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  حمروش دليلةإعداد األستاذة :  

                                                    خوارزمية تصميم وإعداد حمالت العالقات العامة                                                                                  :لثالثة  ا الوحـدة
 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 

 مقترح تمارين استيعابية وأخيراالجديد ،  اإلعالماإلعالمية عبر 

 



 

 

 

 

 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 ولىاأل وحدة 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 .

  الجزء األول  نالى جزئييتم تقسيمها خوارزمية تصميم الحمالت  :  الوحدة الثالثةأما 

يم فتقي تابعةاملتنفيذ و ال ، واإلعداد تخطـيطال تصميم حمالت العالقات العامة ويضم"

 إعداد وتنفيذ الحمالت اإلعالمية عبر اإلعالم الجديد يضم     " الجزء الثانيأما  "الحملة

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

 تقييم وقياس األثر" .

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

 .الطلبة الدارسين لها عارفتساعد في توسيع مالعامة التي 

 

                      

                                                                                                                                                          حمروش دليلة 



               

 احملتويــــات 

 : فيه أ نقر العالقات العامة حمالت تصميم الجزء األول : 

  الحلقة االولى:  تخطـيط وإعداد الحملة 

 التخطيط لتخطيط  

 دراسة الوضع الراهن وتحديد املشكلة   

 تحديد اهداف الحملة وموصفاتها الفنية   

 تحديد الجمهور   

 االستراتيجية   

 التكتيكات )الرسالة ، الوسيلة، املرسل ، التغذية    

   .خطوات التنفيذ/االدراة  والجدولة الزمنية  

 تحديد التكاليف /امليزانية  

 إدارة املخاطر /األزمات  

   الحلقة الثانية :.تنفيذ ومتابعة الحملة 

        مجموعة تواصل خاصة بفريق الحملة إنشاء 

      انشاء مجموعة تواصل خاصة بفريق الحملة    

    تفعيل دور الوسطاء في تنفيذ الحملة  

    تعيين ناطق رسمي للحملة 

     عقد اجتماع دوري خالل الحملة  

 الحلقة الثالثة :تقييم الحملة  

 وضع آلية فعالة للتقييم   

 إعداد دراسة تقويمية شاملة للحملة   

 كتابة التقرير النهائي لتقويم الحملة   

   صدرات وفعاليات الحملةإل  يق وأرشفةتوث إجراء 

 كتابة التقرير النهائي للحملة   

                                                                        

                                                                                                                                               

    

   

. عــدنا 

 



اتيجية، “ العمل بدون إستر

 كمن يقود سفينة بدون بوصلة. 

 رؤية _رسالة#

 # قيم_ أهداف

 

 

 

 

حول  بأسئلة  استهلينا الوحدة الثالثة“

التي  طرأت على العالقات العامة جراء   التحوالت 

في اإلدارة والتقانة  والحصيلة كانت  جديدة التجاهات  اال

مشاركة العالقات العامة في  بضرورةكلها تصب 

يعطيها حظوة كبيرة في   االدراة اإلستراتيجية

املساهمة لصنع القرارات وإقناع االدراة العليا 

خالل بجدوها  كنشاط ادراي قابل للتنفيذ من 

تخطيط وتنفيذ برامج اتصالية تحقق نتائج فّعالة 

 قابلة للقياس      
 

 

 

 

حمالت  لبرامج و  التخطيطلذا ف“

مهامها عن نطاق  هايخرج  العالقات العامة

مسهل اتصاالت واستقبال إلى  ادراة  التقليدية

على صراط رؤية  علمية وعمل مؤسس ي يمش ي 

ورسالة املنظمة يصمم وينفذ أهداف تتماش ى 

مع الخطة اإلستراتيجية العامة للمنظمة 

 وليس مجهود فردي وارتجالي.

 

 

 

استهداف العالقات العامة في الخطة “

اتيجية للتحقيق  رةضرو ك  للمنظمة اإلستر

وقدرتها اندماجها في املجتمع و نظمة استدامة امل

؛  لذا يحرص  وإدارة األزمات التطور مواكبة  على

العالقات العامة على تصميم  وإعداد برامج ممتنهي 

ة نظمللم اإلستراتيجيةالخطة  وحمالت تتماش ي مع

وتتكامل مع الخطط وبرامج الوظائف اإلدارية  

املجاورة خاصة التسويق في عملية اعتمادية 

تبادلية يربط الخطط التفصيلية على مستوى 

االدراة العليا والوسطى والدنيا وأهدافها 

 ة ، التكتيكية والتشغيلية اإلستراتيجي
وهذا ما كنا قد شرنا اليه أيضا في الوحدة    

  08و04الى الصفحة  عد الثانية  

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 . بتشــــــــــعيل فريــــــــــ  إلعــــــــــداد خطــــــــــة

ـــــاء   : الحملـــــــة مـــــــن خـــــــالل ـــــار  أعضـ اختيـ

ـــــق  ـــــات الفريـــــ ـــــد احتياجـــــ ـــــق ، تحديـــــ الفريـــــ

ــه ، تحديـــد طريقــــة عمـــل الفريــــق،  وتدريبـ

توزيـــع املســـؤوليات واملهـــام علـــى الفريـــق، 

الزمني للتخطـيط وإعـداد تحديد املجال 

 الحملة

. ابط ا لتواصل الداخلي بين االدارت تعزيز رو

 :املختصة

ــ ي  ــ ــــل املؤسسـ ــين يفـــــرم تكامـــــل وتعـــــاون  العمـ ــ ــــطة  بـ أنشـ

فيحتــاج مســ ولي االدارت  همــة الواحــدةألداء امل تاإلدارا

مهــارات  تنميــة مــع ضــرورة للمرونـة واالســتجابة الســريعة

وهـذا مـا تسـ ى  للتعامـل بشـكل ايجـابيالتواصل الفعـال 

ــا لالتصـــــــال  ــه مـــــــن خـــــــالل تعزيزهـــــ العالقـــــــات العامـــــــة إليـــــ

 .  االخرى  الداخلي على مستوى ادراتها وباقي االدرات
اتيجية التســويقية ومرنــامج االتصــال التســويقي  مثال: في  إطار اإلســتر

ـــــف   املتكامـــــــــل ـــ ـــــة للتعريــ ـــ ـــــات العامــ ـــ ـــــة العالقــ ـــ ـــــة حملــ ـــ ـــــع خطــ ـــ تتموقــ

ـــق  بالعالمـــــة التجاريـــــة  ورســـــم صـــــورة ذهنـيــــ  ــا فـــــي نســ ة طيبـــــة حولهـــ

الحملة التسويقية كأسلوب ترويجي  من املزيج التســويقي وإحــدى 

ــــل  إدارة  ـــ ــــا   ،أو تكمــ ـــ ــالي أيضــ ــ ـــ ــــي او االتصــ ـــ ــــزيج الترويجــ ـــ ــــر املــ ـــ عناصــ

العالقات العامة الحملة التسويقية بتقديم تقارير ودراسات عــن 

ــــــة  ــــــة، ومتابعــ ــــــائل اإلعالميــ ــــــى الرســ ــــــرد علــ ــــــة  والــ ــــــاهير  النوعيــ الجمــ

التســـــويقي واإلعالمـــــي وتحليلـــــه كخبـــــراء للتواصـــــل تالفيـــــا  املحتـــــوى 

إشـــــاعات  لوقـــــوع أي ردود ســـــلبية مـــــن العمـــــالء أو أخبـــــار كاذبـــــة أو

 . حول العالمة مغرضة

 ــــــــة ال ـــ اكبـــــــــــــة الحملــ ــــــــداف ا مو ـــ اتيجية  هــ ــــــــتر ـــ ــــــــة االســ ـــ لخطــ

منظمــة لخطــة اســتراتيجية عامــة تحــدد  تخضــع كــل:  للمنظمــة

أهدافها وتضبط أو لوياتها املنبثقـة عـن رؤيتهـا ورسـالتها وقيمهـا 

  جموعــةاملثــال املــر فــ  ملراجــOoredoo   ك عـن تلـ وتتفـرع

الخطــة اإلســتراتجية الكليــة خطــط تكتيكيــة وتشــغيلية تهــتم بهــا 

وعلـى كــل مـدير مســ ول ) الوســطى والـدنيا ( اإلداريـةاملسـتويات 

تــــرجم أن ي التشــــغيلية  للخطــــةعنــــد وضــــعهم االدرات عــــن هــــذ  

تحقيـق اإلسـتراتيجية لاملجال الذي يعمل فيـه األهداف حسب 

 هـــــــذا التشـــــــعب مـــــــن اـــــــجرة األهـــــــداف الخطـــــــة العامـــــــةالعامـــــــة 

ــــداف الــــــــالدراة العليـــــــــا  ـــى أهـــــ ــــط الدارت األخــــــــرى الـــــ ــــق مخطـــــ يخلـــــ

اهـــداف مشـــتركة متسلســـل ومتكامـــل النجـــاز وتحقيـــق انســـيابي 

 غايتها في التواجد .والوصل بها الى  وواحدة للمنظمة

ــا ينطبـــق علـــى   ــات العامــــةهـــذا مـ تها إذ  نشـــطأ إدارة فـــي  العالقـ

تشــغيلية تكتيكية/  إلـى خطـط رجم االهـداف االســتراتيجية تتـ 

اإلجراءات املناسبة التي يجـب تنفيـذها ومؤشـرات  فيها  تحدد

 األداء التي يعني الوصول إليها لتحقيق األهداف .

 واضــحا وحاضــرا نشــاا الحملــة أن يكــون لــذا فمــن الواجــب 

فرصـــة التخطـــيط بحيـــم يمنحـــه ذلـــك  فـــي الخطـــة التشـــغيلية 

ــــد أل  ـــ ــــدافها الجيـ ـــ ــــالي  هـ ـــ ــا االتصـ ــ ـــ ــــذ برنامجهـ ـــ ــــوء  وتنفيـ ـــ ــــى ضـ ـــ علـ

ــتراتيجيات االتصـــــــال املحـــــــددة مســـــــبقا مـــــــن ثـــــــم التقيـــــــيم  اســـــ

 لنجاحها أو فشلها  .

 

سيمنح ادراة العالقات التخطيط املسب  للحمالت  “

العامة مساحة وقدرة أكبر على التعامل مع األحداث  

تصور سيناريو املخاطر  و الطارئة واملفاج ة بفاعلية ، 

 املحتملة أو مايسمى بالخطة البديلة 

 والتي تأجلت بفعل   2021أللعاب املتوسطية وهران كا

بخليتيها   ةكيف تعاملت اللجنة التحضيريجائحة كرونا  

وهل  مع هذ  األزمة  (لتكوين والتطوع /االعالم واالتصال )ا

خطة  حمالتها الترويجية /التحسيسية تضمنت برامج 

 رئ ؟  اطو لل

 

 

 

                                        

 كيف ذلك؟الحملة  لتخطيط تخطيطلا 

ـــىكــــــأي نشــــــاط إداري أخـــــر تنقســــــم  الحملـــــة ـــــن  إلــ ـــــدد مـ عـ

ـــة فــــي األداء ـــمانا للجــــودة والدقـ  العمليــــات واإلجــــراءات وضـ

يتوجــب علــى ممتنهـــي  قبــل الشــروع فــي رســم خطــة الحملــة 

 ـ : القيام  بــــــــــــــــــــالعالقات العامة 
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 الجزء األول : تصميم حمالت العالقات العامة  

 

 الحلقة األولى: تخطيط وإعداد الحملة 

 



كمية  : يوجد العديد من الطرق ومقسمة إلى “

،   PESTELوكيفية كطريقة دلفي والسيناريو، و

   ونموذج ماكينزي ، وتحليل أصحاب املصلحة 

 .اقرأ وابحم عن ذلك 
  

 :  اسئلة هامة

 ؟ما الوضع الراهن 

 ما املشكلة /الفرصة ؟ 

  مامدى الوعي واإلدراك

 بموضوع الحملة ؟

  الحمالت ما مدى نجاح

 السابقة ؟ 

 

  اإلجابة عن هذه األسئلةتعمن أهمية “  

في معرفة الوضع القائم بشكل جيد من 

   لةحمأهداف الناحية أخرى تحديد 

وإستراتيجيتها ، تحديد الجمهور وتكتيكات 

عناصر النموذج االتصالي ، الخطوات 

التنفيذية، الجدولة الزمنية وموازنات الحملة  

 فالتقييم

  

 

 

 املشكلة دراسة الوض  الراهن وتحديد  

اتيجيةالرؤية، الرسالة ، _املنظمة  مهمة كانت إذا   الوثيقة  ـ_والقيم ، واالستر

فيها ادراة  ملختلف الوظائف بما اإلدارية  عملياتها كل  توجه التي  األساسية

 األساسية الوثيقةدراسة الوضع القائم و تحديد املشكلة    فإنالعالقات العامة  

  لنبدأبــــ: إلعداد الحملة  أيضا
.الوض  الراهن:/تحليل املوقف 

عند الشروع في  العالقات العامة  إدارة تحتاج 

لةاملشك عناصر ضرورية لتحديدلة حملالخطط ت

تحليل  ابدقة . وهذ  التفاصيل هي ما يطلق عليه

بي ة واقع تحليل  وهي   الوض  الراهن/املوقف

والظروف التي تعمل  ) الداخلية والخارجية (املنظمة

الرئيسية لنشاطاتها  فيها للكشف عن القضايا

طرق ، ومن الاملطروحةالتحديات والفرص تحديد و 

 رباعية  ا و شيوعاستخداما األكثر

 تحليل SWOT  كمي تحليل  وهو أسلوب

مواطن القوة ، ومواطن الضعف ، ملعرفة 

املنظمة  تواجهوالفرص املتاحة ، والتحديات التي 

واقع  أو،  الجديدة  مشاريعهاوضعها الحالي ،)

راج  املثال املرف   لالستزادة .  منتجاتها /عالمتها( 

 2و1الشكل  التحليل الرماعي مصفوفة :

بعد ذلك مناقشة  ويتضمن تحليل املوقف

املصلحة  التي ترى في  أصحابعلى الجماهير/   تأثير 

خطوة أهمية هذ  الاملوقف مشكلة بالنسبة لها ، و 

الحملة في بدائل / تحديد بشكل سليم خيارات 

تحليل الفرص  والتحديات التي يمكن أن و مناقشة 

 . في حل املشكلةتعترم 

كل  تكون  أن يجب ، املوقف تحليل عملية وفي 

 مع للتعامل تطرح التي التصورات أو االفتراضات

 التأكيدات كل  تكون  أن ويجب ، واضحة املشكلة

 حل على والقدرة املوقف مع للتعامل تطرح التي

 بعض إلى وتستند والبيانات باألدلة مؤيدة املشكلة

 اإلدارة علوم بأسس ومدعمة ، العلمية النظريات

  واالتصال
 .التالية الستة  األس لةعن وفي ذلك يجيب ممتنهي العالقات العامة  : املشكلة صياغة و صيتلخ :  

  ؟ معها التعامل علينا التي القضية أو ، تواجهنا التي املشكلة ما

 ؟ الفرصة / أين تحدث املشكلة 

 ؟ /فرصة  متى أصبحت مشكلة

 ؟ فرصة ال/ املشكلة كيف حدثت هذ 

 ؟ فرصة لهم / من الذين يعتبر هذا املوقف مشكلة لهم

 ؟  لنا بالنسبة فرصة/ ملاذا يعتبر هذا املوقف وهذ  القضية مشكلة 



   في مقياس خذتهم  ما أ رمطا : 

والكيفية املقاربات الكمية.       

       قياس الرأي العام . 

  

استقراء واستقصاء الحمالت  أثناء“  

فريق العالقات العامة بإعداد يقوم  بهةاشامل

تضم ابرز  SWOTتحليل ورقة مختصرة وفق 

القوة والضعف في تلك الحمالت مع نقاط 

ف يمكن تجنبها يتحديد التهديدات املحتملة وك

 .والفرص املمكنة وكيف يمكن استثمارها

 

 

 

 
 

  .  الوعي بموضوع الحملة: 

عدد من  إلىينتج عن تحليل الوضع القائم التوصل 

 ممتنهي العالقات العامة  حصليلكي مواضيع وقضايا و 

على  حملة يفضل أن تركز  العلى أفضل النتائج 

التكاليف  وتزدادموضوع محدد حتى ال تتشتت الجهود 

 و احتمالية املخاطرة والفشل

   تنوع وتعدد برامج  ادراة السمعة  الدليل على

 إداراتوالصورة الذهنية  ومداراتها املتداخلة م  

  .  04راج  الوحدة الثانية ص أخرى 

تقدم مرحلة التحليل خيارات متعددة يتم  آخربمعنى   

موضوع  أفضلاملفاضلة بين هذ  الخيارات واختيار 

 خالل مرحلة التخطيط .)مشكلة /فرصة (

 

في أن ينطلقوا  العالقات العامةممتنهي يتوجب على كما 

للف ات من االحتياجات الفعلية  موأنشطته مكافة حمالته

 من املنظمة  اصحاب املصلحة/  ملستهدفةالجماهير ا

وجودها أو يسهل  ن و تصور التي ي وليس من االحتياجات

 .توفيرها همعلي

عن سلوك  ومحوث اتدراس إعداد ذلكيستدعي  و    

معتمدين على مختلف واتجاهات الجماهير املستهدفة 

 واستطالعات الرأي  اناالستبيك الكمية والكيفيةألساليب ا

 واملقابالت املعمقة العام واملالحظة وتحليل املحتوى 

التخاذ القرار فيما يتعلق  الداعمة ... اإلحصائيوالتحليل 

دالتحديد موضوع الحملة جي بأولويات االحتياجات

.: دراسة الحمالت السـابقة والتجـارب املشـابهة 

إن االطــالع الــدقيق واملــدروس علــى الحمــالت الســابقة 

ــةلــــــدى امل ــي ضــــــمان تحقيــــــق  نظمــــ ــاعد فــــ ــا يســــ وخارجهــــ

أفضــــل نقــــاط القــــوة فــــي تلــــك الحمــــالت وتجــــاوز نقــــاط 

ــا ــاضـــعفها واألخطـ ــي وقعـــت فيهـ  فريـــ ولـــذا يلتـــزم  .ء التـ

عمـــــــل وجلســـــــات  اتعقـــــــد ورـشــــــ ب العالقـــــــات العامـــــــة

بمشـــاركة خبــــراء الســـتمطار األفكـــار عصـــف الـــذهني لل

ــا بـــــــــالتوازي مـــــــــع   مـــــــــن خـــــــــارج املنظمـــــــــة و يـــــــــتم إجراؤهـــــــ

 االدرات مــــــــــديري  أراء واســــــــــتطالعاللقــــــــــاءات الفرديــــــــــة 

 حيم  األخرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 دقالوصول الى تصور أفضل وأ  هايمكن من خالل

مناقشة حمالتها من وراء نظمة للحاجات الفعلية للم

الواقع  إلىأقرب  لها  ما يجعل التخطيط السابقة 

 . واهداف  املنظمة  أولوياتر عن وأدق في التعبي

 اتساق ضرورة شريطة ان يدرك فري  التخطيط 

 تضعها التي الخطط مع العامة العالقات ة حملة خط

كخطة الحملة التسويقية  املنظمة في األخرى  تاإلدارا

من مظلة   أهدافهادائما وتسلسل  اتساق وأيضامثال 

األهداف اإلستراتيجية الكلية للمنظمة 

 



   محدد)SPECIFIC( : 

  مجال/موضوع  أن يكون

 .الهدف محددا 

  مكتوب ببساطة ووضح

 ويمكن فهمه. 

  يخبرك بما تريد تحقيقه

 ؟ كيف وملاذا ستحققه

قابل للقياس  

(MEASURABLE:) 

 وحدات   الهدف بأن يكون

وقت، نسبة  للقياس الكمي: 

 مئوية... الخ  

  يمكن قياس وتيرة األداء

خطوة بخطوة حتى النتيجة  

   لبسالنهائية بدون 

 اقعي    (TTAINABLEA )و

  ؟أويمكن تحقيقه كيف

 دى فريق الحملة القدرات  لهل

 واملهارات الالزمة لتحقيقه؟

 املوارد هل لدى املنظمة

واإلمكانيات الالزمة لتحقيق 

 الهدف ؟

 هل التحديات املتوقعة يمكن

  التعامل معها  ؟

 تعكس اآلليات والتكتيكاتهل 

 الحملةالتي يتم توظيفها في خطة 

  ن مر ( RELEVANT ) 

فرصا األهداف  رونة متوفر 

أوسع الختيار بدائل تتفق مع  

 كيف؟ املستجدات

 املنظمة؟ هل يرتبط برؤية 

 قيم  هل الهدف يتوافق مع

 املنظمة؟

      :هل وحدات قياس األداء 

  الوقت ، املال ، الجهد ،   

 تعد استثمار جيد لتحقيق     

 الهدف ؟   

   

 

 تالوق  محدد في(  -TIME

BOUND) 

 أو له إطار زمني محدد كيف؟  

 هل للهدف وقت انطالقة

 ونهاية واضح ؟ 

  هل تم جدولة الهدف زمنيا؟

أي هل تم تحديد مراحل االنجاز   

تنفيذ  ومن   وقتمتى سيتم 

 ؟  املس ول عن تنفيذ  

 

 التأثير املعرفي : 

 التوعية 

  إعطاء معلومات 

  تصحيح

 معلومات خاط ة  

  التأثير على

 بتعزيز االتجاهات 

  أو تغيير الشعور 

ايجابي 

 سلبي 

محايد  

ــد    ــة :تحديـــــ  مــــــــع  أهــــــــداف الحملـــــــة ومواصــــــــفاتها الفنيـــــ

 ةاملنظمــــ  تواجههــــا التــــي  الفرصـــة/املشكلة علــــى التعــــرف

ــي  هــــذ  تــــأتي بشــــأنها حملــــةال إلجــــراء التخطــــيط يــــتم والتــ

ــة  األهـــــــداف معـــــــالمتتضـــــــح فيهـــــــا  والتـــــــي ، الهامـــــــة املرحلـــــ

كحــل لهــا  املتوقعــة النتــائج أو الحملــة هــذ  مــن املرجــوة

تحــدد  جمهــور املســتهدف وان تصــف الوبالتالي يجب  ،

ــا الـــــذي يجـــــب تغييـــــر  ــاذ توحجـــــم ال ؟مـــ ــر ؟ وملـــ ريـــــد تغييـــ

ومن سيقوم بعمل هذا التغييــر ؟  احداث هذا التغيير 

فــــإذا صــــل اليــــه ؟ وكيــــف ستوالــــي أي مســــتوى ؟ ومتــــى ؟

ضــــبابية وغيــــر محــــددة لــــن يفهــــم  األهــــدافكانــــت هــــذ  

 .من جراء هذا التغيير  يتحقق أن دار يماذا 

  . ان يعون التخطيط  األفضل

 األهدافيتماش ي م   الحملة ألهداف

اتيجية  : الكلية للمنظمة  اإلستر

هــي أهــداف تصــورية للوجهــة  اإلستراتيجية األهداف الن

تنطلــق مــن رؤيــة واســتراتيجة املنظمــة التــي سنصــل اليهــا 

لجمهــور ل )مــراد تحقيقــه(سلوك مــا  كأن يتعزز أو يتعدل

 املدى  على املدى البعيد .املستهدف 

 : اتيجية الوطنية للقراءة مثال في االمارات اإلستر

 .  2026ورؤيتها لعام العرمية املتحدة 

اتيجية  مجتمع مثقف بناء فكانت أهدافها اإلستر

تخريج جيل قارئ ، وترسيخ ،متسلح بالعلم واملعرفة 

لثقافة ات عاصمة للمحتوى ، امكانة دولة اإلمار 

الوسائل  وتفصيل األهدافهذ   لتحقيقو . واملعرفة

جتمعية م حمالت  أطلقتاملرحلية لتحقيقها  واألساليب

عبر والوطن العربي  اإلمارات فيلتشجي  القراءة 

 2016وفي سنة ،  2014-2007مندورات /طبعات 

حملة تحم أطلقت  القراءةواملصادف لعام 

  اإلمارات تقرأ“هتاف

 

 

  الهدف الذكيبطريقة األهداف   ن تصاغأ يجب  

SMART GOALS  : قواعد  ال أي أن يبنى الهدف وفق

 :  التاليةالخمسة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

والسؤال  

 املطروح ملاذا ؟ 

 

 



 التأثير السلوكي   : 

   تعزيز او تغيير

سلوك الجمهور  

مثال  املستهدف 

يشارك /يسجل/  

     يتطوع...الخ

  

 مـــلحـــوظة    

تتوقف أفضلية أي من هذ  األهداف بالنسبة لحملة أو  

بشكل كبير على طبيعة الجمهور   ما  لبرنامج عالقات العامة

)أصحاب املصلحة التي تتأثر وتؤثر في سلوك  املستهدف

 واملستوى املعرفي والتورا / الدافعية     املنظمة  ( 

الجمهور زادت احتمالية تبنيه    ونشاط فكلما زادت إيجابية 

  الهدف الثالم والرابع والخامس.فاألهداف سواء

 . اإلستراتيجية أم اإلجرائية ال ينبغي أن تتجه إلى جمهور عام

 . تاب  _القراءة _وارمط          

                                               

 

.يمعن تقسيم أهداف الحملة:                                                                                               

مستويات  حسب نوع الحملة وحجمهاباالعتماد على  

  )املعرفي/االتجاهات/السلوكي( التأثير 

 ألهـــــدافتصـــــ يفا   J.Grunigجـــــيمس جـــــورنجوضــــ     

اتيجيةالعالقات العامة   : على النحو التالي اإلستر
فقد يكون الهدف اإلستراتيجي   فقط :االتصــال  

 هو مجرد إيصال رسالة إلى جمهور محدد.  

هو الس ي إلى أن يفهم   فهم الرسالة وتذكرها : 

أفراد الجمهور املستهدف الرسالة ، وليس من الضروري أن  

 يوافقوا عليها .  

يتجاوز   قبول األفكار املتضمنة في الرسالة : 

ذكرها إلى تقبل  للرسالة وت الجمهور  الهدف هنا مجرد فهم 

 .   األفكار الواردة فيها وتبنيها كأفكار له

االكتفاء بأن يؤمن   عدم تشعيل أو تغيير االتجاه :  

الرسالة ، ولكن   الجمهور أو يتبنى األفكار الواردة في

 م الجمهور هذ  األفكار على نحو إيجابي املطلوب أن يقيّ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــــــلوكا   ملـــــــا االهـــــــدف إســـــــتراتيجي : يكـــــــون لســ

 أو أن يبـــــــدأ فــــــــي ســــــــلوك 
 
يتغيـــــــر الجمهــــــــور فعــــــــال

ـــــد ،  ـــــثالجديـ ـــــالت  مـ ـــــى الحمـ ـــــالتطبيق  علـ ـــــ بـ أن ـكـ

ــا  يتبــــــرع ــية مــــ ــر قضــــ ــي  أو ، ، أو يناصــــ يســــــجل فــــ

ــــــــز  ـــ ــــــــة مركــ ـــ ــــــــانملعالجــ ـــ ــــــــثمن، يفـــــــــــــرز  اإلدمــ ـــ  ومــ

ـــــات ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــة  النفايــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ــثال املنزليــ ـــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ ـــــ ـــ  . مــ

 

اتيجة ل شاا  األهدافووفقا لهذه  االستر

باالضافة الى اهداف العالقات العامة ايضا 

اتيجة ل أهداف لمنظمة ككل تترجم الى االستر

ائية وتنفيذها  ت حمال لاثناء  تصميم واعداد ا إجر

جوانب أو  إبرازمثل لحملة ل اتصالي في برنامج 

 والفعاليات املبرمجة لألنشطةانجازات معينة 

وحجم االهتمام  تالتغطياوتحقيق حجم محدد من 

 اإلعالموالتفاعل الذي تستهدفه من قبل وسائل 

حملة جتماعي حول موضوع الووسائل التواصل اال 

 مثال .

 

 

 

 

  

 



 تــــــذكيـــر      

َيعتمد مخططي برامج وحمالت العالقات العامة 

وتطبق في كل   أساليب مرحليةعلي تكتيكات/

عناصر العملية االتصالية ) مرسل ، رسالة ،  

وسيلة، متلقي، رجع صدى ( ، والعملية تبدأ عكسيا  

تص يفه وأساليب  –من تكتيكات خاصة بالجمهور 

إلى املرسل والسبب أن االتصال في    -التعامل معه 

دراسة  أولوية أي    اتصال إقناعي العالقات العامة 

أهداف املنظمة  ورصد الجمهور بغرم تحقيق 

 وأيضا تلبية لرغباته وحاجاته . 

 

       

                                               

 

ر على تأثيفي التهدف الحملة األاخاص الذين هم  

 إيصالاتجاهاتهم وأفكارهم وسلوكهم من خالل 

بهدف تحقيق  إليهم واالتصالية الرسائل اإلعالمية

الحصول على رد فعل  أوتفاعل واستجابة معينة 

 .ملوضوع الحملة عام داعم وايجابيرأي محدد وخلق 

 

     
                                       :ر الجمهو  تحديد                          

   باملنظمةالجماهير ذات العالقة  وتجزئة تحديد

غرافيــة، الثقافيــة واالجتماعيــة و الخصــائص  الديموفق " 

وحســـب التوزيـــع الجغرافـــي ونمـــط حيـــاة الفـــرد أو تقســـيمه 

ــر نشـــــــط، مـــــــدرك أو  ــانوي ، نشـــــــط غيـــــ ــ ي وثـــــ جمهـــــــور رئيســـــ

 هن/االـــر ضـــ  الو  رحلـــة تحليـــلعـــن م التنفصـــل " مســـتتر

صــياغة فــي  تــأتي إذ  ؛للحملــة  األهــدافوتحديــد املوقــف 

 .كيف ذلك ؟  ةواحد

لتحليـــل مـــدخل   N.STONE  نورمـــان ســـتون  "ضـــعو   

أطلـــــــق عليـــــــه نظـــــــام  SWOTتطـــــــورا مـــــــن أكثـــــــر  املوقـــــــف 

ADOPTS  إضــــــــــافةمــــــــــع  األربــــــــــعتمتــــــــــزج فيــــــــــه العناصــــــــــر 

   اصحاب املصالح/ مراجعة الجماهير

 ( Stakeholders) في عالقتها باملنظمة  وعامل الوقت. 

وقياس درجة  كل جمهور وترتيبه أهميةوذلك بتحديد 

ومراجعة الرسائل  العامة  عالقاتأداء أنشطة ال

البي ة الخارجية مع  أواالتصالية معه وتأثير الفرص 

  هذه راج تفاصيل أكثر حسبان عامل الوقت في ذلك  

 . بعتال

 

 

 

 

 

 

      .: إذا جمهور الحملة  

 

 

 

 

 

 

 

 

 ر و تجزئة الجمه وأساليب. تعتيكات  : 

ــأ مم  العالقـــــات العامـــــة فـــــي املنظمـــــة فـــــي عمليـــــةتنهـــــي يلجـــ

 وطرق معينة كما يلي :  أساليب إلى تحديد الجمهور 

افيــــــة  ــي  : حســــــب الخصــــــائص الديمغر وهــــ

تكلفــة وتشــمل  من أكثر العوامــل اســتخداما واقلهــا

ــر ، الجــــــنس والحالــــــة االجتماعيــــــة واملعيشــــــة  العمــــ

 .والحالة الوظيفية والتعليمية 

 : خصـــــائص العالقـــــات االجتماعيـــــةحســـــب  

 باألســــــــلوبوهـــــــي متغيــــــــرات يمكــــــــن قياســــــــها خاصــــــــة 

متغيــــــــر  أنفمــــــــثال نجــــــــد  الثقافــــــــةالحيــــــــاتي ومتغيــــــــر 

الحيـــــاتي بهـــــتم بنشـــــاطات الفـــــرد ورغباتـــــه  األســـــلوب

 ألخر.ن فرد مأرائه وطريقته في الحياة ويفرق و 

ــا  حســــــب الثقافــــــة :  ــات  إلــــــىويــــــتم تجزئتهــــ مجموعــــ

نجـــــــد  مـــــــثال:داتهم وتصـــــــرفاتهم حســـــــب قـــــــيمهم وعـــــــا

والعـــالم  لألشـــياء إدراكهـــمالنـــاس يختلفـــون فـــي كيفيـــة 

ــة وعلــــى  ــى ت شــــئتهم االجتماعيـ مـــن حـــولهم اعتمــــادا علـ

  
 



 

قــــــــد يع ــــــــي أشــــــــياء مختلفــــــــة لعــــــــدة  فالشــــــــ يءخبــــــــراتهم 

 .مجموعات من الناس 

افيــــــــــــة   : حســــــــــــب الخصــــــــــــائص ال شــــــــــــرية والجغر

الحيــاتي والتوزيــع الجغرافــي فــي  األســلوبيعتمد علــى 

أحيــاء متجــاورة وهــي بــذلك  إلــىمعنى تقسم املنطقة 

ــاء ــي  أحيـ أشـــياء كثيـــرة مـــن حيـــم أســـلوب متشـــابهة فـ

ــاء   الحيـــــــاة وطـــــــرق املعيشـــــــة ــكان األحيــــ ــثال ســــ مــــ

اقية  ائيات الر  .سكان العشو

: لقــــــد بينــــــت  املعلومــــــات إلــــــىحســــــب الوصــــــول  

ذات  رالجمــاهياملســتحدثة ان  األفكــاربحــوث انتشــار 

ــى أقـــل املعلومـــات  األقـــلاملعرفـــة  ــا تحصـــل علـ ــا مـ غالبـ

ـــبب  ـــك بســـــــ ـــة وذلـــــــ ـــالت التوعويـــــــ ـــدمها الحمـــــــ ـــي تقـــــــ التـــــــ

نتيجـــــة االخـــــتالف االجتمـــــاعي  إليهـــــاصـــــعوبة الوصـــــول 

بين القائمين على هذ  الحمالت لــذا يمكــن أن نقســم 

وذلــك  إليــهالجمهور مــن حيــم درجــة وقــدرة الوصــول 

ــز علـــــــ  ى هـــــــذ  الف ـــــــات ذات املعرفـــــــة مـــــــن أجـــــــل التركيـــــ

  .إليها ل الوصو و  ليلةالق

 اإلعالميــةطريــ  اســتخدامات الوســائل حســب   

ــــوم مم ــــي: يقـ ــــات العاـمــــ  تنهـ ــائل العالقـ ــ ــــذ  الوسـ ــــد هـ ة بتحديـ

ـــــل ـــــيلها  االســــــــــتخدام ودرجــــــــــة وتحليـــــ ـــــاتتفضـــــ ـــــي ا واألوقـــــ لتـــــ

 لجمهور واإلشباعات املحققة منهاا يقضيها

 : كمـــا راينـــا فـــي األول  مســتويات التــأثير حســب  

 املكون املعرفي ، اتجاهات واملشاعر  واملكون سلوكي 

حســــــــــــــب ال شــــــــــــــاا الجمــــــــــــــاهير  حيــــــــــــــال   

وفــــــــــق جـــــــــورنج وقــــــــــد قســــــــــمها  : موضـــــــــوع الحملـــــــــة

 حسب كيفية   أي  ) التورط واملعرفة(معياري 

  نشــاط الجمــاهير واهتمامهــا باملوضــوعات املطروحــة

ــالي  املــــــــدرك / نشــــــــطجمهـــــــور :الــــــــى أربــــــــع ف ــــــــات كالتــــــ

 املستثار/غير ال شط/

 ويشمل   حسب أولوية الهدف املحدد: 

 املســتهدف للحملــة الجمهــور  وهــ  الجمهــور الرئ يــ ي :

على الناتج   لتأثيراسلطة بشكل مباشر ممن يملعون  

 .النهائي بشان هدف الحملة مباشرة 

األفراد  هم مجموعة من :   املساند/الجمهور الثانو  

وتساعد  في   التي تؤثر    أوالجهات  توالجماعا

  بشانالوصول الى الجمهور الرئيس ي املستهدف 

هامة لتحقيق    وأفعالهملحملة فأراء هؤالء املؤثرين ا

 .  الهدف املطلوب

 

 

املصلحة  أصحابالجمهور املستهدف / تحديد وتحليل يمكن االسترشاد به ل : بتصرف  . جدول مقترح

 -التنفيذية  واتوضع جدولة الحملة /الخطو اصة عند اختيار تكتيكات الرسالة والوسيلة املناسبة وخ

 :الشكل التالي الحظ - الحقا ماسنراه

 

 

 

القصية 

موضوع 

 الحملة 

اصحاب  /الجمهور 

 املصلحة 

أولويات 

فئات ال

 املستهدفة

مصالحهم في هذا 

 الوض 
  مدى التأثير مدى االتفاق

كيف يتم الوصول 

اتيجية( اليه )  متوسط/منخفض/مرتفع  محايد/معارم /مؤيد اإلستر
مرتفع  

 متوسط/منخفض/

       



في  واإلقناعاالستفادة من نظريات االتصال  

وضع التصورات حول اإلستراتيجية املناسبة لكل 

 .هدف 

كم املعرفة الخاصة بوظيفة العالقات  

 .ال ومهارات االتصال الفعّ العامة 

نتائج من تحليل املوقف و  املستقاةنات االبي 

 في مجالهم العالقات العامة متنهيلبحوث وخبرة ما

 .وفي تصميم البرامج والحمالت 

 ضرورة معرفة األطر النظرية 

كاملوقفية، التنسيق ،   للعالقات العامة

نظريات املعرفية السلوكية ونظريات اإلعالم   

  :في مقياس راج  ما اخدته 

. إدارة العالقات العامة       

   االتجاهات الحديثة للعالقات العامة. 

  

يوجد أيضا استراتيجيات مبينة على أساس أسلوب عمل 

وبرامجها  ر بها أنشطتهاإدارة العالقات العامة تأط

اتيجية : وهي   الوقائية والعالجية التورا ، إستر

، عدم التدخل  املفاجأةالتركيز، التوقيت ، املشاركة ، 

 .   ، ملتقى الطرق 

 إعداد وتصميم اشرنا أيضا في املحاضرات التي جمعتنا بكم أن

سيربط لنا االتصال والتخطيط بطريقة متكاملة ومنطقية   الحمالت

مقياس إدارة العالقات وطلب منكم استرجاع وتثمين ما تم أخذ  في 

 العامة من السداس ي األول 

اتيجيات:    االستر

ــاءة  امـــــة علـــــىيتوقـــــف نجـــــاح حمـــــالت العالقـــــات الع  كفـــ

ســــــــتراتيجيات واالختيــــــــار ومهنيــــــــة ممارســــــــيها فــــــــي بنــــــــاء اال 

مـــــن بلـــــو  أو انجـــــاز كـــــل هـــــدف  امكنـهــــ منهـــــا مـــــا ت األنســـــب

ــة  ــي الحملـــ مـــــاذا ســـــنقول للجمهـــــور ؟ فمـــــثال : إجرائـــــي فـــ

؟ ومــــــــأ  طريقــــــــة مــــــــن طــــــــرق االتصــــــــال أســــــــلوبومــــــــأ  

؟ ومتى يعـون ذلـك الحجج والبراهين ياالقناعي .؟ ماه

 تصـالاال أنتقـر بـ   أسـئلةكلها  ؟ ومن سيقوم بذلك  ؟

ــي حــــــــد ذاتــــــــه اتيجة لتنفيــــــــذ الخطــــــــط  فــــــ يمثــــــــل اســــــــتر

 املحددة سلفا  

 للمنظمــة  اإلســتراتيجية خطــةلتكامــل أهــداف اضرورة أ  

 للحملة  تصاليوأهداف البرنامج اال

الجمهــور هــو بيــت القصــيد كمــا وضــحنا ذلــك فــي  أن بمــا و

ــا تحديــــد األهــــداف  ــر أيضــ ــد  نقطــــة محوريــــةيعتبــ ــي تحديــ فــ

ـــــار ـــــتراتيجيات  واختيـــــــ ـــــال االاســـــــ ـــــة بتصـــــــ ـــــة املرتبطـــــــ العمليـــــــ

تمثل مرشد نظــري التي  و اواستجابتهالرسالة االتصالية / 

بـــــــرامج وحمـــــــالت العالقـــــــات العامـــــــة  ملخططـــــــي ومصـــــــممي

 والتصـــور  ال مـــن مرحلـــة التخطـــيطلالنتقـــ  نوعيـــة  طفـــرةو 

 . ال ي التنفيذ الفعلي

 . ة بتصميم يقوم فري  العالقات العام

اتيجيات   :بناءا على االتصال  استر

 

  

 

 

 

 

 

 

 

. اتيجية  :   املناسبة  االتصالتحديد إستر

العالقــــــات العامــــــة ) االتصــــــال  إدارةإن تكامــــــل وظــــــائف 

ــــد  ــــي تحديـــــــ ــــه فـــــــ ــــؤتي أكلـــــــ ــــيط(  يـــــــ ــــتراتيجيةوالتخطـــــــ  اإلســـــــ

ــبة لتحقيـــــق  ــالية املناســـ ــة  أهـــــدافاالتصـــ  وإقنـــــاعالحملـــ

ــية  الجمهـــور  املســـتهدف وفـــي هـــذا الصـــدد تحضـــرنا فرضـ

ــا  RULER  رولــــر" ــر فيهــ أنــــه يصــــعب اســــتخدام  :وأقــ

اتيجة واحــدة لالتصــال فــي العالقــات اســ  العامــة إذا تر

انــه ال توجــد  اتيجيةفــي تصــميم الحمــالت و مثلــى  إســتر

إنما استخدام     .لكل موقف اتصالي األنسبو

 

 

 

 

 

 

 

 

. تص يفها الى ثالث مظالت ويمعن:  

 األدواتأو صندوق   RULERنموذج رولر  : األولىلة املظ

 ( TOOL-KIT)ملمتنهي العالقات العامة 

: استراتيجيات مبينة على كيفية استجابة  لة الثانيةاملظ

  .املتلقي للرسائل االتصالية

ملاذا يستجيب /الدافعية  اإلستراتيجية:  لة الثالثةاملظ

 .الجمهور للرسائل

أقرأ عن       املظالت تفاصيل أكثر ابحث و

 

 

 

 



 

طلع بها النجاز كل  املهام املحددة التي يجب أن يض  

 هدف من األهداف اإلجرائية  

األفراد املس ولين عن االضطالع بكل مهمة من هذ    

املهام والتوقيت الذي ينبغي أن يتم فيه إنجاز كل مهمة من  

 هذ  املهام 

تحديد رسائل ووسائل االتصال التي سوف   

تستخدم حسب كل ف ة من الجماهير املستهدفة والجدولة  

 مراعاة االستراتيجيات املختارة . الزمنية لها مع 

 

أو منطوقة أو  مجموعة رموز مكتوبة

إحداث  وأ اتجا  بهدف تعديل ...مرسومة

لح الف ة املتأثرة وب فيه لصاغالتغيير املر 

  .الحملة موضوعاملهتمة ب/ 

 

يمكن االستعانة أيضا بنماذج الحمالت اإلعالمية في بناء رسائل 

عد للوحدة الحملة وبقية عناصر النموذج االتصالي للحملة 

 اقرأ _وارمط         12-11االولي ، صفحة 

 

 األساليبأو ما يطلق عليها : التعتيكات 

يتوجب  تنفيذية/ املرحلية وهي خطوات تشغيلية

على ممتنهي العالقات العامة  تحديدها وتفصيلها 

على عناصر النموذج االتصالي للحملة  جيدا وبدقة

) جمهور ،رسالة ، وسيلة ، مرسل ، وتغذية 

حتى تستطيع خطة قبل البدء بالتنفيذ  مرتجعة (

بل و املحددة  اإلجرائيةالحملة انجاز األهداف 

اتيجة    في الفعلواألهداف .تض  االستر

  تحديد ما  أيضا  تعتيكاتليجب أن تتضمن هذه ا

 :  يلي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

املدخل الرئيس ي لالتصال  هي الرسالة : 

 إال األهداففعالية  قتتحقفي الحمالت وال  واإلعالم

باكتمال حلقة الوصل بين القائمين على الحملة 

بصياغة الخطوط العريضة  والجمهور املستهدف

 الحملة.  لرسالة

  ي:ه سالة حيث أن الر 

 

 

 

 

 

. االتصاليةبناء الرسائل :  

األساســية يعد بناء الرســائل االتصــالية أحــد التحــديات 

فــــــي لحمــــــالت االتصــــــالية  جــــــه مصــــــممي البــــــرامجالتــــــي توا

 :يجب أن العالقات العامة ، ف

ـــــمون اي  ـــــب مضـــــــ ـــــتوى تناســـــــ ــع مســـــــ ـــ ـــــائل مـــــــ املعرفــــــــــــي   لرســـــــ

ــــتهدف ل ــــور املســـــــ ــــع الأي لجمهـــــــ ــــل مـــــــ ــــى التعامـــــــ ــــدرة علـــــــ قـــــــ

ــــات  ــــن املعلومـــــــ ــــة و مـــــــ ــــجعجهـــــــ ــــرى  أن يشـــــــ ــــة أخـــــــ ــــن جهـــــــ  مـــــــ

لتتحقــق بــوعي أكبــر مع املعلومات الجمهور على التعامل 

   .االستجابة

ــا ييراـعــــ   ــ ــي بنائهـ ــ ــــال  فـ ــــة  قاالنطـ ــــن مظلـ ــــداف مـ ـــتراتيجية  األهـ  اإلســ

ـــــددة ــدا لأل  املحـــــ ـــ ــا جيـــــ ـــ ـــــداف وتغطيتهـــــ ــة /هـــــ ـــ ــالياإلجرائيـــــ ـــ ة االتصـــــ

واالتصـــــــالي كمخرجـــــــات  اإلعالمـــــــي للتنـــــــاول  ووضـــــــعها فـــــــي الفعـــــــل

  .للتنفيذجاهزة 

ــارة مراعـــاة  ــابقة اإلســـتراتيجية املختـ ــحنا  وهـــي خطـــوة سـ كمـــا وضـ

ـــــال   ــاء  أعـ ـــ ــي بنـ ـــ ــة فـ ـــ ــة ومهمـ ــاقي مــــــداخل الحملــــ ــة وبــــ ــالة الحملــــ رســــ

 العملية االتصالية )الجمهور ، الوسيلة ، املصدر ( /

 الحديثـــة منهـــا والتقليديـــة  وســـائلوخصـــائص الطبيعـــة حســـب    

  الجماهيرية/أو العامة املنظمة الخاصة سواء 

 .رسائل الحملة : لبناء  نموذج 

و مصـــــــممي بـــــــرامج  يمثـــــــل تحـــــــديا ملخططـــــــي بنـــــــاء رســـــــائل الحملـــــــة

ــــق مــــــــن/ ـــ ـــذي ينطلـ ـــة والـــــ ــــالت العالقــــــــات العامـــــ ـــ ــــع معــــــــالم  حمـ ـــ وضـ

وضــحنا - فـي الفعـل  جية االتصـالية /اإلقناعيـة املختـارة اإلسـتراتي

ـــــائل وامل -ذلـــــــك ســـــــابقا  ـــــي للرسـ ـــــتجابة املتلقـ ـــــة اسـ ـــــى كيفيـ ـــــة علـ بنيـ

 .لذلك اسبةوالدافعية املناالتصالية 

 

 

  

 

تروج لها ما  قضية فعرة// بخدمةفإقناع الجمهور 

عقدة للتأثير املراحل فهم وتحليل امليحتاج الى الحملة 

اتخاذ  قرار ودوافع كيفية تفكير الجمهور  ]فيه



الدافعية  

Motivation 

تدعيم استعداد  

للتعامل مع   املتلقي

 الرسالة  

مخاطبة دوافع   

ذات مغزى لدى  

   املتلقي

 Abilityواملقدرة 

تدعيم قدرة املتلقي  

  ةعلى فهم الرسال

ربط الرسالة باإلطار  

الثقافي واالجتماعي 

 للجمهور املستهدف  

 Opportunity الفرصة    

تدعيم قدرة املتلقي على   

 التعامل مع الرسالة 

خلق الفرص التي   

 تضمن التعرم للرسالة 

 

   نماذج  االتصال االقناعي ،  ضرورة معرفة

راج   و  عد لخزي تك املعرفيةالنظريات االقناعية 

   :سي مقا في  اخدته  ما 

 ماستر سداس ي األول والثاني   /االتصال والبالغة

.       

  . سنة  /اإلقناع  وأساليب االتصال االجتماعي

 ي رابعة ليسانس كالسيك 

  سنة ثالثة ليسانس ل م د  /حمالت االتصال العمومي 

  

وضح هلهان  اإلطاروفي هذا  [االستجابة 

Hallahan   هناك أن لبناء الرسائل االتصالية

لية معالجة الجمهور في عم  ثالثة عوامل وسيطة

هي : و رسائل واالستجابة لها لل

  Ability واملقدرة Motivationالدافعية

 Opportunityوالفرصة 

 

 

 

تعتيكات. 

 الرسالة :بناء 

 

 يوجد عدد من التكتيكات التي تساعد مصممي 

حمالت العالقات العامة فــي بنــاء الرســائل االتصــالية  

طلوبــة مــن الجمهــور املســتهدف لتحقيق االســتجابة امل

 أعـــــــال  ةاملـــــــذكور وتـــــــرتبط بكـــــــل عامـــــــل مـــــــن العوامـــــــل 

اظهــــــار هويــــــة املنظمــــــة فــــــي إصدارات/رســــــائل أيضــــــا بو 

 :  عرم لها يوفيما يلالحملة  

 بالعوامل الوسيطية :  تعتيكات خاصة 

تســــــاعد فــــــي اســــــتثارة : الدافعيــــــةتعتيكــــــات خاصــــــة ب 

وتخاطـب دوافـع ذات مغـزى لديـه التفكير الـداخلي للفـرد 

 :  وأهمها

واخراج   لتحرير حسب الخصائص الفنية  

  وقالب التحرير  ع في مضمون الرسالةيكالتنو :لرسالةا

التنسيق بين العناصر   في اإلبداع واللغة املستخدمة ،

واألشكال  لصور غير املألوفة استخدام اك )التيبوغرافية 

األلوان ،   وكذلكوالبنط املستخدم    كبيرة الحجم 

اعاة  ...الخ مع مر الحركية و التأثيرات الصوتية   اإلضاءة

 الوضوح والبساطة دون تعقيد 

جعل املتلقي  وهي طريقة ل :رسالةال أفكار  شكل تصور   

للمعرفة  فضوله من خالل استثارةر في الرسالة يفك

ة أو سؤال  ابَ عَ لة في شكل د  تقديم معلومات الرساب

أو    فيلم قصير أوفقرة اشهارية أو  قصة  آو  وإجابة

 ( ) البيان ، البدي  واملعاني     استخدام أساليب بالغية 

في استخدام البراهين  التنويع  :ستماالت والحجج اإل  

يتناسب مع   مع ما  االستماالت الوجدانية واألدلة املنطقية و

لجعل الرسالة جذابة ومثيرة   ودوافع  الجمهور املستهدف 

  .لالهتمام وتحض ي بمصداقية أكبر حول موضوع الحملة 

 

ــــدعم :تعتيكـــــات خاصـــــة باملقـــــدرة   مهـــــارات املتلقـــــي تـ

ــــيرهاوقدرتــــــــه علــــــــى فهــــــــم الرســــــــالة  ـــ ربطهــــــــا بخبــــــــرات تكــــــــون و  وتفسـ

ترتبط هذ  التكتيكات أيضا حسب  

تكتيكات تجزئة الجمهور خاصة  وفق  

   معياري ) التورط واملعرفة( باملوضوع

  11عد للصفحة 

  اقرأ _وارمط 



يســـهل تـــذكرها  إشـــارات وتضـــمينهامتلقـــين لل مناســـبة بدرجـــة أكبـــر

 هذ  التكتيكات : أهمومن الثقافي واالجتماعي  م هطار إمن 

، وكلمــات ذات معــاني اســتخدام العنــاوين واملقــدمات 

ــي االـطــــ  ــعها فـــ ــى تحليـــــل املعـــــاني ووضـــ ــاعد علـــ  ارمألوفـــــة تســـ

    للجمهور املستهدف املعرفي املناسب

الـــدمج بـــين النصـــوص والصـــور والرســـوم ممـــا يســـمح  

ر معرفيـــــــة متنوعـــــــة فـــــــي م مصـــــــاداللمتلقـــــــي باســـــــتخد

 ومن ثم تزيد قدرته على فهم الرسالة   ذاكرته 

والبــراهين لتوضـــيح الفكــرة وزيـــادة  األمثلـــةاســتخدام  

ة واملصـــــــــــــداقية نحوهـــــــــــــا واالســـــــــــــتعانة قـــــــــــــ معـــــــــــــدل الث

ـــــاس يـســـــــــــ  ـــــط بالقيـــــــ ـــــى ربـــــــ ـــــاراعد علـــــــ ـــــدة  األفكـــــــ الجديـــــــ

 بالقديمة واملفاهيم املتعارف عليها  

ية بقولبــــــــــة القضــــــــــ  اســــــــــتخدام التــــــــــأطير أو مــــــــــايعرف 

ــــوع  ــــن املوضـــــــ ــــة مـــــــ ــــب معينـــــــ ــــى جوانـــــــ ــــز علـــــــ والتركيـــــــ

دون غيرهــا وتقــديمها بمــا يتوافــق اإلطــار  املطــروح

ـــذي ثقــــــــــافي الاالجتمــــــــــاعي و  ـــور الـــــــ  يعايشــــــــــه الجمهـــــــ

 املستهدف  

ـــــة ذوات   ــاتهم مخاطبـــــــ ـــ ــى هويـــــــ ـــ ـــــد علـــــــ ـــــراد والتأكيـــــــ األفـــــــ

وتنشيطها في ذاكرة املتلقــي وربطهــا بموضــوع الحملــة 

. 

خلـــــــــــــق عوامـــــــــــــل لفرصــــــــــــة  تعتيكــــــــــــات خاصــــــــــــة با 

ــي تســــاعد يــــة خارج ــالة التــ تتعلــــق  بخصــــائص الرســ

النتبـــــا  للرســــــالة زيـــــادة ا علـــــى املســـــتهدف  الجمهـــــور 

 ومن ذلك : واستيعابها 

مثل طول الرسالة :  الخصائص الفنية للرسالة 

االستعانة ،اإلعالمية ترتيبها في البرمجة موقعها،

 شكل  اختيار  والبيانات ماتو والرسبالصور 

 انفوجرافيـــــــــك، كاريكـــــــــاتير) خبـــــــــر ، اعالمــــــــي/الرســـــــــالة  

ــي او/ (...  ،راكـــــــز التجاريـــــــةاشـــــــهار الطـــــــرق ، وامل ) اعالنــــ

عالقــــــــات / ...(، تلفزيـــــــــوني ، صـــــــــحفيالكترونـــــــــياشـــــــــهار 

 (  .معرم..، ملصق، مطويات) عامة

ــة التعــــــــرار  يتطلـــــــــب  التعـــــــــرم املتكـــــــــرر للرســـــــــالة :دالــــــ

الحصــــــول علــــــى تغطيــــــة واســـــــعة عبــــــر وســــــائل اإلعـــــــالم 

يخلق الجماهيريــة فــي أوقــات مختلفــة وبــأجر مــدفوع  مــا

النشـــــــــر  النالعالقـــــــــات العامـــــــــة ممتنهـــــــــي  أمـــــــــامتحـــــــــدي 

ــائل اإلعــــالم الصــــحفي   رال يتكــــرر أكـثـــ و مجــــاني عبــــر وســ

 وسائل املتوفرة لدى املنظمــةال  ستخداممن مرة  إذا ا

مــــــــــا ســـــــــنراه فــــــــــي التعتيـــــــــك الخــــــــــاص –واإلبــــــــــداع فيهــــــــــا

 اإلخباريــــــــةالنشــــــــرات  ،املجلــــــــةكاملطويات، -بالوســـــــيلة 

وصـــــــــفحاتها عبـــــــــر مواقـــــــــع التواصـــــــــل  موقـــــــــع املؤسســـــــــة

 تنظـــــيم، مـــــن خـــــالل االتصـــــال الشخ ـــــ ي ، االجتمـــــاعي

   ...الخ امللتقيات املعارم،و 

ئل اة رـســـــــــ تكتمــــــــــل فاعليــــــــــ :  البـــــــــراهين واالســـــــــتماالت 

فريــــــــق الحملــــــــة   بحســــــــن اختيــــــــار وتوظيــــــــف الحملــــــــة 

احصــــــــــــائيات ، أدلــــــــــــة أرقــــــــــــام و /حجــــــــــــ  املنطقيـــــــــــــةلل

  ، شـــــــهادات حيـــــــة،  تقـــــــارير الخبـــــــراء  ...الـــــــخووثـــــــائ 

ــة ـــــــ ـــــــــتماالت الوجدانيـــــــ اســـــــــــــــتثارة العاطفـــــــــــــــة  /واإلســـــــ

لتـــدعيم  .الترهيـــب او التخويـــف غيـــب،بمشـــاعر التر 

فالعمليـــــــــة ليســـــــــت  اســـــــــتجابة الجمهـــــــــور املســـــــــتهدف 

 ســـهلة ولكـــن تتطلـــب تحـــدي اكبـــر فـــي اختيـــار االنســـب 

ــع  ــه راجــ ــا وكلــ ــع بينهــ مهــــور الج دوافــــعحســــب أو التنويــ

 بأنشــــــــطةمســـــــتوى االنخــــــــراط واملعرفـــــــة املســـــــتهدف )

وطبيعــــــة موضــــــوع  كمــــــا وضــــــحنا ســــــابقا (املنظمــــــة 

   .الحملة

 فـــي  هويـــة املؤسســـة بإظهـــار تعتيكـــات خاصـــة  

العالقــــــــــات العامــــــــــة أثنــــــــــاء  قـيـــــــــ لتــــــــــزم فر ي : الحملـــــــــة

ــــداد  ــار ب  ةلحمـلــــــــــ ل إعـــــــ ــية ةهوـيـــــــــ الإظهــــــــ "   املؤسســــــــ

 في   والهوية البصريةالرؤية، الرسالة ، القيم 



  L’identité visuelle الهوية البصرية/
 ( Logo الشعار،و  Slogan لهتافالبصرية )اتتعلق بتصميم الجوانب 

وهي جزء من العالمة التجارية وتساعد العمالء على تذكرها والتعرف على املنظمة 

 رؤيتها  وتتعلق بتضمينها في كل من ـ دملجر 

وسائل النقل ، أبنية و أثاث املنظمة ،أغلفة املنتجات ، مالبس العمال و  

 الهدايا التي توزع على العمالء 

 كل مطبوعات املنظمة : أوراق املراسلة ، بطاقات مهنية /كروت ...الخ 

مثال   املوقع االلكتروني وحسابات املنظمة على مواقع التواصل االجتماعي 

 pepsiشركة ل عن ذلك : الهوية البصرية

 هتاف الحملةSlogan)) 

عبارة قصيرة تحمل كل ما ورد في الرسالة من أبعاد وأهداف تنقل 

جميع األطراف املعنية دفعة واحدة وبجرس لغوي جميل يسهل  

 .الحفظ والتداول واالستعمال في مختلف وسائل اإلعالم واالتصال

ــــطتهاجميــــــــع إصــــــــدارتها ووســــــــائلها   ـــ ــــا اوفعالي وأنشـ ـــ تهـ

ــى مســـــــتوى الشـــــــكل  ســــــواء علـــــــى مســــــتوى املحتـــــــوى أم علــــ

ـــــراج ـــــواد   إلصــــــداراتا الفنــــــي بحيــــــم تكــــــون تلــــــك واإلخـ واملـ

ن قيم املؤسسة ومنطلقـة منهـا محققـة عمعبرة اإلعالمية 

ـــــ ى لرؤيتهـــــــــــــا ورســـــــــــــالتها وأهـــــــــــــدافها ـــ ـــــع  وتتمشـــــ ـــ ـــــق مـــــ ـــ وتتوافـــــ

    إستراتيجيتها

   التقرير    : اإليضاحية األمثلة عد إلى مرف

  2018لعام  Oreedooملجموعة  السنوي 

 الهوية البصرية  تعتيكات اختيار وتصميم 

 لحملة : ( لوهتاف شعار )

ــا  ــ ــياغة واختيـــــار فكمـ ــ ــــي صـ ــرا فـ ــ ــــات كثيـ ــتم املنظمـ ــ شــــــعار تهـ

اتيجيةوهتــــاف  ــة  خطتهــــا اإلســــتر ــة كلوحـ ــي تعـــرم أماميـ التـ

ـــــا رؤيتهــــــا وتلخــــــص قيمهــــــا ورســــــالتها وعالقتهــــــا بــــــاألطراف  عليهـ

وأولوياتهـا     Stakeholdersأصـحاب املصـالح الفاعلـة مـن 

  NIKE شركةوهتاف مثال شعار   اإلستراتيجية.

 

فري   يحرص 

  العالقات العامة

على إظهار  أيضا 

في  هتاف( الشعار و الالحملة )بالخاصة  عناصر الهوية البصرية 

على أن يلخص رسالة الحملة  في   أنشطتها وفعالياتها ورسائلها

وال يمكن التنازل عنه في تصميم الحمالت فهو  هتاف هادف 

صار  لحملة باختخطة اإلستراتيجية لالترجم معاني وأفكار  ي

حملة  لارسالة  للجمهور املستهدف وعالمة دالة للتذكر 

، هتاف لحملة   س تمبر بال تصفح "مثال وأنشطتها 

اق   ة  التواصل االجتماعي من تنظيم الجمعيمقاطعة مو

 2018امللعية للصحة في بريطانيا سنة 

والهتاف(   الشعار  الهوية البصرية )  ارشادات في تصميم   

   :  بإختصار يجب أن

دون  زمنفرد ومتميالحملة  وهتاف شعاريكون  

  .قرصنة/ تقليدسابقة أو عملية  تجاربتكرار فيه ل

 متناسق ومتكامل منطقيا مع  رسائل الحملة  

  .وأهدافها

للحفظ والتذكر  موجز وسهليكون الهتاف  

بلغة واضحة تتناسب مع املستوى التعليمي  و 

  .حملةمن الستهدف املللجمهور 

االيقونة او  / بصري  رمزمراعاة عند تصميم ال   

 معبرا ملوضوع الحملة  ارتباطه للشعار الرسم 

الستخدم  إرشادي الحرص على تصميم دليل  

 تصداراوإ أنشطةالصحيح للهوية البصرية في 

 الجديدة اإلعالمتناقلها عبر وسائل طريقة الحملة و 

 والتقليدية منها

 

 

 

 

 

 

 

 

 شعار الحملة(Logo) 

هو عبارة عن أيقونة أو تصميم بصري 

إيضاحي يتم من خالله التعرف على 

توصيل  موضوع الحملة ومهمته 

    الحملةرسالة وأهداف 

 



   وهران .    

  :2022 وهران يةاملتوسط   لأللعاب  ) شعار وهتاف( الحملة الترويجيةالهوية البصرية

         /2022 Je- sui- Oran-2022   /    We-are-Oran-2022كلنا _وهران _  #

 : تنويه 

في وهران   ةعاب املتوسطيلاأل  تأجيلتقرر بسبب الوباء" فيروس كرونا " التي يمر بها العالم  الخاصة  نظرا للظروف

تفاصيل أكثر راجع صفحة اللجنة املحلية املنظمة لأللعاب املتوسطية عبر  الفايسبوك إليك   2022الى 2021من 

   /https://www.facebook.com/COJM2022 : الرابط

 هل تعلم ؟ 

  بهذا الشكل  في البداية   2021كانت الهوية البصرية لأللعاب املتوسطية وهران

 إلى الشكل املرفق أعال  والكشف عن   2019ثم تغيرها  في شهر  سبتمبر من العام املنصرم  

 :  كما هو موضح أمامعم أللعاب البحر األبيض املتوسط وهران  19تميمة /ايقونة الطبعة  

 

:موجز عن الحملة الترويجية 

من خالل لجنتيها لجنة   قبل الجائحة/2021سعت  اللجنة التحضيرية لأللعاب البحر األبيض املتوسط وهران

التكوين والتطوع ولجنة االتصال واإلعالم  إجراء حمالت تحسيسية ودورات تكوينية لفائدة املتطوعين  

 وللمواطنين على مستوى  والية وهران. 

بوهران    2019منذ انطالق التحضيرات للحدث الرياض ي أطلقت أولى الحمالت الترويجية في موسم االصطياف  

ائر العاصمةة الحمالت عبر كل من وتواصلت وثير  ومؤخرا الحملة الوطنية خالل العطلة الشتوية للسنة    الجز

كأول محطة للقافلة  ب شار وحطت الرحال   وهران الجارية حيم انطلقت قافلة ترويجية من عاصمة الغرب

كمزيج  املتكاملة   ةي الترويجية وظفت اللجنة املنظمة  مزيج متنوع من  األساليب واألنشطة االتصالية التسويق

، معارم وصالونات إحياء تظاهرات ،أيام تحسيسية ، ملتقيات  :  عالقات عامة ، إشهار  ترويجي 

اتيجة تنظيم هذا الحدث الرياض ي   وأحداث خاصة   تفاصيل  _أكثر  _ابحث    .   إلنجاح وتحقي  استر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ائر مثال م  ن الجز

 

 

https://www.facebook.com/COJM2022/


  إنتاج املواد اإلعالمية تفاصيل أكثر هذا ما ستتعلمونه في مقياس اعدد و

    ماستر بحول هللافي سنة الثانية  للعالقات العامة
.افيـــــــــــة  فـــــــــــي  الحـــــــــــرص علـــــــــــى االحتر

 الحملة  إصداراتجمي  

ــة وأداء منهــــيتتطلــــب االحترافيــــة  مــــن  كــــفء جهــــودا مخلصــ

الحــــرص علــــى كــــل مــــا مــــن شــــأنه التميــــز فــــي و حملــــة فريــــق ال

ســـــتوى مل ةالحمـلــــ ب   الرتقـــــاءل اإلعالميـــــةللمواد / اإلصـــــدارات

بــــــــدءا مــــــــن مرحلــــــــة يمثــــــــل صــــــــورة وســــــــمعة املنظمــــــــة الئــــــــق 

ـــداد ـــراج اإلعـــــــ ــــوال  واإلخـــــــ ـــىوصـــــــ ـــر إلـــــــ ــــة النشـــــــ ــــم  مرحلـــــــ  والبـــــــ

 .واملحتوى املراجعة الدقيقة على مستوى الشكل و 

بعــد انتــاج  :الرسائل  اتتعتيكات خاصة باختبار  

إجــراء اختبــارات مــن بالحملــة  ينالرســائل البــد للقــائم

اليــه قبــل  لتأكــد مــن صــالحيتها للجمهــور املوجهــةعليهــا 

ــياع الجهـــود  ملـــا  أو الخـــروج بنتـــائج عكـــس واألمـــوالضـ

ــين  يتوجــــــب  هــــــو محــــــدد لــــــذلك  ــارة خبــــــراء فنيــــ استشــــ

ين فــــــي رســــــائل الحملــــــة ليــــــتم تعــــــديلها حســــــب وأكــــــاديم

ــة مـــــن الجمهـــــور مالحظـــــته ــها علـــــى عينـــ  م مـــــن ثـــــم عرضـــ

  اطالق فعالية الحملة  املستهدف قبل

 : الوسيلة  

ـــــــــــرح  ـــــــــــوفر يطـــــــ ـــــــــــدد وتـــــــ ـــــــــــائل / تعـــــــ ـــــــــــرق وســـــــ ـــــــــــال  طـــــــ االتصـــــــ

ــــائل ك)واإلعالم ــــــــ ــــ ي، وســـــــ ــــــــ ــال الشخ ـــــــ ــ ــــــــ ــــالماالتصـــــــ ــــــــ  اإلعـــــــ

ــا هـــــو خـــــاص باملنظمـــــة التقليديـــــة والحديثـــــة فـــــرص  ( ، مـــ

بـــــــــرامج وحمـــــــــالت العالقـــــــــات  يأمـــــــــام مخططـــــــــ وتحـــــــــديات 

مـــــــع عالقـــــــة طبيعـــــــة الو دارتهـــــــا إكيفيـــــــة فـــــــي ســـــــواء العامـــــــة 

منهـــــــا لبرنـــــــامج  األنســـــــبالختيـــــــار أيضـــــــا او عليهـــــــا  نالقـــــــائمي

الحملــة ،  أهــدافاملــرتبط بجملــة مــن العوامــل: و الحملــة 

ــائل  طبيعــــــــــــــة الجمهــــــــــــــور املســــــــــــــتهدف وطبيعــــــــــــــة الرســــــــــــ

أينـــااالتصـــالية املخططـــة لهـــا ســـلفا كمـــا  وخصائصـــها  ر

 .،املخصصات املالية للحملة الفنية

ختيار اب األخيرة هذه العوامل عالقة  إطار في  

عدة على  اإلجابةللحملة يجب  األنسبالوسيلة 

 : منها أسئلة

 

 

  ؟من أين يستمد الجمهور املستهدف األخبار واملعلومات 

لنشر في اختيار الوسيلة   األنسب  سلوباأل ماهو  

  ؟الرسائل

 إلىنقل الرسالة بمصداقية تس تي ال أي الوسائل  

  ؟الجمهور املستهدف

املستهدف وسائل تستطيع الوصول للجمهور ال أي  

   ؟والتأثير على سلوكه

املثلى  األنسب في اختيار الوسيلة التكتيكما  

 ؟الحملة أهدافلتحقيق 

  
َ
والتكتيكات التي يتبعها  اإلستراتيجيةاملداخل  ي  أ

إطار عالقته مع في  ممتنهي العالقات العامة

لتغطية الحملة  القائمين على وسائل اإلعالم 

 ؟  بشكل ايجابي

 عنها البد: ولإلجابة 

ــة  .اوال  ــاء عالقـ ــاون بنـ ــتراتيجية  تعـ ــ ي  إسـ ــين ممار ـ بـ

 املســــــــــ ول العالقــــــــــات العامــــــــــة واالعالمــــــــــين لتبــــــــــادل 

معلومــات ودعامــة هامــة تســاعد فــي بنــاء الســمعة لل

 العــام وتشــكيل الــرأي   للمنظمــةوالصــورة الذهنيــة 

 اإلطـــــــاروفـــــــي هـــــــذا   ةمـــــــن خـــــــالل التغطيـــــــة االيجابيـــــــ 

ــة مــــــــــــــداخل  ــيةيوجــــــــــــــد ثالثــــــــــــ رد الفعـــــــــــــل ، : أساســــــــــــ

يبقــى علــى ممتن ــي  والتفاعــلاالســتعداد للتفاعــل 

ــا انســـــب للموقـــــف  ــلة ابهـــ ــة املفاضـــ العالقـــــات العامـــ

 .االتصالي للحملة  ولصورة املنظمة ككل 

ريقة خصائص كل وسيلة وط  معرفة جيدا  .ثانيا

درجة االنتشار ، (جماهيري أو مواج ي)لالتصال 

املستوى املعرفي للجمهور  أيضا و  الوصول  و

أيناه  -علومات وطريقة تعامله مع امل وهذا مار

تلعب دورا  خصائص الوسيلة إنحيم - اسابق



وان كان واضحا كما ؟ !  توضيح ما بين املرسل واملصدر في تصميم وإعداد الحملة

ليسانس وفق االتصال   السنة األولىب أخذتمو  في أبجديات اإلعالم واالتصال

من أن املرسل هو الشخص الذي يقدم أو يعرم الرسالة اما املصدر فهو   الجماهيري 

ملا نتحدث عن االتصال املواج ي  معا ثنين االوقد يكون يمتلك املعلومات 

  كقائم باالتصالفي تصميم الحملة االثنين معا   واالعالم الجديد،  ونقصد به

 عبر مختلف الوسائل املستخدمة  في الحملة 

مستوى التأثير وتحقيق االستجابة  على مهما

   .لموضوع املطروحل

 

 : املصدر/ملرسلا 

بمعرفــــــــة  إالاالتصــــــــالي للحملــــــــة  يكتمــــــــل النمــــــــوذجال 

 حلقــــــة فــــــي عناصــــــر العمليــــــة االتصــــــالية أهــــــمجيــــــدا 

والــــــــــــذي  القــــــــــــائم باالتصـــــــــــال خصـــــــــــائص املرســـــــــــل

 .نجاح او فشل كل املراحل السابقةيتوقف عليه 

ــي اال وبمـــــــا ان  اتصـــــــال العالقـــــــات العامـــــــة  تصـــــــال فـــــ

أي دراســـة ورصـــد الجمهـــور بغـــرم تحقيـــق  إقنـــاعي

فاملرســل  ، أهداف املنظمة وتلبية لرغباته وحاجاته

 أنوالــــــــدليل  قنــــــــاعاإلبالغــــــــة فـــــــي عمليــــــــة  أهميــــــــةلـــــــه 

ان  رأى ركــز عليــه ولــيس علــى الرســالة ولقــد  أرســطو 

طـ  جيـد واخـالق منهــو مــن لديــه " الجيــدالخطيب 

مـــــــا اخذتـــــــه فـــــــي راجـــــــ   .جيـــــــدة وعزيمـــــــة جيـــــــدة

   والبالغةمقياس االقناع  واالتصال 

 تعتيكات خاصة باملرسل : 

ــز بـــاحثو  ــاعيركـ ــى ثـــالث خصـــائص للمرســـل  اإلقنـ علـ

ــة والقــــــوةاملصــــــداقية "وهـــــــي : وهـــــــذا مـــــــا " ، الجاذبيــــ

 االتصــــــال و أشـــــارت إليـــــه بحــــــوث عديـــــدة فــــــي مجـــــال

إجــراء دراســات خاصــة  العالقــات العامــة إلــى ضــرورة

بالنســبة لجمهــور الحملــة  بصفات القائم باالتصال 

ــي تنفيــــــــذها  ــة فــــــ ــى يســــــــتطيع قبــــــــل البدايــــــ فريــــــــق  حتــــــ

اح العمليـــــــــة االتصـــــــــالية إنجـــــــــ  والتصـــــــــميم  اإلعـــــــــداد

 :بـــــــ لنبدأاالتصالي  لحملة رنامج الب

ــــد : . املصــــــــــداقية ــــداقية أحـــــــ ــاء املصـــــــ ــ ــــل بنـــــــ يمثـــــــ

للمنظمــــــة فبنــــــاء هــــــذ  املصــــــداقية  ةالثابتــــــ  األصــــــول 

تأخــذ وقــت املصــلحة  أصــحابمــن  / لــدى الجمــاهير 

وعلــى اعتبــار  بنتــائج ايجابيــة تــأتيولكنهــا  كبيــر وجهــد

ــال تو القــــــائم باالتمصــــــداقية  أن ــي صــــ  أذهــــــانجــــــد فــــ

بحـــوث ميدانيـــة  إجـــراءالجمهـــور املســـتهدف يتطلـــب 

لتحديــد طبيعــة املصــادر ذات املصــداقية فــي أذهــان 

تحديـــد معـــايير القـــائم  الجمهـــور مـــن جانـــب وكـــذلك

 ان تحظى بهذ  املصداقية  يمعن   الذباالتصال 

 

ــــــــــن  ــــــــــون مـــــــ ــة ، /أو النزاهةاملوثوقيــــــــــــــــة وتتكـــــــ االمانــــــــــــــ

والصـــــــــدق والعـــــــــدل والتســـــــــامح والعـــــــــرم والصـــــــــبر  

رســل لــذا يفضــل امل العفـاءة  والخبــرة وعـدم التحيـز 

خبيــــــــــر عنــــــــــدما تكــــــــــون الرســــــــــالة فنيــــــــــة أو معقــــــــــدة ال

 أن  هناك شبه اتفاق بين الباحثين على”

االتصالي تنفيذ البرنامج أفضل الوسائل ل

و تصالي قف االأكثرها مالئمة للمو  للحملة

املزج بين  واألفضلبل حددة امللتأثيرات 

بينها بما يحقق  متكامل  الوسائل في سياق

  أهداف الحملة.   

يمكن أيضا االستفادة من نتائج بحوث  ”

تقييم الحمالت والبرامج السابقة لتحديد  

فاعلية عنصر املصدر/املرسل  فيها من  

حيم عوامل النجاح واإلخفاق في تحقيق  

 التأثير املقصود 



ومــــــــــــــن االهميــــــــــــــة االســــــــــــــتعانة باملصــــــــــــــادر  ”

الجذابة من وجهة نظر الجمهور املستهدف 

ولــــــيس مــــــن وجهــــــة نظــــــر مخططــــــي حمــــــالت 

 العالقات العامة

ــــاع ” ــــرا  واإلقنـ ــــين اإلكـ ــــق بـ ــــب التفريـ ــــك  فيجـ وذلـ

ـــان ـــد فـــــإذا كــ ــــوع التهديــ ــى نـ ــ مـــــن القـــــائم  مباشـــــرا علـ

إن جـــــــاء مـــــــن أمـــــــا  وفوريـــــــا فهـــــــو إكـــــــرا  باالتصـــــــال 

ـــاع ــــو إقنــ ــــتمالت فهـ ــائل كاسـ ــ ــــي  الرسـ ــــدث فـ ــا يحـ ــ كمـ

ـــــالت  ـــ ـــــــ ـــــــ ــة حمـــــ ــة املروريـــــــــــــــــــــــــ ـــــــــر أو التوعيـــــــــــــــــــــــــ ـــــــ ـــــــ التنمـــــ

 االلكرتوني...الخ

وعنــــدما يكــــون الهــــدف الحصــــول علــــى معلومــــات او 

ي أن تكــــــــون املوثوقيــــــــة أهــــــــم رَ تعلـــــــم خبــــــــرات كمــــــــا يــــــــ  

عنــدما يكــون هــدف الحملــة هــو اقنــاع املتلقــي لتغيــر 

خصــــائص ةخصــــية هنــــاك و ،  اتجاهــــه أو ســــلوكه 

االتصــالية تؤثر في العمليــة  للقائم باالتصالأخرى 

ــالية مـــــن حيـــــم  الصـــــوت واللغـــــة :كالقـــــدرات االتصـــ

تلقــــي كمــــا اثبتــــت والقــــدرة الكبيــــرة فــــي التــــأثير علــــى امل

صــحاب الشخصــية  البحـــوث أن القـــائم باالتصـــال 

ــر  الديناميعــــة ال شــــطة ــاأكثــ ــي  إقناعــ  وأيضــــاللمتلقــ

للفكاهــــــة دور كبيــــــرا فــــــي جعــــــل الحــــــديم أكثــــــر متعــــــة 

 ى املتلقي  وبالتالي أكثر تأثيرا عل وإشراقا

  :دورا كبيــــــرا فــــــي التــــــأثير علــــــى املتلقــــــي الجاذبيـــــة

ــا ــــــــــــ ــــــــــــــمل التشـــــــ ــــــــــــــة تشـــــــ ــــــــــــــل بوالجاذبيـــــــ ــــــــــــــي العوامـــــــ ه فـــــــ

افية ويرى بعــض  االيدلوجي /املذهبيأو  الديموغر

ان التشــابه املــذهبي أهــم مــن التشــابه  اإلقناععلماء 

الـــــــــديمغرافي فـــــــــي القـــــــــدرة علـــــــــى التـــــــــأثير كمـــــــــا تشـــــــــمل 

االلفـــــة واملعرفـــــة وكـــــذلك الجاذبيـــــة الجاذبيــــة أيضـــــا 

لجسدية وكل واحــدة لهــا تأثيرهــا فــي املتلقــي حيــم أن 

تــــــــــأثير االاــــــــــخاص الــــــــــذين يكونــــــــــون اكثــــــــــر جاذبيــــــــــة 

جســـدية يكــــون اكثــــر مــــن تــــأثير أول ــــك الــــذين يقلــــون 

جاذبيــــــة خاصــــــة عنـــــــدما تكــــــون الرســــــالة مـــــــن عــــــنهم 

يختلـــــــــف فـــــــــي جنســـــــــه عـــــــــن املتلقـــــــــي  مرســـــــــل / مصدر

معـــــايير تحـــــدد مقـــــدار جاذبيـــــة القـــــائم  وهنـــــاك عـــــدة

كمـــا يـــدركها املتلقـــي ، مـــن هـــذ  املتغيـــرات  ياالتصـــال 

الجاذبيـــة الـــى  باإلضــافة  اإلعجــاب،  التشــابهنجـــد 

حــــب تــــؤثر فــــي مقــــدار  للقــــائم باالتصــــال  الجســــدية

ــى العمليـــــــــة وهــــــــذا مـــــــــا يــــــــؤث وانجــــــــذاب املتلقــــــــي  ر علــــــ

التشـــابه بـــين وعـــادة مـــا يســتخدم تكتيـــك  .االقناعيــة

ــــال  ــــائم باالتصـــــــ ــــديل القـــــــ ــــالت تعـــــــ ــــي حمـــــــ ــــي فـــــــ واملتلقـــــــ

ـــــاعي  ــــــــ ـــــويق االجتمـــــــ ــــــــ ــــلوك والتســـــــ ــــــــ ـــــات )الســـــــ ــــــــ ملمارســـــــ

بمشــــاهير وقــــادة رأ  مــــثال : االســــتعانة ( اجتماعيــــة

ع الحملـــة و تجـــرمتهم حـــول موضـــ معـــروفين  ليـــروى 

أو التــــــــــرويج ملمارســــــــــات اجتماعيــــــــــة  تتشــــــــــابه مــــــــــ  

    .الجمهور املستهدف

 

 

 

 

 

   

 البحــــــــوث أيضــــــــا أهميــــــــة قــــــــوة أثبتــــــــت : . القــــــــوة

املرســـل القـــائم باالتصـــال فـــي التـــأثير علـــى الجمهـــور ف

القوي هو ذلــك القــادر علــى تقــديم املكافــ ت وفــرص 

كبيــرة والعقــاب مكلفــا  العقــاب وكلمــا كانــت املكافــ ت

 .قويا  ن القائم باالتصال كا

ــفتها خاصـــــيعـــــن القـــــوة والحـــــديم  ــة مـــــن  ةبصـــ مهمـــ

التـــي ال تحـــد مـــن حريـــة  االقنـــاعي  التـــأثيرخصـــائص 

 املتلقي  

 

 

 

 

 

 

 

القــــو  هــــو مــــن يحــــوز علــــى ثــــالث  املصــــدر /املرسل

، التحكم املدرك، االهتمــام املــدرك خصائص وهي :

ــي والتــــدقيق املــــدرك وهنــــاك جملــــة  مــــن العوامــــل التــ

 :وهيتؤثر على قوة القائم باالتصال 

 موقف اتصالي  أ في كمية املعلومات املوظفة  

ــا تعهـــــد القـــــائم باالتصـــــال   علومـــــات املبتقـــــديم كلمـــ

 في املوقف االتصالي أكثر يحتاجها املتلقي يؤثر التي 



 

بحـــــــوث مـــــــن النـــــــوع األخيـــــــر  . ســـــــنعاين

كـــــــأخر حلقـــــــة فـــــــي اعـــــــدد  التغذيـــــــة املرتـــــــدة

ـــــــــي  ـــــــــيل أدق فـــــ ـــــــــة  بتفصـــــ ـــــــــميم الحملـــــ وتصـــــ

ـــــة ـــــة الثالثـ ـــــرات  الحلقـ ــى مؤشـ ـــ ـــــرف علـ ونتعـ

 التقييم والقياس  

   واصل _معنا_ القراءة#

 

 

ـــــيم  ـــــددة    بتقيــ ـــــات املتجــ ـــــة والطاقــ ـــــت  وزارة البي ــ قامــ

ــــن  ـــ ـــ ــــامال مــ ـــ ـــ ــــهر كــ ـــ ـــ ـــت شــ ـــ ـــ ــــي دامــ ـــ ـــ ــــة التــ ـــ ـــ ـــة الوطنيــ ـــ ـــ الحملــ

حــول مكافحــة  2019 أكتــوبر 21غايــة  يســبتمبر الــ 21

معــا_ ملكافحــة _البالســتيك ،  # تحــم هتــافالبالســتيك 

ــة  حيــــث قامــــت ــ  الحملــ ــيم بمراجــ ــة والتقيــ ــة املتابعــ لجنــ

ــاء ــبوعهافــــي  اإلطـــالق أثنـ ــي يهايتهــــا  الثالـــث والتقيــــيم  أسـ فـ

 مباشرة 

 ملزيد من املعلومات راجع موقع الوزارة 

http://www.meer.gov.dz 

وذج االتصالي للحملة استكمال للنمرج  الصدى :   

البحـــــوث القبليـــــة  إجـــــراءعلـــــى القـــــائم بالحملـــــة  لزامـــــا

ــا مــــــــا تســــــــمى ببحــــــــوث التغذيــــــــة املتقدمــــــــة  وهــــــــي أيضــــــ

كمـــــــا يراهــــــــا اتكـــــــن وفريمــــــــم تنقســـــــم هـــــــذ  البحــــــــوث 

Atkin and Freimuth   الى :  

. ــا قبــــل ــة (اإلنتــــاجبحــــوث مــ  : ) البحــــوث القبليــ

وتهتم هذ  البحــوث بدايــة بتحديــد املشــكلة ، وتعيــين 

ــالية  ــاهير املســــتهدفة والقنــــوات االتصــ وتحديــــد الجمــ

  املستخدمة وتقييم عناصر الرسالة بشكل مبدئي

. وقبــل التنفيــذ الفعلــي  اإلنتــاجومحــوث مــا بعــد

ــة املتقدمـــة ( )  للحملـــة وهـــي الطــــور : بحـــوث التغذيـ

ــا تســــــمى  ــة او مــــ ــة املتقدمــــ الثــــــاني مــــــن بحــــــوث التغذيــــ

وتشـــــــمل تطـــــــوير الفكـــــــر  األوليـــــــةبحـــــــوث االختبـــــــارات 

ــائل ــارات الرســـــــ ــائل وتنفيـــــــــذ اختبـــــــ و  الخـــــــــاص بالرســـــــ

ــائل جــــــــد عــــــــدة طــــــــرق مســــــــتخدمة فــــــــي اختبــــــــار و ي رســــــ

ــــــــــة  ــــــــ ــــــــ الحملـــــــ

ـــــــــل  ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ قبـــــــ

ــــــــــها  ــــــــ ــــــــ عرضـــــــ

ــــــــــكل  ـــــــ ــــــــ ــــــــ بشـــــــ

ـــــــــــائي  ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ نهـــــــ

كاختيـــــــــــــــــــــــار :

 أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــاكن

مناســــــــــــــــــــــــبة 

لتواجــــــــــــــــــــــــــد 

أفــراد العينــة لعــرا الرســائل علــ هم ومــن ثــم طــرح 

ــبة  األســـــئلة  اإلقبـــــالذات  األمـــــاكن، اختبـــــار املناســـ

ــديد ، اختبـــــــارات املســــــرح وعالقتهـــــــا   إعالنـــــــاتبالشــــ

   ةوعيالت

. بحـــــــــوث مــــــــــا بعــــــــــد انتهـــــــــاء الحملــــــــــة ) التغذيــــــــــة

هنــا هــو مقارنــة النتــائج النهائيــة للحملــة مــع  (:املرتــدة

تـــي وضــــعت كأســـاس لهـــا وذلــــك لالرئيســـية ا األهـــداف

 األســسمن اجل معرفة مــدى مــا حققتــه الحملــة مــن 

ــا  واألهـــــداف مـــــن هـــــذ  التغذيـــــة  ويســـــتفاداملنوطـــــة بهـــ

ــا بعـــــــد  عنـــــــد تخطـــــــيط وتنفيـــــــذ حمـــــــالت فيمـــــ

ــــد ن ـــابهة  ويوجـــــــ ــــرة مشـــــــ ــــاذج كثيـــــــ ــــانمـــــــ  باإلمكـــــــ

 االستعانة  

 

ــا بــــين املنــــا   النو بهــــا  عيــــة لتقيــــيم الحملــــة مــ

للوصــــول  والكميــــة لبحــــوث التغذيــــة املرتــــدة 

 املرغوبة   اإلجابات إلى

 

 

 

 

 

ائر       مثال من الجز



 :التنفيذ والجدولة تعيين ووض  خطوات   

ـــــد ـــــتكماال لتحديـ ـــــاليب اسـ ـــــات  األسـ ـــــة /التكتيكـ ـــــق املرحليـ ـــــل فريـ يعمـ

علــــى تفصــــيل وتحديــــد الجدولــــة الزمنيــــة لرســــائل  أيضــــاالتخطــــيط 

ــة الحملـــة  عــــد  ســــابقاذكرنـــا كمــــا وادراتهــــا   هاإجـــراءات تنفيـــذوخارطـ

  11للصفحة 

.مواصفات الجدولة وخطوات التنفيذ   

اتهال يمعن قياسه ما اليمعن ”  “ ادر

What  you can not  measure  
 You can not  manage   

عــــــن ممارســــــة  مســــــ ولةحتــــــاج الدراة ي الحملـــــة كمشـــــروع

ـــــــــع  ـــــــــطةجميـــــــ ـــــــــة األنشـــــــ ـــــــــذ، االدرايـــــــ ـــــــــيط ، التنفيـــــــ ) التخطـــــــ

 بأقـــــــل املشــــــروعلضــــــمان انجـــــــاز (والســــــيطرة علــــــى املـــــــوارد 

 اإلشـــرافتكلفـــة وضـــمن الوقـــت املحـــدد مـــن خـــالل عمليـــة 

يجــب  ء في تنفيـذ الحملـةقبل البد، لذا واملتابعة الفعالة 

برنــامج شــامل وتنزيلــه فــي  أن يقــوم فريــق التخطــيط إعــداد

شـــكل جـــداول او خـــرائط عمـــل لكـــل مـــن  إجـــراءات ادارة و 

لرســــــــــائل   ، توقيــــــــــت والجدولــــــــــة الزمنيــــــــــة حملــــــــــةالتنفيــــــــــذ 

 لنبدأ بـــــــ:   وأنشطة الحملة 

 ادراة وتنفيذ الحملة : 

 أهـدافهاي لنجاحهــا وتحقيــق ال يكف التخطيط الجيد للحملة

 ا مــا نــرى ســقوط حملــة جيــدة بســبب ســوء االدراة والتنفيــذر فكثيــ 

االدراة مهمــــة الن الحملــــة تحتــــاج الــــى تنفيــــذ والعكــــس صــــحيح ، فــــ 

والعمليــات البحثيــة فــي أوقــات محــددة وذلــك  األنشــطةالكثيــر مــن 

العامـة للحملـة وتوقيـت  واالستراتجيات األهدافمن اجل تحديد 

ــــذها  ـــ ــــاجتنفيـ ـــ الرســــــــائل وتوزيعهــــــــا علــــــــى الوســــــــائل االتصــــــــالية  وإنتـ

داخـل  املنظمـة او خارجهـا التنسيق مـع الجهـات املختلفـة  وكذلك

 الحين .في وغيرها من األنشطة سنفصلها 

ــة أن هنـــــــاك   برامجيـــــــة وأســـــــاليبطـــــــرق شـــــــتى والحقيقـــــ

 يمكـــن  االســــتعانة بهـــا مـــن اجــــل تســـهيل عمليــــة متنوعـــة

ومـــن اجــل تحديــد املســـؤوليات  وأنشــطتهاتنفيــذ الحملــة 

ـــــــرق  وتنظـــــــــــــيم وتنســـــــــــــيق عمليــــــــــــــة ــــــذ  الطـــــــ ــــــذ وهـــــــ التنفيـــــــ

نــــــــــوع  الحملــــــــــة ومــــــــــدتها  فتختلــــــــــف بــــــــــاختال  واألســــــــــاليب

ائط فهنالـــك مـــثال  ...الـــخ التطبيقـــي  وحســـب املجـــال خـــر

وهــي جــداول ســهلة تــربط بــين ثالثــة  Ganttانــت غ عمــل

 أبعاد أساسية في عملية التخطيط وهي :

 النشاط املطلوب تنفيذ   

 القائمون بتنفيذ   األفراد 

 .زمن بدء العمل وانتهائه 

تظهــــــــر العالقـــــــات بــــــــين  Pertشـــــــبعة بيـــــــرتوهنـــــــاك 

أكثــــر وضــــوحا مــــن خــــرائط جانــــت تحقــــق  األنشــــطة

ــا أهمهـــا مســـاعدة املخطـــط  هـــذ  الشـــبكة عـــدة مزايـ

 األنشطةفي تحديد 

ــا وتحديـــــــــد مســـــــــؤولية كـــــــــل فـــــــــرد نوتتابعهـــــــــا وأزم  تهـــــــ

ــى  ــد البــــــالنظر الــــ  األنشــــــطةنشــــــاط وتوقيتــــــه وتحديــــ

ــا  تـــــأخيريحـــــدث  أنحرجـــــا التـــــي ال يجـــــب  األكثـــــر فيهـــ

الشــــبكة يســــاعد القــــائمين  ذ والتمثيــــل البيــــاني لهــــ 

علــى  املــدى  على الحملة خاصــة عنــدما تكــون طويلــة

ــاذ القـــــــرارات وتنفيـــــــذ النشـــــــاطات التـــــــي ينبغـــــــي  اتخـــــ

وعلـــى حســـب التسلســـل الزمنـــي  أوقاتهـــاتنفيـــذها فـــي 

 لها  

األجنــدة مــن خاللهــا توضــع  قائمة املهام كما هناك 

ــة اليوم ــتم عبرهـــا  أو األســـبوعية أويـ ــي يـ الشـــهرية التـ

   .وترتيبها أهميتهانشاطات على حسب تنفيذ ال

 ــر عـــــد إلـــــى هـــــذا الســـــند اإليضـــــا ي ــال لتقريـــــب الصـــــورة أكثـــ وكمثـــ

 واملقــدم إلــيعم  فـــي أولــى املحاضــرات بالجامعـــة /نســخة ورقيــة ، مقـــال 

النيابـــــة والحملـــــة املبتـــــورة ، مجلـــــة صـــــناعة  العالقـــــات العامـــــة بعنــــوان : 

  80،ص 2015، ماي 13،العدد

  

 



 

 وهي :   ملراحل وض  خطة التنفيذهذه األسئلة عبارة عن محاور كبرى 

 تحيين األهداف املخططة مسبقا وترتيبها   

 تحديد واختيار البدائل االستراتيجبة املناسبة لتحقيق األهداف   

 صياغة ووضع األنشطة الالزمة لتنفيذ البدائل ودراسة الترتيب املنطقي لألنشطة   

 ة تحديد الوقت الالزم لتنفيذ كل نشاط رئيس واألنشطة الفرعي 

 تحديد املوارد الالزمة لتنفيذ كل نشاط   

 تحديد األدوار املسؤوليات   

 تحديد أساليب املتابعة الالزمة ملراجعة عمليات التنفيذ  

 مراجعة تكامل خطة التنفيذ  

 وضع جدول التنفيذ النهائي   

ـــــــــــــــرف           ــــــــ لنتعـــــــ

علــــى  نمــــاذج أهــــم األســــ لة التــــي يمكــــن 

طرحها عند رسم خرائط العمــل لتنفيــذ 

جداريـــــــه أوراق اقـــــــرأ  ةالحمـلـــــــ مشــــــــروع 

: التاليــة  (Post-it note)املالحظــات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ا 

 ما هي الصالحيات املقدمة من طرف اإلدارة العليا

 لفريق الحملة ؟  

 خذ  أل  هل هناك حاجة لتنسيق مع جهات أخرى

 تصاريح املوافقة منها ؟ 

العوامل التي يمكن ان ثؤثر سلبا على الحملة  ماهي

 عامل التشويش  /

 بخطة تنفيذ الحملة ؟املرتبطة  املخاطر  ماهي 

 كيف يمكن تجاوز املخاطر املحتملة ؟ 

. واملهمات الالزمة لتحقيق  ما األنشطة

 البدائل املختارة ؟

.ما أولويات هذ  األنشطة واملهمات ؟ 

.كيف يمكن ترتيبها ؟ 

 الكافية  النجاز كل نشاط؟الزمنية ما املدة 

.  الالزمة لضمان واملعدات ماهي املوارد

 نشاط ؟ كل تحقيق 

. ما درجة االنسجام والترابط بين األنشطة

 ؟الفرعية لتحقيق النشاط الرئيس ي 

. هو نطاق الحملة وحدودها ما

 تنظيميا وماليا ( ؟)جغرافيا ، 

 املوارد البشرية التي تحتاجها .ماهي

 الحملة ؟

.التي سوف توكل  اللجان واالعضاء من

 إليها مهمة تنفيذ األنشطة ؟ 

. ما هي مسؤولية ودور كل فرد في املهام

 املوكلة اليه ؟ 

.ية الكافية لكل مس ول ماهي املدة الزمن

 ام املوكلة اليه؟ النجاز امله 

 

 ماهي اساليب املتابعة املناسبة  ملراجعة عمليات

 التنفيذ؟

 ؟االداء في التنفيذكيف يمكن متابعة حسن 

 سيقوم بعمليات املتابعة واملراقبة ؟من الذي 

 عتماد عليها في املتابعة  ماهي املؤشرات التي يمكن اال

  ؟الحملةتنفيذ 

 ملتابعة الحملة هل هذ  املؤشرات جيدة 

 ماهي ردود األفعال املتوقعة عند انطالق الحملة ؟

  ما انسب طرق الجدولة وأساليب

 البرمجة املمكنة استخدامها إلدارة الحملة  

  ما نموذج العمل املقترح لتنفيذ

الحملة  داخلي ام عن طريق وكالة او 

 مشترك ؟

 

 متى ستكون بداية الحملة  وملاذا؟ 

؟متي ستكون نهاية الحملة ، وملاذا 

  ما توقيت اإلعالن عن الحملة؟ 

  ماهي الوسائل واألساليب االتصالية

اإلعالن عن انطالق الحملة املستخدمة في 

 ؟

 

  ما هو أسلوب الجدولة الزمنية املتبع

 للحملة متصل ام متقطع ؟

  ما نوع الجدولة الزمنية لرسائل الحملة.

  ؟متساوية و متدرجة ، متذبذبة أ

ناريو اإلطالق لجاهزية الحملة  ي.ما س

  متدرج ؟كامل أو 

 

 

ماهي املؤشرات لتحقيق كل هدف ؟ 

 ماهي األنشطة التي تغطي مؤشرات

 تحقيق كل هدف؟    

. مامدى تغطية كل نشاط ملؤشرات

 تحقيق كل هدف ؟ 

 

   



 لجدولة الزمنية :

ــان  ــى رســـم جـــدول تنفيـــذي لبيـ ــاج الحمـــالت إلـ تحتـ

خـــــالل الفتــــــرة  أوقـــــات بـــــم الرســــــائل بدقـــــة كافيــــــة

 يســــاى بالجدولــــةحملـــــة فيمـــــا الزمنيـــــة املقـــــررة لل

الوســـــــــائل الرســـــــــائل و مواعيـــــــــد ونوعيـــــــــة بتحديـــــــــد 

ـــــتخدمة ـــــاليب/  املســـــــ ـــــة االت األســـــــ ـــــالية الخاصـــــــ صـــــــ

التكــــاليف املخصصــــة  وأيضــــابالعالقــــات العامــــة  

أو أســــــلوب لبــــــم ونشــــــر الرســــــائل فــــــي كــــــل وســــــيلة 

 . اتصالي 

في عملية نجاح الحمالت ما يمكن  فدور الجدولة

ــيم  ــيلة  ألوقــــــــاتعملــــــــه مــــــــن تنظــــــ البــــــــم لكــــــــل وســــــ

 مهــذا التنظــيســتمرار الحملــة باو  اتصــالي أســلوب/ 

ــي بـــ  يمكـــن  ــي الـــتحكم فـ ــائل فـ التـــي  األوقـــاتم الرسـ

يتواجــــــــــد فيهــــــــــا الجمهــــــــــور بحســــــــــب اســــــــــتخداماته 

 األســـــــــــــاليبتفاعلـــــــــــــه مــــــــــــع و  اإلعالميــــــــــــةللوســــــــــــائل 

كمــا تســتطيع الجدولــة تحديــد  األخــرى االتصــالية 

التـــــي عــــــن  ل والتكــــــرار واالســـــتمرارمعـــــدل الوصـــــو 

  . للحملة  تحقق الكثير من النجاحا يطريقه

بـــــــالرجوع قلـــــــيال الـــــــى الخلـــــــف  مصــــــادر جدولــــــة : 

ــــرح  11صـــــــــــفحة  ــــدول مقتـــــــ ــــا جـــــــ ــــد طرحنـــــــ ــــا قـــــــ كنـــــــ

 أصــــــــــحاب/ الجمهور لالسترشــــــــــاد بــــــــــه فــــــــــي تحديــــــــــد 

عناصـــر  تكتيكـــات اختيـــار عنـــد وخاصـــةاملصـــلحة 

ــا اشـــــرناالنمـــــوذج االتصـــــالي   فـــــي  انـــــه يســـــاعد أيضـــ

عمليـــة  فـــي  التنفيـــذ خاصـــةوضـــع خطـــوات  عمليـــة

ــى كثيـــــــــر مـــــــــن  الجدولـــــــــة البـــــــــد مـــــــــن الحصـــــــــول علـــــــ

ــها  ــة نفســـ ــي تتعلـــــق بأهـــــداف الحملـــ املعلومـــــات التـــ

واملعــــــايير التــــــي تحكمهــــــا وفيمــــــا يلــــــي   وإســــــتراتجيتها

 بعضا من هذ  املعاير : 

 

املعايير الخاصة بالوصول والتعرار   

 واالستمرار  

الخاصـــــة بماهيـــــة أهـــــداف  األســـــ لةعلـــــى  وتتعلـــــق باإلجابـــــة

الحملــة وهــل نريــد الوصــول الــى جمــاهير كبيــرة بغــض النظــر 

عـــن التكـــرار أم هـــل نريـــد تكـــرار الرســـائل الـــى جمهـــور صـــغير 

 ؟ وما حجم التكرار وما املدة الزمنية املقررة للحملة

افيـــــــــــة :   املعـــــــــــايير الخاصـــــــــــة بالتغطيـــــــــــة الجغر

وتتعلــق بمعرفــة الجهــات التــي تريــد الحملــة الوصــول 

   هذ  الجهاتوأولوية أهمية  إليها

 واالســــــــــــــاليب  املعــــــــــــــايير املتعلقــــــــــــــة بالوســــــــــــــائل 

ــائلاالتصـــالية :  ــاليب  وتخـــص الوسـ ــالية  واألسـ االتصـ

ــــل وسيلة ــة كـــــــ ــ ــــتخدامها وأهميـــــــ ــــن اســـــــ ــلوب/ املمكـــــــ ــ  اســـــــ

 .وكيفية استخداماتها لتحقيق أغرام الحملة 

 

اتيجيات  ــائل توزيـــــــــــ  جدولـــــــــــة اســـــــــــتر  ووســـــــــــائل رســـــــــ

 زمنـــــــي  الجدولـــــــة هـــــــي رســــــم برنـــــــامج تنفيـــــــذي  : الحملــــــة

ــائل  ــع الرســـ ــامج علـــــى توزيـــ ــتمل هـــــذا البرنـــ للحملـــــة ويشـــ

ــامج  ــع البرنـــ ــائل خـــــالل مـــــدة الحملـــــة ويخضـــ علـــــى الوســـ

لعـــدة اعتبـــارات واســـتراتيجيات مهمـــة ينبغـــي تحديـــدها 

 :لرسم الجدول وفقا لها وهي 

 

اتيجية  وهــي العــدد الكلــي  الوصول  إستر

 الذي تحاول الحملة الوصول اليه   لألاخاص

اتيجية  ــتر وهــــــي عــــــدد مــــــرات  التعـــــرار إســـ

 عرم الرسائل خالل فترة زمنية محددة  

اتيجية  وهـــــــــي طـــــــــول  االســــــــتمرارية إســــــــتر

 املدة الزمنية التي تستغرقها الحملة بشكل متواصل  

اتيجية  ــتر حيــــم جدولـــة الوســـائل : إسـ

 : جيتنأحد االسترات إتباعيتم 

اتيجية  رســــــــــائل تســــــــــتخدم أن التكامـــــــــل : إســـــــــتر

 بشـــــكل الرســـــائل لبـــــم بعضـــــها مـــــع مجتمعـــــة الحملـــــة

لالستفادة من عامــل التــداخل  واحدة فترة في تكاملي



 يــوم فــي مبثوثــة الرســالة تكــون  كــأن وازدواج التعــرم

ــد ــا  الوســـــــائل كـــــــل  فـــــــي واحـــــ  عـــــــن التوقـــــــف يـــــــتم أيضـــــ

ــي اســـتخدامها ــرة فـ ــة هـــذ  نفســـها الفتـ  تســـاعد الطريقـ

 الجمهــــــــــور  مــــــــــن كبيــــــــــرة قطاعــــــــــات الــــــــــى الوصــــــــــول  فــــــــــي

   املستهدف

: اتيجية التعاقــــــب ــتر وتقـــــــوم علـــــــى مبـــــــدأ  اســــ

اســــــــــتخدام الوســــــــــائل وتتــــــــــابع  تفضــــــــــيل تعاقــــــــــب 

ــرة  بحيـــــم ال تســـــتخدم فـــــي نفـــــسواألســـــاليب  الفتـــ

 وتحقيـــق عنصـــر االســـتمرارية فـــي الحملـــةالزمنيــة 

   امليزانيةكثيرا ماتستخدم هذ  الطريقة لضعف 

يعنــــي تحديــــد أيــــام البــــم توزيــــ  الزم ــــي :  

الشـــــهور ويمكـــــن ، واألســـــابيع األيـــــاماملوزعـــــة علـــــى 

 :  الطرق التالية في التوزيع إحدى  إتباع

 

ــتمر الرســـــــائل :  التوزيـــــــ  املســـــــتمر   دون  أي تســـــ

 انقطاع خالل املدة الزمنية للحملة 

بــــم ونشـــر الرســــائل أي يـــتم :  التوزيـــ  املتقطـــ  

 واألشـــــــــهر كاألســـــــــابيعفـــــــــي فتـــــــــرات زمنيـــــــــة معينـــــــــة 

 نهائيا في فترات أخرى  وتتوقف 

ــة  التوزيـــــــ  املركـــــــز  ــى أن يـــــــتم تركيـــــــز الحملـــــ : بمعنـــــ

ــهر  معـــين خـــالل مـــدة زمنيـــة محـــددة مـــن العـــام شـ

مثــــل شــــهر رمضــــان أو فصــــل الصــــيف  او حــــدث 

 كأس العالم مثال  /رياض ي 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــاويةالجدولــــــــة   الحملـــــــــة : بحيــــــــث تســــــــتمر  املتســــــ

نشــر وبــم بــنفس الكثافــة خــالل فتــرات الحملــة ، 

 كل شهر   األسبوعفي  ةواحدرسالة 

 

الحملــة فــي  : بحيــم يــتم تركيــزالجدولــة املتالشــية 

  تدرجيا حتى النهاية البداية ثم تتناقص الرسائل 

 

بحيــم تبــدأ الحملــة ضــعيفة :  الجدولـة املتناميــة 

 ثم تزداد كثافتها وتقوى مع مرور الوقت  

 

ــي خــــط منــــتظم :  الجدولــــة املتذبذبــــة  ــي ال تســــير فــ وهــ

 . الرسائل أحيانا تزيد 

 

 

 

 

 

  أوراق جداريـــــه اقـــــرأ الحملـــــةقبـــــل رســـــم الجدولـــــة  طرحهـــــا يمكــــــن التـــــي األســـــ لة أهـــــم نمـــــاذج  علـــــى لنتعـــــرف

اتيجيا“ التــــــــي  تيمعــــــــن االســــــــتعانة باالســــــــتر

تحــــــــــــدد نشـــــــــــــاا ادراة العالقـــــــــــــات العامـــــــــــــة  فـــــــــــــي 

ــا الوقائيـــة والعالجيـــة  خاصـــة تخطيطهـــا لبرامجهـ

ــة باملخــــاطر واألحــــداث  ــة الحملــــة محفوفــ وان خطــ

                                                                                     12عد للصفحةالطارئة 

 



 

 :  التالية  (Post-it note) املالحظات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ما سبب اختيار هذ  االستراتيجة ؟ 

  هل تتوافق مع أهداف الحملة ؟

  هل تراعي موضوعها والجمهور

الخاص بها ؟ والوسائل والرسائل 

 فيها ؟ املستخدمة  

تحديد ما نوع االستراتيجة التي ينبغي استخدامها عند 

 ؟ مدى الكثافة في نشر الرسائل 

  هل املطلوب أن تكون الحملة ذات جدولة متساوية من

 حيم الكثافة من بداية الحملة حتى نهايتها ؟ 

تستخدم جدولة متالشية حيم تبدأ بكثافة في بم   هل 

 الرسائل ثم تقوم بتخفيض الكثافة ؟

دأ باستخدام  كثافة متدرجة تبدأ منخفضة ثم  هل تب

تبدا بالتنامي حتي يصبح بم الرسائل في نهاية الحملة كثيف  

 م؟  دون انتظا ةجدا أم هل تختار  جدولة متذبذب

 

  ما الطرق واألساليب التي ينبغي استخدامها

عند تحديد استراتيجة التوقيت الزمني للحملة  

 ؟ 

  هل يوجد امكانية بم ونشر الرسائل بشكل

متواصل ومستمر طوال ايام الحملة ؟ ام  

 االكتفاء على التوزيع املتقطع؟ 

 

  ماهي املعايير التي تحتكم اليها الحملة

في اختيار اإلستراتجية املناسبة لتوزيع 

 رسائل ووسائل الحملة ؟

 ماهي أولويات اختيار معايير توزيع

 ومستوى كثافتها؟الوسائل والرسائل 

   ما اإلستراتيجية التي ينبغي استخدامها

 عند توزيع الوسائل  ؟ ابها افضل ؟ 

  هل حسب فترات اليوم ؟ اي أن لكل فترة

زمنية من اليوم استراتيجة معينة في توزيع 

 الوسائل ؟ 

   كيف يتسنى استخدامها؟ 

  ما الظروف التي تحول دونها؟ وكيف يمكن

 تفادبها ؟ 

  ؟   فضل لحملةهل هذ  اإلستراتيجية األ 
  



 

 

 

 :ول التنفيداجد 

 

 

 

 خطة املتابعة مصفوفة  نماذج 

 

 

 

 جدولة الزمنية : ال 

الهدف 

اتيجي   االستر

الهدف 

ائي   اإلجر

مؤشر   األنشطة

  ءاألدا

مسؤول 

 التنفيذ 

خطوات 

 التنفيذ 

زمن  

 التنفيذ 

 تاريخ التنفيذ  املدة  مكان التنفيذ

 شهر فيفر   شهر جانفي 

 4أ 3أ 2أ 1أ 4أ 3أ 2أ 1أ

                 

                 

مهمة اإلنتاج اإلذاعي 

 والتلفزيوني

الشخص 

 ل ؤ و املس

موعد 

 التنفيذ 

مساعدات خارجية من أجل 

 اإلنتاج
 املجمل  العمية  الكلفة  (xحدد)

        

اختيار فر ي  

 اإلنتاج

موعد   املسؤول

 التنفيذ 

عدد  املقاسات نوع املطبوع 

 ال سخ

  الكلفة

 العمية

 

 املجمل 

مستلزمات االنتاج 

 الطباعي
 ( xحدد)

           

           

 املخرجات املتحققة  تاخر في التنفيذ تم في الوقت املحدد نسبة التحق  لم يتحق  تحق   خطوات التنفيذ ال شاا

        

 وقت االنتهاء املتوق  من املراحل املتأخرة  املتخذة للتغلب على الصعومات  اإلجراءات الصعومات  خطوات التنفيذ  ال شاا 

     

 ايام البث دالة التعرار   توقيت البث من......الى................      الرسائل  مدة البث   الوسيلة  

 الفترة املسائية   فترة الظهيرة   الصباحيةالفترة 

        

ائط العمل والجدولة    مقترح لبعض خر



 

 

انية    :  تحديد امليز

ــة العمـــــــــو  ــة تعتبـــــــــر امليزانيـــــــ د الفقـــــــــري بالنســـــــــبة لخطـــــــ

قــــــــــوم ي لفريــــــــــق التخطــــــــــيط أنفــــــــــال يمكــــــــــن  حملــــــــــة ال

د املبــــــــــالت الالزمــــــــــة لتغطيــــــــــة رصــــــــــ ي أندون نفيــــــــــذ التب

ــــات ـــــاليف  النفقـــــــ ــــمل تكـــــــ ـــــي تشـــــــ ــــاجالتـــــــ ـــــور  اإلنتـــــــ  وأجـــــــ

تكــــون امليزانيــــة دقيقــــة ومفصــــلة  أنالعــــاملين ويجــــب 

 :م  تركيزها على جانبين أساسين

. يتخلله الذي  : والتشغيلي اإلبداعيالجانب

 واالتصالي اإلعالمياملحتوى  وإنتاج إعداد

.وتشمل تكاليف النشر  الجانب التسويقي :

 والترويج للمحتوى 

 

 

 

 

 

 

 

ــة العمليـــة الحملـــة يكـــون تمويـــل التخطـــيط لإذا  مـــن بدايـ

ويجب أن يقوم على أساس تعدد املصادر التمويلية التي 

ــــــــفافية  ــــــــوات وشـــــــ ــــــــوح الخطـــــــ ــــــــتمرار ووضـــــــ ــــــــمن االســـــــ تضـــــــ

ــة  ــة التـــي تـــدار بهـــا خطـ املعلومـــات ويســـمح بمعرفـــة الكيفيـ

الحملــة والطريقــة التــي يمكــن بهــا الحصــول علــى التمويــل 

ــالي يحقـــق  ــةالـــالزم وبالتـ ــة   إمكانيـ ــائج املحققـ القيـــاس للنتـ

 الحملة  فأهدان م

انية.  على فري  التخطيط يعتمد  ولتحديد امليز

 : عدد من العوامل الرئ سية منها

 

 

 

 

 برامج ديدن  لذي تلف فيهاطبيعة املدار  

كما  السمعة وإدارةالصورة الذهنية  بناء وحمالت 

اينا سابقا في الوحدة الثانية   . ر

 في  وأنشطتهاالعالقات العامة   تموقع/ موضعت 

  ضمن زاويتيه للمنظمة  ل املتكامل /الشاملاالتصا

االتصال و زاوية املتكامل  التسويقي االتصال

) االتصال الداخلي والخارجي  السلوكي املتكامل

  واالتصال االجتماعي /العمومي (

 الحملة املنفذة في األساليب االتصالية حجم  

 أيام ، ملتقيات ، ورشات عمل ، معارم ...الخ

طلوبة لتنفيذ امل واملستلزماتنوعية املوارد  

  بثها و  الرسائل نشرها إنتاجمن وسائل وتكلفة  الحملة

 أصحاب املصالح/ طبيعة الجمهور املستهدف 

 .االتصال املناسبة للحملة ستراتيجيات وا

 

والسؤال املطروح كيف  : مصادر التمويل 

  س تم تمويل الحملة ؟

 من املنظمة ؟ ليهل بأسلوب داخ 

 ؟رعاية طرف آخر أم  

ماذا يمكــن و يمكن الحصول على دعم حكومي ؟ له 

 تقدم للحملة ؟ أن

   ؟اإلعالمية تساعدات التي ستقدمها املؤسساما امل 

 ما هي امليزانية املتوقعة ؟  

 

 

انية على مراحل ” يتم توزي  امليز

تنفيذ الخطة ابتداء من التخطيط 

انتهاء بالتقييم  و

للعالقات  إسقاط هذ  األس لة وفقا للمجال التطبيقي 

  ،، القطاع الخاص الجمعو   العمل)  العامة

 ( القطاع الحعومي ...

 



والتنبؤ بها من خالل استقراء  خاطر طريقة الدراة امل حملة  : توفر كل خطة املخاطر  واألزمات ادراة  

سة حاالت ة نفسها من جهة وكذلك من خالل درانظمتجارب الحمالت السابقة في امل األحداث والتعلم من

غير املتوقعة   األزماتإلدارة  وتحضير السيناريوهات املناسبة ات أخرى ،نظمتعرضت لها حمالت في م

 ةاألزميدير وضع هيكل لفريق  إلىتعتمد كل خطة لذا   بالشكل السليم والحرص على تجاوزها وعدم تكرارها

 ة.استباقيخطة  إعداد/ وخاصة املتكررة منها  األزمةالتصاالت وكذلك تحديد خطوط عريضة 

 مقتطف: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

الالزمــة العتمــاد خطــة ت  القــراربعــد اتخــاذ جميــع 

ــــــروف  ــة الظـــــــ ــــ ــة وتهي ـــــــ ــــ ــة  الزمنيـــــــــــــةالحملـــــــ واملكانيـــــــــــ

ــبة  ــأتياملناســـــ ــة  تـــــ حيـــــــث  ةواملتابعـــــــ  التنفيـــــــذمرحلـــــ

 على محورين رئ سين هما :كفاءتها تعتمد 

 كفاءة التخطيط وفعاليته   

ــاءة  منفـــــــــــــذي العمليـــــــــــــة ومـــــــــــــدى  كفـــــــــــ

 التزامهم بالتخطيط املسبق  

 : خطة العمل إجراءاتتنفيذ . 

بعـــــــــد أن ثــــــــــم الحصـــــــــول علــــــــــى التمويـــــــــل الــــــــــالزم 

اإلجــراءات واألنشــطة تنفيــذ للحملــة يــتم البــدء ب

 :مراعاة في ذلك املتف  عل ها في الخطة و 

 

قبــــــل إطــــــالق الحملــــــة اإلعــــــالن عنهــــــا عبــــــر  

مختلـــف وســـائل اإلعـــالم والتـــرويج لهـــا باالســـتعانة 

باألســـاليب االتصـــالية الخاصـــة بالعالقـــات   أيضـــا

ــا مــــع  عقــــد لقــــاءات العامــــة  فــــي فتــــرة أســــبوع تقريبــ

تســــــبق القيــــــام باألنشــــــطة املختلفــــــة ووضــــــع آليــــــة 

  .لكل مرحلة من املراحل

 

ــــات   ــــة املتطلبـــــــ ــــوفير كافـــــــ ــــى تـــــــ ــــل علـــــــ العمـــــــ

ــــذ  ــــــــ ــــة بتنفيـــــــ ــــــــ ــــتلزمات الخاصـــــــ ــــــــ ــــطة واملســـــــ ــــــــ األنشـــــــ

 وتحديــدها بالطريقــة التــي تــم اختيارهــااالتصالية 

 في مرحلة التخطيط 

 

مع امتالك فريق التنفيذ للمهارات  

بما يضمن التفاعل  األداءالالزمة واملرونة في 

تي السريع مع مفاج ت امليدان وانحرافات ال

  الحملة .تطرأ على 

 

   متابعة الحملة :. 

ــع  املتابعـــة ــة الروتينيـــة الخاصـــة بجمـ هـــي العمليـ

 ختلفة  والعمليات امل األنشطةاملعلومات عن 

لدراســــــــــة  راراتللحملــــــــــة وتســــــــــتخدم هــــــــــذ  القــــــــــ 

الوضـــع الحـــالي لعمليـــات التنفيـــذ وتحديـــد مـــدى 

ويجــب أن  النحراف ما بين التخطيط والتنفيــذا

ة مســبقا أثنــاء خطــة موضــوعتــتم املتابعــة وفــق 

مــــن أن الحملــــة تســــير   لتأكــــدمرحلــــة التخطــــيط 

 .الصحيح في الطريق 

ــير  إلـــــىوتهـــــدف هـــــذه الخطـــــوة  التأكـــــد مـــــن ســـ

عمليــة التنفيــذ وفــ  الخطــط املرســومة مــن 

انب التالية خالل  : التقييم الدور  للجو

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابط واليات التنفيذ واملتابعة   :  ضو

 الحملــة  أو فشلاملرحلة الفاصلة في نجاح 

 التخطـــــيطاالئـــــتالف  بـــــين طمـــــوح ب بحـســــ 

 آليـــــــاتواالســـــــتجابة ملـــــــا وضـــــــع خاللـــــــه مـــــــن 

 من ذلك :املتابعة وضوابط للتنفيذ و 

 

مجموعـــــــــة تواصـــــــــل خاصـــــــــة  إنشـــــــــاء 

  بفري  الحملة :

 تنفيذ األنشطة بالطرق السليمة وفي الوقت املحدد   

 وصول الرسائل إلى الجمهور املستهدف   

اتيجية    انب األكثر نجاحا في اإلستر  الجو

 البرامج التي تحتاج إلى تركيز أو تعديل أو إزالة   

 سير األنشطة وف  الخطة الزمنية  

   تناسب النفقات املالية م  حجم تقديرات الخطة 

 

  متابعةتنفيذ و الحلقة الثانية :  

 ال  الحملة 

 حملة 



فاعلـــة لفريـــق  التواصـــل  جموعـــاتوحتـــى تكـــون م“

ــي  ســـميةيجـــب أن تكـــون ر  العمـــل علـــى ان تســـتخدم فـ

ــــذي  ــــدف الـــــ ــــ تالهـــــ ــــط أنشـــــ ــــه فقـــــ ــــن أجلـــــ ــــوم  و مـــــ يقـــــ

مـع إمكانيـة  نائبه عليها مس ول الفريق أو  باإلشراف

ـــــاء ــتمرارها  إلغـ ــا أو اســــ ــاء مهامهــــ ــة فــــــور انتهــــ املجموعــــ

 بحسب تقدير مس ول الفريق 

 

  

نظـــرا ملـــا تمثلـــه وســـائل االتصـــال الحديثـــة مـــن 

ــاختزالفيمــــا يتعلــــق  أهميــــة الوقــــت وســــرعة  بــ

 الجـــــــــــــــةواملع األداءالتنفيـــــــــــــــذ والفاعليـــــــــــــــة فـــــــــــــــي 

حملـــة ليفضــل أن يقــوم فريــق عمــل افوريــة ال

 باســــــــــــــتخدام مجموعــــــــــــــة للتواصــــــــــــــل  بإنشــــــــــــــاء

، لفـــــــــايبر: االحديثــــــــــة للتواصــــــــــل  اتتطبيقــــــــــ ال

الــــــــــــــــــــــوات ســــــــــــــــــــــاب ، م ســــــــــــــــــــــنجر، تــــــــــــــــــــــويتر ، 

ــــار  الفايســــــــــبوك ، انســــــــــتغرام ...الــــــــــخ واختيـــــــ

ــــل ــــا  األفضـــــــ ــــافة، منهـــــــ ــــة إضـــــــ ــــع إمكانيـــــــ ــى مـــــــ ــ  إلـــــــ

ـــــة  ـــــي الحملـــــــ ـــــاركين فـــــــ ـــــع املشـــــــ ـــــة جميـــــــ املجموعـــــــ

نظمـــــة بـــــذلك مـــــن داخـــــل امل ناملعنيـــــي واألفـــــراد

ــــل  ــــة التواصـــــــ ــــهيال لعمليـــــــ ــــا تســـــــ ــــن خارجهـــــــ ومـــــــ

 واملتابعة اللحظية خالل الحملة 

 

ــاي باســــم الحملــــة :  ــين نــــاط  رسـ إن  تعيـ

ة لـــ باســـم الحم نـــاط  رســـايتعـــين متحـــدث أو 

من شانه أن يوحــد التصــريحات الصــادرة عــن 

ــــــــات  ــي البيانـــــــ ــــــ ــارب فـــــــ ــــــ ــع التضـــــــ ــــــ ــة ويمنـــــــ ــــــ الحملـــــــ

ـــــــــن  ـــــــــذا فمـــــــ ـــــــــر لـــــــ ـــــــــة للنشـــــــ ــــــــات املتاحـــــــ واملعلومـــــــ

يبــدأ فريــق عمــل الحملــة بتعيــين  إنالضــروري 

باســــــــــمها قبــــــــــل البــــــــــدء فــــــــــي  النـــــــــاط  الرســـــــــاي

تفعيلهــــــا بحيـــــــم يتــــــولى التواصـــــــل مــــــع وســـــــائل 

اإلعـــــالم وإجـــــراء املحادثـــــات واللقـــــاءات وإلقـــــاء 

ظـــر تمــــام التصـــريحات نيابـــة عـــن الحملـــة ويح

االجتهــــاد فــــي نظمــــة علـــى أي اــــخص أخــــر فـــي امل

ــام  ــأي القيــــ ــدا  بــــ  األاــــــخاصدور مــــــن أدوار  عــــ

 فريـــــقهـــــم اســـــتيناء مـــــن رئـــــيس الـــــذين يصـــــرح ل

 الحملة 

 

 في تنفيذ الحملة :الوسطاء تفعيل دور  

 واألفـــــــــراد                كـــــــــل املنظمـــــــــات  يقصــــــــد بالوســــــــطاء

( املســـاهمين فـــي وصـــول واملـــؤثرين الـــرأي ) قـــادة 

ــــة  ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــائل الحملـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــىرســـــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــور  إلـــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ الجمهـــــــ

ـــــــز دور  املصــــــــــــــالح  أصــــــــــــــحاب/ فاملستهد ويتميـــــــ

الوســــــــــطاء فــــــــــي الحمــــــــــالت بمــــــــــا يضــــــــــفونه مــــــــــن 

) الرســائل ( التــي     واملــواد  املصــداقية والخبــرة

ــائلتــــدعم و  ها ويــــتم تعــــزز أهــــداف الحملــــة ورســ

مج الحملـــــة مـــــن لوســـــطاء فـــــي برنـــــاتفعيـــــل دور ا

 خالل الطرق التالية :

ـــــات   ـــ ـــــار املنظمـــــ ـــ ـــــراداختيـــــ ـــ القـــــــــــــادرين علـــــــــــــى  واألفـــــ

  الوصول والتأثير 

 ملحوظة 

يجب التفري  بين الناط  الرساي 

 واملستشار اإلعالمي 

 اقرأ  ابحث_ و



 

 سؤال

الترويجية الحملة كيف تعاملت 

توسطية وهران لعاب املأل ل

 ؟ م  أزمة كورنا2021

 

املطلوبة منهم وتوقيتهـا الزمنـي  األدوارتحديد  

 ضمن الحملة 

تقــــديم كــــل املســــاعدات التــــي يحتاجونهــــا لتنفيــــذ  

 (  األدوات، التدريب ، أدوارهم ) املعلومات

) اإلســتراتيجية ( تزويــدهم بخطــة الحملــة       

ومــــــــــــنحهم الفـــــــــــــرص للوصــــــــــــول إلـــــــــــــى الرســـــــــــــائل 

 االتصالية واإلعالمية .

   :عقد اجتماع دور  خالل فترة الحملة 

يعقــــــد فريــــــق عمــــــل الحملــــــة والفــــــرق أو اللجــــــان 

ــاق بـــــــــين  ــا دوريـــــــــا باالتفــــــ ــة عنـــــــــه اجتماعــــــ املنبثقــــــ

ــائه ــ ــــة  أعضـــــــ ــبا لطبيعـــــــ ــ ــــه مناســـــــ ــبما يرونـــــــ ــ وحســـــــ

ــة وتكالي يكــــون الهــــدف مــــن االجتمــــاع فهــــا الحملــ

ومعالجـــــــــة  اجداتهومســـــــــتعـــــــــرم ســـــــــير الحملـــــــــة 

يكــــون  أنوجــــدت كمــــا يجــــب  إنالقصــــور  أوجــــه

ــــق  ــاء الفريـــــــ ــ ــــتعدا أعضـــــــ ــــىمســـــــ  اتجتماعـــــــــــ اال  إلـــــــ

ــة  ةطارـئـــــ ال  األمــــــور إذا اقتضــــــت الحاجــــــة ملعالجــــ

 وعليه يجب :  العاجلة

 . ام بعمليـــــــــة الرصـــــــــد والتغذيـــــــــة االهتـمـــــــ

 ألي : إن عمليــــــــــة املتابعــــــــــة الدقيقــــــــــة   رتـــــــــدةامل

وتقويمــه فــي حينــه  األداءمهمــة تســمح بتطــوير 

لجنـــــة  أويقـــــوم فريـــــق  أنفمـــــن الضـــــروري  ذاـلـــ 

لــة وبقيـــادة أحـــد منبثقــة عـــن فريــق عمـــل الحم

الـــــــــدقيق لفعاليـــــــــات  رصـــــــــدأفـــــــــراد  بعمليـــــــــة ال

 اليوميـــة بمــــا فـــي ذلــــك رصــــد وأنشــــطتهاالحملـــة 

ــاهر قصـــــور  ــة ومظـــ ــى الحملـــ  األداءالهجـــــوم علـــ

يقــوم الفريــق برفــع تقريــر يحتــوي علــى  أنعلــى 

ــا يــــرا   األمــــور التغذيــــة الراجعــــة حــــول تلــــك  ومــ

 من توصيات تجاهها  

  . ــاء ــريعة أثنـ ــتجابة السـ تشـــعيل فريـــ  لالسـ

 األزمــات الظــروف الطارئــة /فــي حالــة  : األزمــات

عاجلــة تتسم به مــن طبيعــة اســتينائية ونظرا ملا 

فريــق أو لجنـــة تنبثــق عـــن  إنشـــاءيفضــل أن يــتم 

ريـــــــــــــق عمـــــــــــــل الحملـــــــــــــة ويتعلـــــــــــــق اختصاصـــــــــــــها ف

االستجابة والتدخل السريع ويمــنح هــذا الفريــق 

الصالحيات الالزمة لطبيعة عملــه ضــمانا لعــدم 

التقليديــــــــة  داريــــــــةاإل  األمـــــــور الوقــــــــت فــــــــي  إهـــــــدار

درجـــة مــــن املرونـــة فــــي  أق ــــ ىوعمـــال علــــى تـــوفير 

ــة أحـــداث الحملـــةالتعــــاطي مــــع  )انظــــر   العاجلـ

 ( 29الصفحة 

 

 فــعــرة             
 على شبكات التواصل االجتماعي ثريناملؤ إشراك  

ـــــل ال ـــــــيبفعـــــ ـــ ـــــــد فـ ـــ ـــــتخدام  تزايـ ـــــــل اســـــ ـــ ـــــــبكات التواصـ ـــ شـ

ـــــع  ل االجتمـــــاعي ـــــار الواسـ ـــــك واالنتشـ ـــــى تلـ ــــؤثرين علـ لمـ

ـــــبكات ـــــط  الشـ ـــــذ خطـ ـــــي تنفيـ ـــــم فـ ـــــتعانة بهـ ـــــبح االسـ أصـ

الحمالت بند محوري لنجاحها لذا توجب على فريق 

ـــــع   ــة أن يضـــــ ـــ ـــــ الحملـــــ ـــــ قائـمــــ ـــــــع  يناملؤثر ة ـبــــ ـــ ــى مواقـ ـــ علـــــ

ــاعي  ـــ ـــــل االجتمـــــ ـــــــيطالتواصـــــ ـــ ـــــداف  كوســ ــذ أهـــــ ـــ لتنفيـــــ

ـــة تواصــــل وبنــــاء عالقــــات مــــع الحملــــة  مــــع وضــــع خطـ

ومـا يتناسـب  ااالسـتفادة منهـ  لشخصيات التي يمكنا

ــي الجـــــزء حملــــة المــــع مجــــال  ــر ســـــنراه فــ ــيل أكثــ تفاصــ

 الثاني للوحدة الثالثة 

 



 

 

النمــــــوذج االتصــــــالي  تحـــــدثنا فــــــي محــــــور عناصـــــر

والبحـــــــوث التقيــــــيم  وأنــــــواعرجــــــع الصـــــــدى عــــــن 

والنــوع ،  املتقدمــة ، املعالجــة املســتخدمة فيــه 

ــيم بحـــوث  الثالـــم مـــن ــا يســـمو التقيـ ببحـــوث  ىمـ

والتــــي  -21أنظــــر الصــــفحة -التغذيــــة الراجعــــة 

تـــــتم بعـــــد نهايـــــة الحملـــــة ملعرفـــــة مقـــــدرا النجـــــاح 

التــي وضــعت  األهــدافالــذي حققتــه علــى ضــوء 

ر ييــتم فيهـــا وضــع املعـــايفــي بدايـــة خطــة الحملـــة و 

قيــاس نجــاح واملؤشــرات التــي ســيتم مــن خاللهــا 

ــا أل  لــــــذا رهــــــتم فريــــــ    هــــــدافهاالحملــــــة وتحقيقهــــ

 : يكما يلالنهائي لتقييم لخطة الحملة بوض  

ــيم  آليـــــــةوضـــــــ     أنيمكــــــــن فعالـــــــة للتقيـــــ

خارجيــــة  او  أطــــرافمــــن قبــــل التقيــــيم  يكــــون 

،  مشــــــترك قـــــد يكــــــون التقيـــــيم ذاتــــــي او تقيـــــيم

ثريــــــة آليــــــة عمليــــــة الحملــــــة   دارةإتضــــــع حيـــــم 

أدواتهمـــا مــن التقـــارير  بحيــم تحقــق التنـــوع فــي

ـــــة ــة املتابعــــــــــــة ،  الدوريـــــــ ـــ ـــــاالت الهاتفيـــــــ واالتصـــــــ

واســــــــــتطالعات  املحتــــــــــوى الرقمــــــــــي  والتحليــــــــــل

ــة اســــتخدام بالــــرأي  ــة والكيفيــ البحــــوث الكميــ

سواء عــن طريــق املقابلــة أم  املختلفة تقنياتهو 

الفعـــــــــــــال للتقيـــــــــــــيم  املالحظـــــــــــــة أو االســـــــــــــتبيان 

كافــــــــة مــــــــع ضــــــــرورة التوثيــــــــق ة لحمـلـــــــ راحــــــــل امل

الــدقيق لتحقيــق االســتفادة مــن التجربــة فيمــا 

ــتقبل ــي هـــذ   يسـ املعتمـــدة أن  اآلليـــةويفضـــل فـ

 بــــــــــــــ: تكون 

. : تنفيذ ورش عمل للتقييم الشامل 

ــذا  ــار هــــــ  اإلجــــــــراءاتأول  اإلجــــــــراءيمكــــــــن اعتبــــــ

ـــــة  ـــــات الحملـــــــ ــاء فعاليـــــــ ـــ ــد انتهـــــــ ـــ ـــــرورية بعـــــــ الضـــــــ

إدارة العالقــات تقــوم  أنيلــزم حيــم  وأنشطتها

بتنظــــــــــيم ورشــــــــــة عمــــــــــل متخصصــــــــــة  العامــــــــــة 

ــة والقـــــائمون  ــارك فيهـــــا فريـــــق عمـــــل الحملـــ يشـــ

ــا وكـــذلك  والجهـــات واالدرات ذات  األفـــرادعليهـ

ــة الحملـــــــة بصـــــــورة تفصـــــــيلية  ــلة ملناقشـــــ الصـــــ

قوتهــــــــا وضــــــــعفها والوقـــــــوف علــــــــى ابــــــــرز نقــــــــاط 

ت لهـــــــــــــــا أو عليهـــــــــــــــا لواملالحظـــــــــــــــات التـــــــــــــــي  ـــــــــــــــج

ــي  ــة فـــــ ــات تلـــــــك الورشـــــ لالســـــــتفادة مـــــــن مخرجـــــ

 ة  الدراسة التقويمي

. إليــك بعــض :  التقييم  ؤشراتتحديد م

 أهم املؤشرات املستخدمة في تقيــيم الحمــالت

تــابع الجــدول  -علــى ســ يل املثــال ال الحصــر  -

  التالي:

. ــارجي رأ نشــــــر اســــــتطالع : يقـــــــوم  داخلــــــي وخــــ

ــــة  ــــل الحملـــــــ ــــق عمـــــــ ــــدادفريـــــــ ــــتطالع  بإعـــــــ ــــرأي اســـــــ  للـــــــ

للحصــــــول علــــــى ردود ســــــات بمســــــاعدة مراكــــــز الدرا

الفعــــل مــــن جميــــع الشــــرائح املعنيــــة ونقصــــد بــــذلك 

ــا  ــ ــــة وأيضـــــــ ــــتهدف بالخطـــــــ ــــارجي املســـــــ ــــور الخـــــــ الجمهـــــــ

و تنفيــــذ خطــــة  إعــــدادالفريـــق العامــــل داخليــــا علــــى 

 تقـــــراراوكـــــل مـــــن ســـــاهم وشـــــارك فـــــي صـــــنع وتنفيـــــذ 

ــاقي االدرات   ـــ ـــــن بـــــــ ـــــة مـــــــ ـــــرالحملـــــــ ـــــتطالع  وينشـــــــ االســـــــ

لـــى تعتمــد ع  آليــات التواصــل الــداخليباســتخدام 

وكـــــذلك  نظمــــةتطالعات الــــرأي الداخليــــة فــــي املاســــ 

ــى بـــــــرامج تفاعليـــــــة ملعرفـــــــة مواقـــــــف   تواتجاهـــــــا علـــــ

ئهـــــــم فـــــــي ويم أداف منـــــــه تقـــــــ ويكـــــــون الهـــــــداملـــــــوظفين 

ـــــداد ـــــوات إعـــــــ ـــــذ خطـــــــ ـــــة  وتنفيـــــــ  أمـــــــــــا آليـــــــــــاتالحملـــــــ

 مؤشر التأثير مؤشر االنتشار

 الظهور والتعرار 

 التعرا للرسائل 

 التوزي  الجغرافي

 مدى تحسين الصورة الذهنية  

 الوعيو  عرفة امل مستوى 

 مدى اإلقبال والتفاعل

   تقييم  الحملة :  الثة الحلقة الث 



ــارجي ــل الخــــ مختلـــــــف  فتركـــــــز علـــــــى تـــــــوفير  التواصــــ

مــن دراســات املســتهدف  لجمهور باتصال االقنوات 

ــ لة اســـــتثمار بعـــــض و يدانيـــــةم فـــــي التواصـــــل   األســـ

ــالالهــــــاتفي  ــر مراكــــــز االتصــــ ــا    للمنظمــــــة،  عبــــ أيضــــ

املنظمــــة وقــــع كم االلكترونيــــةلوســــائل اب االســـتعانة

وحســــــــــاباتها علــــــــــى مواقــــــــــع التواصــــــــــل عبــــــــــر الــــــــــواب  

ــاعي لالســــــتفادة مــــــن البيا نــــــات فــــــي الدراســــــة االجتمــــ

 الشاملة للحملة التقويمية 

 دراسة تقويمية شاملة للحملة : إعداد 

ـــــات  ـــــز الدراســـــــ ـــــة مركـــــــ ـــــل الحملـــــــ ـــــق عمـــــــ ــــد فريـــــــ يمـــــــ

ــاحثين املختصـــــــــين أوباملنظمـــــــــة  ــارج  احـــــــــد البـــــــ خـــــــ

الــــذين يــــتم االتفــــاق معهــــم بنســــخة مــــن  املنظمــــة 

ــائق واملعلومــــــــات  ــة  والبيانــــــــاتجميــــــــع الوثــــــ املتاحــــــ

لديــه عــن الحملــة وكــذلك مخرجــات ورش العمــل 

 الــــــــرأي ت تطالعاالســــــــابقة والالحقــــــــة ونتــــــــائج اـســـــــ 

راســة تقويميــة د بإعــدادحم البا أوويكلف املركز 

ــاملة للحملـــــــــة م ــيات املناســــــــــبة  رفقـــــــــةشـــــــ بالتوصـــــــ

ــا  اإلدارة إلـــــــــــــىللحمـــــــــــــالت التاليـــــــــــــة لرفعهـــــــــــــا  العليـــــــــــ

 لوضـــــــــــــعها فـــــــــــــي االعتبـــــــــــــار عنـــــــــــــد وضـــــــــــــع الخطـــــــــــــط

 املستقبلية  

 :كتابـــة التقريـــر النهـــائي لتقـــويم الحملـــة  

 الشـــــاملة التـــــي تـــــم  بنـــــاء علـــــى الدراســـــة التقويميـــــة

مــن  بــاحثينكــز الدراســات أو من قبــل مر  ادهاإعد

 ورقـــــة عمـــــلبوضـــــع الحملـــــة  إدارةتقـــــوم  الخـــــارج 

حـــدد فيهـــا ت  ةتلخـــص خطـــة تقـــويم شـــاملة للحملـــ 

االســتفادة مــن مدى  زوتبرااليجابيات و السلبيات 

املخـــــاطر وذلـــــك   و التحـــــديات مواجهـــــة الفــــرص و 

 .حسبما ورد في الدراسة التقويمية

 

ــا : ألدبيــــاتتوثيــــ   إجــــراء   الحملــــة وفعاليتهــ

ــة التوثيـــق مـــن  ــي تعـــد عمليـ العمليـــات الضـــرورية فـ

ثيــق املعلومــات وحفــظ تو  هميــةيم أل يــ مرحلــة التق

فمــــن الضــــروري ان يضــــع فريــــق  نظمــــة تجــــارب امل

آليــة  لتوثيــق جميــع أدبيــات الحملــة علــى  حملــة ال

ــــــــمية يشـــــــــــــــمل الوثـــــــــــــــائق مـــــــــــــــن  أن ــــــــالت رســـــــ مراســـــــ

ومحاضـــــــــــــــر اجتماعـــــــــــــــات ومـــــــــــــــذكرات واتفاقـــــــــــــــات 

وفعاليتهــا كافــة وهــي  أنشــطتهاتوثيــق  إلــى باإلضــافة

عمليـــة يجـــب أن تبـــدأ مـــع أول مرحلـــة مـــن الحملـــة 

ــي  ــ ــــيط وال تنت ـــــــ ــة التخطـــــــ ــ ــي مرحلـــــــ ــ ــــاء  إالوهـــــــ بانتهـــــــ

 األرشـــــــــفةعمليـــــــــة وهـــــــــو   الـــــــــذكر التــــــــالي اإلجــــــــراء

والحفــــــــــظ والــــــــــذي يجــــــــــب أن تختــــــــــتم بــــــــــه جميــــــــــع 

 .فعاليات الحمالت 

ارت وثــــــــــــــائ  واصــــــــــــــد وأرشــــــــــــــفةحفــــــــــــــ   

 إجـــــراء واألرشـــــفةإن إجـــــراء الحفـــــظ  الحملـــــة:

عمليـــة التوثيـــق  ضـــمن باألســـاسيقـــع ضـــروري 

ونظرا ملا قد يقع فيــه مــن التقصــير أحيانــا ممــا 

يتســـبب فــــي ضــــياع كثيــــر مــــن الوثــــائق والجهــــود 

املبذولــة فــي إعــدادها فمــن الضــروري أن يقــوم 

فريق العمل بعد انتهاء عملية التوثيق الكامــل 

لوثــــائق الحملــــة بحفــــظ وأرشــــفة تلــــك الوثــــائق 

العلمية للمعلومــات  األرشفةوفق أحد أنظمة 

نظــام أرشــيف الكرتــوني  إدخالهــا فــي أهميــةمــع 

ظ افـــــــ لتعزيـــــــز حمايتهـــــــا والحنظمـــــــة خـــــــاص بامل

وقــــــــت  إليهــــــــاعليهــــــــا وتحقيــــــــق ســــــــهولة الرجــــــــوع 

ـــــــــــــة ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ ــــــــ ـــــــ ــــــــ ــــــــ .الحاجـــــــ



 

 

 

 

  

  ؟حولها  بأسلوب واضح  كللمحاضرة أكتب استفساراتبعد قرأتك . 
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ائي  البريد االلعتروني التالي :     إلى اإلجابة إرسالالطلبة يرجي  أعز

    dalila.hamrouche@yahoo.fr  

 hamrouche1983@gmail.com      

 

 لثة /الجزء األول ثامقترح تمارين استيعابية للوحدة ال

حدد مهام 2021ة الترويجية  أللعاب املتوسطية وهران ج الحملوذمن خالل نم 

 العالقات العامة فيها  كأحد عناصر املزيج االتصالي ؟ 

 

مراحل إعدادها وتصميمها انطالقا من الخطوات  اختر نموذج لحملة محلية وصف 

 ؟السابقة الذكر 

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

