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 قبل التفصيل

المتكررة أصبحنا نطبقيا  اإلعالميةمن يتأمل في واقع حياتنا يجد أن كثيرًا من الرسائل 
ما يتساءل البعض لماذا يمجأ الشباب ليذا ن، فحيوالعادة من حيث ال نعمم والسبب ىو التكرار

المباس وليذه الموضة سواء كانت قصة شعر أو أسموب حديث أو لغة تعامل ينسى من 
 ةاإلعالميوىو األكثر تعرضًا لمثل ىذه الرسائل  -يتساءل عن ذلك ينسى أن الشباب 

التي حولو وأصبح  اإلعالميةاستجابة ضمنية لمرسائل استجاب  –رة وأكثر تأثرًا أيضا المتكر
التي  وقبل ذلك عينو فأصبحا أفكارًا راسخة يعيشيا في حياتو بعد أن امتمئ بيا عقمو

 .تستجيب لمبيئة المجتمعية

حين وسيؤثر  السمبية سييدم ولو بعد اإلعالميةإذن لخطورة ذلك نجد أن تكرار الرسائل 
 سبب اإلحاطةبعمى اإليجابية ولو بجعميم يتحفظون عن تقديم ما لدييم من الخير 

 !!حجر زاوية مخيف  يترددون بنشر الخير اإلعالمية الباىرة التي جعمتيم

لذا كان من الميم عمى كل من ينشد اإلصالح لممجتمعات أن يسارع بتقديم ما لديو 
تخضع لمطرق الفنية العممية في توصيل الرسالة اإلعالمية اليادفة  احترافية إعالميةبصورة 

 !بداًل من أن تطغى الرسائل اإلعالمية السمبية وحينيا ال نستطيع مواجية الطوفان

  



 خطوات الحممة اإلعالمية

 تحديد محتوى التواصل:  ووً 
 

نسوقو وندعو لو،  أو المنتج الذي نريد أن" الُخمق " ونقصد ىنا بالمحتوى ىي المادة أو 
عممًا بأن تحديد ىذا المحتوى إن كان متعمقًا بظواىر مجتمعية بارزة يجب أن يسبقو دراسة 

لمعمل عمى معالجة ىذه الظاىرة  هومكامنالخمل تحدد مالمح  موضوعية ومحترفة مسحية
 .بتعزيز ما يمحييا من الواقع أو يجعميا تنكمش عمى األقل

يد الزاوية المراد التركيز عمييا في الموضوع لتأخذ يفضل بعد تحديد المحتوى تحد
 .الرسالة اإلعالمية بعدًا قويًا في التأثير من واقع تجربتنا في ركاز

 

 "رسالة إعالمية " ترجمة المحتوى إلى شعار وصورة : ثانياً 
 

بعد أن تم االتفاق الكامل عمى تحديد محتوى التواصل والزاوية التي سينطمق منيا 
شعار  المحتوى إلىواليدف من اختياره والرسالة التي يراد توصيميا لمجميور، يتم ترجمة 

 .وصورة معبرة عن ما تم تحديده من ىدف ورسالة لما يراد نشره من خالل الحممة اإلعالمية

إلى أن الشعار يتم اختياره من خالل عممية العصف الذىني التي تتم وىنا تجدر اإلشارة 
بجمسات مختمفة ومستمرة لموصول إلى الشعار األنسب وذلك من خالل اختبار الشعار 

 لالطمئنانالتصميم المقترح عمى الشريحة المستيدفة،  ومزجيا بتصميم مقترح عمى والصورة
الشريحة ويتمثل ذلك ب نريد أن نؤثر بيممن قبل من  اإلعالمية الرسالةلفهم وقبول 
 .المستيدفة

 الحممة اإلعالمية : ثالثاً 



عمى الرسالة اإلعالمية التي تم اعتزاميا  أساساً نقصد ىنا بالحممة اإلعالمية التي تقوم 
 :ىي أسس ليا ثالثةوىدفيا الواضح عمى  من خالل شعارىا وصورىا ورسالتيا

 .برنامج إعالني .1

 .برنامج إعالمي .2

 .برنامج توعوي .3

 

 :البرنامج اإلعالني (1

 :ونقصد بالبرنامج اإلعالني ىو ما نحضره من مفردات إعالنية مختمفة والتي من أبرزىا

 .اإلعالنات الخارجية .أ 

 .إعالنات الصحف .ب 

 .(إلخ / .. كتيبات/ دليل/ أشرطة/ قصص )المطبوعات بأنواعيا المختمفة  .ج 

 .الرسائل اإللكترونية والنصية عبر الجوال .د 

 .النات التمفزيونإع .ه 

 .وأي إعالنات مدفوعة الثمن تساىم بنشر الحممة اإلعالمية

 :لبرنامج اإلعالميا (2

بشكل غير مباشر وتقوم بشرح أكثر لما  االنتشارنقصد بو ىو المفردات التي تعزز 
الحممة من مضمون وغالبًا ما تكون ىذه القضايا مجانية عكس البرنامج اإلعالني  تحممو

 .الذي عادة ما يكون مدفوع الثمن وربما أحيانًا بشكل مقدم

 

 :ومن  برز مفردات البرنامج اإلعالمي هي



 المقابالت التمفزيونية واإلذاعية. 

 التغطيات واألخبار والمقاالت الصحفية اإللكترونية. 

 الخاص لمحممة والذي يتم النشر اإلعالمي لجميع مفردات الحممة ولو صفو  الموقع
 .والمرجعية لمنشر اإلعالمي  االستمرارية

 :البرنامج التوعوي  (3

نقصد بالبرنامج التوعوي ىو الذي يحقق مبدأ العالقات العامة في مواجية الجميور 
تخضع إلى نوع الحممة  المستيدف بشكل مباشر لتوصيل رسالة الحممة ولو أشكال مختمفة

 :وشكميا واليدف منيا لكن من أبرز األنواع الخاصة بالبرنامج التوعوي

 لقاءات في األسواق. 

 لقاءات في الجامعات والمدارس. 

 لقاءات في النوادي الرياضية. 

  (ديوانيات / استراحات/ كورنيش )لقاءات في أماكن التجمع الشبابي. 

تجدر اإلشارة وبشكل ميم أن سائاًل قد يقول طالما أن الرسالة اإلعالمية ستصل  وىنا
أو نكتفي فقط بالبرنامج اإلعالمي ألنو  بشكل سريع عبر البرنامج اإلعالني لما ال نكتفي بو

 ؟..مجاناً 

 ُيعمن والثاني ُيعمم والثالث يّوعي فاألول البرامج الثالث يكمل بعضيا البعض أقول أن
ى مشاىد اإلعالن وال يفيمو فيتم شرحو من خالل أحد مفردات البرنامج اإلعالمي أو فقد ير

 .من خالل البرامج التوعوية المباشرة التي تشرح مضمون ورسالة الحممة

  



 تقييم الحممة: رابعاً 

تم إما بعد الدراسات المسحية لمتأكد من وصول القيمة المطموبة والتغيير أو يوذلك 
من خالل مؤشرات نجاح رقمية يتم وضعيا من قبل بداية الحممة بحيث إذا تم الوصول إلى 

عالميًا  بأننامنيا %  80 نعتبر نجاحنا نجاحًا باىرًا في تحقيق انتشار الحممة إعالنيًا وا 
 .وتوعوياً 

 ر يجب اونتباه لها مو: خامساً 

والتواصل  واالنتشارالحممة اإلعالمية يحب أن تأخذ الروح الواحدة في التطبيق  .1
 .تأثيرًا كبيراً بأنواعو المختمفة لتؤثر 

 .الحممة اإلعالمية يجب أن ال تقل عن شيرين لتأتي ثمرتيا المرجوة .2

 .ح عكسيةحتى ال تصب أسبوعينعن  إذا كانت الحممة تحذيرية فيجب أن ال تتجاوز .3

أىمية معرفة العاممين في الحممة لمرؤية التي يريدون تحقيقيا إما من المشروع أو  .4
 .الحممة موضوع االىتمام لتصبح خطوات العمل المختمفة كاممة

 


