
 

 

 

 أحمد بن بلة  1جامعة وهران 

 االسالميةكلية العلوم االنسانية والعلوم 

 قسم علوم االعالم واالتصال 

   تصميم الحمالت  : مقياس 

   اتصال وعالقات عامة/   1ماستر  
  

 

 

 : حمروش دليلة  إعداد األستاذة 

 الوحـدة الثالثة  :خوارزمية تخطيط واعداد الحمالت 
 املفردة هذه في أاقر

ما عالقة  االتجاهات الجديدة في سياق اإلدارة والتقانة بالعالقات العامة إذا بتصميم 

الحمالت؟ ما هي أهمية التخطيط والتخطيط االستراتيجي  للعالقات العامة إذا في تصميم 

الحمالت ؟ املخطط االنسيابي لتصميم حمالت العالقات العامة ، إعداد وتنفيذ الحمالت 

 عالم الجديد ، واخيرا مقترح تمارين استيعابية اإلعالمية عبر اال
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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،  

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

 لرسائلها 

 :املفردات تبدأ  /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 ، ادراة القضايا وادارة  تدويمكل 

 االزمات وكلها تدور حول النواة بعزم مغناطيس ي ينجدب كل مدار لالخر .

  األول الجزء  نجزئييالى تم تقسيمها حمالت التصميم خوارزمية  :  أما الوحدة الثالثة

يم تقيف تابعةاملتنفيذ وال ، عداداإلو تخطـيطال "تصميم حمالت العالقات العامة ويضم

 "     يضمالجديد  اإلعالمعبر  عداد وتنفيذ الحمالت اإلعالميةإ الجزء الثاني أما "الحملة

 تنفيذها وإطالقها عبر مواقع التواصل االجتماعي،   ،تخطيط وإعداد محتوى الحملة

 . األثر"تقييم وقياس 

ابعة حمالت العالقات تطبيقات في األخير باب لبعض األمثلة للنفتح  وأخيرا الوحدة الر

 .الطلبة الدارسين لها عارفالعامة التي تساعد في توسيع م

 

                    

                                                                                                                         حمروش دليلة                               
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 . خوارزمية تصميم الحمالت : 

 

 ابلعودة إىل مفهومها سنرى أهنا جمموعة من اخلطوات اليت تطبق حلل مشكلة  ---تاخلوارزميا”
 و تركز على التسلسل /االختيار /التكرار وهذا ما حتتاجه احلمالت أثناء التخطيط واإلعداد.

   احبث واقرأ عن ذلك 

 

 

 تذكير . : 

ائي الطلبة ب  في حصص سابقة  : طرحنا أسئلة على مسامعكم وهي   الجامعةجمعتنا بكم أعز

 ؟ بتصميم الحمالتإذا عالقات العامة  والتقانة بال اإلدارةما عالقة  االتجاهات الجديدة في سياق 

  اتيجي  التخطيطما هي أهمية  ؟ صميم الحمالت تفي  إذا لعالقات العامة ل والتخطيط االستر

 

 العالقات العامة  تحوالت على  أفضت  والتقانة اإلدارةفي سياق  االتجاهات الحديثة اجمعنا على أن

 : ومن ذلك باختصار نهي وامل األكاديمي من الجانبين

 

 

 

الى وجود مجتمع مسئول أخالقيا يحترم االختالفات والتي تدعو النقدية   أفكار املدرسة نجد  ➢

ه ثمة  رون أنالي إذ توائم ذلك  أنوعلى العالقات العامة من منبر املنظمات ...  والعرقيةالثقافية 

ويحذرون من توظيفها لخدمة ايديلوجية أو الضغط  العالقات العامة  نموذجا مثاليا ملمارسة 

 . ماملصالح 

 

كمدرسة علمية متميزة تختلف عن نظيرتها   األوروبية املدرسة  بروزو  مفهوم العالقات العامة ➢

  يرتبط باملجال العام الذي يعيش فيه الجمهور والقيم إذ ترى مفهوم العامة /الجمهور   األمريكية

تمظهر عندما يناقش تالعالقات ، اما مفهوم  وليس الجمهور وحده التي يرتبط بها  والقضايا

مجتمعية في اطار   قضايا هاتناولومدى لوك املنظمة تجاه املجال العام  سممارس ي العالقات العامة 

 . املسؤولية املجتمعية 

 

 03معدل 

 حصص

  بالنسبة للجانب األكاديمي
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  بعاداألة يثثال  خاصة وان املنظمة تربطها عالقةعالقات الى إدراة  ة اتصاالتإدار التحول من  ➢

وفقا   هات العامة تصميم برامجاتوجب على ممتنهي العالقيو  ( منهي وشخص ي ومجتمعي) بجمهورها 

 .  لهذه األبعاد

 

  

 . كفلسفة للعالقات العامة   إدارة سمعة املنظمةب ماماالهتزاد  هنإف ➢

 

بريطانيا  ظهور العالقات العامة التسويقية في دمج املزيد من العالقات العامة في وظيفة التسويق و  ➢

في حين أن العديد من املنظمات تمكنت من الحفاظ على وظيفة   كإحدى وظائف إدارة التسويق

 ما التسويق والعالقات العامة منفصلتين الى حد 

 

نظم اتصال  إلىية تقليدية للعالقات العامة من مهارات فردية ومهام اتصاا إدارةتحول في مجال  ➢

 باألهدافاالدراة و النظم وعالقات لتحقيق اتصال في اتجاهين كمدخل 

 

كن أن  تضمين العالقات العامة في عملية صنع القرارات اإلستراتيجية ملا يماملزيد من التركيز على  ➢

  نظرية االمتياز  وهذا ما تحاول التأسيس له لجمهور وأصحاب املصالحتحمله من فهم عميق ل

   .  ازن والنموذج املتو  ومبادئها

 

 

ـــــال  ➢ ـــ ـــبحت  املعلومات  ورقمنةتكنولوجيا االتصـ ــ ـــ بل ومهارة املنظمات عمل من بيئة    يتجزأجزء ال أصـ

ــــعـــة  ممتنهي العالقـــات العـــامـــةتمتع بهـــا توجـــب أن ييحيويـــة  ــ ـ ــ ـ ــ  ذكيـــة بتطبيقـــاتمن خالل درايـــة واسـ

ــــال  ــ ـــ ـ ــ ــــائل من أجل  واإلقناع  لالتصـ ــ ـــ ـ ــ ــــالح ، و  اإلعالمتكوين عالقات قوية مع وسـ ــ ـــ ـ ــ ــــحاب املصـ ــ ـــ ـ ــ ادراة أصـ

ــة و املحت ــــات الرقميـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــة محركـــات ى في جميع املنصـ ــلوتهيئـ ــت لتحليـ ــــة أداء املحتوى ،  البحـ ــ ـ ــ ـ ــ ـ ــ ــارسـ ممـ

عبر حمالت  وإطالقتصميم  ،   السمعة االلكترونية  ادراة ،خدمة العمالءلالعالقات العامة الرقمية 

كمهنة العالقات العامة   حتاجست...الخ  وبهذا واملوقع الرسمي للمنظمةاالجتماعي  التواصلشبكات  

 .  ة البصمة الرقميةوحتمية مواكبإعادة النظر  أكاديميوتخصص 

 

 

 

  التحوالت في مجال املمارسة

 في مجال التقانةأما 
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 اردنا   : حمالت الو  البرامج  اعداد بما في ذلك   العالقات العامة والجدوى منه في بالنسبة للتخطيط

 : أن تكون إجابتنا من خالل تناول 

اتيجي  والتخطيط بعض املحطات املفاهيمية حول التخطيط: أوال     قليال  أهمية الوقوف عندهاو  االستر

 ،   /البرنامج  العامة  اإلستراتيجية / الخطةكتحديد املصطلحات ،منهجيته بالتخطيط ،ماذا نقصد :  فذكرنا

 إلعداد وتنفيذ الحمالتالنسيابي يصب في فهم املخطط االجدوى من ذلك أنه و التخطيط ،  أنواعو 

 . جيدا  

  موجز :     

 
 

                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
األول  من هذه املفردة حول إعداد وتنفيذ  تم تناوله في الجزء يسولالستدالل ملا  ثانيا : 

: استراتيجية مجموعة  كأمثلة ايضاحية  السندات الورقيةالحمالت وزعنا عليكم بعض 

Ooredoo  ، مصفوفةSWOT لشركةGoogle   2012لعام   

  انظر الى مرفق الوحدة الثالثة   ☜

 . مــت تــوجــ ــ ــكــم

لضـــــــــــرورة تزامنيـــــة 

ربـــــــــــــط األفـــــــــــــ ـــــــــــــار 

ن واملــــعــــلــــومــــــات مــــ

املــــــــــــــــــــــــقــــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــــاس 

املخصـــــــــــص لــذلــك 

الــــــتــــــخــــــطــــــيــــــط فــــــي 

  العامةعالقات ال

 مــفــهــوم الــتــخــطــيــط  ــــــم ــــ : هــو عــمــلــيـــــــة   رســــ

ـــــل إليها خالل فاألهدا ــــ رة زمنية تف التي يراد التوصــــ

 
 
ــــــد اإلمكـانيـات الالزمـة لتحقيق تلـك  معينـة ث ــــ م حشــــ

ـــــر الكلفــة وتعظم  ــــ ــاليــب تختصــــ ــــ ــــ األهــداف وفق أســــ

 النتائج،

  التخطيط على التعريف  هذا إسقاط  يمكن *

   العامة العالقات وحمالت للبرامج

 

  
 

 

تشبه لحد كبير لعبة الدودة الى أن تصل مرمى :   منهجية التخطيط

 التفاحة أي:

 الوضع )باملنظمة (   وتقييمتحليل            وضع األهداف 

                       تقييم البدائل تحديد البدائل 

          إختيار البديل األفضل   صياغة الخطة 

لشروع في تنفيد الخطة             ا إعتماد الخطة 

متابعة وتقييم الخطة 

: مصطلحات 

اتيجية نشأ عنها صياغة تالتي  واألساليبمجموعة القرارات  : اإلستر

  التي تحقق أهداف املنظمة بالشكل املرغوب الخطط وتنفيذ

الوثيقة الرســـــــــــمية الشــــــــــــاملة التي ت ـــــــــــجل فيها كل : العامة  الخطة

واالنشـــــــــــطـة املتعلقـة بمـا يجـب عملـه ومت  وكيف بـاعتبـارها االعمـال 

برامج وحمالت / الترجمــــــة الفعليــــــة لعمليــــــة التخطيط املســـــــــــتمرة

 العالقات العامة جزء من ا 

 حتوي علىي حملـة مثال/كونـه خطـة مصـــــــــــغرة النجـاز مهمـة  البرنـامج

إضـــافة  اتوازناملو تنفيذالوإجراءات ومســـتلزمات   هداف األ جدولة 

 .الى مخرجات محددة

طيط الــذي يتالءم تختــار املنظمــة عــادة نمطــا من التخ:  انواع التخطيط

ومن ويحقق لهـا أهـدافهـا لهـذا فقـد تنوعـت أنمـاط التخطيط مع طبيعـة عملهـا 

 :ما يليذلك 

  واإلجرائي، التكتيكي والتشغيلي *االستراتيجي   ويشمل حسب حجم التأثير 

  طويل ، متوسط وقصير املدى  ويشمل حسب املدى الزمني 

 ل سياس ي ، اقتصادي ، صحي...الخويشم جالحسب امل

 

اتيجي* هو العمليــــــة التي يتم من خاللهــــــا تنســـــــــــيق موارد  التخطيط اإلســـــــــــتر

 .تاحة لها وذلك على املدى الطويل املؤسسة مع الفرص امل



 

 

 

 

ــيـــا ي لوحـــدة الثـــالثـــة نتـــابت في هـــذه ا     ــ ــ ــ ــ ــــميم خـــارطـــة أو املخطط االنســ ــ ــ ــ الحمالت والـــذ  لتصــ

 : جزئيينالى  سيقسم 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 

:نواصل . 

               

 احملتويــــات

 : فيه أنقر العالقات العامة حمالت تصميم الجزء األول : 

 

 .... ............................. ...   الحملة وإعداد تخطـيط  الحلقة االولى:  

 

 .. .................................... .......  تنفيذ ومتابعة الحملة.الحلقة الثانية :  

 

 .... ..... ........................................  يم الحملةتقي: الحلقة الثالثة  

نقرأ  عبر اإلعالم الجديداالعالمية الجزء الثاني : إعداد وتنفيذ الحمالت  

 فيه
 

 ... ......................... ...............  محتوى الحملة وإعدادتخطيط  : الحلقة االولى  

 

 الحملة عبر مواقع التواصل االجتماعي....................   وإطالقتنفيذ  : الحلقة الثانية

 

 تقييم وقياس أثر الحملة.............................................................  :  الحلقة الثالثة

 

ــــــــــــتبـــي                                                                            
َ

            ــت  ـ

                                                                                                                                               

     

    


