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المحور األول: المفاھیم األساسیة

مفھوم اإلتصال العمومي:.1
خاصة اتصالیة ممارسة أو اتصالي نشاط وھو العام، الصالح لخدمة اتصال ھو العمومي االتصال 
مصطلح ویعتبر والمواطنین، السیاسي المجال مع وعالقاتھا إدارتھا المؤسسات، أي العام بالمیدان 

  ال وبالتالي وواجبات، بحقوق یتمتعون أشخاصا یستھدف ألنھ العمومي االتصال في محوریا المواطنین 
یمكن الحدیث عن اتصال عمومي في دول غیر دیمقراطیة. 

لصالح و لصالحھا الحكومة تستعملھ حزبي اتصال عن عبارة السابق في العمومي االتصال كان لقد 
البلدان في العمومیة السلطات شرعت الماضي القرن من السبعینیات بدایة ولكن السیاسیة، شخصیاتھا 

بالقضایا الخاصة االعالمیة الحمالت أولى كانت و المجتمع، تمس التي بالمواضیع باالھتمام الغربیة 
1العمومیة الترویج لصالح حزام األمن.

ومشاركة تبادل إلى یرمي الذي الرسمي االتصال ھو العمومي االتصال أن  البعض یعتبر  كما   
مسؤولیتھ توكل وبالتالي االجتماعي الرابط على الحفاظ إلى یسعى أنھ كما العامة الفائدة ذات المعلومات 

لمؤسسات عمومیة. 
اإلداري، الجانب وھو واحد جانب من ھامة كإستراتیجیة العمومي االتصال موضوع تناول یتم 

حدى على طرف كل بإدراك وذلك االجتماعیة الحیاة في ومساھمة بالمواطنین اإلدارة اتصال وضرورة 
المواطن وإزاء اإلدارة إزاء السلوكات تحسین وبالتالي وواجباتھ، لحقوقھ مواطن) أو إدارة كان (سواء 
یسمح كما االجتماعیة، الحیاة في استراتیجي رھان العمومي االتصال ألن مدنیة أكثر لحیاة المجال وفسح 

وبین المقرر بین العالقة إنجاح أجل من المختلفة الدعائم طریق عن القرارات كافة في المواطن بإشراك 
من یقع علیھ القرار.

الموجھة الرسالة من المستفیدون یقتنع عندما التبذیر یتفادى اذ اقتصادي رھان العمومي االتصال یعد كما 
لھم.

:خصائصھ و ممیزاتھ

 نبیلة بوخبزة، تطبیقات تقنیات االتصال العمومي االمطبقة في الحمالت العمومیة المتلفزة، أطروحة مقدمة لنیل شھادة دكتوراه دولة في علوم 
 861، ص 2007-2006االعالم و االتصال، جامعة الجزائر، 



من نصیبھ فرد كل باتخاذ المستقبل طریق لرسم الكل یدعو استراتیجي رھان العمومي االتصال إن 
البعید المدى على یعمل مدني اتصال فھو العام الصالح أجل من وتحفیزه إعالمھم طریق عن المسؤولیة 

لتحسین نوعیة العالقات االجتماعیة واإلنسانیة.
عن وبمشاكلھ، المستھدف بالجمھور یھتم أن علیھ العالیة، بالمصداقیة العمومي االتصال یتمتع ولكي 

طریق الشرح والتفسیر حتى یشتركون أو یشاركون بفعالیة في إستراتیجیة التغییر.
عندما ذلك من أوسع أنھ بل االتصال طرفي بین المعلومات تبادل مجرد العمومي االتصال یتجاوز 
نحو سعیا والسلوكات واآلراء والمواقف المعارف تعدیل أجل من باإلقناع اآلخرین على التأثیر یحاول 

اآلفات مكافحة مجال في خاصة العامة للمصلحة یستجیب بذلك فھو لھ، أساسي كھدف  2المجتمعمصلحة 
من نصیبھ ألخذ المجتمع من فرد كل ویدعو یحفز بذلك فھو األساسیة، القیم وترویج االجتماعیة 

3المسؤولیة لمصلحة المجتمع". 

من نصیبھ یأخذ فرد كل تجعل المجتمع على فائدة ذات مشتركة مھمة بإنجاز یسمح العمومي واالتصال 
في الوعي على یساعد استراتیجي رھان وھو العامة المصلحة ذات المشاركة لتطویر سعیا المسؤولیة 

اآلفات انتشار عنھا ینجر قد التي النفقات من التقلیل أجل من للیقظة یدعو فھو االجتماعیة، الحیاة 
والسلوكات الخاطئة. 

ویعد اإلقناع كشرط أساسي من شروط االتصال العمومي والذي یأخذ بدوره ستة أشكال رئیسیة:
:واتجاھات معتقدات ممارسة ببدء جمھوره یشجع حیث باالتصال للقائم الرئیسي الھدف وھو  التبني

جدیدة وتبني سلوكات جدیدة.
:بإقناع الجمھور بضرورة ممارسة سلوكیات صحیحة وضرورة استمراره في تبنیھا.االستمراریة 
:درجة تقویة أو قائم ھو مما أفضل بمستوى سلوكیات ممارسة بضرورة الجمھور بإقناع  التحسین

تبنیھ للمعتقدات واالتجاھات التي یعتنقھا بالفعل.
 سلوكات سلوك وعدم خاطئة واتجاھات معتقدات تبني في البدء بعدم الجمھور بإقناع  والردع:الصد

خاطئة كالتدخین واإلدمان...
 أو خاطئة سلوكات أي ممارسة عن بالتوقف الجمھور إقناع ھو منھ والغرض  والتغییر:االنقطاع

سلوكیة أنماط مقاومة الصعب من إذ العمومي، االتصال مھام أصعب من وھو اتجاھات أو معتقدات 
واتجاھات متبناه نظرا لصعوبة تغییرھا.

:محاولة إلى باالتصال القائم یلجأ قد ومباشرة فوریة بطریقة التغیب تحقیق لصعوبة نظرا  التقلیل
إقناع الجمھور المستھدف بضرورة التقلیل تدریجیا عن ممارسة لبعض السلوكات أو التقلیل منھا. 

 مفھوم االتصال االجتماعي:.2
تقدیر حسب العشرین القرن من والسبعیـنیات الـستینیات إلى أو العشرین القرن منتصف إلى بدایاتھ تعود 

استعمال مضاعفة إلى والحكومات الدول بعض االجتماعیة االنشغاالت دفعت حیث  4لونیتمیشال 
المصاریف تضخم مع خاصة النامیة) والدول األمریكیة المتحدة (الوالیات والمجتمع الفرد لخدمة اإلعالم 

المخصصة للصحة واألمن وغیرھا.

12، ص2014 نبیلة بوخبزة، االتصال العمومي، أسس و تقنیات، دار ھومة، الجزائر، 1
3 Michel le net: la communication publique, pratique des campagnes d'information, Edition de 
documentation Française, Paris, 1992, p 13.
4 Michel Lenet, la Communication Publique, pratique des campagnes d information, opcit, p7



 بشأن االجتماعیة المشاكل من مجموعة بروز أیضا وانتشاره االجتماعي االتصال ظھور أسباب من
المشاكل لھذه والتصدي لمقاومة حازمة تدابیر اتخاذ إلى العمومیة بالسلطات أدى مما والبیئة المناخ 

التي أصبحت تشكل ظواھر اجتماعیة سلبیة تقف في وجھ تطور المجتمعات ورقیھا.
في المستعملة القصدیة أو الحتمیة والكیفیات اآللیات من مجموعة ھو  الالوي:عبد حسین تعریف 

المجتمع لتنظیم تدفق المعلومات والرسائل اإلعالمیة والرموز الضروریة إلعادة اإلنتاج االجتماعي.
االتصال االجتماعي ھو تقنیة وإستراتیجیة ونشاط یفرض نفسھ في المجتمع.5 محمد قیراط:

السلوكیات وتعدیل األفضل إلى اآلراء لتغییر األساسیة الركیزة ھو االجتماعي االتصال  لونیت:میشال 
وسائل یستخدم فھو الفرض، مھمة إلى اإلقناع مھمة تحویل االجتماعي االتصال على یجب إذ المعاكسة 

اإلعالم مما یجعل الفرد عرضة لمجموعة من الرسائل التي تبث یومیا.
معارفھم من وتزید تھمھ بأمور الجمھور توعیة نحو االجتماعي االتصال یتجھ  دعبس:یسري محمد 
فكلما العامة المصلحة أجل من للعمل لدفعھم جدیدة وخبرات لمھارات إكسابھم أي حولھم یدور ما لفھم 

زادت فرص وأسالیب التعلم كلما زاد المجتمع تحضرا وتطورا. 

 خصائص االتصال اإلجتماعي:
الـستینیات، في االقتصادیة الحیاة ازدھار فترة في خصوصا جدیدة میادین یتناول وأصبح یتسع دوره بدأ 

وبروز مشاكل اجتماعیة مستجدة في المجتمعات كالتلوث والمحیط، المجاعة...
والسلطات الحكومات بید كان أي األولى بالدرجة عمومیا األولى البدایات في االجتماعي االتصال وكان 

العمومیة.
التراكمي، مرحلتین، على المباشر، التأثیر أي واالتصال اإلعالم نظریات تطور مراحل بنفس مر 

التفاعلیة و استعمال عجلتي اإلقناع  اإلكراه.
فھو للمجتمعات، العام والسیاسي واالقتصادي والثقافي االجتماعي بالسیاق االجتماعي االتصال یرتبط 
وتعدد واتساع وجماھیرھا اإلعالم وسائل تطور أي االتصالي النشاط وحجم المجتمع وتطور بناء یعكس 

أنواع االتصال.
االتصال االجتماعي والسیاسي:

في السیاسي المجال إلى ترجع (العمومي) االجتماعي لالتصال التاریخیة الجذور أن لوني میشال یرى 
الغرب.
، Diagnosticالتشخیص االستراتیجي والتخطیط التصمیم في والسیاسي اإلجتماعي االتصال یلتقي 

.moyens     الوسائل réalisation، التنفیذ  conception stratégiqueاإلستراتیجیة
 أدوار االتصال االجتماعي (وظائفھ):

إثراء وتنظیمھ، الفرد سلوك ترقیة اإلجتماعیة، والمشاكل واآلفات المخاطر مكافحة والتعلیم، التوعیة 
األخالقي الدور اإلجتماعي، لالتصال االقتصادي الدور اإلجتماعي، التغییر إحداث اإلنسان، معرفة 

لالتصال اإلجتماعي، الدور السیاسي لالتصال اإلجتماعي.
المفاھیم القریبة من االتصال االجتماعي.3

التسویق االجتماعي:

 قیراط محمد، تشكیل الوعي االجتماعي: دور وسائل االعالم في بناء الواقع و صناعة الرأي العام، مكتبة الفالح للنشر والتوزیع، الكویت، 2
 32، ص2016



في تعدیل أو تغییر إحداث إلى یھدف الذي التجاري للتسویق اآلخر الوجھ ھو االجتماعي التسویق إن 
المجتمع أفراد اتجاھات تعدیل أو  6سلوكیاتأو أفكار وترویج األفراد، وسلوكیات واالتجاھات اآلراء 

لمصلحة األفراد من جھة والمجتمع من جھة أخرى وذلك لتحقیق الصالح العام.
بالسلوك تعني والتي االجتماعیة والقیم واألفكار الخدمات لیشمل امتد وإنما فقط، بالسلع یعنى ال فالتسویق 

االجتماعي.
،تصمیم تصور ھو اإلجتماعي التسویق أن "  Kotler&Zaltmanزالتمان" كوتلرو من" كل ذكر وقد 

االعتبار بعین األخذ مع األفكار بعض تقبل إحداث بھدف تصمیمھا تم برامج تقییم وكذا ومتابعة وتنفیذ 
االجتماعیة الفكرة بقبول اإلجتماعیة المشاریع فعالیة من الزیادة أجل من التسویق مھارات استعمال 

7وممارستھا وإحداث االستجابة المرغوبة داخل الجماعة المستھدفة".

نظریة التسویق االجتماعي:
المعلومات بتسویق الخاصة للنظریات تولیف و"دافیسي" "بارن" ویراھا المعاصرة النظریات من وتعتبر 

أو المعرفة التي تتبناھا الصفوة لتكسب القیم االجتماعیة.
یختلف مجال أنھ على االجتماعي التسویق   Kotler&Andersson"واندرسون كوتلر " یحدد كما 
االجتماعیة السلوكیات في التأثیر عن  یبحث االجتماعي التسویق ألن األخرى، التسویق مجاالت عن 

8ولیس تحقیق المكسب للقائم باالتصال أو القائم بالتسویق وإنما للجمھور المستھدف والمجتمع بوجھ عام.

تعتمد على طرق ووسائل إغراق المتلقین من خالل ترویج األفكار والشخصیات.
مراحل التسویق االجتماعي:

 المرحلة التمھیدیةالخطوة األولى:
تحدید المشكل ومكوناتھ
جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات عن المشكل
تقییم موارد المنظمة
(مواقف الجمھور والتیارات االجتماعیة) التعرف على البیئة العامة

 تخطیط وتحدید اإلستراتیجیةالخطوة الثانیة:
9تحدید الجمھور المستھدف مع تحدید األھداف

استخراج مكاسب الجمھور من الوضعیة
تحدید أسالیب تقییم المجھود

 تصمیم األدوات واألنشطة  الخطوة الثالثة:
تحدید نبرة الرسالة
 تخطیط األنشطة اإلعالمیة والمناسبات الخاصة مع التقنیات الترویجیة

 كتابة البرنامج االتصالي الخطوة الرابعة:
مراجعة كل ما سبق ووضع رزنامة التنفیذ

 تنفیذ البرنامج الخطوة الخامسة:
 إطالق الحملة

 6  16، ص 2012منى سعید الحدیدي، سلوى إمام علي ، االعالم والمجتمع، الدار المصریة اللبنانیة، القاھرة، 
 77،ص2007 فؤادة عبد المنعم البكري ، التسویق االجتماعي، وتخطیط الحمالت االعالمیة، عالم الكتب، القاھرة،

 508 فؤادة عبد المنعم البكري، مرجع سبق ذكره، ص
 9 25 منى سعید الحدیدي، سلوى إمام علي،مرجع سبق ذكره،  ص 



التأكد من دعم الشخصیات العملیة لتوصیل الرسالة للجماعة المستھدفة
ال بد من مراقبة التنفیذ والمرونة

 تقییم النتائج الخطوة السادسة:
ممیزات التسویق اإلجتماعي:

الھدف وتحدید السلوك تحلیل المستھدف للجمھور المسبق الفھم 
من التغییر.

.التركیز على جمھور محدد
.التركیز على مبدأ التبادل بین المرسل والمتلقي
.استعمال أدوات التسویق التجاري

Le marketing social

1/ Produit

2/ Prix 

3/ Place 

4/ Promotion 

5/ Participation 

وسائل استعمال ھو اإلجتماعي التسویق  weinreich  N.K:10. تعریفا "وینغیش" الباحثة قدمت 
الجمھور رفاھیة أو صحة بتحسین یسمح سلوك تبني ترقیة أجل من التجاري التسویق (أدوات) 

بمجموعة االلتزام تتطلب معقدة تبقى ھذه التغییر عملیة أن یضیف كما المجتمع، مجموع أو المستھدف 
الجمھور وتحدید واضح، بشكل االجتماعي المنتج وتقدیم المحكم، التخطیط ومنھا: الخطوات من 

المستھدف،و اختیار قنوات االتصاإللى جانب رصد ردة فعل الجمھورالمستھدف".

-مدخل مفاھیمي للحمالت اإلعالمیة
أوال: تعریف الحمالت اإلعالمیة

مفھوم الحملة اإلعالمیة لغة:
منھ اشتقھ الذي اللغوي وأصل المكون المصدر نجد اللغة معاجم لبعض الرجوع وعند سبق لما استنادا 

كلمة حملة كما نشتق المعنى اللغوي المجرد للكلمة.
11فقد جاء في لسان العرب

حملھ على األمر حمال فانحل، أغراه بھ، وتحامل في األمر وبھ تكلف على مشقة وأعیاء
وتحامل علیھ أي: كلفھ ماال یطیق.

12ومن ذلك ما أشار إلیھ معجم محیط المحیط 

إن الحملة، الكرة في الحرب وما یحملھ الحامل دفعة واحدة، علیھ في الحرب: كرة.
 أما ترجمتھا باللغة اإلنجلیزیة

 mediaمثل الحملة نوعیة على دلت بالوصف األمر اقترن وإذا ، campaignفھي حملة 
campaign. الحملة اإلعالمیة 
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عدیدة بأوصاف مقترنا عادة استخدامھ ویشیع األلسنة على یتردد ما وكثیرا مطلق، حملة فلفظ لذلك 
سیاسیة وحملة صحفیة، وحملة إعالنیة، وحملة عسكریة، حملة الحصر، ال المثال سبیل على ونسوق 
حیث من تختلف لكنھا حملة ھو واحدا ابتدائیا معنى تؤدي وكلھا إعالمیة وحملة انتخابیة، وحملة 

المضون. 
یتصل إنما إلیھ بالتلمیح نبادر ما أول فإن بموضوعنا منھا یرتبط وما اإلعالمیة الحملة یخص ففیما 

حملة لفظي علیھ یشمل ما ثم المحددة، أھدافھا لھا رسالة إیصال ومحاولة الجماھیر إعالم بموضوع 
وإعالمیة یكشف عن تمییز الحملة اإلعالمیة على سائر الحمالت األخرى كما أشرنا سابقا.

مفھوم الحملة اإلعالمیة اصطالحا:
من العدید دفع مما المھمة االتصالیة النشاطات من ) Media Campaign( اإلعالمیة الحملة تعد 

من منطلقین لھا، مختلفة مفاھیم وتحدید تعریفات تقدیم إلى االتصال بشؤون والمھتمین الباحثین 
جراء من تحقیقھا المراد واألھداف الحملة، تؤدیھا التي والوظائف اختصاصاتھم وطبیعة اھتماماتھم 

تنظیمھا، إضافة إلى عناصر وخصائصھا.
عدد في الباحثین من عدد عند وردت كما اإلعالمیة الحملة تعریفات من عددا العرض ھذا في وسنتناول 

من التخصصات بغیة الوصول إلى تعریف شامل لمفھوم الحملة اإلعالمیة.
تستند وقتیة اتصالیة (جھود بأنھا اإلعالمیة الحملة ) Denis Mcquail( 13كویلما دینس یعرف .1

وتحفیز وتدعیم توجیھ بھدف السائدة والقیم المعاییر مع متوافقا یكون جمعي أو مؤسسي سلوك إلى 
وتحقیق والتبرعات السلع وشراء التصویت مثل اجتماعیا، مقبولة أھداف نحو الجمھور اتجاھات 

أمن أكبر وصحة أفضل.
لفترة یمتد الذي المكثف "النشاط بأنھا اإلعالمیة الحملة  ) Hidbrow)14ھدبروغوران یعرف .2

زمنیة محددة ویتعامل مع موضوع محدد ویستخدم عادة مجموعة من الوسائل".
وھي: الحملة، تمثلھ الذي االتصال النشاط في عدیدة جوانب یھمل أنھ التعریف ھذا على ویالحظ 

المصدر (القائم بالحملة االعالمیة)، الجمھور المستھدف في الحملة، أھداف الحملة االعالمیة.
معتقدات في للتأثیر مقصودة "نشاطات بأنھا: اإلعالمیة الحملة ) PAISLEY(15بیسلي یعرف .3

وإن الجمھور، في تؤثر إعالمیة استمالة أسالیب استخدام طریق عن اآلخرین، وسلوك واتجاھات 
مستوى على ذلك كان سواء اتصالي كنشاط تمیزھا التي السمات أھم من یعد التشكیل إعادة مفھوم 

البناء االجتماعي أو على مستوى أنماط الحیاة الفردیة". 
 وأسلوب التأثیر ومنھا الحملة، من مھمة جوانب على یركز التعریف ھذا إن من الرغم وعلى

التي الوسائل یحدد ال اإلعالمیة، بالحملة القائم طبیعة یحدد ال أنھ: إال الجمھور، مع التعامل 
الزمنیة الفترة إلى یشیر ال الحملة، على القائمون یعدھا التي الرسائل مضامین نقل في تستخدم 
للحملة.

للنشر الوقت من لفترة والمستمرة المكثفة "الجھود بأنھا: اإلعالمیة الحملة  16شلبيكرم یعرف .4
المستمرة الجھود أو معین، موضوع ومتابعة ومناقشة لطرح والوسائل األسالیب وبكافة المستمر، 

لتحقیق ھدف ما، ویمكن أن تكون الحملة مع شيء أو ضد شيء معین". 
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وال یتطرق ھذا التعریف إلى عنصرین أساسیین تقوم علیھما الحملة اإلعالمیة ھما:
القائم باالتصال في الحملة اإلعالمیة، والجمھور الذي تتوجھ إلیھ الحملة اإلعالمیة.

وقصیرة شاملة مكتوبة خطة عن عبارة "ھي بقولھ اإلعالمیة الحملة  17عرقوبأبو إبراھیم یعرف . 5
أو االتصال وسائل في تظھر التي والمترابطة المتصلة االتصالیة الرسائل من سلسلة على تحتوي األمد 

العناصر من عددا التعریف ھذا ویھمل ذلك". من أقل أو سنة إلى تمتد قد محددة زمنیة فترة في اإلعالم 
جمھور اإلعالمیة، الحملة أھداف اإلعالمیة، الحملة في باالتصال القائم منھا: الحملة علیھا تقوم التي 

أن یذكر فھو الحملة، تستغرقھا التي الزمنیة الفترة في تناقض ھناك أن الظاھر ومن اإلعالمیة، الحملة 
الحملة قصیرة األمد، وفي الوقت نفسھ یؤكد بأنھا قد تمتد إلى سنة.

واستعدادات تدابیر مجموعة على تشتمل التي ھي اإلعالمیة "الحملة : 18جابرمحمد سامیة تعرف .6
واستخدام التعلیم أشكال وبعض واإلعالن العامة والمعلومات واالنتخابیة السیاسیة الحمالت مثل 

أھداف لھا ویكون التجدیدات، نشر مجال في أو النامیة البلدان في الجماھیري االتصال وسائل 
ومكثقة وجیزة تكون ما غالبا محددة زمنیة فترة في بنشاطھا وتقوم إنجازھا، أجل من تخطط محددة 

وتستھدف جمھورا كبیرا نسبیا، وغالبا ما تعتمد على إطار عام من القیم المشتركة.
االتصال وسائل یتجاھل أنھ إال الحملة لمفھوم متكاملة صورة إعطاء من التعریف ھذا ویقترب 

الشخصي في الحملة. 
 chef-d’oeuvreفني "عمل أنھا على االعالمیة الحملة  Michel lenet 19لونيمیشال یعرف .7

والعمل انجازھا، مراحل كل في المنطق استخدام وتتطلب وسائلھ و االتصال تقنیات كل تستعمل 
المكثف.و تقوم الحملة على خاصیتین رئیسیتین تتمثل في:

العمل الطویل و المركز
وجود جمھور مستھدف

تعریف شامل للحملة اإلعالمیة
تصورا نقدم لم أنھا حداد رافد لدكتور تبین ومناقشتھا اإلعالمیة للحملة السابقة التعریفات استعراض بعد 

الحملة لمفھوم متكامال تعریفا یضع أن حاول وقد متكاملة، اتصالیة كعملیة اإلعالمیة للحملة وشامال دقیقا 
20اإلعالمیة: 

أو مؤسسات بھ تقوم والتقویم، للمتابعة وخاضع ومنظم، مخطط اتصالي نشاط ھي اإلعالمیة "الحملة 
المختلفة، االتصال وسائل باستخدام معینة، أھداف تحقیق بھدف زمنیة، لفترة ویمتد أفراد، مجموعة 
أو معھ یكون محدد، موضوع بشأن مؤثرة، استمالة أسالیب وباعتماد االتصالیة، الرسائل من وسلسلة 

ضده، ویستھدف جمھورا كبیرا نسبیا".
:نشاط اتصالي

مرسل بین التفاعل أساس على تقوم متكاملة اتصالیة عملیة ھي اإلعالمیة الحملة أن بھ والمقصود  
ومستقبل ضمن مضامین مختلفة باختالف موضوع الحملة اإلعالمیة.

:مخطط و منظم و خاضع للمتابعة والتقویم
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والوسائل باألھداف یتصل بما بھا الخاصة التصورات وضع حیث من إدارة تتطلب الحملة أن ویعني  
بكفاءة الحملة خطة تنفیذ یكفل بما المتاحة العوامل بین التنسیق وتحقیق المستھدف، والجمھور والرسائل 
واالنحرافات اإلخفاقات ومعالجة المقررة، التصمیم تنفیذ من للتأكد للمتابعة جھودا یتطلب مما وفاعلیة، 

أھدافھا تحقیق في نجاحھا مدى بشأن أحكام إعطاء یتطلب الحملة إنجاز وبعد الحملة، سیر خط في 
المنشودة.

:تقوم بھ مؤسسات أو مجموعة أفراد
أو اإلعالمیة، المؤسسات أو (الحكومات، مثل مؤسسات قبل من تنظمھا یتم اإلعالمیة فالحملة لذلك  

البیئة، على للحفاظ تدعو مجموعة مثل محددة أھداف إلى تسعى مجموعات أو الجمعیات)، أو ، األحزاب 
أو أفراد مثل (الحمالت اإلعالنیة التي یقوم بھا بعض النجوم للحصول على تبرعات لمرضى اإلیدز).

 ویمتد لفترة زمنیة محددة:
والحملة أھدافھا، تحقیق بعد وتتوقف  تستغرقھا، زمنیة فترة لھا تتحدد أن یجب اإلعالمیة الحملة أن أي 

یشترط تكون قصیرة األمد.
: بھدف تحقیق أھداف معینة

الحملة في بالتصمیم القائم تحدید وأن تحقیقھا، إلى تسعى أھداف إعالمیة حملة لكل أن ھنا والمقصود 
لھدفھ لھ أھمیة كبیرة وعامل أساسي في نجاحھا.

:باستخدام وسائل االتصال المختلفة
مع المتاحة االتصالیة الوسائل جمیع یستخدم أن یجب اإلعالمیة الحملة بتصمیم القائم إن بذلك ونعني  

تنوعھا فھذا سیعطي للعملة مصداقیة أكثر ونجاح محقق.
: وسلسلة من الرسائل االعالمیة

فترة طیلة انقطاع دون الرسائل من بوابل اإلعالمیة الحملة في المستھدف الجمھور إغراق محاولة وھو 
الحملة فال یسمح للجمھور تنفس رسائل أخرى إال رسائل الحملة.

:باعتماد أسالیب استمالة مؤثرة
في المؤثرة اإلقناع أسالیب باستخدام رسائلھ مضامین یعد أن یجب الحملة بتصمیم القائم أن بذلك ویقصد  

الجمھور المستھدف من أجل جذب انتباھھ ودفعھ إلى التفاعل مع األنشطة والبرامج واالستجابة لھا.
:بشأن موضوع محدد

مصمم یریده ما باختالف المواضیع وتختلف أساسھ، على تنظم محدد موضوع إعالمیة حملة لكل  
الحملة، وكلما حدد موضوع الحملة كلما تمكن القائمون بھا من تغطیتھ من مختلف جوانبھ.

 یكون معھ أو ضده:
تكون قد فإنھا تتتناولھ، الذي للموضوع مؤیدة تكون أن شرطا لیس اإلعالمیة الحملة أن بذلك ونقصد 
الجمھور دفع إلى وتسعى موقفا تتبنى الحالتین كلتا في وھي لھ، معارضة تكون وقد لھ ومساندة مؤیدة 

لتأییده، وتحدید موقفھ تبعا لما تھدف إلیھ.
:یستھدف جمھورا كبیرا نسبیا

فھي وبذلك الجمھور من عدد أكبر باھتمام تحظى وحیویة، مھمة موضوعات اإلعالمیة الحمالت تتناول  
على الدوام تكون موجھة إلى جمھور كبیر نسبیا.

:أنواع الحمالت االعالمیة
21قسمتھا الباحثتان منى سعید الحدیدي و سلوى إمام علي إلى أربعة أنواع:
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حمالت التغییر المعرفي: 
المعرفي، التغییر إحداث على العمل أي ما، بقضیة وعیھم زیادة و بمعلومات، الجمھور تزوید إلى تھدف 
و السلوك، في عمیق تغییر إحداث إلى تھدف ال ألنھا األنواع أسھل من یعتبر الحمالت من النوع وھذا 
الجمھور توعیة حمالت مثل المجتمعیة القضایا ببعض الجمھور وعي مستوى برفع ھدفھا یتحقق إنما 

بأھمیة التغذیة الصحیة.
: حمالت تغییر الفعل

بالدم، التبرع على تحث التي كالحمالت محدد وقت خالل معین بعمل الجمھوربالقیام إقناع إلى تھدف 
من أصعب الفعل في تغییر إحداث ورائھا من تستھدف التي المجتمعیة القضایا فإن كبیر حد وإلى 

القضایا التي تستھدف سغحداث تغییر في المعرفة.
 :حمالت التغییر السلوكي

عادات من یتخلصوا أن األفراد على یجب حیث السلوك، أنماط بعض تغییر على األفراد حث إلى تھدف 
التي الحمالت كذلك و التدخین، عن اإلقالع على تحث التي كالحمالت جدیدة عادات یتعلموا و قدیمة 

تحث على نظافة البیئة.
:حمالت تغییر القیم 

األفراد بھا یتمسك التي والقیم المعتقدات بعمق تغیر أن تحاول حیث ، الحمالت أنواع أصعب من تعد و 
منذ األفراد یحتفظبھا التي والمعتقدات القیم تحریك یصعب حیث األسرة، تنظیم كحمالت الجماعات و 

صعبة، عملیة تغییرھا عملیة یجعل مما بالفرد المحیطة البیئة من مستمدة تكون ما غالبا فھي طویلة، فترة 
وعادة ما یقوم الفرد بنبذ المعلومات غیر المتفقة مع قیمھ لكي ال تؤثر على قیمھ األساسیة.

خصائص الحمالت اإلعالمیة:
من غیرھا عن تختلف أنھا أساس على اتصالي كنشاط الخصائص من بجملة اإلعالمیة الحمالت تتمیز 

جماھیرھا لدى المصداقیة من الكثیر تكتسب جعلھا الذي ھو التمیز وھذا األخرى االتصالیة األنشطة 
الرتباطھا الوثیق بقضایاھم االجتماعیة وعالجھا للعدید من الظواھر.

: تعمل الحملة اإلعالمیة إلى تحقیق أھداف ثالثة من خالل عملیة تكرار الرسائل:/ التكرار1
الجمھور ذھن في الرسائل تثبیت على اإلعالمیة الحملة في باالتصال القائم یعمل أن  األول:الھدف 

فإنھ الستخدامھا المناسب الظرف أو الوقت جاء فإذا ذاكرتھ، في تلقاھا التي المعلومات فیخزن المستھدف 
یتم استرجاعھا تلقائیا.

 من التكرار فھو اإللحاح لدفع الجمھور إلى تقبل الرسائل التي یتم بثھا أو نشرھا.الھدف الثاني:
 ھو إتاحة الفرصة لعدد من الجماھیر األخرى أن یتعرفوا على مضمون الرسائل.الھدف الثالث:

المدة ضمن الرسائل بث عن النھائي أو المؤقت التوقف عدم ھو االستمرار یعني االستمراریة: / 2
القائم بین الصلة تنقطع ال حتى الوسائل أحد في بثھا أو الرسائل نشر لمجرد للحملة المحددة الزمنیة 

والبرامج األنشطة ومتابعة تنفیذ في االستمرار ألن المستھدف والجمھور اإلعالمیة الحملة في باالتصال 
دون انقطاع من شأنھ أن یؤدي إلى تحقیق الھدف المنشود.

استخدام كافة وسائل االتصال:
یتوفر ما وفق المتاحة االتصال وسائل كافة تستخدم أن اإلعالمیة الحملة تعریف وحسب المنطقي من إنھ 

المستھدف والجمھور یتوافق وبما وبشریة مادیة إمكانیات من اإلعالمیة الحملة في باالتصال القائم لدى 
النوع ھذا بھا یتمیز خاصیة وھذه الجمھور من شریحة أكبر إلى اإلعالمیة بالرسالة الوصول أجل من 



أحدا بأن للشك مجاالت یدع ال المتاحة االتصال وسائل كافة استخدام ألن غیر دون االتصال النشاط من 
من عناصر الجمھور المستھدف لم تصلھ الرسالة.

:كثافة التغطیة
بآراء أي الرسائل من بوابل المستھدف الجمھور إغراق خاللھا یتم التي المكثفة الجھود عن عبارة وھي  

ھذا في الحمالت من نوعین بین التمیز ویمكن اإلعالمیة الحملة في باالتصال القائم ومعتقدات وأفكار 
المجال.

:ذات إدارة منظمة
جمع التخطیط ویلزم المنشود للھدف المؤدي الطریق یرسم كي العمل في التخطیط حضور یعني ھذا  

محكمة إدارة ذات اإلعالمیة الحملة أن نجد لھذا اإلعالمیة الحملة نشاط لمضمون والبیانات المعلومات 
وجھود منظمة یسلك فیھا القائم باالتصال أقرب الطرق ویختصر فیھا الزمن للوصول إلى الھدف.

:ذات مدة زمنیة محددة
الحملة یجعل ما وھذا المدى طویلة تكون ال أن على والنھایة البدایة محددة الزمنیة الفترة تكون أن وھي  

الملل لتجنب التكالیف وبأقل ممكن وقت أسرع في المنشود الھدف أإلى للوصول جھدھا تكثف اإلعالمیة 
في باالتصال القائم جھود یحبط قد مما والمتكررة المستمرة الرسائل جراء للجمھور یحدث قد الذي 

الحملة اإلعالمیة ویحول دون تحقیق الھدف.
عن تقل أال نفسھ الوقت وفي أعمالھم عن الجمھور النشغال نظرا المعقول الحد على تزید أال یجب كما 

المدة المعقولة حتى یتمكن القائم باالتصال في الحملة اإلعالمیة من القیام بنشاطات الحملة.
مراحل تصمیم الحمالت اإلعالمیة:

نعتمد التي األساسیة المرتكزات أھم بین من وعلمیة مدروسة خطة وفق اإلعالمیة الحمالت تصمیم یعد 
إعدادھا تم التي العشرة المراحل وفق المنشودة األھداف وتحقیقھا اإلعالمیة الحمالت نجاح في علیھا 

انطالقا من تحدید المشكلة وصوال إلى آخر مرحلة تقییم وتقویم الحملة اإلعالمیة.
أھداف الحملة اإلعالمیة:

وفقا أنھ "ذلك اإلعالمیة، الحمالت تصمیم ومراحل خطوات أھم من الحملة أھداف تحدید خطوة تعتبر 
الرسالة مثل اإلعالمیة الحملة ومتغیرات عوامل من العدید تحدید سیتم إلیھ الوصول الراد للھدف 

تعكس التي الثانویة أو المرحلیة األھداف من سلسلة توافر الضروري من فإنھ وبالتالي والوقت، والوسیلة 
في النھایة الوصول إلى الھدف العام أو االستراتیجي للحملة".

أن إما وھو تحقیقھ، إلى أفراد مجموعة أو المؤسسة ترغب الذي الشيء أو األمر ھو : الھدفتعریف 
وقدراتھا المؤسسة وضع على تتوقف الھدف فطبیعة ضار، أم نافع صغیر، أم كبیر خاص، أو عام یكون 

واھتماماتھا.أي ما ھو متوقع إنجازه من تصمیم الحملة االعالمیة.
أجل من األفضل البیانات على الحصول في تساعد التساؤالت من مجموعة الكامل فرج الدكتور ویحدد 

تحدید أھداف الحملة، وھي :
       ما ھو التأثیر المطلوب للحملة؟     
كیف یتم تحقیق التأثیر المطلوب؟

ما ھي العقبات التي تواجھ ھذا التأثیر؟
ما ھي األھداف التي یتعین على عملیة التصمیم تحقیقھا؟

 
أھمیة تحدید األھداف:



یتم أساسھا وعلى لتحقیقھا الجھود وتحصر الحملة مھمة تحدد حیث مھمة األھداف تحدید خطوة تعد 
تجنبھا یجب التي واإلخفاقات تمت التي اإلنجازات ومعرفة الحملة بتقییم والقیام والوسائل الرسائل اختیار 

مستقبال.
یمكن تلخیص أھمیة األھداف على النحو التالي:

ما لآلخرین ویوضح وبرامجھ أنشطتھ لتوجیھ األسس اإلعالمیة الحملة في باالتصال للقائم توفر .1
یھدف إلى تحقیقھ.

توفر أساسا سلیما یساعد القائم باالتصال في الحملة اإلعالمیة على انتقاء الرسائل والوسائل المناسبة..2
توفر أساسا سلیما إلعداد األدوات المناسبة لتقویم الحمالت اإلعالمیة..3
تفید الصیغ الصریحة لألھداف في توجیھ الجھود أثناء عملیة تنفیذ الحملة اإلعالمیة..4
تساعد في إیجاد نوع من التوازن بین مختلف مجاالت األھداف (التصمیم، التنفیذ، التقویم). .5
تساھم األھداف في تطویر الرسائل والوسائل بوجھ عام وتوجیھ القائم باالتصال بوجھ خاص..6
عن الناتج باالتصال، القائمین نفوس في واالطمئنان الرضا بعض في كبیر حد إلى األھداف تساھم .7

سعادتھم وھم یرون أھدافھم تتحقق الواحد تلو اآلخر.
تحدید السھل من یصبح والجمھور بالمؤسسة الخاصة االحتیاجات وتتضح المشكلة تتبلور عندما لذلك 

ھدف الحملة وبصورة عامة تھدف الحملة إلى تحقیق األھداف التالیة:
(بعد معرفي) زیادة الوعي
(بعد سلوكي) تغیر في السلوك
(بعد اتجاھي) تغیر اتجاه
(بعد عقائدي) تغیر في المعتقدات
ما الذي یراد الوصول إلیھ؟
ھل یراد الوصول إلى أھداف قصیرة المدى أم بعیدة المدى؟
ھل المشكل مستمر ودائم یحتاج إلى حملة إعالمیة مستمرة تتطلب متابعة؟

مستویات األھداف:
مؤثرة استمالة إحداث ھو اإلعالمیة الحملة في باالتصال القائم لدى یبقى واألسمى األساسي الھدف أن إال 

على عدد كبیر من الجمھور غیر أن ھذا الھدف استراتیجي لذا ال بد من تقسیمھ إلى أھداف تكتیكیة.
22المستوى األول: األھداف اإلستراتیجیة 

إدارة تسعى معین تصور وضع أو بناء إلى تسعى التي األجل طویلة األھداف ھي اإلستراتیجیة األھداف 
الحملة إلى تحقیقھ والمحافظة علیھ أو تعمل على تغییره أو تعدیل سلوك معین أو توصیل أفكار محددة.

الطویل، المدى على تحقیقھا إلى اإلعالمیة الحملة تسعى التي المحددة القرارات أو اإلجراءات إذن فھي 
والتي تخاطب األسباب الرئیسیة للمشكلة، وھو ما نسعى إلى تحقیقھ في فترة زمنیة طویلة نسبیا.

23المستوى الثاني: األھداف المرحلیة "األھداف التكتیكیة"

المدى بعیدة األھداف تحقیق إلى تقود والتي المدى قصیرة التفصیلیة األھداف فھي المرحلیة األھداف أما 
زمنیة مدة خالل للتنفیذ قابلة ولكناه اإلستراتیجیة األھداف من مشتقة أھداف بلورة إعادة فھي  تحقیقھا،في 

قصیرة نسبیا.
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غالبیة لدى تغییرھا أو االتجاھات أو األفكار في تعدیل أو تغییر إحداث ھو الحملة من الھدف أن كما 
.الجمھور وحثھم على اتخاذ مواقف جدیدة إیجابیة ومحابیة للفكرة المطروحة 

جانب إلى اإلعالمیة، الحملة من إحداثھا المطلوب التأثیرات عن اإلجابة یتطلب األھداف وضع وعند 
اإلجابة على التساؤالت التالیة:

ھل تعبر األھداف الموضوعة بوضوح عن النتائج المتوقعة؟
ھل تعد األھداف مفھومة من قبل كل فرد في إدارة الحملة اإلعالمیة؟
ھل تتسم الواقعیة وسھولة التحقیق وإمكانیة القیاس؟
ھل تتفق مع األھداف العامة للمؤسسة؟

شروط صیاغة األھداف:
.منسجمة مع أھداف المؤسسة أو أھداف القائم باالتصال في الحملة اإلعالمیة
.الدقة: واضحة محددة جیدا وتستخدم الكلمات اإلیجابیة
.قابلة قیاسھا: یمكن أن تكون مرتبطة بمعاییر األداء الكمیة أو النوعیة
 في تؤثر قد معوقات أي االعتبار في األخذ ویجب باالتصال القائم قدرات خالل من تحقیقھا: إمكانیة

ھدف ولیس الواقع أرض في للتحقیق قابل الھدف یصبح أن أي األھداف، تحقیق على الفرد قدرة 
خیالیا ال یمكن تحقیقھ.

.(ال ینطبق ذلك على األھداف المستمرة) مرتبطة بالوقت: یمكن تحقیقھا خالل إطار زمني محدد 
 في ترابط یوجد وال اآلخر الھدف عن مستقل ھدف كل یكون أن أي األھداف: بین التداخل عدم

الصیاغة بحیث تؤدي إلى نفس المعنى وبالتالي إلى نفس الغایة.
.الواقعیة: وھي قابلیة األھداف للتنفیذ حسب اإلمكانیات والقدرات المادیة والبشریة
 :أو للمؤسسة العامة المصلحة تخدم بحیث الذاتیة من خالیة األھداف تكون أن وھي الموضوعیة

المجتمع.
 :مراحل من مرحلة في الھدف صالحیة عدم اكتشاف حالة في التغییر أو التعدیل قابلیة وھي المرونة

التصمیم أو التنفیذ.
وأن بالضبط عملھ نرید ماذا معرفة أي ومحددة جید بشكل مصاغة األھداف تكون أن جدا المھم من 

وذات للتحقیق، وقابلة المئویة النسب أو باألرقام إحداثھ المطلوب التغییر معرفة أي للقیاس قابلة تكون 
صلة بالموضوع، ووضع توقیت محدد أي متى نرید أن یحدث التغییر.

خطوات صیاغة األھداف:
.صیاغة الھدف االستراتیجي وكتابتھ
.التفكیر في الھدف االستراتیجي وتحلیل طبیعتھ
.تحدید األھداف المرحلیة
.وضع األھداف المرحلیة في برنامج زمني محدد
 األھداف بعض تحقیق من التمكن عدم حالة في االستراتیجي للھدف توصل بدیلة خطة وضع

المرحلیة.
تحدید الجمھور المستھدف في الحملة اإلعالمیة و خصائصھ:

اإلعالمیة الحمالت في المصممون یعمل والذي االتصال عملیة في الرئیسي العنصر ھو الجمھور إن 
ومعرفة جمھورك) (أعرف ھو االتصالیة العملیة في األساسي المبدأ وأن فیھ والتأثیر إلیھ الوصول 



فلن الجمھور إلى تصل أن تستطیع لم إن ألنھ اإلعالمیة، الحملة لنجاح الھامة األسس من الجمھور 
.24تستطیع التأثیر فیھ

لتصمیم الرئیسیة األسس ومن اإلعالمیة الرسالة فاعلیة من یزید بدقة الجمھور تحدید أن المعروف ومن 
بما وأفكارھا الحملة ألھداف عداء أو مقاومة أي الجمھور ھذا یشكل ال بحیث اإلعالمیة، الحمالت 

25یفرض توافقا مع الثقافات والمعاییر والقیم االجتماعیة.

الحملة تخطط أن ھو أنواعھا باختالف اإلعالمیة الحمالت من كثیر فشل إلى یؤدي خطأ أكبر إن لذلك 
حملة مخططي عند السائد الفكر كان المثال، سبیل فعلى المستھدف، الجمھور عن یختلف جمھور إلى 

مجموعة لوجود كان وربما المرأة، ھو المستھدف الجمھور أن عمان سلسلة في الوالدات بین المباعدة 
ثم التصور، ھذا مثل وجود على األكبر األثر الحملة لھذه اإلعداد في ساھموا الذین األجانب الخبراء من 

في المرأة ولیس الرجل أن األولیة المیدانیة والدراسات النقاش جماعات طریق عن ذلك بعد اتضح 
یعدون المصممون بدأ ولذلك الوالدات، وتتابع اإلنجاب مسألة في القرار صاحب ھو العماني المجتمع 

النظر في نوع الرسالة اإلعالمیة التي ستوجھ للجمھور.
الوقت وفي فیھ تأثر أن یمكن التي الرسالة نوعیة وتحدید صیاغة في جدا مھم الجمھور تحدید إن 

والوسیلة المناسبة لبث ونشر مثل تلك الرسائل.
تعرضھ قیمھ، عاداتھ، رغباتھ، احتیاجاتھ، الحملة، بھذه المقصود الجمھور خصوصیات فھم یجب لذلك 

لوسائل اإلعالم، فھذا یعد ضروریا في أیة حملة إعالمیة ویتم ذلك عبر خطوتین.
دراسة الجمھور:.1

رغباتھم، احتیاجاتھم، معرفة حیث من المشكل یمسھا التي االجتماعیة الفئات معرفة على وتقوم  
عاداتھم أخالقھم، والثقافیة التعلیمیة، مستویاتھم مشاكلھم، اتجاھاتھم، معتقداتھم، آرائھم، 

ومركباتھم السوسیو دیموغرافیة، والسیكو اجتماعیة.
للجمھور والفردیة االجتماعیة السمات دراسة حیث من بالجمھور المتعلقة الدراسات أھمیة وتظھر 
بدایة یتفق أن یجب اإلعالمیة الحمالت تصمیم من المستھدف السلوك أن حیث المرجوة األھداف لتحقیق 

بعض نجاح یفسر ما وھذا المستھدف الجمھور یتبناھا أو لھا یخضع التي السائدة والقیم المعاییر مع 
26الحمالت اإلعالمیة في مجتمعات معینة وعدم نجاحھا في مجتمعات أخرى 

تصنیف الجمھور:.2
في باالتصال القائم أن ذلك أھمیة األكثر اإلعالمیة الحمالت مفاھیم من الجمھور تصنیف یعتبر  

الحملة اإلعالمیة الناجحة ھو الذي یدرك توقعات ومخاوف ومشكالت جمھوره
وھناك العدید من األسالیب التي تساھم في التعرف على خصائص الجمھور منھا 

األساسیة والبیانات الجمھور، عن بالفعل تمت التي المتعددة الدراسات واقع من المتوفرة البیانات - 1
الموجودة لدى الجھات الرسمیة.

ھذه تشتمل وقد دقیقة، نتائج وتعطي للجمھور، ممثلة عینات على تجرى التي اإلحصائیة األحداث - 2
الجوانب عن یكشف التي البحوث من وغیرھا العام الرأي بحوث أو االجتماعي المسح على األبحاث 

المختلف للجمھور.
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السن حیث من المستھدف للجمھور الدیموغرافیة الخصائص على التعرف الضروري من كان لذلك 
ذات االتصالیة الرسالة إعداد یمكن حتى والدخل التعلیمي والمستوى االجتماعي والمستوى والجنس 

على التعرف جانب إلى الجمھور، وممیزات خصائص مع تتناسب التي المؤثر الجید الممضون 
توزیع تناسب التي االتصال وسائل واستخدام الجمھور ھذا إلى الوصول أمان الجغرافیة الخصائص 

الجمھور من حیث تواجده في المناطق المختلفة 
الجمھور وممارسات االتجاھات ومعرفة البیانات جمع على بقدرتھا تتمیز التي النوعیة األبحاث - 3

بشكل أكثر فاعلیة من األبحاث الكمیة، وتلعب الخبرة العلمیة دور كبیر في تفسیر ھذه األبحاث.
وبصورة عامة ینقسم الجمھور إلى نوعین رئیسیین:

،الجمھور األولي: وھو الجمھور الرئیسي الذي تسعى الحملة إلى التأثیر فیھ
 والغیر المباشر اتصالھ بسبب الحملة نجاح في یساعد أن یمكن الذي الجمھور وھو الثانوي: الجمھور

المباشر بالجمھور األولي ویمثل قادة الرأي في المجتمع.

مرحلة التصمیم والتخطیط:.3
تصمیم وصیاغة الرسالة اإلعالمیة:

قصیرة، محددة، أن الرسالة فعلى الجمھور، وخصائص االتصال مخطط أھداف على الخطوة ھذه تتوقف 
ومعبرة وبصیغة مقبولة لدى الجمھور كما یجب أن تكون فریدة وجدیدة.

سابقا ذكرنا كما األھداف وتنقسم تحقیقھ، إلى تسعى الذي بالھدف مباشرة للحملة اإلعالمیة الرسالة ترتبط 
الرسالة تحدید یمكن األھداف ھذه ضوء وفي المعتقد، أو االتجاه أو السلوك أو المعرفي التغییر إلى 

وتعتمد للحملة، العام الھدف عن تخرج أال ینبغي تعددت، مھما والتي للجمھور توجھ التي اإلعالمیة 
الحمالت على تجزئة الرسائل بدال من تقدیم رسالة إعالمیة واحدة طوال فترة الحملة.

وتحقق التجزئة في الرسائل مجموعة من األھداف:
 التي الرسالة شكل تغیر مع بثھا، أو نشرھا یتكرر واحدة رسالة وجود حالة في الرقابة حدة تخفیف

متحركة، رسوم دراما، ندوات، مقابالت، تحقیق، (حوار، اإلعالم وسائل في بھ تظھر 
وغیرھا...الخ).

.الحتواء الموضوع من جوانب مختلفة كالجوانب الصحیة واالقتصادیة والنفسیة واالجتماعیة
المعد والمضمون المحتوى وھي المشكل أو للموقف مناسبة أشكال في الفكر وضع تعني ھي والرسالة 

على التأثیر في واضحا دورا المحتوى ویلعب الجمھور تقنع التي والحجج المنطق حیث من جیدا إعدادا 
اتجاھات األفراد نحوى تقبل أو رفض الرسالة اإلعالمیة.

شروط صیاغة الرسالة اإلعالمیة الجیدة:
.أن یتوفر بھا عنصر الجاذبیة بالنسبة للجمھور
.أن تتناسب مع عادات وتقالید الجمھور
.ال بد أن یتمیز مضمون الرسالة بالصدق والدقة
 :محتواھا تذكر على القدرة مع وسھولة بسرعة الجمھور إلى الرسالة نفاذ بھا ویقصد االنقرائیة

والقدرة على قراءة محتواھا بیسر وسھولة.
 :الترابط عدم أو أجزائھا في فجوة وجود دون طبیعي بانسیاب وترتیبھا األفكار تداعي أي االنسیابیة

في األفكار.
 :وھي تناول الموضوع مباشرة وبشكل محدد والوصول إلى الھدف بأقصر الطرق.الرشاقة



استخدام كلمات ذات معنى واضح.الوضوح :
تحدید مضمون الرسالة بدقة:

ھناك مجموعة من األسئلة التي یجب اإلجابة علیھا في ھذه الخطوة وھي:
ما ھو المضمون العلمي للرسالة، ومن یقوم بإعدادھا؟
ما ھي المواد التي یجب إنتاجھا؟
من یقوم باإلنتاج وطبیعة إدراكھ للجمھور؟
ما ھو المستوى اللغوي المستخدم في الرسالة؟
ما ھي الخصائص الفنیة؟

ومن أجل إنجاز رسالة إعالمیة وجب مراعاة العناصر التالیة.

:تصمیم الرسالة اإلعالمیة
التي االجتماعیة القضیة بین التفرقة یستدعي وھذا لھا، إطار اختیار یجب إعالمیة رسالة تصمیم أجل من 

المرحلة في ذكرھا إلى سنأتي عدیدة أسالیب إلى تحتاج التي األخرى القضایا وبعض تخویف، إلى تحتاج 
القادمة. 

:أسلوب الرسالة و طابعھا
و ھو أسلوب الرسالة و الشعور األولي الذي تتركھ الرسالة عند التعرض للمحتوى و ھو ثالثة أنواع:

:طابع التخویف
إظھار یستدعي مما الخطیرة االصابة أو كالموت، وخیمة نتائج مروري حادث أو اجتماعي مرض لكل  

النتائج الدرامیة للتصرفات الخطیرة كالدم أو الدموع حتى یتمكن المتلقي من ربط األسباب بالنتائج.
الناس؟ مخاوف إثارة في الحق للمرسل یكون مدى أي وإلى السلوك؟ لتغییر كفیلة وسیلة الخوف ھل لكن 

و ما ھو إحساس الجمھور أمام صورة عدوانیة أو مخیفة؟
األخرین، حیاة و لحیاتھم حفظا و سالمتھم على الناس لحمل التخویف إلى المرور حوادث حمالت تلجأ 

بفعل القلق ازداد كلما و معني األخر ھو أنھ یدرك یجعلھ كما باالھتمام، یشعر النتلقي یجعل فالخوف 
أثبتت و حساسة جد عملیة بالتخویف اإلقناع عملیة تبقى لكن إلیھ، الموجھة النصائح تصل التخویف 

27الدراسات أنھ یغیر التصرفات لخطة بث الرسالة.

تفید كما فقط، القصیر المدى على فعال التخویف اذن أسابیع، ثالثة بعد التخویف مفعول یزول و 
قد الوقت نفس في لكنھ المذموم التصرف عن الكف في الشخص لدى الرغبة ینشىئ الخوف أن الدراسات 

یولد لدیھ میكانیزم للدفاع الالشعوري، كالرفض أو نسیان الرسالة .
استعمال ینصح لذلك و مثال، كاألرق الحساسین األشخاص لدى تظھر قد التي اآلثار ننسى أن دون ھذا 

طابع التخویف في الحاالت التالیة:
-یتقبل األطفال و الفئات ذات الدخل الضعیف ھذا األسلوب أكثر من الفئات األخرى.

-یستعمل طابع التخویف في الحمالت ذات المدى القصیر.
-یتطلب استعمال ھذا األسلوب استخدام شرح و اخراج جید(التقدیم، الحوا، الصورة، الشعار)

الطابع الفكاھي: 
إال االعالمیة للحمالت التقنیة ھذه انتقلت ذلك بعد االشھار، میدان في الفكاھة على األول في االعتماد تم 
الخط أن كما المضمون، على األولویة شكل یأخذ إذ الحقیقي، عمقھا عن الرسالة تبعد قد التسلیة أن 

27 Michel Lenet, L état Annonceur, op-cit , p105



الحمالت في الفكاھي الطابع ضعف نقطة ھذه تعتبر و جدا، رفیع والسذاجة الفكاھة بین الفاصل 
28االعالمیةن ألن ھذه التقنیة قلیلة االقناع فھي تجلب المتلقي للتسلیة أكثر مما تجذبھ إلى المحتوى.

: الطابع المعتدل
نعتمد إنما و بالفكاھة ال و بالتخویف ال نعمل ال ھنا و االعالمیة الحمالت في كثیرا الطابع ھذا یستعمل 

منطقیة بطریقة اإلقناع عن البحث و البراھین و الحجج من ممكن قدر أكبر تقدیم على كبیرة بصفة و فیھ 
و العواطف إثارة دون الفرد على التأثیر في واقعیة أكثر بكونھ یتمیز و فكاھة، أو تخویف دون وعقالنیة 
29الغرائز.

:نبرة الرسالة
 في بدایة كل حملة تواجھ القائمین باالتصال عدة تساؤالت منھا

ھل تعالج الرسالة االعالمیة بطریقة مرحة أو صارمة؟
ھل تبث الصور الجمیلة أو البشعة؟

 30ھل یكون أسلوبا مجامال أو مرشدا؟ أو في شكل اقتراحات؟
المرحة فالنبرة ، أنواع على منھما واحدة كل تحتوي و صارمة أو مرحة إما الرسالة نبرة تكون منھ و 

تكون إما نبرة مجاملة أو نبرة مشاركة، أو نبرة مرشدة، أو نبرة تقنیة، أو نبرة علمیة.
31و تحتوي النبرة الصارمة على نوعین ھما النبرة السلطویة و النبرة الواعظة.

من یحبن ألنھن النساء، من المستھدف الجمھور مجموع یكون عندما كثیرا المجاملة نبرة تستعمل حیث 
ھذا استخدام یمكن بالتالي و حساسة و راقیة المرأة نفسیة ألن ، مجاملة ذلك كان ان حتى و یمدحھن 

الوتر الحساس.
قول من بدال ندخن ال نقول مثال "بنحن"  الرسالة نمرر أن یجب أنھ المختصین فیقول المشاركة نبرة أما 
نقدم بأننا المتاقي لدى انطباع نترك ال حتى اإلطار، ضمن المعلنة الھیئة تدخل أن یجب حیث تدخن، ال 

یعتبرھا و یتجاھلھا أن یمكن المخاطب صیغة في النصیحة تقدیم فعند مخطئ. ألنھ فقط لھ النصیحة 
تدخال.

ترشد أنھا بمعنى لألشخاص، االرشادات و النصائح تقدیم ضمن فتدخل المرشدة النبرة یخص فیما أما 
الغازات إخراج أجل من البیت في مدفئة تركیب عند النوافذ كفتح بھ، یقوم أن یجب ما إلى علمیا الناس 
السامة.

فإننا الثدي سرطان حول حملة إجراء عند مثال الطبیة، و الصحیة الحمالت في فتستعمل التقنیة النبرة أما 
.32نؤكد أنھ ابتداءا من سن الخمسة واألربعین یجب على المرأة أن تقوم بفحص الماموغرافیا

أن باعتبار المتلقي، طرف من قبوال أكثر ھي المرح األسلوب ذات االعالمیة الرسالة أن الدراسات تشیر 
حالة في تفاؤلیة لمسة إلعطاء اللقطات ھذه بعض باستخدام ینصح العائلیة اللقطات و الجمال و المرح 

33الحمالت طویلة األمد أي ما بین سنة إلى خمس سنوات.

غالبا ألنھ المرجوة النتائج إلى توصلنا ال قد الواعظة النبرة ذات الرسالة أن الدراسات بعض أشارت كما 
كممنوع، النواھي من بمجموعة المرتبطة السلطویة النبرة أما جدیدا، یقدم ال ممل كخطاب إلیھا ینظر ما 

28 Ibid , P 117
29 Ibid, P151

 25630 نبیلة بوخبزة، تطبیقات تقنیات االتصال العمومي المطبقة في الحمالت العمومیة المتلفزة، مرجع سبق ذكره، ص 
31 Michel Lenet, l état Annonceur, op-cit,p152
32 Ibid, p153
33 Michel Lenet , L état annonceur, op-cit,p 154



التعلیمي أو الثقافي المستوى ذوي األشخاص قبل من خاصة بالرفض تقابل ما فغالبا حذار...، تفعل، ال 
المرتفع.
نجوم أبطلھا یكون التي الحمالت إلى باإلضافة الرسالة، رفض إلى تؤدي أ، الساذجة النبرة بإمكان 
ال أن المجال ھذا في المختصین نصح ھنا و جدیة"، حلول جدیة لمشكلة تقول" القاعدة ألن سینما، 
تواجھ ما غالبا النداءات أو النصائح لتوجیھ األطفال على االعتماد أن كما السینما، بنجوم نستعین 

یمكن لكن الواعظ أو المرشد دور الصبي یلعب أن یمكن ال إذ الرجال، طرف من خاصة بالرفض 
34االعتماد علیھم في حالة جمھور من نفس الشریحة العمریة و من جنس النساء كذلك.

قول" من فبدال بناءة، لتصرفات تسعى ألنھا اإلیجابیة النبرة استعمال النفس علماء األخیر في ینصح و 
" أو ذھب"، من السكوت " نقول الموت"، تساوي السرعة " أو المبذرین" لنحارب أو" آفة" الضجیج 

35لنتبع المقتصدین" أو " تقلیل السرعة یساوي الحیاة".

36كما یجب أن تعتمد على التغییر اإلیجابي للسلوك أكثر من إظھار النتائج السلبیة للسلوك 

:مضمون الرسالة اإلعالمیة
وعلیھ اإلعالمیة، الرسالة في والمستخدمة للحملة المناسبة الرموز أشكال تحدید في المضمون یتمثل 

واإلشارات المناسبة والتي تالئم مع الحملة. ینبغي اختیار الكلمات والرسومات
:عرض الرسالة اإلعالمیة

الصورة نستعمل ھل معا؟ كالھما أو المضمون؟ أو الشكل على تركز ھل الرسالة؟ تقدیم یتم كیف بمعنى 
الحقیقیة أو الرسومات أو البیانات واألرقام معا؟ بأیة صورة تكون الرسالة في أحسن أشكالھا.

حد في الرسالة وتقدیم ما انشغاال تعكس أن یجب الفكرة وھذه واضحة فكرة عن الرسالة تعبر أن یجب إذ 
ذاتھ یتعین أن یكون مثیرا لالنتباه ومقنعا بالحجة.

:توقیع الرسالة اإلعالمیة
نقص أو زیادة علیھ یترتب حیث اإلعالمیة الرسالة إنجاز في الھامة العناصر من العنصر ھذا ویعتبر 
الخدمة على الدالة العالمة تجاریا یعني الرسالة وتوقیع المستھدفة، االستجابات على التأثیر في فعالیتھا 

المباعة فھو یعكس طبیعة وحقیقة المؤسسة المنتجة.
:المؤثر الصوتي

فالمنبھ نھایتھا إلى بدایتھا من الرسالة بث لترافق المرسل یختارھا ممیزة موسیقیة قطعة عن عبارة وھو 
الصوتي یجلب السمع ویدعم حاسة البصر لترسیخ الشعار في الذھن.

:الشعار
ومن الحملة مضمون جملة في یوضح أن ینبغي فالشعار واحدة، جملة في الرسالة الشعار یختصر 

الضروري أن یخضع لقواعد أساسیة تتمثل في االختصار والتكرار.
وھو نداء صریح وإیجابي یحمل معنى الحملة وفكرتھا ھدفھ جلب االنتباه.

وكلما كان الشعار مختصرا كان واضحا ومفھوما وسھل االستیعاب والتذكر.
:الرمز

إنھ الشكل الھندسي للشعار یتبین من خاللھ شكل ومضمون الحملة وأھدافھا والستراتیجیاتھا.

34 Ibid, p155
35 Ibid, p156
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یجب أن یكون المرسل قادرا على وضع ھدف حملتھ في رمزھا، وأن یكون مستقال عن النص.-
ینبغي أن ال یحمل الرمز أي تعقیدات في الشكل-
یضمن ما وھذا الجمھور طرف من رؤیتھ تتكرر بحیث مكان أي في ینشر أن الرمز على ینبغي -

الحصول على وقع أكثر لألثر.
-

37القواعد التقنیة إلعداد الحملة االعالمیة العمومیة:

و التصور قاعدة أساسیتین لقاعدتین تخضع أن یجب المؤمل النجاح عمومي اتصال حملة تالقي لكي 
قاعدة التنفیذ.

-Thèmeالشمولیة(الوقت، الموضوع، وحدات، ثالث مبدأ على التصور قاعدة تنبني : التصورقاعدة 
Temps-Totalitè)

الرمز، الشعار، مكونات، ثالثة على یعتمد مذھب وضع تفرض التي العملیة القاعدة ھي و : التنفیذقاعدة 
).Slogan-Symbole-Stratègieو االستراتیجیة ( 

قاعدة التصور:
المتعلقة فالحملة حملة، صلب في فقط واحد موضوع بتناول التمسك یقتضي الموضوع: وحدة .1

حزام أو السرعة في اإلفراط تناول یتم أین محددة، زاویة من تناولھا یتم المرور بحوادث مثال 
األمن. أي عدم تناول عدة مظاھر في آن واحد األمر الذي سیسبب حتما تشتت االنتباه.

مرحلة في علمیة بطریقة مدققة و مضبوطة مدة االعالم عملیة تتواصل أن نكتفي الوقت: وحدة .2
زمنیة محدودة بدون انقطاع غیر مبرمج.

المجھود ذلك توزیع بدل واحدة، حملة في مكثفة المبذولة الجھود تكون أن ینبغي الشمولیة: وحدة .3
إذا خاصة استھدافھ، تسھل بطریقة الجمھور بتجزئة یسمح ما ھذا و متقطعة، عملیات عدة على 

كان العامل المالي والجغرافي یسمحان بذلك.

قاعدة التنفیذ: 
: یلخص في جملة الفكرة المراد بثھاالشعار.1
الذي المؤشر ھي الصوتیة الترجمة أن إلى إضافة للحملة، المكتوب التوقیع مقام في ھو و : الرمز.2

یعلن نھایة البث.
: التخطیط و تقوم بوظیفة تنظیم العملیة االتصالیة.االستراتیجیة.3

إن العناصر التي تشكل االتصال العمومي تندرج ضمن المثلث التالي:
الرمز 

الشعار 

االستراتیجیة 

Michel lenet: l'Etat Annonceur, OP- cit,p 146   شكل منقول من كتاب: 

 30837 نبیلة بوخبزة، تطبیقات تقنیات االتصال العمومي المطبقة في الحمالت العمومیة المتلفزة، مرجع سبق ذكره،ص



االحتفاظ تتطلب التي النجاعة لقاعدة الحملة موضوع اختیار یخضع أن أخرى جھة من ویجب 
تقییم وجب ولذا الراھنة األوضاع تغییر في العملیة نجاح سواھا من أكثر تكفل التي بالمواضیع 

من بد ال وعلیھ معین، موضوع حول لإلعالم المكثف االستعمال لتلقي الجمھور قابلیة مدى 
تعریف صحیح للھدف الذي یعتبر شرط ضروري لضمان نجاح الحملة. 

دعائم الحملة اإلعالمیة:

اختیار في یكمن ذلك في والمشكل محدودة غیر ھي االتصال خدمة في اإلعالم وسائل تعدد أو تنوع إن 
القیود االعتبار بعین األخذ ویجب تحقیقھا، نرید والتي المرجوة األھداف مع أكثر تتوافق التي الوسائل 

محدودیة وكذلك والمساحة الوقت محدودیة في المتمثلة اإلعالم وسائل من وسیلة باستعمال تتعلق التي 
المیزانیة المستعملة ومنھ فالحملة اإلعالمیة تحبذ التركیز على تقنیات النشر المعتادة.

علیھ الحصول المتنبئ الربح تقدر أو االعتبار بعین تأخذ اإلعالم وسائل من وسیلة أي اختیار عملیة إن 
من خالل استعمالھا نأخذ كذلك في الحسبان ما یلي:
أ- تحدید الخصائص الممیزة للجمھور المستھدف:

-(والمھنیة االجتماعیة الطبقة السن، الجنس، حیث من معرف مستھدف جمھور إلى عامة موجھة الحملة 
SocialeProfessionnelle .38)، مكان اإلقامة، ونوع السكن...الخ

ب- تحدید زمن البث:
أوقات ھناك أن بمعنى األسبوع نفس والشتاء...وفي الصیف في البث مواعید بین فرق ھناك أن نالحظ 

أو ساعات أحسن من غیرھا لخدمة الحملة...

 .التلفزیون:1
مھامھ وتعددت والصورة الصوت على العتماده االتصال عالم في قوة األكثر الوسیلة التلفزیون یعد 

غیر االجتماعیة النصیحة تكون أن یجب كما االستھالكیة، نحو فشیئا شیئا یشیر الذي المجتمع مھام بتعدد 
الحذر من معینا حدا كذلك الحملة نجاح یستوجب كما الحملة نجاح لضمان استھالكیة إعالنات مع مدرجة 

39في دراسة مدة وتكرار الومضة. 

:.الرادیو2
وسیط بدور یقوم إذ ونقلھ، تحریكھ لسھولة نظرا اإلنسان حیاة في انتشارا الوسائل أكثر من الرادیو یعد  

على وكبار صغار من والفئات المستویات جمیع مخاطبة على وقدرتھ السمع على العتماده ناجح إعالمي 
، مدتھا اإلذاعیة لومضتھ بثھ في االعتبار بعین یاخذ أن باالتصال القائم على ویجب السواء، حد 

40وتكرارھا وفقا لعادات االستماع. 

.الصحیفة:3
الرسالة بث في مھم  الصحیفة اختیار بحیث معینة بخصوصیات وتتمیز المنعزل، الفرد إلى أساسا توجھ  

األفضل الصحف عن یتساءل بالحملة فالقائم الخاصین، وقراءھا موضوعاتھا منھا لكل ألن اإلعالمیة 
انتقاء المختار، الجریدة صفحات على الرسالة نشر أثناء منھ یتغلب مما للرسالة، توصیال واألكثر 
الموقع.

38 Michel le Net, l'état Annonceur, op-cit, p 171 
39 Ibid, p 171
40 Michel le net, l'état Annonceur, op-cit, p 172



الیسار في السفلى الجھة من أحسن الیمین في العلیا الجھة أن الصحفي اإلعداد في األخصائیون ویرى  
.41عشر مرات، مع األخذ بعین االعتبار النصوص الذي تقابل ھذه الرسالة

 .السینما:4
من فمعظمھ  لالنتباهوشدا استماعا أكثا السینما جمھور ألن والتلفزیون اإلذاعة نقص عن تكشف التي 

 %15ب مقارنة رؤیة أول من  %75ب السینما في المعروضة الصور تذكر نسبة تقذر الشباب، 
 ثانیة في التلفزیون.30لعرض رسالة واحدة لمدة 

وتتطلب األخرى، بالفصول مقارنة والشتاء الخریف في خاصة یكون السینما إلى الشباب إقبال أن كما 
42كافیا لحفظ الرسالة على األقل أربع أسابیع. وقتا السینما من المراسل 

: .الملصق االشھاري5
إذ فیھ یتوجھ الذي والمحیط وضعیتھا، بحكم معین، زمن في محدد جمھور انتباه ویشذ لجمیع یتوجھ 

43یعتبر من أفضل الرسائل وأكثرھا تحفیزا وكفاءة للجمھور...

 وضعھ مكان بالحملة القائم یحدد الوسیلة لھذه وبالنسبة عدیدة لمرات عرضھ في تكمن الملصق وقوة 
بدقة وفقا لنسبة تواجد الجمھور المستھدف في ذلك المكان.

: .الكتیبات  والمطویات6
ذوي للجمھور فیھا المرغوب اإلعالمیة الرسالة بنشر وحدة لكل تسمح والتي مكتوب إنتاج كل ھي و

مختلف  فھو حجمھا أما المعالج الموضوع تخص بمعلومات اإلشارة فیھ ویتم والعالي المتوسط المستوى 
الوسائل أو الدعائم ھذه مثل تلعبھ الذي الواضح الدور من التأكد یجب لكن والصغیر، الضخم فمنھا 

44اإلعالمیة في إستراتیجیة اإلقناع.

االجتماعي، االتصال لخدمة مھما دورا تلعب التي التظاھرات كل في وتتمثل  الشخصیة:.الوسائل 7
فغالبا ما یلعب االتصال الشخصي دورا مھما في الحمالت اإلعالمیة وتتمثل ھذه الوسائل في:

تشجع أنھا كما األشخاص من العدید إلى وتصل التنظیم سھلة فھي العمومیة، والعروض -االجتماعات 
الحوار وتسمح بتدخل الجمھور.

   ،اتجاه الحضور من واحد كل موقف على بالتعرف تسمح التي المناقشات
بالموضوع مھتم جمھور مع تستعمل ما وغالبا اآلراء وتبادل الموضوع، 

المطروح ومستعدا حولھ.
 كانت إذا خاصة الفكرة وتحفز االنتباه تجلب فھي الدرامیة، المسرحیات

غیر والمشاركة والترفیھ االتصال بین تجمع بكونھا تتمیز معبرة. الحركات 
المباشرة في العملیة غیر االتصالیة.

 Les divers supports - الدعائم المختلفة8
بتكالیفھا مقارنة دورھا من التأكد مع لالتصال كدعامة تساھم أن یمكن التي التظاھرات أكثر ھي و

ومن السیاسیة الدینیة، الریاضیة، األحداث الندوات، الملتقیات، والمحلیة، الدولیة المجتمعات كالمعارض، 
واللھجة واللغة الجمھور حول دقیقة معطیات على المخطط یحصل أن ینبغي وسیلة أفضل اقتناء أجل 

الصوت إدراج تستلزم كانت إذا أیضا، الرسالة خصائص حول دقیقة معلومات على والحصول واالھتمام 

41 Ibid, p 172
42 Ibid, p 172
43 Ibid, p 172-173 
44Michel le net, l'état Annonceur, op-cit, p 172 



الوسیلة اختیار یتضمن والذي استراتیجیا قرارا اإلعالمیة الوسیلة اقتناء عملیة وتفید ال أم والصورة 
.وسائل اإلعالمعلى اإلعالمیة المستعملة وتوزیع المیزانیة 

-االنترنت:9
أخرى اتصال وسیلة أي بمقدور لیس (االنترنت) المعلومات شبكة توفرھا التي المجتمعیة  لوظائفاإن  

جانب إلى وتواصل اتصال بیئة بوصفھا ثم النشر، إلمكانیة أو التفاعلیة، لخاصیتھا نظرا توفرھا، أن 
الحمالت في األنترنت الستخدام الحمالت مخططوا یلجأ لذى الجمھور، لدى الصدى رجع معرفة قدرة 

45االعالمیة لتوفیر الصورة و المعلومات للمستخدین.

الجدولة الزمنیة للحملة اإلعالمیة:
وطول لحجم المختلفة البدائل وتحدید المستھدف للجمھور مالئمتھا ومدى اإلعالمیة الوسائل دراسة بعد 

یتم وسیلة، لكل بالتكلفة ومقارنتھا المختلفة الوسائل بین والتغطیة التكرار ومعدل والبث النشر وموقع 
مطابقة ذلك على المیزانیة المتاحة، ثم وضع وإجراء التعدیل الالزم.

وھي یتم، وماذا متى تبین زمنیة جداول في والوسائل الرسائل وضع اإلعالمیة الحملة بجدولة یقصد 
لتقدیم تحدیدھا سیتم التي الفترة حالل تذاع أو تعرض أو ستنشر التي للحملة التنفیذي البرنامج رسم تعني 

بموسمیة كبرى أھمیة ذو فالتوقیت الحملة، ستتخذه الذي للشكل ووفقا خاللھا اإلعالمیة الحملة 
االستھالك، وعلى مخطط الحملة أن یعمل على تحدید:

 نسبة الجمھور الذي سیتعرض للرسالة والذي تحاول الحملة اإلعالمیة الوصول إلیھ.معدل التغطیة:
- -أسابیع (أیام الحملة فترات على اإلعالمیة والبرامج واألنشطة الرسائل تتوزع  الزمني:التوزیع 

شھور) وینقسم إلى:
اإلعالنیة، للحملة المحددة الزمنیة المدة خالل القطاع دون اإلعالن یستمر أي  المستمر:التوزیع أ- 

ویمكن تحقیقھ بكثافة إعالنیة معینة تبعا لإلمكانیات المتاحة.
اإلعالن ویتوقف واألشھر، كاألسابیع معینة زمنیة فترات في اإلعالن یتم أي  المتقطع:التوزیع ب- 

نھائیا في فترة أخرى، وھو یناسب الحمالت اإلعالنیة المتعلقة بالسلع الموسمیة.
شھر السنة، من محددة زمنیة مدة خالل اإلعالنیة الحملة تركیز یتم أن بمعنى  المركز:التوزیع - ج

معین، مثل شھر رمضان أو فصل الصیف.
: زمن الحملة االعالمیة

للرسالة تقبال أكثر المتلقي فیھ یكون الذي الوقت مع یتطابق أن یجب وإنما ارتباطیة بصفة یختار ال وھو 
ألخرى.ادون 
حسب المختصین یجب مراعاة الفصول األربعة، وھو ما یعرف بـ: الحملة إطالق وقت في 

الوقت  وھوالجدیدة األعمال وقت وھو والحركیة، بالدینامیكیة ن اإلنسافیھ یشعر فصل فھو  الربیع:
مجھودا تتطلب التي المبادئ كل یالئم أنھ كما الریاضة تشجیع مجاالت في األفضل واالختیار جدا المالئم 

 .46خاصا من طرف الفرد، مثل: الغذاء الصحي، البیئة...الخ
للعطل ومفتوحة مشمسة الحیاة أثناءه وتكون وانفتاحھا الطبیعة تطور بدایة مع یتزامن وھو  الصیف:
تقدیم الفرق، حوادث ، الغذائي التسمم البیئة، بنظافة عالقة لھ ما لكل األنسب الوقت فھو والراحة 

النصائح ضد أخطار الشمس...الخ. 

 3745،ص2016 إیمان فتحي عبد المحسن، حمالت التوعیة االعالمیة بقضایا المجتمع للشباب، المكتب العربي للمعارف،القاھرة،
46 Michel le net, l'état annonceur, op-cit, p 165



والعلمي  المدرسي الدخول فصل ھو وكذلك والطمأنینة والسكینة الھدوء إلى العودة فصل ھو  الخریف:
التدخین، عن للتحدث یتالءم الفصل وھذا والصرامة والحزم الجدیة شعار ضمن یندرج الفصل وھذا 

حوادث المرور، السرطان، المخدرات...الخ.
لبث مالئما یكون لذلك الدفء إلى اإلنسان یحتاج أین والتمھل والتفكیر االنتظار موسم وھو  الشتاء: 

من والوقایة الصحة على الحفاظ حول النصح تقدیم وكذلك المسنین العائلة، إلى الموجھة الرسائل 
األمراض باإلضافة یكثر التحدث في ھذا الفصل عن األشخاص المعوقین.. .الخ

الحمالت والمعلومات: ادارة
 تعمل وكأنھا (المادیة واألشیاءالناس وتحریك  نقل بلغة تفكر مازالت انھابعد،  تفھم لم كثیرة ادارات ان
قیمتھا.  واقرار المعلومة مع باتحادھا اإلدارة على طرات التي التطورات باالعتبار تأخذ ولمالماضي.  في

 التي الكیفیة بین الصلة في تتمثل واإلدارة المعلومة بین أھمیة العالقات أكثر احدى أن بھ المسلم فمن
 طریقة تحدد المعلومات تنظیم طریقة أن آخر، وبتعبیرمؤسساتھم.  تنظیم كیفیةمفاھیمھم،  الناس بھا ینظم
 تحتوي لالدارة الجدیدة النظامیة المخرجات أن واضحا، أصبح وقدأیضا.  صحیح والعكس الناس، تنظیم

 والتقنیات االختبارات كذلكالعقل.  مكون وھو اال عادي غیر مھم مكون على متزایدة، وبدرجة
أضیق.  بھا المسموح أدق، واالختالفات أصبحت المعاییر لقیاس المستخدمة

 المعلوماتیة باالعتبار األخذ خاصة، اإلعالمیة الحمالت ومخططي عامة اإلعالمیین من یستدعي ذلك كل
 اإلعالمیةالحمالت  انجاز لضمان األساسیة المتطلبات كأحدى معھا والتعامل استخدامھا وكیفیة

 عبر المعلومات بتدفق التحكم خیار بإدارتھا والمعنیون الحمالت مخططو الیملك وربماالمستھدفة. 
المتعددة. القنوات

مفھوم التقییم:
تم ما قیمة تقدیر ھو بھ والمقصود اإلعالمیة الحمالت تصمیم مراحل من األخیرة المرحلة التقویم یعد 

لھذه المختلفة التأثیرات على والتعرف اإلعالمیة الحملة خالل اتصالیة أو خدمیة أنشطة من إنجازه 
األنشطة على الجمھور.

الحملة ھل أحكام، إصدار مجرد ھو التقییم بأن القول یمكن لذا وقدرتھ الشيء قیمة تحدید  ھو:التقییم 
اإلعالمیة حققت أھدافھا أم لم تحقق وما ھو القدر الذي حققتھ.

مفھوم التقویم:
األحكام إصدار أي والتطویر والتحسین التعدیل تعني التقییم معنى إلى باإلضافة فھي التقویم كلمة أما 

أجل من ومعلومات البیانات عنھ تسفر ما ضوء في االتجاه وتصویت المسار تعدیل بمخطط مقترنة 
تحقیق األھداف المنشودة للحملة اإلعالمیة.

أسالیب التقییم والتقویم:
 التقییم والتقویم القبلي.1
فإذا التنفیذ لعملة تمھیدا عدمھا من اإلعالمیة الحملة تصمیم صالحیة مدى تحدید إلى القبلي التقویم یھدف 
تقییم بعملیة نقوم أن علینا لزاما كان وتنفیذه التصمیم ھذا قبول الممكن من كان إذا ما نحدد أن مثال أردنا 

من التصمیم مالئمة ومدى جھة من العمل فریق االستعدادات أو القدرات اختبار باستخدام قبلي وتقویم 
ومدى واستعداده العمل فریق صالحیة بمدى حكما نصدر أن یمكننا البیانات ھذه ضوء وفي ثانیة، جھة 

صالحیة التصمیم ومالئمتھ للمعاییر المعمول بھا في الحمالت اإلعالمیة.



والموارد واإلداریة التنظیمیة المتطلبات توفر مدى اإلعالمیة الحملة لإلدارة یحدد القبلي والتقویم فالتقییم 
الحملة في باالتصال للقائم یمكن وبذلك والبرامج، لألنشطة التنفیذ عملیة في خوض قبل البشریة 

اإلعالمیة من أداء مھامھ بصورة جیدة دون الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى فشل الحملة اإلعالمیة.
التقییم والتقویم المرحلي:.2
واألنشطة البرامج مختلف تنفیذ خالل من اإلعالمیة الحملة تنفیذ أحرزه الذي التقدم مدى لمعرفة یتم وھو 

التصمیم وفق إعدادھا تم التي الزمنیة للجدولة تطبیقا التنفیذ لعلمیة األولى المرحلة خالل المبرمجة 
بتصحیحھا ونقوم علیھا نقف كي سلبي جوانب أي ھناك كان إذا ما وتنقیح مراجعة بعملیة وتقوم المعتمد، 

وتفادیھا مستقبال والجوانب اإلجابة لتثمینھا في مراحل التنفیذ الالحقة.
التقییم والتقویم الشامل.3
والوسائل الرسائل إلى الحملة تصمیم من اإلعالمیة الحملة أداءات كل تقیم ھو الشامل والتقویم التقیم 

والھیئة اإلداریة وعملیة التنفیذ وفریق العمل وإلى مدى تم تحقیق أھداف الحملة اإلعالمیة.
أھداف التقییم والتقویم الشامل للحملة اإلعالمیة:

.التعرف على مدى تحقیق أھداف الحملة اإلعالمیة
.تحدید مواطن القوة ومواطن الضعف في الحملة اإلعالمیة من حیث التصمیم والتنفیذ
.االرتقاء بمستویات فریق العمل من خالل تثمین الجھود في حالة النجاح المحقق
.إشعار المجتمع بكافة فئاتھ بمستوى الخدمات التي تقدمھا الحمالت اإلعالمیة
 .مراجعة التصمیم الحالي وتطویره بناء على ما تظھره نتائج التقییم والتقویم
 اإلیجابیات بتعزیز قوامھا ومدى للمجتمع فوائد من لھا لما اإلعالمیة الحمالت استمراریة ضمان

ومعالجة السلبیات.
 بیانات قاعدة ووضع ذاتھا والتقویم التقییم عملیة تحسین المستقبل في الشامل والتقویم التقییم یدعم

ومعلومات.

دراسة السوق والجمھور المستھدف:
 الجمھور، وعنة عنھ المعلومات وجمع إلیھ التوجھ المراد بالواقع واالرتباط الحالي الموقف تحلیل

خصائصھ، واقعھ االقتصادي واالجتماعي.
.مدى تعرضھ لوسائل اإلعالم
معرفة نظام القیم والعادات والتقالید
:وصف السلوكیات واالتجاھات الحالیة للجمھور من حیث
الخصائص السوسیودیمغرافیة
 العواطف/ االتجاھات/ المیول/ الشخصیة/ (السمات الداخلیة الصفات أي النفسیة الخصائص

االحتجاجات/ األمزجة / الدوافع/ا لحوافز)
..الخصائص اإلجتماعیة: الجماعات االنتماء/المرجعیة
حاجیات الجمھور المستھدف
العادات والسلوكیات الحالیة تجاه موضوع الحملة
دراسة البیئة المحیطة بالجمھور المستھدف
المحیط السیاسي



المحیط اإلجتماعي والثقافي
 تقبل درجة /النتائج/ استراتجیاتھا (أھدافھا أخرى جھات تمارسھا التي واإلجتماعیة اإلعالمیة البرامج

الجمھور ألفكارھا/ التموقع).
.جماعات التأثیر
بناء نموج تفسیر لسلوكیات واتجاھات الجماھیر المستھدفة
.ال تكفي معرفة ووصف السلوكیات بل ال بد من تحلیلھا وكیفیة تشكلھا وتغییرھا
تجزئة الجمھور
 الجمھور غیر متجانس
تحلیل ودراسة اإلمكانیات المتوفرة 
 تحدید األھداف والغایات objectifs et Buts

تساھم في:
تحدید الجمھور المستھدف
تحدید نوع المعلومات والرسائل
تحدید نوع الرسائل والوسائل المناسبة
توفر معاییر لتقییم الحملة
تحدید المدة الزمنیة الالزمة لإلنجاز الحملة

األھداف العامة (الغایات):
طویلة المدى وربما ال تحقق كاملة
 ال یمكن قیاسھا
غیر محددة بالزمن
األھداف اإلجرائیة

مرحلة اتخاذ القرارات وتحضیر اإلستراتیجیة:
ciblageاختیار الجماعة أو الجماعات المستھدفة .1

اإلستراتیجیة المركزة
اإلستراتیجیة التمییزیة

اإلستراتیجیة غیر التمییزیة
التموقع الصورة الذھنیة.2

- تحضیر اإلستراتیجیة:3
تحدید فریق العمل
اختیار وسائل االتصال المناسبة
.أسالیب اإلقناع العناصر المحركة وصیاغة الرسالة
.(األنشطة المختلفة) جدولة الحملة
تقییم األداء
تقییم األثر



الحمالت والمعلومات: إدارة
 تعمل وكأنھا (المادیة واألشیاءالناس وتحریك  نقل بلغة تفكر مازالت أنھابعد  تفھم لم كثیرة ادارات ان
قیمتھا.  واقرار المعلومة مع باتحادھا اإلدارة على طرأت التي التطورات باالعتبار تأخذ ولمالماضي.  في

 التي الكیفیة بین الصلة في تتمثل واإلدارة المعلومة بین أھمیة العالقات أكثر احدى أن بھ المسلم فمن
 طریقة تحدد المعلومات تنظیم طریقة أن آخر، وبتعبیرمؤسساتھم.  تنظیم كیفیةمفاھیمھم،  الناس بھا ینظم
 الناس تنظیم

 المعلوماتیة باالعتبار األخذ خاصة، اإلعالمیة الحمالت ومخططي عامة اإلعالمیین من یستدعي ذلك كل
 اإلعالمیةالحمالت  انجاز لضمان األساسیة المتطلبات كأحدى معھا والتعامل استخدامھا وكیفیة

 عبر المعلومات بتدفق التحكم خیار بإدارتھا والمعنیون الحمالت مخططوا الیملك وربماالمستھدفة. 
ذاتھا.  اإلعالمیة الحملة بإدارة المعنیون مقدمتھم وفي الجمیع تصرف تحت تقع والتي المتعددة، القنوات

وخلق وتنظیمھا،  المعلوماتتدفق ادارة مع خاصة قناة بفتح ملزم اإلعالمي المخطط فان ثم ومن 
الظروف المناسبة لتوظیفھا في تدعیمھا.

خصائص إدارة الحمالت اإلعالمیة:
خالل من وذلك عالقة لمعالجة مختص عمل فریق تكلیف یتم إعالمیة جملة قیام بھدف االستقاللیة: - 1

التي المؤسسة لعمل الرسمیة القواعد عن بعیدا اإلعالمیة بالحملة بالقیام لھ تسمح التي الموارد توفیر 
ینتمي إلیھا فریق العمل.

أجل من وذلك الحملة، موضوع في المتوفرة الطاقات یستغل أن العمل فریق یستطیع  التخصص:- 2
الحملة وإدارة لتنفیذ فریق وجود مع بالمقارنة قیاسي زمن في المنود الھدف إلى والوصول مھمتھ إنجاز 

الغیر المتخصصة.
أمثل تنفیذ من العمل فریق تمكین أجل من وذلك جماعي بكل وذلك  الحملة:تصمیم في المساھمة - 3

في العاملون فیھا شارك التي الخطط أن التجارب أثبتت وقد وأوعى أذكى نحو وعلى اإلعالمیة للحملة 
الحملة ھي أكثر الخطط التي یكتب لھا النجاح من غیرھا.

إال العمل في ودقة وصرامة التزام من اإلعالمیة الحملة عن قولھ یمكن ما كل رغم  دیمقراطیة:إدارة - 4
في القرارات كل واتخاذ وتصمیم إنجاز في العمل لفریق الفعالة للمشاركة وذلك بامتیاز دیمقراطیة أنھا 
لدراسة للعاملین وندوات دورات لتنظیم المالئمة الظروف تھیئة تطلب ما وھذا الحملة بموضوع تعلق ما 
المورد انتقاء ثم ومن والتقویم، التقییم إلى وصوال المشكلة تحدید مرحلة من بدأ بالحملة یتعلق ما كل 

البشري المؤھل والمدرك للمھام التي یكلف بھا في إطار الحملة اإلعالمیة. 
الحملة تصمیم في التنظیم أسلوب أن نجد اإلعالمیة الحمالت إدارة خصائص إلى وبالنظر لذلك 

التي المستھدفة، والجماھیر واألنشطة األھداف باختالف وذلك أخرى إلى حملة من یختلف اإلعالمیة 
بین الجمع وأن ذلك من أفضل األسلوب ھذا أن سلفا القول نستطیع ال ولذلك تأییدھا كسب إلى تسعى 

ال كما المجال ھذا في مطلق تفصیل ھناك فلیس الحملة، أھداف لتحقیق األمثل الطریق ھو األسلوبین 
توجد أنماط جاھزة صالحة للتطبیق في حاالت محددة.

مختصین لھا التنظیمي الھیكل في وكیانھا وضعھا لھا متكاملة إدارة إنشاء وتعني  األولى:الطریقة 
لطبیعة طبقا تؤدي مستمرة وأنشطة مسؤول ولھا العامة والعالقات واإلعالن الدعایة لمجال ممارسین 
ھذه إنشاء وراء من تحقیقھ في ترغب الذي والھدف عاتقھا على تقع التي والمسؤولیات الوظیفة، 
الوظیفة.



كل أو وقتھ من جزء یخصص شخص وھو للحملة خارجي بمستشار االستعانة وھي  الثانیة:الطریقة 
العالقات كوكاالت معنویات شخصا یكون وقد مؤسسة أو واحدا فردا یكون فقد معینة، لمؤسسة وقتھ 

العامة.
ویرجع الطریقة ھذه تتبع التي المؤسسات من العدید وتوجد األسلوبین بین الجمع وھي  الثالثة:الطریقة 

ذلك إلى محاولة التقلیل من العیوب والحصول على مزایا الطریقتین السابقتین.
الھیكل التنظیمي إلدارة الحملة اإلعالمیة

فھو الداخلیة، األجزاء أو التنظیمیة الوحدات یحدد الذي اإلطار أو البناء التنظیمي بالھیكل یقصد 
التقسیمات التنظیمیة والوحدات التي تقوم باألعمال واألنشطة التي یتطلبھا تحقیق األھداف.

وطبیعة العمل وطبیعة الھدف على یعتمد التنظیمي الھیكل ألن للتطبیق صالح مثالي ھیكل ھناك ولیس 
الھیكل لوضع سواء مجموعة في األمر أن إلى التنویھ األھمیة من نرى لھذا المحلیة، والظروف الھدف 

رؤیة منا استلزم وقد ذاتیا اجتھاد یكونھ أن یعدو ال عامة بصفة اإلعالمیة الحملة إدارة أو التنظیمي 
موسعة من خالل التجارب التي شھدنھا.

الوصف الوظیفي لفریق العمل:
في خاصة أھمیة یكتسب أنھ إال عمل، محیط كل في مھمة خطوة العمل مواصفات تحدید أن صحیح 

تحدید فإن وبالتالي الفوضى، من جو یسودھا قد الحمالت أن أحد على یخفى فال اإلعالمیة، الحمالت 
ویوضح إنجازه یجب ما على التركیز في الحملة إدارة یساعد مناسب بشكل والصالحیات المھام وتوزیع 

لھم من المسؤول وعن أیة مھام.
الئحة یلي ما وفي لدیك المتوافرة والموارد تحقیقھا، نرید التي باألھداف العمل فریق اختیار یرتبط 

باألدوار والمسؤولیات النموذجیة التي نحتاج إلیھا عند تنظیم حملة إعالمیة ناجحة.
یومیا تنفذ النشاطات كل أن ویضمن الحملة، خطة تطبیق على الحملة مدیر یشرف  الحملة:مدیر .1

الحملة مدیر یحرص ذلك عن فضال المرجوة، أھدافھا تحقق الحملة وأن عوائق، أي وبدون بساللة 
على أن یكون منفذوا الحملة صامدون في وجھ الضغوطات وملتزمون بمتطلبات الحملة.

ویطبقھا وینظمھا المستھدف، بالجمھور االتصال لنشاطات میدانیا ویخطط یشرف  المیداني:المنسق .2
عملیا، بدءا من إقامة األنشطة والبرامج ووصوال إلى االتصال الشخصي المباشر.

المشترون والخبراء:.3
 قسم البرمجة:.4
والجمھور المستھدف) (الجمھور األولي بالجمھور المتعلقة االتصاالت على یشرف  االتصاالت:قسم .5

الثانوي (قادة الرأي أو مشاھیر...الخ)
للحملة اإلعالمیة اإلستراتیجیة یكتب الذي اإلعالمي المسؤول القسم ھذا ویدیر  اإلعالم:قسم .6

وینظم اإلعالم، وسائل مع العالقات كل یدیر كما اإلعالمیة) الحملة مدیر مع غالبا (بالتنسیق 
الحزب بھا یحظى التي التغطیة لتعزیز اإلعالمیین مع حسنة عالقات وینبى الصحفیة، المؤتمرات 

لتطبیق الالزمة التكنولوجیة األشكال مختلف الحملة، بتصرف التقني المسؤول المحلیة، الصحف في 
قواعد وبرمجیات األنترنت وخدمة الكمبیوتر وأجھزة الخلویة الھواتف ذلك في بما الحملة، خطة 

االجتماعیة اإلعالم وسائل عبر التواصل نشاطات یدیر الجدید: اإلعالم مسؤول . البیانات...الخ 
أشكال مختلف إدارة عن فضال األنترنت...الخ عبر الفیدیو رسائل و"فیسبوك" "تویتر" مثل: الجدیدة، 
اإللكترونیة والمواقع اإللكتروني، والبرید القصیرة، الھاتفیة الرسائل عبر اإللكتروني التواصل 

المتخصصة...الخ.



 غرفة العملیات:
واالستراتیجیات المواد في الحزب یستخدمھا التي معلومات جمع في الباحث یساعد  البحث:قسم .7

الخاصة بالجملة، كالمعلومات المتعلقة بسیاسات معینة أو بیانات المتعلقة بأولویات الناخبین.

قسم التجھیز والمیزانیة:.8
أوال: تحدید وسائل االتصال في الحملة اإلعالمیة

الحمالت مصمم معرفة زادت كلما اإلعالمیة الحمالت في االتصالیة الوسیلة اختیار كفاءة تزداد 
وازداد المعلومات، لدیھ وتوفرت وغیوبھا، ومزایاھا، منھا، كل وخصائص المتاحة، بالوسائل اإلعالمیة 
بالعوامل معرفتھ وازدادت اإلعالمیة، للحملة الوسائل أفضل باالستخدام الخاصة لالستراتیجیات استیعابھ 

 .المؤثرة في اختیار الوسائل الرسمیة والفرعیة منھا 
أربعة في أجملھا العوامل، من لمجموعة اإلعالمیة الحمالت في الوسیلة تحدید خطوة تخضع ما وغالبا 

the 4 W'S is Media planningتساؤالت تساھم في اختیار الوسیلة، وأطلقوا علیھا 

?Who do we want to reachمن ھو الجمھور المستھدف؟

?Where are they loecatedأین یتمركز ھذا الجمھور؟

?What is the messageما ھي الرسالة المطلوب إرسالھا؟

.When do we him the adsما ھو التوقیت المناسب لتقدیم الرسالة؟

نوع ونحدد االتصالیة الرسائل تلك قدرات ندرك أن علینا فعال بشكل االتصال وسائل تستخدم ولكي 
آراء لتكوین بقضایا التعریف أو معلومات توفیر أو االتجاھات (تدعیم مثل تحقیقھ إلى نسعى الذي التأثیر 

واتجاھات جدیدة أو تغیر اتجاھات أو تغیر سلوك)

أنواع وسائل االتصال في الحملة اإلعالمیة 

وسائل مساندةوسائل دعائیة الوسائل الشعبیةوسائل االتصال الجماھیریة 

من ممیزاتھا أنھا تصل إلى 
أعداد كبیرة من الجمھور. 

كعروض الشعبیة 
والترفیھیة. 

وھي الوسائل التي 
تروج لحدث محدد 

وتعطي مساندة 
خاصة للحملة 

اإلعالمیة وتتضمن 
وسائل تجذب االنتباه

السعادة وتثیر

ونعني بھا الوسائل 
التي تستخدم لمساندة
برامج الحمالت 
اإلعالمیة مثل 

النشرات خرائط 
العرض بطاقات 
أشرطة الزیارة



دعائم تنفیذ الحملة اإلعالمیة: 
إلى الوصول على لقدرتھا نظرا جدا مھم األخیرة ھذه تلعبھ الذي الدور إن  الجماھیري:االتصال وسائل  

على القائمون یستعملھا التي الوسائل أھم بین من فھي قصیر، وقت وفى الحجم حیث من كبیرة جماھیر 
االتصال االجتماعي في تبلیغ رسائلھم. ونذكر منھا: 

الثواني فرغم االتصال، عالم في وحضورا قوة األكثر الوسیلة التلفزیون یعتبر  47والرادیو:التلفزیون 
ما وھذا المشاھدین، من المالیین إلى یصل أنھ إال الوسیلة، ھذه في اإلشھار یستغرقھا التي القلیلة 

یستدعى توخي الحذر عند وضع حظوظ إنتاج حملة إعالمیة ویتم ذلك عبر مستویین:
التأكد من أن الرسالة الوقائیة لن تبث ضمن سلسلة من اإلشھارات التجاریة التي تسعى إلى تحطیم..

إدارة وتنظیم الحملة اإلعالمیة
ومفھومھا اإلعالمیة اإلدارة عن النظري بعده في یختلف ال اإلعالمیة الحمالت وتنظیم إدارة مفھوم إن 

التنظیمیة الوحدات كل إدارة في التطبیقي جانبھا المرحلة ھذه تعد أین تحقیقھا، إلى تسعى التي واألھداف 
إیجاد إلى بنا یدفع ما وھذا مستقل، بكل والصالحیات المھام كل توزیع مع للحملة التنظیمي الھیكل داخل 

إدارة مستقلة متمیزة لھدف تفعیل الحملة اإلعالمیة والوصول إلى تنفیذ مخطط الحملة.
خصائص إدارة الحمالت اإلعالمیة:

خالل من وذلك عالقة لمعالجة مختص عمل فریق تكلیف یتم إعالمیة جملة قیام بھدف االستقاللیة: - 1
التي المؤسسة لعمل الرسمیة القواعد عن بعیدا اإلعالمیة بالحملة بالقیام لھ تسمح التي الموارد توفیر 

ینتمي إلیھا فریق العمل.
أجل من وذلك الحملة، موضوع في المتوفرة الطاقات یستغل أن العمل فریق یستطیع  التخصص:- 2

الحملة وإدارة لتنفیذ فریق وجود مع بالمقارنة قیاسي زمن في المنود الھدف إلى والوصول مھمتھ إنجاز 
الغیر المتخصصة.

أمثل تنفیذ من العمل فریق تمكین أجل من وذلك جماعي بكل وذلك  الحملة:تصمیم في المساھمة - 3
في العاملون فیھا شارك التي الخطط أن التجارب أثبتت وقد وأوعى أذكى نحو وعلى اإلعالمیة للحملة 

الحملة ھي أكثر الخطط التي یكتب لھا النجاح من غیرھا.
إال العمل في ودقة وصرامة التزام من اإلعالمیة الحملة عن قولھ یمكن ما كل رغم  دیمقراطیة:إدارة - 4

في القرارات كل واتخاذ وتصمیم إنجاز في العمل لفریق الفعالة للمشاركة وذلك بامتیاز دیمقراطیة أنھا 
لدراسة للعاملین وندوات دورات لتنظیم المالئمة الظروف تھیئة تطلب ما وھذا الحملة بموضوع تعلق ما 
المورد انتقاء ثم ومن والتقویم، التقییم إلى وصوال المشكلة تحدید مرحلة من بدأ بالحملة یتعلق ما كل 

البشري المؤھل والمدرك للمھام التي یكلف بھا في إطار الحملة اإلعالمیة. 
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الحملة تصمیم في التنظیم أسلوب أن نجد اإلعالمیة الحمالت إدارة خصائص إلى وبالنظر لذلك 
التي المستھدفة، والجماھیر واألنشطة األھداف باختالف وذلك أخرى إلى حملة من یختلف اإلعالمیة 

بین الجمع وأن ذلك من أفضل األسلوب ھذا أن سلفا القول نستطیع ال ولذلك تأییدھا كسب إلى تسعى 
ال كما المجال ھذا في مطلق تفصیل ھناك فلیس الحملة، أھداف لتحقیق األمثل الطریق ھو األسلوبین 

توجد أنماط جاھزة صالحة للتطبیق في حاالت محددة.
مختصین لھا التنظیمي الھیكل في وكیانھا وضعھا لھا متكاملة إدارة إنشاء وتعني  األولى:الطریقة 

لطبیعة طبقا تؤدي مستمرة وأنشطة مسؤول ولھا العامة والعالقات واإلعالن الدعایة لمجال ممارسین 
ھذه إنشاء وراء من تحقیقھ في ترغب الذي والھدف عاتقھا على تقع التي والمسؤولیات الوظیفة، 
الوظیفة.
كل أو وقتھ من جزء یخصص شخص وھو للحملة خارجي بمستشار االستعانة وھي  الثانیة:الطریقة 

العالقات كوكاالت معنویات شخصا یكون وقد مؤسسة أو واحدا فردا یكون فقد معینة، لمؤسسة وقتھ 
العامة.

ویرجع الطریقة ھذه تتبع التي المؤسسات من العدید وتوجد األسلوبین بین الجمع وھي  الثالثة:الطریقة 
ذلك إلى محاولة التقلیل من العیوب والحصول على مزایا الطریقتین السابقتین.

الھیكل التنظیمي إلدارة الحملة اإلعالمیة
فھو الداخلیة، األجزاء أو التنظیمیة الوحدات یحدد الذي اإلطار أو البناء التنظیمي بالھیكل یقصد 

التقسیمات التنظیمیة والوحدات التي تقوم باألعمال واألنشطة التي یتطلبھا تحقیق األھداف.
وطبیعة العمل وطبیعة الھدف على یعتمد التنظیمي الھیكل ألن للتطبیق صالح مثالي ھیكل ھناك ولیس 
الھیكل لوضع سواء مجموعة في األمر أن إلى التنویھ األھمیة من نرى لھذا المحلیة، والظروف الھدف 

رؤیة منا استلزم وقد ذاتیا اجتھاد یكونھ أن یعدو ال عامة بصفة اإلعالمیة الحملة إدارة أو التنظیمي 
موسعة من خالل التجارب التي شھدنھا.

خصائص إدارة الحمالت:
 ما خصائص ادارة الحمالت؟ والسؤال ھنا

لغرض الحملة ادارة مع التعامل  عندبھا، العنایة ینبغي عدة بخصائص اإلعالمیة  الحمالتادارة تتسم 
تجاوز الصیغ االداریة التقلیدیة. 

 وصوالأو العام، الرأي تشغل عالقة مشكلة لمعالجة عمل فریق تكلیف عادة یتم بحملة، القیام لغرض .1
 بالحملة للقیام العمللفریق  تسمح التي الموارد توفیریتم كما قاطعأ،  تحدیدامحدد غیر  ھدفالى 

 العمل فریق وعلىالعمل.  فریق لھا ینتمي التي المؤسسة العمل الرسمیة القواعد عن بعیدا المعنیة
 المتخصصة، الھیئاتأي  الرسمیة، والقنوات المنغلقة الوحدات حسابھ من یستثني أن المعني

بالبیرقراطیة.  یتسم ما الذي غالبا اإلداري التنظیم في الھرمي والتسلسل
المطلوبة بالسرعة المعلومات  وتبادلالمتوفرة، الطاقات یستغل  أنالمعني العمل فریق یستطیع لذلك، .2

بعضھم وتجاه عملھم تجاه كبیرة بقوة العاملین  األعضاءلدى والتفاني الوالء، مشاعر تنمیة ثمة ومن 
مع بالمقارنة قیاسي زمن في وحملتھ مھمتھ ینجز  أنالعمل  فریقیستطیع عندئذ اآلخر. والبعض 

تمسكھ بالطرق البیروقراطیة والتسلسل الھرمي إلدارة المؤسسات التي ینتمي إلیھا. 
اعتمادا أكثر ستكون بل العلمیة  وادعاءبالموضوعیة اإلدارة التزام استبعاد یتم الحمالت ظروف  في.3

 فيالكامنة العاطفة  منكبیر وقدر والجرأة المكر جانب إلى العاطفي.  والتقمصالبدیھي الحس على 



الرأي أمر ادارة ألن بأطراد. السیاسیة  بالمرونةیتسم العمل فریق  یصبحثم ومن اإلنسانیة. النفس 
الحاالت تتحول الى موضوعة سیاسیة، على مستوى التطبیق واإلدراك.  العام في مثل ھذه

بنفس بالحملة العاملین  على توزیعھاعادة الى یمھد بالحملة الخاص القرار معرفة أھمیة ادراك ان .4
الخاص القرار مسؤلیة تبادل دورة وعبر المختلفة.  االداراتعلى توزیعھ یتم  الذي االھتماممستوى 
التنظیمیة األشكال مع والكیفیة جدیدة. أسالیب ومعرفة اتقان الى العمل فریق یحتاج بالحملة، 

القرار.  المستجدة. واستنباط األفكار الجدیدة عن طریق الحوار والشاركة في
الحملة لماذا ادراك إلى بالضرورة سیقود الحملة لعمل جدیدة قواعد صیاغة في المساھمة إن .5

المشكلة طبیعة عن التعبیر سیاق  فيالعامة؟ األھداف  معالحملة ھدف دمج یمكن وكیف ضروریة؟ 
أن بالمقابل یعني ھذا، العمل فریق مساھمة إن ثم ومن لھا. النھائي الھدف أو الحملة، تعالجھا التي 

 إدارةتجارب أثبتت وقد وأوعى. أذكى نحو على تلك الصیاغات تطبیق من  یتمكنسوف العمل فریق 
النجاح لھا یكتب التي الخطط أكثر ھي الحملة، في العاملون  فیھایشارك التي الخطط أن الحمالت 

من غیره. 
وھذا ذاتھا. الھرمیة االدارات  مندیمقراطیة أكثر  الحمالتفي العمل فریق جعل أخر وبتعبیر .6

المالئمة الظروف تھیئة من البد  أنھأي  تعلیمأ أكثروباختصار المعني العمل  فریقیكون أن یتطلب 
والھیكل العامة، األھداف من بدءا بالحملة. یتعلق ما كل  الدراسةللعاملین، والدورات الندوات، لتنظیم 

وشروطھا، طبیعتھا، اإلعالمیة، بالحمالت وانتھاء ومعتقداتھ، وقیمھ الثقافیة، وبنیتھ االجتماعي، 
 المتعلمالكادر اتقاء  ثمومن ادارتھا. وكیفیة للحمالت، التخطیط وكیفیة الحمالت، عمل وطرق 

یساھم فیھا.  الحملة التي بھا في أطار الواعي، والمدرك للمھام التي یكلف

ادارة الحملة والمرونة: 
مثل:  عن اسئلة قواعد جدیدة الدارة الحمالك، یجیب صیاغة مساھمة العاملین في لذلك أن

أن أخرى، وبكلمة المرنة. اإلدارة لمفھوم الكبیرة الصورة في تندمج وكیف ضروریة المساھمة ھذه لماذا 
واذكاء.  تساعد على تھیئة ظروف تطبیقھا، أي اإلدارة المرنة، على نحو اوعى المساھمة المذكورة

 النسق على والعملالتفكیر بین والفصل مقبوال یعد لم وایدي رؤوس الى لالدارة القدیم التقسیم  أن
المفاھیم في التقدم یواكب ال ولكنھ ثابتا،  نمطایناسب ربما کھنا فصال أن كما مرفوضا. اصبح التقلیدي 

القرار. مسؤولیة توزیع اعادة ضرورة یؤكد  الحدیثةاإلدارة منطق أن لالدارات.  المیدانیةوالممارسة 
 عبرجدیدة  افكاراستنباط جانب  إلىالتنظیمیة، الھیاكل واشكال لشروط واالستجابة جدیدة، اسالیب  واتقان

ممارسة اإلدارة عملیة. 
التي القرار سلطة وتوزیع  نقلبالمقابل یعني الجدیدة القواعد صیاغة في المشاركة أن آخر، تعبیر وفي 
المشاركة منطق بین المقاربة لنا جاز واذا االداري  الھرم قمةوفي التقلیدیة االدارات على مقصورة بقیت 

القرار صنع في المشاركة تعني التي السیاسیة المشاركة وبین الحدیثة، اإلدارة عمل  قواعدصیاغة في 
السیاسي. 

 مع ممكنا یكون لن وكالھما السیاسیة العملیةودیمقراطیة  اإلدارة، دیمقراطیة بین المقاربة یمكن عندئذ
 مطالبھم زادت تعلیمھمزائد  فكلما تعلیمھم ومستوى العاملون، یملكھا التي المعرفة أيالوعي.  غیاب

االداري  الھرم قمة قرار جعل وانماالھرم.  قمة في حصره وعدم القرار في للمشاركة الدیمقراطیة
میدانیا.  تنفیذه ثم ومن وصیاغتھ، القرار بناء في الواسعة القاعدة مشاركة بمدى مرھون

 والكفاءةالمھارة  وبناء بالحملة الخاصة اإلداري الكادر قدرات تنمیة ذاتھ الوقت في الحملة ادارة تبدأ كما
تظھر ما وكثیرا الرسمي. الھرمي الوظیفي التسلسل  علىالكلي االعتماد  دونالكادر،  یحتاجھا التي

النوعیة بطرق تتعلق التي المسائل من عدد  نحووالجدید القدیم الكادر  قراراتبین المتناقضة المواقف 



بعض في اإلدارة بھا تتصف التي الزائدة فالمرونة وبرامجھا. الحملة لشروط والتقییم والتنفیذ  والتكتیك
الحملة ادارة جعل الى بالمقابل یؤدي  االداري للسلمالمنظم بالتسلسل للتمسك القاطع  الرفضعبر األحیان 

!تبدوا وكانھا أكثر تعقیدة ووقتیة وإیھاما
ربما وخطط أوسع، وادارات  اكثر،مواقع مع التعامل إلى الحملة مسؤول المثال، سبیل على یضطر، مما 

واجراءات تنغیذ مفردات خطة الحملة.  تبدوا متنافرة. ومفاھیم مشتتة حول طرق العمل
 باناألعتبار  فيناخذ  أنالبد البیروقراطیة لالدارة كمقابل المرنة اإلدارة مفھوم استیعاب ولغرض 

األخرى، ھي المرنة واإلدارة والمعلومات.  الناستنظیم طرق سلسلة  منواحدة ھي ذاتھا  البیروقراطیة
كما وھي تنظیم، أي وتوجھات طبیعة على كبیر تأثیر  ناتبدینامیكیة یتسم الذي التنظیم أنماط من نمط 

نعلم متنوعة. 
الریاضیة، األلعاب فرق التجسس، شبكات الدینیة، الفرق القبائل، الموسیقیة، الفرق تنظیم من بدءا 

ضرورة تفرضھا التي التنظیم بأنواع وأتتھاء المحلیة، التنظیمات أو العشائر، والنواب، الشیوخ مجالس 
واحد آن في یحوي المذكورة، التنظیم أنواع من نوع كل ھو أیضا، ادراكھ یجب ما ولكن  أخرىتاریخیة 

وطریقة المعلومات وجمعھ حصولھ طرق یحدد منھا واحد كل أن  كماسیئة. وأخرى جیدة، أمورا 
توزیعھا، أضافة الى وسائلھ الخاصة في تعیین إدارة وسلطة القرار. 

 وكبیرة صغیرة تنظیمات قیادة على قادرین مسؤولین الى بحاجة دائما تكون كھذه ادارة ان اخر، وبمعنى
 في یسمح الذي المنھجي النمط البیروقراطي، النمط الى للعودة تضطر سوف ذلك، وخالفواحد.  آن في

 االداریة الھیئات رؤساء في تتوفر التي كذلك محددة، مھارات ذوي مسؤولین الى اإلدارة سلطة ترحیل
 الصغیرة الفرق على العمل توزیع الى بالضرورة مضطرة الحملة ادارة فان ولھذا،البیروقراطیة. 

 جمیع ساھمت التي تلك الخطة، مفردات لتنفیذ المالئمة االجراءات اتخاذ حریة اعطائھا مع والخاصة،
والعامة.  العریضة خطوطھا واقتراح بناء في المذكورة بدورھا الفرق

 واختصاصاتھ: الحملة ادارة ھیكل
 الخاصة المواصفات تحدید أمر لھم یترك عندما كثیرا اإلعالمیة الحمالت وإدارة بتخطیط المعنیین یبالغ
 الى الحملة ادارة عناصر أختیار مسالة توفل ثم ومنبھا.  یتمتع التي والكفاءة اإلدارة أفراد من فرد بكل

مقدمة.  الحملة فشل او نجاح مسالة أي اختیارھم، على المترتبة النتائج مشكلة. وكذلك
 الحملة ادارة محور تثعكل التي األساسیة العشرة العناصر في توفرھا یشترط التي المواصفاتأخذنا  وإذا

نقطة "شرط". وستین مائة عن تقل أنھا ال نجد اإلعالمیة
 توضع أن الصعب منمعروف،  ھو فكمااإلعالمي.  للمخطط كبیرة مشكلة ذاتھ بحدیشكل  األمر وھذا

 غیر المفاجأت الى اضافةكثیرة.  أحیان في قیاسھا یصعب اإلداري الكادر لمواصفات دقیقة شروط
 على وتنفیذھا تقبلھا یصعب الممارسة أثناء االداري السلم في متدنیة ادارات بھا تقدم التي المتوقعة

 أوأفراد،  بھا یقوم التي أیضا، المتوقعة غیر المبادرات جانب الىالمذكور.  السلم في العلیا المستویات
 خطة تصمیم عند المخطط أغفلھا ربما أو الخطة، في ذكر لھا یرد لماإلداري،  الجھاز من عمل، فرق

 االداري للسلم مستویات عشرة بالحمالت المعني االكترونیة المواقع احد وضع وقداإلعالمیة.  الحملة
المذكور. كما ھو موضح في الھیكل االداري المقترح اآلتي:  للسلم اختصاصا 115و سمة 43 وحدد
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 اإلدارة، في القرار أصحاب من السلطة، انتقال ھو اإلعالمیة، اإلدارة في حضورا الظواھر أكثر إن

 قائم طبیعي بنفوذ یتمتعون الذین أولئك إلى القانون، بحكم اإلداریة المراكز یحتلون الذین أولئك وخاصة
 والسیاسي، النفسي، الجانب في األخص وعلى والكفاءة، المھارة من قدر وعلى المعرفة، على

واالجتماعات. 
 النسق على والعمل التفكیر بین والفصلمقبوال  یعد لم وایدي رؤوس الى لالدارة القدیم التقسیم أن

 المفاھیم في التقدم الیواكب ولكنھ ثابتا، نمطا یناسب ربما كھذا فصال أن كمامرفوضا.  اصبح التقلیدي
القرار.  مسؤولیة توزیع اعادة ضرورة یؤكد الحدیثة اإلدارة منطق أنلالدارات.  المیدانیة والممارسة

 جدیدة افكار استنباط جانب إلى التنظیمیة، الھیاكل واشكال الشروط واالستجابة جدیدة، اسالیب واتقان
عملیا.  اإلدارة ممارسة عبر

اعالمیة:  لحملة مقترح
 بالحمالت المعنیة المواقع احد قبل من إعالمیة لحملة المقترح االداري الھیكل وخصائص سمات

المرأة. ببوابة والمعروف االنترنت على اإلعالمیة
التالي:  النحو على اداریة مراتب عشرة وخصائص سمات المذكور المقترح ویضم

اإلعالمیة الحملة بمستشار أوال: السمات الخاصة
أن یكون حاصال على مؤھل جامعي..1
ان تكون لدیھ معرفة أولیة بمھارات التخطیط االستراتیجي. .2
الدائرة أو الدوائر القریبة.  یكون من أبناء یشترط أن.3



 والثقافیةواالجتماعیة واقتصادیة  السیاسیةاألوضاع  عنعامة  ومعلوماتمعارف لدیھ تكون أن .4
بالدولة. 

الدولة عالقة وعلى المواطنین  علىداخلیا المشكالت ھذه وتأثیر الدولة بمشكالتھ ملما یكون أن .5
بدول العالم الخارجي.

التي تنظم االنتخابات.  القانونیة أن تكون لدیة خلفیة قانونیة عن عمل البرلمان وكذلك القواعد.6
البرلمان من ھذه العالقات.  لدیة خلفیة سیاسیة عن العالقة بین سلطات الدولة وموقع أن تكون.7
الصحف ھذه  تتناولھاالتي  المشكالتوتحلیل واألسبوعیة، الیومیة الصحف بقراءة مھتما یكون أن .8

وتأثیرھا على الصعیدین الداخلي والخارجي. 
:اختصاصات مستشار الحملة

وضع الخطة العامة إلدارة الحملة..1
اإلشراف على تنفیذ الخطة العامة إلدارة الحملة. .2
تصورات أرض الواقع.  وضع التصورات الالزمة شھریا لتغیر بعض بنود الخطة بناء على.3
إعداد رؤیة المرشح االقتصادیة واالجتماعیة والسیاسیة. .4
الجماھیریة.  واللقاءات المؤتمرات في المرشح یلقیھا التي والخطب الكلمات اعداد.5
على العام واإلشراف المؤتمرات،  في أوالجماھیریة  لقاءاتھأثناء وأقوالھ  أفعالھفي المرشح توجیھ .6

تطبیق الخطة اإلعالمیة. 
المؤثرة إذا رغب المرشح في ذلك.  اللقاء مع بعض القیادات.7
للحملة، العام المدیر یضم الذي المكتب أو ھیئة الجتماع رئاستھ خالل من الخطة تنفیذ متابعة .8

ورؤساء القطاعات، والمسؤولین اإلداریین والمالیة، واألمنیة، واإلعالمیة. 
إدارة الحملة االنتخابیة.  معھ المرشح یومیا ان أمكن في یتشاور.9

مع بالتعاون الشكاوى  ھذه أسبابوإزالة االنتخابیة الحملة إدارة حول المرشح من شكاوى أي تلقى .10
مدیر عام الحملة، ورؤساء القطاعات. 

العمل.  سیر لتتأكد من حسن القیام بالزیارات المفاجئة للمقار االنتخابیة، والقطاعات.11
من مؤكدة أو موثقة معلومات  المرشحلدى كان إذا  الحملةتصورات تغیر في المرشح مع التعاون .12

جھات، ال تستطیع ادارة الحملة الوصول إلیھا. 
وتحركات المنافس الخصم. اإلنجازات والتطورات في الحملة اعداد تقریر شھري للمرشح عن حجم.13

ثانیا: مدیر عام الحملة
 السمات الخاصة بمدیر عام الحملة:-1

.أن یكون شخصا موثوق فیھ بدرجة عالیة جدا من المرشح
الدائرة ویقدر االمكان لھ صوت انتخابی. من أبناء أن یكون
بأبناء الدائرة.  لدیھ معارف وعالقات عامة جیدة
بالدائرة. الرئیسیة بالمشكالت اإلمكان بقدر ملم
الحملة.  فریق قیادة في والحزم القرار، واتخاذ القیادة، مھارات فیھ تتوافر
 على وقدرتھ الحمیدة،  باخالقھ مشھورایكون  وأنبالدائرة، الناخبین من  اإلمكان بقدرمقبول

الناخبین في حل مشكالتھم.  التواصل مع
 أوالدائرة،  أھالى نظرفي  مرموقةوظیفة صاحب او البلدیات، في  منتخبا عضواكان لو یفضل 

ألي اعتبارات أخرى. 



 أنعن العصبي  االنفعالي الشخصویبعد الناخبین، ومع الحملة، فریق مع التعامل في صبور 
یكون مدیر اللحملة. 

 بالدولة والثقافیة واالجتماعیة  واالقتصادیةالسیاسیة األوضاع عن عامة ومعلومات معارف لدیة
وتحدیدا بدائرتھ. 

.لدیھ عالقات عامة وتواصل مع قیادات الرأي بالدائرة
 أنیمكن الحملة بدایة قبل  شائعاتأو الدائرة في  عنھانتشرت  مساوئأي عن  اإلمكانبقدر بعید 

تنال منھ ومن فریق الحملة. 
 أو قبلیة، أو سیاسیة، أو  دینیةالتیار ھذا طبیعة كانت سواء الدائرة في األقوى  التیار الىینتمي

اجتماعیة وذلك بقدر اإلمكان. 
 مع التواصل في أو الحملة،  نواجھالتي المشكالت حل متابعة في وفطنا البدیھة سریع یكون أن

الناخبین. 
واالقتصادیة بدائرتھ.  ذا ثقافة عامة بالتركیبات االجتماعیة والثقافیة والسیاسیة أن یكون
 للتأكید أكثر أو سنوات  5-  3من  المرشحوبین بینھ الشخصیة العالقة على  مضىقد یكون أن

على توفر عامل الدقة في العالقة بینھما. 
المیداني العمل یفضل  وانھبذلك، ویعرف الناخبین، أوساط وفي الدائرة في حركا یكون  أن

الحركي في قیادة الحملة. 
في مختلف مناطق الدائرة.  لدیھ أصدقاء بقدر اإلمكان
الحملة.  التي یطلبھا منھ مستشار التقاریر الیومیة واألسبوعیة قادر على انجاز
 التمثیل  علىوقدرتھ المرشح  بشخصوكذلك واستراتیجیاتھا، وخططھا، الحملة، بأھداف مقتنع

النیابي. 
الشخصیات من یكون  أخرىبعبارة أو الثرثرة، وعدم الحملة، أسرار كتمان على قادرا  یكون أن

والمركز والمفید. ذات الحدیث القلیل
االختصاصات الوظیفیة لمدیر العام الحملة. -2

المركزیة للحملة في إطار الخطة أعمالھم اإلشراف على عمل رؤساء القطاعات، وتنسیق..  .
المرشح مع رؤساء القطاعات في اللقاءات الجماھیریة المباشرة. تمثیل
 .اإلشراف المالي بالتعاون مع المسؤول المالي للحملة عن األنشطة لكل قطاع
 من الیھ المرفوعة  التقاریرضوء في الدائرة عن الحملة لمستشار األسبوعیة التقاریر إعداد

القطاعات.  رؤساء
في ضوء نظرتھ العامة. القطاعات بإضافة أعمال جدیدة المالحظات والتوجیھات لرؤساء إبداء
 المرشح أفكار وشرح  المؤثرة،التصویتیة  الكتلمع أسبوعیا المباشرة الجماھیریة اللقاءات عقد

وبرامجھ في الدائرة. 
 إلى  وإبالغھاعملھا  تطویرفي الرأي وإبداء المختلفة  القطاعاتفي  االنتخابیة المقراتزیارة

رؤساء القطاعات.
تحسین القطاعات، البعض المنافس اختراق التنظیم، حیث من للحملة العامة المشكالت  مناقشة

االشاعات الكاذبة ونقل ھده الصورة لرؤساء القطاعات.  صورة المرشح ضد بعض
بنود الخطة.  بعض في تستدعي تغیرا مفاجئة تطورات الحملة باي إبالغ مستشار



 التصویتیة المناطق  أوالعائالت  لدىخاصة القطاعات رؤساء مع االجتماعیة المناسبات حضور
المؤثرة (أفراح - عزاء).

رؤساء مع بالتعاون الدائرة  فيالكبرى االجتماعیة للمناسبات والترتیب اإلعداد  على اإلشراف
القطاعات. 

 وبعیدا مفاجئا نزولھ ویكون  المرشح،بشأن معھم والتحدث الدائرة جماھیر  الىالمباشر النزول
عمل كل قطاع. عن رؤساء القطاعات لمعرفة نقاط القوة والضعف في

 االستقبال للمعنیین في القطاع. اإلشراف العام على المؤتمرات االنتخابیة في القطاعات وحفالت
الرأي في كل قطاع.  مع اللجان االستشاریة المشكلة من قیادات  عقد اللقاءات كل أسبوعین
االنتخابیة. في اللجان مندوب المرشح ووكالئھ اإلشراف العام على اختیار

ثالثا: االختصاصات الوظیفیة لنائب مستشار الحملة للتخطیط العلمي
المعلومات المستخدمة في قاعدة بیانات الحملة.  كل التحقق من.1
إصدار التوجیھات الالزمة للمسئولین العلمیین في الحملة..2
بالنسبة لكل منطقة. تقدیم تقریر لمجلس إدارة الحملة عن النتائج والتوقعات.3
یقوم بھا كل مسئول. على حدة. ازالة معوقات جمع المعلومات التي.4
وتحقیقھا ألھدافھا. التأكد من تطبیق الخطط الموضوعة للحملة.5
 التشاور الدوري مع مستشار الحملة في نتائج التطبیق العلمي للحملة. .6
تعترض التي العوائق  وإزالةالمعلومات، حول  المربعاتمسئولي مع المباشرة  االتصاالتإجراء .7

خطیر الحملة. 
لجان خالیا المناطق لنتائج كل منطقة.  المراجعة الدوریة مع.8
دراسة مواقفة الخصوم.  مراجعة المستھدف في كل مربع انتخابي، وإمكانیة زیادتھ بعد من التأكد.9

رابعا: اختصاصات المسؤول العلمي لكل منطقة
البیانات.  جمع المعلومات الالزمة عن المنطقة الستخدامھا في قاعدة.1
 التخطیطنتائج حول الحملة  مستشارإلى یرفعھ الذي الحملة مستشار لنائب أسبوعي تقریر تقدیم .2

منطقة.  العلمي في كل
البیانات.  المعلومات في قاعدة تواقص سد كل على العمل.3
المعلومات الجمع  والحراسالمربعات، ومسئولى المناطق خالیا  لجانمع االتصاالت إجراء .4

الالزمة عن الحملة. 
یبلغ أن علیھ العلمي، التخطیط  نتائجوفق مربع أي في األصوات من المستھدف نقص حال في .5

وجھة وتحدید األخطاء تالفي  أجل منالحملة ومستشار الحملة مستشار لنائب فورا ذلك 
االختراق بالنسبة للناخبین المستھدفین. 

مقارنة الكشوف االنتخابیة بأعداد المستھدفین في كل مربع انتخابی. .6
بأسباب القوة، والضعف. ترتیب المربعات االنتخابیة األكثر قوة، واألكثر ضعفا مع بیان بالنتائج.7
المعلومات، صحة على  للوقوفانتخابي مربع ألي مرتبة وغیر مفاجئة ولقاءات بزیارات القیام .8

لنتائج التخطیط.  وبناء اإلدراك السلیم
:اإلداري للحملة خامسا: المسؤول

السمات الخاصة بالمسؤول اإلداري للحملة:.1



 .لدیھ معرفة جیدة بالتنظیم اإلداري
 لمدیر شخصیا معروفا  یكونأن ویفضل الحملة، مدیر  خاصةالحملة أفراد جمیع من بھ موثوق

الحملة. 
تقاریر إداریة منتظمة لمدیر الحملة كل یومین على األكثر.  قادر على تقدیم
 .سریع البدیھة وفطن في التعامل مع المشكالت اإلداریة التي تواجھ الحملة
.أن یكون من أبناء الدائرة
عصبي المزاح، ولدیھ القدرة على التواصل مع مختلف أفراد الحملة. أال یكون
الطیبة، والسمعة الحسنة.  أن یكون مشھورا باألخالق

اختصاصات المسؤول اإلداري للحملة:.2
في كل مقره اإلداریة في إزالة أسباب الشكاوی التعاون مع رئیس القطاع ومسئول المقر .
 طبیعة عن تحلیلیة تقاریر وإعداد  قطاعكل رئیس من المختلفة التقاریر وتجمیع الحملة، ملفات تنظیم

 ومستشارالحملة، لمدیر منھا صورة وتقدیم الدائرة،  أنحاءجمیع  فيوالخاصة العامة المشكالت 
الحملة. 

ومستشار الحملة،  المدیر منھا صورةوتقدیم المالیة المطالب تجمیع  فيالقطاعات  رؤساءمع  التعاون
الحملة. 

المرشح.  التي یعقدھا الجماھیریة التنظیم اإلداري للمؤتمرات االنتخابیة، واللقاءات
 قوة ومناطق منطقة،  كل فيالتصویتیة الكتل وحجم الدائرة، مناطق  لكلمفصلة خریطة إعداد

ھذه وتغیر القطاعات رؤساء من علیھا  سیحصلالتي المعلومات ضوء في  المنافسالمرشح وضعف 
الخریطة على األقل مرة كل أسبوعین. 

 المقترحات على ممقر ومستوى  القطاعاترؤساء دور وتجمیع االنترنت  موقعأعمال نتائج متابعة
الجدیدة الواردة على موقع االنترنت وإعداد وملف خاص بھذه الردود.

   بكل  فرعیةأخرى ملفات  قطاع بكلالخاص الملف یتضمن أن على قطاع، لكل خاص ملف إعداد
المدیر الحملة، ومستشار الحملة. الملفات منطقة وتقدیم تقاریر كل أسبوعین عن ھذه

  وتقدیم األسبوعي، االنفاق أوجھ یتضمن للحملة المالي المسؤول مع بالتعاون  الماليالملف إعداد
المالي للحملة، ومستشار الحملة. صورة من ھذا الملف إلى مدیر الحملة، والمسؤول

  .التواجد الدائم في المقر العام للحملة واالشراف على أعمالھ االداریة
األعمال الخاصة بكل اجتماع. األوراق، وأجندة مكتب الحملة، وتجھیز اجتماعات ھیئة ترتیب
 القطاعات الجماھیریة. تنظیم اجتماعات مستشار الحملة مع بعض
  مع اللقاءات ومحاضر قطاع كل في االستشاریة اللجنة  وأعضاءبالمقارات، العاملین  کشفإعداد

الحملة، لمدیر قطاع كل في تطورات أي  عنواإلبالغ المرشح مع االستشاریة اللجان  أعضاء
ومستشار الحملة. 

اجتماع ھیئة مكتب الحملة. إعداد تقریر شھری عن المشكالت اإلداریة في كل مقر لعرضھ في

سادسا: المسؤول المالي للحملة السمات الخاصة بالمسؤول المالي للحملة

یكون لدیة معرفة جیدة بأصول المحاسبات المالیة. أن
.أن یكون لدیھ معرفة جیدة بالتنظیم والموازنات المالیة



.یفضل من كان حاصال على مؤھل تجاری
 بكافة  المصروفات جداولوإعداد للحملة، المالي األداء متابعة على القدرة لدیھ تكون أن

أشكالھا.
 .أن یكون شخصا صبورا وأال یعرف عنھ مزاجھ العصبي المتوتر
الموثوق أقربائھ أحد  یكون كأن بھشخصیة عالقة على والمرشح فیھ، موثوقا شخصا یكون  أن

فیھ یثق شخص من مرشحا أو االقتصادیة، منشأتھ في العاملین أحد أو أصدقائھ، أحد أو بھم، 
المرشح. 

.أن یجید التعامل مع جھاز الكمبیوتر
 على أسبوع كل  الحملةومستشار للمرشح، منتظمة مالیة تقاریر تقدیم على  قادرایكون أن

األقل. 

اختصاصات المسؤول المالي للحملة:

 من لدیة  المتوفرةالمعلومات  ضوءفي قطاع كل في المالي االنفاق لحجم شھریة خطة إعداد
رؤساء القطاعات ومدیر عام الحملة، ویتم مناقشة ھده الخطة مع مستشار الحملة. 

الحملة االنتخابیة، وصرف رواتبھم شھریا.  إعداد كشوف للعاملین في
االنفاق المالي.  التي حققھا خطة لقیاس األداء المالي للحملة، في ضوء األھداف إعداد
المالي یسیر وفق أھداف.  االنتقال إلى مختلف المقرات االنتخابیة للتأكد من أن أوجھ االنفاق
 وتقدیم مفصال، الشھریة االنفاقات  حجمعن والمرشح الحملة، لمستشار شھری حساب كشف تقدیم

الشھر التالي.  في المالي األداء تحسین بتوصیات عن تقریر تحلیلی
 تلقوھا، التي المالیة  المساعداتوحجم األشخاص من الكمبیوتر جھاز في  بیاناتقاعدة بناء

مدیر إلى شھر كل صورة وتقدیم  منطقة،كل في العامة والمشروعات تلیفوناتھم، وأرقام وعناوینھم 
مع بالتعامل خاصة تفصیلیة خطط إلعداد  الحملةومستشار القطاعات ورؤساء الحملة، عام 

األشخاص. 
 وحجم االنتخابیة، السجالت  فيحدیثا قیدھم  تمالذین  باألشخاصمفصلة بیانات قاعدة إعداد

ومستشار الحملة، المدیر منھا صورة وتقدیم علیھا حصلوا التي الشھریة واإلعانات التبرعات 
 الحملة.

 ومناطقھا وقطاعاتھا االنتخابیة  الدائرةحدود خریطة إعداد في للحملة اإلداري المسؤول مع التعاون
ومنطقة قطاع كل في المالي االنفاق أوجھ إبراز للحملة المالي المسؤول مھمة تكون أن على 

حجم على حصلت  التيوتلك أكبر،  ماليانفاق حجم على حصلت  التيوالقطاعات المناطق لمعرفة 
في المختلفة التصویتیة الكتل إبراز  معالمالي، االنفاق  فيھمشت التي وتلك اصغر أحد مالي انفاق 

على الخطة تلك من  صورةوتقدیم الخریطة، ھذه ضوء في المالیة الخطة رسم إلعادة منطقة، كل 
مدیر عام الحملة، ومستشار الحملة، والمرشح. 

سابعا: اختصاصات المسؤول القانوني واألمني للحملة



 المضبوطة  الحاالتعلى  المقراتومسئولى الحملة، ومدیر القطاعات، رؤساء من البالغات تلقي
على إخراجھم من أقسام الشرطة. أمنیا والعمل

 أنحاء مختلف في واألمن  الشرطة،أقسام مسئولى مع ومتواصلة جیدة عالقات بناء على العمل
بقدر والترتیب المرشح، بأسم معھم جیدة انسانیة عالقات وبناء أعمالھم، مقر  فيوزیاراتھم الدائرة، 

شھریا. اإلمكان اللقاءات مع المرشح
للمرشح.  إلقامة المؤتمرات االنتخابیة استخراج التصاریح وكافة األوراق الالزمة
 للمواطنین والقانونیة األمنیة  المشاكلومعرفة االنتخابیة والمناطق القطاعات مختلف إلى النزول

القطاعات، ومدیر عام الحملة. بالتعاون مع رؤساء في حلھا اإلسھام وكیفیة
أقسام الشرطة. أي منافس وإبالغ بالمشبوھین الذین یستعین بھم االیقاع بقدر االمكان
 أقسام  الىاالمكان بقدر  تمزیقھایرتكب من وتقدیم للمرشح، االنتخابیة الملصقات على الحفاظ

الشرطة. 
 تقاریر وتقدیم عنھ ینوب  منأو شخصیا سواء للمنافس الجماھیریة واللقاءات المؤتمرات حضور

بذلك إلى مدیر الحملة، ومستشار الحملة، والمرشح.
 وحفالت الجماھیریة واللقاءات  المؤتمراتفي خاصة االنتخابیة الدائرة في المرشح تحركات تأمین

التعاون مع أقسام الشرطة.  خالل االستقبال، من
الحملة، ومستشار الحملة.  تقدیم أي معلومات یراھا ضروریة في الحملة االنتخابیة إلى مدیر
معروفین غیر أشخاص  5من للحملة العام المقر في أمنیة غرفة للحملة األمني المسؤول  یشكل

 كانإذا اال للحملة  العامللمقر حضورھم یكون وال الحملة، عام مقر خارج في بھم ویلتقي للمنافس 
حیث  مناالنتخابیة  المقراتفي األعمال متابعة األمنیة الغرفة مھمة وتكون الواجبة بالسریة محاطا 

التقوا الذین األشخاص أو المنافس، عن معلومات  أيوتقدیم المنافس،  مع یتعاونونالذین األشخاص 
 من العاملین في الحملة وغیر ذلك من موضوعات تخص اختراق الحملة االنتخابیة بھ

 ثامنا: االختصاصات الوظیفیة الوكیل المنطقة

 نطاق في الموضوعة الخطط  تطبیقمن والتأكد ومراجعتھ، التنفیذي، المربع  مسئولأعمال متابعة
 المربعات.

 مسئول مع اللقاءات  وعقدیوم، كل في مربع عن تقل اال  علىللمربعات دوریة بزیارات القیام
المربع، والحراس، وإزالة مشاكل العمل.

 .والتوجیھ بتطویر العمل إذا لزم األمر ذلك
 وترتیب المرشح، تأیید  علىوحثھم انتخابي، مربع كل في الرأي قیادات مع االتصاالت إجراء

شخصیات قیادیة في الحملة.  الرأي، والمرشح، أو أي بین قیادات أن لزم األمر اللقاءات
 مذى على منھم واالطالع انتخابي مربع كل في الناخبین مع المباشرة واللقاءات االتصاالت إجراء

 وتدوینللمرشح، تأییدھم استمرار على وحثھم المرشح،  منیریدون وماذا إلیھم، الخدمات وصول 
أخرى یراھا مھمة من خالل اللقاء مع الناخبین.  أي مالحظات

وأرقام وعناوینھم،  منطقتھ،في الناخبین  لكلشامل انتخابي كشف المنطقة وكیل لدى  یتوافر
مسؤولی مربعاتھ، وحراسھ.  البیان من خالل تلیفوناتھم، ومشاكلھم ویتوفر ھذا

 .التأكد من الجانب األخالقي للحملة في نطاق المربعات



 یقدمونھا، التي والخدمات  الخصوم،اختراقات عن منطقتھ في العلمي للمسئول أسبوعي تقریر تقدیم
والناخبین الذین تلقوا ھذه الخدمات. 

 یضعف حدأ بلغت الخصوم اختراقات أن وجد إذا غیرھم أو المجاورین المنطقة وكالء  معالتعاون
المجاورة.  الناخبین في ھذه المربعات من تأثیر المرشح على

في نطاق منطقتھ.  عوائق سیر الحملة، ومشاكلھا الیومیة، أو الدوریة إزالة
 المربع مسئول مع التشاور  بعدالمربعات داخل في بأعمالھم  للقیاماألشخاص صالحیة  منالتأكد

التنفیذي.
ھذه  حلفي المرشح  مساھمةووسائل منطقة، كل في والخاصة العامة المشاكل جداول  إعداد

المشاكل. 
 توزیع وكذلك التمزیق، من  علیھاوالمحافظة المنطقة، في االنتخابیة الملصقات توزیع على اإلشراف

وثائق المرشح وغیره لجماھیر المنطقھ. 

تاسعا: اختصاصات رئیس القطاع

المقار االنتخابیة وأعمالھا. اإلشراف على
في القطاع. اللقاءات األسبوعیة مع قیادات الرأي
.تنظیم عمل المقرات وتحدید أدوارھا
المرشح. الجماھیریة مع اإلعداد والترتیب للقاءات
في أخرى بمھام القیام  فيالتفكیر على والقدرة االستعداد إبداء مع بھا المكلف العمل خطة  تنفیذ

إطار الخطة المركزیة للحملة.
.النزول المیداني إلى المقرات والتأكد من سالمة تطبیق الخطة
.عقد اللقاءات مع مختلف القطاعات الجماھیریة نیابة عن المرشح
وإزالة ھذه األسباب فورا.  البحث في أسباب شكاوى الجماھیر من المقرات وعملھا
 واللقاءات الھاتفیة االتصاالت  خالل منالقطاع في للحملة االستشاریة اللجنة  أعضاءمع التواصل

المباشرة. 
اقتراح األسماء لمندوبي اللجان االنتخابیة ووكالء المرشح في القطاع .
 المجاملة شكل واقتراح المرشح، عن نیابة العزاء) - (األفراح االجتماعیة المناسبات حضور

عام الحملة.  الممكنة لتقدیمھا إلى أصل المناسبة بعد التشاور مع مدیر
 والتحرك المؤثرة التصویتیة  الكتلومعرفة القطاع في  االنتخابیةالكشوف  عملعلى اإلشراف

إلیھا. 
 تحركات حیال القطاع  فيسلبیة أو ایجابیة تطورات بأي  الحملةومستشار الحملة مدیر إبالغ

الخطط الطارئة لمواجھة ھذه التطورات.  المنافسین إلعداد
ومستشار الحملة.  ترتیب زیارة المرشح للمقار االنتخابیة بالتعاون مع مدیر عام الحملة
.اإلعداد والترتیب للمؤتمرات االنتخابیة في القطاع

.  عاشرا: االختصاصات الوظیفیة لغرفة عملیات الحملة



الحملة.  اتخاذ القرارات اإلستراتیجیة في إدارة
 .الموافقة على ضم أي أسماء جدیدة للحملة
 .الموافقة على استبعاد أي أسماء من الحملة
أي مقار جدیدة، أو إغالق مقرات في الحملة. إضافة
أسماء قیادات الرأي المسؤولین عن المربعات االنتخابیة.  الموافقة على
مربع انتخابی.  تحدید أوجھ االستفادة من قیادات الرأي اآلخرین الموجودین في داخل كل
 أخرى أسماء على  والموافقةاإلدارة مجلس أعضاء من المناطق  خالیالجان تشكیل على الموافقة

الشوارع.  من خارج مجلس اإلدارة لالنضمام إلى لجان خالیا
إعداد االحتفاالت في المناسبات العامة.  الموافقة على
 .الموافقة على خطة تحرك المرشح الشھریة
.تنظیم العمل في المربعات االنتخابیة التي یتمتع فیھا الخصوم بمیزات نسبیة
 .بحث أسباب العوائق في إدارة الحملة، واألثاق على إزالة ھذه األسباب
الناخبین.  جدیدة لتعبئة وحشد الموافقة على خطة التعبئة والحشد مع اقتراح وسائل
كل منطقة.  التخطیط العلمي في عن أسالیب ونتائج مناقشة التقاریر الدوریة لنائب مستشار الحملة

:اعالمیة استراتیجیة بناء

إیصال یمكن  أساسیةوسیلة واإلنترنت) والتلیفزیون والرادیو الصحف (مثل الجماھیریة اإلعالم وسائل  
التعبیر حریة لمنظمات  اإلعالموسائل وتقدم الناس.  منومتنوعة كبیرة مجموعات إلى عبرھا الرسائل 

الحكومة. في القرار صناع إلى العامة من  ابتداءالجمیع یشمل الجمھور المعلومات لنقل أساسیة وسیلة 
الوسائل تكون ما عادة صوتھا. إسماع محاولتھا لدى استراتیجیة تكون  أنالتعبیر حریة منظمات وتحتاج 

فمن لذلك وكنتیجة محددة. بطریقة معھا التواصل یتم أن تتوقع وبیروقراطیة كبیرة شركات اإلعالمیة 
 معتتوافق بطریقة رسالتك تأطیر  إلىتحتاج إعالمیة، تغطیة  علىالحصول في فرصك زیادة أجل 

التي تصوغ بھا وسائل اإلعالم موضوعاتھا.  الكیفیة

الطریقة األكثر فعالیة للقیام بذلك ھي تطویر استراتیجیة إعالمیة:

ضمان على تساعدك أنھا كما اإلعالم  معللتفاعل منظمتك ترشد التي الخطة  ھياإلعالمیة االستراتیجیة 
أن رسائلك متماسكة ومنظمة ومستھدفة. 

یحتم عندما اإلعالم  فيالملحوظ وھو - الفعل رد بالیة تتعامل  لن منظمتكأن یعني استراتیجیة إعداد 
بناء ذلك من بدال یمكنك إعالمیة استراتیجیة وباستخدام جانبھا. من التعلیق ضرورة الظروف أو الحدث 

االستجابة أو  حملة إطالقترید عندما لذا  لرغباتك،وفقا اإلعالم مع وعالقاتك العامة وصورتك رسالتك 
الدیك قاعدة اجتماعیة تبني علیھا.  لموقف، سیكون

وھي العامة، اإلعالمیة باستراتیجیتك  مرتبطةتكون  ماعادة بالحمالت الخاصة اإلعالمیة االستراتیجیة 
االستراتیجیة ھذه مثل تكون وقد بعینھا. حملة عن رسالتك إلیصال اإلعالم مع التفاعل كیفیة عن  خطة



االستراتیجیة  أنإال عامة: إعالمیة استراتیجیة خالل من اإلعالم مع عالقات بالفعل  لدیككان إذا  أسھل
محددة.  استراتیجیة إعالمیة خاصة بحملة العامة لیست مطلبا حتمیا لبناء

:إعالمیة استراتیجیة بناء خطوات

حدد الھدف العام أو المھمة الخاصة بمنظمتك أو حملتك: .1

بناء تطویرھا ویتم المنظمتك العام الھدف على تبنى عندما وتركیزا نجاحا أكثر التواصل جھود تكون 
فكرة بتكوین البدء المھم من لذلك كنتیجة الحسبان.  فيالتحدیات وضع ومع الجزئیة األھداف على 

والمتوسط القریب  المدىعلى  تحققھأو تفعلھ أن تحاول الذي وما  منظمتكأو حملتك عن واضحة 
 األھدافھذه اإلعالمیة االستراتیجیة في توظفھا التي  والتكتیكات اآللیاتتعكس أن  یمكن لذاوالبعید. 

وتكملھا. یمكنك أیضا االطالع على كیف تبني استراتیجیة حملة. 

الشركاء األساسیین لتطویر استراتیجیتك اإلعالمیة: حدد.2

باألشخاص قائمة  حیداإلعالمیة؟  استراتیجیتكتطور حین الطاولة على یحضر أن ینبغي الذي من 
 تقدیمسیتم كیف تحدید عملیة في صوت الھم یكون أن یجب  الذینوخارجھا- منظمتك داخل - األساسیین 

في ضع أجلھ). من حملة تشن الذي بالموقف المتأثرین ضم (مثال: العام للجمھور الحملة أو المنظمة 
إذا ما أو  بنفسھا،اإلعالمیة االستراتیجیة وتطبیق إلعداد بشریة موارد المنظمتك كان  إذاما اعتبارك 

لتسھیل وتقدیم إرشادات حول ھذه العملیة.  ستحضر مستشارا إعالمیا كنت

حدد األھداف الجزئیة الستراتیجیتك اإلعالمیة:.3

في التالیة الخطوة اإلعالمیة، الستراتیجیتك  األساسیینوالمشاركین لحملتك العامة األھداف تحدید بمجرد 
أھدافك.  إلىللوصول مفیدا  اإلعالمإشراك یكون أن  یمكنوكیف لماذا في والتفكیر سویا المشاركین تقدیم 
ھناك  علیھا؟التأثیر في ترغب العام الرأي من شریحة أو محدد قرار متخذ ھناك ھل المثال، سبیل على 

اإلعالم. مع تعاونك بعد رؤیتھا في ترغب التي النتائج من مجموعة تحدید وھي بذلك للقیام جیدة طریقة 
المثال، سبیل على محددة. بتوقیتات  ومرتبطةوواقعیة للقیاس وقابلة محددة األھداف ھذه تكون أن یجب 
خطاب  500إرسال  أو مظاھرةفي شخص  1000حشد أو العام، ھذا  %20بنسبة الموقع زوار زیادة 

على  االطالعأیضا یمكن اإلعالم. في للحملة إعالمیة تغطیة على الحصول محدد، تاریخ بحلول للحكومة 
تحدید أھداف الحمالت. 

أجل من سلوكھم على  التأثیرفي ترغب الذین  األشخاص أوالشخص المستھدفك جمھورك حدد . 4
تحقیق أھدافك:

استجابة عن تبحث ھل  بعینھ؟سیاسي إلى للوصول  تحتاج ھل الھدف؟یحقق أن  العامللجمھور یمكن ھل 
أساسیة شخصیات مع للتعاون فاعلیة  أكثراألمر سیكون  ھلمحددة؟ مجموعة أو منظمة من فعل رد أو 
بتلك والضغط القضیة حول داعم عام رأي خلق ھو فاعلیة  األكثرسیكون أم مباشرة؟ مجموعات أو 

أو العوائق بعض ھي ما  إیصالھا؟ تود التيرسالتك لسماع مستعد المستھدف الجمھور ھذا ھل الطریقة؟ 
 المخاوف التي قد تتسبب في مشكالت في الوصول لھذا الجمھور؟

االستراتیجیتك اإلعالمیة: . مع وضع الجمھور المستھدف في االعتبار، حدد القضایا الرئیسیة5



إحدى الجمھور؟ على  تأثیر لھاسیكون التي األساسیة الرسائل ما  إیصالھا؟ترید التي العامة  الصورةما 
كمحاولة تبدو وأن األساسیة اھتماماتھم على رسائلك بناء  ھياإلجابات إلى للوصول الجیدة الطرق 

العوائق التي یمكن أن تحول دون الوصول لألھداف. لتحقیقھا، ولیس فرض شيء ما. كما یجب أن تحدد

الجمھور المستھدف: . حدد الطریقة األفضل للوصول إلى6

طرحھا:  بعض التساؤالت التي ینبغي

 األخبار والمعلومات؟ من أین تستمد ھذه المجموعة من الناس

 حملتك ورسالتك؟ ھو التكتیك األنسب لنشر ما :واضعا ذلك في االعتبار اطرح السؤال

من الذي سینقل الرسالة بمصداقیة أمام الجمھور المستھدف؟ 

 ھل ھذا الشخص المجموعة داخل أم خارج منظمتك؟

 الجمھور المستھدف؟ اإلعالم ستسخدمھا في نقل رسائلك، بھدف التأثیر على سلوك أي وسائل

 األمثل االختیاركان  إذا ما تحدیدفي  مفیدا التساؤالت ھذه توجیھ سیكون السابقة، الخطوات استكمال بعد
 الصحف مثل التقلیدیة أو الرئیسیة اإلعالم وسائلعلى  سینصب اإلعالمیة استراتیجیتك لتركیز

 من خلیط أو األجر مدفوعة اإلعالنات أم االجتماعیة، اإلعالم ووسائل اإلنترنت أم والرادیو والتلفزیون
 والمرئي المسموعفاإلعالم  كبیر، بقدر متعلما لیس جمھورا تستھدف كنت إذا المثال، سبیل علىالجمیع. 

محدود، للتلیفزیون الوصول أن الحسبان في الوضع مع لكن األنسب.  سیكون والرادیو التلیفزیون مثل
الطبقة ومن مدني المستھدف جمھورك كان إذا وبالعكس، األساسي. االختیار ھو الرادیو یكون أن یمكن 

االجتماعیة  اإلعالم ووسائلوالرادیو والتلیفزیون الصحف من فمزیج جیدا، بالكمبیوتر  ویعرفالوسطى 
یمكنك إعالمیة وسیلة أي  عن فكرةأیضا  التساؤالتتلك على  اإلجابةسیعطیك فعالیة. األكثر سیكون 

بالقضایا یتعلق محتوى تقدیم أو فعل برد القیام یمكنك  لذابحملتك، المتعلقة الموضوعات لمتابعة مراقبتھا 
المرتبطة بحملتك، وبالتالي یمكنك زیادة فرصك في النجاح.

تحدیدا  أكثر تكتیكاتإلى النظر  فيالبدء یمكنك علیھا، ستركز لتي اإلعالمیة الوسیلة نوع تحدید بمجرد 
أولیة لمساعدتك في البدء تشمل: للتفاعل مع ھذه الوسلیة. ویقدم ھذا القسم موردا

.كیف یمكن عقد مؤتمر صحفي
بیانات صحافیة فعالة. كیفیة كتابة
.كیف یمكن تجمیع دلیال صحافیا

كیف ستقیم مدى تقدم حملتك؟.7

قیاس التقدم ھام جدا لتقییم النجاح وبناء استراتیجیة فعالة طویلة المدى.  

 وعلى الرغم من ذلك یجب التركیز على العملیة والنتائج في الوقت نفسھ،

منھما دروسا ھامة یمكن االستفادة منھا. انظر التقییم والمتابعة. لكل باعتبار أن

بناء قائمة اتصال إعالمیة:.8



إعالمیة  اتصالقائمة  ببناء تبدأوأن فالبد األولى، للمرة عالمیة استراتیجیة تعد منظمتك كانت إذا 
عام بشكل اإلعالم لوسائل الصحفیة البیانات  إرسالوالعالقات. المصادر على باألساس یقوم فاإلعالم 

بھا ویعجبون منظمتك یعرفون أشخاص استھداف لدى الحال ھو كما فعالة  لیست لكنھاتنفع،  أنیمكن 
ویدعمونھا. یمكن البدء بالتالي:

 الشخص یكون لن منوعات  محرر اإلعالمیة الوسیلةداخل المناسبین لألشخاص التوجھ من تأكد
الذي یغطي حملة حقوقیة.

 یعرفونك حتى عام بشكل الحدیث أطراف وتجانب نفسك وقدم إعالمیة شخصیات مع تواصل
وبالتالي یكون األمر أسھل حین یكون لدیك قضیة ھامة أو حملة ترید تغطیتھا.

 إلصدار  النھائي الموعدما بذلك علم على تكن لم  إذااإلعالمیة للمؤسسة الیومي اإلیقاع على تعرف
مؤتمر لحضور اإلعالمیون یحتاج الوقت من كم التالي؟ الیوم عدد في نشره یتم كي صحافي بیان 

كامیرا إرسال من  یتمكنواكي إبالغھم منذ اإلعالمیة للوسیلة إتاحتھ ینبغي الوقت من كم صحافي؟ 
ومراسل في موقع حدث ما؟

 ،كل  لتغطیتھا،والموضوعات  المعلوماتمن الكثیر یتلقون اإلعالمییون المتابعة،  علىاحرص دائما
یوم. تأكد من االتصال لتذكیرھم.

.ابق حریصا على استمرار التواصل مع اإلعالمیین الذین تتحدث معھم
 بشكل واإلعالمیین الصحافیین على تؤثر قضیة التعبیر حریة منظمتك. عمل في إعالمیین أشرك

إعالمیین أو صحافیین دعوة خالل من التعبیر. حریة لحمالت طبیعیین حلفاء ھم وبالتالي مباشر. 
من المزید  علىالحصول یمكنك لمنظمتك، استشاري مجلس أو  إدارةمجلس إلى لالنضمام بارزین 

اإلعالمیة  استراتیجیاتلتطویر خبراتھم یقدمون قد الذین األشخاص من والمساعدة المشاركة 
ویدعمون تغطیة القضیة التي تثیرھا من خالل مؤسساتھم اإلعالمیة.

:ناجحة إستراتیجیة إعالمیة لبناء

 وأھدافھا غایاتھا تحقیق لغرض ورصینة منظمة استراتیجیات وضع الناجحة اإلعالم وسائل جمیع تتبنى
تفاعلھم: زیادة مع ومتابعیھا جمھورھا نطاق وتوسعة

 بسیطا كان وإن الناجح فالعمل دولیة أو محلیة كبیرة، أو صغیرة اإلعالم وسائل تكون أن مھما ولیس
الوسائل تلك تسعى التي واالھداف الغایات بتحقیق  تسھمناجحة،  إستراتیجیة على مبنیا یكون أن یجب

اإلعالمیة لتنفیذھا.

تكون قد أو األخرى  اإلعالم وسائلمع بالشراكة وحمالت مواقف تتبنى عامة اإلستراتیجیة تكون وقد 
ومسالك تحقیقھا وتنفیذھا. اإلستراتیجیة خاصة تتعلق بأھداف المنظمة الداخلیة

ھي: أھم النصائح المساعدة في رسم االستراتیجیات الناجحة

خصائص ومن خاصة)، او (عامة اإلستراتیجیة نوع یحدد أن یجب  اإلستراتیجیة:نوع تحدید 
ومرنة وقابلة للقیاس. االستراتیجیات الناجحة أن تكون ھادفة ومحددة، واقعیة

العام اإلطار تحدد ألنھا االستراتیجي  التخطیطعملیة في المحوري العنصر  ھيالغایة أن نعلم أن ویجب 
الجھود  تلكبتوجیھ تسھم أنھا كما وخطوات، جھود من اإلعالم وسیلة بھ تقوم أن یجب ما وتحد للجمھور 

لتحقیقھا. األمثل، وصوال إلى النتائج النھائیة التي تسعى المؤسسة اإلعالمیة نحو الھدف



ترید الذي الھدف وبدقة اإلعالمیة الوسیلة تحدد  أنیجب  وصیاغتھا:والجزئیة الرئیسیة األھداف  تحدید
أو األساسي ھدفھا  خالل منتتحقق  أنیمكن التي الثانویة (األشیاء الجزئیة األھداف تحدد ثم تحقیقھ، 

الرئیسي وصوال إلى النتائج المطلوبة.

الداخلیة بیئتھا وتحلیل بدراسة  اإلعالمیة الوسیلةتقوم أن یجب  وخارجیا:داخلیا الظروف ودراسة تحلیل 
یحیط  لماشاملة رؤیة وصیاغة وضع مسألة في  جدا مھمةالخطوة ھذه أن علما بھا، المحیطة والخارجیة 

اإلعالمیة من ظروف. الوسیلة

قوتھا نقاط بتحدید اإلعالمیة  الوسیلةتقوم أن جدا الضروري من  المخاطر:وإدارة القوة نقاط رصد 
وعناصر المخاطر برصد اإلعالمیة المؤسسة تقوم أن یجب كما تعزیزھا، على والعمل وخارجیا داخلیا 

ویمكن االستعانة بتحلیل.  وتحدید سبل مواجھتھا المعالجتھا الضعف داخلیا وخارجیا

أن یمكن التي الطارئة والظروف االحتماالت كل دراسة جدا  المھممن  الطارئة:والظروف االحتماالت 
تواجھ تنفیذ اإلستراتیجیة ووضع اآللیات والسبل لمواجھتھا. 

قدرتھا ومدى اإلعالمیة  الوسیلة: لدى المتوفرة المائیة الموارد تحدید یجب  والبشریة:المادیة الموارد 
اإلعالمیة المؤسسة داخل البشریة الموارد تحدید یتم  أنیجب كما النھایة، حتى العمل خطة تنفیذ على 

القیام بوظائفھا المحددة بشكل تفاعلي.  وإمكانیتھا وقدرتھا على

الداعمة الشخصیات أو الشریكة  بالجھات قائمةأو الئحة وضع یجب  التعاونیة:والجھات الشركاء تحدید 
ھذه ستسھم إذ اإلعالمیة الوسیلة وأھداف غایات  معالمتقاربة النظر  وجھاتذات الجھات أو والساندة 

الخطوة بتحقیق النتائج بجھد وكلفة ووقت اقصر. 

ومكان بزمان محددا اإلستراتیجیة  الخطةإعداد یكون أن جدا الضروري من  والمكان:الزمان تحدید 
لجمیع الظروف المحیطة.  أو مالئما یكون التعیین مناسبا معینین وأن

الزمني المحدد.  اإلستراتیجیة وفقا لإلطار في تنفیذ محتوىمراعاة التخصص البشري: 

متابعة بوظیفة اإلعالمیة  الوسیلة داخلمن متخصص فریق یقوم أن جدا المھم من  والتقییم:المتابعة 
عملیة أن  علما مستقبال، وتالفیھامعالجتھا لغرض وتحلیلھا  وأسبابھااإلخفاقات وتحدید العمل تنفیذ سیر 

 مدىوتحدید العمل بتقییم الفریق سیقوم التقاریر وكتابة  المتابعةفبعد التقییم عملیة عن تنفصل ال المتابعة 
قدرة المؤسسة وفریقھا على تحقیق األھداف وفقا للخطط المرسومة في اإلستراتیجیة. 

مالحظات:

رؤیتھا حددت قد  كانت مساعیھالتحقیق تسعى التي الناجحة اإلعالم  وسائلجمیع أن جیدا نتذكر أن یجب 
رؤیتھا في إلیھ تطمح ما مع ومتناسقة ومنطقیة واضحة  إستراتیجیةووضعت بوضوح وأھدافھا ورسالتھا 

ورسالتھا وأھدافھا العامة. 

الموارد  جمیعمن االستفادة من خاص بشكل اإلعالم وسائل تمكن والفعالة الناجحة اإلستراتیجیة 
وسیلة ألنھا  والعوائق،للتحدیات الفعالة المواجھة على وقادرة ناجحة یجعلھا  مماالمتاحة والفرص 
والمواعمة المالئمة العمل خطط  خالل منوالموارد والجھد للوقت األمثل االستخدام  نحوإرشادیة 
واألھداف المنشودة.  للغایات

مرحلة المتابعة والتقییم:.4



من ذلك یحصل وقد المحددة  األھدافعن انحرافھ حالة في العمل مسار  تعدیلعملیة  وھي التقویم:
خالل البدء بتنفیذ خطوات العمل وخاللھ. 

 التقییم والتقویم القبلي:
فإذا التنفیذ لعملة تمھیدا عدمھا من اإلعالمیة الحملة تصمیم صالحیة مدى تحدید إلى القبلي التقویم یھدف 
تقییم بعملیة نقوم أن علینا لزاما كان وتنفیذه التصمیم ھذا قبول الممكن من كان إذا ما نحدد أن مثال أردنا 

من التصمیم مالئمة ومدى جھة من العمل فریق االستعدادات أو القدرات اختبار باستخدام قبلي وتقویم 
ومدى واستعداده العمل فریق صالحیة بمدى حكما نصدر أن یمكننا البیانات ھذه ضوء وفي ثانیة، جھة 

صالحیة التصمیم ومالئمتھ للمعاییر المعمول بھا في الحمالت اإلعالمیة.
والموارد واإلداریة التنظیمیة المتطلبات توفر مدى اإلعالمیة الحملة لإلدارة یحدد القبلي والتقویم فالتقییم 
الحملة في باالتصال للقائم یمكن وبذلك والبرامج، لألنشطة التنفیذ عملیة في خوض قبل البشریة 

اإلعالمیة من أداء مھامھ بصورة جیدة دون الوقوع في أخطاء قد تؤدي إلى فشل الحملة اإلعالمیة.
التقییم والتقویم المرحلي:

واألنشطة البرامج مختلف تنفیذ خالل من اإلعالمیة الحملة تنفیذ أحرزه الذي التقدم مدى لمعرفة یتم وھو 
التصمیم وفق إعدادھا تم التي الزمنیة للجدولة تطبیقا التنفیذ لعلمیة األولى المرحلة خالل المبرمجة 
بتصحیحھا ونقوم علیھا نقف كي سلبي جوانب أي ھناك كان إذا ما وتنقیح مراجعة بعملیة وتقوم المعتمد، 

وتفادیھا مستقبال والجوانب اإلجابة لتثمینھا في مراحل التنفیذ الالحقة.
التقییم والتقویم الشامل:

والوسائل الرسائل إلى الحملة تصمیم من اإلعالمیة الحملة أداءات كل تقیم ھو الشامل والتقویم التقیم 
والھیئة اإلداریة وعملیة التنفیذ وفریق العمل وإلى مدى تم تحقیق أھداف الحملة اإلعالمیة.

أھداف التقییم والتقویم الشامل للحملة اإلعالمیة:
.التعرف على مدى تحقیق أھداف الحملة اإلعالمیة
.تحدید مواطن القوة ومواطن الضعف في الحملة اإلعالمیة من حیث التصمیم والتنفیذ
.االرتقاء بمستویات فریق العمل من خالل تثمین الجھود في حالة النجاح المحقق
.إشعار المجتمع بكافة فئاتھ بمستوى الخدمات التي تقدمھا الحمالت اإلعالمیة
 .مراجعة التصمیم الحالي وتطویره بناء على ما تظھره نتائج التقییم والتقویم
 اإلیجابیات بتعزیز قوامھا ومدى للمجتمع فوائد من لھا لما اإلعالمیة الحمالت استمراریة ضمان

ومعالجة السلبیات.
 بیانات قاعدة ووضع ذاتھا والتقویم التقییم عملیة تحسین المستقبل في الشامل والتقویم التقییم یدعم

ومعلومات.

المحور الثالث: الملصق االعالمي
بكلمات مدعم معرفي محتوى ذو إعالمي أو تعلیمي رسم عن عبارة الملصق : االعالميالملصق تعریف 

انفعال إثارة بقصد معا الكتابة أو الرسم بواسطة واحدة فكرة أو رسالة لنقل فنیا إعدادا ومعد مكتوبة، 
48 التعاون - العطف - التحذیر - الترغیب أو الترھیب. مثل:معین 



والرسوم الصورة طریق عن معین موضوع أو فكرة عنة تعبر بصریة تعبیر وسیلة ھو الملصق 
49 والعبارات الموجزة، بحیث تجذب نظر من یمر بھا وتشد انتباھھ للموضوع.

معرفي ھدف لتحقیق كاریكاتور أو رسم أو فوتوغرافیة صورة عن عبارة البصریة الوسیلة تكون وقد 
معیرة بصورة معین تشرح أو آخر موضوع من تحذر أو معین موضوع إلى تدعو وقد فقط، واحد 

وعبارات موجزة.
أنواع الملصقات:

واألفالم للموسیقیین غالف أو سیاسیة أشخاص أو منتج سواء كثیرة، ألغراض الملصقات استخدام یمكن 
الفنیة األعمال من لنُسخ أیضا الملصقات تستخدم  50للجمھور...رسالة توصیل إلى ویھدف الدعایة، أو 

واألشغال الشھیرة بشكل خاص، وعادة ما تكون منخفضة التكلفة بالمقارنة مع العمل الفني األصیل.
تعلیمیة، ألغراض معین موضوع حول تكون قد والتي التعلیمیة، ملصق ھو الملصق من آخر نوع ھناك 

مثل الكتب والمحاضرات...الخ.
وعموما فإن الملصقات تتعدد حسب األغراض منھا:

.ملصقات إشھاریة تجاریة
.ملصقات تحسیسیة توعویة
.51ملصقات علمیة أكادیمیة

ممیزات ووظائف الملصق اإلعالمي 
52ممیزات الملصق اإلعالمي:

تحتمل وال قاطعة مباشرة، بسیطة، واضحة، واحدة، رئیسیة فكرة اإلعالمي الملصق ویتناول یحتوي 
اإلعالمي الملصق في والعبارات الكلمات وجذابة، متباینة، قویة، األذواق فیھ وتكون الخاطئ، التفسیر 

تكون قصیرة ومختصرة  ولكنھا قویة، مؤثرة وفعالة لفترة زمنیة محددة. 
ومن ممیزاتھ نذكر كذلك:

.تحدید الفئة المستھدفة: خصائصھم وحاجاتھم
.تحدید الھدف من الملصق
 التي المعلومات وسالمة دقة من والتأكد المعلومات جمع ثم محدد؛ موضوع یخدم الملصق جعل

سوف تعرض في الملصق ومناسبتھا للفئة المستھدفة وأدوات التصمیم والعرض المتوفرة. 
.تحدید مساحة الملصق وحجم الخط والخطوط المناسبة التي تتمیز بسھولة القراءة
 الرئیسي الرسم - الفرعیة العناوین - العنوان الملصق: عناصر توزیع یبین تخطیطي رسم رسم -

غیر واستبعاد منھا المناسب اختیار مراعاة مع الملصق مساحة على النصوص - اإلضافیة الرسوم 
المناسب. 

.مراعاة أساسیات التصمیم وتوزیع المساحات اللونیة واإلطارات والظل
 من  30%األقل على یحتل وجعلھ المستھدفة الفئة انتباه تشد سوف التي الرسالة أسلوب تحدید

مساحة الملصق.

. 185 ص 2005 سالم أحمد محمد، المواد واألجھزة التعلیمیة في منظومة تكنولوجیا التعلیم، دار الزھراء للنشر والتوزیع،  48
. 185 نفس المرجع السابق، ص  49
. 1999 عائشة العمري، محاضرة الرسوم التعلیمیة، مقرر تقنیات التعلم، قسم التربیة وعلم النفس، كلیة التربیة، جامعة الطیبة،  50
 نفس المرجع السابق.  51
مقرر سعود، الملك كلیة التربیة، كلیة التعلیم، تقنیات قسم التعلیمیة، الملصقات محاضرة ملخص العامر، الرحمن عبد الدكتور   52
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.53توفر مساحات فارغة وكافیة حول جوانب الملصق وأعاله وأسفلھ

:وظائف الملصق اإلعالمي
یستخدم منظم تربوي إداري نشاط فھو التربوي اإلعالن وسائل أحد باعتباره اإلعالمي الملصق إن 

التأثیر بغرض الجماھریة، االتصال وسائل باستخدام التربوي الوسط مع للتواصل ابتكاریة أسالیب 
أرباحا یدر بما معین استھالكي بمنھج للتعریف أو وتعلیمیة تربویة قیمة لنشر سواء المدروس، الواعي 

السیاستین ذلك في مراعیة معا، الغرضین لتحقیق أم أفضل، جماعیة تعلیمیة خدمة في تسھم مادیة 
التعلیمیة واإلعالمیة في الدولة. 

والتطبیع االجتماعیة التنشئة عملیة في  ھاما دورا یلعب ذلك خالل من اإلعالمي الملصق فإن إذن 
وخطط أھداف ضوء في مدروس علمي منھج وفق وضبطھا وتشكیلھا الجماعات وتحریك االجتماعي 

الحكومیة والھیئات والمنظمات واألجھزة الوزارات في ممثلة العلیا القیادات قبل، من علیھا متفق وبرامج 
الستراتیجیات تخضع وجمالیة وفنیة علمیة ووسائل أسالیب إتباع خالل من وذلك المختلفة، واألھلیة 

في اإلعالمي التأثیر. واإلقناع أسالیب وتوظیف التعلم ونظریات أسالیب  ومعرفة السلوك تعدیل 
الجماھیر وتنفیذ شروط نجاح الرسائل اإلعالمیة واالتصالیة بكفاءة.

الفنیة  العناصر كل وتوظیف والجمالیة الفنیة الملصق إلمكانیات الدقیقة الدراسة باستخدام یتم ذلك كل 
أجل من الجمال وقوانین وأسس مبادئ كافة تشمل وإبداعیة جمالیة قیما حمل بشكل الملصق لتصمیم 
السلوك تعدیل تحقیق یضمن بشكل المنشورة التربویة اإلعالمیة الرسالة وإیصال المشاھدین على التأثیر 

54المستھدف سواء لتنمیة سلوكا إیجابیا یُرجى غرسھ وتكریسھ أو مكافحة سلوكا سلبیا یراد إطفاءه.

الملصقات فعالیة وزیادة بتوظیف الخاصة واألبحاث بالدراسات االھتمام زیادة إلى الحاجة تدعو كما 
المظاھر بعض وتعدیل تغییر یتطلب الذي االجتماعي بالغرض تفي إمكانیات من تحملھ لما نظرا 

السلوكیة فیھ.
فیھا یتواجد التي األماكن كل إلى یصل فھو شرائحھم بكافة المجتمع أفراد جمیع من جدا قریب فالملصق 

والمستشفیات، والمعاھد، والكلیات، والجامعات، والمدارس، كالمساجد، كبیرة بأعداد الناس 
المباني...الخ، واجھات وعلى المرور، إشارات وعند والمقاھي، والطرق، والمالعب، والمستوصفات، 

جذب على القدرة لھ كما األخرى، اإلعالم وسائل ببقیة قیاسا التكلفة زھید الملصق یعتبر ذلك على عالوة 
والكتابات واأللوان كالخطوط جمالیة منھا االستفادة یمكن فنیة قیما من یحتویھ لما النظر ولفت االنتباه 

والنظریات واألبحاث الدراسات أحدث وفق علمیا مدروسة بطرق توظفیھا یمكن والرسوم والصور 
55 واإلبداعیة التي تحاول الدراسة كشفھا واالستفادة منھا.العلمیة والنفسیة والتربویة والجمالیة والفنیة

العناصر اللغویة في الملصق اإلعالمي 
:العنوان

انتباه یجلب نوعھ من فرید وھو یلي مما أكثر مرات عشر بالقراءة یحضى حیث النص صورة ھو 
ما أي كلمات ستة یتجاوز ال أن یجب الحملة مضمون تلخیص منھ الھدف كان وإذا إلیھ ویشده القارئ 

 نفس المرجع السابق.  53
54 Michel le net, l'état Annonceur, op cit, p 190 
55 Ibid, p 190-191. 



ما أي كلمة  12إلى أي ضعف إلى یصل أن یمكن اإلعالم حالة في أما التلخیصیة، بالعناوین یسمى 
یسمى بالعناوین اإلعالمیة، وھو إجباري ال یمكن االستغناء عنھ.

وھناك مجموعة من الحلول الممكنة لشد االنتباه كتجدید والغرابة الحیلة والتالعب بالكلمات...
الطفل، الصحة، الحظ، النصیحة، مثل: العنوان في غیرھا من أكثر االنتباه تجلب كلمات ھناك أن كما 

تجلب أن یمكنھا كلمة وكل النجاح...الخ، العائلة، الزواج، الزوج، الزوجة، السعادة، األم، المرأة، 
56جمھورا معینا فعلى سبیل المثال ینصح باستعمال كلمة أمھات إذا كان الجمھور المستھدف ھم النساء. 

 النص:
مع الحدیث في المخاطبة أسلوب باستعمال وینصح البرھنة األحیان بعض في ویحمل الفكرة مقدم وھو 

في الجدیدة األشیاء أن كما المرأة مع والمرأة الرجل مع الرجل یتحدث أن یفضل كما المستھدف الجمھور 
واألحادیث كاآلیات والمقدسة المشھورة اإلمضاءات واإلحصائیات، األرقام، مثل: االنتباه تجلب النص 
على لنوني میشال ویؤكد اإلعالمیة الحملة نجاح في  90%بنسبة یساھم وھو  57الشریفة...النبویة 

فعالیة من تنقص قد التي الكلمات لتفادي النص كتابة أثناء اللغة في أخصائیین مع التعاون ضرورة 
الحملة وتخضع كتابة النص إلى مجموعة من القواعد وھي:

) كلمة كمتوسط في السطر).15عدم استعمال جمل طویلة 
.وضع أھم األفكار في البدایة
.استعمال لغة بسیطة وواضحة

كما أن ھناك بعض الحیل التي یستعملھا المختصین أثناء كتابة النص وھي:
 القراءة نسبة تزید الطریقة ھذه أن العلماء وأقر داكن، ولون كبیر بحجم األول الحرف یكتب

.13%بـ
 أن ویفضل الطویلة، الجملة إلى تنحدر ثم القصیرة بالجمل نبدأ أي ھرمیة، بطریقة النص كتابة

 أسطر فما أقل.3یكتب النص في 
.التأطیر لألمثال والطرائق
 58 من قوة النص. 12%ترك الفراغ بین الجمل یزید بنسبة

:الشعار
أو السیاسیة الدعایة أو لإلشھار تحقیقھا في یطمح التي األھداف نفس االجتماعي االتصال في لھ و  

یستدعي عالي تركیب ذو وھو بثھا، نود التي االجتماعیة النصیحة واحدة، جملة في یلخص فھو الدینیة 
 59اإلقناع...میدان في األساسیة القواعد بعض یطبق أن المرسل على وجب لذلك شاقا بحثا إنجازه عملیة 

ومن خصائصھ:
- الشعار یعطي النصیحة:1

نداء وھو الشعار خالل من الھدف ھذا ویظھر السلوكات تغییر إلى تھدف إعالمیة حملة كل أن یعني 
 ,Ceinture Boucléeمحمي" وجھ مغلق، "حزام مثال: االنتباه جلب وھدفھ وإیجابي صریح 

Visage Protégé  الخمر" تتحمل ال قیادتنا "رخصة أوNotre permis ne supporte pas 
l'alcool ."...60 إذن فالشعار یحظى النصیحة

56 Michel le net, l'état Annonceur, op-cit, p 174. 
57 Ibid, p 175. 
58 Ibid, p 175. 
59 Michel le Net, l'état Annonceur, op-cit, p 160
60 Ibid, p 160



حفظھ إمكانیة زادت بمعنى إدراكھ درجة زادت كلما قصیرا الشعار كان كلما  قصیر:الشعار - 2
عن الخروج یمكن خاصة حاالت وفي كلمات،  6یتجاوز ال أن بد ال لھذا الذھن في وترسیخھ 
61القاعدة...

في الجدید وھو الذاكرة في بھ االحتفاظ یسھل الذي الشعار ھو الناجح الشعار  االنتباه:یشد الشعار - 3
62تصمیمھ وصیاغتھ وال بد أن یجلب النظر والسمع في آن واحد..

أو الندامة" العجلة وفي السالمة التأني "في مثل: المشكلة في الجمیع إقحام الرئیسیة: خصائصھ ومن 
اإلبداع إلى وتفتقد مملة الشعارات ھذه الحیاة"...أصبحت على المحافظة ھي البیئة على "المحافظة 

والتجدید ولنحذر التقلید فلكل حملة شعارھا الخاص.
والحضور بالتواجد لھ یسمح المختصر شكلھ أن حیث تكراره في كامنة الشعار قوة  المتكرر:الشعار - 4

في كل مكان وبالتالي مضاعفة النصیحة.
إذا الشعار ھو الموجز المكتوب والمسموح للحملة اإلعالمیة فیجب أن یكون:

 مختصر، یكون أن یجب التذكر، سھل یكون أن یجب نبرتھا، الحملة یعطي الحملة، لھدف عاكسا
الشعار یثیر االنتباه، الشعار یقحمنا في العمل، وفي األخیر یجب أن یكون حاضرا في كل مكان.

ویجب أن ال ننسى كذلك جانب الترتیب التقني الذي یترتب عنھ نجاح الشعار.
 الصورة:

وألوانھا، بشكلھا القارئ إحساس على تأثیرھا لقوة االجتماعي، لالتصال المكونة العناصر أھم من وھي 
وتكون اللغویة غیر عناصره تمثل الملصق من جزء ھي معبرة، خارجیة رسالة جوھرھا ھي فالصورة 

العاطفي الحس تخاطب عدیدة تضمینیة معاني على احتوائھا مع الرصد أو التصویري التمثیل عبر 
بھا تشتت األبصار لتجعل بصریة كصدمة وتعمل واالنتباه النظر جلب في الصورة تستعمل إذن للمتلقي 

 وتتكون الصورة من العناصر التالیة:63وھي كثیرة المعاني تختلف باختالف میول وشخصیة المتلقي...
الفضاء البصري: یتم عرض األشكال واألھداف حسب التقاطنا البصري وھو مقسم إلى ثالثة مناطق:

والصورة البدایة، من الفرد یالحظھ الذي العالم وھو الملصق وسط في تكون الصورة  العین:ارتفاع أ- 
المشھد أو العادیة بالزاویة أیضا وتعرف للحقیقة موضوعي كشاھد تظھر المستوى ھذا في المحققة 
المقابل.

على والمسیطر المتحكم ھو ھذا الفرد ویكون تحت إلى فوق من الرؤیة زاویة وھي  الفوقیة:الزاویة ب- 
المنظر الذي یراه، وتحمل ھذه الزاویة داللة التصغیر واالحتقار.

(التفخیم) كبیرة قیمة للشخص تعطي كما والخطر التحذیر دالالت تحمل زاویة وھي  التحتیة:الزاویة ج- 
64والمستخدم لھذه الزاویة في االتصال االجتماعي بھدف النقد أو التأكید على الخطر...

یكون لن وھنا وجود عدم أو الضوء وجود على متوقف فنظرنا الصورة مكونات أھم أحد ھو  الضوء:
لألشیاء أي معنى ویظھر العالم بلون واحد.

متطلبات حسب تصغر أو تكبر أن ویمكن للصورة المخصص والفضاء المساحة ھو  الصورة:إطار 
.65التصویر..."

61 Ibid, p 161
62 Ibid, p 161
63 Michel le net, l'état Annonceur, op-cit, p 175
64 Ibid, p 175
65 Michel le net, l'état annonceur, op-cit, p 176



التالیة: الالتینیة األحرف وفق تتجھ الصورة في العین حركة أن األخصائیین أكد الدراسات آخر حسب 
L, J, C, S, T, Z وأحسن االتجاه المعمول بھ ھو حرف Z.66

األخیرة ھذه فإن اإلعالمیة الرسالة تصمیم وفي اإلعالمي الملصق في الصورة ألھمیة نظرا  األلوان:ه- 
تتطلب االھتمام باأللوان ألن لھا دور أساسي في نقل الرسائل وتنقسم األلوان إلى:

- ألوان أساسیة: وھي األصفر، األحمر، األزرق، وھي غیر مشتقة من ألوان أخرى.
األلوان بعض بین المزج من األلوان ھذه وتشتق البنفسجي، البرتقالي، األخضر، وھي ثانویة: ألوان - 

األساسیة مثال:
األصفر + األزرق = األخضر
األصفر + األحمر = البرتقالي
األزرق + األحمر = البنفسجي

ویمكن تقسیم األلوان إلى:
 وھي التي تقترب من األزرق، األخضر، والبنفسجي.ألوان باردة:

 وھي األلوان التي تقترب من األحمر، واألصفر والبرتقالي.ألوان ساخنة:

 وھي األلوان التي یمكن استعمالھا مع بعض وھي: 67 - مخطط انعكاس األلوان:

أزرق على مساحة بیضاء مساحة حمراءعلى أبیض 
أحمر على مساحة خضراء مساحة بیضاءعلى أحمر 

مساحة حمراءعلى أخضر  مساحة زرقاءعلى أبیض 
مساحة سوداءأحمر على  مداحة سخاءعلى أسود 

أصفر على مساحة سوداء مساحة خضراءعلى أبیض 

أسود على ساحة صفراء مساحة بیضاءعلى أخضر 

68-مخطط األلوان األكثر استعماال: 2

أسود على مساحة برتقالیة مساحة بیضاءعلى أسود 

مساحة بیضاءعلى أزرق  مساحة زرقاءعلى أسود 
أزرق على مساحة برتقالیة مساحة زرقاءعلى احمر 

مساحة خضراءعلى برتقالي  مساحة خضراءأبیض على 

/ مساحة برتقالیةعلى أبیض 

66 Ibid, p 176
21، ص 2007، الجزائر، 2 محمود ابراقن، المبرق قاموس موسوعي لإلعالم واالتصال، ط  67
. 22-21 محمود ابراقن، نفس المرجع السابق، ص  68



69- مخطط األلوان التي تتعب العین: 3
بنفسجي على مساحة خضراء.

أزرق على مساحة حمراء
أخضر على مساحة برتقالیة.
برتقالي على مساحة زرقاء. 

أصفر على مساحة زرقاء.

70كما أننا نعرف أن لكل لون داللة سیمیولوجیة..
الجدول في مسجلة اإلعالمیة الملصقات في المستعلمة لأللوان السیمیولوجیة الدالئل بعض یلي وفیما 

اآلتي: 

71 یبین الدالئل السیمیولوجیة لأللوان...2الجدول 

الدلیل السیمیولوجياللون
إلى یدعو والثورة، الحرارة، الدم، إلى یرمز األحمر

ومھیمن، مثیر لون وھو والحیویة الدینامیكیة 
عزة على أیضا یعبر الھجوم، بروح یتسم ونشیط 
للحیاة یرمز كما والممنوع، الخطر، النفس، 
والحب.

األفضل وھو التفكیر بعالم خاص لون وھو األزرق
كان إذا والمثالیة، الوفاء، العدل، الھدوء، لتحقیق 

عن یعبر قاتما كان وإذا اإلیمان، عن یعبر فاتحا 
والسماء الصافي البحر لون وھو الحمیدة الخصال 
الھادئة. 

یوحي والذھب، والشمس النار، لون وھو األصفر
والحیویة، والشباب البھجة لون وھو بالحرارة، 

الكآبة ضد عالج وھو النشاط من جوا ویخلق 
یرمز إلى الغیرة والخداع.

ھو ما كل إلى یرمز بالطبیعة الشدید الرتباطھ األخضر 
والتخفیف األمل بعض على یعمل ومریح ھادئ 

من حدة التوتر. 
الطاقة عن أیضا ویعبر والنشاط القدرة لون ھو البرتقالي

. 22 نفس المرجع السابق، ص  69
الجامعیة، المطبوعات دیوان الجزائر: االتصال، وسیمیولوجیا اللسانیات قاموس االتصال، سیمیولوجیا إلى مدخل ابراقن، محمود   70

. 69، ص 2007
.69 محمود ابراقن، مرجع سبق ذكره، ص  71



والحیویة. 
السكوت عن یعبر األمل، وفقدان الموت لون وھو األسود

وجود عدم إلى یوحي المعا یكون وعندما والفراغ 
مستقبل كما ھو لون األناقة والتمیز والنبل. 

بصیغة لكن السكوت عن یعبر الصفاء لون وھو األبیض
الخجل، التواضع، السالم، إلى یرمز تفاؤلیة، 

والبریق. 
والخمول، العبوس، الحرج، الشك، لون وھو الرمادي

كان وإذا فاتحا كان إذا الطاقة غیاب إلى یرمز 
قاتما یرمز إلى األلم والیأس.

والمادیة، القسوة، والخطورة الغضب إلى یرمز البني
لتخفیض المستعملة األلوان أحسن من لكنھ 

دینامیكیة األلوان األخرى. 
الحزن، الغموض، ، والھواجس اآلالم عن یعبر البنفسجي

والكرامة.
والفخامة والوفرة الغنى إلى یرمز الربیع، لون ھو الوردي

واالنتعاش.

72:نماذج عن حمالت إعالمیة

النموذج األول: نموذج عن حملة إعالمیة "حیاتي أجمل بدون تدخین"
: تعریف الحملة

و االعالمیة الوسائل من العدید شملت متنوعة و مختلفة اتصالیة و إعالمیة بوسائل الشباب تخاطب حملة 
على توزع الھدایا من اآلالف عشرات و المطبوعات من آالف تبلغ بعنایة، المختارة و المتاحة االتصالیة 

تجمعات في الفعالیات من العدید تنظیم جانب إلى عامة، المستھدف والجمھور أساسا، الطالبات و الطلبة 
الشباب و الطلبة داخل المدارس و الجامعات و األسواق، اعدت خصیصا لھم و تتناسب مع أفكارھم.

القائم بالحملة:
جمعیة شباب من أجل التغییر

شعار الحملة:
حیاتي أجمل بدون تدخین

:زمن الحملة
2010طیلة شھر أفریل 

أھداف الحملة:
توعیة الشباب و المجتمع عامة بأضرارالتدخین

مساعدة عدد كبیر من الشباب على اإلقالع عن التدخین
تعزیز دور الشباب غیر المدخن وإبرازه كنموذج

 12172،ص 2015 مصطفى یوسف كافي، تخطیط الحمالت االعالمیة و االعالنیة،دار الحامد للنشر والتوزیع، عمان، 



االستمرار في تقدیم وسائل توعویة مبتكرة وعصریة
تقدیم التدخین كسبب لألمراض لدى الشباب

الشریحة لدى اإلدراك زیادة في السابقة االعالمیة الحمالت خالل من تحقق الذي النجاح استثمار 
المستھدفة و تطویر األسلوب لدیھا.

الرسالة:
مجتمع شباب صحي یعرف أضرار التدخین

:آلیة العمل
و تلفزیون، صحافة، من شاملة إعالمیة حملة خالل من التدخین بأضرار التوعیة سیاسة الحملة تتبنى 

فیدیو توعویة، ملصقات خالل من وأضراره التعریفالبالتدخین إلى الحملة ھذه تھدف و منشورات، 
كلیب، إعالنات في الصحف و إعالنات تلفزیونیة.

حملة توعویة شاملة من خالل المحاضرات و الندوات ...
عرض فكرة الحملة و أھدافھا 

التعریف بدور الحملة في التوعیة و مدى تقبلھا لدى المجتمع
عرض بعض من الفعالیات التي أقامتھا الحملة

عرض الرؤیة المستقبلیة و التشبیك مع الجھات العاملة في التوعیة
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