
 

 

 أحمد بن بلة  1جامعة وهران 

 كلية العلوم االنسانية والعلوم االسالمية

 قسم علوم االعالم واالتصال 

   تصميم الحمالت  : مقياس 

   اتصال وعالقات عامة/   1ماستر  
  

 

 

 : حمروش دليلة  إعداد األستاذة 

 حمالت العالقات العامة  SPINالوحـدة الثانية :  تدويم/
 املفردة هذه في أاقر

ادراة السمعة الى الحمالت؟  ماذا نقصد بتدويم حمالت العالقات العامة ؟   نظماتملا تحتاج امل

العالقات  ؟  االجتماعي التسويق؟  املجتمعة املسؤولية وحمالت برامجوالصورة الذهنية ؟ 

أسئلة استيعابية حول ما تقدم   ؟ القضايا وادراة ةياملواز  الدبلوماسية؟  األزماتوإدارة العامة 

 الوحدة .من هذه 
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 تقديم :

اتصال وعالقات إلى تأصيل تخصص  هادفاألكاديمي للماستر  ال ضمن مفردات التكوين

على أسس علمية وتعميق الوعي بهذا العلم كتخصص و مهنة لها رسالتها ودورها في  عامة

مقياس تصميم الحمالت مهارة يتوجب على /مجالت الحياة املختلفة ، تعتبر مفردة 

الدارس لها فهمها والتعرف عليها وعلى األسس العلمية ، اإلبداعية  إلعدادها وتنفيذها،  

إدارتها فتقييم فاعليتها، ناهيك عن الجوانب التي تتحكم في زيادة التأثير واإلقناع 

 لرسائلها 

 :تبدأ  املفردات /حـيث يتضمن هذا املقياس جملة من الوحدات

مبادئها أنواعها شروط والحملة اإلعالمية ،  للحملة كمدخل مفاهيمي ولىاألوحدة الب

 نماذج الحمالت اإلعالمية  حمالت العالقات العامة،ومتطلبات نجاح 

، من خالل لف حول دوائر االرتكاز لحمالت العالقات العامة ثانيةلا ةوحدال إلى نعرج ثم 

لديدن حمالت العالقات العامة :النواة )الصورة الذهنية والسمعة( وفي  spinمغزلي أو 

مدار مهم كالتسويق االجتماعي ، املسؤولية االجتماعية ، الدبلوماسية املوازية  تدويمكل 

وادراة القضايا ، ادارة االزمات وكلها تدور حول النواة بعزم مغناطيس ي ينجدب كل مدار 

 لالخر .

ملراحل تم تقسيمها طبقا خطوات تصميم حمالت العالقات العامة  :  أما الوحدة الثالثة

لجمهور املستهدف ، اختيار آليات ووسائل التواصل هداف واألحديد الفعال ، الت اإلعداد

ملوازنات البرمجة الزمنية وا، ئلفي تصميم الرسااالستراتجيات/التكتيكات لفعالة ، ا

 فالتقييم لتحقق من نجاح الحملةملالية ا

ابعة العامة حمالت العالقات تطبيقات باب لبعض األمثلة لنفتح  وأخيرا الوحدة الر

 .الطلبة الدارسين لها معارفالتي تساعد في توسيع 
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 ؟   حمالت للة املنظم  تحتاج  ملا .1

 

 

 

 

 

 

 

 spinلحمالت العالقـات العـامـة :  التـدويم  مفهوم .2

public relation  campaigns  : ددددددددددع ــــــــا   ابد مـ

ـــــ  ددددددا   /Mc Graw Hill غـروهـيـ ددددددة مدن  طدرح  ملد جدمدلد

ددددددددددددئلدة القي   ددددددددددددل لندا مهمة  مدة  االسد دددددددددددداصهدا بدذكدا  ليوصد صد

دددددع تحد  امام مدرا    ددددداتم ،بل وضد دددددسد دددددال املؤسد االتصد

ددددددددم املنظمات بمن فيهم  العالقات العامة لالجابة  قسد

 عن االسئلة االساسية التالية :

 

 

 

 

 

 

ددد   أن  -اـمـــــ ـوب  ددددوفر  العالقدددددات العامد ددددة تد ددددة إداريد ة كوظيفد

ة  يدد تنسدديق الفعددال لجميددع االتصدداالت الداخلفضددا  لل

ددددة   ددددة  والخارجيد دددد  عالئقيد دددديس روابد مدددددع ا دددددحاب    وتأسد

   ؛  ملنظمةاجمهور    / الحاملص

بندا     هدو  وحمالتهدا  العالقدات العامدة  برامج  ديدن ف -لذا         

كنقطدة ارتكداز    سمعة وصدورة ذهنيدة مقبولدة ومتميد ة ةوادار 

   ملختلف املدارات االخرى  

 : حمالت العالقات العامة  هو  SPINفتدويم 

           

 

    

ــــــــــبا ةع ـــ ذاتم او  مغزلي لنوتها ادراة السمعة  عن لف   --ــ

ددددددددددددورة  الذهنية ددددددددددددم يوفي كل تدويم     والصد   مدار مهمرسد

دددددب البيئة املوقفية للمنظمة الداخلية والخارجية   حسد

ووفق استراتيجية  شاملة للعالقات العامة يتفرع منها  

ددددددددددددؤوليددددة خط  وبرامج  ددداعي ، املسد ددددددددددددويق االجتمد دددالتسد كد

دددددددددددديدددة  االجتمددداعيدددة ، ددددددددددددددايدددا وادارة   الددددبلومددداسد ادراة القضد

دددددددددددد   دددداطيسد دددددور حول النواة بعزم مغند ددددا تد ددددات وكلهد ي  االزمد

الشك    في   كما هو موضح ☜ينجدب كل مدار لالخر  

ــــــــي  :   ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــالـ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ ــــــــتـ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ـــــ ــــ ـــــ ــــ         الـ

 
  فهو  :  الطرح التسويقي) فن البيع(أّما        

     :التالية  للمفاتيح االربع اختصار  

ادا ة السمعة 
والصو ة 

الذهنية 

اد اة 
االزمات 

املسؤولية 
املجتمعية 

الدبلوماسية 
املوازنة وادا ة 

اقضايا 

التسويق 
االجنماعي

عرض ملـــاذا 

اســـــــــــتحق    

املــــــنــــــظــــــمـــــــة  

 ذلك  

الكشــــــ  عن 

اســـــــــبا  هذه 

ــــــــــــكـــــــــلـــــــــة  املشـــــــــ

اثا ها   و

تحديد املشـكلة  

الـــيـــه يـــواجـــهـــهــــــا 

الـجـمـهـو  والـيـه 

 تحلها الحملة  

تحديد املوق  

 الحالي للمنطمة 

S      
Situation

P          
problem

I        
implication

N        
need-
payoff

 ة الى الجمهور النوعي لتقديم املنظم 

.  لتحقيق التكيف واملوائمة أثنا  ادراة عمليات التطوير والتغيير 

ة من إدراة االزمات و القضايا باسلوب علمي قابل .لتمكين املنظم

 للقياس

ملواطنة املنظمة او تحقيق اندماجها االجتماعي . 

        كلها تهدف  الدارة السمعة والصورة الذهنية 

 

 ماهي السمعة التي يحملها الجمهور عن منظمتكم ؟ . 

 ماهي السمعة التي ترصبونها؟ . 

 ما الذ  يمي  منظمتكم عن منافسيكم ؟  . 

 

. ملا :  با  الطرح التسويقي نستخلصمن

تحتاج املنظمة للحملة كنشاط اتصالي تابع 

يهدف الى للعالقات العامة منظم ومخط  

 أو االستفادة من فرصة حل مشكلة 

 

 تم اقتباس هذا املصطلح من  SPIN : لالستزادة 

تكييفه و ) رباعية البيع (الفي يا  والتسويقعلم 

 عنهاقرأ  تخصصنا هذا مجال مع 



 

 

 

 

 

ددددددددددددم  ----قــــــات العــــــامــــــةالعال دددددددددددددددددد  مراسد ليسد

ددددددددددددندداعددة  وبرتوكول  أو ادارة فعدداليددات فق  ، وانمددا صد

دددددددمل تمتكاملة     األزماتل من فن التفاوض وادراة كشد

دددددداهيدر  ،  ددددددات الجمد ددددددة توجهد ددددددا  ملعرفد ددددددددددددددددددات وأبحد دراسد

وخصددائصددهم ومعرفة الرأ  العام لصددياصة الرسددائل 

برامج املسددددؤولية  وكتابة  اإلعالميةبدقة في الحمالت  

مستمر ذ  اتجاه ثنائم    وتواصل ممنهج  االجتماعية  

بجماهير داخلية وخارجية لكم تتوحد كل  ، واهتمام 

ددددددددددب في اهذه  ـــــــــمعةلجهود وتصد ـــــــــو ة    إدا ة السـ والصـ

 الذهنية 

:  
 

ــة  هـــويــــــة ➢ ددددددددددددددم   املـــنـــظـــمــــ ددددددك الدددرمدددوز واالسد ددلد : هدددي تد

دددا   ددددددددددددتخدددددمهددددا املنظمددددة ليعرفهد ددددددددددددطلح التي تسد املصد

ــــــــعا  ،  ) الجمهور بها مثل   ــــــــم التشا ر ، الشـ االسـ

افيــــــة الرمز /العالمــــــة ــر الت بوغر ـــــ ــــ :  ، العنــــــايـ

الشـــــك  ال جم ، الال ، الرســـــومات او  اللون 

ـــــقــــــونــــــات ...الــــــ ( ـــــرة ايـ ـــــ ـ ـــــ  خـ ــ ـ ـــــ ــــ ـــــبرـ ، دون ان نـ

 املستهلكين ووالئهم للعالمة التشا ية

ـــــــو ة ➢ ــــ ـــة :  يـ هي التقييم العددددام للمنظمددددة  املنظمـ

ددددددات  دددددة املعتقد دددددددددددددددددداعرواملؤلف من مجموعد   واملشد

دددددددى  ددددددات الددتددي تددتددكددون لد دددددداعد ددددددا واالنددطددبد عددن  فددرد مد

   املنظمة

 

ـــــــمعـة املنظمـة :   ➢ ــــ ددددددددددددوبدة للمنظمدة سـ هي مجموعدة القيم املنسد

ـــــــالة ددددددددورة التي    كاأليـ ددددددددعرها الفرد من خالل الصد ددددددددتشد والتي يسد

)                   يحملها عنها وهذا بالطبع استنادا الى ركائز السمعة

ــــــــا كــــــة املــــ  ـــــ ــــ ـــويــــر واالبــــتــــكــــــا  ، املشـ جــــتــــمــــعــــيــــــة ، جــــودة  الــــتــــطـ

ــة ،   الاـــدمـــة/املنتج ـــــــريـ ــــ ــة املو اد اليشـ وجودة االداء ، تنميـ

اتيجي ،هوية املنظمة  (  التواي  االستر

 

 

دددددة   إدارة ---- تدمدر بدرامدج ددددددذهنيد ددددددددددددورة الد ددددددة والصد ددددددددددددمدعد السد

واخيرا  للمنطمدة بثال  مراحدل مهمدة التقييم، التخطي  والبندا  

كما انها تحتاج الكثر من وسيلة اتصالية وبرنامج  لنقل   تدشينال

دددددورة الذهنية للجمهور  انظر الشـــــك  التالي يوضـــــح   املنظمة   الصد

 ذلك :  

 

 

دددددددددددددالح ---------يرتبل ددددددددددددحداب املصد  جمداعدات أ د

ددددد تكون لهم نظمددددد واالهتمدددددام بدددددامل ددددددددددددت  قد ة بطرق شد

ددددددددددددتط تلبيتهدا أو قدد ع املنظمدة يحداجدات مختلفدة تسد

ددددددددددددع رقدابدة م ددددددددددددتمرة حيد  كدل تكون موضد عـة  اجمـ سد

  مختلفة عن صيرها    وســـمعة يـــو ة  تحم 

ددددددددددددورة  ددددددددددددمعددة والصد ددددددددددددر تنوع برامج السد هددذا مددا يفسد

مهمدة   ندداهيددك عن تميي  بيددان  الددذهنيددة /الحمالت  

قيم   والدذ  ينطلق كثيرا ممدا تؤمن بده مناملنظمدة 

   ادا  تطور بها من سمعتها وفلسفة ، 

اتيشيةاالهداف    ،والرسالة  الرؤية   )   (   فاالستر

برامج 

الهوية 

برامج 
االتصال 

الداخلي 
والاا جي 

برامج الدو  
واملشا كة 

برامج املجتمعية
اعالمية 

وتحسن 
املحتوى 
االلكتروني 

 الذهنيةاد اة السمعة والصو ة لنبدأ باملركز : 
 

اد اة السمعة 

والصو ة 

 الذهنية
وسع 

معارفك 
  اقرأ

 : هام جدا   

 اقرأ ابحث و

اصحا   عن

 املصالح

 في الوحدة  عالجهسن هذا ما

اتجي  الثالثة التخطيل االستر

 ل رامج وحمالت العالقات العامة 

  .: الفكرة الرئ سية 

تقصدبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ .    تشابك املفاهيم : 

 . للمنظمة والصو ة برامج العالقات العامة الدا ة السمعة

: 

اصحا  املصالح  . : 

 



 

 

 

 

 

في مجتمعات لها  --تع ش املنظمات

  واملنظمةاجتماعية  مشكالت اقتصادية وبيئية و 

تتجاوز مبادئ املنافسة املادية إلى املنافسة   املواطنة

ملواطني   الرفاهيةاالجتماعية والسعي الى توفير  

 املنظمة تنظر دائما الى   مجتمعها هذه  

الربح على انه هدفها الثانم وبهذا تتحول املنظمات 

الى كيانات انسانية خيرة/مؤسسة مواطنة 

لتحسين يو تها الذهنية وإدا ة سمعتها بشك  

 كبير نظرا لحالة التشبع االعالني

                                                                        

 

 

 

 

ــال املســـــــؤول الا ➢ ــــ دددددددال    :تصـ ذلك االتصد

دددددددددددددددده   دددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددد ددددددددددددددددوجد دددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددد دددددددددددددددددددد ددددددددددددددددددد                                                                                  املد

دددددددددددددرة  ندحدو ا دددددداشد ددددددة مدبد ددددددل املدرتدبدطد ددددددددددددددددددائد ملسد

ددددددة ددددددالدتدندمديد ددددددة أو املد  بد دددددددامد ددددددددددددتد دددددة  املسد تدعدلدقد

دددددددددؤولية املب دددددددددات    جتمعيةاملسد دددددددددسد  للمؤسد

دددددايا البيئة بمختلف جوانمها ، من  ك  قضد

خالل التثقيف ، التوعيددة واإلبالع عن  

ددددددددددددتدددددامددددة لالفراد برامج  و  التنميددددة املسد

   الجماعات

ـــــــــؤولية املجتمعية ➢ دددددددددير الى   :  املسـ تشد

دددددددل  ددددددة الدتدي تد ددددددة املدندظدمد دددددددددددددطد عدلدى إدراج  أنشد

ددددددة فددي   ددددددة والددبدديددئدديد دددددداعدديد ددددددات االجددتددمد ددددددامد االهددتددمد

دددددددحاب        العم ليات التجارية والتفاعل مع أ د

ددددددددددد  دددددددددددالح وذلك طبعا ملسد تويات الطموح  املصد

 من استدامة املنظمة

 

 

فيهددا  التي تتمظهر --- الكيفيــة

ددددددددددددؤوليدة املجتمعيدة للمنظمدات   املسد

دددددددددددددالح وفقددا ل ددددددددددددحدداب املصد نظريددة أ د

ددددددد وتد تد  ددددددل فدي تدولديد ظديدم الدقديدم عد تدمدثد

وازنة  وامل لجميع أ دددددحاب املصدددددالح

ددددنددددد  دددديد دددديدددددنبد ددددددا وبد ددددددة   هد ددددمد ددددندددددظد ددددددداف املد اهد

 الربحية  /

أداة رئيسدددية   ---ةاملســــؤولية املجتمعي

ددددددددددددول الى هددذه املعددادلددة  من خالل  للوصد

دددددددددددددددتددددقددددرا ددديددددق االسد دددددددددددد ددددي تددددحددددقد ددددددا د ددددددددددددددديد ر السد

دددددددددددددددددداد  ، دددددداعدد واالقددتصد والددبدديدد ددي   ياالجددتددمد

 للمنظمات . 

 

العالقدددات العدددامدددة  عددداتق ممت ي على  ---يقع

ددددددة لدتد  ددددددامدلد ددددددة مدتدكد ددددددددددددتدراتديدجد ددددددددددددع اسد ددددددل بدرامدج  وضد فدعديد

ددددددددددددتقرار   ددددددددددددؤوليدددة املجتمعيدددة حفددداظدددا على اسد املسد

 ضمان  و   وازدهار املنظمة ومحيطها من جهة  

 

ددددددددددددورتهدا الدذهنيدة الترويج ددددددددددددميم   فيبددأ   .لصد التصد

دددددادا من البرامج والحمالت  عـــــديـــــدلل ددددددددددددتند على  اسد

ددددددا ددددددادهد ددددددات   أبدعد دددددداذج والدندظدريد وعدلدى مدخدتدلدف الدندمد

ددددددددددددويق االجتمددداعي و املعدددالجدددة   أهمهدددا نموذج التسد

 .املجتمعية  واملسؤوليةالثنائية لهوية املنظمة  

الصحة 

والسالمة 
للعمال 

ن  عاية املوهوبي

واملاترعين 

برامج 

الب ئة 
ة تحسين الصو  

الذهنية

برامج 

املكتبات 
العامة 

برامج 

الادمات 
الصحية 

برامج 

املساعدات 

الايرية

 املدا  االول : املسؤولية املجتمعية

 .: الفكرة الرئ سية 

 .برامج العالقات العامة في اطا  املسؤولية املجتمعية 

 .: ددددددددددددددددددد نقصد تشابك املفاهيم دددددددددددددددددددد  بدددد

 

 : هام جدا    

 اقرأ عن ابحـث و

محمــد كتــا  من تــالي  

 /مــــــــــحــــــــــمــــــــــد الــــــــــبــــــــــادر

الـــــــعـــــــامـــــــة الـــــــعـــــــالقـــــــات 

واملســـــــــــــــــــــــــــــــــؤولـــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــة 

بصــــــــــي ــــة  /االجتمــــاعيــــة

اصحا  املصالح  . : 

 

 . تشا   فيها العالقات  املسئولية االجتماعيةلبعض برامج مقترح

، لالستزادة  اجع دلي  املسؤولية  العامة إلدا ة املشا كة املجتمعية 

 PDF/بصي ة 2010االجتماعية 

 ما سنراه مباشرة مع مدا   اهذ

بينهما   والتشاذ التسويق االجتماعي   

: هام جدا  

ل حوأيضا   اقرأ  

اإلعالمية  ةاملسؤولي

اطار في   للعالقات العامة

 رامج املسؤوليةتفعيل ب

ملجتمعية للمنظمة ا  

 كفاءة 
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بد وأنك سمع  ال  ----التسويق االجتماعي

وإن لم تسمع به حت  االن    ؟!بهذا املصطلح من قبل

فهذه فرصة لك لالطالع عليه فعالقته بالصورة 

والسلوك   األفكارالذهنية مرتبطة بجوهره في تغيير  

في  تشكيلها   تأثير كبيرا  األخيرةوصالبا ما يكون لهذه  

عملية التغيير االجتماعي مرتبطة ارتباطا    إنذلك  

  وثيقا بعملية فهم آليات بنا  الصورة الذهنية

لهذا تستخدم ؛    األفرادتأثيرها على أفكار وسلوك  و 

اعية  االقن  األساليب  مجموعة منالتسويق  حمالت  

  اإلعالمالتفاعلية بما فيها وسائل    والوسائل  األنشطة

 جديد متأبطة برامج املسؤولية املجتمعية  ال

 

 

 

ــــــــويق التشا ر : ➢ دددددددددلة:   التسـ دددددددددلسد دددددددددطة  من   سد األنشد

،وخاللده   اإلنتداجبددأ قبدل  ت  واإلنتداجيدة  ةبدداعيد اإل 

دددددددددددددالبو  ددددددددددددلعددة/الخدددمدة عدد ايصد    لتبيتدا للزبون   السد

   لرصباتهم

ن  ا في معناه الجتماعي /املجتمعي:ا التسويق ➢

في الحسبان تحقيق  تأخذاملنظمة يجب ان 

التوازن بين رفاهية املجتمع وأهداف املنظمة  

 وزبائنها 

ـــــــويق بالعالقات  ➢ ــــ ددددددددددددافأ :  التسـ معن  جديد   ضد

للمفهوم التقليددد  اال وهو تحوبددل الزبددائن الى 

دددددددركا  للمنظمة من خالل جودة   على لتأكيدا  شد

دددددة  ددددددمد دددددة ، الخد دددددة  املي ة م والعالقد ددددددمد نتج /الخد

 مث  : تنافسية  كقيمة 

 نظي .“..يحي“ ..لحال“

 

 

 

 

 

 

 

لسددلسددة املطاعم    حملة التســويق املجتمعيل  تطرقنا

ددددددددددددهيرة   دددددة    Domino’s Pizzaالشد ددددددددددددو ليد دددددار املسد في اطد

ددددددددددددويق االجتمدداعاملجتمعيددة  الوثيقددة   العالقددة فدد  ، يلتسد

   ر التسويق األخض“أكثر في    تتضحبينهما 

 أنماط حياة الفرد ،يحترم كل من  والذ   

ان  تركيبة املنتج  االستهالك الذكم من خالل معرفه    

السيرة أن  ما نستنتجه      ...محب للبيئيةو نظيف  كان  

كان  نتيجة تطور   األخضرللتسويق    األساسية

مفهوم املسؤولية االجتماعية والتوجه االجتماعي 

ودور العالقات العامة كأسلوب ترويجي  ق  يللتسو 

مليئة    احةوالس للمنظمات وتفعيلها لإلعالن األخضر  

 راجع ذلك  “  اإليضاحية  باألمثلة

 

 

 

 

 

كفلسددفة حديثة    --التســويق الشــمولي

دددددداب   ددددددددددددددحد ددددددداف جددمدديددع أ د ددددددب ألهد ددددددددددددددتددجدديد تسد

ــــــــــالح في ــــ دددة   املنظمــــةاملصـ دددا وللبيئد دددارجهد وخد

من خالل اتبددداع  املحيطدددة بكدددافدددة متغيراتهدددا

    ☜املفاهيم  نظام تسويقم متعدد
ددددددادرعددلددى ددددددداف   قد دددددداد الددتددوافددق بدديددن األهد إيددجد

ددددددددددددالح  ددددددددددددحاب املصد ددددددددددددة لجميع أ د و  املتعارضد

وهددذا مددا يعول على برامج  أهددداف املجتمع 

ددددامدددددة من مددددددخدددددل   وحمالت  العالقدددددات العد

 التسويق االجتماعي لتحقيق ذلك

 

 

 

 

 املدا  الثاني: التسويق االجتماعي

 .: الفكرة الرئ سية 

 .: ددددددددددددددددددد نقصد تشابك املفاهيم دددددددددددددددددددد  بدددد

 

اصحا  املصالح  . : 

 

 . العالقات العامة و التسويق االجتماعي 

 :هام جدا 

 اقرأ  عن ابحث و

The Holistic Marketing 

Concept 

(   
 ا 
ت،

قا
ال
لع
 با
،  

ام
تك
امل

عي 
ما
جت

ال
)

 

ــــو
ســــــــــ

الت
 

ق
ـــــــــــــ
يـــــ

    
    
    
    
  

 

 :هام جدا 

 اقرأ ابحث و

 عن 
 العالمة االيكولوجية 

 امللصق األخضر 
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 قولة  ربما مرت عليك م  --- األزمات إدا ة

ـــــة تــــ “ ــةلــــــد الــــ إن األزمـ ـــــانــــيلــــجــــ -“هــــمــــ ـــــديــــن األفــــ ــ ـــــال الــ   ، مــ

ددددددددددددالي   متكاملوظيفم   نظامك   لعالقات العامةفا واتصد

واملخداطر    األزمداتمع  هداتعداملفنددت ذلدك  في  ال فعد  

ددددددددددددددة قواعددد ب اوإداراتهدد  مهمددا   األزمددةفدد ، علميددة مدددروسد

 ا أثار ايجابية  معهنها تحمل أثار سدلبية ف حمل  من  

دددددب في   دددددالح إدارة  تصد دددددمعة الصد دددددورة الذهنية  سد والصد

دددددددددددددددددببدددددل  للمنظمدددددة ددددددددددددوعددددداتم  مكسد برامج ثر  ل موضد

 سؤولية املجتمعية   امل

ددددل   صيدددددابأن  مـــــا يشعلنـــــا نقر دددددددددددددددددائد ددددة ورسد ددددددددددددطد أنشد

   أزمة  في حذ ذاته  األزماتت العامة وق  االعالق

 

 

 

 

   

ـــــــــال املااطر:ا ➢ ددددددددد يهي الجز  تصـ دددددددددا د في االدراة    األسد

ددددددددددددتراتيجية التي   اإلجرا اتمنظمة بل وهي   أل  اإلسد

دددد  ددددا املنظمد ددددددددددددكدددددل منظم ملواجددددده  ةتتبعهد  األخطددددداربشد

ددددددة  دددددددددددددددددداحدبد ددددددااملصد دددددددددددددطدتدهد ددددددا  ألنشد دددددددف تدحدقديدق املدزايد بدهد

. املستدامة من كل نشاط

ت  االعالق  إدارةخطة اتصدالية تضدعها  :  األزمة  تصـاالتا ➢

ددددددة  ددددددامد ددددددل العد ددددددةلحد ددددددا  األزمد ددددددب منهد    أن تطور خطوتتطلد

دددددددددددددددددال  ددددائيدددددة  -لالتصد مع   -عالجيدددددة مع الحفددددداا على البند

ونشددددر   مواقع التواصدددل االجتماعي وعبر  وسدددائل االعالم  

   رسائل متنوعة للجمهور النوعي

 

 

 

ــتــــــاح ــفــ دددددداح —مــ ددددددة  ادراةنددددجد دددهددددم  األزمد يددددكددددمددددن فددددي فد

ـــة  ـــــــيكولوجيـ ــــ ددددددددددددع الخط   األزمــــةسـ وليس في مجرد وضد

ددددددددددددمهدا األفراد من   واإلجرا ات دددددددددددديدة يكتسد فدالجواندب النفسد

   اإلرشاد   لتدريب وال يمكن تعلمها من الدليلخالل ا

 

ددددامدددددل  ددددل فرد من  مع األ للتعد ددددب أن يفهم كد ددددذا يجد ددددات لد زمد

  فريق العالقــــات العــــامــــةفيهم  نبماالزمــــة إد اة  فريق

) املتدددأثرون   ألخرابددددقدددة مدددا الدددذ  يحدددد  على الجددداندددب 

( وحين نتفهم مشددددداعر هؤال  املصدددددالح  أ دددددحاب  باألزمة

ددددددددددددوف ي  بداألزمدةاملتدأثرين  دددددددددددددالك ر سد يردون على مدا ز االتصد

هم به وهذا ما ينعكس  اخبر ما يراد إعلى  ه وليس  سدددددماع

ددددددددددددددئددول  دددددد  األول فددي ظددهددور املسد دددددد عددن املددنددظددمد د   ة وهددو يددبد

   باألزمةباملتأثرين التعاطف واالهتمام  

 

 

 

 املدا  الثالث: ادا ة االزمات

 .: الفكرة الرئ سية 

 . ددددددددددددددددددد نقصد املفاهيم :تشابك دددددددددددددددددددد  بدددد

 

 .العالقات العامة وإدا ة األزمة 

كدددروندددولدددجدددي املدددعدددلدددومدددددددددات حدددول 

  بالسعوديةجائحة كرونا 

 ،“ت طية لصحيفة عكاظ“

فعال ملدددددددددا تكون االدراة العليددددددددا  

للبالد تدير األزمة تتبعهدا ادارة 

وتعلن عن ت العددددددامددددددة العالقددددددا

 شدددددددددددددددددددددددددعدددددددددارهدددددددددا ةحدددددددمدددددددلدددددددددة وطدددددددنددددددديددددددددد

      
        ملعلومـــــات اكلر اطلع

 ونــعــتـــــذ  عــن عـــــدم وضـــــــــــوح

افيك   االنفوخر

اصحا  املصالح  . : 

 

 هام جدا :    

:اقرأ عن  ابحث و

 وإدا ة األزمات  االد اة باألزمات 

  عدددددلدددددمدددددددددا أن مدددددفدددددردة ادراة األزمدددددددددات

فددددددي املدددددداسددددددددددددددددتددددددر  مدددددددددددفددددددددددديددددددددددداس مدددددددددددقدددددددددددرر 

  فارب .،ارب ، ارب  األفكار 

 مثال عن ذلك :

 املسددددددددددددددددددئول  الفرق بين خطدددددابشددددددددددددددددددددددداهدددددد

بــو  ــ   رئدددديددددس الددددوزرا  الددددبددددريددددطدددددددددانددددماألول 

 ميرك انشيال  ونظيرته األملانيدة جونســـــــــون 

 راجددددددددددع ذلددددددددددك عددددددددددبددددددددددر حـــــول ازمـــــة كـــــو ونـــــا

YOUTUBE 
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ال يمكن قياسه في   اإلنساناالختبا  الحقيقي لقوة  “

إنما في لحظات التحدر    ما تن- -“لحظات الراحة ، و

 فمواجهةوالدول    نظماتللم  بالنسبة  وهو كذلك    كبنجلوثر 

  األزمةعلى إدراك حجم    األولى  د بالدرجةتعتم  الضغوط  

وة السيطرة على املوارد واألطراف  وق،  القضية  أو

 واألحدا   

 أسا  ي  كمدخل  العامة  الدبلوماسية نتحدث عن

الدول واملنظمات   ت الكثير منوسياسا  الستراتجيات

جية وبنا  الصورة للتواصل مع البيئة الخار   أداةو   الكبرى 

أدواتها   أهم  إحدى  ةالعالقات العام  إن  ؛الحقيقية  

  صناع القرار وقادة الرأ للضغ  على    كنشاط اتصالي

 

 

تعتمد كثيرا    ---الدول/ املنظمات وسمعة  يو ة

وسياستها املحلية والدولية ويتأتى   اليوم على قوة قيمها

ومختلف جماعات  من خالل تعزيز ثقة مواطنيهاهذا  

 ، االقتصاد  ...  بأنفسهم وبنظامهم السيا  ي  املصالح  

دائمة    أزماتتدفعها الى  لحاالت عدم االستقرار      اجتنبا

ضرورة تحديد مجموعات القوى في الدولة   ذلك  يقتض ي

  دى تجاوبهمملعرفة موخارجها  

ا في تقييم أدا  تحديد املعايير التي يستخدمونهو  

 ☜☜☜لالهتمامما يدعو أكثر   الدول /املنظمات  

 

 

 يالسيا  لضغ   عبارة عن أدوات ا:الدبلوماسية املوازية ➢

تأثير على لتوظفها دول ،شخصيات  والعالقات العامة  

ولتسهيل مصالحها الخارجية    أخرى   دول سياسات  

 إلىتشويه سمعة خصومها وصوال    وأوتحسين صورتها  

 .فبركة املعلومات  

ذكا  صير رسمية وتضم   عبارة عن شبكة  :  القضايا  إدا ة ➢

 والبرملانيين  نالسياسييم املنظمة وبعض  اس ر سا  أق“

املرتبطين بأنشطة املنظمة ،  واألكاديميين  واإلعالميين

 الى حلول    للوصول القضايا املتعلقة بالنشاط    أهمتناقش  

  اإلعالمقابلة للتنفيذ ويتم الترويج لها من خالل وسائل  

  Pressure Groups/جماعات الض ل   ➢

Lobby: وهي عبارة عن تنظيمات صير حكومية تسعى

ين توازن ب  وإيجادالى تحقيق الصالح العام ملجتمع  

ضاملصالح املتعار    الفئات ذو   

 

 ـــــــرة ــــ ددددددددددددغ أو حمالت :حمالت املنــايـ  إليهددا تلجددأ الضد

ددددددددددد  إلىاملنظمات صير الحكومية  “ ددددددددددايا  املؤيحشد دين لقضد

ددددددددددددحدددداب القرارمن اجددددل إقندددداع ،...حقوقيددددة بيئيددددة أو  أ د

 واإلصالح قانونية للتغيير  وإجرا اتسياسات  باتخاذ

   مسارها األ ض العاملية  شبكة أيدقاء   “:  اخترنا لكم

النفطية   الشدددركاتمواجهة ك   الضدددغ حافل بحمالت 

ددد بة في أزمة،   دددات املالية املمولة   واملتسد دددسد خ املنا  املؤسد

 ..وصيرها  

  مختلف السياسات :  الدبلوماسية العامةبرامج   

لتحقيق الحضور في  إستراتيجيةكأدوات  ...  الرياضية،  اإلعالمية

 .منظومة ردع دفاعية  وإنشا الساحة الدولية 

 :أدوات   بفضل    :قطر يو ة  حملة تشويه“  اخترنا لكم

واجهتها وزعتها على  والتي لقطر     الدبلوماسية العامة

  تمكن  من مواجهة  2030ر ية قطر  “بما يخدم  الدولية  

 .السعودر“ثم  من الثال  سياسة الشيطنة الحصار و

اتي.  من ذلكمشاريع ومبادرات  وأطلق  عدة   واملصرر  اإلما 

بعد أن   األمريكمالعام    الرأ لتأثير على  حملة إعالنية  

  بالضبابيةوقف الرسمي لواشنطن  اتسم امل

ابع: الدبلوماسية املوازية وادا ة القضايا   املدا  الر

 .: الفكرة الرئ سية 

 . دددددددددددددددددددددد نقصد املفاهيم :تشابك  بدددد

 

أصحا  املصالح  . : 

 

 . حمالت الض ل 

 و  برامج الدبلوماسية العامة 

 

 هام جدا :

 واقرأ  ابح: 

القوة “و “ Lobby “عن

 Soft power  الناعمة

بالتخطيل “

اتجي  االستر

           

 

 للمزيد : 

 ابح 

  :اقرأو

عدددددددددن شددددددددددددددددددددددددددددبدددددددددكدددددددددات 

املدددددددددددددددددددددددددنددددددددددددددددددددددددداصدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرة 

وحمالت التشويه 

 لقطر 
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  قائمة   ال زاالت  التسويقو جدلية العالقات العامة  ، ه  ترى أن    التسويق الشام   و من منظو  الحمالت 

 ؟

 

ما عالقة القوة الناعمة بالدبلوماسية العامة  ؟ 

 

                                              

 

ائي  ال ريد االلكتروني التالي :      إلى  اإلجابة  إ سالالطلبة يرجي    أعز

     dalila.hamrouche@yahoo.fr 

    hamrouche1983@gmail.com

                                                                

             

 ثانية تمارين استيعابية للوحدة المقترح 

 ات أتك للمحاضرة أكتب استفسا    بأسلو  واضح ؟ حولها    كبعد قر

  الذهنية  ممكن بأمثلة توضحية ؟اشرح برامج اد اة السمعة والصو ة 

 

    ماذا نقصد باملسؤولية اإلعالمية للعالقات العامة وما أثرها على الحمالت ؟ 

 

  جماعات املصالح وعالقة ك  مشموعة ب رامج يو ة الذهنية وإدا ة السمعة ؟عدد 

  واإلدا ة باألزمة؟  األزماتالفرق بين إدا ة   

:  هام  تنويه ☜  

mailto:dalila.hamrouche@yahoo.fr
mailto:hamrouche1983@gmail.com

