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وتطورها أدى إلى ظهور عدة مشاكل وآفات اجتماعية أر قت د الحياة االجتماعية إن تعق   تمهيد:
والحد  من  محاربتهاالدول والحكومات، وأدت إلى تجن د مختلف المصالح والمؤسسات من أجل 

 انتشارها. 
وفي هذا السياق يعتبر االتصال العمومي من بين أهم الحلول التي لجأت إليها الحكومات  

 لبية لألفراد والجماعات.والدول للتغيير من السلوكيات الس
تقنيات االتصال العمومي وأكثرها فاعلية للقضاء على   أهموتعتبر الحمالت اإلعالمية من بين 

المشكالت االجتماعية. إال  أن االعتماد على هذه التقنية ليس باألمر الهين خاصة وأنها تهدف 
لقيم وتبني سلوكيات واتجاهات االتجاهات أو ا أواألفراد بالتخلي عن بعض السلوكيات  إقناعإلى 

واالرتجال والتقدير  لها تخطيطا استراتيجيا بعيدا عن االعتباطية  اإلعداد وقيم جديدة، وإنما يتطلب 
   .تراعي فيه كل المتغيرات والخصائص  العفوي 

  



 :اإلعالميةتعريف الحملة  ✓
تستند إلى سلوك مؤسسي أو جهود اتصالية وفية " بأنها  Dennis MCQUAILيعرفها دينيس ماكويل 

جمعي يكون متوافقا مع المعايير والقيم السائدة بهدف التوجيه وتدعيم وتحفيز اتجاهات الجمهور نحو  
 ."أهداف مقبولة اجتماعيا مثل التصويت وشراء السلع والتبرعات وتحقيق أمن أكبر وصحة أفضل

اليب ووسائل االتصال تتسم  عمل فني يستخدم كل أس" بأنها  Michel LENETوحسب مشال لونات 
 وتمر  بمراحل معينة وفق خاصيتين أساسيتين: "بالجدية واالنضباط

 أن تعطي الحملة  أهمية في لتركيز واالستمرار في اإلعداد .1
 أن تستهدف الحملة جمهورا معينا  .2

أكرم شلبي الذي يرى أنها "هي الجهود المكثفة والمستمرة   تعريفمن بين التعاريف المقدمة لها أيضا    
وع معين أو هي  ضوالوسائل لطرح ومناقشة  ومتابعة مو  األساليب لفترة من الوقت للنشر المستمر بكافة 

 "الجهود المستمرة لتحقيق هدف ما ويمكن أن تكون الحملة مع شيء أو ضد شيء 
على مجموعة تدابير واستعدادات مثل الحمالت السياسية  التي تشتمل "وتعرفها سامية جابر بأنها هي 

ئل االتصال الجماهيري في  وبعض أشكال التعليم واستخدام وسا واإلعالنواالنتخابية والمعلومات العامة 
النامية أو في مجال نشر التجديدات ويكون لها أهداف محددة تخطط من أجل انجازها وتقوم   البلدان

محددة غالبا ما تكو وجيزة ومكثفة تستهدف جمهورا كبيرا نسبيا وغالبا ما تعتمد  بنشاطاتها في فترة زمنية
 ."عام من القيم المشتركة  إطارعلى 

  اإلعالمية فالحملة  اإلعالميةمن خالل التمعن في التعاريف السابقة يمكننا الخروج بتعريف شامل للحملة 
من   األفراد مؤسسات أو مجموعة من ة مخططة ومنظمة تقوم بها يأو عملية اتصال  ينشاط اتصالهي 

 محددة أهدافوتهدف الوصول إلى  ةد لفترة زمنية محد تمتد  استخدام وسائل االتصال المختلفةخالل 
 . مهورا كبير نسبياجالموضوع وتستهدف  طبيعةحسب 

  



بمجموعة من الخصائص   اإلعالميةتتميز الحمالت  :اإلعالميةخصائص الحمالت  ✓
 : أهمهاوالمميزات 

الفرصة   بإتاحة، حيث يسمح تكرار الحملة اإلعالميةفي الحملة  األساسيةالتكرار الميزة عد التكرار: وي .1
يدفع الجمهور   اإللحاحللجمهور الذي لم يتعرف على الرسالة أن يتعرف على مضمونها، كما أن هذا 

إلى هذا فإن التكرار يؤدي إلى تثبيت الرسائل في ذهن   إضافة إلى تقبل رسالة الحملة، واالقتناع بها 
 الجمهور فيقوم بتخزين المعلومات في ذاكرته، ومن ثم يستحضرها في الوقت المناسب 

ون انقطاع الصلة بين  د  األنشطةباالستمرار في تنفيذ ومتابعة  اإلعالمية: تتميز الحملة االستمرا .2
 والجمهور والمستهدف القائم بها

ة الحملة إلى أكبر كافة وسائل االتصال المتاحة: من أجل وصول رسال اإلعالميةتستخدم الحملة  .3
 قدر من الجمهور 

الجمهور بعدد هائل من الرسائل أي بآراء وأفكار  بإغراق اإلعالميةكثافة التغطية: حيث تقوم الحملة  .4
 اإلعالمية القائم بالحملة 

ذات إدارة منظمة فالقائم باالتصال في الحملة يقوم باستغالل أفضل   بأنها اإلعالمية تتميز الحملة  .5
 صر له الزمن للوصل إلى األهداف المرجوة.الفرص التي تخت 

إذا ال يجب أن تكون طويلة المدة كما أنها ال يمكن ان   بأنها محدودة الزمن اإلعالمية تتميز الحملة  .6
 تكون قصيرة. 

  



 :أهمهاوالغايات  األهدافبلوغ مجموعة من   إلى اإلعالميةتسعى الحمالت  :أهداف الحملة ✓
تزويد الجماهير المستهدفة بالمعلومات والبيانات المتوفرة حول الموضوعات والقضايا ذات الصلة  -

 التعديالت المطلوبة  إحداث بحياتهم والمطلوب 
 التأثير على مواقف واتجاهات الجماهير المستهدفة نحو قضايا محددة أو عامة  -
هم اتجاه أهداف سياسية، اقتصادية أو  تعديالت تدريجية في مواقف بإحداث الجماهير المستهدفة  إقناع -

اجتماعية وحول قضايا عامة كقضايا البيئة، المشاكل االجتماعية، حوادث المرور...باستخدام  
 استراتيجيات وتكتيكات مقبولة

بما يحقق وفرات مالية أو بما يقلل من حجم الخسائر في   السلوكية للجماهير المستهدفة األنماطتعديل  -
 زمات أو الكساد االقتصادياأل أوقات ئية واستهالكية محددة وخاصة أنماط سلوكية شرا

تحسيس الرأي العام بقضية معينة في المجتمع لئال تتعرض للنسيان كالتحسيس مثال بقضية التوح د،  -
 ذوي االحتياجات الخاصة، او المسنين ...أو 

  لإلقبال تلك المهن ودفع المواطنين  إلتقان ة الحيوية والدافعية ينمتتحسي صورة بعض المهن لغرض  -
 عليها 

توضيح الحقائق االجتماعية وتوعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم في المجتمع كالحمالت التي  -
 والتقليل من السرعة  اإلشارات تستهدف توعية المواطنين بقوانين المرور واحترام 

فهي بمثابة الدعامة القوية والركيزة الهامة   أضرارها وإبرازاعية االجتم اآلفات التنبيه إلى مخاطر  -
 الخطيرة   فاألمراض الضمائر  إيقاظللبحث عن أرضية مشتركة لتبادل المفاهيم، كما أنها تعمل على 

  



التي تسعى   األهدافتتنوع الحمالت االعالمية وتتعدد بتعدد  :اإلعالميةأنواع الحمالت  ✓
هذه  ومن بين  ، وقد حاول بعض الباحثين تصنيف الحمالت إلى عدة أنواع،إلى بلوغها
 :  التصنيفات 

 إلى ثالثة أنواع:  اإلعالمية تصنيف ميشال لونات: يقسم ميشال لونات الحمالت  .أ
حمالت االتصال الرامية إلى تغيير السلوك: يركز هذا النوع من الحمالت على تحسين عادات  .1

األفراد والجماعات والسعي للتأثير عليها من أجل تحقيق منهج قويم لحياة اجتماعية مترفة، مثل  
 نجازها  الحمالت الهادفة للتوعية بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، حوادث العمل، وتقديم الحلول ال

حمالت االتصال الهادفة لتوضيح الحقائق والحقوق: يتمثل هذا النوع من الحمالت في تعريف   .2
المواطنين بما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات،  كالحمالت التي تقوم بتوعية المرأة بحقوقها، 

 حقوق العمال، حقوق المسنين...
يركز هذا النوع من الحمالت  مهنة:حمالت االتصال الهادفة لتحسين صورة المؤسسة أو ال .3

 على تحسين صور بعض المؤسسات أو المهن مثل )الحماية المدنية، مؤسسة سونلغاز، ...(
الباحثتان الحمالت إلى أربعة أنواع  صنفت  الباحثتان منى سعيد الحديدي وسلوى علي إمامتصنيف  .ب 

 :تتمثل في
بالمعلومات وزيادة وعيهم   األفراد حمالت التغيير المعرفي: ويهدف هذا النوع من الحمالت إلى تزويد  .1

التي تتعلق   اإلعالميةالتغيير على مستوى المعارف فقط مثل الحمالت  إحداث بقضية ما، أي العمل على 
،  كاألنفلونزابمرض ما  ابةاإلصللتجنب  لألفراد معلومات  بإعطاءبالتغذية الصحية، أو الحمالت التي تقوم 

 على أهمية التعليم.  األطفالأو الحمالت التي تحث 
 األفراد  إعطاءويعتبر هذا النوع من الحمالت من الحمالت من أسهل أنواع الحمالت ألنها تهدف إلى 

 تغيير عميق في السلوك إحداث معلومات حول قضية ما دون 
أكبر عدد ممكن من األفراد للقيام بعمل   إقناعى حمالت تغير الفعل )العمل(: يهدف هذا النوع إل .2

بضرورة التطعيم للوقاية   األفراد  إقناع إلى معي ن خالل وقت محد د ومن بين هذه الحمالت تلك التي تهدف 
على   األولياءالحمالت التي تحث  أوالموسمية(،  األنفلونزا ) مثل التطعيم للوقاية من   األمراض من بعض 

 وفقا لجدول التطعيم. أو الحمالت التي تهدف إلى زرع ثقافة التبرع بالدم. األطفالتطعيم 



حمالت التغير السلوكي: وهي نوع من الحمالت التي تهدف إلى حث األفراد على تغيير بعض أنماط   .3
السلوك وتعرف بالحمالت السلوكية، مثل الحمالت التي تحث على عدم رمي الفضالت من نوافذ 

 و عدم الكتبة على الجدران،...السيارات، أ
 وتعتبر من أصعب الحمالت ألنه يصعب التخلص من عادات قديمة، وتبني عادات جديدة  .4

حمالت تغير القيم: وهي الحمالت التي تهدف إلى تغيير القيم والمعتقدات مثل الحمالت التي تحث على  
حمالت إلى حد  كبير ألنه يصعب . وينخفض معدل نجاح هذا النوع من الاألسرةتحديد النسل  وتنظيم 

 تحريك القيم والمعتقدات التي توارثها.
 في أربعة أنواع: اإلعالميةحدد فيه بعض الباحثين الحمالت وهناك تصنيف آخر 

وتقوم هذه الحمالت بتقديم الحقائق والمعلومات عن بعض القضايا   :اإلخباريةالحمالت  ▪
 إلى الجمهور   وإيصالها

 األزمات : وهي الحمالت التي تعنى بتعليم الناس كيفية التصرف أثناء الحمالت التعليمية ▪
 والكوارث 

إلى قناعيةالحمالت اإل ▪   أو الجمهور بتبني سلوك معين،  إقناع: وهي الحمالت التي تهدف  
 ير اتجاهه، أو تعديله تغي 

وهي الحمالت التي تعنى بنشر وترسيخ صورة ذهنية عن   حمالت الصورة الذهنية: ▪
 جهاز ما وترسيخها في أذهان المتلقين.  أومؤسسة ما 

  



  اإلعالمية تتعدد الوسائل التي يمكن للقائم بالحمالت   :اإلعالميةوسائل الحمالت  ✓
  وتتمثل هذه الوسائل في: االعتماد عليها للوصول إلى جماهيره المستهدفة

تعتبر وسائل االتصال الجماهيري من بين الوسائط   :وسائل االتصال الجماهيري  -أ
التي يعتمد عليها القائمون على حمالت االتصال العمومي ألنها سمح بالوصول إلى جماهير مهمة  

لكبير عليها يفسر باالستعمال المجاني لها ، إذ تستفيد المنظمات  وعريضة، اضافة إلى أن االعتماد ا
ومن بين أهم وسائل   االجتماعية من مساحات مجانية نظرا ألهمية رسائلها بالنسبة للرأي العام.

 : اإلعالميةاالتصال الجماهيري المعتمدة من قبل القائمين على الحمالت 
القائمون على الحمالت  إليهاالتلفزيون: يعتبر التلفزيون أكثر وسيلة اتصال جماهيرية يلجأ  ▪

 التي ينفرد بها:لتمرير حمالتهم وذلك بفضل الميزات  اإلعالمية
 القدرة  الكبيرة على جذب االنتباه لجمعه بين الصورة والصوت  -
 كرار الرسالة ت  إلمكانيةيحقق درجة عالية من التذكر لدى المشاهدين نظرا   -
أو   البصري للمشاهد  اإلدراكفي استكمال عناصر الفكرة بتأثير تتميز تقنيته بضرورة مشاركة المتلقي  -

وحركة الشخصيات وبالتالي فهو يعتمد على مشاركة أكبر  اإلدراك العقلي لترتيب الوقائع واألحداث 
 من المتلقي. 

وهذا بفضل   اإلعالميةبة لبث الحمالت واحدة من بين الخيارات الجذا اإلذاعة: تمثل اإلذاعة ▪
 خصائصها الفريدة:

 اإليحاءولها قدرة كبيرة على  قدر من القراءة والتعلم والكتابة أيال تتطلب  -
 اإلنساني تمتاز بالحيوية التي تنطلق من الصوت  إعالميةوسيلة  -
 وخاطبتها كل فئات الجمهور دون استثناء  األمكنةكل  إلىوصولها  -
 اعتمادها على الموسيقى والمؤثرات الصوتية  -
 انفرادها بميز صياغة الرسالة وفق لهجة الجمهور المستهدف -

من بين وسائل االتصال الجماهيري التي يعتمد عليها القائمون   اابيضالصحيفة: تعد الصحيفة  ▪
 على الحمالت في نشر حمالتهم لتميزها ب: 

ها توفر للقاريء السيطرة على ظروف التعرض أو القراءة فالفرد يختار المكان والزمان الذي يريد أن نأ -
 يقرأ فيه صحيفته، كما يختار الوقت المناسب لمتى يبدأ ومتى ينتهي 

 قدرتها على عرض التفاصيل الدقيقة -



 لنشر رسالته األمثليختار الصحيفة  أن لكل صحيفة قراءها الخاصون وبالتالي يمكن للمرسل  -
هذه الوسائل يمكن للقائم بالحملة االستعانة بالمنشورات والكتيبات، المطويات،  إلى إضافة

 الملصقات...
لى الحمالت  تعتبر من احدث الوسائل االتصالية التي لجا القائمون ع : وسائل االتصال االلكتروني  -ب 

   :أهمهااالستعانة بها وذلك نظرا النفرادها بمميزات  إلى
وينشر فكرته   رأيهتوفر الفرصة ألي فرد أن يكون مرسال ومستقبال في ىن واحد وأن يعبر عن  أنها -

 على ابعد مدى 
 باتت متاحة لكافة شرائح المجتمع )خاصة عبر مواقع التواصل االجتماعي(   أنها -

التي لجا القائمون على   األشكاليعتبر االتصال الشخصي من بين  وسائل االتصال الشخصي: -ج
  إتاحته بفضل  وذلكاستخدامها من خالل تنظيم زيارات، تنظيم اجتماعات ولقاءات،  إلىالحمالت 

 ...واالني بين القائم بالحملة والجمهور المستهدف التفاعل المباشر إمكانية

  



تعتبر الحملة اإلعالمية وسيلة مهمة للوصول إلى أكبر   :اإلعالميةأهمية الحمالت  ✓
شريحة مهمة من الجمهور المستهدف وبتركيز عالي، ألنها تراعي وسائل تلقيه ومناطق تواجده واستخدام  

التأثير عليه وتحقيق األثر المطلوب إحداثه. وتكمن أهمية الحملة اإلعالمية  األسلوب األمثل الذي يسهم في 
 في كونها: 

تتوجه إلى جماهير تتسم باالختالف والتنوع وتتصدى لتغيير االتجاهات والسلوكيات والمعارف وهذا   -
 ما يتطلب جهدا كبيرا يتسم باالستمرار  

 رف على نقاط القوة والضعف وراء قضية ما تؤدي إلى توعية الجمهور المستهدف وتساعده على التع  -
 رفع مستوى الوعي العام وتعزيز مشاركة الجمهور في العملية التنموية التي تديرها وتنفذها المؤسسات   -

 مما يؤدي إلى تضييق الفجوة الحضارية بين المجتمعات 
اكل تنخر  تساهم في تحسيس الرأي العام بالقضايا االجتماعية الملحة والتي تشكل آفات ومش -

 بالمجتمعات 
تقوم بمعالجة المشكالت التي يعيشها المجتمع ومحاولة إيجاد حلول لها بالطرق العلمية وفق تصميم   -

 محكم 
خلق رأي عام داعم يحث على المشاركة االيجابية لحل قضية ما أو مشكلة ما كما يحث المجتمع   -

 له دور في التغيير والتطوير.*  على البعد عن السلبية والالمباالة ويشجع كل فرد على أن يكون 
 

  



 

البد  من توافر مجموعة من   اإلعالميةلنجاح الحملة  :عوامل وشروط نجاح الحملة ✓
 : والعوامل أهمهاالشروط 

 جاذبية وذلك من أجل الوصول إلى أكبر جمهور األكثرانتقاء أنجح الوسائل االتصالية  ▪
كل الوسائل والبرامج المتاحة في تنفيذ الخطة، كما يمكن الجمع بين نوعين من االتصال   استخدام ▪

 المشرفة على الحملة  الهيئةالجماهيري واالتصال الشخصي مع االهتمام بالعوامل الجذابة للمؤسسة أو 
 األفكارناسبات التي يكون فيها الجمهور أكثر قابلية وأكثر استعدادا لتلقي استغالل كل الفرص وال ▪

وهذا النشاط يندرج ضمن العالقات العامة والتي تقوم بعقد الندوات  اإلعالموالمعلومات من وسائل 
 والمهرجات وطبع كتيبات ومطويات....

 االهتمام بعملية التذكير وذلك باالستعانة بالتكرار  ▪
وف المحيطة  يعتبر الوقت عنصرا مهما يجب التفكير به قبل انطالق الحملة وذلك مع مراعاة الظر  ▪

 السائدة آنذاك. واألحداث 
 واإلثارة بعيدا عن المبالغة   اإلقناععلى أساس  اإلعالميةيجب أن تقوم الحملة  ▪
 محاولة مخاطبة العاطفة لما لها من دور كبير في الوصول إلى تحقيق نجاح الحملة. ▪
 عدم إهمال الجانب الديني وقيم وأعراف وعادات وتقاليد المجتمع  ▪
أن تسبق الحملة دراسة ميدانية كافية تتلوها متابعة على المدى الطويل وأن يؤخذ بعين االعتبار   ▪

 زمنية مختلفة. معاييرتفاوت طبقات الجمهور  المستهدف وتقسيم الحمالت على أساس 
ربط الحملة بأسلوبي الثواب والعقاب والعمل على تشجيع المشاركة الذاتية لألفراد والمنظمات غير   ▪
 حكومية ال

 عوامل وأسباب فشل الحملة:  ✓
 ة على التنفيذ ر في التوقعات دون القد  اإلسرافاالبتعاد  عن الموضوعية واالتجاه نحو  ▪
 عدم االطالع على الحمالت السابقة  ▪
 قلة البيانات والمعلومات المتوفرة عن موضوع الحملة   ▪
 عدم االستعانة بالخبراء والمتخصصين في التخطيط للحملة ▪
 وضوح الرؤية بالنسبة لعناصر الحملة )الشعار، عدم  ▪



 : اإلعالميةالحمالت  إعدادمراحل  ✓

 اإلعدادلها، فإذا تم  اإلعداد وتحقيق أهدافها يتوقف إلى حد  كبير على  اإلعالميةإن نجاح الحملة   
لها دون االستناد إلى خطة   اإلعداد للحملة وفق خطة مدروسة وعلمية فحتما ستنجح الحملة وإذا ما تم 

 ال محالة.  اإلعالميةمدروسة وواضحة فسيتم هدر الوقت والمال والجهد وستفشل الحملة 

أنه   إال  اإلعالميةصعوبة وضع خطة ثابتة وموحدة يمكن تطبيقها على جميع الحمالت وعلى الرغم من 
 أن تمر بمجموعة من المراحل والخطوات: إعالميةيتفق الباحثون على أنه البد  على أي حملة 

 المرحلة التمهيدية )مرحلة جمع المعلومات وتحديد المشكلة( ▪
 اإلستراتيجية مرحلة اتخاذ القرارات وتحضير  ▪
 التنفيذ والمتابعة والتقييم والتقويم  مرحلة ▪

، حيث ترتبط كل خطوة ةوالمتسلسلوضمن هذه المراحل الثالث نجد مجموعة من الخطوات المتتالية 
بالتفصيل   المراحلبالخطوة السابقة لها ولها عالقة أيضا بالخطوة الموالية لها، لذا فيما يلي نستعرض هذه 

عند  إغفالهاكل مرحلة، وكذلك بعض العناصر التي ال ينبغي كما نتعمق في الخطوات التي تتضمنها 
 تصميم أي حملة ) حتى وان اختلف ترتيبها( 

 )مرحلة جمع المعلومات وتحديد المشكلة(المرحلة التمهيدية:  .1

للقائم بالحملة حيث البد  على   األولىواالنطالقة  األساسيةتعتبر مرحلة جمع المعلومات هي المرحلة   
والتي تسمح له   اإلعالميةالقائم بالحملة  أن يقوم بجمع المعلومات والبيانات الكافية حول موضوع الحملة 

بتحضير خطته وبرامجه حيث أن معرفته الجيدة للبيئة االجتماعية التي يتوجه إليها بحملته والجمهور  
الواجب معرفتها قبل االنطالق في   األمورالمؤسسة وغيرها من وكذلك معرفته بقدرات وطاقات  المستهدف

هي التي تساعده الحقا في باقي المراحل والخطوات الموالية وتتيح له اتخاذ أنسب   اإلعالميةالحملة 
 القرارات وتتضمن هذه المرحلة ثالث خطوات أساسية: 

تعرف أيضا بتحليل الموقف وتحديد  و  :دراسة السوق االجتماعية والجمهور المستهدف ❖
والمعلومات ودراسة جميع الظروف  دراسة السوق االجتماعية جمع كافة البيانات : والمقصود بالمشكلة

  إقناع والمتغيرات المؤثرة في الحملة من حيث دراسة الفكرة المراد التسويق لها أو الموضوع الذي نحاول  
اهتمامات الجمهور  ما يمس  إبرازا والتركيز فقط على الجمهور المستهدف به من كافة الجوانب والزواي



منها، وما يشبع احتياجاته ورغباته، كذلك البد  من القيام بجمع المعلومات عن الجمهور   المستهدف
المتاحة وكذلك   اإلعالمالمستهدف وخصائصه االجتماعية والديمغرافية والنفسية... وكذلك معرفة وسائل 

لعالقة بين  لتوجيه رسالة الحملة، كما البد من معرفة اكل وسيلة ومدى مالئمتها  التعرف على خصائص 
 .فالجمهور المستهد  إليها يتعرض الجمهور وهذه الوسائل بمعنى ماهي أكثر الوسائل التي  

للسياق االجتماعي الذي يتواجد فيها   باألحرى  أوويؤكد الباحثون أن عدم مراعاة القائم بالحملة للواقع   
رسالة الحملة وبالتالي   إضعافالمستهدف ودراسته دراسة مستفيضة وتحليل الموقف يؤدي إلى  الجمهور

الفشل في تحقيق أهدافها لذا يجب التعامل مع الواقع بدقة ودراسته دراسة متباينة )ودراسة الواقع ال تنتهي  
ها  بحيث تتداخل مع بمجرد جمع المعلومات فقط بل هي عملية متواصلة تبدأ قبل الحملة، وتستمر أثناء

 تستمر إلى غاية نهايتها.  أنهاإلى  إضافةكل مرحلة من مراحلها 

مجموعة من المعلومات والمتغيرات التي من شأنها أن تساهم في نجاح   األخرى هي وتتضمن هذه الخطوة 
 الحملة من عدمه وتنقسم هذه المعلومات إلى:

واالتجاهات دراسة الجمهور المستهدف ويقصد بوصف السلوكيات  وصف السلوكيات واالتجاهات: -أ
إلى ما تم الوصول  إضافة وإحصائيات بالحملة من معطيات  القائموالبيئة المحيطة انطالقا مما يتوفر لدى 

 إليه من خالل القيام بتحقيقات وسبر آراء حول الجمهور المستهدف.
فالبد  على القائم بالحملة أن  يتعرف على طبيعة الجمهور المستهدف من حيث خصائصه    

السوسيوديمغرافية )الجنس، السن ، مكان السكن، المستوى التعليمي، المهنة، الدخل، المستوى 
االجتماعي...( والنفسية )ميوالته، اتجاهاته، سماته الشخصية، مزاجه..( وكذلك خصائصه االجتماعية  

إلى معرفة طبيعة حاجات   إضافة، المدرسة، المسجد...( األسرةالجماعات التي ينتمي اليها  ىعن)بم
هو بحاجة إلى   أمعند الجمهور  األولية الجمهور المستهدف )هل الحاجات الفيزيولوجية هي الحاجات 

حالية للجهور  ال ت والسلوكياتأكيد الذات...( كما البد  على القائم بالحملة أن يقوم بدراسة العادات 
 . المستهدف اتجاه موضوع أفكرة الحملة

كما يتوجب على القائم بالحملة التعر ف جيدا على البيئة المحيطة بالجمهور المستهدف من الحملة،    
والممارسات الدينية السائدة  د السائدة ) بمعنى البد  من معرفة العادات والتقالي األنماطوكذلك تحليل وتفسير 

ع الحملة أيضا البد  عليه معرفة في المجتمع وكذلك معرفة التشريعات والقوانين التي لها عالقة بموضو 



من  األمورواالجتماعية لمؤسسات أو هيئات تعمل في نفس المجال...( كل هذه  اإلعالميةجميع البرامج 
 . األخرى شانها أن تسمح للقائم بالحملة تحديد موقع حمالته ضمن الحمالت 

عند قيامه بوصف السلوكيات، بالحملة أن ال يغفل نقطة مهمة جدا  القائمإلى هذا البد  على  إضافة  
وهي وصف خصائص وسلوكيات ومواقف بعض الجماعات التي يمكن أن تساعد في نجاح الحملة  

وتعليمات وتشكيل نماذج   وإرشادات والتأثير على الجمهور المستهدف، وذلك من خالل تقديم نصائح 
ن  أ حيث يمكن للقائم بالحملة ال تكون هذه الفئة جزءا من الجمهور المستهدف  أنسلوكية معينة ويشترط 

 يعتمد على أطباء ممثلين رجال الدين... كمصادر أساسية في حملته. 
: فبعد التعرف على سلوكيات  ات واتجاهات الجماهير المستهدفةيبناء نموذج تفسيري لسلوك -ب 

ينتقل القائم بالحملة إلى خطوة أخرى تتمثل في فهم   واتجاهات الجمهور المستهدف والبيئة المحيطة به
وتحليل ميكانيزمات تشكلها وتغيرها، لذا يتعين  على القائم بالحملة بناء نموذج  ت السلوكياأسباب هذه 

بهدف التعرف على أهم العوامل النفسية واالجتماعية المؤثرة على مواقف تفسيري لسلوك كل جماعة 
 وسلوكيات تلك الجماعة. 

فعلى القائم بالحملة أن يضع نفسه في وضعية تسمح له بمعرفة أفكار ومشاعر الجمهور المستهدف   
 والذي يجعلهم يتبنون سلوكا معينا، ويمكنه خالل هذه العملية االستعانة بتقنيات علم النفس. 

ات واتجاهات الجمهور اتجاه قضية الحملة، ي: بعد الدراسة الوصفية لسلوكتجزئة الجمهور -ج
بين أفراد  للقائم بالحملة أن هناك اختالفات وتباين كبير ير أسباب هذه السلوكيات واالتجاهات يتبين وتفس

الحملة من حيث سلوكياتهم، واتجاهاتهم ومواقفهم، كلها مؤشرات تدل على ان جمهور الحملة هو  
 جمهور غير متجانس. 

البد  على القائم بالحملة العمل على تفكيك الجمهور المستهدف إلى عدد من األجزاء أو األقسام   لذا
المتجانسة نسبيا، يطلق على هذه الخطوة تسمية تجزئة الجمهور ويمكن للقائم بالحماة عند تجزئة الجمهور  

 أن يعتمد على بعض المعايير منها: 
الرغم من أن هذه المعايير تتميز بصعوبة القياس إال أنه   المعايير النفسية أو البسيكوغرافية: وعلى ▪

يمكن للقائم بالحملة أن يعتمد على هذه المعايير بغية تفسير سلوكات الجمهور المستهدف أن يقسم  
 الجمهور المستهدف إلى فئات على أساس الشخصية، واالتجاهات والقيم السائدة...



أن هذه المعايير تعطي أقساما مكثفة وغير محددة إال   المعايير السوسيوديمغرافية: وعلى الرغم من ▪
أنه يمكن للقائم بالحملة أن يلجأ إلى تقسيم الجمهور إلى فئات على أساس الجنس، السن، المستوى  

 ... ويقوم بتوجيه رسالة معينة إلى كل فئة. اإلقامةالتعليمي، مكان 
 عية الداخلية للمنظمة(: ضالمتوفرة )تحليل الو  اإلمكانياتتحليل ودراسة  -

المالية  لإلمكانيات فقبل البدء الفعلي في الحملة البد  على القائم بالحملة القيام بتحليل موضوعي   
العراقيل التي يمكن ان تواجه الحملة، لذا البد  على القائم  ونية وكذلك الصعوبات و نوالتقنية والبشرية والقا 

وع من الناحية الدينية واألخالقية وأن يتوقع بعض المشاكل بالحملة أن يتعرف على مدى قبول الموض
القانونية المحتملة، احتماالت المعارضة، وأن يكون على اطالع تام بالقدرات المالية والطاقات البشرية  

 المتوفرة.
، كما للحملة اإلعداد تعد خطوة تحديد أهداف الحملة خطوة مهمة جدا عند  :تحديد أهداف الحملة -

 تتوقف عليها العديد من الخطوات الالحقة، ويمكن تلخيص أهمية األهداف في الحملة في كونها: 
 لتوجيه أنشطته وبرامجه وتوضح لآلخرين ما يصبو إليه  األسستوفر للقائم بالحملة  -
 توفر أساس سليما يساعد القائم بالحملة على انتقاء الوسائل والرسائل المناسبة  -
 اإلعالمية الحمالت  ملتف ويالمناسبة  األدوات  إلعداد توفر أساسا سليما   -
 اإلعالميةفي توجيه الجهود أثناء عملية تنفيذ الحملة  لألهدافتفيد الصيغ الصريحة  -
خاصة إذا رأوا أهدافهم تتحقق الواحد بعث الرضا واالطمئنان في نفوس القائمين بالحملة  فيتساهم  -

   تلو اآلخر.
  :وتنقسم أهداف الحملة إلى  

 بأنها:  اإلستراتيجيةوتتميز األهداف  :إستراتيجيةهداف عامة أو أهداف أ  (1
 أهداف طويلة المدى وربما ال تتحقق كاملة   ▪
 أهداف غير محددة بالزمن والدرجة ▪
 ال يمكن قياسها تماما  ▪
   تؤثر مهمة المنظمة أو المؤسسة عليها تأثيرا مباشرا ▪
 زمني وتتميز بأنها:  إطاروهي أهداف قابلة للقياس في أو أهداف ثانوية:  إجرائيةأهداف  (2
 أهداف ذات مدى قصير ▪
 يمكن قياسها  ▪



 محددة بالزمن والدرجة ▪
 العامة لألهدافتمثل امتدادات  ▪

 ويتميز الهدف الجيد بـ:  
 المرونة: أي القابلية للتعديل والتغيير وفقا لما يطرأ أثناء التنفيذ  ▪
 يات البشرية والمالية والماديةنمكاالواقعية: أي قابليتها للتنفيذ  في حدود اإل ▪
والموارد المادية والتقنية والبشرية المتاحة، وأن تكون   اإلمكانيات الموضوعية: بمعنى أن تكون في حدود  ▪

 قابلة للتنفيذ في حدود الفترة الزمنية المحددة.
 الوضوح والدقة: ▪
 لبعض:عدم تداخلها مع بعضها ا ▪
 التحقق  إمكانية ▪
 مرتبطة بالوقت  ▪

صعبة التحديد ويصعب قياسها   بأنهافقط تتميز األهداف في حمالت االتصال العمومي  لإلشارة  
التجارية ال تواجه صعوبات في تسطير أهدافها   فالمؤسسات عكس الحمالت االشهارية والحمالت السياسية 

ألنها تستطيع التعبير عنها في أشكال بسيطة وملموسة )زيادة حجم المبيعات، الزيادة في نصيب المؤسسة  
في السوق...(، كما أن الشخصيات السياسية ال تواجه صعوبات في تحديد أهدافها ألنها تسعى إلى كسب  

 في االنتخابات... األصوات 
العامة ذات المعنى الواسع بعد ذلك تنطلق في تحديد  األهدافالمؤسسات عادة تبدأ بصياغة و   

 السلوكيات واألعمال التي يجب القيام بها  
 في المجتمع الجزائري  األسري ظاهرة العنف  ةمكافحمثال: حملة حول 

وضع أهداف  البد  من ، وهو هدف عام واسع يصعب قياسه لذااألسري الهدف العام: تحقيق األمن  ▪
 أكثر دقة ووضوح، وكذلك تحديد الجمهور المستهدف والسلوكيات المرغوبة. إجرائية

 : اإلجرائيةاألهداف  ▪
 بمعاملة زوجاتهم بلين  األزواجتوعية  - ▪
 توعية الزوجات المعنفات بعدم قبول العنف ▪
 توعية المدارس بمناهضة العنف بكل أشكاله  ▪
 تشجيع المساجد على القيام بدورها في نبذ العنف   ▪



 اإلستراتيجيةالمرحلة الثانية: مرحلة اتخاذ القرارات وتحضير   .2
 مرحلة مجموعة من الخطوات :تتضمن هذه ال

وتتمثل المهام الرئيسية لهذا الفريق في قيادة الحملة   تحديد فريق العمل  المكلف للقيام بالحملة: -أ
والتخطيط لها وتنفيذها ومتابعتها، يتوقف عدد عناصر هذا الفريق ونوعية هذه العناصر على نوعية  

حملة توعية حول أحد األمراض، فإن هذا النوع من الحمالت يتطلب   إجراءالحملة وحجمها فمثال عند 
مجاالت الصحة، وعلم النفس، علم االجتماع... ومن المؤكد أن  في  أخصائيينفريق كامل يضم 

 المادية والفنية المتوفرة واإلمكانيات تتوقف نوعية الفريق المكلف على األهداف المسطرة 
  اإلعالمية تتمثل هذه المرحلة في معرفة وتحديد الوسائل  اختيار وسائل االتصال المناسبة: -ب 

ألنه هناك العديد من وسائل   كل فعال في تحقيق أهداف الحملةواالتصالية التي يمكن استخدامها بش
واالتصال التي يمكن للقائمين على الحملة اعتمادها واالختيار بينها بما يحقق أهدافهم المسطرة،   اإلعالم

ويأتي هذا االختيار بناءا   والجمعي، تتنوع هذه الوسائل مابين وسائل االتصال الشخصي والجماهيري 
 التالية:  على المعايير

 مدى مالئمة الوسيلة للجمهور المستهدف ▪
 هذه الفئة المستهدفة أو الفئات المستهدفةمدى انتشارها بين   ▪
 مصداقية الوسيلة لدى الجمهور ▪
 مدى قدرة الوسيلة على التأثير في الجمهور المستهدف ▪
 البد أن تناسب المضمون االتصالي  ▪
  باإلضافة المادية، وفي ضوء الميزانية المتاحة  إمكانياتهالبد  أن تناسب القائم باالتصال من حيث  ▪

 اته وكفاءته االتصالية والعلمية. إلى تناسبها وقدر 
معين والتركيز من   جمهور : تتمثل خطة العمل في اختيارأو خطة العمل اإلستراتيجيةتشكيل  -ج

التأثير المالئمة لكل جمهور،  إستراتيجية خاللها على أهداف محددة ودقيقة ومن جهة أخرى اختيار 
صياغة الرسالة واختيار الوسيلة، وضع البرنامج االتصالي أو مجموعة من النشاطات االتصالية، وذلك 

 المتوفرة. لإلمكانيات بمراعاة نتائج دراسة السوق ونتائج التحليل الناتج 
األفراد المستهدفين وتثبيت األهداف: فالبد للقائم بالحملة م تفصيل دقيق للجماهير المستهدفة   اختيار  .أ

 المطلوبة للوصول إلى الهدف. األساسيةواألهداف الخاصة وتحديد المراحل 



المالئمة سواء كانت داخلية أو خارجية   اإلستراتيجيةاختيار استراتيجية التأثير المالئمة: ان اختيار  .ب 
بالدرجة األولى إلى األهداف المسطرة، بمعنى طبيعة السلوكيات المراد تعديلها لدى الجمهور  يرجع 

المستهدف، ومنه البد  من تصنيف السلوكيات انطالقا من معايير السطحية والعمق وكذا الطابع الوحيد 
أربعة أنواع  والمتكرر للسلوك واالستعمال المرتبط بهذين المعيارين يؤدي إلى تصنيف السلوكيات إلى

 رئيسية: 
السلوكيات الوحيدة والسطحية: أي األفعال التي يقوم بها الفرد مرة واحدة وال تفرض عليه جانب من   ▪

 حول التلقيح ضد مرض معين  إعالميةااللتزام والعاطفة مثل: حملة 
تعلقة بالفرد السلوكات الوحيدة والعميقة: أي األفعال التي يقوم بها الفرد مرة واحدة ولكنها مصيرية وم ▪

 ، تغيير الدين... باألعضاء، القيم والمصالح كالتبرع 
األفعال المتكررة والسطحية: وتتضمن األفراد التي يقوم بها الفرد يوميا، دون تفكير جد ي ودون  ▪

 عية الجلوس أمام جهاز الكمبيوتر ضتابة على الجدران، و ارتباطها بمشاعر معينة. مثل الك
قة: وتتضمن األفعال التي يقوم بها الفرد وال يستطيع االستغناء عنها بسهولة  األفعال المتكررة والعمي ▪

على المخدرات، أو على الكحول، أو على  اإلدمانوفي نفس الوقت عميقة ومهمة ومرتبطة بالفرد مثل 
 التدخين... 

 :ما تنقسم استراتيجيات التأثير إلىك  
والعاطفية للتأثير في السلوك ويمكن  اإلدراكيةتركز على العناصر  استراتيجية التأثير الداخلية: .1

تصنيفها حسب موضوعاتها إلى )مخاطبة العقل، مخاطبة العاطفة، مخاطبة الواجب( كما يمكن تصنيفها  
 حسب الوسائل )االتصال الشخصي، االتصال الجماهيري، التدريب بالمشاركة(

 تها: الداخلية حسب موضوعا اإلستراتيجيةتصنيف  
 مخاطبة الواجب: تعتمد على االتجاهات والقيم األخالقية الموجودة ▪
في   اإلستراتيجيةالذي يقوم عليه الواجب(  وتصلح هذه  األساسمثل: مايجب أن يكون )االحترام هو  ▪

 مجتمع له قاعدة أخالقية متينة وال تصلح عندما يكون هناك استهزاء باألخالق 
 ى العناصر الجياشة وغالبا ما يتفادى التعر ض إليها والتذكرمخاطبة العاطفة: تلعب على مستو  ▪
طقي من خالل تقديم األدلة والبراهين العقلية وتشترط جمهور  نالم اإلقناع مخاطبة العقل: تعتمد على  ▪

متعطش للمعرفة وغير متعصب ألفكاره كما تصلح في حالة الموضوعات البسيطة غير المرتبطة  
 ة لألفراد.بالعادات واالتجاهات العميق



 تصنيف االستراتيجية الداخلية حسب الوسائل:   
االتصال الشخصي: التفاعل المباشر الذي يؤدي إلى االقناع ويعدلها على ضوء ردة فعل الجمهور  ▪

 المستهدف فهو يصلح في حالة تغيير االتجاهات  
تستهدف غايات بسيطة، يدعم أو يعزز السلوكيات   االتصال الجماهيري: يكون أكثر فعالية، عندما ▪

الحالية للجمهور بدال من معارضتها ، تتعلق خاصة بالسلوكيات السطكحية كما أن وسائل االتصال  
الجماهيري لها القدرة على فرض المعلومات وجلب الجمهور نحو معلومات معينة  من خالل )التكرار، 

 التكثيف، ...
 إطار: تهدف إلى التأثير على الجمهور عن طريق مشاركته الفعالة في عملية التدريب بالمشاركة ▪

الحل ، وذلك ألن  تبني سلوكيات جديدة يكون أسرع   إيجاد جماعات صغيرة أن يناقش كل فرد ويشارك في 
عندما تكون هناك مشاركة جماعية لالتفاق عليها، او عندما يكون أسلوب توجيهه مالئم يعمل على جعل  

التربية   إعادةفي مراكز  األسلوب لمون ويتدربون على السلوك واالتجاه الجديد ، نجد هذا األفراد يتك
، المركز المتخصصة  اإلدمان، وفي الجمعيات المتخصصة في محاربة اإلصالحوالتأهيل ألن الهدف هو 

 تكون جماعة صغيرة لتكون مراقبة.  أن. فقط يشترط األسريةفي حل المشكالت 
: )المحيط( وتمارس ضغوطات على سلوكيات على مستوى  استراتيجة التأثير الخارجية .2

 عناصر المحيط وذلك بطريقتين اثنتين:  
 إدخال)الهدف أن يصبح السلوك عادة( تستعمل خاصة عند محاولة  :واإلكراه القوة إستراتيجية - ▪

 سلوكيات جديدة ال تتماشى مع المصالح الفردية ومعاكسة رغباتهم وميوالتهم الشخصية. 
م والقوانين ترتبط  ويكون ذلك من طرف كل ممثل للسلطة خاصة السلطات العمومية ع طريق المراسي  

  خالفتها ستراتيجة بسهولة السلوكيات المفروضة أو الممنوعة وكيفية مالحظتها ومراقبتها ومفعالية هذه اإل
حتى تعوض السلوكيات الممنوعة  ات الجديدة يجب أن تشبع رغبات وحاجات مصالح معينة يالسلوك

 بمعنى وجود محفزات قوية والزمة للتخلي عن السلوك.
إلى  فرض بعض السلوكيات وجعلها  اإلستراتيجية: وتهدف هذه المكافأة والتسهيل إستراتيجية ▪

لدى األفراد عن طريق المكافأة والتسهيل، ومضاعفة المحفزات التي تؤدي إلى تبني السلوك،  مرغوبة
عندما تكون قصيرة وال تصطدم بمقاومة داخلية قوية، وعندما تكون المكافأة معتبرة، وآثارها   فعالة وتكون 

 . وتعوض بمحفزات أخرى ذات أصل داخلي المكافأةاختفت  إذاتكون محدودة وتزول بسرعة 



الداخلية   اإلستراتيجيةاالستراتيجيات المندمجة: يمكن للقائم بالحملة أن يستعمل في آن واحد كل من  ▪
أثير بسبب ظاهرة المقاومة التي يتميز  والت اإلقناعوالخارجية وذلك نظرا للصعوبة التي تواجهنا في عملية 

 بها كل فرد اتجاه أي تغيير في حياته. 
مالئمة لكل جماعة   األكثر اإلقناعلة خالل هذه المرحلة اختيار أساليب كما يتوجب على القائم بالحم

 . المسطرة واالستنتاجات المسجلة في تفسير وتحليل السلوك )النموذج التفسيري( األهدافوذلك على ضوء 
 التي يمكن للقائم بالحملة االعتماد عليها:  االقناعية  األساليب ومن بين 

 االستمالة العقلية:   .1
 : تجمعات تصور لوضع قانون واألحداث الوقائع  ▪
 السرد والوصف ▪
 الشهادات الحية: ▪
 خبرة وكفاءات االشخاص المتخصصين:  ▪
 السلطة والقوانين واألحكام الشرعية:    ▪
  األدبيات األحكام العالمية تقدم كأسلوب لإلقناع )الحكم واألقوال المأثورة واألمثال المقتبسة من  ▪

 الغربية(
 التعاريف: مثال الماء هو الحياة، او الدين المعاملة  ▪
 السبب والنتيجة: مثال الغازات تؤدي إلى االحتباس الحراري  ▪
 االستمالة العاطفية:  .2
 استمالة التخويف  .3
 استمالة الهزل والفكاهة:  .4
 الجنسية:  اإلغراءات  .5

 لألفكارللحملة: تعتبر الرسالة االتصالية للحملة عملية ترجمة  اإلعالميةاختيار الرسالة  -د 
ولغة الجسد( وتتكون الرسالة  إشارات واألهداف والنوايا إلى رموز لفظية )منطوقة ومكتوبة( وغير لفظية )

 .االتصالية من الفكرة )المعنى( والرموز )اللغة( والبناء والترتيب 
لرسالة االتصالية هي نتيجة العديد من القرارات بالنسبة لشكلها ومضمونها وأغلب هذه والمعروف أن ا

قناعي للرسالة فقط ولكن أيضا خصائص الجمهور المستهدف والظروف الهدف اإلالقرارات ال يمليها 
 المحيطة به وخصائص الوسيلة إلى جانب عوامل أخرى. 



 تحديد وصياغة بعض العناصر المتمثلة:إن صياغة رسالة الحملة وتحديدها يتطلب 
الشعار: وهو جمللة أو مجموعة من الكلمات تؤدي معنى معين وقد يستخدم كعنوان، غالبا ما يكون  ▪

 جملة قصيرة تعبر عن طابع دائم للسلعة أو الفكرة  
  العنوان: وهو عنصر أساسي في الحملة، حيث يحدد العنوان الجو النفسي الذي يشع على بقية أجزاء  ▪

الحملة، حتى أن بعض الخبراء في تصميم الحمالت يرون  أن نجاح الحملة يتوقف إلى حد  بعيد على  
وفي هذا الصدد يرى ميشال لونات " أن العنوان بمثابة الصورة المميزة للنص   سالمة العنوان وفعاليته،

وان على درجة التناسق  وتتوقف درجة فعالية العن التي تليه" األسطرحيث يتم قراءته عشر مرات أكثر من 
 من شعارـ صور ورسوم، نص الحملة... األخرى والتوافق بينه وبين عناصر الحملة 

المشاهد  أوالمستمع  أو  القارئ أن يحرر على نحو أن يكون األثر الذي يحدثه في ذهن ويفترض  ▪
ب اختالف محررا أيضا، كما يجب مراعاة اختالف العناوين التي يمكن أن يستخدمها المصمم وذلك حس

النتيجة المطلوب تحقيقها وهناك عدة أنواع من العناوين )العنوان المباشر، العنوان المثير   أوالهدف 
 للشعور، العنوان االستفهامي، العنوان اآلمر، العنوان المبهم...(  

في نجاح الحملة، والنص األكثر  30%، وهو يساهم بنسبة للمعلومة األساسيالنص: وهو العنصر  ▪
فعالية هو الذي يتحاور مع الناس، وال يحتوي على جمل طويلة، ويصنف الفقرات، وتكون طباعته  

 واضحة وقراءته ميسورة. كما ينبغي عرض المهم فاألهم فاألقل أهمية . 
 وتمثل الصور والرسومات دعامة مرئية للرسالة: الصور والرسومات:  ▪
أو ختم الرسالة: تمثل العالمة أو الرسم، البد أن تكون جاذبة لالنتباه بواسطة اعتمادها   الرسالةتوقيع  ▪

مصدر  اإلعالمية رؤيتها من بعيد، وعادة ما يقصد بها في الحمالت  وبإمكانيةعلى الجدة وتركيبة الشكل 
ر التذكير بسببين هامين  الحملة فهو يعبر عن مدى المصداقية التي يتمتع بها في أوساط الجماهير، ويجد 

 بنهايتها. واإلعالم الرسالة  من توقيع الرسالة وهما التذكير بمصدر
للحملة كالموسيقى المميزة التي   األخرى إلى هذه العناصر هناك العديد من الصيغ الداللية  باإلضافة  

 والتلفزيونية.  اإلذاعية يختارها المرسل وتشكل جزءا من الحملة وهي بمثابة الطعم السمعي للرسائل 
ضمونة  ملغة الرسالة وأسلوبها: هناك توصيات عديدة بضرورة اختيار الرموز اللغوية الواضحة وال ▪

والمألوفة والبعد عن األلفاظ المهجورة مع مراعاة خصوصية الجمهور فيما يتعلق باستخدام قواعد النحو  
 . اإلعالمالبالغية وهذا كله يؤثر في مستوى يسر القراءة وسهولة التعرض لوسائل  واألساليب والصرف 

 وتتطلب الرسالة الناجحة مجموعة من الشروط:   



 ة اليومية للمتلقي بشكل جيد أن تكون مرتبطة بالحيا- ▪
 تتسم بالسطحية أو التخبط والعشوائية أال ▪
أن تتسم بالمقروئية: ويقصد بالمقروئية نفاذ الرسالة إلى المتلقي بسرعة وسهولة مع القدرة على تذكر   ▪

 محتواها بيسر وسهولة
وعدم الترابط بين   وترتيبها بانسياب طبيعي دون وجود فجوة في أجزائها  األفكاراالنسيابية: أي تداعي  ▪

 أفكارها. 
 الرشاقة: ومعناها أن تتناول الرسالة موضوع الحملة بطريقة مباشرة وبشكل محدد  ▪
الوضوح: وذلك باستخدام كلمات ذات معنى واضح ومحدد، وتقديم األمثلة التي توضح المعنى   ▪

 واستخدام المقارنات التي تساعد على الوضوح. 
على جميع   لإلجابةكاملة تزود المتلقي بالمعلومات الكافية يجب أن تكون الرسالة صحيحة لغويا و  ▪

 أسئلتهم 
 (  أجنبية ،يجب أن تتكلم الرسالة بلغة المتلقي )فصحى، عامية ▪
تحديدا للمعنى من الكلمات المجردة حتى تزود  أكثرسالة محسوسة بكونها يجب أن تكون كلمات الر  ▪

 المستلقي بصورة ذهنية دائمة.
ومن بين هذه  ى أن العوامل المتصلة بالرسالة أو المضمون تحتل أهمية خاصة، ويشير بعض الباحثين إل

العوامل ضرورة وضوح الرسالة ومالئمتها لجمهورها، بينما يتعلق العامل الثاني بنوعية الحملة فالحملة  
التي تستهدف توصيل المعلومات تكشف عن نجاح أكبر من الحملة التي يكون هدفها هو تغيير  

واآلراء، بينما يتمثل العامل الثالث في طبيعة موضوع الحملة، فكلما كان هذا الموضوع جديدا االتجاهات 
لتعريفات مسبقة، تيسرت معالجته بواسطة الحملة،وهناك اعتبار رابع يشير إلى أن الحملة أو لم يتعرض 

التي تتيح فرصة االستجابة المباشرة المتمثلة في الفعل تكون أكثر فعالية طالما أن السلوك يؤكد النية 
التكرار   الشراء أو أي مجال آخر من مجال الحمالت ويقال ان أوواالتجاه سواء في مجال التصويت 

  األثر. إنتاجيمكن أن يكون عامال مساهما في 
يتم في هذه المرحلة وضع برنامج تنفيذي للحملة يتضمن تحديد مراحل   جدولة الحملة اإلعالمية: ❖

، ويمكن أن يتضمن هذا اإلستراتيجيةوخطوات تنفيذ الحملة أي التحديد المسبق لرزنامة تنفيذ 
 يلي:   البرنامج ما

 . البرمجة الزمنية للحملة: أ ▪



الفترة الزمنية: يجب أن يصادف اختيار الفترة الزمنية الفترة التي يكون فيها األفراد أكثر قابلية لتلقي   ▪
 الرسالة

التوزيع الزمني: بمعني توزيع الرسائل االعالمية على فترات الحملة )االيام، االسابيع، الشهور( كلها   ▪
 أو بعضها وتنقسم إلى 

ويقصد به االستمرار دون انقطاع خالل مدة الحملة ويستخدم بكثافة معينة تبعا   التوزيع المستمر: ▪
 لالمكانيات 

 : أي االعالن في فترات معينة كاالسابيع واالشهر ويتوقف نهائيا في فترات أخرى.التوزيع المتقطع ▪
مثال خالل شهر رمضان   : وتعني تركبز الحملة خالل فترة زمنية محددة من العالمالتوزيع المركز ▪

 فقط، أو خالل فصل الصيف.
 ب. مدة الحملة: البد على القائم بالحملة خالل هذه المرحلة االجابة على جملة من التساؤالت :  ▪
 كم من الوقت البد  أ تستغرق الحملة لتحقيق األهداف المسطرة؟  ▪
 ما هو موعد انطالق الحملة؟ ▪
 ماهو موعد نهاية الحملة؟ - ▪
 ؟ أو التعديل أو الضبط اإلجبارأو  لإلقناعزم كم من الوقت يل ▪
 : اإلستراتيجيتين إحدى إتباعبين الوسائل: حيث يتم   ج. التوزيع  ▪
وتقوم على مبدأ التعاقب في استخدام الوسائل اإلعالمية بحيث ال تستخدم في التعاقب:  إستراتيجية -

 نفس الفترة الزمنية وتحقق عنصر االستمرارية في الحملة.
التكامل: وتعني أن الوسائل مكملة لبعضها البعض ويستخدم أكبر عدد منها في نفس الفترة   إستراتيجية -

 الزمنية لالستفادة من عامل التداخل وازدواج العرض.

في فترة أو فترات محددة وتستخدم   االستراتيجيين أو الجمع بينهما بحيث تستخدم إحداهماويمكن دمج   
 األخرى في الفترات الزمنية المتبقية. 

  



 التنفيذ:تأخذ الحمالت عند تنفيذها اتجاهات عدة أهمها:اتجاهات الحمالت عند  •
البداية القوية والتناقص التدريجي: بمعنى أن تبدأ الحملة بدرجة عالية من الزخم والتركيز  ▪

، ثم تأخذ الحملة بالتناقص  إقناعيوالكثافة واالنتشار حتى تحقق أكبر تغطية ممكنة وتترك أكبر أثر 
 التدريجي إلى أن تصل إلى حد  معين تستقر عنده من حيث التركيز والتكرار واالنتشار.

  األولالبداية المحدودة والتزايد التدريجي: وهي عكس االتجاه  ▪
قناعية من وسائل االتصال اإلعالمية اإلالذي يتوازن فيه زخم المادة التوازن: وهو الشكل  ▪

 الجماهيري على امتداد المدة الزمنية المحددة في الخطة.
داية قوية ثم تتناقص : بمقتضى هذا الشكل تبدأ الحملة باإلعالميالتبادل في خلق األثر  ▪

ثم تقوى مرة أخرى وتتناقص وتتبادل األدوار، وفقا لهذه الحالة يتم استخدام أكثر من  
 بموجب خطة مسبقة واضحة المعالم وهذا الشكل له الكثير من المميزات:  إقناعوسيلة 

 في األوقات المناسبة  إعالميا تركيز الحملة   إمكانية ▪
 والوسائل استخدام اكبر عدد ممكن من القنوات  ▪
 التقويم المستمر لمراحل الحملة المختلفة  ▪
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حيث يتم تقديم   اإلعداد تمثل هذه المرحلة مرحلة اختبار الجهود التي بذلت في مرحلة 
 . المضامين والموضوعات من خالل الوسائل اإلعالمية التي تم اختيارها

كما يتم خالل هذه المرحلة تقدير قيمة ما تم انجازه من أنشطة خدمية أو اتصالية خالل 
 على الجمهور. األنشطةوالتعر ف على التأثيرات المختلفة لهذه  اإلعالميةالحملة 

: ويقصد به التطبيق الفعلي للحملة اإلعالمية خالل الفترة الزمنية المحددة وفقا للبرمجة التنفيذ 
المحددة سلفا، وعادة ما يسبق ذلك نوع من التمهيد للحملة، وذلك لتهيئة الجو العام المرتبط  

 أو االتصال المباشر.  اإلعالمبموضوع الحملة سواء عن طريق وسائل 

فية تتم من خالل مالحظة تنفيذ جميع المعلومات التي توضح  المتابعة: هي عملية استشرا 
 ، وتفيد عملية المتابعة في : األنشطةمدى فاعلية 

 من سير الحملة ومدى مطابقتها للمخططات  التأكد  ▪
التعديالت الالزمة على الرسائل االتصالية وقنوات  وإجراءتحديد المشكالت فور حدوثها،  ▪

 االتصال 
وكفاءة  التخاذ القرارات الخاصة بفعالية توفير معلومات دقيقة عن الحملة تتيح الفرصة ▪

 الحملة
 التأثير المطلوب  إحداث توزيع الرسائل بسرعة ممكنة من أجل  إعادة ▪
مواد واستالمها والقيام بفعاليات ال  إلنتاجمن التقيد بالبرامج الزمنية المحددة  التحقق ▪

 واألنشطة 
من الثبات والجمود  وتخليص عملية التنفيذ تحقيق أقصى قدر ممكن من المرونة للتنفيذ  ▪

 وآثارهما 
تخليص الحملة من خطر الحد  من االبتكار والتجديد في االستجابة لمعطيات الواقع حيث  ▪

والفعاليات، ومدى ما تحققه من انتشار وقبول، وفي  األنشطةمختلف ترصد المتابعة 
حالة اكتشاف أي نمطية أو جمود يتم التبليغ عنه لمعالجته فورا وبذلك تسهم في تحقيق  

 ديد.المرونة واالبتكار والتج



قيادة الحملة بها لتقرير ما إذا  وإبالغفعاليات الحملة ونشاطاتها  إزاءرصد ردود األفعال  ▪
 أي تعديل في التنفيذ   إلجراءكانت هناك ضرورة 

التقييم: وهو العملية الواعية والمنهجية والموضوعية المستخدمة للحكم على الحملة  ▪
ذه الحملة وكفاءتها وبالتالي قدرتها على  ومراحلها المختلفة، وعلى مدى فعالية هبجوانبها 

 هدافها. وتعتبر عملية التقييم خطوة مهمة خطوة مهمة جدا لكونها تساهم في: تحقيق أ 
العليا بالمعلومات الدقيقة والكاملة عما تم  انجازه من برامج الحملة وتحقيق   اإلدارة إمداد  ▪

 أهداف الحملة
 النتائج التي حققتها الحملة ونسبة المؤيدين لها  ▪
الوقوف على األخطاء والسلبيات التي رافقت الحملة والتي كانت عائقا أما تنفيذها بالشكل  ▪

 المطلوب
المستهدف وذلك من خالل التعر ف على آرائهم   التعرف على رضا وانطباعات الجمهور ▪

 عن طريق وسائل القياس المعروفة
برامج الحملة ومحاسبة   المكلفة بتنفيذ  األقسام التعر ف على جوانب القصور الناتج عن  ▪

 المقصرين 
   مساعدة المسؤولين على تطوير أداء الحمالت القادمة وزيادة تأثيرها  ▪
إلى ثالث مراحل زمنية تمر بها الحملة يمكن تقسيم منظورات التقييم منظورات التقييم:   ❖

 وهي:
وهي وعبارة عن اختبارات قبلية مهمة للتأكد من صحة القرارات واختبار مدى  التقييم القبلي: ▪

، وتتضمن هذه  اإلنفاق تستحق كل هذا  األهداففعالية االستراتيجيات وبدائل الوسائل، وإذا كانت 
الحملة ومدى  أهدافومدى تأثيرها ونجاعتها في  جذب االنتباه والتعبير عن لرسائل المرحلة تقييم ا

 االهتمام.  وإثارةوضوحها 
ويتم في هذه المرحلة عرض المادة في صورتها شبه النهائية على مجموعات من  ▪

الجماهير المستهدفة )جمهور المتخصصين في الشكل الفني والجمهور المستهدف من 
 نفسها.(  يةاإلعالمالرسالة 

وتشير دراسات عديدة أن االختبار القبلي يساهم أحيانا  في تغيير جوهري في مضمون   ▪
الحملة من الفشل، ومن  إنقاذ بشكل يساهم في  إخراجهاوطريقة  اإلعالميةرسائل الحملة 



الثابت أن االختبار القبلي ال يضمن ردود فعل الجماهير أو نجاح الحملة بشكل عام لكنه  
نجاح الحملة والتأكد  وإمكانيات فكرة جيدة عن احتماالت تأثير الرسالة  إعطاءيساعد على 

 من وضوح المعاني واألفكار التي تحملها الرسائل قبل نشرها على نطاق واسع. 
يه تقويم البرامج للتعرف على مواطن القصور وتالفيها في : ويتم فالتقييم المرحلي ▪

المراحل المتتالية لتنفيذ الحملة وذلك للتأكد من صحة الخطوات المتبعة  وتصحيح  
كما تهدف مسارها إذا لزم األمر والتأكد من مالئمة الرسائل لظروف الحملة وتطورها، 

ي كل مرحلة من مراحلها وفق إذا كان يتم تنفيذ الحملة ف  معرفة ما يأهذه العملية 
ذا حققت البرامج بما تتضمنه من نتائج وفعاليات النتائج المرجوة، إالخطط الموضوعة, و 

فالتقييم المرحلي عبارة ع عملية نقدية جزئية تنطلق من األسس التي وضعها التخطيط  
خلل من تقارير لجان المتابعة، والهدف منه التعرف على نقاط الضعف وأوجه ال تستفيد 

النظر فيما كان قد تم تقديمه سابقا   إعادةمن خالل  إصالحهاوالقصور والعمل على 
السلبية وحتى ال تفاجأ قيادة الحملة في النهاية بحقائق كان  وذلك حتى ال تتفاقم أثاره 

 يجب أن تعرفها سابقا. 
يجرى هذا التقييم بعد انتهاء الحملة ويتعامل مع النتائج   التقييم البعدي أو النهائي: ▪

النهائية والعامة، يتميز بالشمولية وهناك عدة طرق للتقييم النهائي للحملة أهمها استقصاء  
الجمهور ويمكن أن تستخدم هذه الطريقة العينة   اآلراء واالتجاهات للتعرف على آراء 

ها والمجتمع الكلي وذلك مع مراعاة الدقة بشرط أن تكون ممثلة للمجتمع ويتناسب حجم
 االستقصاء وجمع وتسجيل وتحليل البيانات.   إعداد والموضوعية عند 

 

  



على مدى احترام   اإلعالميةيرتكز نجاح الحمالت  :إعالميةبعض القواعد التقنية لتحضير حملة  ❖
 قاعدتين اثنتين: 

وتتمثل هذه  3T (regles des trios T): قاعدة الوحدات الثالث  قاعدة مفهومية  ▪
 الوحدات في وحدة الموضوع، وحدة الوقت، وحدة الكل

(: تتطلب الحمالت أن يكون الموضوع الذي تتناوله موضوعا  unité du thèmeوحدة الموضوع ) -
   وأن ال تتناول مواضيع متشعبة واحدا،

 (: ومعناه أن يختار القائم بالحملة زمن معين للحملة لبث الحملة .unité du tempsوحدة الزمن: ) -
 وقد اثبتت التجارب أن كل فصل يتناسب ومواضيع معينة:

فصل الربيع: يتناسب مع يقظة الطبيعة ونمو الحركة الجسمانية لالفراد وهي أحسن فترة   ▪
 النطالق الحمالت االتصالية حول التقليل من السرعة،  

اسب مع حمالت التوعية الخاصة بالعطل والذهاب الى المواقع فصل الصيف: يتن  ▪
 السياحية 

مثل الحمالت الخاصة  لألفراد فصل الخريف: ويتناسب مع فترة العودة للنشاطات العادية  ▪
   واألطفالبالمشاة 

والبحث عن   اإلعالم لوسائلفصل الشتاء: يتم هذا الفصل بقلة التنقل وكثرة التعرض  ▪
ذا يتالئم هذا الفصل مع المواضيع الخاصة بالعائلة مثل الرضاعة  الدفء العاطفي، ل

  الطبيعية،
( والمقصود بها تسخير كل الوسائل والجهود في حملة واحدة بدل unité du toutوحدة الكل ) -

 عدة حمالت.  تقسيمها على
 : 3S (regles des trios S)قاعدة عملية: قاعدة المركبات الثالث  ▪

: تضم تحديد موضوع الحملة لذلك على القائم بالحملة أن يختار  (la stratigie) اإلستراتيجية -
المواضيع غير   بعض كانت  إنالمواضيع التي من شانها ان تجذب انتباه الجمهور المستهدف وحتى 

 جذابة فعليه ان يجعلها جذابة 
 مكتوب للحملة يظهر في بداية ونهاية الحملة  إمضاء: وهو (le symboleالرمز ) -
 . إبالغها(: ويلخص في جملة واحدة الفكرة التي يريد القائم بالحملة le Sloganالشعار ) -
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