
مادة التخطيط في العالقات العامة

التخطيط في العالقات العامةماهية :1محور 

هالتخطيط وأنواعه، أسس التخطيط ومستوياتمفاهيمية:  2+1م

تعريف التخطيط

أنواع التخطيط 

طمتطلبات  التخطي

يط مستويات التخط

معوقات التخطيط 



تعريف التخطيط في العالقات العامة
االسترايجيةهو عملية وضع األهداف "العالقات العامةفي التخطيط 

:للقياس بما يخدم هدفينواإلجرائية بشكل قابل
اإلجرائية االختيار الرشيد واالستراتيجي لألهداف اإلستراتجية و :أولهما

برامج بضمان بقاء ونمو المؤسسة، والتي تفيد في تبريرالكفيلة

العالقات العامة كنشاط قابل للتطبيق
ضوعي جعل برامج العالقات العامة قابلة للتقويم والتدليل المو:ثانيهما

 .على نجاحها وإخفاقها
خطيط المالحظ على هذا التعريف أنه ركز على الجانب االستراتيجي لت

لم تكن هناك ال يمكن إعداد خطط مابرامج العالقات العامة، حيث
.إستراتيجية واضحة للمؤسسة في هذا الشأن

االختيار  "على أنهبرامج العالقات العامة ويمكن أيضا تعريف تخطيط 

زمنيةفترةفيمعينةأهدافلتحقيقاألمثل للموارد والطاقات المتاحة

معينة



ي والتخطيط إلدارة العالقات العامة يشتمل عل

:جوانب متعددة
تحديد األهداف التي تسعي اإلدارة إلي • 

.تحقيقها
رية تحديد اإلمكانيات المتاحة المادية والبش• 

.والفنية الواجب توافرها
تحديد األساليب المراد اتخاذها لتحقيق • 

تصميم البرامج وتنفيذها) األهداف 

(وتقويمها.) 



العالقات العامةالتخطيط في أنواع 

لك ذويمكن التمييز بين عدة أنواع من التخطيط 

:بناءا على عدة أسس هي 

.األساس الزمني 1-

.النطاق الذي تشمله الخطة 2-

.طبيعة النشاط 3-

طبيعة المشكالت المستهدفة4-



ساس أنواع التخطيط في العالقات العامة وفقا لأل1

:الزمني

:ينقسم التخطيط إلى 

ضعة الذي يمتد لسنه أو بوتخطيط قصير األجل -

.شهور

الذي يمتد األكثر منوتخطيط متوسطة األجل -

.سنة إلى خمسة سنوات 

هو الذی يزيد مداه عن وتخطيط طويل اآلجل -
ذلك



:أنواع التخطيط وفقا لنطاق الخطة2

:و ينقسم إلى

.لخطة رئيسية تشمل مجال العالقات العامة كك-

و خطة فرعية تختص كل منها بنطاق محدد فرع أ-

.قسم لإلدارة

:أنواع التخطيط وفقا لطبيعة النشاط 3

طيط التخ: تنقسم الخطط وفقا لعدة معايير نوعية

وية للتوظيف خطة للشراء و خطة  للجماهير الداخل
خطة للجماهير الخارجية



:تهدفةأنواع التخطيط في العالقات العامة طبقا للمشكالت المس

ول لعملية التخطيط للعالقات العامة بعدان األ

ية يعتمد على رؤ( وقائي)بنائي أو اعتيادي 

ا بعد المنظمة والمكانة التي ترغب الوصول إليه

جة فترة من الزمن والبعد الثاني عالجي لمعال

اآلثار والمخلفات 

:و ينقسم التخطيط وفقا لهذه المعايير إلى



:التخطيط الوقائي
wedding )ويدنيعرفه بأنه التخطيط المبني على دراسات (

حيط إقامة رشيدة ويستهدف غايات بعيدة تدور في ممستفيضة وبحوث 

ة ثم تكوين صورة ذهنيومن وجماهيرهاعالقات ودية بين المؤسسة 
ي فيتسببإلزالة كل ما مالدائوذلك عن طريق العمل  .إيجابية حولها

.المصالحسوء الفهم أو تعارض 

برامج طويلة المدى تعمل على الوقاية من المشاكل والمخاطر وهو 

تحقيق المستقبلية وتتصف باالستمرارية تهدف لوكذا التنبؤ باألحداث 

والمحافظة على االجتماعيةالمسؤوليات الفهم المشترك والمشاركة في 

در عالقات الود والتكامل المستمر مع جمهورها بالقضاء على أي مص
المغرضةأو اإلشاعات . من مصادر سوء الفهم



:  التخطيط العالجي

وهي برامج تستخدم عندما يحتاج األمر إلى بذل جهود محددة لمواجهة •
ن من األزمات الطارئة والتي تبرز فجأة في عالقة المؤسسة بجمهور معي

.جماهيرها النوعية

واجهة وتتسم البرامج العالجية بقصر المدى ألنه يستند إليها في الم•
ة السريعة للمشكالت واألزمات، فهي برامج لتصحيح أوضاع خاطئ
رض كالمشكالت والصراعات واألزمات والخالفات والنزاعات التي تتع

.لها المنظمات المختلفة
بالحركة مالمؤسسات فهو تخطيط يتسجهاتوويسمى بتخطيط األزمات التي 

ول إلى الميدان لمواجهة أي أزمة أو موقف حالي نزالويقف متأهبا إلى 
وعا من العالجي يتصف بالسرعة والحزم، وهذا يتطلب نفالتخطيط .مفاجئ

التي عمل المؤسسة وأنواع األخطاءاإلعداد األولي يختلف باختالف طبيعة
ليه الطيران عفخبير العالقات العامة في شركة .يحتمل حدوثها في أي وقت

أن يتوقع سقوط إحدى الطائرات، وهو ما يتطلب خطط واضحة المعالم 
 .لحادثةاذههلمواجهة 

يحدثالذيللموقفتبعااإلضافيةاللمساتبعضيتطلباألمركانوإن



هارة فائقة للصناعات الثقيلة بالواليات المتحدة األمريكية مسويفتشركة وقد أظهرت
عامال فقد  21حدث في مصنع لها، وراح ضحيتها إنفجارفي التخطيط لمواجهة

:تحركت الشركة على النحو التالي
من انإثناستقل بعض أعضاء مجلس اإلدارة طائرة خاصة إلى مكان الحادث يرافقهم -

.العالقات العامةخبراء
ية في الصحف أبدت فيها حرصها التام على رعاة أرسلت الشركة نشرة قصير-

.وأسرهمضحايا الحادث
داء منحت كافة التسهيالت لرجال الصحافة، وأعدت لهم مقرا مزودا بكل ما يلزم أل-

.مهمتهم
.أعدت ترتيبات لزيارة أسر الضحايا-
.لن تستغني عن أي موظف في المصنع المنكوبنهاأأكدت لجميع الموظفين -
زار مندوبون عن مجلس اإلدارة جميع الهيئات والجهات الرسمية التي أسهمت في-

.تدارك الموقف
ء بعث رئيس الشركة برسائل خطية ألسر الضحايا أعرب فيها عن خالص عزا-

.اإلدارة
ارة وقد كانت نتيجة التعاون الكامل مع رجال الصحافة أن عولج الحادث بدون أية إش

 .لهاتسيئالشركة أو صور ألخبار سيئة عن



مزايا التخطيط في العالقات العامة

التي يمكن المزايا ويحقق التخطيط السليم في العالقات العامة العديد من
:تلخيصها فيما يلي

تحسين وضع تصور علمي مثالي لتحقيق السمعة الطيبة للمؤسسة و-
.بين الجمهورتهاصور

الرئيسية تحقيق الترابط بين األهدافويبن أهداف المؤسسة التنسيق -

ون هدف تكوين وتحسين الصورة البد أن يكواألهداف الفرعية، ألن
.مدعوما من بقية أقسام المؤسسة

نشطة الوصول إلى تكوين صورة أفضل عن المؤسسة وتحديد نوع األ-
.هدفةبما يمكن من الوصول إلى الجماهير المستوالبرامج الالزمة لذلك

.كسب تأييد اإلدارة العليا وزيادة مشاركتها فيها-
يار حسن اختيار الموضوعات واألوقات المالئمة باإلضافة إلى اخت-

.ا المؤسسةوذلك حسب المواقف التي تكون فيهاألساليب األكثر فاعلية



:متطلبات التخطيط في العالقات العامة
أحد خبراء العالقات العامة األمريكيين أن هاموندHammondيرى جورج 

:التخطيط للعالقات العامة يتطلب
تدهور سمعة نظرة باحثة إلى الخلف لتحديد العوامل المؤدية إلى الموقف-

.المؤسسة
ي فبهةالمتشانظرة واسعة إلى الظروف المحيطة بالمؤسسة لدراسة المواقف -

ت نشاطا شبيها بنشاط المؤسسة مع دراسة التياراالمؤسسات التي تمارس
.السياسية واالقتصادية السائدة

ي نظرة متعمقة إلى الداخل للتعرف على الحقائق واآلراء التي يجب أخذها ف-
.البرامج المطلوب تنفيذها لتحقيق األهداف المرجوةاالعتبار على ضوء

: Sallie Eversonبعض إيفرسونضيف سالي يو

:المتطلبات األخرى والتي تتمثل فيما يلي



أن يستهدف بالدرجة األولى تقديم المنظمة ونشاطها . 1.

.وسياستها إلي الجماهير

حلة أن يقسم إلى مراحل ترتب حسب أهميتها ويكون لكل مر2.

.وقت محدد

ه أن يكون معلوما من البداية فئات الجمهور التي ستوج3.

.إليها الخطة

.أن يعتمد علي االتصال المباشر بالجماهير4.

مة في أن تختص بوضع الخطة وتنفيذها إدارة العالقات العا5.

.المؤسسة

أن يعهد إلي فرد محدد أو أفراد محددين مسؤولية كل 6.

.مرحلة من مراحل الخطة
أن يكون هناك توقيت محدد لكل مرحلة من مراحل الخطة7.



أن العالقات العامة الفعالة Carl Botan(2006 )بوتانكارل رىي

الكبرى تيجية سترااإل: تتطلب ثالثة مستويات من التخطيط االستراتيجي
.تكتيكاتالستراتيجية واإلو

ي تقوم هي القرارات على مستوى السياسات التالكبرى اإلستراتيجية 

ع والعالقات م، ياتواألخالقالمنظمة حول األهداف، والتحالفات، بها

.الجمهور والقوى األخرى في بيئتها

القرار على مستوى السياسات•
أهداف بعيدة المدى•

األخالقيات والعالقات• 

للعالقات العامةالتخطيط االستراتيجيمستويات 



لحملة هي صنع القرار على مستوى ااإلستراتيجية

لحجج التي تنطوي على المناورة وترتيب الموارد وا

.ةلتنفيذ االستراتيجيات الكبرى التنظيمي

قرارات على مستوى الحملة•

مناورة وترتيب الموارد•

ي هي األنشطة والمخرجات المحددة التالتكتيكات•

انب الفنية الجو-يتم من خاللها تنفيذ االستراتيجيات 
.  لعالقات العامةل

أنشطة ومخرجات محددة•
الجوانب الفنية للعالقات العامة•



:الكبرىأنواع االستراتيجيات 

ستقاللية، أن المنظمة تتمتع باالالمتعنتةترى االستراتيجية الكبرى 
.البيئةوبالتالي تحاول فرض إرادتها على 

لية من إلى إبقاء المؤسسة خاالمقاومة تتطلع االستراتيجية الكبرى
.، مما يقلل من التغييرالخارجية السيطرة 

، ئتها بيالكبرى بأنها جزء بناء من التعاونيةتؤمن اإلستراتيجية 
.لماليةاوبالتالي تؤمن بمسؤولية الشركات التي تتجاوز المسائل 

العالقات إلى بناء شبكة منالمتكاملةتتطلع االستراتيجية الكبرى 
.إلدماج نفسها بشكل كامل في بيئتها

خدام ستة ، يتم استالكبرى للمساعدة في تحديد النماذج اإلستراتيجية 
تجاه األهداف والمواقف التنظيمية ( 1): العامةممارسات للعالقات 

(  6)التواصل ، ( 5)القضايا ، ( 4)الجماهير ، ( 3)التغيير ، ( 2)
ممارسو العالقات العامة



صعوبات العملية التخطيطية
نبؤ تعامل العالقات العامة مع عناصر غير ملموسة يؤدي ذلك لصعوبة الت1.

الطويل المدىالتخطيط بدقة عن المستقبل وخاصة في 

عالقات طبيعة عمل العالقات العامة طبيعة ديناميكية يوجب على أخصائي ال2.

غيرات لذلك قد تبرز مواقف مفاجئة وتمعها العامة مالحقة األحداث والتكيف 

ال يمكن مالحقتها بالسرعة المطلوبة

اهم الفهم الخاطئ للعالقات العامة ومجاالت عملها من قبل بعض اإلدارات يس3.

.  في تعقيد عملية التخطيط لها

العالقات العامة في أعمال رسم مسؤولعدم حرص اإلدارة على إشراك 4.

.مستوى المنظمة السياسات ووضع البرامج على 

.  عدم وجود أهداف واضحة متفق عليها لتطبيق برامج العالقات العامة5.

.  يطة عدم كفاية الوقت الذي غالبا ما يضيع في المشاكل الروتينية البس6.

ت اإلحباط وعدم التعاون الذي يواجهه الممارسون في التنسيق مع اإلدارا7.
.األخرى


