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 برنامه ریزی  -

 سازماندهی  -

 هدایت و رهبری  -

 کنترل و نظارت  -

تالشی سازمانی و حرفه مدیریت، 
 :است شامل ای 

هذیریتتعریف سٌتی   

2 



 ؛ّ فٌی است کَ ٌُر هذیریت     
 

اهرّزی هذیریتتعریف   

ّ اعتواد  در درّى سازهاى اطویٌاى بخشی هْجب    

در هحیط پیراهًْی ّ هیاى هخاطباى ّ  آفریٌی

  .هشتریاى هی شْد
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 پایش

فرايىذي است براي کسب اطميىان از ايه کً 
در درَن َ اقذامات َ فعاليت ٌاي جاري 

اٌذاف پيص بيىي ضذي جٍت درسازمان، بيرَن 
ضذي بً پيص َ مىطبق با اقذامات بروامً ريسي 

 . می رَد
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بخش قابل توجهی  باورهای و نگرش ها ،نظرها برآیند
 ،جامعه از اعضای

 افکار عمومی را مترادف اراده ملی گرفته اند،

افکار عمومی محصول تعامل اجتماعی 
 وارتباطات،
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عوْهیافکار   



فهم مشترکدرک       -1  

  همدلی و تصمیمپذیرش        -2

 واکنش مناسبکنش        -3

تعاهل اجتواعی ّ 

 ارتباط هْثر
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 هذیریت حرفَ ای افکار عوْهی

  آرای مردم و کسب  جلبتولید رضایت و 

 شناخت نیاز مردم و خلق ارزش های نو

 شناخت گرایش ها و رفتارهای مردم
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 پس،  پایش افکار عوْهی در گرّ

1- 
منافع 

 مشترک 

اهداف  -2
 مشترک 

3- 
داوری 
 مشترک
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موجب آرامش و پویائی می شود اطمینان بخشی 
 و کارائی را باال می برد و خالقیت زاست 

اثر بخشی را افزایش داده و به اعتماد آفرینی 
 هدفمندی سازمانی و اجتماعی کمک می نماید 
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 تاثیرات مدیریت 
 اطمینان بخش و اعتماد آفرین



 تقویم افکار عمومی،  -

 به حسب منافع سازمان، افکار ارزیابی وتفسیر   -

 و مخاطبان، شناساندن سازمان به مشتریان   -

 شناساندن مشتریان هدف  به سازمان،  -

 :تالشی سازمان یافته برای

 ضرّرت ُای پایش اجتواعی
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 روابط عمومی 

، حرفه ای ، مدرن چابک
 و اثر بخش

 ابسار هذیریت ًْیي افکار عوْهی



 ؛عوْهی ٌُر ّ فٌی است کَ رّابط     
 

 تعریف هذرى رّابط عوْهی

سازمان را در اعمال تغييرات مؤثر َ استقبال از مذيريت    

گرايص ٌاي مختلف ياري مي دٌذ َ در ايه زميىً از تحقيق 

ً اي كً با اصُل  َ تعامل ارتباطاتَ ويس فىُن  بً گُو

  .سازگار باضذ استفادي مي كىذاخالقي اجتماعی َ 
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 رًّذ تکاهلی رّابط عوْهی

 اطالع رساني، آموزش عمومي ، تبلیغات و مشاوره -1

و مشتری مداری حفاظت از هویت سازماني -2  

مناسب و ارزش آفرینیساخت انگاره  -3  
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 رّابط عوْهی آًّذ تحقق اثربخشی، ًَ باالبردى کارآیی
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ٌىرمذيريت ارتباطات رَابط عمُمی 

راٌبردی َ مُثر ميان سازمان َ 

کمک جامعً است کً بً رٌبران 

 .می کىذ تا اٌذاف خُد را تحقق بخطىذ 

حسي تفاُن ّ ايه تطکل می تُاوذ 

َ حتی بيه  تعاهالت ًیکْی اجتواعی

 .المللی را بً ارمغان آَرد
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 کارکرد اجتواعی رّابط عوْهی

رَابط عمُمی وُيه َ چابک می تُاوذ با اعتبارآفريىی 
َ تحت تاثير قراردادن رٌبران َ پيطتازان فکری 

.  َ مطتريان بپردازد تغییر رفتار هخاطباىجامعً، بً 
ايه حرکت مُجبات کىص  گری مخاطب َ طبقات 

 .  اجتماعی را در پی خُاٌذ داضت



 آًچَ کَ هذیریت پایش ًبایذ اًجام دُذ
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ارتباطی نمی توانند و شایسته نیست که پایش گران  
دیدگاه ها ، عقاید، مطلوبیت ها، ترجیحات و برداشت 

های دیگران را نادیده بگیرند و دست یازیدن به 
توجیه و یا جبران تصمیم های غلط و خطاهای 

بی توجهی به محیط کنشی پیرامون و سازمانی 
سازمان، روابط عمومی را از هدف اصلی دورکرده و 

.به ابسار تبلیغی و توجیهی بدل می سازد  
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(1)چالش ُای اهرّزی هذیریت پایش  
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چالش ُای اهرّزی 

(2)هذیریت پایش   



مذيريت وُيه پايص افکار می تُاوذ بگُوً ای تعاملی َ 
اقىاعی با تکيً بر ارتباطی دَ سُيً آگاٌی عمُمی را باال 
ببرد َ در عيه حال بً يادگيری َ آمُزش تحمل عمُمی 

کمک کىذ َ با اعتبارآفريىی َ تحت تاثير قراردادن رٌبران َ 
پيطتازان فکری جامعً، بً تغيير رفتار مخاطبان َ طبقات 

ايه حرکت مُجبات کىص گری . اجتماعی ٌذف  بپردازد
 .  مخاطب َ طبقات اجتماعی را در پی خُاٌذ داضت
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 جوع بٌذی



 پایاى
 

 فریذّى ّردی ًژاد
 

verdinejad@verdinejad.com 
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