر اين، نھضــــت حمايت از مصــــرفتقريبًا ھمیشــــه در درازمدت نتايج معكوس به بار مي

كنندگان به وجود آورد كه ارائه كاال و خدمات نامرغوب و توزيع ناصــحیح آنھا نیرويي در جامعه امروز و در رابطه با مصــرف

  قانون تشخیص داده شده و قابل پیگیري است. مغاير با 
ھا در اين زمینه اســت كه محدوديت  ترين نمونهســازي اياالت متحده آمريكا يكي از برجســته  صــنعت اتومبیل 

ھاي روابط دھد. زيرا كیفیت اتومبیل ســــاخت آمريكا آن چیزي نبود كه در پیام     ھاي روابط عمومي را نشــــان ميتالش

ھاي انتشاراتي و تبلیغاتي فراوان كه صرف شد، اين تولید (اتومبیل سازي) بخش ه رغم ھزينهشد. بعمومي ادعا مي

بزرگي از ســھم خود را در بازار از دســت داد. مردم امريكا ديگر آمادگي آن را نداشــتند كه از كااليي اســتفاده كنند كه   

  برآمدند. فاقد كنترل كیفیت بود و در جستجوي محصول مشابه بھتري در جاي ديگري 
ــد.   اھداف روابط عمومي باتوجه به ماھیت برنامه مي ــخص و يا عمومي و كلي باشـ تواند خیلي خاص و مشـ

ــول بوده و عليھا و تالشاين اھداف بايد با فعالیت ــكال و ماھیت  ھاي روابط عمومي ارتباطي قابل وصــ ــول اشــ االصــ

                                                             
 



  [2]٢اري ارتباط جھت متقاعد كردن، ترغیب و تشـــويقتواند برقرارتباطي نداشـــته باشـــد. مثًال ھدف روابط عمومي مي

صابون مايع راحت        شد كه  سئله با سبت به اين م ست و يا خريد از    ن صابون جامد ا شگاھھاي جھاني  «تر و بھتر از  فرو

باشــد. يا باال بردن شــناخت و آگاھي مردم نســبت به  كنندگان ميبه ســود و رفاه مصــرف  [3]٣»اي مواد غذاييزنجیره

  اي، آيا توسعه اين صنعت در جھت سالمت مردم و محیط زيست است يا خیر؟ ستهصنايع ھ
شــود. بايد به دقت اطالعاتي كه براي مخاطبان در راســتاي دســتیابي به اھداف روابط عمومي ارســال مي  

ھا امھاي روابط عمومي ھســــتند. اين پیمورد بررســــي و تجزيه و تحلیل قرار گیرد. اين اطالعات ارســــالي ھمان پیام

و يا يك پیام غیر  [5]٥يايك شـــعار جذاب و گیرا [4]٤ممكن اســـت آشـــكار و صـــريح يعني به صـــورت يك اطالعیه ھمگاني

ھا را دار باشــد. شــما بیش از اينكه برنامه روابط عمومي خود را تدوين كنید بايد اين پیامصــريح و يا ھدفمند و ســازمان

ــما كمك مي   ــريح) زيرا به ش ــخص كنید (صــريح يا غیرص كند كه برنامه و ابزار مناســب را در نظر بگیريد و در برنامه مش

  بگنجانید.  
شد تا ھمه جنبه ھاي روابپیام شود. ولي در عین حال تا آنجا كه    ط عمومي بايد كلي با شامل  ھاي برنامه را 

ھاي كوچكتر باشد تا در صورت لزوم بتوان آنھا را به يك پیام فرعي كه گروه ويژه    ممكن است بايد قابل تجزيه به بخش 

یل ممكن است براساس اين پیام سازمان داده     يا موضوع خاصي را در برگیرد تقسیم كرد. مثًال يك برنامه ايمني اتومب    

   ».ھا در جھت ايمني و آسايش استفاده كنیدتوانند يك اسلحه باشند. از اين سالحھا مياتومبیل«شود. 
ــد  پیام فرعي اين پیام اصـــلي مي ــكل باشـ ــتفاده كنید«تواند به اين شـ البته اين پیام  » از كمربند ايمني اسـ

توان از اين پیام ســاخت و براي تري مين پیام عمومي و كلي اســت. پیام فرعيفرعي و مشــخص جھت حمايت از آ

از والدين خود بخواھید «گروه خاصي ارسال كرد. مثًال در اين مورد پیامي با اين مضمون براي كودكان فرستاده شود:         

  » از كمربند ايمني استفاده كنند.
   

  چھارچوب برنامه 
اي كه ھاي روابط عمومي مشـــخص شـــد، آمادگي آن را پیدا كرده  و پیام ھنگامي كه براي مخاطبان، اھداف  

برنامه روابط عمومي را بنويســـید. توجه داشـــته باشـــید كه در ھنگام نوشـــتن برنامه احتماًال بارھا اين ضـــرورت پیش  

ــازمان مشــــ مي ــ آيد كه با مديريت ســ ــخه نھايي برنامه تھیه و تدوين شــ ود بايد  ورت كنید. معموالً پیش از اينكه نســ

ھاي معیني ھاي روابط عمومي از چھارچوبھاي متعددي تھیه و مورد حك و اصالح قرار گیرد. ھرچند برنامهنويسپیش

شد، پیروي مي  صول فرعي نیز        كه در اينجا بیان خواھد  سب مورد ف سمت و ح صل و ق كنند. ولي جھت تأكید بر ھر ف

ھاي خاص خود ھستند. ولي شايد    اف روابط عمومي داراي توضیح تھیه و تدوين كرد. مثًال فصل مخاطبان يا فصل اھد   

شتر، توضیح          صريح و روشن شدن بی ھاي تشريحي اين فصول جھت قانع كردن مديريت     ضرورت ايجاب كند كه جھت ت

  ھا نیز باشد.  مؤسسه، سنديت بخشیدن به برنامه و تشريح جزيیات، داراي ضمايم و پیوست
   

   
                                                             
 

 

 

 



  ميمحتواي برنامه روابط عمو
  :  خالصه برنامه

ھاي آيد و تنھا در مورد برنامهھاي اصلي برنامه در آن مياين قسمت حداكثر شامل يك صفحه است كه فصول و عنوان

ين بخش پس از تھیه و تدوين برنامه نوشـــته   آيد. روشـــن اســـت كه ا  بســـیار طوالني ضـــرورت وجودي آن پیش مي  

  شود. مي
   

  مقدمه (منطق برنامه):  
ست. اين مقدمه مي          سه، مخاطبان و ھدف برنامه ا س شي عمومي و كلي به مؤ شامل نگر تواند بازنگري  اين بخش 

  عمومي مسايل روابط عمومي و مشكالت سازمان باشد. 
   

  اھداف روابط عمومي:  
آيد. معموًال شــود ميدر اين قســمت فھرســت اھداف روابط عمومي كه برنامه براي دســتیابي به آن تنظیم و اجرا مي

  باشد. اھداف با اعداد يا حروف الفبا مشخص و از يكديگر مجزا مي
   

  : [6]٦نقش ارتباطات
يريت سازمان داده شود. اين بخش ھاي روابط عمومي بايد به مدھاي تالشيك توضیح كلي درباره امكانات و محدوديت

شود تا حاصل و نتیجه اجراي برنامه را براي مديريت روشن كند و از طريق بیان چیزھايي    اي از مواقع اضافه مي در پاره

  مومي انتظار داشت. رفع مسئولیت آتي كند. توان آنھا را از اجراي برنامه روابط عكه نمي
   

  : [7]٧شناسي)راھبرد (يا روش
ــريح كلي براي اينكه نشــان داده شــود پیام  يك ب ــد بايد آورده  یان و تش ــتاده خواھد ش ھاي روابط عمومي چگونه فرس

ھاي روابط عمومي و توضـــیح درباره مطالب نوشـــتاري و ھا، مناســـبتبندي رســـانهتواند با دســـتهشـــود. اين كار مي

كنید كه اجزاي برنامه با يكديگر   ا متقاعد مي رويدادھاي روابط عمومي و غیره صــــورت گیرد. شــــما در اينجا مديريت ر    

  باشند. ھماھنگي و انسجام دارند و قابل اجرا و مكمل يكديگرند و در جھت تحقق اھداف مورد نظر سازمان مي
   

  نحوه اجراي برنامه:  
به  ھاي مورد نظراين فصـــل شـــامل شـــرح نكات اصـــلي پیرامون وســـايل و ابزار ارتباطي اســـت كه براي ارســـال پیام

بندي آيد طبقهشـــود. آنچه در زير ميمخاطبان انتخاب شـــده (براي دســـتیابي به اھداف برنامه) از آنھا اســـتفاده مي

  اند: بندي شدهھا دستهھا و شیوهبندي رسانهين طبقهھاي انتقال پیام است. در ااصلي وسايل و روش
ــامل اطالعیه :[8]٨ھاي نوشــتاري انتشــاراتي تالش    -١ ھاي مطبوعاتي، میزگردھاي مطبوعاتي، اظھارنظرھاي ش

  شود. ھا ارسال ميھا و ساير مطالب و مواد نوشتاري كه به رسانهھا، مقالهھا، گزارشمنتشره در رسانه

                                                             
 

 

 



ــخنگويي    -٢ ــخنگويان،      :[9]٩فعالیتھاي گفتاري و س ــت كه به عنوان س ــناس اس ــامل كار افراد كارش اين بخش ش

اند تا درباره موضــوعات و مســايلي كه در برنامه روابط عمومي آمده دھندگان آموزش يافتهنان، توضــیحســخنرا

ھا و بازديدھا به مردم گفتگو و بحث كنند و در محافل و مجامع حاضــر شــده و ســخنراني كنند و در مســافرت 

  ھا گفتگو كنند. توضیح دھند و با خبرنگاران رسانه
ھا و بروشورھا   ھاي آموزشي، كاتالوگ ھا، نوشته ھا، روزنامهامل كتابھاي راھنما، خبرنامهش  مواد انتشاراتي:     -٣

  و ھرگونه مواد چاپي حاوي اطالعات. 
ــانه    -۴ ــاليد ھاي خبري و آموزشــــي، فیلمفیلم :[10]١٠اي الكترونیكيمواد رســ ــتند، نمايش اســ و  [11]١١ھاي مســ

  ھاي عمومي صوتي و تصويري. اطالعیه
روابط عمومي ســازمان ممكن اســت بخواھد به مديريت توصــیه كند كه میزان معیني از   : [12]١٢تبلیغات تجاري    -۵

بودجه جھت تبلیغات تجاري و براي كمك به برنامه وســیع روابط عمومي و پشــتیباني و تكمیل آن اختصــاص    

ه دھد (در چنین مواردي بايد به طور كلي تشــريح شــود كه چه نوع از تبلیغات تجاري مورد نظر اســت و در چ 

  ھايي بايد ظاھر شود) رسانه
ــبت    -۶ ــابقه :[13]١٣ھاي ويژه/ فعالیت ترويجيمناس ــگاھھا، برگزاري  مثًال برگزاري مس ــي، ايجاد نمايش ھاي ورزش

  ھاي اجتماعي، اعطاي جوايز، تقديم ھدايا، برگزاري شب شعر و غیره. ھاي ھنري و موضوعمسابقه
ــیح ھريك از اين روش ــايل ارتبدر توضــ ــد تا دلیل  ھا و وســ ــت بايد وارد جزيیات شــ اطي تا آنجا كه مقدور اســ

ضیح              ضمنًا بايد تو شود.  شن  شده و منطق گنجانیدن آن در برنامه روابط عمومي رو ستي توجیه  ستفاده از آن به در ا

  د. خواھند كر ھا را براي رسیدن به مخاطب نقلاري و شنیداري و ديداري چگونه پیامھاي نوشتاري، گفتداد كه رسانه
اي طوالني از ھاي روابط عمومي فھرست آنچه را كه بايد انجام گیرد. به سیاھه  كنندگان برنامهاي از تھیهپاره  

ھاي روابط عمومي را به كنند تا بودجه اختصــــاص يافته به تالشپیشــــنھادھاي ناھماھنگ و غیرمنســــجم تبديل مي

يك از  در كارھاي ارتباطي و تبلیغي اســت. ھر دھنده تشــخیص غلط و عدم مھارتشــكلي ھزينه كنند اين امر نشــان 

ھاي روابط عمومي بايد به دقت انتخاب شــوند تا در مخاطبان مورد نظر اثر مطلوب را به وجود آورد. مثًال در حالي تالش

يك                ھاي حراج ممكن اســـــت براي  يا تعیین روز گام خريد  جايزه در ھن يا  قدام تبلیغي چون دادن تخفیف ويژه و  كه ا

ه اقدام روابط عمومي و تبلیغي مناسبي باشد. ولي مطمئنًا براي ھمه فروشگاھھا اين طور نیست. تحقیق،      فروشگا 

سه، پرس و جو از ھمكاران مي           سان خارج از مؤس شنا شورت با كار سي و م ھا و راھھاي نو،  تواند در آفرينش ايدهبرر

  ويژه ھر گروه اجتماعي و ھر مؤسسه مناسب باشد. 
ھاي مشـخص چون  مومي پیشـنھادي بايد با بودجه روابط عمومي نیز ھماھنگ باشـد. فعالیت  برنامه روابط ع  

ھاي ويژه، با وجود بودجه اندك، عمًال غیرمنطقي تھیه فیلم يا اجراي تبلیغات تجاري وسـیع، ايجاد رويدادھا و مناسـبت  

ــت. پاره ــر اين دوراھي قرار مي اســ ــما بر ســ ھا به يك اقدام روابط عمومي (مثًال گیريد كه بودجه را تناي از مواقع شــ

                                                             
 

 

 

 

 



صرف اقدامات روابط عمومي      برگزاري میزگردھاي مطبوعاتي و يا ترتیب يك سفر مطبوعاتي) اختصاص دھید و يا آن را 

اي كه تدوين و متعدد ولي كم خرج (مثًال ارتباطات پستي، تلفني و يا ارسال اطالعیه مطبوعاتي) بنمايید. ضمنًا برنامه 

ــؤال را از خود مي كتنظیم مي كنید، چقدر براي اجراي نید بايد با زماني كه در اختیار داريد مناســـب باشـــد اول اين سـ

  برنامه وقت داريد. كدام يك از اقدامات حاضر روابط عمومي با توجه به بودجه و زمان قابل اجراست. 
   

  ارزيابي  
ــمت از برنامه، چگونگي اندازه     ھا گیري میزان موفقیت و راھھاي ارزيابي آثاري كه از اجراي برنامه  در اين قســ

شـود ولي فكر بھتر اين  گیري ھمیشـه در برنامه گنجانده نمي ھاي اندازهشـود. روش بیني ميشـود. پیش ناشـي مي 

ــســه   عیین و در برنامه آورده ميگیري، میزان موفقیت برنامه از پیش تاســت كه معیارھاي اندازه  شــود. مديريت مؤس

ــاي ارزيابي آن را خواھد كرد. حتي اگر در مراحل تھیه برنامه و در آغاز كار از آن   ــه پس از اجراي برنامه، تقاضــ ھمیشــ

  حرفي نزده باشد.  
   

  نتیجه 
  شود. ھا و امتیازھاي برنامه در اين قسمت آورده ميخالصه برنامه چكیده استدالل   
   

  نیروي انساني  
چنانچه يك مؤســســه روابط عمومي مســتقل برنامه روابط عمومي را تھیه و اجرا كند در اين قســمت درباره     

  ھاي الزم را بدھید. تیم اجراكننده برنامه توضیح
   

  جدول زمانبندي 
يان يابد    ھاي روابط عمومي بايد در محدوده آن شــــروع و پا       چھارچوب زمانبندي كلي كه اقدامات و فعالیت            

ــله زمان معین اجرا             آيد. برنامه   معموًال در برنامه مي   ھاي روابط عمومي معموًال يا مقطعي ھســــتند كه در يك فاصــ

  ھاي دايمي و ھمیشگي ھستند كه ھر شش ماه يا يك سال احتیاج به بازنگري دارند. شوند و يا برنامهمي
   

  بودجه 
يیات و زيرارقام و يا شرح تخمیني كلیات و برآوردھا باشد. اين   تواند شامل جز بودجه برنامه روابط عمومي مي  

دھند، ھاي مســتقل روابط عمومي ارائه مياي كه آژانسبســتگي به مديريت مؤســســه و ماھیت برنامه دارد. بودجه 

ست          ساني د ستون به حقوق نیروي ان ست: يك  ستون ا شامل      عمومًا داراي دو  ستون ديگر  صاص دارد و  اندركار اخت

ھاي نیروي انساني از طريق دستمزد تعداد ساعاتي كه آنھا از مرحله بررسي و     ھاي غیرپرسنلي است. ھزينه  نهھزي

صاص مي  سبه مي تھیه طرح تا اجرا و ارزيابي به كار اخت ساعت كار      دھند محا ستمزد كه به ھر  شود (عمومًا میزان د

اقع يك رقم مقطوع بدون جزيیات، بیان و مورد توافق قرار      اي از موكند). در پاره  گیرد به كارمندش پرداخت مي    تعلق مي

  گیرد. مي
   

  ضمايم
ھايي است  ھاي پژوھشي و يا مقاله ھاي پشتیباني كننده از جمله يافته اين قسمت شامل اسناد و نوشته      

شريح و تقويت مي  شنھاد كرد كنند، به خوانندگان برنامه ميكه نكاتي را كه در برنامه آمده ت كه در ھر مورد به  توان پی



ضمايم مربوط جھت روشن شدن مسئله مراجعه كنند. چنانچه تعداد ضمايم متنوع و فراوان باشد بايد آنھا را به صورت     

  بندي كرد. و غیره گروه» ضمايم ب«و » ضمايم الف«
   
   
   

  ريزي در روابط عموميبرنامه
   

ريزي ركن اساسي در مديريت است و ھیچ كاري بدون تدوين يك برنامه مدون و مكتوب كه در آن اھداف،    امروز، برنامه

گیرد. در روابط عمومي نیز كه يكي از راھھاي نیل به آنھا وزمانبندي اين طي طريق روشـــن شـــده باشـــد، انجام نمي

»  برنامه عمل«كند. روابط عمومي حتمًا بايد بايك یدا مياســت. اين موضــوع اھمیت مضــاعف پ» ريزيبرنامه«اركان آن 

ــده و براي بحرانمدون راه خود را به ســــمت اھداف معین پیش گیرد و حتي براي امور پیش ھاي اجتماعي بیني نشــ

ه ريزي در روابط عمومي، بايد از يك طرف عناصــر اصــلي حوزبالقوه فكر و برنامه قبلي داشــته باشــد. براي انجام برنامه

كار روابط عمومي را مشخص كرد و از طرف ديگر اھداف مؤسسه و انواع مخاطبان مؤسسه را در نظر گرفت و آنگاه با        

ھا و مجراھاي مناسب، ھاي ھريك از اقشار خاص مخاطبان ضمن لحاظ كردن اھداف مؤسسه در قالب    توجه به ويژگي

  القاي فكر كرد و به عبارتي، پیامي راتدوين و ارائه كرد. 
   

  ريزيمراحل برنامه
   

  توان به شرح زير مشخص كرد: ريزي در روابط عمومي را ميبه طور كلي مراحل برنامه
ھاي بســیار مھمي اســت كه روابط عمومي بايد با   شــناســايي مخاطبان، از ضــرورت   شــناســايي مخاطبان:     -١

ھاي مختلف مثل بررســي ديدگاھھاي آنان و انجام نظرخواھي يا نظرســنجي به اين مھم اســتفاده از شــیوه

ــد و در مرحله بعد، مشـــخصـــات    ــناسـ ــت يابد. براي مثال، روابط عمومي بايد ابتدا انواع مخاطبان را بشـ دسـ

شتري  سته بزرگ       بی سازمان، به دو د شرھا را تھیه و تدوين كند. به طور كلي مخاطبان يك  از ھر يك از اين ق

شود. در بین مخاطبان برون سازماني، مخاطبان درون سازمان (كاركنان) و مخاطبان برون سازمان تقسیم مي

  مخاطبان خاص از اھمیت بیشتري برخوردار ھستند. 
ــســــه:  تعیین اھداف روابط عمو    -٢ را » برنامه عمل«ھاي در اين مرحله، بايد ھدف مي براســــاس اھداف مؤســ

بینانه اھداف براســاس اھداف مؤســســه تنظیم كرد. ســعي در تعريف دقیق اھداف مؤســســه و تنظیم واقع   

ــتفاده از چه    ــود كه روابط عمومي با اسـ ــخص شـ ــت. بايد مشـ روابط عمومي در اين مرحله حائز اھمیت اسـ

ھاي از پیش تعیین تواند در افزايش كارآيي ســازمان مشــاركت كند و ھدف  ي ارتباطي ميھا و ابزارھاشــیوه 

  شده را جامه تحقق بپوشاند. 
تعیین «پس از شـــناســـايي مخاطبان و تعیین اھداف روابط عمومي، به مرحله  ھاي روابط عمومي:تعیین پیام    -٣

ھاي خاصــي براي ھريك از مخاطبان، پیامرســیم. در اين مرحله، ممكن اســت   مي» ھاي روابط عموميپیام

تھیه شود و با اين كه پیام از چنان گستردگي و شمولي برخوردار باشد كه يك يا دو و يا ھمه مخاطبان را در      

ــي و تجزيه و تحلیل قرار گیرد.  برگیرد. اطالعات يا پیام ــالي براي مخاطبان، بايد به دقت مورد بررسـ ھاي ارسـ

  به صورت يك اطالعیه يا يك شعار ھدفدار، فیلم، نمايشگاه، ھديه تبلیغاتي و ... باشد. توانند ھا مياين پیام



سئوالن:   تھیه پیش    -۴ شورت با م صر كلي برنامه       نويس برنامه و م شتن عنا ست دا در اين مرحله با توجه به در د

ســـبت به انجام نويس برنامه عمل را تدوين كرد و ضـــمن مشـــورت با مســـئوالن ســـازمان، ن عمل، بايد پیش

  اصالحات احتمالي ھمت گماشت. 
   

  اجزاي برنامه 
براي روابط عمومي شامل مقدمه (نگرش عمومي و كلي به مؤسسه، مخاطبان و     » برنامه عمل«اجزاي يك   

گذار به مســــائل روابط عمومي و ســــازمان) اھداف روابط عمومي، نقش ارتباطات، راھبردھا          ھدف برنامه و اشــــاره    

ھاي رســـیدن به آنھا)، ارزيابي، نتیجه، نیروھاي به اھداف). نحوه اجراي برنامه (اھداف كمي و شـــیوهھاي نیل (روش

  اجرايي، جدول زمانبندي، بودجه و ضمايم ھستند. 
توان انواع اقدامات مورد نظر را براي نیل به اھداف ســــازمان بیان كرد كه در تشــــريح نحوه اجراي برنامه، مي  

ھا، ســمعي و بصــري، ارتباط مردمي، ارتباط ســازماني، امور فرھنگي و  تي، ارتباط با رســانهشــامل اقدامات انتشــارا 

ــیحات كافي ارائه و به ھماھنگي ھريك از     ــول، بايد توض ــتند. در ھريك از اين فص ــگاھي و اقدامات ترويجي ھس نمايش

  اجزاي برنامه و نحوه اجراي آن اشاره شود. 
مي بايد با ارزيابي برنامه خود در آن ســـال، ســـعي كند برنامه عمل در ضـــمن، در پايان ھرســـال، روابط عمو  

شرايط    بینانهواقع سال آتي تدوين كند. ھمچنین نبايد از توجه به تجديدنظرھاي احتمالي در برنامه عمل در  اي را براي 

  خیلي ضروري غافل بماند.  
   

  چند نكته مھم 
ــت. منطق  يكي از نكات مھم در زمان تدوين برنامه عمل براي      روابط عمومي، تبیین دقیق منطق برنامه اســ

برنامه شامل نگرش عمومي و كلي به مؤسسه، مخاطبان و ھدف برنامه است. در منطق برنامه (كه در واقع مقدمه      

  توان گذري بر مسائل عمومي روابط عمومي داشت. برنامه است). مي
ھاي دستیابي به اھداف را  بیان كرد. آنگاه بايد شیوه وار پس از مقدمه، بايد اھداف روابط عمومي را فھرست   

شیوه        ست يافت.  شخص كردن اينكه چگونه بايد به اھداف د شمرد. در اين بخش بايد با م ھاي انجام ھماھنگي در بر

شود براي مثال، اگر يكي از اھداف روابط عمومي، اعالم عملكرد سازمان به مردم باشد. اين كار را     برنامه روشن مي 

  توان از طريق مطبوعات، راديو وتلويزيون، سخنراني، بروشور و طرق مختلف انجام داد. مي
شود.  در مرحله بعد ھريك از اقدامات به تفكیك تشريح و در جداول جداگانه جزئیات و ريز ارقام بودجه قید مي   

تواند در تقويت مباني و راھھاي اي مدارك، اطالعات و ســــاير چیزھايي را كه ميتوان در ضــــمايم جداگانهدر پايان مي

  اجراي برنامه مؤثر باشد، گنجاند. 
حاضر، شايد به تعداد انگشتان يك دست ھم نتواند روابط عمومي دستگاھھايي را نام برد        متأسفانه در حال    

ــخص ھمراه با       ــت كردن چند كار مش ــت، به فھرس ــند. بلكه در وھله نخس ــولي باش كه داراي برنامه عمل مدون و اص

قبل تھیه شده است، زمین    شود، با آنچه از  كنند. دوم اينكه در مرحله اجرا، آنچه اجرا ميبودجه تخمیني بسنده مي 

تا آســمان فاصــله دارد. به طور كلي بايد توجه داشــت كه در اجراي برنامه، حركت در محدوده برنامه و مديريت ھزينه   

كرد براســاس مندرجات برنامه، يك ضــرورت اســت. اجزاي برنامه عمل در روابط عمومي در نمودار زير قابل مشــاھده     

  است.  
  اجزاي برنامه عمل روابط عمومی 

  مقدمه  



  اهداف  
  هاي عمل  ها و شیوهروش

  تشریح اقدامات  
  ها)  بودجه (ریز هزینه

  جداول 
  ضمائم  

  
  
توان در ريزي روابط عمومي را فقط ميريزي ارتباطي از جمله برنامه    بايد توجه داشـــــت به طور كلي ھرگونه برنامه          

صوًال تبیین ساخت   ھاي ارتباطي انجام داد. لذا، يكي از عوامل توفیق ھر برنامهچھارچوب سیاست    ھاي حاكم بر  اي، ا

ھاي از مرحله تدوين برنامه عمل روابط عمومي، بايد سیاست  ھاي اجرايي روابط عمومي است. براي مثال، قبل  نظام

ھاي ارتباطي باشد. بديھي  ارتباطي روشن و تبیین شود و اگر قرار است مثًال توجه به يك بخش، از اولويت سیاست       

  اي را به دست دھد. است كه برنامه بايد براي آن، راھكار و توجه ويژه
ريزي، عملكرد آن ركن بوده و راز و رمز موفقیت آن اســـت و بدون برنامه ريزي در روابط عمومي، يكپس برنامه  

تواند قرين توفیق باشــد. يادآوري يك نكته نیز ضــروري اســت كه در روابط عمومي براي آن بخش از امور احتمالي  نمي

يژه و تعیین نیروھاي  ھمراه با اختصــاص بودجه و» ســتاد بحران«بیني يك كه نتوان آنھا را در برنامه عمل گنجاند، پیش

نخواھد شد و در وضعیت الزم   » گيروزمره«مورد نیاز براي آن ضرورت دارد. به اين ترتیب روابط عمومي ھیچ وقت دچار  

  براي اقدامات ويژه، امكان واكنش سريع را خواھد داشت. 
ھا و مراسم و تقويم  يك واحد روابط عمومي بايد داراي تقويم مصاحبه، تقويم مالقات مردمي، تقويم مناسبت    

نمايشگاھھا بوده و ھريك از نیروھاي آن داراي شرح وظايف مشخص باشند. توجه به آموزش نیروھا براي پذيرش امور     

يك ضرورت است. ھمچنین تقويت انگیزه معنوي و مادي نیروھاي روابط عمومي » برنامه عمل روابط عمومي«معین در 

ــبرد برنامه ــمول و جامعیت ھا الزم اســت؛ به عبارت ديگر، برنامه عمل بايد به گونهبه لحاظ اھمیت آن در پیش اي از ش

  الزم برخوردار باشد كه براي ھمه عوامل مؤثر در توفیق برنامه فكر و راھكاري را ارائه كرده باشد. 
   

  اي ناكامي برنامه
ھايي اسـت كه براي رفع مشـكالت ارتباطي صـورت    پیامد طراحي و اجراي ضـعیف تالش » ايناكامي برنامه«  

ستفاده از يك شیوع غلط در طبقه   مي صول مھم براي كارآيي برنامه گیرد. مثل ا ھاي بندي مخاطبان. بنابراين، يكي از ا

  مندي آن از مباني نظري و منطق قوي است. ارتباطي، بھره
   

  ط توفیق برنامهشراي
  به طور كلي، براي توفیق كامل يك برنامه ارتباطي و برنامه عمل روابط عمومي، وجود چھار شرط الزم است: 

ــرط باعث مي مندي از مباني نظري و منطق قوي:بھره    -١ ــود برنامه دچار ناكامي و شـــكســـت  تأمین اين شـ شـ

  ي انتخابي، درست انتخاب شوند. ھاحلريزي، روشھا و راهنشود و در كلیه مراحل برنامه
صول مھندسي برنامه:       -٢ صول مھندسي برنامه، انتخاب وسايل ارتباطي مناسب براي نیل        توجه به ا منظور از ا

  به اھداف برنامه و بازرسي معتبر بر پیشرفت برنامه و ايجاد تغییرات احتمالي در برنامه است. 



ــنايي شـــیوهآموزش از جمله ابزارھايي اســـت كه ظرفیت توفیق برنامه را افزايش مي آموزش:    -٣ ھاي دھد. آشـ

ھاي نیل به اھداف، ابزارھاي الزم ھاي روابط عمومي، اھداف، شــیوهانســاني روابط عمومي با اصــول برنامه 

اجرا، بخشــــي از  ھــا و نیز شــــیوه عمــل براي ايجــاد تغییرات الزم در برنــامــه در حین براي توفیق برنــامــه

  ھاست كه بايد به آموزش آنھا ھمت گماشت. آگاھي
ھاي الزم با روابط منظور از ضـمانت اجرا، فراھم آوردن تمھیدات قانوني اسـت كه انجام ھمكاري   :ضـمانت اجرا     -۴

شناسد. تخصیص اعتبارات الزم و اعمال    به رسمیت مي » برنامه عمل روابط عمومي«عمومي را براي توفیق 

  ھاي ضروري، بخشي از اين تمھیدات ھستند. مكاريھ
   

  چكیده: 
 ريزي در روابط عمومي شامل شناسايي مخاطبان، تعیین اھداف روابط عمومي براساس اھداف مراحل برنامه

  نويس برنامه و مشورت با مسئوالن است. ھاي روابط عمومي، تھیه پیشمؤسسه، تعیین پیام
  عمومي شــــامل مقدمه، اھداف، نقش ارتباطات، راھبردھا، ارزيابي، نتیجه،     روابط » برنامه عمل «اجزاي يك

  جدول زمانبندي، بودجه و ضمايم است. 
  توان منطق برنامه شـــامل نگرش عمومي و كلي به مؤســـســـه، مخاطبان و ھدف برنامه اســـت و در آن مي

  مسائل عمومي روابط عمومي را بیان كرد. 
   خود منظور » برنامه عمل   «یني نشـــــده خود تمھیدات و نحوه اقدام را در   بروابط عمومي بايد براي امور پیش

  كند. 
  :چھار شرط الزم براي توفیق برنامه عمل روابط عمومي عبارت است از  

  مندي از مباني نظري و منطق قوي بھره      -١
  توجه به اصول مھندسي برنامه       -٢
  آموزش       -٣
۴  
  ضمانت اجرا        -
  براي توفیق برنامه عمل روابط عمومي، فراھم آوردن تمھیدات قانوني اســت » ضــمانت اجرا«منظور از شــرط

  شناسد. ھاي الزم با روابط عمومي را به رسمیت ميكه انجام ھمكاري
 


