
 عنوان المداخمة : التخطيط االستراتيجي لالتصال العمومي في اإلذاعة

 د.ليمى فياللي

 مقدمة :

لخصائص، ما يجعميا تحظى اتعد اإلذاعة وسيمة اتصال تممك من المقومات واإلمكانيات و 

مجتمعات يغمب عمييا الطابع الريفي في غالبية كخاصة في المجتمعات التي يمكن تصنيفيا ة بمتابعة كبير 

رد بإمكانية تتف ؛ كما أنياجميع الفئات وبكل مستوياتيمخاطب تمناطقيا الجغرافية، فاإلذاعة المسموعة 

مكانياتيا في وتبرز االستماع إلييا في جميع األماكن.  لتوعية ممارسة االتصال العمومي في مجال اا 

، مع استغبلل مجال التسويق ...والتنشئة االجتماعيةالغذائية ة و المجاالت الصحي خاصة ،األسرية

عمى اإلقناع، وتعتبر الحمبلت اإلذاعية من األساليب  ةوالمقدر  الذي يتميز بالجاذبية والتنوعاالجتماعي 

السموك. لذلك اىتمت ىذ المداخمة بتناول التخطيط  ة األسرية وتغييرعيو تالمناسبة في مجال ال

 االتصال العمومي باإلذاعة.االستراتيجي 

مما الشك فيو أن التخطيط ىو أساس كل عمل وبالتالي فمن باب أولى أن يتم التخطيط في و 

ألنو مجال يتعمق بجميع الجوانب في حياة المجتمع، لذلك البد أن ييتم القائمون باالتصال  مجال اإلعبلم

مل الوصول إلى األىداف المرجوة من شتعبر كافة الوسائل من خبلل خطة واضحة  برامجيمفي تنفيذ 

 كيف يتم رسم الخطط االستراتيجية لبلتصال العمومي في اإلذاعة؟ تبعا لذلك العممية االتصالية.

تعالج ىذه اإلشكالية في ثبلثة محاور رئيسة: يقدم المحور األول خمفية تاريخية مفاىيمية عن 

خطيط اإلذاعي أما المحور الثالث فيتطرق االتصال العمومي ويختص المحور الثاني بالتعريف بالت

 لحمبلت االتصال العمومي ومقوماتيا.

 تصال العمومي:لال  مفاهيمي وضبط خمفية تاريخيةأوال : 



 إن دراسة االتصال يمكن أن ترجع إلى عيود مضت، فبوادر االتصال البيداغوجي يعود إلى فن

ذا كان لببلغةاا  الذي برع فيو أرسطو وعرفيا عمى كونيا البحث عن جميع الوسائل المؤدية إلى اإلقناع وا 

سموكو أو تفكيره  سواء كاناع ىو تمك العممية التي تستيدف عن قصد التأثير عمى الطرف اآلخر ناإلق

 قي باستخدامأغراض معينة عن طريق االستمالة والتأثير عمى العواطف أو استيداف عقل المتم ةملخد

 (1) .والبراىين الحجج

عديدة منيا المجاالت  يطبق عمى مجاالت -الجماىيرية  اإلعبلمبتطور وسائل -أصبح االتصال 

اإلعبلم في نياية  الشكل الذي نعرفو اليوم وقد اكتسىبالعامة إلى أن تطور وأصبح  بالمصمحةالخاصة 

وسط عالم  صناعية وقد أدرك اإلنسان أنو يعيش فيمظيرا جديدا تجسم في خضوعو لتقنيات  19القرن 

 .ة مباشرةصفيواجو فيو كل يوم مصاعب غالبا ما يتأثر بانعكاساتيا ب

 ميمةاتخذ لنفسو السياسية  الدعايةعمى  مفيومور صفقد تغيرت طبيعة اإلعبلم فبعدما كان يقت

تعطي الكممة لمجميور  تمثل الفضاءات المفضمة لكي اإلعبلموأصبحت وسائل  لعمومية،ا لخدمةا

التي  الميكانزماتوعن نفسو الشتراكو في العممية االتصالية ولتمكينو من طرح تساؤالتو عن  والمجتمع

 لتطور والتغير االجتماعي بالتصدي إلى كل المشاكل االجتماعية التي تعترضو .اتؤدي بمجتمعو إلى 

( أو ما نطمق خالصحة، نوعية الحياة ... إلاالتصال المروج لمقيم االجتماعية ) الديمقراطية، أخذ 

يتطور Michel le Net. (2)اسم االتصال االجتماعي ) العمومي ( عمى حد قول ميشال لونات  عميو

                                                           
، رسالة تطبيقات تقنيات االتصال العمومي المطبقة في الحمالت العمومية المتمفزة: دراسة نظرية"،"  نبيمة بوخبزة  -(1)

متوفرة عمى   ،2007-2006دكتوراه في عموم اإلعبلم واالتصال، كمية العموم السياسية واإلعبلم واالتصال، جامعة الجزائر
 الرابط

scholar.google.fr/citations?user=3c4geBgAAAAJ&hl=ar ، 
  

(2) -Michel le Net: La communication Publique Pratique des campagnes 
d'information ,Edition de documentation Française,Paris.P7. 

 

http://scholar.google.fr/citations?user=3c4geBgAAAAJ&hl=ar
http://scholar.google.fr/citations?user=3c4geBgAAAAJ&hl=ar
http://scholar.google.fr/citations?user=3c4geBgAAAAJ&hl=ar


أخرى من االتصال كالدعاية، اإلشيار التجاري بفعل بعض االنشغاالت  تدريجيا إلى جانب أنماط

ل اإلعبلم من أجل خدمة األفراد وكيفية استقباليم الحكومات إلى زيادة استعما  االجتماعية واىتمام

اعتراض لفرض إقناعيم بمحتواىا والعمل بإرشاداتيا وىذا لم يكن ليتم إال بإعداد  لمرسائل الخدماتية ودون

 جيد لتمك الرسائل.

العمومي "  باالتصاليقصد و  : بلتصال العموميضع العمماء والمختصين عدة تعريفات لقد و 

 ومراقبة البرامج اليادفة إلى زيادة مستوى تقبل فكرة اجتماعية أو تصميم وتنفيذ

ممارسة معينة من قبل مجموعة محدده من الناس ، أي محاولة يمكن تنفيذىا بواسطة المنظمات التي 

تحقيق األرباح والييئات والمنظمات العامة أو تمك التي ال تبحث عن الربح ، ىو أيضا محاولة  تسعى إلى

 االتصال العموميإن  وباختصاربصور عامة ألداء عمل ما يكون فعاأل ليم ولآلخرين ،  اسلتشجيع الن

السموكيات االجتماعية من قبل أية ىيئة أو منظمة ولدى أية مجموعة مستيدفة من تسويق ماىو إال 

تالية االنشطة ال وتضمنوالتسويق االجتماعي عمى أنو  التسوق االجتماعي تعرفة  الناس . كما أن جمعية

:(3) 

 تدشين حممة إعبلنية أو دعائية . —

 النيائي . المنتفعالمستيمك النيائي أو  استيداف —

 مرمي مرغوبة اجتماعيا . أو أغراض استخدام —

 ٠إحداث تغيير مؤقت في السموك سرعان ما ينتيي لغير صالح األفراد أو المجتمع  —

 وتكوين وعي . اتجاىات رتغيي —

 حممة لتعزيز الصور الذىنية  —
                                                           

، أطروحة دكتوراه  "دور اإلذاعة في التسويق االجتماعي: إذاعة البيت السوداني أنموذجا"أمل عثمان حامد جعفر، -(3)
  ، متاحة عمى الرابط:2018تخصص الراديو والتمفزيون، كمية عموم االتصال، جامعة السودان لمعموم والتكنولوجيا، 

sitory.sustech.edu/handle/123456789/21625repo. 

http://repository.sustech.edu/handle/123456789/21625
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تطورت وتنوعت التعريفات الخاصة بالتسويق االجتماعي حسب التطور الذي شيده االتصال  

العمومي وارتبط بمفيوم التسويق االجتماعي : الذي ىو اعتماد فمسفة التسويق وتكييف تكنولوجيات 

 التسويق ألسباب نؤدي إلى تغيرات في السموك الفردي والذي في نياية المطاف في رأي مخطط الحممة

 .لممجتمع  ةسيقود إلى نتائج مفيد

 التخطيط اإلذاعي: ثانيا

 تعريف التخطيط اإلذاعي: -1

ت، وتتمثل أىميتو يعتبر التخطيط من الضروريات الميمة التي ال غنى عنيا في مختمف المجاال

 (4) في اآلتي:

يكون ذلك ضرورة مواجية الشك في أحداث المستقبل والتغيرات التي يحتمل أن تحدث فيو، وال  -

 إال عن طريق التخطيط.

تركيز الضوء عمى األىداف، واليدف ىو نقطة البداية في أية خطة، كما أنو الغاية التي تنتيي  -

 إلييا.

 تحقيق التناسق في األعمال وتطوير أساليبيا، وىو بذلك يساعد عمى تحقيق األىداف. -

 (5) فيما يمي بعًضا منيا:وقد أورد الباحثون عدة تعريفات لمتخطيط اإلذاعي، نذكر  

التخطيط اإلذاعي ىو العمل عمى تحقيق أىداف معينة في فترة زمنية محددة، وبغير ىذا  -

إلى مجرد ملء عدد من ساعات البث من  –سواء في الراديو أو التميفزيون  –يتحول النشاط اإلذاعي 

ىنا ىو التخطيط عمى المدى البعيد، المواد، واألمر متروك بعد ذلك لمصدقة ولمنوايا الطبية. والتخطيط 

والذي يصل مداه عادًة إلى خمس سنوات، أو المتوسط الذي يتناول فترات أقميا سنة. والتخطيط المتوسط 
                                                           

-https://www.abahe.co.uk/abahe"مفهوم التخطيط اإلعالمي"،األكاديمية العربية البريطانية لمتعميم العالي،   -(4)
enc/156-    10/10/2018تاريخ الزيارة. 

 المرجع نفسو. -(5)



يدخل عادة في إطار التخطيط عمى المدى البعيد، وىو غير التخطيط الفصمي كل ثبلثة أشير، أو ما 

 .يسمى "الدورة"، والذي تقوم بو إدارات

 اإلذاعية:مرتكزات األساسية لتخطيط البرامج ال -2

اعد و أسموب عممي عقبلني يعتمد القالتمفزيون اإلقناع في اإلذاعة و  لبرامجالتخطيط اإلعبلمي 

ض، نتصل بنشاطات ووظائف وسائل اإلعبلم التحقيق أىداف محددة متعددة األغر  والمبادئ العممية

تمك الخطط البرامجية يتم من  تنفيذوالمؤسسات المساندة ليا في أدائيا لوظائفيا، إن  المسموعة والمرئية

 (6) أساسية ىي : خبلل ثبلثة منطمقات

 أ.وضع الخطة.

 ٠ة شعبية واسعة لممساىمة الفعمية في تنفيذىا كب.خمق مشار 

 ت.متابعة عمميات التنفيذ وتقويم دقة األداء.

 واستمرارمج اإلقناع الجماىيري في اإلذاعة والتمفزيون رابعمميات التخطيط لب االىتمامثار آن إ

وأن ذلك البد  المجتمعات،من أىمية ىذه الوسائل ومحاولة توظيفيا في تنمية  يأتيالتنفيذ  التأكيد عمى دقة

 (7) ا باآلتي :ىيمكن إيجاز  مرتكزينأن يقوم عمى 

إلمكانيات والموارد المتاحة ١: إن دراسة نيةقلفنية والتاية والمالية و سة اإلمكانيات والموارد البشر ا: در  أوال

دراسة عممية جادة وموضوعية وحساب الظروف والمستجدات بدقة ، يعد من المرتكزات األساسية التي 

تعتمد عمييا عممية التخطيط ، إال أن ذلك كمو ال يمكن أن يتم بمعزل عن التوجيات السياسية المستوحاة 

 ٠وجيات المزىرية العميا المنبثقة عن الخطط القومية الشاممة لكل بمد أو مجتمع من الت
                                                           

 المرجع نفسو. -(6)
، دار الوفاء لمطباعة والنشر ، اإلسكندرية، اإلذاعية والتمفزيونية وفمسفة اإلقناعالفنون مصطفى حميد كاظم ،  -(7)
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 صال.تثانيا : أهمية األبحاث المتعمقة بجمهور وسائل اال 

ييا وسائل عممن المرتكزات األساسية التي تعتمد إلقناعي ال اتصتعد أبحاث جميور وسائل اال

 االتصال

الجماىيري أن تصال ريد لوسائل االأذا ما ا  إلى جميور واسع ، و اعية ذوجيو رسائميا اإلتفي  الجماىيري

وصفات الجميور  ئصخصا مراعاتوأقوى إقناعا ، فبلبد لمقائمين عمى ىذه الوسائل من  اتأثير أكثر  تكون

يتوجيون إليو ببرامجيم ، ومن ىنا تأتي أىمية أبحاث الجميور والوقوف عمي الحقائق ولخصائص  الذي

لمرأي العام  استطبلعاتاحبيا تصال أن ىذه األبحاث ينبغي أن تكون ميدانية جادة ، إ المتعمقة بو ،

 فا ويشر ىيدير  رصينةمناىج بحث عممية  و إعتمادلمجميور والوسائل واألساليب ،  ومسوحات شاممة

 .يختارون الوسائل واألساليب األكثر مبلئمة لتحقيق تمك الغايات ء متخصصوناعمييا خبر 

إلمكانيات والموارد المتاحة دراسة عممية جادة وموضوعية وحساب الظروف اإن دراسة 

والمستجدات بدقة ، يعدمن المرتكزات األساسية التي تعتمد عمييا عممية التخطيط ، إال أن ذلك كمو ال 

 الوطنيةالسياسية المستوحاة من التوجيات العميا المنبثقة عن الخطط  التوجيات عن ليمكن أن يتم بمعز 

 ٠مجتمع  شاممة لكل بمد أوال

 :أبعادهاو  حمالت االتصال العمومي ثالثا :استراتيجيات

 أهداف استراتيجية حمالت االتصال العمومي:-1

نستخدم في الحمبلت اإلعبلمية عدة استراتيجيات من أجل تحقيق أىدافيا، وتختمف ىذه 

ى "الباحثة في مجال التسويق ر تالجميور المستيدف والرسالة الموجية إليو حيث  االستراتيجيات حسب



 (8):حسب أىدافيا وجميورىا يمكن أن تشمل اآلتي  االستراتيجيات االجتماعي فؤاده البكري" أن

وىي التي ينزه فييا لممتمقي تحديد ما تقصده الرسالة بعد التفكير فييا اإلعالم والتعمم استراتيجية 

والتي يطرح فييا القائم باالتصال نتيجة يريد توصيميا لممتمقي اإلقناع المباشر أو استنتاجية  واالقتناع بيا؛

الضغط والمقارنة بين مضمون الرسالة وما ىو سائد أو متبع ، أو استراتيجية  بيدف إحداث تأثير

االتساق المعرفي مع الجماعات المرجعية والتي يشعر فييا المتمقي  التي تقوم عمى مبدأاالجتماعي 

الجماعة، ولكن قد يتغير تماشيا مع جماعتو المرجعية ، أو  مع موروثبالضغط عند االختبلف 

أسموب التواب والعقاب كنوع من الضغط االقتصادي  حيث تعتمد عمىالحوافز االقتصادية استراتيجية 

 لتغبير السموك .

ون والتي تسن القوانين لمعاقبة المخالفين أو الخارجين عن القان اإللزام القانونيأو استراتيجية 

الموقف لسن ىذه التشريعات وفرضيا عمى الجميور إلتباع األسموب  احتياجإلييا عند  والتي يتم المجوء

 .البداية  الذي قد يمقى مقاومة في

وتعديل السموك والتغيير  االتجاىاتالتي تعمل عمى تعديل  أن الحمبلت اإلعبلمية وىذا يعني

 :يدف المحدد ليا وىذه المرحل كما يذكر الباحثون ىيمتعددة حتى تصل إلى ال بمراحلتمر  ‘يعاالجتما

(9) 

 تعريض الجميور لمرسالة . -

 مة.سلمر  االنتباهجذب  —

 بالرسالة واإلعجاب بيا . االىتمام ةإثار  —
                                                           

-47،ص2007،عالم الكتب ، القاىرة،  التسويق االجتماعي وتخطيط الحمالت اإلعالميةفؤادة عبد المنعم البكري،  -(8)
48. 
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 ٠معرفة الموضوع الذي تتحدث عنو الربالة  —

 المشكمة.ت متعمقة بحل اتعميم الجميور ميار  —

 ٠عميو  تحدثوالسموك الذي  وألسباب لمرسالةفيم الجميور  —

 الرسالة.ء بما يتفق مع راواآل االتجاىاتتعديل  —

 ٠ا ىالة وتذكر ساالحتفاظ بالمعمومات المكتسبة من الر  —

 ٠الة سلمر  باالستجابةالقرار  اتخاذ —

 الرسالة.القيام بسموك يتفق مع  —

بعد  الإألن كل مرحمة ال يمكن أن نتحقق ،أىداف االتصال متتابعة يشترط أن تكون و  -

د البعض من الباحثين أن المتمقي عندما كبينما يؤ  عمماء النفس. حل التي تسبقيا كما يؤكداتحقيق المر 

بالنسبة لو، فبلبد أن تمر بعدة مرحل قبل  اىتماماتمقى  جديدة والتي قد اي أفكار و مقى الرسائل التي تحتتي

ة االىتمام،  مرحمة التقويم ، مرحمة التجريب بمرحمة اإلدراك ، مرحم حل تبدأراأن يتبناىا المتمقي وىذه الم

  (10) المحدود، ثم مرحمة التبني. 

المتمقي فييا باعتناق الفكر ثم يبدأ في  التي قد يقومىي  وأىم المراحل السابقة  وتعد ىذه المرحمة

 التسويقحمبلت االتصال العمومي أو الذي تنشده  عيتغيير سموكو . ورغم ذلك فإن التغيير االجتما

 ىيوىو الذي قد يحدث تمقائيا دون تدخل والثاني ؛ و  :األول :االجتماعي لو وجيان كما يذكر الباحثون

 أو معتقدات أو سموك اتجاىاتت التي تحدث وفق التخطيط اإلنساني إلحداث التغيير والتعديل في راالتغي

 (11) .المرسومة إلحداث التغييرواالستراتيجيات ان ، والتي تستخدم فييا وسائل اإلعبلم والتكتيكات ساإلن

ن عممية رسم الصورة الدقيقة عن جميور المؤسسة اإلعبلمية  تميز بكونيا تمتمك تطبيقات توا 
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في جانب التخطيط لئلنتاج اإلبداعي الضروري لمعمل اإلعبلمي. ثمة أربعة أبعاد رئيسة  استراتيجية ميمة

 (12) وىي :

 السكانية لمجميور( .في ) وصف التركيبة راالبعد الديموغ  -1

 الموقع الجغرافي ( . صائصخ البعد الجغرافي )طبيعة و-2

 البعد السيكولوجي )الخصائص والمبلمح النفسية ( .-3

 ٠البعد السموكي ) العادات واألفعال وردود األفعال المتوقعة ليذه المجموعة من الناس (  -4

يجمعون بين األبعاد الديموغرافية والجغرافية ومعظم الباحثين والمؤلفين األكاديميين يمزجون أو 

عمى أنيا عامل واحد ، ولكن في عممية تطوير وبناء استراتيجية اإلعبلم فإن كل منيا يمثل عامبل لوحده 

 ، ويمثبلن أمرأ مختمفا عن اآلخر تماما.

 : ةفي الواليات المتحد اجتماعي ة تسويقمنموذج لحم -2

 لصحة أفضل " اسة "تأسيس سبالتعاون مع مؤ  1995المركز القومي لمسرطان في العام

produce forbetter health.  " وطنيوىو برنامج ،مرت في اليوم من أجل صحة أفضل" 5برنامج 

من أجل ا واكو يوميفوجبات خفيفة من الخضر وال 5الة إيجابية بسيطة " تناول سبر  يخاطب األمريكيين

دة مرت باستخدام استراتيجية متكاممة وتنوع في المواضيع عبر الة الرئيسية عسالر  تم تكرار ، صحة أفضل

 (13) السنين.

لشاشات ، ااألكياس الببلستيكية، أكياس البقالة، البلفتات داخل المستودعات و  تم استخدام وقد

ية نإلعبل١قات مصت التعريفية، المالسوبرماركت، بطاقات التوجيو، النشر ا ممصقات التغميف ممرات

لقصص اإلخبارية، اإلنترنت، الممحقات اإعبلنات الصحف و  البقالة، مقاالت المجبلت؛لمستودعات 
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، لوحات األسعار، التمفزيونديو و االعامة في الر  و والتمفزيون، إعبلنات الخدماتياإلخبارية في الرد

 قات الدفع،التوعوية التغذوية ، بطا ت التغذوية، الموادا، النشر االبتدائيةالمدمجة في المدارس  االقراص

مطويات ومنشورات الكنائس،  الغذائية؛ ةمج المساعدامواد بر ما قبل التمدس ت المدارس، والبرامج رامقر 

 ضبنوك الغذاء، معار  من الجنسين ؛ مواد فةحات الكشااالبوسترات وقوائم الطعام في المطاعم، وش

تم  2006عام  الفيديو. فية طالمقاطعات، كتب الطبخ، كتب التموين لؤلطفال؛ أشر  ضالصحة، معار 

مما ال شك فيو أن  ناىا.ر في اليوم التي اخت5 ال وع أكبر لتشكيمةتنضافة شعار " المسار الموني" ليعطي إ

وضع االستراتيجيات واألىداف التي تقوم عمى خطط مسبقة ىي األساس لنجاح أي عمل وكما ذكر عالم 

 (14) .سواقيا تتغبر كل خمس سنوات .التسويق فيميب كوتمر  تفشل الشركات في معرفة أن أ

 خاتمة: 

وعبر  اإلذاعةعبر  يدعو األمر إلى ضرورة االىتمام بالتخطيط االستراتيجي لبلتصال العمومي

الذي  تطور مفيوم التسويق االجتماعيكل الوسائط االتصالية والمؤسسات المختمفة واستغبلل تقنياتو في 

ألنو يقدم خدمة عامة ويعالج ، يسعى إلى تغيير عمى مستوى الفرد والجماعات والمجتمعات والمؤسسات

و السياحة......ويحدد األىداف واالستراتيجيات  والصحة الزراعة و بالبيئة المتعمقة الكثير من األزمات 

 (15)«ليست ىي استراتيجية األمسأن استراتيجية اليوم »القريبة والبعيدة حسب فيميب كوتمر الذي يقول 

بلقتو بوسائل علذلك فإن مجال االتصال العمومي يحتاج إلى الكثير من البحوث التي تدرس 

واىتمام أكبر من قبل المؤسسات اإلعبلمية عمى اختبلفيا ومنيا اإلذاعة والتمفزيون وشبكة  التصاال

وتوظيف نظريات التسويق االجتماعي لتبني األفكار  األنترنت بتوظيف أمثل لرسائل اإلعبلمية اإلقناعية

السميمة والبناءة في المجتمع، واستغبلل أمثل لتكنولوجيات االتصال الرقمي في ترسيخ القيم اإليجابية لدى 
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 الفرد لخدمة المصمحة العامة لممجتمع.
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