
1 

 

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

 

 

 

 

 

 

 مطبوعة مادة احلمالت اإلعالمية الدينية
 / قسم الدعوة واإلعالم 1لطلبة ماسرت 

  2020-2019للسنة اجلامعية 

 

 

 

 سعيدة درويش :إعداد الدكتورة
 

 

 

 

 جامعة الحاج لخضر/ باتنة

لية العلوم اإلسالميةك  

 

 قسم أصول الدين

: دعوة وإعالم1ماستر   



2 

 

 مقياس احلمالت اإلعالمية الدينيةمفردات 

 لطالب السنة أوىل ماسرت

 04الرصيد: 

 02املعامل: 

 :التعليم أهداف

 عامة والدينية خاصة، من حيث املفاهيم واألنواع. التعرف على احلمالت اإلعالمية -

 التعرف على مراحل إعداد محلة إعالمية دينية. -

التعرف على العالقة بني االجتاهات واملعتقدات والسلوكات، ودور احلمالت اإلعالمية يف حتقيق إهدافنا، يف 
 تأكيد أو تغيري االجتاه والسلوك.

 التعرف على بعض النماذج التطبيقية حلمالت إعالمية دينية. -

 املعارف املسبقة املطلوبة: 

املعرفية للطالب يف املقاييس اإلعالمية يف مرحلة الليسانس، خاصة ما يتعلق باالتصال املكتسبات 
 اإلقناعي، واملدخل إىل اإلعالم واالتصال.

 مفردات املادة: -

 احلملة اإلعالميةاحملور األول: 

 مفهومها، أنواعها، مراحل إعدادها

 لة اإلعالمية الدينيةاحلماحملور الثاين: 

 مفهومها، اخلطوات اإلجرائية لتصميم محلة إعالمية دينية، طرق ووسائل تنفيذ محلة إعالمية دينية.
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شروط ومكونات عناصر العملية االتصالية يف احلملة اإلعالمية الدينية، خصائص إدارة احملور الثالث: 
 والتغذية املرتدة )تقييم وقياس األثر(احلملة، مصادر املعلومات يف مضامني احلملة، احلملة 

أمهية استخدام النظريات اإلقناعية يف تصميم وتنفيذ احلملة، النظريات اإلقناعية، جمال احملور الرابع: 
 استخدامها يف احلملة، كيفية االستخدام

 بعض النماذج التطبيقية عرض ومناقشةاحملور اخلامس: 

 لنشاط الطالب متابعةطريقة التقييم: امتحان + 
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 مقدمة:

حيتاج العمل اإلعالمي إىل ختطيط دقيق ومنهجية مضبوطة، فإحداث األثر املرجو يف سلوك املتلّقني،    
يتطلب دراسة دقيقة لكلًّ من أركان العملية االتصالية، واالشتغال على توجيهها حنو أهداف القائم 

 .باالتصال، فردا كان أم جمموعة، أم مؤسسة

إن عصرنا احلاضر هو عصر االتصال، ليس ألن االتصال ظاهرة جديدة يف تاريخ البشرية، بل ألن   
الوسائل اإلعالمية واالتصالية اجلديدة، قد بلغت حدودا أبعد يف عمق األثر وقوة التوجيه، بل وحىت يف 

جزا أمام وصول الرسالة شدة اخلطورة، لدرجة إلغاء وجتاوز عاملي الزمان واملكان، الذين قد يشكالن حا
ى دور وسائل االتصال، تزويد املتلقي العادي اإلعالمية، وتكوين االجتاهات واملعتقدات. فقد ختطّ 

باملعلومة، والتأثري يف سلوكه، إىل تشكيل وتغيري االجتاهات الثقافية؛ فذلك يعد تشكيال وتغيريا للحياة يف 
 حد ذاهتا.

لذا، فإن حبوث ودراسات اإلعالم واالتصال، هتتم مبعرفة الـدور الـذي تلعبـه املضـامني اإلعالميـة، ألجل    
توعية املتلقي، وحىت يعلم رجل اإلعـالم، بسـلوك واهتمامـات وأذواق وتصـرفات اجلمهـور، الذي يريد 

مهمــا من املضـامني اإلعالميـة املوجهـة احلمالت اإلعالمية تشکل هامشا كما أن الوصول إليه والتأثري فيه.  
 .ية، والصحية، واالجتماعية وغريهاخصيصـا للتأثري يف اجلمهور وتوعيته يف شىت اجملاالت البيئ

 أمهية هذا املقياس:

 :تأيت أمهية هذا املقياس، من حيث  

التحكم يف املعلومات حول اإلعالم واالتصال، قد أصبح وفق التطور التكنولوجي احلاصل، هو  كون  -
 ميدان املعركة احلقيقية بني احلضارات والشعوب.

نسبة التعرض لربامج وسائل االتصال تتزايد بشكل رهيب حبسب نسبة تزايد التدفق يف املعلومة، وكلما   -
 اإلعالم، كان ذلك أكثر جناعة وإفادة.كان إملام الطالب بأبواب وموضوعات 
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إعالميا، فيعرف كيف يتم تسيري  أن املثقف احلقيقي واملتعلم، هو ذلك يلم ويعرف ماذا يدور حوله -
 .املتلقني عن بعد

ط كل ياملتلقي، وتسل تركيزها علىيدخل هذا املقياس بالطالب إىل عمق مادة اإلعالم واالتصال، حني  -
 ، ومن مث يف التأثري يف تفكريه وسلوكه.عليه واإلشباع تقنياهتا يف التعليم

 أهداف مقياس احلمالت اإلعالمية الدينية:

 كما يهدف هذا املقياس إىل: 

ط الضوء على عملية حتدث حتت مشاهدة الطالب ومالحظته وتعرضه، فتفسر له كيف تتم هذه يسلت -
 واحلمالت اإلعالمية الدينية على وجه اخلصوص.العملية املتعلقة باحلمالت اإلعالمية على العموم، 

، وكيف أهنا تصنع الفرق يف كل شيء، خاصة فيما يتعلق مبا هو للطالب على فكرة القيم التأكيد -
 معروض أمام اجلميع، عرب القنوات التلفزيونية واإلذاعية، وعرب وسائل التواصل اجلديد.

ى الطالب، واليت قد تبقى جمردة يف مقاييس أخرى  ق بعض املفاهيم اإلعالمية واالتصالية لديعمت -
 كنظريات اإلعالم، وفنيات التحرير الصحفي والتلفزيوين واإلذاعي.

ح الفرق بني احلمالت اإلعالمية، واحلمالت اإلعالمية الدينية )اإلسالمية(، فهي حىت وإن بدت يضتو  -
 فروق قليلة، إال أهنا تعد فروقا جوهرية.ال

ياس للطالب معلومات قيمة عن فكرة اإلقناع ونظرياته، وكيف يتم اإلقناع، و يعد ذلك  هذا املقميقدت -
 من صميم درس الدعوة واإلعالم. 

  مالحظة:*

وسيتم التعامل مع احلملة اإلعالمية الدينية إجرائيا، على أهنا احلملة اإلعالمية  ،ويف هذه املطبوعة-
 اإلسالمية.
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 -أيضا– املطبوعة من كثري من اإلضافات اليت قد تثقل على الطالب، وجتريدهاكما أنه قد مت جتريد هذه   -
 يف ملف التأهيل. ممن اإلحاالت واهلوامش، نظر ا لكوهنا ستقد
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 احلملة اإلعالميةاحملور األول: 

 مفهومها، أنواعها، مراحل إعدادها

 مفهوم احلملة اإلعالمية: احملاضرة األوىل:

ا، بسبب أمهية عريف احلملة اإلعالمية، فتتعدد تعريفاهتعلى ت -كثريا–ترَكز كتب اإلعالم واالتصال     
الوقوف على التعريف األكثر دقة، أو األكثر مشوال لعناصر احلملة اإلعالمية، ليتميّز ذلك التعريف عن باقي 

 جتعلنا نفّرق بني احلملة اإلعالمية وما التعريفات اليت قد يعرتيها بعض النقص من جهة، أو تلك اليت قد ال
 سواها من النشاطات اإلعالمية كاإلعالن مثال. 

 وهلذا ينبغي حبث مفهوم احلملة اإلعالمية ببعض الرتكيز والتدقيق.    

 :اإلعالمية احلملة -1

 لغة:  احلملة-أ

 ورد يف لسان العرب: محله على األمر محال فاحنل: أغراه به  

 اأَلمر َوبيهي: َتَكلَّفه َعَلى َمَشقٍَّة وإيْعياٍء.وحَتامل يفي 
 وحَتَاَملَ َعلَْيهي: َكلََّفه َما اَل يُطييق. 

 .واْسَتْحَملَه نـَْفَسه: مَحَّله َحَوائيَجُه وأُموره
  :)اإلعالم( اإلعالمية -ب

ورجل  ،اهو يف نفسه تعليم ، وَعليمَ كلمة اإلعالم مشتقة من العلم وهو نقيض اجلهل، وعلم علمالغة:  -أ
 عامل وعليم من قوم علماء وهو من ال يقول إال علما، و علم األمر تعلمه وأتقنه.

 وعليم الشيء بكسر الالم هو يعلمه وعرفه، وتعلم مبعىن أعلم، وتعامله اجلميع أي علموه.     
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 اصطالحا:  -ب

 عالم، تعريفات كثرية، ومنها:عّرف الباحثون اإل

أتوجروت؛ حيث يرى أن "اإلعالم هو التعبري املوضوعي لعقلية اجلماهري ولروحها وميوهلا واجتاهها يف تعريف 
 نفس الوقت."

ويعرّفه البعض بأنه "األسلوب املنظم للدعاية السياسية أو ترويج األفكار يف وسط مهيّـئ نفسيا الستقبال 
 العام، ومتسك زمام األمور بيد من حديد". السيول الفكرية اليت تقذفها املصادر، اليت تتحكم بالرأي

تعريفات وتباينت فيما هذه الالعديد من الباحثني بالتعريف، وقد تعددت  اقد تناوهل، فاحلملة اإلعالميةأما 
 بينها، ولعل أمهها:

ما قدمه إبراهيم أبو عرقوب؛ حيث عّرف احلملة اإلعالمية على أهنا: "عبارة عن خطة مكتوبة شاملة  -
ة األمد حتتوي على سلسلة من الرسائل االتصالية املتصلة، واملرتابطة اليت تظهر يف وسائل االتصال، وقصري 

 قل من ذلك".أإىل سنة أو أو اإلعالم يف فرتة زمنية حمددة قد متتد 
املسـتمر،  ويعرف أكرم شليب احلملة اإلعالمية بأهنا "اجلهود املكثفة واملستمرة لفـرتة مـن الوقـت للنشـر   -

 وبكافة األساليب والوسائل لطرح ومناقشة ومتابعة موضوع معني."

 ويالَحظ كيف أمهل أكرم شليب يف تعريفه للحملة اإلعالمية، العناصر اآلتية:

 *القائم باالتصال.

 *اجلمهور املستهدف باحلملة اإلعالمية.

ين، فعاليـة إعالميـة تسـتهدف ختطـيط وإدارة فقـد أشـار إىل أن احلملـة اإلعالميـة تعـ محيـد جاعـدأمـا  -
عمليات التأثري يف تصـورات، واجتاهات، وأمنـاط تفكري، وسـلوك مجهـور، أو فئـة مـا، حنو موضـوعات حمـددة، 

 .أوشـاملة لقـيم سائدة، أوتنمية أفكار ومواقف أيديولوجية وسياسية
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بتوجهه وأهدافه ووسائله املنتقاة، ف ،ع أنه مهمصر القائم باالتصال، م*وهنا غاب عن هذا التعريف، عن
 يتحدد مسار احلملة اإلعالمية.

وتتوجه  ،تقوم هبا عادة وسائل اإلعالم اجلماهريية ،فاحلملة اإلعالمية، هي عملية إقناع منظمة ومتناسقة   
إىل الرأي العام والسلوك يف حماولة لتحقيق جمموعة من األهداف,وميكن أن تقوم هبا طائفة واسعة من 

احلملة  فتها سامية حممد جابر، فرأت أنوقد عرّ  -املؤسسات واجملموعات واألشخاص لنفس الغرض
نتخابية واملعلومات العامة "هي اليت تشتمل على تدابري واستعدادات مثل احلمالت السياسية واال اإلعالمية

واإلعالن وبعض أشكال التعليم واستخدام وسائل االتصال اجلماهريي يف البلدان النامية أو يف جمال نشر 
بنشاطها يف فرتة زمنية حمددة غالبا  التجديديات، ويكون هلا أهداف حمددة ختطط من أجل إجنازها، وتقوم

  .ا نسبيا، وغالبا ما تعتمد على إطار عام من القيم املشرتكةما تكون وجيزة ومكثفة وتستهدف مجهورا كبري 
ويقدم عبد اللطيف محزة، تعريفا للحملة، ولكن الصحفية وليست اإلعالمية، فاحلملة الصحفية جزء من  -

احلملة اإلعالمية؛ إذ "تتكون من عدد من املقاالت والتحقيقات الصحفية يتبع بعضها بعضـا بـال انقطـاع، 
ا حمـرر أو عـدد مـن احملـررين، املنتمـني إىل صـحيفة واحـدة، وتكـون يف معـىن واحـد وهلـدف معـني، ويكتبهـ

 يعود بالنفع على اجملتمع هبذه احلملة".

وقد اختار زكريا بن الصغري، ما انتقاه رافد حداد، كتعريف شامل للحملة اإلعالمية، ف: " احلملة  - 
ومنظم، خاضع للمتابعة والتقومي، تقوم به مؤسسات أو جمموعة أفراد،  اإلعالمية هي نشاط اتصايل خمطط

وميتد لفرتة زمنية، هبدف حتقيق أهداف معينة، باستخدام وسائل االتصال املختلفة، وسلسلة من الرسائل 
االتصالية، وباعتماد أساليب استمالة مؤثرة، بشأن موضوع حمدد، يكون معه أو ضده، ويستهدف مجهورا  

 سبيا."كبريا ن

 ا هلذا التعريف على النحو اآليت:يتفصيلشرحا ويقدم زكريا بن الصغري، 

يقصد به أن احلملة اإلعالمية هي عملية اتصالية متكاملة، تقوم على أساس التفاعل النشاط االتصايل: *
 بني مرسل ومستقبل ضمن مضامني خمتلفة باختالف موضوع احلملة اإلعالمية.



10 

 

أي إن احلملة اإلعالمية تتطلب وضع التصورات اخلاصة هبا مبا ابعة والتقومي: خمطط ومنظم وخاضع للمت*
يتصل باألهداف والوسائل والرسائل واجلمهور املستهدف، وحتقيق التنسيق بني العوامل املتاحة مبا يكفل 

ومعاجلة احلملة بكفاءة وفاعلية؛ إذ يتطلب ذلك جهودا للمتابعة للتأكد من تنفيذ التصميم املقرر،  تنفيذ
الثغرات املتعلقة باإلخفاقات واالحنرافات يف خط سري احلملة، وبعد إجناز احلملة يتطلب إعطاء أحكام 

 بشأن مدى جناحها يف حتقيق أهدافها املنشودة.

لذلك فاحلملة اإلعالمية يتم تنظيمها من قبل مؤسسات مثل تقوم به مؤسسات أو جمموعة أفراد: *
عالمية، أو األحزاب، أو اجلمعيات(، أو جمموعات تسعى إىل أهداف حمددة )احلكومات، او املؤسسات اإل

مثل جمموعة تدعو للحفاظ على البيئة، أو أفراد مثل )احلمالت اإلعالنية اليت يقوم هبا بعض النجوم 
 للحصول على تربعات ملرضى اإليدز(.

ستغرقها، وتتوقف بعد حتقيق أهدافها، ت جيب حتديد فرتة زمنية للحملة اإلعالميةميتد لفرتة زمنية حمددة: *
 واحلملة يشرتط أن تكون قصرية األمد.

املقصود هنا أن لكل محلة إعالمية أهداف تسعى إىل حتقيقها، وأن حتديد هبدف حتقيق أهداف معينة: *
 القائم بالتصميم يف احلملة هلدف له أمهية كبرية وعامل أساسي يف جناحها.

أي إن القائم بتصميم احلملة اإلعالمية جيب أن سيتخدم مجيع ختلفة: باستخدام وسائل االتصال امل*
 الوسائل االتصالية املتاحة مع تنوعها فهذا سيعطي للحملة مصداقية أكثر وجناح حمقق.

أي حماولة إغراق اجلمهور املستهدف يف احلملة اإلعالمية بوابل من سلسلة من الرسائل اإلعالمية: *
 الرسائل دون انقطاع طيلة فرتة احلملة؛ فال يسمح للجمهور بتنفس رسائل أخرى عدا رسائل احلملة. 

ويقصد بذلك أن القائم بتصميم احلملة جيب أن يعد مضامني رسائله  باعتماد أساليب استمالة مؤثرة:*
يب اإلقناع املؤثرة يف اجلمهور املستهدف من أجل جذب انتباهه ودفعه إىل التفاعل مع باستخدام أسال

 األنشطة والربامج واالستجابة هلا.
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ختتلف موضوعات احلملة اإلعالمية باختالف ما يريده مصمم احلملة، كلما متكن بشأن موضوع حمدد: *
 القائمون هبا من تغطيته من خمتلف جوانبه.

ليس شرطا أن تكون احلملة اإلعالمية مؤيدة للموضوع الذي تتناوله،  فقد تكون ه: يكون معه أو ضد*
مؤيدة ومساندة، وقد تكون معارضة له، وهي يف احلالتني تتبىن موقفا وتسعى لدفع اجلمهور لتأييده، وحتديد 

 موقفه تبعا ملا هتدف إليه.

حتظى باهتمام أكرب  عات مهمة وحيوية،تتناول احلمالت اإلعالمية موضو يستهدف مجهورا كبريا نسبيا: *
 عدد من اجلمهور، وبذلك فهي على الدوام تكون موجهة إىل مجهور كبري نسبيا.
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 ومراحل تنفيذها عالميةأنواع احلمالت اإل احملاضرة الثانية:

احلمالت ، حبسب احلاجة إليها، ويف ها الصدد، ميكن تدوين قسمني ألنواع تتنوع احلمالت اإلعالمية
 اإلعالمية:

 * من حيث مستوى )حمل( التأثري:

املعتقدات أقوى ما يؤمن به اإلنسان، ملا متثله من إطار مرجعي وروحي،  تعترب التغيري يف املعتقدات: -1
وميكن أن يكون أساسها دينيا، أو إيديولوجيا، أو اجتماعيا كالتقاليد، والعادات الراسخة يف الذاكرة 

األسرة، املصدر األول يف عملية ترسيخ املعتقدات، وتعد عملية تغيري املعتقدات اخلاطئة  اجلماعية، وتعترب
من أصعب عمليات التغيري االجتماعي، ألهنا نتاج عشرات بل مئات السنني من التلقني والرتسيخ، 

هو  فتتحكم هذه املعتقدات يف العديد من سلوكيات األفراد، ولعل ما يضفي على رسوخها يف األذهان،
اعتمادها على مستوى القادة الروحانيني أو االجتماعيني، باعتبارهم ممثلني للجمهور الذي ينتمون إليه، 

 ومن مَث اعتبارهم قادة للرأي يعملون على حتويل األثر السليب يف تلك املعتقدات إىل قيم إجيابية.

التغيري يف األفكار: تعترب األفكار املستوى الثاين الذي يؤمن به اإلنسان، فالفكرة هي املعىن أو الفهم  -2
الذي يتصوره الفرد عن الظاهرة، ويتحول هذا الفهم من خالل عملية اإلدراك إىل صورة ذهنية، فاألفكار 

ه احلمالت هتدف إىل تزويد األفراد هي نتاج جمموعة من املؤثرات احمليطة بالفرد ترتجم لسلوك معني، وهذ
مبعلومات وزيادة وعيهم بقضية ما ، كالتحسيس بأمهية التغذية الصحية أو إعطاء معلومات حول الوقاية 
من مرض معني، وهذا النوع من احلمالت يعترب من أبسط محالت التغيري االجتماعي، ألهنا يف هدفها، ال 

 ا ميكن أن تكون متهيدا للقيام حبمالت سلوكية بعد ذلك.حتث على تغيري عميق يف السلوك، على أهن

التغيري يف السلوك: يرتجم السلوك عمليا معتقدات وأفكار الفرد، كنمط حياة معني، ولكن يف أحوال   -3
كثرية وخاصة بالنسبة لقضايا التنمية ال يؤدي هذا الوعي اإلقناع أو تغري السلوك، وجيب أن تعمل الرسالة 

تعديل وتغيري السلوك النسيب إىل سلوك إجيايب، على إقناع األفراد أوال بضرورة التغيري وربط  اليت هتدف إىل
هذا التغيري برخاء املعيشة يف حياهتم وحياة أسرهم، وهذا النوع من احلمالت يعترب صعبا يف التنفيذ كونه 

لفرتة طويلة، مما يستلزم  يستهدف تغيري بعض أمناط السلوك والعادات اليت دأب األفراد على القيام هبا
استمرارا وطول نفس يف تثبيت العادات اجلديدة، بتوفري أكرب دعم وحشد ملثل هذه احلمالت كحمالت 

 التوعية املرورية، ومكافحة املخدرات، واإلدمان.
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اته ومنذ بدء احلملة، ينبغي االنتباه والتأكيد على أن كل نوع من هذه األنواع الثالثة، يكون مستقال بذ   
يف موضوع احلملة، وأن تراعى اخلطة حتديد هدف حمدد تعمل وسائل اإلعالم بشكل متكامل على حتقيقه، 

 مث تنتقل إىل اهلدف املوايل وهكذا..

 من حيث اهلدف:*

، ليصبح أكثر وعيا جلعل اجلمهور على معرفة بشيء ماهذه احلمالت . محالت التوعية : تصمم 1
 .بضرورته، أو خطورته يف حياته

و إدراكه حلدث ما ، و  ،. احلمالت املعلوماتية : هي محلة معلومات عامة تسعى وراء معرفة اجلمهور2
، األحداث مثل أي محلة هدفها تكثيف املعلومات حول حدث ما تزويده ببعض املعلومات العامة احليوية

ات اليت قد تكون لنا  أو موضوع ما، ككل احلمالت اليت تقدم املعلومات حول أحداث العامل، واملستجد
 عالقة هبا، أو قد ال تكون. 

إىل التفسري و  ،. احلمالت الرتبوية : هي محلة للتعلم تذهب خبطوة إضافية خلف الوعي و املعلومات3
 . كتعليم  مقدرة اجلمهور على تطبيق املعلومات و حتويلها إىل سلوك يومي

ول تغيري و تعديل االجتاهات و السلوكيات . محالت تعديل السلوك هي نوع من احلمالت اليت حتا4
املوجودة لدى بعض أفراد اجلمهور، و هي من أكثر احلمالت صعوبة و تعقيدًا ألهنا تستهدف تغيري 

 السلوك أو االجتاه لدى الفرد، و من أمثلتها احلمالت املعاصرة حول تعاطي التدخني .

مين من املخاطر والتهديدات املختلفة أ. احلمالت األمنية : نوع من احلمالت اليت تستهدف خلق وعي 5
 الرتكيز على متابعة النشاطات املشبوهة املتعلقة باإلرهاب واجلرمية املنظمة (كلدى اجلمهور )  

الدول ويعمل على . احلمالت االنتخابية: هذا النوع من احلمالت دوري ويرتكز قبل االنتخابات يف 6
 ايصال الرسالة السياسية للمرشح ومنهجيته القادمة بغية انتخابه .

. محالت احلرب الدعائية تستخدم هذه احلمالت يف احلروب والنزاعات وتستهدف اجملتمعات بغية التاثري 7
 خر.اآلعلى معنوياهتم واالستسالم للطرف 

ة محالت الدعاية املضادة اليت تستهدف اجملتمع وخلق هذا النوع ينفذ ملعاجل ،. محالت الدعاية املضادة8
 حالة توازن فكري ومعلومايت ونفسي للوقاية من الدعاية املضادة .
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. احلمالت اإلعالمية العسكرية : وهذا النوع يستخدم للردع اخلارجي وزرع الثقة باجلمهور مبقدرة القوات 9
 ن جهة أخرى .املسلحة الوطنية من جهة ومحالت التغطية احلربية م

 وتقوم هبا مجاعات وأفراد ألهداف خمتلفة. ،. احلمالت اإلعالمية اخلاصة10

 مراحل تنفيذ احلملة اإلعالمية

 مرحلة العرض : _1

هي عبارة عن حتليل مواقف اجلمهور، قبل البدء يف تنفيذ احلملة، أي حماولة معرفة صورة موضوع احلملة   
 لدى اجلمهور املستهدف.

 مرحلة االنتشار : _2

و يبدأ القائم باالتصال يف هذه املرحلة، مبمارسة شىت أساليب و وسائل االتصال املتاحة، و املالئمة لكل   
 فئة من فئات اجلمهور، مستخدما كل الوسائل و الرسائل املعربة و املؤثرة.

 مرحلة الرتكيز : _3

عات الرأي، لتقييم املراحل السابقة ألجل حماولة تعتمد هذه املرحلة على دقة املالحظة، و على استطال  
 ىل اجلمهور املستهدف.إيف هذه املرحلة حىت يتم الوصول  بناء اسرتاتيجية جديدة

 مرحلة احلسم : _4

و  ،ىل مؤيدينإو حتويلها  ،و حماولة التأثري يف اجتاهات املعارضني ،وهي مرحلة اهلجوم على املنتج املنافس  
 باملفاجآت. تتميز هذه املرحلة
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 )اإلسالمية(احملور الثاين: احلملة اإلعالمية الدينية
  احلملة اإلعالمية الدينيةتعريف  حول اإلعالم الديين واحملاضرة الثالثة: 

  :عن اإلعالم الديين -1

ال سيما يف اآلونة األخرية، تفسح جماالت أكرب للمسائل الدينية باختالف  ،أصبحت وسائط اإلعالم  
املرتبط بكل الوسائل التقنية اليت مياَرس وهو بعد أن أصبح الفضاء التقين مشاعا ومتاحا ، خاصة أبعادها، 

 خاصة يف املنطقة العربية. ،العمل اإلعالمي عربها أو بواسطتها

 أصبح املطلوب إعادة إنتاج املادة الدينية يف أشكال تقنية وقوالب فنيَة،وعلى مستوى اخلطاب الديين،    
السائدة، يف حقل التحديث والعصرنة  مبدأولعل هذا الطرح يستمد نظرته من ني، تكون حمل طلب املتلق

ال الدراسات الثقافية، وما تثريه يف عملية نقدها لألشكال الثقافية اليت حتملها مضامني وسائل اإلعالم، و 
ميكن يف هذا اإلطار إغفال بعض الطروحات، اليت متَثل الوجهة النقدية للتقنية، سواء من خالل "رأس املال 

أو من خالل "العقالنية التقنية"  ،حسب مدرسة فرانكفورت "الصناعات الثقافية"االحتكاري" اليت تفرضه 
التكنولوجيا  "عندما يصبح "العلم والتقنية كأيديولوجية" حسب هابرماس، أو من خالل مفهوم 

إىل منها أقرب إىل املنتج  ،تضح دور التقنية يف جعل األشكال الدينية املنتجةا، ومن هنا "كأيديولوجية
بشكل أساسي نتاجا لفاعلية عملية الرتويج،  املستهلكني، ونتاج ذلك الطلب على التَدين سيكون

 والكيفيات اليت يتم هبا.

ت إىل إذ أدّ  ؛الدينيةعلى صعيد آخر ، منحت شبكة اإلنرتنت و فضاءاهتا بُعًدا آخر ملختلف اخلطابات   
، كما حيث و بسبب سهولة استعمال الشبكة العنكبوتية؛ تكثيف حضور خمتلف اخلطابات و تناسلها

 ،و كذا سهولة تدفق املعلومات فيها ،ساع قاعدة حجم اجلمهور الذي يستعمل شبكة اإلنرتنتتأّدت إىل ا
كانت نصوصا أو مواد مسموعة أو مرئيات، إضافة إىل الفراغ   وإمكانية نقل و تبادل املضامني سواءً 

ز ل احليّي طابات داخاخللكرتوين ، كل هذه العوامل سهلت من تكاثر خمتلف التشريعي املنظم لإلعالم اإل
  .اليت تسعى إىل نشر إيديولوجياهتاو  ،فرتاضياال

 وبالتايل، يكون متاحا وممكنا للحمالت أن تكون دينية)إسالمية(، وهلا خصوصيتها.     

سلوك ما و واليت هتتم مبعرفة ميل  ،وحسب نظرية التلقي والتنافر، املتعلق بطبيعة اجلمهور املستقبل
إىل عملية االنتقاء، ختضع هذه املضامني  فإنضامني اليت تتنافر مع معتقداته أو تتسق معها، املاه من يتلقّ 
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 ني باالتصال بالرتكيز على الضمري والنية.ملذا أعطت النظرية اإلعالمية اإلسالمية املسؤولية الذاتية للقائ

ية واألخالقية، فهو يعد فالقائم باالتصال مطالب باستعراض القيم اليت تتفق مع املبادئ اإلسالم" 
شروحاته وتفسرياته ومقاالته وحتليالته وأخباره ومعلوماته ال وفق ميوله أو ميول املؤسسة اإلعالمية اليت يعمل 
فيها بل وفق املوضوعية اهلادفة اليت تسهم يف حتقق االستقرار والتوجيه والتعليم واملعرفة والتحصيل. وكل 

  إلعالم يف بناء اجملتمعات اإلسالمية املعاصرة."ذلك يؤدي إىل إبراز أمهية دور ا
هناك من يرى أن اإلعالم اإلسالمي، هو كل ما يتناول احلديث عن اإلسالم؛ حيث اعُتربي تصنيف 

، متعلقا بنشر املعلومات حول الديانة اإلسالمية عرب الوسائل االتصالية باإلسالميهذا اإلعالم و ومسه 
  املختلفة.

أن تكون كلها متعلقة باإلسالم كدين، يشكّيل مرجعية عريضة تستوعب   ،ألشياءبينما األصل يف ا
مشولية املقاصد كل مناحي احلياة، وتعطي أخالقية خاصة لكل ما هو من شؤون احلياة، على اعتبار 

 كل ما حيفظ لإلنسان عقله، ودينه، وعرضه، ونفسه، ماله، وبيئته.  اإلسالمية، اليت تكفل وتكّرس
حميي الدين عبد احلليم اإلعالم اإلسالمي، بأنه تزويد اجلماهري بصفة عامة حبقائق الدين وقد عّرف 

اإلسالمي من خالل وسيلة إعالمية سواء كانت متخصصة أو عامة، لغرض تكوين رأي عام صائب يعي 
 احلقائق الدينية ويدركها ويتأثر هبا.

م ووسائل االتصال األخرى، مع وجود فاإلعالم اإلسالمي إًذا، إعالم متخصص، وله وظائف اإلعال
وبالتايل، فاحلملة اإلعالمية الدينية، وكجزء من هذا اإلعالم شيء من االختالف يف نوع هذه الوظائف، 

 النحو اآليت: على وهينفسها،  الوظائفالديين )اإلسالمي(، تتحّرى القيام ب
ر املوضوعات اإلسالمية من شرح الوظيفة اإلخبارية: فيتم من خالهلا نقل اخلرب واالهتمام بنش-

 وتفسري، وحتليل بعيدا عن جو اإلثارة، وإعالم اجلمهور باألعياد واملناسبات الدينية.
الوظيفة االجتماعية: وتقوم على ترسيخ القيم واألخالق والعادات اليت تنبثق من القرآن الكرمي -

من تذكري وإرشاد ونقد وتوجيه، واألمر باملعروف والسنة النبوية واجلمع املؤمن بالرسالة اإلسالمية، مبا فيها 
 والنهي عن املنكر.

الوظيفة العقدية: وتتكون من وظيفتني، مها الوظيفة التعليمية والوظيفة الفكرية. فيتم الرد على -
االهتامات واالفرتاءات اليت تنشر ضد الدين، وحتصني املسلمني بالتعاليم اإلسالمية والسنة النبوية وسرية 

 احلني من املسلمني.الص
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والقائمة على ركائز اإلسالم واإلميان والعلم و  ،د املناخ املالئم هلاا إجيوظيفة التنمية: املتمثلة يف-
 التعاون بغرض إزالة اجلهل والنفاق والكذب.

الوظيفة اإلنسانية: املتمثلة يف املواضيع اإلعالمية اإلسالمية لدعوة غري املسلمني إلخراجهم من -
 ات إىل النور.الظلم

الوظيفة الرتفيهية: حيث تدخل املوضوعات اإلسالمية يف الصحف، البهجة والسرو على النفوس -
 وإزالة اهلموم.

على حتصني الرأي العام من الفساد اخللقي  ،ظيفةو حتصني الرأي العام: تعتمد هذه الوظيفة -
 والسلوكي، والوقوف ضد الشائعات والضالالت.

واليت هلا عالقة مباشرة باحلملة اإلعالمية الدينية، ، مميزات اإلعالم اإلسالميوقد عّدد أمحد غلوش، 
 منها: هبذه املميزات، واليت -حتما-على اعتبار أهنا جزء ال ينفك عن الكل، وتؤثر

حسب  قائمون باالتصال ومسؤولون عن تبليغ الدعوة اإلسالمية، كل   ،أن كل أفراد اجملتمع اإلسالمي -
: ﴿من قدرته وعلمه، من خالل مراقبة أي احنراف أو خروج عن القيم اإلسالمية، واختاذ حديث الرسول 
 رأى منكم منكرا فليغريه بيده فإن مل يقدر فبلسانه فإن مل يقدر فقلبه وذلك أضعف اإلميان﴾.

مي إعالم هادف وموجه لتحقيق هدف واحد هو إعالء كلمة هللا واملؤمنني من املسلمني اإلعالم اإلسال -
 على أن يكونوا على يقظة من كل مرحلة أو كلمة أو موقف.

 هو إعالم قائم على اإلقناع ال على أساس اإلكراه من اجل الوصول إىل اإلقناع. -

االت اإلعالميني سب العاملني خبالف ر تتسم الرسالة اإلسالمية بالثبات؛ حيث إن مصدرها هو ر  -
 األخرى، ألن هدف كافة القائمني باالتصال، هو نقل وتبليغ الرسالة دون أي إضافة أو حتريف.

 اعتمد اإلعالم اإلسالمي نظرية املثل والقدوة احلسنة، ومن خالل املتابعة والرتبية املستمرة للصفوة.  -
 المية الدينية.ومن هنا، ميكن حتديد تعريفا للحملة اإلع

 احلملة اإلعالمية الدينية: تعريف -2

تعريف احلملة يكون  ميكن أنوبسبب ، ما تقّدم من ضبط ملفهوم اإلعالم اإلسالميبناًء على كل   
  هو نفسه تعريف احلملة اإلعالمية، مع إضافات متعلقة خبصوصية اجلانب الديين، ،الدينية اإلعالمية

 اآليت:ويكون ذلك على النحو 
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هي نشاط اتصايل خمطط ومنظم، خاضع للمتابعة والتقومي، تقوم به مؤسسات الدينية " احلملة اإلعالمية   
معينة، باستخدام وسائل االتصال  مقاصديةأو جمموعة أفراد، وميتد لفرتة زمنية، هبدف حتقيق أهداف 

مؤثرة، بشأن موضوع و  عةمشرو ، وباعتماد أساليب استمالة ا املختلفة، وسلسلة من الرسائل االتصالية
 ".حمدد، يكون معه أو ضده، ويستهدف مجهورا كبريا نسبيا

 فكونه نشاطا اتصاليا متخصصا، فألن اإلعالم الديين كله إعالم متخصص. -

وكون أهدافها مقاصدية، فمعىن ذلك أهنا حتقق مقاصد الشرع الست، من حفٍظ للنفس، والعقل،  -
ئة، وكل ما يكفل هذه املقاصد، بشكل مباشر أو غري مباشر، هو يف احلقيقة واملال، والدين، والعيرض، والبي

يكفل وحيقق مقصد الشارع، سواء كان حتت غطاء ديين، أو غري ديين. أما يف اإلعالم الديين )اإلسالمي(، 
وليس  -حني يستدعي األمر ذلك-فمقاصد الشارع، ينبغي أن تتحقق وتكون مقصودة على سبيل اإللزام 

 على سبيل االختيار، وذلك ما ينبغي أن يكون متوفرا يف احلملة اإلعالمية الدينية.   -ادائم–
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 عداد احلملة اإلعالمية الدينيةإل اإلجرائية طواتاخل احملاضرة الرابعة:
وقياسا على احلملة اإلعالمية على العموم، على اعتبار أهنا نوع من  -إن جناح احلملة اإلعالمية الدينية   

ال  –تنفيذ و متابعة احلملة اإلعالمية الدينية -مرهون بنجاح خطواهتا املتتابعة، وجناح هذه املرحلة  -أنواعها
 يتأتى إال بعد جناح اخلطوات السابقة بدءا ب:

 إلشكاليةحتديد ا• 

 حتديد األهداف• 

 حتديد اجلمهور املستهدف• 

 إعداد الرسالة اإلعالمية• 

 وضع اخلطة اإلدارية والتنظيمية• 

 حتديد املوارد املتاحة• 

 وضع جدول زمين لتحقيق احلملة• 

االطالع مث اخلطوة ما قبل األخرية وهي تنفيذ و متابعة احلملة اإلعالمية؛ حيث تبدأ هذه املرحلة بعد   
على نتائج التجارب و االختبارات، اليت تسبق مباشرة احلملة، و التأكد من موضوعية و إجيابية النتائج. 
يقوم املسؤول عن احلملة بوضع املواقيت املناسبة للمباشرة بتنفيذ احلملة، فالتوقيت يعترب العنصر األساسي 

 و هنايتها.إلجناح احلملة، لذلك تضبط أوقات واقعية لبداية احلملة 

 وهناك من حيدد للحملة اإلعالمية اخلطوات اإلجرائية على النحو اآليت:

 :للحملة العام اهلدفمجع البيانات وحتديد  -1

 يقصد هبا مجع البيانات، اليت تتيح ملصممي احلملة اختاذ أنسب القرارات بشأهنا وتشمل:

تقبل الفكرة ونوع اجلمهور املرتقب، دراسة الظروف واملتغريات املؤثرة يف احلملة من حيث مدى  -
 واالجتاهات السائدة لديه.
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دراسة الفكرة أو املوضوع ذاته من كافة اجلوانب والرتكيز على إبراز ما ميس اهتمامات اجلمهور منها وما  -
 يشبع احتياجاته ورغباته من خالهلا.

وسيلة ومدى مالءمتها  دراسة كل الوسائل اإلعالمية املتاحة، من حيث التعرف على خصائص كل -
لتوجيه رسالة معينة متهيدا الختيار أنسب الوسائل، باإلضافة إىل دراسة العالقة بني اجلمهور ووسائل 

 اإلعالم ومدى اعتماده على وسيلة أخرى.

ويف ضوء هذه املعلومات، تكون أهداف احلملة شأهنا شأن أي هدف آخر قابل للقياس، واقعية وذات     
 ئمة، حيث تتم كتابتها للتخاطب حول اجلوانب املتعددة للحملة.نطاق زمين ومال

 تسليط أو اإلنسان، حقوق من حقٍّ  على الضوء تسليط مثل ما، هدفٍ  على بناءً  محلة كل  تبدأوحتما   
 أساس هي عاّمة بصيغةٍ  تكون اليت ،خرىاأل األهداف من والكثري ،ُمغيّبة مدينة أو أمرٍ  على إعالمياً  الضوء
 .احلملة

 املستهدف اجلمهور -2

يتوقف جناح احلمالت اإلعالمية، على حتديد اجلمهور املستهدف بدقة؛ إذ يعد مجهور وسائل اإلعالم    
شديد التنوع من حيث مستويات التعليم، واملستوى الثقايف واالقتصادي واالجتماعي وكذلك املستويات 

 . فئة من أكثر أو واحدة فئة كانت  سواء ،محلة كل  يف املستهدفة الفئات تتنوعالعْمرية، ف

 اليت احلمالت بعض هنالك ولكن ،اجلنس عن النظر بغض عمريّة فئاتٍ  إىل ،الفئات تقسيم يتم عادةو    
 إىل البعض يتجه كما  اجلنس، على بناءً  تقسيمها يتم وعليه ،اإلناث أو للذكور خاص بشكلٍ  موجهةً  تكون
 يف يساعد التقسيم هذا أنّ  علماً  اجملتمعي، االنتماء أو التعليميّة الدرجات حسب على الفئات تقسيم
 .حدى على فئةٍ  كل  مع املستخدمة واألدوات ،اخلطاب صيغة حتديد

 :ةالرئيس التقسيمات هذه مثل آخر بتقسيمٍ  يبدأ من هناك السابق التقسيم وبعد

 .رأيها لتعزيز احلملة وتأيت ،احلملة أهدافب أساساً  ةواعي تكون اليت الفئة - أ

 ،مباشر بشكلٍ  املوضوع ميّسها الاليت  أو ،اهب املهتمة غري أو ،احلملة جتاه رأيها ددةاحمل غري الفئة - ب
 .احلمالت على باالطالع يهتمّ  منهناك  ولكن

 .احلملة خلطاب املضاد اجلمهور من تعترب اليت الفئة - ج
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 أو ،املستقلني الصحفيني أو ،اإلعالميّة اجلهات مثل احلمالت، يف املستهدفة اجلماهري من آخر نوع   وهناك
 .فيها اهتمام لديهم وسيكون مباشر بشكلٍ  احلملة معهم تتواصل لن والذين ،الناشطني

 املستهدف اجلمهور اهتمامات -3

 العاّمة البنود ضعو  ينبغي إجراء الدراسات والبحوث املستمرة للحصول على املعلومات املتصلة به، مث
 طرح عند مثالً، احلملة، تستهدفهم اليت الفئات احتياجات تقييم خبطة أشبه وتكون ،اجلماهري الهتمامات

 ختتلف احلملة لذات إعالمي خطاب توجيه عند أو باخليال، ال باحلقائق الناس معظم يهتم علمي موضوع
 .واألورويب العريب اجلمهورين بني االهتمامات

 طرق و ،احلملة من جزئيّة كل  يف العمل آلليّة ،خمتلفة خطط وضع على يساعد االهتمامات وتنوّع  
 .استخدامها سيتم اليت واألدوات اخلطاب

 صياغة الرسالة اإلعالمية -4

هناك العديد من االعتبارات اليت جيب األخذ هبا عند تصميم رسائل احلمالت، وعند احلديث عن    
 منهما أمهيته يف جمال الرسالة: صياغة الرسالة اإلعالمية، فهناك جانبان لكل

 املتغريات اليت تؤثر يف فعالية الرسالة: -أ

تعتمد فاعلية الرسالة  من منظور املتلقي على عاملني، فاألول هو كمية املعلومات اليت مت االتصال هبا،    
الفرد للمعلومات، و والثاين هو الكيفية اليت مت تقدمي املعلومات هبا، ولذلك تربز ضرورة املوازنة بني حاجة 

وحاجته للمعلومات، وكذلك حاجته لالستمتاع مبا يستهلكه، فتنويع أشكال الرسائل يالئم هذه احلاجات. 
فكلما كانت املعلومات تفصيلية عن موضوع احلملة، كلما كانت االستغراق يف الرسالة اإلعالمية عاليا. 

بشروط النظافة والتوعية الصحية، وخماطر  فالشرح املفصل حول فريوس "كورونا"، واإلحاطة الشاملة
االستهزاء خبطورة الفريوس، كل ذلك من شأنه، أن جيعل اجلمهور مستغرقا ومستقبال متأثرا بكل حيثيات 

 الوقاية واحلذر، واالمتثال لكل التعليمات الصحية، اليت تصدرها الدولة.

 الشكل أو القالب الذي تقدم فيه الرسالة: -ب

لب واألشكال الصحفية واإلذاعية اليت ميكن أن تقدم فيها الرسالة اإلعالمية، ولكل شكل من تتنوع القوا   
 هذه األشكال، جاذبية خاصة بالنسبة للجمهور املستهدف.
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ويتوقف اختيار شكل الرسالة على املضمون الذي حتتويه، وعلى اجلمهور املوجه إليه هذه الرسالة، وتتنوع    
وع الوسيلة، فهناك األخبار والتقارير اإلخبارية والتحقيقات واإلعالنات واجملالت األشكال وختتلف وفقا لن

 والندوات واملناقشات واحلوارات، لالختيار من بني هذا املتعدد ينبغي مراعاة ما يلي:

ضرورة اإلعداد لصناعة الرسالة اإلعالمية، من حيث املنطق االتصايل واحلجج اإلعالمية، اليت هتدف إىل  -
 إقناع اجلمهور املستهدف بقضايا القائم باالتصال.

ال تكفي رسالة واحدة للقيام بكل متطلبات احلملة، فاحلملة اجليدة حتتوي على عدة رسائل خمتلفة  -
 املضمون.

يستحسن استخدم الوسائل البصرية جلذب انتباه اجلمهور، سواء يف املطبوعات أو التلفزيون، على أن  -
 ذر من التعقيد الذي يضيع اهلدف اإلقناعي.يراعى الوضوح واحل

 اختيار الوسائل اإلعالمية -5

كلما اتسمت محالت التوعية بالتكامل والتعاون بني وسائل االتصال الشخصية واجلماهريية، كلما كانت    
أكثر جناحا وفعالية، فكلما تعددت مصادر املعلومات واإلعالم، كلما أصبح من السهل وصول احلملة إىل 

جلمهور املستهدف، وتأيت أمهية االتصال اجلماهريي يف مرحلة الوعي بينما يقوم االتصال الشخصي بدور ا
أكثر أمهية وخطورة يف مرحلة تغيري االجتاهات وتعديل السلوك، وتوجد عدة معايري يف اختيار الوسائل 

 املختلفة تتمثل فيما يأيت:

 *حجم اجلمهور الذي تصل إليه الوسيلة فعال.

 ائص مجهور كل وسيلة.*خص

 *إمكانية كل وسيلة للوصول إىل مجهورها ومعدالت هذا الوصول.

 *معدالت التعرض إلعالنات التوعية يف كل وسيلة على حدة.

 *درجة إدراك كل فئة من فئات اجلمهور للرسالة املوجهة.

 *تكلفة تغطية محلة التوعية يف كل وسيلة من الوسائل االتصالية.

 املطلوب للرسالة يف كل وسيلة من الوسائل.*معدل التكرار 
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 *اخلصائص الفنية والتكنولوجية املتاحة لكل وسيلة، واليت من خالهلا يتم تقدمي الرسالة.

 *األثر املتوقع حتقيقه من كل وسيلة.

 ،املشاهبة احلمالت يف عليها الرتكيز يتم كي  املهتمة اإلعالميّة اجلهات حتديد من القائمون يستفيد كما
 لتحديد باإلضافة احلمالت، من النوع هذا مع املتفاعلة غري األخرى اإلعالم وسائل جلذب خطّة ووضع
 .التالية للحمالت املستقبليّة اخلطط إعداد يف يساعد مما نشاط كل  رسالة بإيصال ،الكفيلة الزمنيّة املّدة

 الفرعيّة احلمالت -6

 بني االندماج ثقافة لتعزيز محلة" املثال سبيل على قصرية مبّدةٍ  حتقيقه ميكن وال عاًما، احلملة هدف كان  إذا
 النشاط على اعتمدت لو اجلماهريي اجلذب تفقد ،األحيان من كثريٍ   يف ،"احلاضنة واجملتمعات الالجئني

 إىل العام اهلدف تقسيم لىع ،املناصرة محالت حتضري خرباء من الكثري يعتمد لذلك احلملة، مّدة طوال ذاته
 . فكرة لكلّ  محلةً  منها تنبثق فرعيّة أفكارٍ 

 كل  مّدة مثل أموٍر، عّدة مراعاة شرط فرعيّة محلةٍ  كل  مّدة اختيار حريّة ،احلملة على للقائمني يكون وهنا   
 االجتماعي التواصل وسائل على شهدهتا اليت احلمالت يف املثال، سبيل على احلملة، بعد ما ودراسة محلة

 رابع أسبوعٍ  مراعاة مع ،أسابيع ثالثة تتجاوز ال فرعيّة محلة كل  مع التفاعل مّدة كانت  ،األخرية األعوام يف
 - اجلمهور تفاعل مدى - حتقيقها مت اليت األهداف) احلملة لنتائج تقريرٍ  وكتابة ،الفعل رّدة لقياس

 إىل هنا احلمالت وتنقسم ،(األخرى احلمالت تطوير يف تساعد اليت األمور وباقي - واإلجيابيات السلبيات
 هي :األول – احلملة أهداف على اعتماداً  قسمني من أكثر إىل ُتقّسم أن ميكن - رئيسني قسمني

 على كبري  بشكل االعتماد فيها ويكون مباشرة غري أو مباشر رسائل و موجهاً  خطاباً  حتمل اليت احلمالت
 حيث فيها، اجلمهور تفاعل على تعتمد اليت احلمالت هي :والثاين واملكتوبة. البصريّة واملواد املعلومات

 .احلملة فريق من جزءاً  ليصبح املشارك مرحلة إىل املتلّقي مرحلة من اجلمهور ينتقل

 فرعيّة محالت هناك يكون أن ميكن حيث ؛املتعددة اللغات ذات احلمالت أيضاً  الفرعيّة احلمالت وتشمل
 لو واألملانيّة العربيّة باللغتني الفرعيّة احلمالت توجيه يتم مثالً  السابق، املثال إىل وعودةً  أخرى، دون للغاتٍ 

 .أملانيا يف العرب الالجئني استهدفنا

 : الوصول طرق -7
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وهي كل وسائل اإلعالم واالتصال على العموم، واملعروفة من صحف وجمالت، وراديو وتلفزيون، 
وملصقات، و كل الوسائل املعروفة واملألوفة، باإلضافة ومناقشات ومقابالت شخصية ومجاهريية وإعالنات 

 إىل وسائل اإلعالم اجلديد.

 قسمني، من رئيس بشكلٍ  وتتألف متعددة، املستهدف اجلمهور إىل الفرعيّة احلمالت إيصال أساليبف     
يث إن متعلق باإلعالم اجلديد؛ ح اآلخرو  للحملة، ميدانيّة نشاطات وجود حال يف وهذا ،ميداينأحدمها

 :منهاو  األساليبهذه  تتعددف ،لكرتونيّةاإل املناصرة مالتحب تسمى  (،لكرتوينوسائل اإلعالم اجلديد )اإل

 كما  العريب، العامل يف يليه عّما وصول نسبة أكرب ميتلك الذي املوقع وهو ، Facebookفايسبوك -أ
 أو العامة الصفحات على سواء قاتلالتعلي ميزة عرب احلمالت مع والتفاعل املشاركة يف أوسع خياراتٍ  يتيح

 .الشخصيّة احلسابات أو اجملموعات يف

 من أكرب بشكلٍ  واملعلومات األخبار نشر يف تويرت على االعتماد يتم ما كثرياً   ،Twitter تويرت -ب
 ويف الطويلة، النقاشات عن بعيداً  امللّخصة املعلومات على تويرت مجهور تركيز يالحظ حيث فايسبوك،

 . ما - هاشتاغ - بوسمٍ  املرتبطة أو االنكليزيّة اللغة يف للحمالت عليه االعتماد يتم األحيان معظم

 والَفيت الشبايب للجمهور رسائلهم توجيه ، علىاحلملة صانعو يعتمد وهنا ،Instagram نستغرامإ -ج
 العامليّة األخبار شبكات بني حىت شائعاً  أمراً  - Story - القصة ميزة استخدام وأصبح ،خاص بشكلٍ 
 .Story - القصة ميزة يف األشهر هو أيضاً  Snapchat تطبيق ويُعترب

 عرب واملهتمني اإلعالميّة اجلهات إىل للحمالت اإلعالميّة الرسائل إيصال يتم واليت الربيديّة، اجملموعة -د
 الكثري الربيديّة للمراسلة Gmail خدمة عرب Google منصة وتقّدم احلملة، ختص بريديّة نشراتٍ  توجيه

 لغة أو ليزيّةواإلجن العربيّة باللغتني الربيديّة النشرات اعتماد يتم ما وكثرياً  املوضوع، هذا ختص اليت امليزات من
 .املستهدف اجلمهور

 ...كثرية  وبرامج أخرى أساليبٍ  على االعتماد وميكن

 احلملة شركاء -8

 :أساسيني بندين القسم هذا يف يندرج
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 واإلطالق التحضري من جزءاً  ونكونوي ،مباشر بشكلٍ  احلملة مع ونتعاونامل واألشخاص اجلهات - أ
 يف - املاحنة اجلهات تقرتحها اليت الشبكات أو ،احلملة يف الشريكة املؤسسات أو املنظمات مثل للحملة،

 .معها للتعاون خطّة بوضع وتقوم - للحملة ماحنة جهة وجود حال

 بتغطيّة هتتم اليت اإلعالميّة اجلهات أو الفرعيّة احلمالت إحدى مع تتعاون اليت واألشخاص اجلهات -ب
 العديد مشاركة مثل ،احلملة يف للمشاركة يتطوعون الذين واملشاهري النشطاء حىت أو ،انطالقها بعد احلملة

 . اإلنسانيّة للحمالت والفنانيني القدم كرة  العيب من

اجلدولة الزمنية للحملة بعد أن يقوم املرسل باختيار الوسائل اإلعالمية اليت سيستخدمها، فإنه بعد  -9
ذلك سيحدد االسرتاتيجية اليت ستسري عليها إذاعة ونشر الرسالة على مدار احلملة، ويطلق على هذه 

احملدد، وأن فرص التعاون بني  اخلطوة جدولة احلملة، واليت تسعى للتأكيد على أن كل فعالية تبدأ يف التاريخ
 الوسائل يتم استخدامها بشكل كامل، وهناك عدة طرق يف العرض اإلعالمي: 

 التوزيع بني الوسائل:*

جدولة عرض احلملة بانتقاء وسائل معينة يستهدف التأثري من مدخل أمناط املشاهدة ومن خالل 
 ن:تفضيالت الوسائل عند اجلمهور املستهدف ولذلك اسرتاتيجيتا

اسرتاتيجية التكامل: وهتدف هذه الطريقة إىل تكثيف النشاط اإلعالمي املوجه للتوعية تكثيفا زمنيا، أو  -أ
بالنسبة لقطاعات معينة من اجلمهور، أو بني فئات متعددة، أو خماطبة قطاعات متنوعة من اجلمهور من 

تياج إىل توعية وإرشاد سريع يف خالل استخدام جمموعة من الوسائل، وتفيد هذه الطريقة يف حالة االح
 بعض املوضوعات مثل األمراض الوبائية اليت تنتشر فجأة.

اسرتاتيجية التعاقب: وتعين القيام بتنفيذ احلملة اإلعالمية بكل جمموعة متجانسة من الوسائل  -ب
لصحف اإلعالمية )كالصحف واجملالت(، أو )اإلذاعة والتلفزيون( يف توقيت زمين معني، كأن تبدأ با

واجملالت لفرتة حمددة مث تعقيبها باستخدام اإلذاعة والتلفزيون، وتفيد هذه الطريقة يف بعض املوضوعات اليت 
 حتتاج إىل توعية مستمرة مثل التحسيس باحرتام قواعد الوقاية الصحية مثال.

بكثافة تبعا  التوزيع املستمر: مبعىن االستمرار من دون انقطاع خالل مدة احلملة الزمنية، ويستخدم*
 لإلمكانيات.
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*التوزيع املتقطع: أي اإلعالن يف فرتات معينة كاألسابيع واألشهر، ويتوقف اإلعالن هنائيا يف فرتات أخرى، 
ويناسب هذا النوع من احلمالت اليت تستهدف الوصول إىل اجلمهور مع قلة اإلمكانيات )اإلعالن 

 املومسي(.

ة خالل مدة زمنية حمددة من العام )شهرين مثال كموسم العطلة الصيفية *التوزيع املرّكز: ويعين تركيز احلمل
 مثال( وهكذا...

 كثافة اإلعالن:  -ج

وتعين كثافة احلملة خالل الفرتات الزمنية املختلفة حبيث تبدأ احلملة قوية جدا بإعالنات مكثفة، مث تتالشى 
 الوقت، وهلا عدة طرق، منها:تدرجييا والعكس تبدأ ضعيفة مث تقوى وتزداد كثافنها مبرور 

*اجلدولة املتساوية: أي أن تستمر بنفس الكثافة خالل احلملة )إعالن يف األسبوع، أو إعالن كل شهر(، 
 وهكذا.

 *اجلدولة املتالشية: أي أن يتم الرتكيز يف البداية مث يتناقص تدرجييا حىت النهاية.

 فتها وتقوى مع مرور الزمن.*اجلدولة املتنامية: حبيث تبدأ ضعيفة مث تزداد كثا

*اجلدولة املتزايدة املتناقصة: وهي ال تسري يف خط منتظم، بل أحيانا تزيد وأحيانا تنقص سواء بانتظام، أو 
 بغري انتظام، تبعا لظروف احلملة أو ظروف املتلقني أو أيّة ظروف وأسباب يراها خمطط احلملة مناسبة.

 حتديد خمصصات احلملة -10

امليزانية اإلمجالية للحملة، مث امليزانية الفرعية للفعاليات املختلفة اليت سيتم القيام هبا يف الوسائل يتم حتديد   
اإلعالنية، ويساعد حتديد هذه املخصصات يف البداية على معرفة االحتياجات وفقا لإلمكانيات املوجودة 

 10إىل  5وقد يتم ختصيص حوايل ويرتبط هبا أيضا اختيار الوسائل واالسرتاتيجيات وأشكال اجلدولة، 
 باملئة من ميزانية االتصال جانبا كتمويل للطوارئ عند تنفيذ عمل تصحيحي يف مسار احلملة.

 املصاعب -11

 مثل معها، التعامل وطريقة مواجهتها، ميكن ملصاعب احتماالت املناصرة محالت ُمعّدي يضع ما عادةً   
 مع يتزامن ما موضوعٍ  حول إعالميّة ضّجة احتماليّة أو احلملة جتاها ،السليب اخلطاب على الرد رسائل



27 

 

 الواردة االحتماالت مجيع تكون كي  منها احملتمل غري حىت األخرى املصاعب من الكثري و احلملة إطالق
 .العمل سري خطّة على خطراً  تشّكل وال احلسبان يف الواردة وغري

 احلمالت ميتقو  -12

 قامت الذي اهلدف يف التقّدم مدى قياس جيب الفرعيّة، نشاطاهتا بكافة الرئيسية احلملة من االنتهاء بعد  
 احلملة على القائمون يأمل اليت أو القريب املدى على سواء ، حتقيقها مت اليت األهداف وما ،ألجله احلملة

 .البعيد املدى على حتقيقها

 واملشاركني املتفاعلني عدد عن حصائياتإ و ،للحملة بيانيّة خمططاتٍ  وضع يتم ،األحيان معظم ويف  
 من أكثر إجيايب صدىً  القت قد معيّنة نشاطاتٍ  حتديد يتم ما وعادةً  النشاطات، عن الناتج والصدى

ويعترب تقومي احلملة خطوة غاية يف األمهية، ألنه على أساسها يتخذ مصممو احلملة جمموعة من  .غريها
 اإلجراءات مثل:

 إذا كانت الرسالة اليت تتضمها مفهومة ومقبولة لدى اجلمهور.*االستمرار يف احلملة 

 *تعديل الرسالة إذا كان يشوهبا بعض أوجه أو سوء الفهم.

 *وقف احلملة إن أثبتت فشلها وعدم فاعليتها.

ويتم التقييم على مراحل تنفيذ احلملة قبل التنفيذ وأثناءه، ويتم وضع وإرساء إجراءات التحكم     
راقبة كل مرحلة وعادة يتم توزيع األهداف الشاملة للحصول على جمموعة من األهداف لكل والسيطرة، مل

 شهر أما التقييم النهائي أو البعدي فهو يشمل على نوعني من التقييم: 

*التقييم الشكلي: يتم فيه تقييم مجيع العناصر واملواد املعروضة أثناء احلملة وتصاميمها والعناصر الفنية 
ا، كاملوسيقى واملؤثرات البصرية باإلضافة إىل توقيت وجدولة احلملة، واللغة املستعملة وتقنيات املدجمة هب

 الرتويج واألداء من مؤدي األدوار يف احلملة.

*تقييم املضمون أو التأثري: ويرتبط هذا التقييم عادة باهلدف املراد إحداثه من الربنامج ووفقا للتأثري املطلوب 
كون من الصعب قياس تأثري محلة التسويق االجتماعي على املدى القريب؛ إذ قد هتتم من الرسالة، وقد ي

 احلملة بتغيري السلوكيات اليت قد تعطي مؤشرات عن هذا التحول، من أمهها:
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اختبارات التذكر؛ حيث ختتار عينة من اجلمهور، ملعرفة مدى تذكرها للرسالة اليت تضمنتها احلملة، أو  -
 معينة منها، على أن يتم بوقت كاف بعد احلملة ال يقل عن الشهر.  أجزاء أو أفكار 

اختبارات التعرض لدراسة أمناط التعرض للحملة، من حيث أفضلية أوقات احلملة ومدى التعرض هلا  -
 أحيانا أو نادرا.

لة استطالعات الرأي، وذلك بقياس آراء اجلمهور واجتاهاهتم ودرجة معرفتهم مبوضوع الرسالة يف مح -
 التوعية.

 احلملة اإلعالمية الدينية:و عناصر العملية االتصالية يف شروط احملور الثالث: 

، عناصرها، ومصادر املعلومات يف الدينية شروط تنفيذ احلملة اإلعالميةاحملاضرة اخلامسة: 
 ، والتغذية املرتدةمضامني احلملة اإلعالمية الدينية

 :الدينيةشروط تنفيذ احلملة اإلعالمية  -1

لتنفيذ احلملة اإلعالمية، شروط جيب مراعاهتا من طرف صاحب أو مصمم احلملة، و ذلك لضمان    
 وتأكيد جناحها:

جيب أن يبدأ مصمم احلملة العمل، من خالل أكثر الوسائل انتشارا جلذب اجلماهري، و تعريفهم  _أ
مبوضوعات احلملة، ونشر املعلومات عنها، واملفرتض أن القائمني على احلملة واملخططني هلا، قد توصلوا 

قنوات املختلفة لتقدمي ملعرفة أنسب الوسائل االتصالية وصوال إىل اجلمهور، لتحقيق أهداف احلملة وفق ال
 املعلومات املتكاملة.

استخدام كل الوسائل والربامج املتاحة، واملتناسقة مع املقاصد الدينية للقائم باالتصال، و وفقا  _ب
للضوابط الدينية واألخالقية يف تنفيذ اخلطة، وكلما كان ذلك ممكنا، مع اجلمع بني كّل من نوعي االتصال: 

 إلضافة إىل االهتمام بالعوامل اجلاذبة للمنشأة أو اهليئة املشرفة على احلملة.اجلماهريي والشخصي، با

أن يوضع يف االعتبار استغالل املناسبات اليت تتشوق اجلماهري فيها، و تستعد نفسيا لتلقي األخبار  _ج
و هذا من وسائل اإلعالم، وتتبع األعمال و األفكار أو األنشطة لبعض املنشآت أو اجلهات املختلفة، 

اجلهد هو جهد العالقات العامة، اليت تسعى إىل عقد )مؤمترات، مهرجانات، زيارات للمضيفني و اجلمهور 
 ...( أو طبع كتيبات و مطبوعات خاصة.
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أن يكون واضحا، حتاشي عنصر النسيان عند اجلماهري بعد تنفيذ برنامج احلملة، و لذلك البد من  _د
و اسرتاتيجيات التكرار، و من املفضل  دام االسرتاتيجيات االتصالية،و استخاالهتمام بعملية التذكري، 

وجود مصدر واحد للتحدث باسم املنشأة، لتاليف أي تناقض يف املعلومات الصادرة عنها، و احلرص على 
املوضوعية و الصدق و عدم املبالغة، حىت يصور الربنامج اخلاص باحلملة و موضوعاهتا تصويرا حقيقيا و ال 

 هناك تناقض بني الواقع الفعلي و ما يبثه برنامج احلملة. يكون

اختيار التوقيت املالئم لبدء برنامج احلملة التنفيذية، و مراعاة األحداث السائدة يف اجملتمع، و كذلك  _ه
لدى –املنافسة أو املشاهبة؛ حبيث ال يقلل ذلك من االهتمام باحلملة، وال حيدث لبس  ةجهود اجله

 إلساءة اختيار التوقيت اخلاص باحلملة . -املتلقي

جيب على مصمم احلملة أن ينسق بني الرسائل و الوسائل اإلعالمية، اليت تقدمها اهليئة الدينية  _و
حبيث حتقق اهلدف املطلوب من احلملة اإلعالمية و جدولة املسؤولة، خللق صورة طيبة لدى اجلماهري، 

 احلملة )املدة اإلعالمية "احلجم" _ عدد مرات التكرار _ استمرار احلملة زمنيا ( .

جيب أن تقوم احلملة اإلعالمية على أساس اإلقناع بالصدق و تقدمي املعلومات الصحيحة، يف إطار  _ز
عن اإلثارة اليت حترك ردود الفعل الرافضة أو املعارضة للتغيري اخلاص  احرتام حرية الفرد و اجلماعة، مبتعدة

 بالسلوكيات .

أن يكون املوضوع املطروح للحملة ال ميكن معاجلته على أنه مشكلة حضارية، بل هو يف الغالب  _ح
 نتيجة لتغيريات اجتماعية و اقتصادية تفرضها مشاكل العصر .

ماس يف نطاق احلملة اإلعالمية يعترب ضروريا، و عنصرا جيدا، بل و من إن خماطبة العاطفة و إثارة احل _ط
 الضروري أيضا خماطبة عنصر املصلحة الشخصية .

ضرورة بناء احلملة اإلعالمية على طرح النماذج اإلجيابية، و تفضيلها على اجلوانب السلبية املقلقة و  _ي
 املستفزة للجمهور.

ة كافية، يتلوها متابعة على املدى الطويل، و أن يؤخذ يف االعتبار أن تسبق احلمالت دراسات ميداني _ك
 تفاوت طبقات اجلمهور املستهدف، و تقسيم احلمالت على أساس معايري زمنية خمتلفة.

االستفادة من القيم الدينية، و قيم وتقاليد اجملتمع، الثقافية و احلضارية التارخيية، اإلجيابية يف تقدمي  _ل
 اهتا .احلملة و شعار 
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ربط احلملة بأسلوب الثواب و العقاب، و العمل على تشجيع املشاركة الذاتية لألفراد و املنظمات غري  _م
 احلكومية يف احلملة .

 

 عناصر العملية االتصالية يف احلملة اإلعالمية الدينية:  -2

املقصدي الديين، ذي عناصر العملية االتصالية يف احلملة اإلعالمية، مع وضوح اجلانب هي نفسها    
 املرجعية الدينية اإلسالمية، والذي جيعل من احلملة اإلعالمية ذات طابع ديين.

 مصادر املعلومات يف مضامني احلملة اإلعالمية الدينية: -3

. دائم بشكل منها والتحقق املصادر تنويع ضرورة تربز هنا من احلقيقة، ميتلك وحيد مصدر من ما   
 املصداقية إلضفاء مالئما ذلك أن تبنّي  إذا مصادره، ذكر على القائم باالتصال حيرص قد احلالة، وحبسب

 للمصدر جيلب أن ميكن نشرها، أن رأى إذا هبا االحتفاظ على حيرص قد العكس، على أو األخبار على
 .هويتها عن الكشف عدم صريح بشكل املصادر هذه طلبت إذا أو …املتاعب

 يف مضامني احلملة اإلعالمية الدينية:ومن أهم مصادر املعلومات 

لكون حق التعبري عن إرادهتم إزاء القضايا مي مجيعا املواطنونف عالمي،هو أول مصدر لإل  :امليدان-
عن  ،. وهم الذين جيب أن يُسألوا بالدرجة األوىلواملوضوعات ذات الصلة املباشرة أو غري املباشرة بالدين

فئة من الناس د كل أن يقص إلعالميعلى اف. من األحداث وكل تلك املوضوعات احتياجاهتم وتوقعاهتم
أيًضا يف األرياف واملناطق املميزة(، من و )يف املدن الكربى، املهتمني حبسب توجه احلملة اإلعالمية الدينية

 .ومتطلباهتا، وحماولة ضمان تفاعلها أجل استطالع رأيها، وحتسُّس إدراكها

أكثر من سواها القدرة على أن تعيد املناقشة العامة  ،متتلك احملطات اإلذاعية احمللية اإلذاعية:احملطات -
القيم والدين، واالقتصاد، وانشغاالت الناس حول كل إىل واجهة مسائل ملموسة هتم اجلميع )مسألة 

تصل إىل شرحية   ، كما(...وتربية األطفال، إخلالصرف الصحي، والكهرباء، وحركة السري، املوضوعات ك
 كبرية من اجلمهور.

 رمسي بشكل التواصلب خموَّلةرمسية،  هيئة وكل ،اجلهات الرمسية واللجان املختصة إن :الرمسية املصادر-
 تسمح، و رمسية مصادر تشكلفهي  ،خالل احلمالت الصادرة اجلزئية النتائج إىل باإلضافة احلملة، خالل
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 هذا إزاء النقد يف وحّسه تيّقظه على حيافظ أن ى اإلعالمي،لع ينبغي ذلك، ومع. الشائعات من باحلد
 كما قد تأخذ املصادر الرمسية يف احلمالت اإلعالمية الدينية، الشكل اآليت:  .املصادر من النوع

 وكنصوص. الكتب واملؤلفات كمرجعية -

  .العلماء واملفكرون وأهل االختصاص من كل علم وفن -

 كوزارات الشؤون الدينية، ووزارات األوقاف. املؤسسات الدينية: -

التجارية اليت هلا أنشطة دينية، كوكاالت السياحة املتخصصة يف احلج والعمرة، أو اليت هلا  املؤسسات -
 مواد حتتاج إىل تسويق.

 :األخرى اإلعالم وسائل كذلك-

 استعمال إعادة يتالىف أن بالقائم باالتصال حريّ  ،لذا. مباشر غري مصدر سوى اإلعالم وسائل ليست   
 خاطئة معلومة بث يف كبري  خطر لوجود وذلك منها، يتحقق أن دون من زمالء من مأخوذة أخبار

 .املستمعني ثقة وخسارة جنائية ملالحقة والتعرض

 بأنشطته هبكامل اإلنرتنت وجمال ،واملدّونات ،االجتماعي التواصل شبكات ،ياإلعالم ينسى أاّل  وجيب   
 البحث حمرّكات على إنذارات إنشاءو  ، من أجل التحقق والتبني،حبذر يتعاطى معها أن على تواصلة،امل
 املعلومات بتلّقي يسمح ، فإن ذلك(أو "اسم النشاط" البلد" "اسم وضع خالل من غوغل إنذارات مثاًل،)

 .يومي بشكل املتاحة

 التقييم وقياس األثر :احلملة والتغذية املرتدة -4
، وهذا منطق خاطئ، ألن االسرتاتيجية مزودة اعتقاد بأن االسرتاتيجية رهان ومقامرة ال ميكن قياسهاهناك 

ضمنا بآليات للتقييم، ميكنها من تقليص األخطاء وتفادي التوجه إىل الوجهة اخلاطئة، وهذه بعض أشكال 
 التقييم: 

 ملستهدف.قياس االنتباه للرسالة قبل وبعد التعرض هلا من قبل اجلمهور ا -

 ترمجة نتيجة القياس أثناء التنفيذ إىل نشاط )فعل( للتصحيح أو الدعم. -

 رجع الصدى عن خمتلف الفعاليات املنجزة. -



32 

 

 تعقب حجم وطبيعة التغطية اإلعالمية جغرافيا وإدراكيا من قبل اجلمهور املستهدف. -

 حجم رسائل االستعالمات اليت يبعثها اجلمهور وطبيعة مضموهنا. -

 حجم الدعم اجملتمع واملادي )اهلبات( الذي تلقاه احلملة يف سبيل إجناحها. -

 :على الراجعة التغذيةوتعتمد    

 احلملة انتهاء بعد ما حبوث – احلملة أثناء حبوث – املتقدمة التغذية حبوث

 أهداف التقومي:

 يساعد على التعرف على مدى ما حققته املؤسسة أو الفرد من أهداف.-1

 التعرف على التغريات اليت طرأت على األفراد.-2

 التعرف على مدى منو العالقات املهنية بني الزمالء.-3

 مدى إجيابية الربامج.-4

 يهدف لنمو اقتصادي.-5

 التعرف على التغريات اليت طرأت على املؤسسة.-6

 مدى ما حققه االقتصاد من أهداف.-7

 داخل املتعلقة بالعمل داخل املؤسسة.يستخدم االختيار القروض واملبادئ وامل-8

 جماالت التقومي:

 لتحديد منو األفراد.-1

 لتحديد الفاعلية "الربامج واإلمكانيات".-2

 *وسائل التقومي:

 هي متعددة ولكنها ال خترج عن كوهنا وسائل حبث علمي تعتمد على التجريب والقياس.
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 النظريات اإلقناعية يف تصميم وتنفيذ احلملة أمهية احملور الرابع: 
احلمالت اإلقناعية وعالقتها باالجتاه واملعتقدات، مراحل العملية  احملاضرة السادسة:

 اإلقناعية، والنظريات اإلقناعية
 اإلقناع عبارة عن عملية تتقامسها عدة مراحل، حىت تصل إىل النتيجة املرجوة، وهي التأثري يف سلوك الفرد   

أو سلوك  ،تغيري موقفوهو عملية هتدف إىل يف املواقف واملعتقدات، والنيات والدوافع أو السلوكيات، 
أشخاص آخرين، ويتم ذلك باستخدام كلمات  شخص أو جمموعة، جتاه حدث معني أو شخص أو

مزيج منها، وهو أيضا أداة تستخدم يف كثري  ستدالل أواالمكتوبة أو منطوقة لنقل املعلومات واملشاعر، و 
   من األحيان يف السعي لتحقيق مكاسب شخصية مثل الدعاية االنتخابية أو املفاوضات التجارية أو غريها. 

على أنه حماولة مقصودة من جانب املرسل  ،اإلقناع  Bettinghausبيتنجوس وقد حدد الباحث    
 .ات املستقبل، من خالل نقل بعض الرسائللتغيري معتقدات أو اجتاهات أو سلوكي

ويُعرَّف اإلقناع بأنّه عملية إيصال األفكار واملعلومات والقيم، سواًء باإلحياء أو التصريح مبراحل معيّنة،     
 .االتصالوشروط موضوعية وذاتية مساعيدة، من خالل عملية 

 معينة، رسائل يصالإ عرب ،املتلقي سلوكيات تغيري املرسل فيه حياول ،االجتماعي التأثري من نوع هوأو    
 .املطلوب التغيري على تساعد

 :واملعتقدات والقيم باالجتاه وعالقتها قناعيةاإل احلمالت

 القيم مع مباشرة ترتبط ،الناس حياة يف مهمة أشياء حول ،جديدة عادات زرع قناعيةاإل احلمالت حتاول 
 تغيري ىلإ يتجاوزها بل ،االجتاهات تغيري عند اهلدف يقف ال ،قناعيةاإل احلمالت من الكثري ويف ،الدينية

 .السلوك

 :يلي فيما واالجتاهات واملعتقدات القيمب قناعيةاإل احلمالت عالقة تربز

 .تغيريمها من سهلأ والسلوك االجتاه وتدعيم تعزيز -1

 .تغيريه من أسهل االجتاه تكوين -2

 .االجتاه تغيري من سهلأ السلوك تغيري -3
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 اإلقناعية: عمليةالمراحل 

 ،غرضها وحتقق هدفهاوهتدف هذه العمليّة إىل بيان أساليب إشباع حاجات الفرد وحتقيق رغباته، لتؤدي   
 :اآلتيةراحل املوهي عملية تتم عرب 

مرحلة الوعي بالشيء: وهي املرحلة اليت خيترب فيها الفرد أو اجلماعة ألول مرة الفكرة أو التصور أو  -1
 االجتاه اجلديد، ويف هذه   املرحلة قد حيتفظ الفرد مما قيل له، وقد يرفض ذلك مطلقا.

هذا األمر أو  مرحلة املصلحة واالهتمام: ومنها حياول الفرد أو اجلماعة تلمس مدى وجود مصلحته يف -2
االجتاه، وتتولد لدى الفرد رغبته يف التعرف على وقائع الفكرة والسعي إىل مزيد من املعلومات بشأهنا، 

 ويصبح الفرد أكثر ارتباطا من الناحية النفسية بالفكرة.

الجتاه ا مرحلة التقييم أو الوزن: وفيها يبذل الفرد جهدا للمقارنة بني ما ميكن أن يقدمه هذا األمر أو -3
اجلديد من فوائد وبني ما تقدمه له ظروفه احلالية القائمة فعالً، مبعىن املوازنة بني اإلبقاء على األفكار 

 واالجتاهات القدمية أوتغيريها وما ترتب عن كل خيار من فوائد أو مصاحل سواء كانت مادية أو معنوية.

بض الشيء من قبل الفرد أو اجلماعة من مرحلة احملاولة أو االختيار: اختيار أو جتريب أو جس ن -5
ناحية، وحماول ة التعرف على كيفية االستفادة منها من ناحية ثانية، أو إذا ما اقتنع بفائدهتا فإنه يقرر أن 

 يتبناها ويطبقها على نطاق واسع، أما إذا مل يقتنع جبدواها فإنه يقرر رفضه.

شفهيا وعمليا بالفكرة  ،إىل حالة اإلقناع الكامل ،جلماعة: وفيها يصل الفرد أو ا)االقتناع( مرحلة التبين  -6
  وتصبح جزءا من الكيان الثقايف أو االجتماعي للفرد واجلماعة. ،اجلديدة

 

 النظريات اإلقناعية:

انطلقت هذه النظرية من آراء وأفكار "ميشال لوين" املتخصص يف نظريات  نظرية التاءات الثالث: -1
اعتبار أّن التوعية والتشريع والتتبع أو املراقبة هي مراحل لعملية التأثري واإلقناع يف  اإلقناع يف االتصال، على

سلوك الفرد يف االتصال، ومن هذه املسميات الثالثة اشتق اسم نظرية التاءات الثالث، اليت تدرس عملية 
 :سيتم التعرف على هذه املسمياتف ،التأثري
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األخطاء "بالرباهني املقنعة اليت تدخل إىل  قوميوت ،اإلقناع اللساين: تعتمد التوعية على آليات التوعية -أ
 :عقول املتلقني" والتوضيح، ولذلك يشرتط يف مجيع معلومات املرسل

 .أن تكون بسيطة لكي يتم إدراكها حىت يسهل فهمها -

 .يشرتط عدم التناقض لتنال املصداقيةكما   -

أن يتم صياغة الرسالة وحتديد حماورها بصورة واضحة حىت تنال إقناع املتلقي، إذ جيب أّن يفهمها دون  -
 .احلاجة إىل بذل جهد زائد

واليت ميكن أن  ،أو التحيز يف التعامل مع األفراد ،املوضوعية وعدم االنطالق من األفكار الذاتية واملسبقة -
 ومتنع الوصول إىل اهلدف. تكون عائًقا يف مسار توعية األفراد 

من خالل إصدار  ،أن مرحلة التوعية والتفهيم جيب تعزيزها مبرحلة موالية ،ميشال لوينيرى  التشريع:-ب
أّن التوعية وتوضيح  ،جيعل الفرد ميتنع عن خمالفتها، حيث يرى لوين ؛ األمر الذيقانون يدعم الفكرة

كاٍف للتأثري والتغيري يف سلوك الفرد، أو لردع أفراد عن فعل   األشياء والفوائد من أمر ما وبيان املخاطر غري
شيء ما حيمل فيه مضرة هلم وللمجتمع، فالتشريع يلعب دورًا إجيابيًا من خالل ممارسة نوًعا من الضغط 

 على املتلقي حىت يساير املرسل يف مضمون رسالته. 

إلقناع والتأثري البد من املراقبة واملتابعة للعملية  يف أّن جناح عملية ا ميشيل لوينيرى  التتبع أو املراقبة:-ت
ككل خاصة وأن اإلنسان حيتاج إىل التأكيد والتذكري باستمرار حىت يف أبسط األمور، فهذه املرحلة تعمل 
على تذكري الفرد والتأكيد عليه بضرورة احرتام القانون وتنبيه املخالفني ومراقبة غري املهتمني، وهذه املرحلة 

ن درجة األمهية لدى الفرد املتلقي للرسالة اإلقناعية وتعطي املصداقية جلدية العملية االتصالية، كما تزيد م
 أهنا تعمل على جذب غري املهتمني، ما يزيد من فعالية الرسالة وحيويتها يف اإلقناع والتأثري.

 نظرية التنافر املعريف: - 2    

تعد هذه النظرية إحدى نظريات اإلقناع يف االتصال، اليت تبحث يف تعارض املعرفة أو تنافرها بالنسبة    
للشخص املتلقي، وهذه النظرية تعين أن يف داخل الفرد يوجد اجتاهات متنافرة ومتعارضة، واإلنسان جيعل 

ه، حيث أّن العالقة بني معرفة من اجتاهاته متفق عليها أو أن تكون متفقًة مع بعضها البعض ومع سلوك
الفرد وطريقة تصرفه هبا ليست سهلة أو بسيطة ألن الناس بشكل عام يتصرفون بطرق تتفق مع ما يعرفونه، 
ومن هنا تنطلق نظرية التنافر والتعارض يف املعرفة من خالل عدم وجود اتفاق سيكولوجي، واالتفاق ال 
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هذا يدخل يف دائرة االحتمال وليس النظرية أو الفرضية الحقا، يفسر العملية االتصالية بل يربر العملية و 
لكن من احملتمل أيًضا أّن يَقديَم الشخص على سلوك معني دون أّن ميتلك مربرات كافية، وبعد أن يقدم 

 الشخص على هذا السلوك حياول البحث عن تربيرات إضافية لسلوكه.

يف نظريات اإلقناع يف االتصال حول نظرية التعارض والتنافر وتبًعا آلراء الباحث "ليون فستنغر" املفرتضة   
يف املعرفة، أّن اإلنسان حياول العمل على جعل اجتاهاته وآرائه تتفق مع بعضها البعض ومع سلوكياته، 

 حيث ينبع من هذا االفرتاض ل "فستنغر" عدد من النتائج اهلامة واملثرية فيما يأيت:

ية تنطوي على اختيار بني بدائل، أو اختاذ قرار سيؤدي إىل حدوث حالة من أّن التنبؤ بأي عملية اتصال -
التنافر، خاصة إذا كان البديل الذي مل يتم اختياره يتضمن على خصائص سلبية، حيتمل أن جتعل الفرد 

 يرفضه.

البديل الذي مل يتم  حالة التنافر اليت تولد بعد أّن يتم اختاذ القرار، جتعل مزايا اخليار البديل تزيد من مزايا -
 اختياره.

 نظرية حتليل اإلطار اإلعالمي:  

ُتعد نظرية حتليل اإلطار اإلعالمي إحدى نظريات اإلقناع يف االتصال وواحدة من روافد الدراسات  
االتصالية احلديثة، حيث تعمل هذه النظرية بالسماح للباحث بأن يقيس احملتوى الضمين للرسائل اإلعالمية 

ها وسائل اإلعالم، كما أهنا تقدم تفسريًا منتظًما لدور وسائل اإلعالم اجلماهريي يف تشكيل اليت ترسل
االجتاهات واألفكار حول القضايا املهمة على الساحة وعالقة ذلك باستجابات اجلمهور الوجدانية واملعرفية 

 لتلك القضايا.

 حّد ذاهتا على مغزى معني، بل تكتسب وتفرتض نظرية حتليل اإلطار اإلعالمي، أن األحداث ال تقوم يف  
مغزاها خالل وضعها يف إطار ينظمها وحيددها ويضفي عليها قدرًا من االتساق، بالرتكيز على بعض 
جوانب املوضوع وترك وإغفال جوانب أخرى، فاإلطار املعريف هو الفكرة احملورية اليت تنتظم وتركز حوهلا 

قضية ما، يعين اختيارًا متعدًدا لبعض جوانب القضية أو احلدث األحداث اخلاصة، واإلطار اإلعالمي يف 
وجعل القضية أكثر بروزًا يف النص اإلعالمي، وكذلك استخدام أسلوب حمّدد يف وصف املشكلة وتقييم 
أبعادها وحتديد أسباهبا وطرح حلول مقرتحة بشأهنا، وفيما تقّدم كان حديثًا موجزًا مفّصل حول نظريات 

 تصال.اإلقناع يف اال
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 اإلقناع من وجهة النظر اإلسالمية تكملة نظريات اإلقناع+ احملاضرة السابعة:
لإلسالم شأن آخر مع اإلقناع والتأثري، ولعل استكشاف الوجهة اإلسالمية يف اإلقناع والتأثري، أفضل ما     

يكون يف النظر يف اآليات اليت توجه إىل أساليب الدعوة، مع النظر إىل التطبيقات القرآنية والنبوية يف ذلك، 
ىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة وجادهلم باليت ادع إ ﴿وقد حتدث علماء املسلمني وبينوا ما جاء يف قوله: 

(، وهو األساس الذي ينبين عليه تأصيل أسلوب اإلقناع والتأثري يف هذا 125)النحل ﴾هي أحسن...
 اإلطار وذلك يف اجلوانب اآلتية:

الدعوة تكون بأسلوب اإلقناع والتأثري باحلكمة واملوعظة احلسنة. يقول الفخر الرازي:  اجلانب األول:-
ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة وجادهلم باليت هي ﴿"ومن لطائف هذه اآلية أنه قال: 

 فقصر الدعوة على هذين القسمني، أما اجلدل فال يدعى به بل املقصود منه غرض آخر مغاير ﴾أحسن
للدعوة؛ فلهذا السبب مل يقل: ادع إىل سبيل ربك باحلكمة واملوعظة احلسنة واجلدل احلسن، بل قطع 
اجلدل عن باب الدعوة، وإمنا الغرض منه شيئ آخر وهللا أعلم"، وذكر يف التفسري )ادُع( من بُعيثت إليهم، 

احلكمة معناها، إقناع العقول إىل سبيل ربك إىل اإلسالم، احلكمة معناها باملقالة احملكمة، فالدعوة ب
بالربهان واملوعظة احلسنة، ومعناها طمأنينة القلوب ، واجملادلة باليت هي أحسن، معناها حوار املخالفني، 

 .واختيار الوجه األيسر، واستعمال املقدمات املشهورة تسكينا لشغفهم

الصائل فإذا عارض احلق معارض،  كما يقول ابن تيمية: "وأما اجلدل فال يُدَعى به بل هو من باب دفع   
فجعله فعال مأمورا به مع قوله )ادعهم( فأمره بالدعوة  ﴾وجادهلم﴿جودل باليت هي أحسن؛ وهلذا قال: 

باحلكمة واملوعظة احلسنة، وأمره أن جيادل باليت هي أحسن وقال يف اجلدال: "وأمره أن جيادل باليت هي 
عظة، ألن اجلدال فيه مدافعة ومغاضبة، فيحتاج أن يكون باليت أحسن ومل يقل : باحلسنة، كما قال يف املو 

هي أحسن، حىت يصلح ما فيه من املمانعة واملدافعة، واملوعظة ال تدافع كما يدافع اجملادل، فمادام الرجل 
 قابال للحكمة أو املوعظة احلسنة أو هلما مجيعا مل حيتج إىل جمادلة". 

: للحكمة عدة معاٍن يف السياق القرآين، وقد ذهب املفسرون يف معناها يف سياق هذه اجلانب الثاين-
 اآلية إىل ثالثة أقوال: 

 األول: أهنا "اسم جيمع بني العلم والعمل به"، واملقصود علم الكتاب والسنة والعمل هبما.-

 .الثاين: مراعاة مقتضى احلال، أو دعوة كل مدعو حبسب حاله وقبوله وانقياده-
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الثالث: الدليل الصحيح احملكم واحلجة القطعية، واليت تبدو أكثر مالءمة للمقصود اخلاص، يف سياق -
 األساليب الواردة يف اآلية ما جاء يف املعىن الثالث.

املوعظة احلسنة الواردة يف اآلية، تعين الدعوة إىل هللا بالرتغيب والرتهيب، ويرد هذا املعىن  اجلانب الثالث:-
التفسري بعبارات خمتلفة، إال أن الذي ينبغي التأكيد عليه أن هذه املوعظة أو الرتغيب والرتهيب إذا   يف كتب

كانت مبا جاء يف كتاب هللا فهي حق وصدق ألن كتاب هللا كذلك حق وصدق، وعلى الداعي هبا أن ال 
والدالئل اإلقناعية مشابه يدعو إال مبا هو حق وصدق، ويبدو أن ما ورد عند البعض بأهنا األمارات الظنية 

ملعىن احلجة اخلطابية عند اليونان، وما جاء عن رسول هللا سواء كان أمرا وهنيا أم خربا، فال جيوز أن يوصف 
بأنه ظين بل هو حق وصدق، وإن كان هناك بعض النصوص الظنية من حيث الداللة ال من حيث 

 الثبوت، كما يف القرآن الكرمي واحلديث الشريف.

؛ فهي  نظرا إىل التطبيقات العملية ألساليب اإلقناع والتأثري يف كتاب هللا وسنة رسوله  نب الرابع:اجلا-
ختاطب عقل اإلنسان وتستثري عاطفته لاللتزام والتطبيق، ومن األفهام القاصرة الظن بأن كتاب هللا أو سنة 

ذلك ميكن القول بأن أسلوب اإلقناع نبيه ال حتوي حججا عقلية، بل هو مليء باحلجج العقلية اليقينية، وب
 والتأثري الذي ينبغي أن يكون يف دعوة الناس إىل اإلسالم أظهر ما يكون يف هذين اإلطارين:

 األول: أسلوب اإلقناع والتأثري باحلجج القطعية.-

 الثاين: أسلوب اإلقناع والتأثري العاطفي.  -

ية، واإلدارية، وغريها ال خترج عن هذين اإلطارين يف كثريا من الدراسات النفسية، واالجتماعية، والرتبو   
تناول أساليب اإلقناع والتأثري، وإن تعددت املفردات والتفريعات والنماذج، أو اختلفت االصطالحات 
واأللفاظ، وذلك عائد إىل التكوين العقلي والعاطفي لدى اإلنسان، ألن اإلنسان إما أن يتم إقناعه عن 

 طريق االقتناع العقلي وهذه األساليب واألفانني:طريق العاطفة، أو عن 

هي احلقيقة أدوات تؤثر يف املتلقي؛ ملا فيها من التفاتات تعطي للمتلقي القوة يف التلقي، وتؤثر على    
تقبل الرسائل اإلعالمية أو الدعوية؛ وألهنا بذلك تؤثر على إزعاج العقل ككل، لكي يستعد ملا يُستحَصل 

اإلزعاج: هو استثارة جلوانب متعددة منها: استثارة جلوانب العاطفة، وجوانب الغرابة يف من املرسل، وهذا 
الرسائل، وتكرار الرسالة، والتقسيم، وإعمال العقل والقلب ومسايرة هذا األسلوب والدخول معه يف 

ة ما يلقى إليه، التجاوب، وإىل غريها من االستثارة اليت تؤدي إىل هتيئة العقل والقلب لالستماع، أو مشاهد
 والقضاء على ما حياول أن يقطع هذا التواصل وبالنتيجة هو إشعار بتقبل الدعوة.
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 مما سبق، ميكن استنتاج مجلة من النقاط، أمهها:استناجات: 

 اجلدل ليس هو سبيل الدعوة. -

 الدعوة باحلكمة معناها، إقناع العقول بالربهان واملوعظة احلسنة. -

 نينة القلوب.احلكمة معناها طمأ -

 حىت اجلدال يكون باليت هي أحسن. -

 أن احلكمة واملوعظة احلسنة تغين عن اجلدال. -

للحكمة معاٍن عدة، منها دعوة كل مدعو حبسب حاله وقبوله وانقياده، وقيام اإلقناع على الدليل  -
 الصحيح احملكم واحلجة القطعية.

 والرتهيب. اإلقناع يف الدعوة إىل هللا يقوم على بالرتغيب -

 ؛ خياطب عقل اإلنسان ويستثري العاطفة لاللتزام والتطبيق. التأثري يف كتاب هللا وسنة رسوله  -
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 احملور اخلامس: عرض ومناقشة بعض النماذج التطبيقية:

 :انتخابيةمحلة إعالمية منوذج ملراحل احملاضرة الثامنة: 
هي عبارة عن حتليل موقف الناخبني قبل الدخول يف احلملة االنتخابية  مرحلة العرض) جس النبض (:_ 1

من الضروري قبل البدء بالرتشح توضيح نقطة البداية عن عرض تقدير و قياس مواقف الناخبني ,مبعىن آخر  
كما يردها الدكتور زكي حممود هاشم "ما هي صورة املرشح لدى اجلماهري ؟" وهل اجتاهات حنو املرشح 

ة؟ و هل هناك اجتاهات سلبية اليت يلزم حتويلها إىل اجتاهات اجيابية؟ومن أمثلة ذلك أن حتل املشاركة اجيابي
الوجدانية و التعاطف و التأييد حمل اخلصومة و العدوان و القبول حمل التعصب و االهتمام حمل الالمباالة و 

 .فتور املشاعر و املعرفة و الفهم حمل اجلهل

منها املالحظة و استطالعات الرأي و دراسة  ،و جتري عملية جس النبض باستخدام عديد األساليب    
كما   ،اجتاه هيئة الناخبني مع تتبع كل ما يكتب يف الصحف وما يذاع يف التلفزيون أو اإلذاعة ،أو مسح

و فور  ،يف هيئة الناخبني يقوم املرشح مبمارسة بعض االتصاالت التمهيدية بقادة الرأي و اجملموعات املؤثرة
و البد من أن يصاحب  ،يبدأ املرشح التقدم ملختلف قطاعات وشرائح اهليئة االنتخابية ،التقدم للرتشح

  .و يتالزم مع هذه املرحلة تعيني خرباء يف الدعاية االنتخابية ،ذلك برنامج املرشح االنتخايب

أساليب االتصال املتاحة و املالئمة لكل فئة من فئات  يبدأ املرشح يف املرحلة مبمارسة مرحلة االنتشار: _2
و من أهم أساليب االتصال يف هذه  اهليئة االنتخابية مستخدما كل و سائل االتصال املعربة و املؤثرة،

 .املرحلة أسلوب التكرار و اإلحلاح

مجاعات  و كذلك ،يكون عن طريق التواصل مع اهليئات و املؤسسات العظمى االنتشار العمودي: - 
أو يف عملية التأثري يف هيئة الناخبني  ،سواء يف عملية الدعم املايل للحملة ،الضغط اليت هلا تأثريات كربى

ملا هلم من أثر يف عملية الرضا عن املرشح قبل و أثناء و بعد  ،فضال عن رجال السياسة و العسكريني
  .احلملة االنتخابية

اليت توظف االتصال الشخصي  ،مد على العالقات السياسية العامةتعت ،وعملية االنتشار العمودي هنا   
ثناء أاستعمال العالقات العامة  ،نه من الضروريأ Jean Paul Charmesإذ يرى  ؛املباشر بدرجة

و ، املناضلني و خمتلف اجلماهري ) ،هنا تعمل على إنشاء عالقة بني املرشح ) احلرب(إإذ  ؛احلملة االنتخابية
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و توفري اجلو املالئم الذي يسعى إىل حتقيق اهلدف  ،واجلماعات الضاغطة و اجلمهور الكبري(قادة الرأي 
 النهائي للمرشح.

يف حماولة ملسح كل فئات الناخبني و التأثري  ،يركز هذا املستوى على مجهور الناخبني االنتشار األفقي: -
و هذا ما يؤمن للمرشح )احلرب( من  ،بيةمبختلف الوسائل املستعملة و املتاحة يف احلملة االنتخا ،فيها

 .احلملة

بتحديد موقع املرشح  -و بكل دقة-يف هذه املرحلة يقوم خمطط احلملة االنتخابية  مرحلة الرتكيز : _3
و مدى قربه أو بعده عن  ،حتديد قوة متركز املرشح املنافسو  ،و كذلك موقع هيئة الناخبني منه ،املنافس

إذ جيري الرتكيز على فئة احملايدين بالدرجة  ؛مث حماولة حتديد فئات املؤدين و املعارضني و احملايدين ،الفوز
 األوىل.

املراحل السابقة و ال سيما  ،و على استطالعات الرأي لتقييم ،و تعتمد مرحلة الرتكيز على دقة املالحظة   
حىت يتم الوصول إىل أكرب عدد من  ،ه املرحلةسرتاتيجية جديدة يف هذاو حماولة بناء  ،مرحلة االنتشار

وال يكون  ،كما متتاز هذه املرحلة مبتابعة محلة املنافسني و الرد على دعايتهم املضادة  ،أصوات الناخبني
 ذلك إال بتخصيص جهاز خاص لرصد حتركات اخلصم .

 مرحلة احلسم : _4

 اجتاهات ىلإيف اجتاهات املعارضني و حتويلها و حماولة التأثري  ،هي مرحلة اهلجوم على املرشح املنافس  
و توجيه الضربات  ،و حماولة النيل من برناجمه االنتخايب ،ىل املرشح املنافسإعن طريق توجيه النقد  ،يدتأي

ن تلك املرحلة تكون أل ،حبيث ال يوجد الوقت الكايف للرد على تلك االنتقادات ؛الدعائية )املشروعة(
 .احلملة االنتخابيةهناية مبعىن  ،السابقة لعملية التصويت خالل الساعات األخرية

مثل تأييد أحد الشخصيات  ،املرحلةهذه خالل  الدعائية و كثريا ما يلجأ بعضهم إىل إخراج املفاجآت    
أو انضمام أحد اجلماعات السياسية )مثلما حدث يف تدعيم حركة جمتمع السلم يف  ،املؤثرة للمرشح

  ،أو االجتماعية ،أو الدينية ،ىت هناية احلملة االنتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة(اللحظات األخرية ح
خالل هذه املرحلة بقصد التأثري النهائي يف هيئة  ،املبتكرة ىل ممارسة أساليب الدعايةإكما يلجأ بعضهم 

اقه األخرية من أجل فال بد للمرشح أو احلرب من لعب أور  ،و مبا أن هذه املرحلة هي األخرية. الناخبني
 إحراز الفوز و ذلك حبسم عملية التصويت قبل أواهنا لصاحله .
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ن أو  ،تبدأ مرحلة املتابعة واملراقبة منذ اليوم األول لوضع احلملة وضع التنفيذ  :متابعة احلملة اإلعالمية -
و  ،النجاحات ألهنا تساعد يف الوقوف على ،املتابعة خالل هذه املرحلة تعد من أهم األمور املهمة

خالل مراحل  ،و التعرف على االحتياجات اليت يتطلبها العمل التطبيقي ،و الصعوبات ،اإلخفاقات
 .التنفيذ

و كمثال على ذلك الرقابة أو املتابعة خالل احلمالت االنتخابية : فهي عبارة عن فحص نتائج األداء  - 
وعليه فجوهر العملية الرقابية يكمن يف  ،نوعاالفعلي و مقارنتها مع األهداف املسطرة يف اخلطة كما و 

نه ينحرف عن اخلطة املوضوعة أثبت أذا إ .قياس األداء للتأكد من مطابقته للخطط املرسومة و تصحيحه
 ،ذلك أهنا تنصب يف مجيع األنشطة اخلاصة باحلملة االنتخابية ؛و الرقابة عملية شاملة .للحملة االنتخابية

 ني و الوسائل الدعائية وكيفية العمل و صرف األموال .و أمهها األفراد العامل

الذي ينتظر وقوع  ،ن كانت وظيفة املراقب أو املتابع وظيفة إصالحية تشبه وظيفة رجل املطافئأفبعد    
و العمل على منعه قدر املستطاع و  ،أصبحت وظيفة تسعى للتنبؤ باخلطأ قبل وقوعه ،خطأ ليقوم بإصالحه

 تكمن أمهية املتابعة فيما يلي:

جناز يسري حسب ما هو مقرر له يف و التأكد من أن اإل ،حسن سري العملعملية ضرورية للتأكد من   
 بكل عنصر من عناصر العملية اإلدارية و بشكل خاص التخطيط . أهنا ذات عالقة ،اخلطة

ا ذ تعتمد على التخطيط اعتمادا كليا و ترتبط ارتباطإ ؛مالزمة لوظيفة التخطيط عة وظيفةلذلك جند املتاب   
دون من نه ال رقابة صحيحة أمبعىن هلا، فهو عملية سابقة و الحقة  ،وثيقا يكاد يكون ارتباطا عضويا

الرقابة  من نتائج القيام بعملية ،و ميكن للمخطط يف هذه احلالة أن يستفيد عن طريق التغذية املرتدة ،خطة
  .ةالرقابيف تعديل خططه مبا يتالءم و األوضاع الىت تكشف عنها 

ومن بني األهداف األساسية للمتابعة هو خضوع كل شيء داخل إدارة احلملة للتوجيه و املتابعة كما أنه    
نبيه على فمهمة املتابع هنا تنحصر يف الت ،تعبري شامل عن اإلشراف و قياس األداء و تعيني املهام احملددة

و لكن قبل استفحال  ،ند حصولهعاخلطأ  لىأو التنبيه ع ،قبل وقوعه فيحول بذلك دون حصولهاخلطأ 
 أمره.
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 احملاضرة التاسعة: تابع لعرض ومناقشة مناذج من احلمالت اإلعالمية:

 مضادة دفاعا عن اإلسالم: إعالمية منوذج حلملة-

 وسائلها وهلا املتعددة أساليبها هلا – الشرق أو الغرب من سواء – اإلسالم ضد اإلعالمية احلمالت إن
 كلها  املسلمني ديار تغطي أصبحت قد لإلسالم املعادية اإلعالمية احلمالت هذه أن يف جدال وال املختلفة

 النيات لدينا وجدت لو يهون أن ميكن ثقيال عبثا هلا التصدي جيعل ما وهذا واخلرباء املال متلك وهي
 .الصادقة والعزائم اخلالصة

 :التصدي طرق    

 املتأنية الدراسة :أوال

 يعرف ومل هواء من دعائم على تقم ومل فراغ من تبدأ مل اإلسالم ضد املوجهة اإلعالمية احلمالت إن    
 وتغذيها عليها تشرف مستنري ومنهج مدروسة خطة وفق تسري إهنا بل االستهالك وال االرجتال منهجها

 لكي مضنية جهودا املؤسسات هذه وتبذل والكفاءات اخلربات ذوي من العديد تضم كربى  مؤسسات
 وعبيد إشاراهتا رهن ويكونون هلا يستجيبون أعضاء والصغرى منها الكربى اإلعالم وسائل شىت يف هلا يكون

 .توجيهاهتا

 متارس اليت ،لألرض املالئمة األساليب وتصوغ وتنسق وختطط تدرس مؤسسات بإزاء فنحن إذن    
 إعاقة األقل على أو ،خطته إلفساد النشاط هلذا التصدي إمكانيات كل  ،احلسبان يف واضعة فيها نشاطها
 على اإلعالمية للحمالت التصدي طرق بصدد وحنن – علينا يفرض ما وهذا ،مهته من والتثبيط مساره

 واخلطط باألفكار وتغذيها احلمالت هذه توجه اليت للمؤسسات املتأنية بالدراسة نبدأ أن – اإلسالم
 االرجتال من جمردة موضوعية علمية دراسة تكون أن املتأنية الدراسة هذه من واملطلوب والوسائل واألساليب
 .واالنفعال والعواطف

 الدقيق اإلحصاء هذا ولكن طبيعي شيء وهذا الدقيق اإلحصاء على املتأنية الدراسة هذه تعتمد وقد    
 على كثريا  تعتمد واليت لإلسالم املعادية املؤسسات فلدى أيضا الدقيق التحليل من بد فال شيء كل  ليس

 املراكز هذه ولدى والتخصصات الكفاءات تضم واألحباث للدراسات مراكز لديها اإلعالم وسائل
 اإلسالمية احلركات سائر عن أيضا مستوفاة ودراسات وكيفا كما  اإلسالمي العامل عن مستوفاة إحصائيات

 .املربزة اإلسالمية الشخصيات وبعض بل العامل يف
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 جمال يف مثال نعتمد نزل مل اجملال هذا يف بقصورنا نعرتف أن جيب أنفسنا مع صرحاء نكون ولكي    
 الكتاب هذا قيمة ننكر ال وحنن فروخ وعمر اخلالدي للدكتورين( واالستعمار التبشري) كتاب  على التبشري
 لألستاذ أن صحيح عديدة سنوات منذ األخرية طبعته صدرت الكتاب ولكن باحث كل  منه أفاد الذي

 حممد لألستاذ وأيضا( باالستعمار وصلته احلديث اإلسالمي الفكر) هو بالتقدير جديرا كتابا  البهي الدكتور
 املخططات لتعرية متأنية دراسة والكتابان( اإلسالم ملكافحة االستعمارية املخططات) كتاب  الصواف حممود
 من العارم السيل ملواجهة كافية  املعدودة الكتب هذه أن أظن ال ولكن اإلسالم على واملتطاولة املعادية
 .اإلسالمي الكيان هلدم ختطط اليت اإلعالم وسائل

 أن جيب اإلسالم ضد الشرسة اإلعالمية للحمالت التصدي جمال يف نبتغيها اليت املتأنية الدراسة إن    
 عن يغيب أال وجيب يستخدمها اليت ووسائله وأساليبه العدو خمططات عن الكشف إمكانيات فيها يتوافر

 اهلدف حتقيق إىل معا يؤديان مسلكني تسلك إمنا اإلسالم على الشرسة اإلعالمية احلمالت هذه أن أذهاننا
 .األقل على كيانه  زلزلة أو اإلسالم تدمري وهو املنشود

 النشاط هذا وميول وتارخيا وتراثا وفكرا وشريعة عقيدة اإلسالم تشويه على يعتمد :األول املسلك -   
 واملسيحية اليهودية اإلسالم من النيل يف املتخصصة الدراسات مراكز وأحباث واملبشرين املستشرقني أعمال

 .والشيوعية

 ويف املبادئ هذه منظمات مع والتعاون ،لإلسالم املناوئة للمبادئ الرتويج على ويقوم :الثاين واملسلك -   
 عام أسست اليهود حلساب تعمل منظمة وهي ،يهوه وشهود والعلمانية والليونز والروتارى املاسونية مقدمتها
 وهلذه ،اليهود عند هللا اسم هو ويهوه م1931 عام منذ األخري امسها إىل وانتهت خمتلفة بأمساء م1874
 املزامحة الشعارات ترويج على كذلك  يقوم املسلك هذا إن بل ،واإلسالمي العريب العاملني يف أنشطة املنظمة

 الدين ترفض اليت العربية القومية مثل العرقية التغريات إحياء على وتعمل ،والقومية االشرتاكية مثال ،لإلسالم
 والفينيقية، والبابلية، والفرعونية، الفارسية، العصبية، النعرات إحياء على تعمل كما  ،مقوماهتا من مقوما

 الشباب لدى األخالق مبادئ تقويض إىل تسعى ،املخططات هذه أن وأمر أدهى هو وما والرببرية،
 أن األسف أشد له يؤسف ومما ،العصرية أو التقدمية باسم واالحنالل اإلباحية ترويج على وتعمل ،املسلم
 دور يف تعرض حيث ؛وغباء سذاجة يف املخططات هذه مع تسهم اإلسالمية ديارنا يف اإلعالم وسائل
 .ضوابط أدىن بال املشبوهة األجنبية األفالم ركام من كثريا  املرئية واإلذاعة واملسارح السينما

 املستنرية اخلطة :ثانيا
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 متأنية دراسة على تعتمد أن جيب مستنرية اخلطة تكون ولكي املتأنية الدراسة بعد التالية اخلطوة هي    
 .بعيد أو قريب من بالقضية تصل اليت األمور لسائر دقيق وحتليل

 النماذج وهذه ،اإلسالم ضد محالهتا يف اإلعالم وسائل تبثه مما مناذج إلينا تقدم مثال املتأنية الدراسة إن    
 برتويج ،اإلسالمية املبادئ على وتشويشا تدليسا تتضمن أن وإما لإلسالم تشويها أو جترحيا تتضمن أن إما

 خطتنا تتضمن أن من التصدي جمال يف وحنن بد فال إذن له ومناقضة اإلسالم على دخيلة ومبادئ أفكار
 اإلسالم على الدخيلة واألفكار املبادئ كشف  أخرى ناحية ومن ناحية من ودحضها الشبهات دفع

 .وتعريتها

 اإلسالم على تتهجم اليت واملستشرقني املبشرين ومؤلفات األجنبية املعارف ودوائر للموسوعات وبالنسبة    
  يف مسلسالت إصدار مث مجيعا هلا واستيعاب مراجعة عمليات من بد ال خفي طرف من أو سافر بشكل

 .هبا كتبت  اليت اللغات وبنفس عليها للرد كتيبات

 .خطتنا؟ جناح يف عليها نعتمد اليت الوسائل ما: علينا نفسه يطرح الذي والسؤال    

 ما القوة من هلا يكون أن بشرط ،األول املقام يف وسيلة اللغات بشىت املوجهة اإلذاعة أن يف جدال ال    
 اإلذاعة عن شأنا تقل ال العاملية اإلسالمية والصحافة ،األرضية الكرة يف مساحة أكرب تغطي جيعلها
 السينما أمهية هنمل أن ميكن وال ،املنشورة والكلمة املذاعة املادة األوىل بالدرجة املهم لكن ،املوجهة
 وحضارتنا تارخينا من العلمية املادة منلك وحنن ،أخرى إعالمية وسيلة أية من تأثريا أشد ومها ،واملسرح
 أمثال التبشريي العاملي اإلنتاج مستوى على ،عاملي إنتاج إىل إنتاجنا حتويل كيفية  يف ترتكز واملشكلة وأبطالنا
 جل إىل تسللت قد األفالم وهذه وغريها اإلجنيل – العشر الوصايا – الرداء – سالومي املشهورة األفالم

 .الشباب أذهان يف بصماهتا وتركت املسلمني ديار

 يف منتشرون ،املبشرين من األلوف عشرات إنإذ  ؛به يستهان ال إعالمي جهاز والدعاة :الدعاة مث    
 إفريقيا يف املوجودين اإلسالميني الدعاة عدد بني سريعة مقارنة إجراء حاولنا أننا ولو ،اإلسالمية البقاع سائر
 والعلمية املادية اإلمكانيات إن بل الصارخ، الشاسع الفرق لنا التضح ،املسيحيني املبشرين وعدد ،وآسيا

 .اإلسالميني للدعاة املتاحة لإلمكانيات مضاعفة أضعاف للمبشرين املتاحة والثقافية

 واجلامعات األزهر جامعات يف عام كل  يتخرجون الذين إن الدعاة إعداد كيفية  يف منحصرة واملشكلة    
 دعاة ليكونوا هؤالء يعد أن بد ال بل كافيا  ليس وحده املؤهل لكن املئات يبلغون السعودية يف اإلسالمية

 بل فحسب اخلصوم مفرتيات على والرد الشبهات دفع على قاصرة ليست الدعاة مهمة إن.. الكلمة مبعىن
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 الشبهات بدفع أيضا كفيل  وهذا الصحيحة ومبادئها مبفاهيمها اإلسالمية الدعوة نشر األول املقام يف هي
 .املفرتيات وتعرية

 عام واجب هللا إىل الدعوة(: والدعاة الدعوة مشكلة) رسالته يف الذهيب حسني حممد الدكتور يقول    
 يلزم ما منهما بد ال أمرين بتوافر هبا الوفاء جيب مسؤولية وهي مجيعا املسلمني أعناق يف به الوفاء ومسؤولية

 الضرورية للوسائل وهتيئته الدعاة إعداد من املتعددة جماالهتا تقتضيه ما على ينفق مال من ومتطلباهتا للدعوة
 .وخارجها املسلمني بالد يف هبا ينهض متكامل جهاز من للدعوة يلزم وما

 يف أنفسنا نراجع أن علينا يفرض اإلسالم ضد اإلعالمية للحمالت التصدي أن دائما نتذكر أن وجيب    
 تعميم هو فحسب املطلوب وليس واجلامعات املعاهد يف أم املدارس يف سواء عندنا والتعليم الرتبية جمال

 املواد تطهري جيب بل لإلسالم املناوئة واألفكار التيارات ضد شبابنا حيصن الذي بالقدر الدين مادة تدريس
 من – األخص على – اجلامعات وتطهري اإلسالم يرفضها وأفكار تيارات من إليها تسلل مما املقررة األخرى

 عن يقال وما واملستشرقني املبشرين تالميذ من األساتذة بعض أدمغة يف تعشعش اليت العلمانية االجتاهات
 .بالثقافة هلا صلة وال الثقافة شعار ترفع اليت ومؤسساتنا إعالمنا وسائل عن أيضا يقال التعليم

 الرشيدة املواجهة :ثالثا

 وهذا ،رشيدة مواجهتنا تكون أن علينا حيتم ،اإلسالم ضد الشرسة اإلعالمية للحمالت نتصدى لكي    
 :رئيسيني أمرين منا يتطلب الرشد

 املتكفل فإن الفكري للعطاء وبالنسبة الوسيلة ويف الفكري العطاء يف لدينا الكفاءة تتوفر أن: األول -أ    
 ال فإننا للوسيلة بالنسبة أما. املتخصصة الكفاءات يضم أن جيب الذي والدراسات األحباث مركز به

 طرفا رمسيا اإلسالمية الدول تكون أن ضرورة إىل يدعونا وهذا.. معا والسخاء املال منلك دمنا ما نعدمها
 الغرب دول بأمواهلا فيها تسهم وإمنا التربعات جمرد على تقوم ال مثال التبشريية فاملؤسسات العمل هذا يف

 إدارة يف وأيضا اإلسالمية بالشؤون خاص قسم األمريكي الكوجنرس ففي وأدبيا ماديا تسهم بل برمتها
 .األمريكية اخلارجية وزارة يف التخطيط

 اإلسالم على اإلعالمية العدوانية باحلمالت خاصة أقساما هبا أن نظن وال للخارجية وزارات لدينا وحنن    
 أن ويؤسفنا.. العدوانية احلمالت هذه مبثل يهتمون أهنم نظن وال ثقافيون ملحقون سفارتنا معظم يف بل

 أين من ولكن اإلعالمية احلمالت هلذه بالتصدي اإلسالمية املؤسسات أوىل األزهر يكون أن نود كنا:  نقول
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 ولو شهر كل  تصدر جملة له إن. واألحباث للدراسات مركز من خللوه التصدي إمكانيات لديه وليس هذا له
 .ملموسا دورا تؤدي أن هلا ألمكن املتخصصة الكفاءات هلا ووفر أسبوعية جملة إىل حتويلها من متكن

 أوربا يف وخباصة الدول تتبع وال اإلسالم تتبع اليت أي ،احليادية اإلسالمية املراكز تعمم أن: الثاين -ب    
 مركز طريق عن رابطة املراكز هلذه تكون وأن ،اإلسالم على الشرسة العدوانية احلمالت مصدر ومها ،وأمريكا

 هلا أتيحت ولو ،بصددها تكن اليت القضية يف ارئيس دورا تلعب أن تستطيع املراكز هذه. هلا عام
 .اإلسالمية الدول بني السياسية اخلالفات مستوى فوق تكون أن وأمهها اإلمكانيات

 :اقرتاحات

 الكفاءات يضم ،املكرمة مبكة اإلسالمي العامل رابطة ومقره ،واألحباث للدراسات مركز إنشاء: أوال    
 عن دورية نشرة وإصدار لإلسالم املضادة اإلعالمية احلمالت متابعة ،الرئيسية مهمته وتكون املتخصصة

 .إجنازاته

 يف املراسلون هلا يكون وأن األرضية الكرة يف مساحة أكرب تغطي حىت( اإلسالم نداء) حمطة تقوية: ثانيا    
 .العامل عواصم

 هللا أرض يف ينتشروا حىت احلية اللغات وتعليمهم العليا املؤهالت محلة من للدعاة مؤسسة إنشاء: ثالثا     
 .أخرى ناحية من املضادة اإلعالمية للحمالت وللتصدي ناحية من اإلسالمية الدعوة لتبليغ

 اإلعالم مؤمتر عن تصدر حية لغة من وبأكثر االنتشار واسعة أسبوعية إسالمية جملة إصدار: رابعا    
 .املضادة اإلعالمية للحمالت التصدي يف تسهم

 اإلسالم إىل تسيء اليت الشبهات سائر على الرد تتضمن الدورية الرسائل من سلسلة إصدار: خامسا    
 .   اإلحلاد ودعاة والعلمانيني واملستشرقني املبشرين وكتب األجنبية املعارف ودوائر املوسوعات يف واملبثوثة

 :متعلقة بالزكاة محلة إعالمية دينيةمنوذج لسريورة **

 محلة توعية حول الزكاة:  وزارة الشؤون الدينية، تطلقاملرسل )القائم باالتصال(:  -  

 ، نشرت نادية سليماين، يف جريدة الشروق ما يأيت:04/11/2018بتاريخ    

 محلة توعية حول الزكاة" وزارة الشؤون الدينية، تطلق"
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 وجاء يف هذا اخلرب: 

محلة حتسيسية حول أمهية أداء مواطنني للزكاة، ودفعها للصناديق  أطلقت وزارة الشؤون الدينية واألوقاف   
ل املخصصة هلا عرب مساجد الوطن، وذلك عرب إرسال رسائل نصية قصرية هلواتف املواطنني، ومن خال

 خطب األئمة باملساجد، وعرب تنصيب ملصقات إشهارية عرب املساجد.

باشرت وزارة الشؤون الدينية محلتها التوعوية للمواطنني، ألداء الركن الثالث من أركان اإلسالم؛ حيث    
زكاة تلّقى اجلزائريون مؤخرا قرابة مخس رسائل نصية قصرية على هواتفهم النقالة، تدعوهم فيها الوزارة لدفع 

أمواهلم إىل صناديق الزكاة عرب مساجد الوطن، أو صبها يف حسابات بريدية وضعت خصيصا بوالياهتم، أو 
  4780 - 10وضعها يف صندوق الزكاة برقم حساب الربيدي الوطين 

 الطابع اإلخباري لشعارات احلملة:الرسالة أو املضمون: 

 "صناديق الزكاة باملساجد تستقبل زكاتكم" -

 "احلساب الربيدي لصندوق الزكاة بواليتكم يستقبل زكاتكم" -

 "صندوق الزكاة وساطة بني األغنياء والفقراء" -

 "هو وسيلتكم ألداء زكاتكم" -

 "الزكاة لدينا تنظيم يف اجلمع، عدالة يف التوزيع" -

 تعليمة لألئمة: -

ون الدينية واألوقاف، حتثهم على عرب الوطن، تعليمة من وزارة الشؤ  ى أئمة املساجدمن جهة أخرى، تلقّ    
ألداء الركن الثالث من  دعوة اجلزائريني خاصة رجال األعمال والتجار وأصحاب املؤسسات االقتصادية،

 ها يف الصناديق املخصصة هلا.أركان اإلسالم، وصب

ل حجيمي ل الشؤون الدينية، جلو  ألئمة وموظفيالوطين لنقابة اهذا الصدد، أكد املنسق ويف   
عوة وترغيب املواطنني "الشروق"، أهنم يسهرون عرب منابرهم وخطبهم، خاصة خالل خطب اجلمعة، ود

مواهلم، واليت توجه إلعانة األسر الفقرية، ومساعدة الشباب البطال، ولتيسري املعيشة على كثري لدفع زكاة أ
 قون يف الديون، واألرامل واملطلقات. احملتاجني، ومنهم الغار  من أفراد اجملتمع
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 صقات:املل -

 أمام مداخل املساجد، حتث احملسنني على دفع زكاهتم. مت وضع ملصقات 

 إعالنات تلفزيونية: -

 ، إعالنات عن قيمة إخراج الزكاة دينيا واجتماعيا.تقدم جمموعة من القنوات التلفزيونية

صندوق الزكاة يف ترشيد النفقات، وتوجيهها إلجنازات منتجة كما تقدم إعالنات عن الدور الذي يلعبه 
  للفقراء وأكثر فائدة.

 حتديد نصاب الزكاة: -

حددت وزارة على االرتباط الواعي بالدين يف ما يتعلق بركن الزكاة، وقد معرفة نصاب الزكاة أمر مساعدن إ
مليونا  55، به 1440تجارة لعام ، نصاب زكاة النقود وعروض اللذلك العام الشؤون الدينية واألوقاف

ودار عليه احلول  ،ن إخراج الزكاة واجب على كل مال بلغ هذا النصابألف سنتيم، موضحة أ 250و
باملئة، أي ربع العشر، سواء أكان من النقود او من العروض التجارية والسلع اليت تقوم بسعرها  2,5مبقدار 

 يف السوق يوم زكاهتا.

غراما، مع العلم ان سعر الغرام من الذهب  85 دينارا ذهبيا، واملقدر وزهنا ب 20وأصل النصاب هو   
 6500قرياطا لدى الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب واملعادن الثمينة "أجينور" حدد ب  18من عيار 

 دج.

 

 

 

 

 


