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  إھداء:  

الدة الكريمة وكل ما األبويين الكريمين وبالخصوص الوأھدي ھذا العمل لكل من 
أصدقاء  المشرف وكلمن زمالء واألستاذ العمل  ھذاساھم في اإلعانة في إنجاز 

  المستوياتالدراسة في مختلف 

  …   يربش     ...

  

  

  باسم خالق االنسان ومنسي الھموم واألخالق 

ألف شكر وحمدا لك يا رحمان على قوة الھمتنا بھا فجعلت من أفكار كانت في 
طريق الظالم ھا نحن بھا نحقق االحالم والصالة والسالم على خير االنام محمد بن 

  عبد هللا 

اھدي ھذا العمل المتواضع الي امي ... ليست ألنھا وجودي فحسب بل االنه اروتني 
  مثالية.من قيم الشھامة والنيل حتى ال

وتحية خاصة الى اخواتي كما اھديھا الى استاذي غالي الذي كان من أفضل أساتذة 
  الذي درست لديه والى أصدقائي 

  

  -محمد  -
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  المقدمة : 

القطاعات التي تبنى عليھا الدول نموھا من الواضح ان قطاع السياحة أصبح من أھم      
في تطوير ھذا القطاع بقدر أھمية ، ولم يعد دور الموقع الجغرافي له أھمية  وتطورھا االقتصادي

والمؤسسات لتحسين وجھة نظر الجمھور  تالوكاالوالتخطيط المتبع من طرف ھذه اإلستراتجية 
  .كبرى المؤسسات الناشطة في المجال  نافسة م نحوھا ، وتحسين نوعية الخدمات والقدرة على

، البد من الضروري ھذه المؤسسات من الوصول إلى أعلى درجات التطور والنجاح ولتتمكن     
أساسي في كعنصر  واستغاللھا واالعتماد عليھا  تصالية اإل توظيف العملية على أي مؤسسة 

ذلك  على نقل المعلومة وفقط بل يتعدى  رال يقتص، فدور اإلتصال تخطيطھا ووضعھا للبرامج 
توي العملية اإلتصالية على المؤسسة وخدماتھا كما تح فھو يھتم بخلق الصورة واالنطباع الحسن 

  .الجمھور ومختلف توجھاتهأيضا على عملية دراسة 

في مختلف الحمالت اإلعالمية التي تقوم بھا ودورھا وللتعرف على اإلستراتجية اإلتصالية       
للكشف على أھم البرامج والخطط اإلتصالية التي تتبناھا ھاذه الدراسة  جاءتالوكالة السياحية 

  والي السياحية .وكالة الع

  ھذه الدراسة إلى ثالث أقسام : وقد قسمت   

  :يويتضمن ما يلالجانب المنھجي  : القسم األول

، وتحديد المفاھيم باإلضافة إلى وأھميتھا وأھدافھا وع الموض اختيارإشكالية الدراسة وأسباب 
  .البيانات منھج الدراسة والعينة وأدوات جمع 

  : وبدوره ينقسم إلى مبحثين النظري ويتكون من فصل وھو الجانب القسم الثاني : 

  .اإلستراتجية اإلتصالية وآلياتھا ب ول معنون المبحث األ

  الحمالت اإلعالمية المبحث الثاني 

  لجانب التطبيقي للدراسة .القسم الثالث : ا

  تعريف بمكان دراسة 

  وتحليل بيانات الجداول .عرض 

 النتائج والتوصيات .
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 :إلشكاليةا¤

مؤسسة من  ألييعد االتصال األساس الذي يضمن من خالله تحقيق األداء الجيد والفعال 
 آليات إلىيحتاج  األساسالخارجي .لكن ھذا  أوالمؤسسات ، سواء كان على المستوى الداخلي 

واستراتجيات تزيد من فعالية والتي تساھم بدرجة كبيرة في وجود المؤسسة وفرض اسمھا في 
تعبر مجموعة من  األخيرةاالتصالية معينة،وھاته  إستراتجيةساحة التنافسية والتي تحتاج وجود 

داخل المؤسسة على اتخاذ القرارات المناسبة بناء على  اإلفرادالقواعد والمبادئ التي تساعد 
جموعة من الخطط الدقيقة وتعتمد على برامج تصحيحية مبنية  على أسس سليمة للوصول إلى م

 تحقيق النتائج المرجوة .

تسعى إلى وضع إستراتيجية نوعية ومن بين ھذه  أھدافھامؤسسة بتحقيق  أيوحتى تقوم 
 كبير. حد إليمن نجاح  الخطط مكنتھاالمؤسسات الوكاالت السياحية والتي تنتھج مجموعة من 

و الخطط واالستراتيجيات التي تكلمنا عنھا  اإلعالميةوتستخدم الوكاالت السياحية الحمالت 
تحتاج الي الحمالت اإلعالمية من أجل إحداث أثر في الجمھور المستھدف ،وجذب تلك الفئة 

 األنشطةالمھتمة بالجانب السياحي مستخدمة عديد الوسائل في ذلك ،وتخصيص مجموعة من 
اثر يجعل من الجمھور المستقبل لمضمون الرسائل  إلحداثعتمد عليھا القائم باالتصال التي ي

 الواكالتاستخدام الخدمات المعروضة  من طرف  إليالتي تتضمنھا ھذه الحملة بتلھف 
 السياحية "وكالة عوالي " وانطالقا مما سبق نطرح سؤال الرئيسي للدراسة :

السياحية  االتصالية في تنشيط الحمالت اإلعالمية لدى الوكالة اإلستراتيجيةفيما يمكن دور 
 عوالي ؟

 التساؤالت الفرعية:¤

 االتصالية المتبعة لدى وكالة عوالي ؟ اإلستراتيجية ما طبيعة-

 ؟التي تستخدمھا في االستراتيجيات االتصالية لتنشيط  الحمالت اإلعالمية اآلليات أبرز ھي ما-

 عوالي ؟ االتصالية لدى وكاالت في وجه االستراتيجياتھي معوقات التي تقف  ما-

 أسباب اختيار الموضوع:¤

 الذاتية:

في مذكرة  اغف لناه مكانا قدإلى ھذا نوع من الدراسات ورغبتنا أكثر فيه وتقدم وزيادة  ميولنا-
 ليسانس.

 يعتبر من المواضيع الحديثة في  اتصال وعالقات العامة .-

 اھتمامنا بھذا النوع من الدراسات وخاصة اھتمام بالجانب السياحي. -
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معايشة األفكار التي تطرقنا إليھا نظريا حول دور الذي تتركه االستراتيجية االتصالية في -
 جانب ميداني .

  محاولة إثراء الدراسات االتصالية  واإلعالمية في جانب السياحة.-

 الموضوعية:

يعتبر من المواضيع ھامة ومعاصرة التي تزال محل الدراسة لدى عديد من دارسي الباحثين ‐

 واالتصال.  اإلعالمفي مجال علوم 

 واإلستراتيجيةمعرفة خصائص جمھور المستھدف  إليتكثيف البحوث التي تھدف  أھمية-
 تأثير.  وإحداثاالتصالية التي تكفل الوصول إليه 

االتصالية والذي يسمح لھا باالرتقاء  اإلستراتيجيةعدم الوصول المؤسسات إلى فھم دور حقيقي -
 مكانتھا  فعلية ومنافسة في سوق.

 التعرف على معوقات التي تعرقل المؤسسات السياحية على تخطيط لحمالت اإلعالمية. -

 الدراسة: أھمية¤

 الحمالت اإلعالمية الوكاالت السياحية.تنبع أھمية الدراسة من كونھا تعرض أھم وظائف  ‐

 .االتصالية وأھميتھا في مؤسسات  اإلستراتيجيةمحاولة جمع أھم معطيات نظرية حول -

  االتصالية في المؤسسة. اإلستراتيجيةاالتصالية ومميزات وواقع  اإلستراتيجيةأھمية بناء  إبراز-

  االتصالية على مؤسسات. اإلستراتيجيةعمل على إسقاط مادة معرفية ومعلومات نظرية حول -

 أھداف الدراسة :¤

 .التعرف على المعوقات إلي تعرقل المؤسسات السياحية على تخطيط لحمالت اإلعالمية▪

 اإلعالمية العلمية التي يتم عليھا اإلستراتجية االتصالية في تنشيط الحمالت معرفة األسس▪

 السياحية .

 . االتصالية على الحمالت اإلعالمية في الوكالت السياحيةاألثر الذي تتركه اإلستراتيجية ▪
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  األساسيةالمفاھيم ¤

  :اإلستراتجية -1

  :التعريف اللغوي1--1

  1في قيادة الجيوش بھاھي فن من الفنون العسكرية يتناول الوسائل التي يجب االخد  

  :االصطالحيالتعريف  1-2

 " اليوناني اللفظ من المصطلح ھذا اشتق تاريخيا Stratégie" قيادة وفن علم يعني وھو
 ميدان في اإلستراتيجية مصطلح يستخدم أصبح الوقت بمرور و لكن الجيوشإستراتيجيا 

 تعريف و مفھوم تطور فقد المنظمات من غيرھا و الحكومية األجھزة مستوى وعلى األعمال
ً  التاريخ صور مختلف عبر إستراتيجية كلمة  عن عصر كل في التقنية تطور و الختالف وفقا
 لتقديم الصعوبة تنبع ھنا ومن مفكر أو قائد لكل السياسية و الفكرية المدارس لتباين ووفقا اآلخر
ً  تتطور اإلستراتيجية ألن ، إستراتيجية لكلمة جامع تعريف  و السياسة و االقتصاد لتطور تبعا
  2 التنوع و بالتعدد تتصف تعريفھا محاوالت فإن لذلك العلوم

 : االتصال2
  :التعريف اللغوي 2-1
ً  يعني الذي وصل مصدر من مشتقة كلمة العربية القواميس في  أما  غايةال بلوغ و الصلة أساسا

 و  .تالمعلوما و األفكار تبادل أو توصيل و نقل بأنه االتصال فيعرف "فورد أوكس" قاموس
 اللغة في أما Communication األخرى األوروبية اللغات إلى ترجمت و اقتبست التي

 تشاع و Communis عشر الحادي و العاشر القرنين في تعني كلمة والتي تعود األوروبية
 الذاتية رةاإلدا في الحق انتزاع بعد المدنية الالتينية الجماعة الكلمة جذور إلى العالم في

 بأنه سر تصالاال يمكن وصف كما يشيع أو يذيع إيطاليا و فرنسا من كل في للجماعات
  .االستمرار

 :التعريف االصطالحي 2-2
 أو اتحرك تكون قد التي الرموز بواسطة يحدث التفاعل من نوع فھو "لندرج لجورج" بالنسبة
 . للسلوك كمنبه يعمل آخر أي شيء أو لغة أو صور
 المعلومات و البيانات تدفق إلى التي تھدف عملية بأنه باالتصال فيقصد المجال اإلداري في أما

 داخل االتجاھات مختلف في نقلھا و تجميعھا طريق عن اإلدارية الستمرار العملية الالزمة
  3المتعاملين مختلف بين المطلوبة التواصل تسير عملية بحيث خارجه و التنظيمي الھيكل

   :اإلجرائيالتعريف  2-3
 يق الفھمتحق بقصد آخر إلى طرف من واآلراء واألفكار والحقائق المعومات انتقال عملياتتعد 

  بينھم المشترك
  

                                                            
 .64المنجد األبجدي  دار المشرق المطبعة الكاثوليكية بيروت ص 1
  53ص 1992الجامعية السالم أبو القحف أساسيات اإلدارة اإلستراتجية دار  عبد 2
  15ص2003فضيل دليو االتصال مفاھيم ونظرياته ووسائله دار النشر والتوزيع القاھرة - 3
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  :االتصالية إستراتيجية3
  :تعريف االصطالحي 3

 الوسائل و الطرق تحديد عملية في المساعدة الھامة العوامل بين من االتصال إستراتيجية تعتبر 
 بعداً  تعد اإلستراتيجية ھذه كانت إذا و ، للمنظمة العامة اإلستراتيجية أداء و تطبيق في المساھمة
وفي  المجال التكنولوجي في رعةاالمتس التطورات فإن للمنظمة العامة لإلستراتيجية بالنسبة
 االتصال جعل للمنظمة المحيط المتغير تميز التي للخصائص نظراً  و ، األخرى الميادين مختلف
  1اإلستراتيجي التفكير من يتجزأ ال جزءاً  اليوم

   :  اإلعالميةالحمالت 4

  قسمين من المصطلح يتكون :اللغويالتعريف 4-1

   :الحملة 4-1-1
 عملية كل وھي "عسكرية حملة""عيدان حملة" واحدة دفعة يحمل ما وھي حمالت، جمعھاوھي 
  2دعائي وھدف معينة مدة ذات
    :اإلعالم 4-1-2

 واإلبالغ فاإلعالم إخبارا، وأخبره إبالغا أبلغه مثل إعالما أعلمه يقال "أعلم" من مشتقوھي 
  3.المخاطب إلى المتكلم جھة من مطلوب أمر إيصال حول تدور ألفاظ واإليذان

   :التعريف االصطالحي 4-2
 لعملافي  المختصون بھا يقوم التي المنظمة الجھود تلك" :نھاأ اإلعالمية الحملة تعرف 

 المحددة فواألھدا الغايات من مجموعة أو معينة غاية تحقيق بھدفالمختلفة، بوسائله اإلعالمي
 لفترة ذلكو خاللھا من تعيش ثقافية أطر خالل ومن تعرفھا التي بلغتھا معينة فئة تخاطب سلفا،
 اإلعالمية ئلالوسا واختيار دقيقا تحديدا الجمھور المستھدف تحديد على تعتمد كما محددة، زمنية
 ئصخصا تحترم أن يجب بل عشوائية، بصفة تصمم ال اإلعالمية تتناسب معه، فالحملة التي

 نظام عن جتخر فال محتوياتھا، خالل من وذلك والمعرفية والثقافية المجتمع السيكولوجية منھا
 .وھامة أساسية قاعدة وھذه منھا تنبثق التي البيئة
 بھدف معينة جھةبھا  تقوم التي المنظمة الجھود من مجموعة أنھا اإلعالمية الحملة تعرف كما

 وسلوكيات اتجاھات في تغيير إلحداث وذلك اجتماعية لفكرة القبول زيادة أو معينة أفكار ترويج
 معين منتج أو خدمة ترويجبھدف  أو معين، اجتماعي سلوك أو فكرة بقبول األفراد وإقناعھم

 أو المرسل ھدف مع يتالءم فعل رد إلى والوصول محددة نتيجة وتحقيق معينة زمنية فترة خالل
 ع حال إلصالح االجتماعي والوعي الثقافة نشر إلى الحملة تھدفوبوجه عام  باالتصال، القائم

  4. وأفراده
  

  : اإلجرائيالتعريف  4-3 .
السلوكيات  تغيير و تعديل أو ومعلومات معارف تقديم إلى فتھد االتصالية النشاطات من جملة

 عمل فھي اإلقناع، طريق عن وذلك العامة للمصلحة خدمة معين بجمھور الخاصة واالتجاھات

                                                            
  .22ص  2001بسام عبد الرحمن المشاقبة نظريات االتصال دار أسامة للنشر والتوزيع عمان  - 1
   332. .ص ، 2001 ن،.م.د للطباعة، المشرق دار ، 2ط العربية، اللغة في المنجد :مؤلفين مجموعة - 2
   .116ص ، 2005 اإلسكندرية، الجامعية، المعرفة دار واإلعالم، االتصال سيكولوجية :دويدر الفتاح عبد 3
 والتلفزيون اإلذاعة اتحاد ، 179 العدد اإلذاعي الفن اإلعالمية،مجلة الحمالت وتنفيذ تخطيط :عسران سليمان صابر 4

  .31ص ، 2005يوليو  المصري،



5 
 

 كافة فيه تراعى استراتيجيا تخطيط وتتطلب ووسائله االتصال تقنيات كل يعتمد على فني
  .بالموقف االتصالي المرتبطة المتغيرات

  

  :السياحة5 
  
   :التعريف اللغوي 5-1
  

 وجه على وسار ذھب تغني األرض في ساح وعبارة التجوال تعني والدي السياحة لفظيعتبر 
  1.ضاألر
 
    :االصطالحيالتعريف 2- 5
  

 تعريف جاء وأول تناولته التي تعار يفمن أشھر  اإلشارة فيمكن السياحة تعريف واختلف تعدد
من  تنبثق عصرنا ظواھر من ظاھرة اعتبرھا والذي 1905 عام فرويلر جويير األلماني يد على

 ھذا ونمو الطبيعة بجمال اإلحساس مولد وإلى الھواء وتغيير الراحة إلى المتزايدة الحاجة
  2.والمتعة بالبھجة والشعور اإلحساس

 .مختلفة ألھداف آلخر مكان من األفراد انتقال تعني السياحة : للسياحة العالمية المنظمة وتعرفھا-
 3.السنة عن وتقل ساعة 24 عن تزيد زمنية ولفترة

 الذي إليطاليةا روما في 1963 عام المنعقد والسفر السياحة حول المتحدة األمم مؤتمر وتعرفه -
 : قرر
 إلى الدائمة إقامته مكان من الفرد انتقال على تقوم وإنسانية اجتماعية ظاھرة ھي السياحة أن " -

 ، التاريخية أو العالجية أو الترفيھية السياحةبھدف  ، شھرا 12 عن تقل ال مؤقتة لفترة مكان آخر
 4.والخارجية الداخلية السياحة ھما جناحان لھا كطائر والسياحة

  

   اإلجرائي:التعريف  3- 5
 ياحةس يعتبر آخر وھذا زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان من اإلنسان تجوال عن عبارة ھي

  .األخر البلد في االنتقال أو عالمية
  
  

  :نوع الدراسة
 جمع إلى الدراسات من النوع ھذا يھدف حيث الوضعية البحوث ضمن الدراسة ھذه شرح

 جمع خالل من وذلك المدروسة الظاھرة متغيرات أو إلبعاد وصف الالزمة إلعطاء المعلومات
 الخدماتاالتصالية ودورھا في تحسين جودة  وستناول اإلستراتيجية 5األشياء ماھية وتحديد
   .السياحية للوكاالتبالنسبة 

  
  

                                                            
  .22،ص 2007، دار التنوير الجزائر ،1السياحة مفھومھا أركانھا مكوناتھا ، ط :كواشخالد  1
  .18،ص 1999 ، الجامعية المعرفة دار ، ،اإلسكندرية السياحية جغرافية: الحريري مرسى محمد 2
  .19،ص 2009 ، األردن ، والتوزيع للنشر الراية دار ، 1 ط ، البيئية السياحة:  رواشد عاطف أكرم 3
  . 62، 61ص ، ن ،دس الحديث،اإلسكندرية العربي ،المكتب والفندقي السياحي للنشاط القانوني اإلطار :مسعد محمد 4
  11ص،،201 ،دار النھضة العربية ،بيروت، البحث في علوم اإلعالم واالتصال  :هللا العبد مي 5
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  :المنھج المستخدم¤
  

موضوع محدد على صورة  أووصف دقيق وتفصيلي لظاھرة  على يرتكزالمنھج الوصفي 
 تطوير أوعلى وضع قائم في فترة زمنية محددة  المنھجكمية رقمية وقد يقتصر ھدا  أونوعية 

  .يشمل فترات زمنية عدة
قة عن التحليل المرتكز على معلومات كافية ودقي أساليبمن  أسلوب بأنهيعرف ھدا المنھج 

ى فترات زمنية معلومة ودللك من اجل حصول عل أوموضوع محدد من خالل فترة  أوظاھرة 
   نتائج عملية ثم تفسيرھا بطريقة موضوعية وبما ينسجم مع معطيات الفعلية للظاھرة 

  عن طريقة لوصف الموضوع  المراد دراسته من خالل منھجية بأنه آخرونفي حين يعرفه 
  ھا ن تفسيررقمية معبرة يمك إشكالعلى  إليھاعلمية صحيحة  وتصوير النتائج التي يتم التوصل 

  :1مميزاته  أھممن 
  .الدراسة  أوالواقع الفعلي للظاھرة  مفصلة عنالمعلومات انه يوفر -
  .يقدم تفسير واقعي للعوامل المرتبطة بموضوع الدراسة-
  .يساعد على قدر المعقول على تنبؤ المستقبلي بالظاھرة-
  
  :األداة¤

 إلى الباحث أسئلة على اإلجابة مجردة حدود بتخطي للمبعوث يسمح لفظي فاعل عن عبارة
   2.وأفكاره أرائه عن وتعتبر ، يراھا التي بالطريقة األسئلة على الكاملة في اإلجابة الحرية

  ان:ياالستباستمارة 

المبحوثين  آراء أو معلومات على الحصول بقصد تعد التي المكتوبة األسئلة مجموعات عن عبارة
 البيانات جميع في المستخدمة األدوات أكثر من االستبانة وتعد معين موقف أو ظاھرة حول

 أو تصورات أو معتقدات أو معلومات على الحصول تتطلب التي بالعلوم االجتماعية الخاصة
 إرسال ويتم الباحث على والجھد الوقت من الكثير توفير به ھو تتميز ما أھم ومن األفراد آراء

 شخصيا الباحث بوجود تعبئتھا يتم قد أو للباحث لتعبئتھا بالبريد إما الدراسة أفراد غلى االستبانة
 استخدام ھي االستبانة لتعبئة حديثة طريقة ھناك أن كما الھاتف طريق عن تعبئتھا يتم قد كما

 نسخة بإرسال الباحث يقوم األفراد حيث لدى كمبيوتر أجھزة وجود حالة في وتستخدم الكمبيوتر
 طريق عن يسمى االستبانة بما متصلة األجھزة ھذه وتكون بالدراسة المشمولين network من

  .3الكمبيوتر طريق عن أيضا الرد ويأتي الكمبيوتر
  :المقابلة

  أشخاص أوعبارة عن محادثة موجھة بين الباحث وشخص  أنھاويمكن عريف المقابلة على 

حث لتعرفه اموقف معين يسعى الب أوحقيقة  إليبھدف الوصول  آخرينبھدف الوصول  آخرين
للمقابلة الحصول على البيانات التي  األساسية األھدافالدراسة ومن  أھدافمن اجل تحقيق 

                                                            
، األردن ،دار وائل 2، طالمنھجية البحث علمي القواعد والمراحل وتطبيقات :محمد عبيدات وآخرون 1

  .47 46،ص1999للنشر،
  .392 ص ، 2004  (، الكتب عالم ، القاھرة ، 1ط ،اإلعالمية الدراسات في العلمي البحث :الحميد عبد محمد 2
   6،ص. 1999  ، والنشر للطباعة وائل دار ، ألردن ، 1 ط  العلمي البحث منھجية : وآخرون عبيدات محمد 3
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تصرفات المبحوثين في مواقف معينه  أوعر اشإلى تعرف مالمح أو م باإلضافةحث ايريدھا الب
  .1باألطفالالتي تعلق  الدراساتوفي  األميةويمكن استخدام المقابلة بشكل فعال في المجتمعات 

  :المالحظة

ھي عبارة على لحظة حدوث الشيء فيلحظ في حينه وقت حدوث الفعل وھده  قد تكون عن رؤية 
استماع مباشرة واع مقصود وقد تكون عن استقراء واستنباط  وترتكز المالحظة  عنوقد تكون 

المشكلة  أوالعالقة بالموضوع  ذير الحضور لكي تتم عملية المقابلة المباشرة للمصد أھميةعلى 
  2.قيد الدراسة

  :الدراسة مجتمع¤

ھو المجتمع الذي يستطيع الباحث أن يختار منه عينة الدراسـة ،وھو المجتمع الذي يرغب في 
تعميم النتائج عليه،ويعتبر مجتمع البحث جميـع الوحدات التي يرغب الباحث في دراستھا،فقد 
يكون مجموعة من األشخاص إذا كان موضوع البحث عن األشخاص مثلما ھو الحال في بحثنا 

ـون مجتمع الدراسة ھو جميع األعداد من صحيفة معينة،أو جميع البرامج اإلذاعيـة ھذا أوقد يك
  .  3إذا كان تحليل للمضمون األفالموالتلفزيونية و 

 كالةويتمثل مجتمع ھذه الدراسة العاملين والجمھور الخارجي متمثل في متعاملين مع الو
  .السياحية عوالي

  :عينة الدراسة¤

الباحث يعتمد  ، ألنواالتصالتعتبر دراسة العينات من الدراسات األساسية في بحوث اإلعالم 
العينة على  ، وتعرفعينات تمثل مجتمع البحـث تمثـيال صحيحا اختيارفي إجراء دراسته على 

   .4 أنھا جزء من المجتمع الكلي المراد تحديد سماته

،وذلك طبقـا لسمات وخصائص  العمدية أو القصدية في دراستنا ھذه على العينة اختيارناولقد وقع 
 االختيارتتوفر في المفردات بما يخدم أھداف البحث،وتعرف العينـة العمدية أو القصدية أنھا 

المقصود من جانب الباحث لعدد مـن وحـدات المعاينة والتي تمثل مجتمع البحث تمثيال صحيحا 
     5.قصودة من الوكاالت السياحية اخترنا وكالة عواليوھنا العينة الم

  

  

                                                            
، األردن ،دار وائل 2، طالمنھجية البحث علمي القواعد والمراحل وتطبيقات :وآخرونمحمد عبيدات  1

  .55،ص1999للنشر،
  .356خطوات البحث العلمي من تحديد المشكلة إلي تفسير نتيجة ،دار ابن كيثم ،ص :عقيل حسين عقيل  2
  .30محمدعبيدات وآخرون المرجع سابق ،ص   3
  .17-16،ص1979في بحوث اإلعالم، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  محمد عبد الحميد: تحليل المحتوى 4
ربحي مصطفى عليان البحث العلمي اسسه مناھجه واساليبه واجراءاته ، بيت افكار الدولية ،جامعة البلقاء التطبيقة   5

  .167،األردن، ص 



8 
 

  :الدراسات السابقة

  :الدراسة المتطابقة-1

اسة االتصال في الحمالت اإلعالمية، در إستراتجيةعيسي بوكرموش ، دراسة الطالب  -1
ستير ة ماجالتوعية المرورية والية غرداية نموذجا.رسالة مقدمة لنيل شھاد إلستراتجيةوصفية 

 رع اتصال استراتجي.ف-في علوم االعالم واالتصال 

يف كھي : وحاول باحث من خالل دراسته اإلجابة على اإلشكالية مطروحة  :الدراسة اإلشكالية
 :رعيةف اندرج عنھا تساؤالتوحيث  ينسق مركز وطني للوقاية واألمن مروري بوالية غرداية؟

تم ي وكيف الجزائرمركز وطني للوقاية في  ابھتكمن فعالية حمالت اإلعالمية  التي يقوم  أين-
 االتصالية لنجاحھا؟ اإلستراتيجيةتصميم وتخطيط 

روري األمن الم ضبطاالتصالية للمركز الوطني للوقاية ناجحة في  اإلستراتيجيةھل كانت  
  بوالية غرداية؟

  :تھدف الدراسة:أھداف الدراسة

  .يق للحمالت اإلعالميةمعرفة أساليب التخطيط والتسو-

  .عرفة األسس العلمية  التي يتم  عليھا تخطيط وصياغة الحملة اإلعالمية الناجحةم-

  .اقع ھده اإلستراتجية  للتوعية المرورية على مواطني والية غرداية ومعرفة -

  .ية المروريةمعرفة معوقات نجاح حملة التوع-

  .لطرق األمن عبر ا قاية واالتصالية التي  يعتمدھا المركز الوطني  للو لإلستراتجيةالتعرض -

  :وأدوات الدراسة  استخدمت الدراسة المنھج المسح الوصفي:المنھج

  المقابلة -

   المالحظة-

 يةتراتيجاإلسوھو عبارة عن مركز الوطني للوقاية واألمن عبر طرق لمعرفة  :مجتمع الدراسة
  االتصالية بھذا الجھاز.

  :1نتائج الدراسة

 غاية إلى ،2001لسنة  المرور قانون  أھم وقتئذ  الساري المرور لقانون حقيقي تفعيل غياب-
 يف خالمؤر 14-01والمتمم لقانون رقم  المعدل 2009 ةليويج  يف 03-09 رقم األمر روصد
الالزم ألصحاب المخالفات المرورية الناتجة عن عدم احترام  بالردع يف لم مما ، 2001اوت

                                                            
إستراتجية االتصال في الحمالت اإلعالمية، رسالة الماجستير في علوم اإلعالم االتصال ،جامعة  :عيسى بوكرموش 1

  2013-2012، 3الجزائر 
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حوادث  بدأت ،2010القوانين المرور وبتفعيل قانون  المرور والشروع في تطبيقه بداية فيفري 
ارتفاع عدد القتلى  في تلك السنة  في  إلىتشير  اإلحصائيات إنوبالرغم   ،المرور باالنخفاض

وقوع حادثين  إلىارتفاع عدد القتلى كان راجعا  إن إلى أشارث تحليل الحواد إال ،والية غرداية
مأسويين منفصلين زمنيا لحافلتين وقعا في نفس المنطقة تقريبا نقطة سوداء على مستوى المنيعة  

من مجموع القتلى في تلك السنة بمعنى إن ھدين الحادثين  35شخصا أي معدل  30أوديا  بحياة 
  شكال استثناء في تلك السنة.

  

االداعة الوطنية تحت  أطلقتھاية التي والتوع التنمية ةملالح قبإطال الجديد نالقانو فعيلت زامنت-
 أكثرعبر الطرق، مما شكل تكامال استراتجيا للدفع  واألمنإشراف المركز الوطني للوقاية 

الردعي والعمل التوعوي التحسيسي  التشريعيبالعمل الوقائي من خالله المزاوجة بين العمل 
في حينه الى التقليل من حوادث المرور بصورة معتبرة حسب ما  اإلجراءھدا  أثمرحيث 
،حيث تعتبر سنة القيام بحملة التوعية 2009للسنوات التي تلت سنة  اإلحصائيات إليه أشارت
  1األخرى. األعواماقل عدد للحوادث مقارنة بباقي  2010

  :لمشابھةالدراسات -2

االستشفائية  لإلدارةاالتصال  إستراتجيةة بعنوان مالجودي المبصو قيطدراسة الطالب بن -1
و  اإلعالمتشفائية باالغواط رسالة ماجستير في علوم ساال لإلدارةالجزائرية دراسة وصفية 
  2االتصال جامعة الجزائر

  :التالية  األسئلةتمحورت حول  الدراسة إشكالية
  ؟ال أمجود واط مواالستشفائية باالغ واإلدارةاالستشفائية الجزائرية  لإلدارةاالتصال  إستراتجية-
ئية ستشفااال اإلدارةاالستشفائية الجزائرية من خالل  لإلدارةاالتصال  إستراتجيةتظھر  أين-

  ؟باالغواط
  ؟ال  أممطبقة  اإلدارةاالتصال لھده  إستراتجية-
  ؟االستشفائية لإلدارةاالتصال  إستراتجيةمامدى نجاح  -

   :التالية باألھدافخرجت لدراسة  :الدراسة أھداف
 ارةواإلداالستشفائية الجزائرية  اإلدارةلالتصال في  التعرف على وجود استراتجية متبعة-

  :باالغواط خصوصا كحالة الدراسة االستشفائية
  .اإلستراتجيةالبحث على مدى تطبيقات ھده -
  .االستشفائية  اإلدارةاالتصال داخل  وإشكالتحديد عملية -
 أمموما واالغواط خصوصا عاالسشفائية  لإلدارةاالتصالية  اإلستراتجيةالتعرف على نجاح -

   .التي تحول دون دالك واألسبابنجاحھا والتعرف على الصعوبات والمعوقات  عدم
  .استخدمت الدراسة منھج الوصفي :المنھج
   :الدراسة اعتمدت على  أدوات

  المقابلة.-
 .المالحظة -
  .االستشفائية باإلدارةالسجالت والوثائق الخاصة -

  .صفة عامةاالسشفائية الجزائرية ب اإلدارةتمت دراسته العاملين في  الذي :الدراسةمجتمع 

                                                            
  المرجع السابق.:عيسى بوكرموش  1
إستراتجية االتصال لإلدارة االستشفائية الجزائرية، رسالة ماجستير في علوم اإلعالم واالتصال  :بن قيط الجودي - 2

  جزائر.،جامعة ال
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ي وفر فاتبعت الدراسة العينة القصدية ودلك طبقا لسمات وخصائص التي تت :لدراسةعينة ا
  .المفردات بما يخدم البحث 

  :تالية بالنتائجاستخلصت :نتائج الدراسة 

على أن مفھوم العالقات العامة في وزارة الـصحة مـازال محدودا جدا ، ينحصر في تنظيم 
،والتنسيق مع االتصاالتالمـؤتمرات والقيـام بـإجراءات التأشـيرات وحجوزات الفنادق وبعض 

العامة بوزارة الصحة مازال لم  العالقاتجھاز حسب الباحث أن  أخروسائل اإلعالم ، بعبـارة 
يخرج بعد من حيز نموذج الدعاية واإلعالم اإليجابي للمنظمة . وتشير نتائج الدراسة كذلك إلى 

الداخلي والخارجي للمؤسسات الصحية في  االتصالالدور المحدود للعالقات العامة فـي 
دور العالقات   انعدامدراسة على الدولة،وكذلك في أوقات المـشاكل واألزمات . كما أكدت ال

القرار نظرا للمكانة الضعيفة ألقسام العالقات  اتخاذالعامة فـي البحـث والتخطـيط والمساھمة في 
العامـة فـي الھيكل التنظيمي للمؤسسة،وكذلك نظرا للنقص الكبير التي تعـاني منـ ھـذه األقسام 

بأن للعالقات  المسئولين  اقتناعك نظر لعدم فيما يخص الموظفين واألجھزة،وأھم من كل ھذا وذا
  .1العامة دور في ھذا المجال

اعية  خاصة بالتوعية المرورية ذاال اإلعالميةالدراسة الطالبة تباني عبير بعنوان الحمالت  -2
 اإلعالمواالتصال تخصص وسائل  اإلعالملنيل شھادة الماجستير في علوم  مذكرةفي الجزائر 

  .2سكرةوالمجتمع  جامعة ب
 :التالي الرئيسي التساؤل حول إشكالية الدراسة 
 المقدمة منو المرورية بالتوعية الخاصة اإلعالنية الفواصل اإلعالمية الحمالت فعالية مدى ما

  الجھوية؟ سطيف إذاعة طرف
    :ويندرج ضمن ھدا التساؤل التساؤالت الفرعية التالية

 من مقدمةال المرورية بالتوعية الخاصة اإلعالنية للفواصل السائقين جمھور تعرض مدى ما -
 الجھوية؟ إذاعة سطيف طرف

 ؟ المرورية بالتوعية الخاصة اإلعالنية الفواصل ھذه محتوى في السائقين جمھور أراء ھي ما -
 يةالمرور بالتوعية الخاصة اإلعالنية الفواصل لھذه السائقين جمھور تذكر مدى ما -

 ولمضامينھا؟
 السائقين رلجمھو السلوكي المستوى على التأثير ) مستقل كمتغير( الفواصل ھذه استطاعت ھل -

 سطيف؟ بوالية
 السائقين ورجمھ نظر وجھة من المرورية التوعية عملية في القانون يلعبه الذي الدور ھو ما -

  بوالية سطيف؟
 المرورية بالتوعية الخاصة اإلعالمية الحمالت فعالية مدى معرفة في تتركز :أھداف الدراسة

 :خالل من وذلك اإلذاعة، طرف من المقدمة

مدى  وعلى المرورية، بالتوعية الخاصة اإلعالمية الحمالت من النوع ھذا على الضوء تسليط -
 .تھملمحتويا وتذكرھم لھا السائقين جمھور تعرض

 .اإلقناعية أساليبھا وفي الحمالت ھذه محتوى في السائقين جمھور آراء معرفة -
 .المرورية السائقين سلوكات على التأثير في الحمالت ھذه دور معرفة محاولة -
 .ئقينللسا المرورية التوعية عملية في القانون يلعبه أن يمكن الذي الدور عن الكشف -

                                                            
  .بن قيط الجودي المرجع السابق - 1
الحمالت اإلعالمية اإلذاعية خاصة بالتوعية المرورية في الجزائر،رسالة ماجستير في اإلعالم  :تباني عبير- 2

  .2012-2011واالتصال،جامعة بسكرة 
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ى المستھدف عل للجمھور السوسيوديمغرافية الخصائص تأثير مدى على التعرف محاولة -
  .المرورية بالتوعية الخاصة اإلعالمية للحمالت تھمواستجابا آرائھم

  .المسحي المنھج ھو الدراسة مستخدم في ھده منھج:المنھج

  :الدراسة اعتمدت على  أدوات

  .المالحظة-

  .االستبيان استمارة-

  .البيانات تحليل في المستخدمة اإلحصائية األساليب-

  :مجتمع الدراسة

 للمجال يدناتحد أن غير الدراسات، من النوع ھذا مثل في البحثي السائقين المجتمع مجتمع ويمثل
 يوبالتال سطيف، والية سائقي في محصورا بحثنا مجتمع يجعل سطيف والية وھو الجغرافي

  .دراستھا في نرغب التي الوحدات جميع يشمل فإنه
  

  :لدراسةعينة ا

 في تدخل لتيا البيانات جمع يحقق نوع أنسب نھاأل نظرا االحتمالية، غير العينات  قام باختيار
  .جميع فيھا تكون التي الحاالت في النوع ھذا يستخدم ما عادة حيث دراسته، إطار

  :1نتائج الدراسة

 اإلعالمية للحمالت السائقين جمھور تعرض بمدى يتعلق فيما الدراسة نتائج أظھرت
 ھذه إلى يستمعون السائقين أغلبية :أن المرورية بالتوعية الخاصة) اإلعالنية الفواصل (اإلذاعية

 وتكرار مدته قصر حيث من اإلعالمي النوع ھذا خصوصية إلى ذلك الفواصل ويرجع
 الرغم وعلى لكن أكبر، له التعرض احتمال يجعل ما التعرض واقتحامه ألجندة بثه واستمرار

 في وتحكمھا السائقين بين تختلف الفواصل لھذه طبيعة االستماع أن إال الخصائص ھذه من
 اعتبر ذلك إلى إضافة التعليمي، المستوى السوسيوديمغرافية السن، المتغيرات األحيان غالبية

 مالئمة وبالتالي التوعوية الفواصل لبث ھذه مالئمة الفترات أكثر الصباحية الفترة السائقين
 تواجد وبالتالي أو الدراسة العمل إلى الخروج ووقت وانھا تتزامن خاصة السائقين لجمھور
 عدم عن نسبيا ضئيلة كانت وإن نسبة عبرت ذلك من الرغم على.مركباتھم داخل السائقين أغلبية

 اھتمامھم لعدم أو تقديمھا، وبطريقة إعجابھم بھا لعدم الفواصل نظرا لھذه استماعھا
 والترھيب، التخويف أسلوب على المتواصل اعتمادھا جراء منھا أو لتشاؤمھم ، تھابموضوعا

 عن واضحة صورة تقدم المعطيات ھذه إن.نظرھم وجھة من منھا والجدوى العائد النعدام وكذا
 بالتوعية الخاصة) اإلعالنية الفواصل( اإلعالمية للحمالت السائقين جمھور تعرض مدى

 الكبير التعرض على جلي وبشكل اإلعالمي النوع ھذا خصائص تأثير يظھر حيث المرورية،
 معادلة من األول الشطر تحقق التعرض نسبة ارتفاع أن القول يمكن ومنه له، السائقين لجمھور
 ناحية من التعرض إمكانية على الفعالية مدى قياس باعتماد القائلة اإلعالمية الرسائل فعالية
 يخص فيما الدراسة نتائج بينت .ثانية ناحية من التعرض ھذا من المحتمل الشخصي العائد وعلى

                                                            
  .تباني عبير المرجع السابق - 1
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 بالحوادث الخاصة) اإلعالنية الفواصل(اإلعالمية الحمالت نحو السائقين جمھور وتوجھات آراء
 )بالعامية اإلعالنية الفواصل(ھذه  تقدم أن األولى بالدرجة يفضلون السائقين :أن المرورية
 والثقافية،كما التعليمية تھممستويا باختالف لمجتمعا فئات كل إلى األقرب كونھا المحلية اللھجة
 المعرفة-منھا كبير جزء وفي - تتحكم المذاعة اللفظية للرموز المتلقين استجابة أن وظھر

 داخل الفرد تعلمھا التي اللغة خصوصية إلى إضافة المختلفة التعليمية المراحل في المكتسبة
 الشھادة أسلوب على الفواصل ھذه العتماد أيضا تفضيلھم ذلك إلى يضاف إطار المجتمعي ،

 عن وابتعاده نظرھم وجھة من األسلوب ھذا مصداقية إلى االختيار ھذا إقناعي ويرجع كأسلوب
 مع بالتشابه المتلقي شعور أن كما بالنفور، الجمھور قد يشعر التي المصطنعة المواقف
 المتلقي شھادته تشعر وبالتالي عاديين أشخاص يعتمد على ما عادة األسلوب ھذا كون الشخصية

 السلوك يتفادى لم حال في الموقف المعروض ھذا لمثل معرض وأنه منه قريب الخطر أن
 يحقق لم اإلعالنية الفواصل أغلب في التخويف أسلوب اعتماد أن حين في .عنه المعلن السلبي
 ھو النسب لھذه المميز الطابع أن إال األسلوب إذ التأثر نسب تباينت المرجوة،حيث أھدافه
 التأثير في األسلوب ھذا أھمية من الرغم وعلى فإنه وعليه تأثيره، على آنية كبير وبشكل االتفاق

 عند تھممراعا الواجب من االعتبارات من مجموعة ھناك إال أن المتلقين وسلوكات اتجاھات في
 التھويل عن االبتعاد ضرورة وھي اعتماده
 ومحتمل منه قريب الخطر بأن خالله من المتلقي إشعار ضرورة إلى إضافة فيه، والمبالغة
 وانتفاء التكرار نتيجة الفعالية عنصر لفقدانه تفاديا استخدامه في التنويع إلى ذلك ضف وقوعه،
 األسلوب، ھذا يثيرھا التي العاطفية اإلثارة درجة األحيان غالبية يحدد في الذي المفاجأة عنصر
 في يتحكم كما المتلقين، لدى موحدة أفعال ردود يحقق التخويف ال أسلوب أن ذلك الى ضف
 مخاوفه فرد لكل فإن السوسيوديمغرافية جانب المتغيرات فإلى العوامل من الكثير تأثيره مدى

 مفھوم تحليل فإن وبالتالي نسبي ذات طابع عملية التأثير عملية من يجعل مما الخاصة ومعتقداته
  .1الشخصية بالخصوصية يعرف ما ضوء في يكون التخويف

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            
  .تباني عبير المرجع السابق  1
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  تمھيد:

ا جمعنتاالتصال بمختلف اشكاله يعد مقوم اساسي لوجود االنساني،كونه يعبر عن صالت التي 
ا مجال د ھذباالخرين كما يرتبط بعدة مجاالت مختلفة وتؤثر كثيرا كمجال السياحي .  حيث يعتم

ب ويغا افكار سياحية خدمات اسعار مناطق وغيرھاعلى استراتجيات اتصالية في عماية ترويج 
لي االة عليه جامي اقتصادي بالنسبة للوكاالت سياحية  تنتافسية في سوق . حيث تھدف كل وط

استقطاب جمھور باستخدام وسائل اتصالية ومضامين التي توثر على جمھور باستخدام 
وثانيا ية ،االستراتجية االتصال استراتجيات االتصالية .حيث تطرقنا الي مبحثين: اوال مفھوم

  حمالت االعالمية والذي يعتبرعنصر من عناصر التي تستخدمھا وكاالت سياحية
  

 المبحث األول: اإلستراتجية اإلتصالية وآلياتھا    

 المطلب األول: تعريف اإلستراتجية االتصالية  

 محـددوبـشكل واضـح تعرف االستراتيجية االتصالية بأنھا خطة عامة تـضعھا المنظمة 

 د الھمـةـوارالھـداف وطويلة الدى، وتھدف االستراتيجية لحـلل سلـسلة مـن الفعـال وتوزيـع ال

  لتحمل مسئولية تنفيذ تلك الھداف.

 كـم سـيرـي تحوتعرف اإلستراتجية االتصالية  بأنھا ھي األطـر أو الـسياسات العامـة الت

ق تحقيلارات االتصالية وتحدد بشكل عام أفضل الطرق الخطة االتصالية والتي تؤثر في القر

تھا مة ورساللمنظاألھداف، كم أنھا تحليل وتقييم لمختلف البدائل االتصالية التـي تحقـق أھـداف ا

ة ة المنظمدارإلومن ثم اختيار ھذه البدائل في ضوء التصميم الشامل الذي تـضعه اإلدارة العليـا 

  ككل.

ـا ـم أنھكالخطة التي ترشـد المنظمة للتفاعـل مـع اإلعالم. االستراتيجية أيضا  ھي 

التك ء رستساعد عل صناعة رسالة متماسكة ومنظمـة، وتساعد االستراتيجية االتصالية  في بنا

أو  ملـةوصـورتك العامـة وعالقاتـك مـع اإلعالم وفقا لرغباتك، لذا عندما تريـد إطالق ح

  دة اجتماعية تبني عليھا.المستجابة لوقـف سـيكون لـديك قاع

ويعرف التكتيك بأنه مجموعة القرارات الفرعية والمرحلية التـي تتخـذ لتنفيـذ الخطـة العامة، 
كما أنه القرارات واالفعال التي تتخذ لبناء استراتيجية فعالة وموائمة للواقع، وذلـك من خالل 

 1تحديد الوسائل الفعالة لتنفيذ االستراتيجيات
 

                                                            
  .95, ص  2007لعامة واستراتيجية االتصال ,دار أمجد للنشر والتوزيععلي فرجاني :العالقات ا 1
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  :واتصاليةبناء استراتيجية إعالمية  ثاني: خطواتالالمطلب 

ثر لعام أو الھمة الخاصة بمنظمتك أو حملتك: تكون جھود التواصـل أكحدد الھدف ا1- 

ھداف ى األنجاحا وتركيزا عندما تبنى على الھـدف العـام لنظمتـك ويـتم تطويرھـا بنـاء عـل

كرة فوين الجزئية ومـع وضـع التحـديات في الحـسبان، كنتيجـة لـذلك مـن الھـم البـدء بتك

 قريبملتك أو منظمتـك ومـا الـذي تحـاول أن تفعلـه أو تحققه على المدى الواضحة عن ح

ه تيجية ھذستراوالبعيـد. لـذا يكـن أن تعكـس اآلليات والتكتيكـات التـي توظفھا في اال والتوسط

  األھداف وتكملھا.

 األساسيين  لتطوير استراتيجيتك االتصالية : من الذي ينبغـي أن حدد الشركاء2- 

داخـل  –رعلى الطاولة حي تطور استراتيجيتك ؟ حدد قائمة باألشخاص األساسيين يحـض

ة ن يكون لھم صوت ف عملية تحديد كيف سـيتم تقـديم الحملالذين يجب أ -منظمتك وخارجھا

( ضع في له .للجمھور العام، عل سبيل المثال: ضم التـأثرين بـالوقف الـذي تـشن حملـة مـن أج

أو ما إذا  سھا،ان لمنظمتـك مـوارد بـشية إلعـداد وتطبيـق االستراتيجية  بنفاعتبارك ما إذا كـ

  كنت ستحضر مستشارا إعالميا لتسھيل وتقديم إرشادات حـول ھذه العملية.

حدد الھـداف الجزئيـة الستراتيجيتك العلميـة: بجـرد تحديـد الھـداف العامـة لحملتك 3-

إلعالمية واالتصالية ، الخطوة التالية ھي تقديم والمشاركين األساسيين الستراتيجيتك ا

المشاركين سويا والتفكير في لماذا وكيف يمكن أن يكون إشراك ً اإلعالم مفيدا للوصول إل 

أھدافك، على سبيل المثال: ھل ھناك متخذ قرار محدد أو شريحة من الرأي العام ترغب ف 

حديد مجموعة من النتائج التي ترغـب ف التأثير عليھا، ھناك طريقة جيدة للقيام بذلك وھي ت

رؤيتھـا بعد تعاونك مع اإلعالم، يجب أن تكون ھذه األھـداف محـددة وقابلـة للقيـاس وواقعيـة 

  1.ھذا العام20مرتبطة بتوقيتات محددة  عل سبيل المثال، زيادة زوار الموقع بنسبة  %

كه مـن اجـل تحقيـق تھدف، الـذي ترغـب ف التـأثر عـل سـلوحدد جمھورك المس4-

  أھدافك:

  ابة أو رد فعل من جھة أو مجموعة محددة ؟. ھل تبحث عن إج -

                                                            
  . 96،, صعلي فرجاني:المرجع السابق-1
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ھل سيكون األمـر أكـث فاعليـة للتعـاون مـع شخـصيات أساسـية أو مجموعـات  -

مباشرة ؟ أم سيكون األكثر فاعلية ھو خلق رأي عـام داعـم حـول القـضية والـضغط 

  بتلـكالطريقة . 

لجمھور المستھدف مستعد لسمع رسالتك التي تود إيصالھا؟ ومـا ھـي بعض ھل ھذا ا -

  العوائق أو المخاوف التي قد تتسبب في مشكلة  الوصول لھذا الجمھور ؟

  وضـع الجمھـور المستھدف في االعتبار وتحديـد القـضايا الرئيـسية لالستراتيجية. 5-

  ما الصورة العامة التي تريد إيصالھا ؟ . -

لرسائل األساسية التي سيكون لھا تأثير على الجمھور؟ إحدى الطـرق الجيـدة ما ا -

للوصول إلى اإلجابات ھـي بنـاء رسـالتك عـل اھتماماتھم األساسية وأن تبـدو كمحاولـة 

لتحقيقھا، وليس فرض شيء مـا، كـم يجـب أن تحـدد العوائـق التـي يكـن أن تحـول دون 

  الوصول لألھداف.

  طريقة األفضل للوصول إل الجمھور المستھدف:حدد ال 6- 

  من أين تستمد ھذه المجوعة من الناس الخبار والمعلومات ؟ -

  ما ھو التكتيك المناسب لشن حملتك ورسالتك. -

  من الذي سينقل الرسالة بصداقيه أمام الجمھور. -

الجمھور أي وسائل الوسائل المناسبة في نقـل الرسـالة، بھـدف التأثير عـل سـلوك  -

  المستھدف.

وبعد استكمال الخطوات السابقة، ً سيكون توجيه التساؤالت مفيـدا ف تحديـد مـا إذا كان 

االختيار األمثل لتركيز االستراتيجية االتصالية على وسائل اإلعالم الرئيسية او التقليدية مثل 

، أم اإلعالنات مدفوعة الصحف والتلفزيون والراديـو أم األنترنت ووسـائل اإلعالم االجتماعية 

  األجر أو مزيج من الجميع.

وبمجرد تحديد نوع الوسيلة اإلعالمية التـي سـتركز عليھـا، يكنـك البـدء ف النظـر إلى 

  تكتيكات أكثر تحديدا للتفاعل مع ھذه الوسيلة.
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بنـاء دى تقدم حملتك ؟ ً قيـاس التقـدم ھـام جـدا لتقيـيم النجـاح وكيف ستقيم م -7

ي فائج اتيجية فعالة طويلة المدى. وعل الرغم من ذلك يجب التركيز عل العملية والنتاستر

  الوقت نفسه،ً  باعتبار ان لكل منھم دروسا ھامة يمكن االستفادة منھا.

ولى، بناء قائمة اتصال إعالمية: إذا كانت منظمتك تعد استراتيجية إعالمية للمرة األ 8-

  قـات.العالول إعالميه فاإلعالم يقـوم باألساس عـل الـصادر فالبد وأن تبدأ بناء قائمة اتصا

الة ست فعإرسال البيانات الصحفية لوسائل اإلعالم بشكل عام يمكن أن تنفع. لكنھا لي

 لبدءكـما ھو الحال لدى استھداف أشخاص يعرفون منظمتك ويعجبون بھا ويدعمونھا، ويكن ا

  بالتالي:

  ة اإلعالمية.المناسبين داخل الوسيلتأكد من التوجه لألشخاص -

  لتواصل مع شخصيات إعالمية  حتى يعرفونك .ا- 

 ا الوعدك، مـتعرف على اإليقاع اليومي للمؤسـسة اإلعالميـة إذا ل تكـن عـلى علـم بـذل‐

  النھائي لصدار بيان صحفي ك يتم نشه ف عدد اليوم التال؟ كم من الوقت يحتـاج

  نـذيـة مي؟ كم من الوقـت ينبغـي إتاحتـه للوسـيلة العلمالعلميون لحضور مؤتمر صحف

  إبالغھم كي يتمكنوا من إرسال كاميرا ومراسل في موقع حدث ما ؟

 لحرص عل المتابعـة، فـاإلعالميون يتلقـون الكثير مـن المعلومات والموضوعاتا-

  لتغطيتھا فتأكد من االتصال لتذكيرھم.

  1مع وسائل اإلعالم .ابقى حريصاً عل استمرار التواصل  -

  :االتصالية االستراتيجيةالمطلب الثالث: أھداف 

 ؤسسة:بالنسبة للقائمين على إدارة الم االتصالية االستراتيجيةأھداف  -

القائمين على اإلدارة في اتخاذ  القرارات المناسبة وھذا  االتصالية االستراتيجيةتساعد 

كما يعمل ھذا األخير على إيصال أراء الداخلي  االتصالبفضل المعلومات التي يوفرھا 

                                                            
97, المرجع سابق , ص فرجانيعلي 1 98. 
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ووجھات نظر اإلدارة للعمال ويمكن لإلداريين من االطالع والتعرف على مشاكل العمال 

 واحتياجاتھم باإلضافة إلى ھدفين أساسين و ھما :

اجز تنمية المعلومات والنھوض الضروري للجھود الجماعي بإزالة العوائق والحو 1

 تصالية بحيث يستطيع المسير معرفتھا وإبدادھا   التي تتعرض لھا الحملة اإل

يق تھيئة االتجاھات الضرورية للتعاون ولالتباع المھني وھذا من شأنه التوث  2

  باالتجاھات داخل المؤسسة 

 أھداف اإلستراتجية اإلتصالية بالنسبة للعمال

  :توفر اإلستراتجية اإلتصالية للعمال : 

 .معلومات عن قرارات  المؤسسة  .1

 .معلومات عن مستقبل المؤسسة  .2

 معلومات عن سياسة المؤسسة المتعلقة بوظائف العمال. .3

 .معلومات خاصة بتكييف مع المشاكل التي تواجه المؤسسة  .4

 وھناك أھداف أخرى مثل:

 .تحقيق التنسيق بين األفعال والقرارات -

المشاركة في المعلومات أي تبادل المعلومات ومعرفة كل فرد في  -

 .وره وھدفهالمنظمة بد

اتخاذ القرارات أي من خالل اإلستراتجية اإلتصالية يمكن تفييذ مختلف قرارات وتحديد البدائل -
 1المناسبة .

  
  
  
 
 

                                                            
  .33, الكتاب الجامعي الحديث , القاھرة ,ص  2خيري جميل الخليلي , االتصال ووسائله والخدمات االجتماعية , ط1
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  :المطلب الرابع:  خصائص اإلستراتجية اإلتصالية 

دف لمستھھي العمل في بيئة متغيرة لتحديد األھداف حسب األولوية و تحديد الجمھور ا

ى ھذه مل علالمناسبة باختيار أنجح الوسائل  االتصالية ولتذليل صعوبة العلخاطبته بالرسالة 

ھا مكانياتإلفحص البيئة المتغيرة فإن االستراتيجية اتصالية بحاجة إلى ما يسمى قائمة التدقيق ال

ھا حة لوتحديد مواطن  ضعفھا في ما يخص عالقتھا بالمحيط الخارجي و وسائل اإلتصال المتا

  اء القادرين لوى دعمھا ...الخ.وبأنواع  الشرك

 دائمةومن خصائص االستراتيجية االتصالية أيضا اعتمادھا على صياغة مصداقية 

لتمس عملھا على تطوير خطاب راق مع جمھورھا يتسم  بمواكبة آراء و صدى الواقع وي بفعل

مواقع النقد على الموضوع الذي تعمل على تسويقه  وثم تسعى لتفادي اي عارض يمس 

وقد  ,تحديا أمام وصول رسالتھا للجمھور المستھدف كما أرادھا المرسل  وبشكل صداقيتھام

سبب بيكون المصدر في سوء تفكيك الرسالة راجعا الى األسلوب الذي يحتاج الى تطوير أو 

راتيجية الستاتعقد الوسيلة التي تحمل ھذه الرسالة ,لذا كان من أھم وسائل الدعم التي تحتاجه 

ات ة في مجال التسويق االجتماعي ھو االتصال الشخصي عبر قادة الرأي وفعالياالتصالي

  المجتمع الذين يساھمون في تفكيك وتفسير موضوع الحملة التي رسمھا صانع القرار .

تصال ومن خصائصھا أيضا اعتمادھا على تمديد  اتصاالتھا عبر كافة وسائل اال    

واصل الت تصالية  قوة في ھذا العصر لدعمھا بشبكاتالمتاحة ,حيث ما أضاف لالستراتيجية اال

لى ھا عاالجتماعي والمدونات التي اصبحت من أكبر منافسي وسائل االتصال الحديثة في قدرت

مين الوصول الى جماھير أكثر تحديدا بفعل فكرتھا القائمة على تدوين خصوصيات المستخد

علية لتفاادرتھا على تحقيق قدر كبير من وتفضيالتھم في كافة شؤون حياتھم ,اضافة الى ذلك ق

  االتصالية التي تفتقدھا وسائل االتصال التقليدية .

االستراتيجية االتصالية بالنسبة للمؤسسات ھي اختيار حيوي لھا ومن غير المفيد القيام    
بالتواصل مرة واحدة ,شھرا أو سنة فقط, حيث أن االستراتيجية ترتبط بالمواظبة واالستمرار 

 1الدوام ألجل الحصول على نتائج حقيقية . والتكرار على
 
 
 
 
 

                                                            
  43 42,مذكرة ماجستير , مرجع سبق ذكره ,ص ص عيسى بوكرموش   1
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  الحمالت االعالمية االستراتجية االتصالية العالقة المبحث الثاني :
  

  مطلب االول  تعريف الحمالت االعالمية تحديد صياغتھا 
  تعريف الحملة االعالمية:1_1
 من کثرأ أو واحدة في واحد إعالن أو المختلفة اإلعالنات من سلسلة ھي اإلعالمية لحمالتا

 تطول قد لقترة االمتداد على وتقوم محددا جمھورا وتستھدف واحد ھدف يجمعھا اإلعالم، وسائل
 الھدف لتحقيق المكثف التكرار تستخدم وغالبا الحملة، ھذه من المعلن ھدف حسب أو تقصر
  1 .المرجو

مستھدفة بقبول افكار واتجاھات او  مجموعةاو تعتبر الحملة  االعالمية جھدا منظما الى اقناع 
او تعديلھا او ابتعاد عنھا، تقوم بھا مجموعة من االفراد او المؤسسة او حھة معينة  سلوكات

  2ويحدث عن طريق مراحل وتاثير تراكمي .
شكال من اشكال اتصال جماعي يتاسس على استخدام المخطط المجموعة متنوعة من  وتعد

الساليب ابتكارية لحث المجتمع عامة . او بعض فئاته بشكل خاص لقبول الوسائل االتصالية وا
فكرة او افكار تتبناھا وتدعمھا ودلك  باستخدام استراتجية او اكثر من استراتجية عن طريق 

تھدف الى جھود متواصلة في اطار زمني ممتد ومحدد، وھده الجھود اتصالية المخطط لھا 
ة او سلوكية لدى الجمھور محدد في مكان محدد وخالل مدة احداث تغيرات ادراكية او اتجاھي

محددة.كما تعرف ايضا بانھا جھد علمي منظم لتحقيق اھداف محددة في أي موضوع خالل فترة 
الزمنية محددة باستخدام اكبر كم ممكن من الوسائل االعالمية المتاحة وكافة االشكال وقوالب 

                                                                                                                                 3االعالمية .
  
، وجه الى فئات معينة من الجمھور وتسعى عبارة عن برنامج االعالميوالحمالت االعالمية  

الى تحقيق االھداف االتصالية معينة خالل مجموعة من الجھود المخططة و المدروسة وعادة 
ماغطي الحملة فترة زمنية يتم من خاللھا التركيز على عديد من الوسائل او بعض االحيان رسالة 

  4واحدة.
نھا تنطوي على تحليل للمواقف والظروف المتعلقة بالجمھور، ربما يمكن وھناك ما ينظرعلى ا

من اتخاد قرارات استراتجية فعالة ممكنة التنفيد من خالل تصميم سلسلة من االعالنات ووضحھا 
  5في رسائل االعالمية.

 وتتفق االراء والممارسات على ان الحملة االعالمية ھي استخدام المخطط لمجموعة متنوعية من
الوسائل االتصالية واالساليب االبتكارية لحث المجتمع عامة او بعض فئاته بشكل خاص على 
قبول فكرة او افكار تتبناھا وتدعمھا، ودللك باستخدام استراتجية او اكثر  عن طريق جھود 
متواصلة في اطار الزمني ممتد ومحدد.ومنھا يمكن تحديد مفھوم الحملة الصحفية التي تاتي 

  6من مفھوم الشامل للحملة االعالمية وادركا للطبيعة الوسيلة المستخدمة .انطالقا 
 
 
  

                                                            
  150ص ، 2012 االردن، والتوزيع، للتشر المسيرة دار ، 7ط واالتصال، االعالم وسائل :سلمان صالح محمد 1
  33،ص , 2006منى الحديدي ،سلوى امام: العالم والمجتمع، الدار المصرية اللبنانية، القاھرة،   2
  .82ص 2008للحمالت االعالمية واالعالنية ، سوزان القليني: التخطيط  3
  .150محمد صالح سلمان: المرجع السابق،ص 4
،دار المكتبي للنشر والتوزيع ، 1عبد هللا بدران : الحمالت االعالمية واالعالنية التصميم و التنفيد والتقويم ، ط 5

  .15،ص2013الشارقة،
،الدار المعتز للنشر والتوزيعن 1الجمھور،طعلي حجازي ابراھيم:الحمالت االعالمية وفن مخاطبة  6

  .5،ص2017القاھرة،
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  صياغة الحملة االعالمية: 2_1

تعتبر خطوة تحديد اھداف الحملة من اھم خطوات وعوامل تصميم الحمالت االعالمية دلك النه 
االعالمية مثل:  وفقا للھدف المراد الوصول اليه سيتم تحديد العديد من عوامل ومتغيرات الحملة

الرسالة والوسيلة و الوقت ،وبالتالي فانه من الضروري توافر سلسلة من االھداف المرحلية او 
  1الثانوية تعكس في النھاية الوصول الى الھدف العام او االستراتجي للحملة.

  تعريف الھدف: 
ما ان يكون عام  ھو االمر او الشئ الدي ترغب المؤسسة او مجموعة من االفراد في تحقيقه،وھو

او خاص، كبير او صغير نافع او ضار .فطبيعة الھدف تتوقف على المؤسسة وقدرتھا واھتمامھا 
  2أي ماھو متوقع انجازه من تصميم الحملة االعالمية.

  اھمية تحديد االھداف:
ھا اساس لتحقيقھا وعلى مھمة الحملة وتحصر الجھود تعد خطوت تحديد االھداف مھمة حيث تحدد

ي افات التاالخفاختيار الرسائل و الواسئل لقيام بتقيم الحملة ومعرفة االنجازات التي تمت ويتم 
  يجب تجنبھا مستقبال .ويمكن تلخيص اھمية االھداف في مايلي:

خرين وفر للقائم باالتصال في الحملة االعالمية ،االسس لتوجيه انشطة وبرامج وبوضع االت-
  مايھدف الي تحقيق.

 والوسائل ى انتقاء الرسائلليما يساعد القائم باالتصال في الحملة االعالمية علتوفر اساسا س-
  المناسبة.

لصريحة وفراساسا سليما العداد االدوات المناسبة لتقويم الحمالت االعالمية.تفيد الصيغ ات-
  لآلھداف في توجيه الجھود اثناء عملية الحملة االعالمية.

  قويم.،التنفيد،التبين مختلف المجالت واالھداف: التصميملى ايجاد نوع من التوازن تساعد ع-
  ساھم االھداف في تطوير الرسائل والوسائل وبرامج،وتوجيه القائم باالتصال خاصة.ت-

اتج عن الن تساھم االھداف الى حد كبير في بعث الرضا واالطمئنان في نفوس القائمين باالتصال
ملة ي الحبالمؤسسة والجمھور يصبح من السھل تحديده فسعادتھم وھم يرون االحتياجات الخاصة 

  .وبصورة عامة تھدف الحملة الى تحقيق االھداف التالية:
  زيادة الوعي بعد المعرفي .-
  تغير االتجاه بعد انجاحي.-
  3تغير المعتقدات بعد عقائدي .-
  

 أساسھا لىوع لتحقيقھا الجھود وتحصر الحملة مھمة تحدد حيث مھمة؛ األھداف تحديد خطوة تعدُّ 
 التي واإلخفاقات تمت التي نجازاتااًل  ومعرفة الحملة بتقييم والقيام والوسائل الرسائل اختيار يتم

 ھي ةالتوعي وحمالت جتماعيااًل  التغيير لحمالت األساسية واألھداف مستقبال تجنبھا يجب
 عند اعىيُر أن ويجب .والسلوكيات تجاھاتوااًل  والمعارف األفكار في تعديل أو تغيير إحداث
  :يلي ما األھداف تلك صياغة

  .والعامة الفضفاضة األھداف عن وبعيدة ومحددة، واضحة تكون أن-
 : تقول قياسھا،فأن يمكن نوعية أو كمية أداء بمعايير ارتباطھا بمعنى للقياس؛ قابلة تكون أن-
  .التأييد لقياس طريقة تضع أن يجب .يكفيال "يسسيا مرشح أو لشخصية تأييد زيادة نريد"

                                                            
بوران برھان ادين مريدن: تخطيط حمالت التسويق االجتماعي ،رسالة دكتوراه، كلية االعالم ،جامعة  1

  .88،ص2001القاھرة،
الكامل فرح:تخطيط استراتجيات وبرامج االتصال،منظمة االمم المتحدة،المكتب االقليمي،للشرق  2
  .27،ص1980وسطوافريقيا،اال

قرادي حياة: المراحل العلمية لالعداد حملة اعالمية ،الوسيط في الدرسات  3
  .137،ص2005،دارالھومة،الجزائر،10الجامعية،ج
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 على مةأومنسج معھا تعمل التي الجماعة و أ للمؤسسة ستراتيجيةااًل  األھداف ضمن تكون أن-
  .تصالبااًل  القائم أو المؤسسة أھداف مع األقل

 و لف .الجمھورالمستھدف أو المخططين مستوى على سواء للتطبيق، وقابلة واقعية تكون أن-
  الھداف.ا لًتضع المتطوعين على وتعتمد محدودة ميزانية لديك كان

  .محدد زمني إطار خالل تحقيقھا يمكن أنه بمعنى بالوقت؛ مرتبطة تكون أن-
 شابهت يوجدواًل  اآلخر، الھدف عن مستقل ھدف كل يكون أن أي :الصياغة متداخلة تكون أال-
 مكررة فاألھدا نفسھا،فتصبح الغاية إلى وبالتالي نفسه؛ المعنى إلى تؤدي بحيث الصياغة في

 أن عنھا نفيي ال الصياغة في ستقالليةااًل  ھذه ناف وبالطبع التنفيذ، على القائمين جھد ويتشتت
  .متكاملة تكون

 العامة ةتخدم المصلح بحيث الذاتية من خالية تكون أن بمعنى موضوعية؛ األھداف تكون أن-
  .المنظمين لألفراد الشخصية المصالح وليس المجتمع أو للمؤسسة

 في الحيتهعدم ص اكتشاف حالة في التغيير أو للتعديل الھدف قابلية وھي بالمرونة، تتسم أن -
  .التنفيذ أو التصميم مراحل من مرحلة
  :وھي المعطيات، بعض ضوء في األھداف تحديد ويتم

  ) .األجل قصيرة، متوسطة، طويلة( األھداف مستوى-
 .)إعالمية ،اتصالية، فرعية ،رئيسية( األھداف نوعية-
  .الھدف تحقيق يستغرقه الذي التوقيت-
 .فيھا األھداف وتحقيق إليھا الوصول سيتم التي المواقع -
 دعم مسئولية أو مھام تتولى التي الجھات أي األھداف؛ تحقيق في المشاركة الجھات-

  .1األھداف ھذه وتحقيق
  

  تحديد الجماھير المستھدفة:
 واتفاقھا معارضتھا، أو تأييدھا ودرجة الحملة موضوع من الجمھور موقف معرفة ن إ
 الوسائل اختيار في اإلعالمية الحمالت مخططي تساعد الحملة مضمون مع اختالفھا أو

 ةاإلعالمي الرسائل معرفة وفي الجماھير، ھذه إلى للوصول المناسب والوقت المناسبة،
 .اإلعالمية للرسائل واإلنتاج والعرض الصياغة وأشكال وأساليب المناسبة واإلقناعية
 ھو اإلعالمية الحمالت تخطيط مراحل من المرحلة ھذه يرافق الذي ي األساس والشعار

  ."جمھورك اعرف"
 ميةوتحقيقاإلعال الرسالة فاعلية زيادة في يسھم بدقة الجمھور تحديد أن في شك من ھناك وليس
 بما فكارھاوأ الحملة ألھداف عداء أو مقاومة أي الجمھور ھذا يشكل لً  بحيث ألھدافھا، الحملة
 الجمھور حديدت في يحدث الذي الخطأ إن.جتماعيةااًل  والقيم والمعايير الثقافات مع توافقا يفرض

 إلى لتص الرسالة ألن أنواعھا؛ باختالف اإلعالمية الحمالت فشل إلى يؤدي بدقة المستھدف
 رةاألس تنظيم إطار في إعالمية لحملة التخطيط لوتم المثال، سبيل فعلى .الخطأ الشخص
 إليھا حملةال رسائل توجيه اللخ من المرأة على التركيز وتم دات،الواًل  بين المباعدة تستھدف
 حول لنقاشوا وبالبحث أھدافھا، تحقيق في الحملة فعالية لعدم ثم ومن لًحق وحظل مباشر، بشكل
 ابعوتت اإلنجاب مسألة في القرار صاحب ھو المجتمع في المرأة وليس الرجل أن ُوجد ذلك

 .الولًدات
 الوقت وفي تؤثرفيه أن يمكن التي الرسالة نوعية وتحديد صياغة في داج مھم الجمھور تحديد إن

 المقصود الجمھور خصوصيات فھم يجب لذلك .الرسائل تلك مثل ونشر لبث المناسبة والوسيلة

                                                            
عالقاتالعامة ،جامعة المنوفية كلية االداب \عاطف يوسف:مقررتخطيط الحمالت االعالمية،الفرقة الرابع ،قسم االعالم. 1
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 ُيعدُّ  وھذا لھا، يتعرض التي اإلعالم وقيمه،ووسائل وعاداته، ورغباته، واحتياجاته، الحملة، بھذه
  :ھما عبرخطوتين، ذلك ويتم إعالمية حملة أي في ضرورّيًا

  
 معرفة حيث من المشكلة تلمسھا التي جتماعيةااًل  الفئات معرفة على وتقومدراسة الجمھور:-

 لتعليميةا ومستوياتھم واتجاھاتھم،ومشاكلھم، ومعتقداتھم، وآرائھم، ورغباتھم، احتياجاتھم،
 .الجمھور عن المعلومات من ذلك وغير قتصاديةوااًل  والثقافية
 فقتوا والفردية،ومدى جتماعيةااًل  السمات دراسة حيث من الجمھور دراسات أھمية وتظھر
 لھا يخضع التي والمعاييرالسائدة القيم مع تغييرھا المطلوب والسلوكيات تحقيقھا المراد األھداف

 أھدافھا قتحقي في اإلعالمية الحمالت بعض نجاح يفسر ما وھذا المستھدف، الجمھور يتبناھا أو
 .أخرى مجتمعات في نجاحھا وعدم معينة مجتمعات في
 أن ذلك األكثرأھمية، يةاإلعالم الحمالت مفاھيم من الجمھور تصنيف ُيعدُّ تصنيف الجمھور:-

 لفئات ستھدفالم جمھوره تقسيم يستطيع الذي ھو الناجحة اإلعالمية الحملة في تصالبااًل  القائم
 .جمھوره داخل وقطاع فئة ل ك ومشكالت ومخاوف توقعات تفھم يستطيع بحيث وقطاعات،

  
  :منھا الجمھور خصائص على التعرف في تسھم التي والمصادر األساليب من العديد وھناك

 ياناتالجمھور،والب عن بالفعل تمت التي المتعددة الدراسات واقع من المتوفرة البيانات-
 لجھازا رھاوفي التي واإلحصائيات البيانات مثل الرسمية، الجھات لدى الموجودة األساسية
 .اإللكتروني موقعه خالل من واإلحصاء العامة للتعبئة المركزي

 وقد قيقة،د نتائج وتعطي للجمھور، ممثلة عينات على تجري التي والعلمية اإلحصائية األبحاث-
 لتيا البحوث من وغيرھا العام الرأي بحوث أو جتماعيااًل  المسح على األبحاث ھذه تشتمل
 نماطوأ الديموغرافية خصائصه معرفة في تفيد والتي للجمھور، المختلفة الجوانب عن تكشف
  .لوكياتهوس اتجاھاته معرفة في تسھم وكذلك المثال، سبيل على اإلعالم لوسائل تعرضه وعادات

  
 اھيرالجم ھذه إلى الوصول تستھدف العامة التوعية وحمالت اإلعالمية الحمالت نال راظون

 لدى فرتتو أن الضروري من أصبح فقد معھا، والتناغم التفاھم وتحقيق ثقتھا لكسب المتعددة
 نھا،بي المشتركة والصفات الجماھير ھذه خصائص عن أساسية بيانات للحملة المنظمة الجھة
 ذلك من لعكسا على أو الجديدة، السياسات أمام عقبة تقف قد التي السائدة والعادات تجاھاتواالً 
  .الجماھير لھذه السائدة تجاھاتوااًل  القيم مع متفقة السياسات ھذه جاءت إذا

 الجمھور تحديد من فالبدالمطلوب؛ النجاح العامة التوعية حمالت تحقق لكي فإنه ذلك علىوبناءا
 من ليستحديدا واضحا  إليه الوصول الحملة لھذه والمنفذون المخططون يرغب الذي صودالمق

 حيث والعمرية؛ والفكرية جتماعيةقتصاديةوااًل االً  الناحية من بل فحسب؛ الجغرافية الناحية
 التعرف ن أ فيه شك لً  ومما المناسبة، تصالاالً  ووسيلة الرسالة اختيار في التحديد ھذا يساعد
  .1إليه للوصول الطرق وأيسر أسھل على التعرف في يساعد الجمھور على

  
  
  :وضع وتصميم االستراتجية العامة لتنفيد برامج الحملة -
  
 أنشطة جميعان  تضمن فھي للحملة، بالنسبة الطريق خارطة بمثابة ھي الحملة استراتيجية ان

 لتقييم المرجعية بمثابةالنقطة تعدُّ  أنھا كما للحملة؛ الكلية األھداف تحقيق أجل من تعمل الحملة
 المعنيين، سائر طالعمفيدا ايضا ال للحملة استراتيجية وجود يعدُّ  و .الحملة ونجاح تقدم مدى

                                                            
  .52ف يوسف: المرجع نفسه،صعاط 1
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 مشاركتھم لضمان الحملة خطط على المالية القرارات صناع من وغيرھم التمويل مسئولي مثل
  .ودعمھم

 تاستراتيجيا واتباع المدى بعيد تخطيط على يرتكز أن يجب اإلعالمي العمل ن أ شكوال
 لمجالا في العاملين من كثير لدى تالحظ التي العفويةاورتجاليةاالً  عندابعي وذلك واضحة،
  . العاملون يريده ما عكس نتائج إلى أدى مايراكث والذي اإلعالمي
 العامةوالطرق السياسات وضع أي الحملة لتنفيذ العامة ستراتيجياتااًل  وضع من والمقصود
 لتنفيذ وواضحة دقيقة استراتيجية ھناك يكون أن يجب بحيث الحملة، عليھا تبنى التي واألسس

ونظرا ,تحقيقھا في المرغوب األھداف تحقيق وبالتالي الحملة، جمھور إلى للوصول الحملة، ھذه
  1ة.سلوكي ثم اتجاھية ثم معرفية تغييرات إلى تھدف عادة العامة التوعية حملةالن 

  :االعالمية الوسائل إختيار
،ولكن ومساوئ في تطبيقھا على حملة واخرى  مميزات صاليةاالت عالميةاال سائلوال من كلل

ية كلما ماھركلما اتسمت حمالت التوعية بالتكامل والتعاون بين الوسائل االتصال الشخصية والج
سھل واالعالم كلما اصبحت الكانت اكثر  نجاحا وفعالية فكلما تعددت مصادر المعلومات 

عي وصول الحملة الى الجمھور المستھدف وتاتي اھمية االتصال الجماھيري في مرحلة الو
 عديلبينما يقوم االتصال الشخصي بدور اكثر اھمية وخطورة في مرحلة تغير االتجاھات وت

  السلوك،وتوجد عدة معاير في اختيار الوسائل المختلفة تتمثل فيما يلي :
  الجمھور الدي تصل اليه الرسالة.حجم -
  خصائص جمھور كل وسيلة. -
  وصول الى جمھورھا ومعدالت ھدا الوصول.امكانية كل وسيلة لل-
  لتوعية في كل وسيلة على حدة.امعدالت التعرض العالنات -
  رجة ادراك كل فئة من فئات الجمھور للرسالة الموجھة,د- 
  ن الوسائل.ممعدل تكرار مطلوب للرسالة في كل وسيلة -
  تكلفة تغطية حملة في كل وسيلة من وسائل,-
  ة .لخصائص الفنية والتكنلوجية المتاحة لكل وسيلة والتي من خاللھا يتم تقديم الرسالا-
  2االثر المتوقع تحقيقه من كل وسيلة.-
  

  الجدولة الزمنية للحملة :
حدد فانه بعد دلك سيبعد ان يقوم المرسل باختيار الوسائل االعالمية التي سيستخدمھا 

فرص  وان االستراتجية التي ستسير عيھا الرسالة على ان كل فعالية تبدا في التاريخ المحدد
  : عدة طرق في العرض االعالمي التعاون بين الوسائل يتم استخدامھا بشكل كامل وھناك

  التوزيع بين الوسائل.-
  التوزيع الزمنيز-
  كثافة االعالن.-
  

  لة:تحديد المخصصات الجم
يتم تحديد الميزانية االجمالية للجملة ثم الميزانية الفرعية للفعاليات المختلفة التي سيتم القيام بھا 

في الوسائل االعالمية، ويساعد تحديد ھده المخصصات في البداية على معرفة االحتياجات وفقا 
ال الجدولة ،وقد يتم لالمكانيات الموجودة ويرتبط بھا ايضا اختيار الوسائل واالستراتجيات واشك
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بالمئة من ميزانية االتصال جانبا كتمويل للطوارئ عند تنفيد عمل  10الي 5تخصيص حوالي 
  1تصحيح في مسار الحملة.

  
  التقويم والتقيم:

 ة منيعتبر تقيم الحملة خطوة في غاية االھمية النه في اساسھا يتخد مصموالحملة مجموع
  االجراءات مثل:

  
  لة لدى الجمھور.الحملة اداكانت الرسالة التي تضمنھا مفھومة ومقبواالستمرار في -
  اكان يشوبھا بعض اوجه النقص او السوء الفھم.تعديل الرسالة اد-
  ليتھا.وقف الحملة ان اثبتت فشلھا وعدم فاع-

م لتحكويتم ھدا تقيم في على مراحل تنفيد الحملة واثناءه، ويتم وضع وارساء اجراءات  ا
ف ھدامراقبة كل مرحلة يتم توزيع االھداف الشاملة لحصول على مجموعة من  االوالسيكرة ل

  من  التقيم:لكل شھر اما التقيم النھائي او البعدي فھو يشمل على نوعين 
  
  التقيم الشكلي:-

ة لفنييتم فيه تقيم جميع العناصر والمواد المعروضة اثناء الحملة وتصميمھا والعناصر ا
لغة الموسيقى والمؤثرات البصريةباالضافة الى توقيت وجدولة الحملة،والالمدموجة بھا 

  المستعملة وتقنيات الترويج واالداء من مؤدي االدوارفي الحملة.
  

  التقيم المضمون وتاثير:
د رسالة وقن المويرتبط ھدا التقيم عادة بالھدف المراد احداثه من البرامج وفقا لتاثير المطلوب 

لحملة تم ااس تاثير الحملة التسويق االجتماعي على المدى القريب اد قد تھيكون من الصعب قي
عطي تبتغير السلوكيات التي التحدث الى على مدى البعيد ولكن توجد بعض االساليب التي 

  مؤشرات عن ھدا التحول من اھمھا:
  
لحملة انھا ختيار التدكر حيث تختار عينة من الجمھور لمعرفة مدى تدكره للرسالة التي تتضما-

  ر.او اجزاء او افكار معينة منھا على انت يتم بوقت كاف بعد الحملة ال يقل عن الشھ
لحملة ومدى االتعرض لدراسة انماط التعرض الحملة من حيث  افضلية اوقات اختبارات -

  التعرض لھا احيانا او نادرا.
فتھم بموضوع الرسالة استطالعات الراي ودللك بقياس اراء الجمھور واتجاھاتھم ودرجة معر-

  2في حملةاالعالمية.
  
  
  
  
  
  
 
  
  

                                                            
  .299،ص1،2009المنظمات غير الربحية،دارالحامد،عمان،طموسى سودان وعبد المجيدالبدواري:ادارة التسويق في  1
  .145،ص 2008سوزان القليني:تخطيط لحمالت االعالمية واالعالنية ، 2
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  .وعناصر عملية االتصالية في الحمالت االعالمية  مطلب الثاني :انواع
  

ن ال ااھناك تقسيمات عديدة للحمالت االعمية ودللك لصعوبة تحيد الحدود الفاصلة بينھما 
  باحثون حاولوا تقديم تقسيمات للحمالت االعالمية وتتمثل :

  لى:ية ابالنسبة لدكتورة منى السعيد الحديدي والدكتورة سلوى امام على االحمالت االعالم
  
  حمالت التغير المعرفي: -1

ة ات وزيادعلوموتعرف بالحمالت العامة او التعليمية العام، عادة ما تھدف الى تزويد االفراد بم
نھا ال ي الت التغير االجتماعوعيھم بقضية معينة. ھدا النوع من الحمالت يعتبر من اسھل حمال

ومات لمعلتھدف الى احداث تغير عميق في السلوك وانما الى تحقيق ھدفھا في اعطاء االفراد ا
  التي تتعلق بالقيمة االجتماعية.

   
  تغير السلوك: حمالت -2

ت حمالويھدف ھدا النوع الى تغير سلوكيات أي انماط لدى بعض االفراد ،تعتبر من اصعب ال
لة حيث طوي تغير انماط السلوك والعادات التى ادت االفراد للقيام بھدا سلوك لفترة حيث يصعب

تكفي ة اليجب على االفراد تغير سلوك والعادات او تخلص منھا ويتعلموا عادات جديدة ، وعاد
من  رسائل ووسائل الجماھري وحدھا الحداث التغير مطلوب وانما يجب تصحبھا انواع اخرى

  صال الشخصي .المقابالت واالت
  
  حمالت تغير القيم: -3

 ،حيثوتھدف الى تغير القيم والمعتقدات وعادة ما ينخفض معدل النجاح فيھا الى حد كبير
 ا الجھاتتلج يصعب تحريك القيم والمعتقدات التي يحتفظ بھا االفراد مند فترة زمنية طويلة وقد

ي تلتزم الت ام القوانين والتشريعاتالتي ترغب في التغير في ھدا النوع من الحمالت الى استخد
 بعد فترةعي،واالفراد بتغير قيمھم ومعتقداتھم والتي اليمكن ان تتغير من تلقاء نفسھا بشكل طو
  قدات .لمعتااللتزام بالقوانين يمكن ان يؤدي الى احداث التغيرات المطلوبة في االتجھات و ا

  
    حمالت تغير الفعل: -4

ماتھدف الى اقناع اكبر عدد ممكن من االفراد للقيام بعمل معين وتعرف بحمالت العمل.عادة 
خالل وقت محدد.ھدا النوع ال يتطلب فقط اخبار الجماھير واعطائھم معلومات لكن حثھم على 

النفقات والمصروفات  عمل او فعل ما على الجھة المعينة وتوفير الحوافز والتي تشمل تغطية
  1شيجع لالفراد اضافة الى توفير اليات التنفيد.التي قد يتطلبھا العل كنوع من الت

  
  كما ان ھناك تقسيما اخر يمتمثل في اربعة انواع رئيسية :

  حمالت االخبارية:-
ضوع ن مووتعمل على ايصال المعلومات الى الجمھور وتقديم المعلومات والحقائق والبيانات ع

  الحملة.
  حمالت الصورة الدھنية:-

ا في رسيخھوترسيخ الصورة الدھنية عن الجھاز او المؤسسة او المشكلة وتالمعينة اساسا بنشر 
  ادھان المتلقين.

  حمالت التعليمية:-
  ون .يسلكوالتي تكثر استخدامتھا اثناء كوارث واالزمات وتعني بتعليم الناس كيف يتصرفون و

                                                            
  .33،ص2006،الدار المصرية اللبنانية ،القاھرة،2منى السعيد الحديدي ، سلوى امام علي: االعالم والمجتمع،ط 1
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  حمالت االقناعية:-
يد الدقيق، حيث تعني اساسا بزرع يمتاز ھدا النوع بصعوبته وحاجته للتخطيط والتصميم والتنف

  1اتجاھات جديدة او تغير او تعديل اتجاھات قديمة .
  
  
  ة في الحمالت العالمية :دموسائل االتصالية المستخ 

 جمعيات،:اءسو اإلعالمية الحملة في اإلتصالية العملية في المرسل يمثل " :باإلتصال القائم-1
 وملما عامستوعبا ومقتن يكون أن يجب باإلتصال القائم كان ومھما أفراد أو إعالمين ھيئات،

  .األحوال أحسن في العملية تتم حتى االتصال مجال  في ويستعن بخبر الحملة، بموضوع
 من خالل معينة وفكرة بقضية الخاصة إنشغالته عن يعبر الذي ھو المواطن المرسل يكون وقد

 اإلذاعة من خالل ثبت أو والمجالت الصحف في تنشر أراء صبر عملية أو تقارير أو شكاوى
  ."2االنًترنت وحتى والتلفزيون

 وتحديد بدقة معالمه يجب معرفة والذي اإلتصالية للرسالة ھو المتلقي" :المستھدف الجمھور- 2
 اإلتصالية الرسالة لصياغة الجغرافي،وھذا وموقعه الثقافي ومستواه إنتمائه و واتجاھاته أبعاده
 من كان إن المستھدف الجمھور يجبب معرفة الجزائر في فمثال المسطرة، لألھداف وفقا للحملة
 وإن يفھمھا، التي المناسبة الرسالة لو إعداد وتوجيه كيفية لمعرفة وبھذا ،....المدينة أو الريف
تحديد  فيجب الصاعد باالتصال مايعرف إطار الحكومية في الجھات في يتمثل المستقبل كان
  ."3اختصاصه لمخاطبته وفق معين قطاع في جھة مسؤولة كل إختصاص ومجال مھام

  
وھي المحتوى او المضمون او النص او الحديث وھي التي تحتوي  على  :الرسالة االتصالية -3

المعاني ةاالفكار التي يسعى المرسل نقلھا بالرموز اللغوية او غير اللفظية او من خاللھما معا 
ويمثل ھدا العنصر محورا مھما في دراسة لغة االتصال واالعالم بل ان اللغة التي نصوغ بھا 

  4.العملية االتصالية واالعالمية في ظل منظومة متكاملة لتلك دعائمرسائلنا ھي اھم دعائم 
  
تالف وھو وسيط الدي ينقل الرسالة الي المستقبل وھي تختلف باخ :الوسائل االتصالية- 4

  تتمثل في: خصائصھا وامكانياتھا باختالف الموقف االتصالي وحجم الجمھور وتاثيره
 .الجمھور من کبيرة إعداد إلى تصل أنھا امميزاتھ من :الجماھيرية االتصال وسائل 

 عالميةاإل للحملة خاصة مساندة وتعطي محدود لحدث تروج التي الوسائل ھي :دعائية الوسائل
 .الجوائز وتقديم کاالحتفاالت السعادة وتثير االنتباه تجذب وسائل وتتضمن
 :مثل اإلعالمية الحمالت برامج، لمساندة تستخدم التي الوسائل بھا ونعني :مساندة وسائل

  .المطويات الفيديو أشرطة الزيارة، بطاقات العرض، النشرات،الخرائط
 واعأن ثالثة إليه تصل أن يمکن الذي الجمھور مستويات حسب االتصال وسائل تقسيم ويمکن
  التالي النحو على رئيسية

  
 
 
  

                                                            
العربية، جامعة نايف العربية للعلوم االمنية ، مركز الدراسات والبحوث اديب محمد حضور :حمالت التوعية المرورية  1

  .85،ص2007الرياض ،
 ط ، 2015عمان :والتوزيع للنشر حامد ومكتبة دار واإلعالنية، اإلعالمية الحمالت تخطيط :كافي يوسف مصطفى 2

  .35 ،ص.1
  .36، 35ص السابق، المرجع كافي: يوسف مصطفى  3
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  :الجماھيرية االتصال وسائل-
  

 غرافيج حيز من أکثر في کبيرة جماھير إلى الرسالة توصيل على بقدرتھا الوسائل ھذه وتميز
  .واالنترنت والصحافة التلفزيون الراديو أساسية بصورة وتشمل

  
  :الجمعي االتصال وسائل-

 تغطيه الذي الجغرافي الحيز وضيق إليه تصل أن يمکن الذي الجمھور بمحدودية وتتميز
 تالمباريا والمسابقات، االحتفاالت المھرجانات، الخطب، المسرح، الوسائل ھذه وتشمل

  .والمعارض
  
  :الشخصي االتصال وسائل-

 زيادة في ئلالوسا بقية على تتفوق ولکنھا تغطيه الذي والمکان للجمھور کبيرة بمحدودية وتتميز
 بين يتم الذي المواجھي االتصال الوسائل، ھذه وتشمل والعکس، والمتلقي المصدر بين التفاعل

 1.الثابت ھاتف عبر واتصال الرأي وقادة المختصين قبل من المقابالت :مثل الشخص وغيره
  
  :رجع الصدى-5
  
 معينة سلوكات أفعاله في وردود المتلقي إلى الرسالة وصول على دليل ھي العكسية التغذية إن

 باإلتصال القائم أو المرسل إليھا يرمي التي األھداف من وھي المشاريع، حيال مواقف واتخاد
 على مجانية ھاتف خطوط فتح إستقبالھا عن طريق فتح المجاالت المفروض من لذا الحملة، في

 إيداء أو لإلستفسار المواطنين إلستقبال مكالمات المستمرين أو الحكومية المنظمات مستوى
  .2الرأي

ت كان للمرسل حتى يستطيع ان يقرر ما ادا او الواقع الحاصل  ويقصد به اعادة المعلومات
 التهالرسالة حققت اھدافھا من عدمه وتتيح للمرسل بان يعرف مواطن القوة والضعف في رس

ية وكدالك الوضوح والغموض ما قد تعرض له الرسالة من حريف او تشويش ورجع الصدى عمل
لمتلقي امع  ن واكشاف العالقةاساسية في حملة االتصالية وعلى المرسل ان يبحث عنه قدر االمكا

   واال اختلت العملية ودلك مرتبط بنظرية لمتلقي التي اسستھا المدرسة االلمانية .
فمالحظ ھو ان صياغة المضمون ھو اجابة عن االسئلة الستة التي اقترحھا الزويل ويبدا باھم 

مادا الرسالة عنصر في الحديث وفقا لطبيعة الخبر والجمھور وھده االسئلة ھي من يقول؟ 
االعالمية؟ لمن المتلقي؟  باي الوسيلة؟ الوقع الحاصل بدلك يمكن تعبير عن ھدا بعبارة: من 

  3يقول؟ وما تاثير؟ مايقال؟ وفي أي ظروف؟ والي ھدف؟ وباية الوسيلة؟.
  
 
 
 
  
  

                                                            
االتصال  ومھارته مدخل الي تقنيات فن البليغ والحوار والكتابة  ،منشورات  مختبر اللغة العربية  احمد عزوز:  1

  .33،ص1، جامعة وھران،ط2016واالتصال، 
 ط ، 2015 عمان :والتوزيع للنشر حامد ومكتبة دار واإلعالنية، اإلعالمية الحمالت تخطيط :كافي يوسف مصطفى 2

  .37،ص.1
  .35السابق،ص احمد عزوز :المرجع 3
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  مطلب الثالث :اھمية واالھداف الحملة االعالمية.
  

االتصالية المتصلة والمرتبطة التي تھدف الى توعية الحملة االعالمية بوصفھا السلسلة  
الجماھير،وتاثير في سلوكھا او اتجاھات نحو مفھوم او قيمة واسم المنظمة.خالل فترة الزمنية 

محددة،من خالل احد الوسائل االتصالية واالعالمية للجماھير .او من خالل الندوات او 
من خالل رسالة رسالة محددة تبث او ترسل او المؤتمرات او المعارض وا اللقاءات المباشرة و

   1تنشر من خالل احدى وسائل االعالم كالصحف والمجالت والراديو والتلفزيون واالنترنت .
  منھا:وتحدد اھمية الحملة من خالل اھداف المرجوة 

  
حمالت ط لليعد التغير المستمر في البيئة المحيطة بعمل المؤسسات من االمور الداعية لتخطي-

 ماعية اوالجتااالعالمية الرامية وتنفيدھا لتحقيق اھداف محددة مثل التوعية المستھدفين بامور 
  الصحية او االقتصادية.

ت ل موضوع يھم افراد المجتمع من االمور التي تنشاء لھا الحمالطرح افكار جديدة حو-
  االعالمية.

يستوجب اعداد الحملة ي مجال سواء االجتماعي او االقتصادي أظھورمشاكل عرقيا في -
  االعالمية خاصة.

  .  .مكن ان تقوم الحملة لغرض تحسين الصورة الدھنية للمؤسسة او منطمة او الجھة ....ي --
  ن الحملة تحيسن الصورة القوية للمؤسسة وزيادة المبيعات وارباح المؤسسة .يمك-
 ططيتخ بغرض ألسرا أو األفراد حياة على تؤثر التي المجاالت في التكنولوجي التقدم-

 .المستھدفين لتوعية خاصة أو خاصة إعالمية حمالت وتوعية
تزايد الوعي بين افراد بغرض اعادة النظر في العديد من  الصناعات التي تكونت لديھم حول  -

  2قضايا اجتماعية او اقتصادية من خالل تخطيط الحمالت االعالمية .
  
  

  اھداف الحملة االعالمية :
 لقضاياا و وضوعاتمال حول توفرةمال والبيانات علوماتمبال ستھدفةمال تَ عاالجما تزويد -

 .عليھا طلوبةمال التعديالت وإحداث بحياتھم الصلة ذات
  .ةعام أو ددةمح قضايا نحو ستھدفةمال ھيرالجما واالتجاھات واقفمال على يرالتأث -
 اسيةسي دافھأ تجاه مواقفھم في ةجيتدري تعديالت بإحداث ستھدفةمال عاتالجما إقناع -
 .قبلھم من ةمقبول وتقنيات تيجياتراإستً  وإستخدام العامة القضايا وحول إجتماعية إقتصادية أو
 مالتبح كالقيام للنسيان يتعرض ال لكي المجتمع في معينة بقضية العام الرأي تحسين -

 .لتضامنوا التكافل درجة وزيادة المجتمع هتنبي شأنھا من التي القضايا منغيرھا و ينالتحس
 فعود الدھن تلك إلتقان والدافعية الحيوية التنمية لغرض وذلك الدھن صورة تحسين -

 .عليھا لإلقبال
 .المجتمع في واجباتھم و بحقوقھمين واطنمال وتوعية االجتماعية الحقائق توضيح -
  
  
  
  

                                                            
احمد خليفة الشطي: الحكومة االكترونية والموارد البشرية ، مجلة التقدم العلمي ،الكويت مؤسسة الكويت للتقدم العلمي  1

  .71،72،ص46،2004،العدد
مصطفى يوسف كافي :تخطيط الحمالت االعالمية واالعالنية ، دار المكتبة الحامد للنشر والتوزيع  2

  .33،ص1،2015،عمان،ط
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  مطلب الرابع :عالقة االستراتجية االتصالية بالحملة االعالمية . 
  

تقبلية ة مسيتطلب توجيه الحمالت االعالمية استراتجية اتصالية تقوم على تخطيط العلمي  ورؤي
ل عبر سع لھھنا تعني دمج الصياغة الفعالة للرسالة بالنشر الوا بعيدة المدى ،فاالستراتجية 

داف الوسائل االتصالية،او ھي بث الرسالفة الصحيحة عبر القناة الصحيحة منضبطة باالھ
  حددة سلفا.الم

ي فتصالية ة االوتنبا بالقرارات اھمية كبرى وحاسمة ببالنسبة للنجاعة التي تميز بھا االستراتجي
ال ادا ايمة الحمالت ، فالرسالة االكثر جودة واالكثر وجاھة للجمھور المستھدف لن تكون لھا ق

حاليا  احةصال المتبلغت في اللحظة المناسبة وفي المكان المناسب،ومن المالحظ ان وسائل االت
ان كھما التكاد ان تحصٮن ففي كل يوم تظھر قنوات جديدة لبث الرسائل،فالجمھور المستھدف م

ان وم ف،وكما ھو معلحجم الرسائل التي تصله يظل يترقب المزيد منھا مع الشئ من المضايقة
  .دلكلدف نجاعة الرسائل تتضاعف او تتالشى وفق سياق القراءة واستعدادات الجمھور المستھ

وحب االلتزام ببعض المعاير في القرارات الحاسمة في االتصال، كاختيار وسائل التواصل 
والبحث عن تعاضد الطاقات فيما بينھما،واختيار التوقيت المناسب للتوجه الرسالة نحو الجماھير 

ية ھو المحددة سلفا، فما يستحق التركيز في تنفيد االستراتجية االتصالية الي حملة االعالم
 1التنسيق والشئ غيره بين مختلف الوسائل المنتقاة .

 
 خالصة: 

الت الحمنستخلص من خالل ماجاء في ھذا فصل ان االستراتجية االتصالية لھا ارتباط وطيدة ب
اثير  تيقة االعالمية بالنسبة للوكالة حيت تراعي حسن تنظيم واستغالل امثل لوسائل وايضا طر

ويج لكجال سياحة تساعدھا في عملية تنشيط حمالت االعالمية وترعلى الجمھور .بالنسبة 
 .لخدمات وكالة  وايضا وصول الى جمھور مستھدف

                                                            
1تامر البكري:االتصالت التسويقية والترويج،دار الحامد االردن ،ط 1   .91،ص2006



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث: 

  الجانب التطبيقي
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 مھيد : ت

نستعرض مجموعة من اعمال التطبيقية وميدانية منھا، التي تم االعتماد عليعا من اجل وضع 
تفسيرات ونتائج تجيب على اشكالية الدراسة ،وتشرح دور استراتجية االتصالية في تنشيط 

سؤال تندرج 14الحمالت االعالمية السياحية.حيث تم االستعانة باالستمارة االستبيان مكونة من 

 .عينة من متابعين  صفحة فيسبوك  40حاور ووزعت على م 3على 

من اجل اعطاء نتائج منطقية ومتمتسكة وموضوعية ،تم ايضا استعانة على المقابلة وذلك 
 لدراسة قائم باالتصال والذي يتمثل في مسيرين وكالة عوالي سياحية.

 شركة عوالي السياحية 

  2014حديثة تكوين  تاسست عام شركة ، فھي في الجزائر واحدة من أفضل الشركات 

مقرھا الجزاٮر عاصمة وتمتلك فروع من كل والية بسكرة ،باتنة ،سطيف ،قسنطية ، عنابة  
ائزة احسن متعامل  من وزارة سياحة كما أنھا حائزة على عدد كبير من الجوائز، ومنھا ج.

، 2018سعودية ن وزارة سياحة ال، شھادة تقدير  جائزة الخدمات المميزة م2016الجزائر 
 وشھادة تقدير من رياليف.

الشركة تعد الزبائن بخدمة مميزة، ومن خالل أكثر الطرق ابتكاراً، فھي ال تسخر سنوات  
ً تواكب كل ما ھو جديد في عالم  خبرتھا الطويلة من أجل إرضاء الزبائن فحسب، ولكنھا أيضا

 .السياحة والسفر
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  الجداول:عرض البيانات و تحليل 

  :عوالي بوكالة المنتهجة االتصالية االستراتجية يوضح :1جدول رقم 

    األجوبة  

  المجموعمتوسطة          جيدة         المتغّيرات

 ن ك  %  ك  %  ك النوع
 65% 26  40  16  25  10ذكر           

 35% 14  4  4  25  10 أنثى

 %100  40 %50  20 %2050 المجموع

 ن ك % ك % ك السن

 67.5% 27  25  10  42.5  17 سنة 30 الى 20 من

 15% 6  10  4  5  2 سنة 40 الى 30 من

 17.5% 7  15  6  2.5  1 سنة 40 من أكثر

 %100  40 %50  20 %50 20 المجموع

 ن ك % ك % ك المستوى التعليمي

 10% 4  2.5  1  7.5  3  ابتدائي

 7.5% 3  7.5  3  0  0  متوسط

 20% 8  10  4  10  4  ثانوي

 55% 22  27.5  11  27.5  11  جامعي

 7.5% 3  2.5  1  5  2  ال يوجد مستوى

 %100  40 %50  20 %50 20 المجموع

 بينما%  65 بنسبة بنسبة ذكر جنس من المبحوثين غالبية ان األول الجدول خالل من نالحظ* 
 30 إلى 20 من فئة في األغلبية كان فقد المبحوثين سن عن أما و%  35 اإليناث نسبة كانت
 إلى 30 من وھي فئة أخر وتلته% 17.5 بنسبة سنة 40 من أكثر فئة وتاله% 67.5 بنسبة سنة

 فئة تمثل عوالي وكالة وزبائن جمھور أغلبية إعتبار يمكن وھنا% 15 بنسبة سنة أربعين
%  55 بنسبة جامعي مستوى من المبحوثين أغلبية فكان الدراسي المستوى عن وأما الشباب
 المستوى من كل وبعده% 10 بنسبة اإلبتدائي والمستوى% 20 بنسبة الثانوي المستوى وتاله

 أن القول يمكن ھنا ومن%  7.5 ب دراسي مستوى التملك التي والفئة 7.5% بنسبة المتوسط
   . الجامعي المستوى ذو المبحوثين الزبائن اغلبية

طرف وكالة ومن خالل الجدول يمكن تعرف عن رأي المبحوثين في اإلستراتجية المتبعة من 
  عوالي وكانت وجھة نظرھم كاآلتي :
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 تعامل خالل من أي ، متوسطة%  50و جيدة%  50 إجابتھم كانت الوكالة زبائن أن لنا يتبين
 وأطراف  جيدة  إتصالية إستراتجية تملك الوكالة أن رأى من ھناك الوكالة مع  المبحوثين
  . للوكالة الخاصة لرؤيته  خالل من طرف كل لتقييم راجع وھذا متوسطة انھا رأت آخرى

  : المنتهجة االستراتجية يوضح مدى نجاح  :2جدول رقم 

    األجوبة  

  المجموع  ال  نعم  المتغّيرات

 ن ك  %  ك  %  ك النوع
 65% 26  27.5  11  37.5  15ذكر           

 35% 14  2.5  1  32.5  13 أنثى

 %100  40 %30  12 %70 28 المجموع

 ن ك % ك % ك السن

 67.5% 27  17.5  7  50  20 سنة 30 الى 20 من

 15% 6  5  2  10  4 سنة 40 الى 30 من

 17.5% 7  7.5  3  10  4 سنة 40 من أكثر

 %100  40 %30  12 %70 28 المجموع

 ن ك % ك % ك المستوى التعليمي

 10% 4  5  2  5  2  ابتدائي

 7.5% 3  5  2  2.5  1  متوسط

 20% 8  2.5  1  17.5  7  ثانوي

 55% 22  17.5  7  37.5  15  جامعي

 7.5% 3  0  0  7.5  3  ال يوجد مستوى

 %100  40 %30  12 %70 28 المجموع

 اإلستراتجية كانت اذا ورؤيته المبحوث الجمھور رؤية الثاني الجدول خالل من لنا يتبين* 
 غالبية  أن أي بنعم منھم%   70 بنسبة اإلجابات فكانت ال أم ناجحة عوالي لوكالة اإلتصالية
 من ھناك بينما ،  ناجحة المتبعة اإلتصالية اإلستراتجية أن يرى عوالي وكالة وزبائن جمھور
 . الوكالة جمھور من%  30 بنسبة ناجحة اتصالية  ةاستراتيجي تمتلك ال عوالي وكالة أن يرى
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  : عوالي وكالة طرف من المبذولة المجهودات يوضح رأي الجمهور في :3جدول رقم 

    األجوبة  

  المجموع  نوعا ما غير فعالة       فعالة        المتغيّرات

 ن ك  %  ك  %  ك  %  ك النوع

 65% 26  22.5  9  10  4  32.5  13ذكر          

 35% 14  10  4  0  0  25  10 أنثى

 %100  40 %32.5  13 %410 %57.5  23 المجموع

 ن ك % ك % ك % ك السن

 67.5% 27  17.5  7  7.5  3  42.5  17 سنة 30 الى 20 من

 15% 6  5  2  2.5  1  7.5  3 سنة 40 الى 30 من

 17.5% 7  10  4  0  0  7.5  3 سنة 40 من أكثر

 %100  40 %32.5  13 %10 4 %57.5  23 المجموع

 ن ك % ك % ك % ك المستوى التعليمي

 10% 4  0  0  2.5  1  7.5  3  ابتدائي

 7.5% 3  5  2  0  0  2.5  1  متوسط

 20% 8  5  2  0  0  15  6  ثانوي

 55% 22  20  8  7.5  3  27.5  11  جامعي

 7.5% 3  2.5  1  0  0  5  2  ال يوجد مستوى

 %100  40 %32.5  13 %10 4 %57.5  23 المجموع

 طرف من المبذولة المجھودات  حول المبحوث الجمھور رأي الثالث الجدول خالل من نالحظ* 
%   57.5 بنسبة  فعالة كانت المجھودات ھاته بأن األغلبية إجابات فكانت السياحية عوالي وكالة
 كانت المجھودات ھاته أن اخرى فئة ورأت للوكالة جيدة والرؤية تسيير لكيفية راجع وھذا
 بھا تقوم التي المجھودات أن أخرى فئة من مبحوثين عبر بينما%  32.5 بنسبة متوسطة نوعما
 لكسب فعالة عوالي وكالة جھود أن رأت األغلبية أن القول يمكن وھنا%  10 بنسبة فعالة غير
  لذلك المتطلع الجمھور و الزبائن ود
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  : عوالي وكالة طرف من المقامة اإلتصالية النشاطات رأي الجمهور في :4جدول رقم 

    األجوبة  

  المجموع  ال  نعم  المتغّيرات

 ن ك  %  ك  %  ك النوع
 65% 26  22.5  9  42.5  17ذكر           

 35% 14  5  2  30  12 أنثى

 %100  40 %27.5  11 %2972.5 المجموع

 ن ك % ك % ك السن

 67.5% 27  12.5  5  55  22 سنة 30 الى 20 من

 15% 6  5  2  10  4 سنة 40 الى 30 من

 17.5% 7  10  4  7.5  3 سنة 40 من أكثر

 %100  40 %27.5  11 %72.5 29 المجموع

 ن ك % ك % ك المستوى التعليمي

 10% 4  5  2  5  2  ابتدائي

 7.5% 3  0  0  7.5  3  متوسط

 20% 8  5  2  15  6  ثانوي

 55% 22  15  6  40  16  جامعي

 7.5% 3  2.5  1  5  2  ال يوجد مستوى

 %100  40 %27.5  11 %72.5 29 المجموع

 بھا تقوم التي اإلتصالية النشاطات في الجمھور نظر وجھة الرابع الجدول خالل من نالحظ* 
 وھذا% 72.5 بنسبة كافية النشاطات ھذه أن رأت أنھا أي بنعم األغلبية فأجابت عوالي وكالة
 أن يرى من ھناك كان بينما معه تواصل وعلى الجمھور من قريبة جد الوكالة أن كون دليل
 بنسبة بمستجداتھا إطالع على وإبقائه الجمھور لكسب كافية غير اإلتصالية النشاطات ھاته
 .ور المبحوثالجمھ من% 27
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  العوالي: وكالة من المقدمة لعروضل الجمهور من عدمه اقتناء يوضح :5جدول رقم 

    األجوبة  

  المجموع  ال  نعم  المتغّيرات

 ن ك  %  ك  %  ك النوع
 65% 26  25  10  40  16ذكر           

 35% 14  17.5  7  17.5  7 أنثى

 %100  40 %100  17 %100 23 المجموع

 ن ك % ك % ك السن

 67.5% 27  40  16  27.5  11 سنة 30 الى 20 من

 15% 6  2.5  1  12.5  5 سنة 40 الى 30 من

 17.5% 7  0  0  17.5  7 سنة 40 من أكثر

 %100  40 %100   %100   المجموع

 ن ك % ك % ك المستوى التعليمي

 10% 4  5  2  5  2  ابتدائي

 7.5% 3  0  0  7.5  3  متوسط

 20% 8  10  4  10  4  ثانوي

 55% 22  25  10  30  12  جامعي

 7.5% 3  2.5  1  5  2  ال يوجد مستوى

 %100  40 %100   %100   المجموع

 أحدى أقتنى قد كان اذا المبحوثين الجمھور رأي خمسة رقم الجدول خالل من نالحظ* 
 الجمھور معظم اقتناء عن توحي األيجابات أغلبية فكانت ال أم الوكالة من المقدمة العروض
 بالعروض الفئة ھاته إلعجاب راجع وھذا الجمھور من 57.5 بنسبة المقدمة العروض لبعض
 عروض اقتناء بعدم الجمھور من بعض جواب كان ماينب الوكالة طرف من المقدمة  المختلفة
 بھاذه الفئة ھاته اعجاب لعدم ذلك تفسير ويمكن الكلي الجمھور من%  42.5  بنسبة الوكالة

 . المجتمع ظروف مختلف نتيجة ذلك دون حان والزمن الوقت ان أو العروض
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  إقناعا: أكثر يراها الجمهور التي الوسائل أبرز 6جدول رقم 

أبواب  إعالنات  المتغّيرات
 مفتوحة

مطويات حول 
معلومات الوكالة

استخدام مواقع 
التواصل 
 االجتماعي

عروض 
تخفيض في 
 أسعار رحالت

  المجموع

 ن ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك  %  ك النوع
 65% 26 25 10 17.5 7 5 2 7.5 3 10 4ذكر      

 35% 14 17.5 7 5 2 2.5 1 2.5 1 5 2 أنثى

 %100  40%42.5 17%22.5 9 %7.5 3 %10 4%17.5 7 المجموع

 ن ك  %  ك  %  ك % ك % ك % ك السن

 30 الى 20 من
 سنة

5 12.5 3 7.5 2 5 5 12.5 12 30 27 %67.5 

 40 الى 30 من
 سنة

0 0 1 2.5 0 0 3 7.5 2 5 6 %15 

 17.5% 7 7.5 3 2.5 1 2.5 1 0 0 5 2 سنة 40 من أكثر

 %100  40%42.5 17%22.5 9 %7.5 3 %10 4%17.5 7 المجموع

المستوى 
 التعليمي

 ن ك  %  ك  %  ك % ك % ك % ك

 10% 4 2.5 1 2.5 1 0 0 0 0 5 2  ابتدائي

 7.5% 3 2.5 1 5 2 0 0 0 0 0 0  متوسط

 20% 8 12.5 5 0 0 0 0 2.5 1 5 2  ثانوي

 55% 22 22.5 9 12.5 5 7.5 3 7.5 3 5 2  جامعي

 7.5% 3 2.5 1 2.5 1 0 0 0 0 2.5 1  ال يوجد مستوى

 %100  40%42.5 17%22.5 9 %7.5 3 %10 4%17.5 7 المجموع

 أكثر لھا التي ألبرز الوسائل المبحوث الجمھور رؤية السادس الجدول خالل من يتبين 
  اآلتي: كنحو اإلجابات فكانت الجمھور على اقناعا

 للقدرة راجع وھذا% 42.5بنسبة الجمھور تقنع وسيلة أكثر األسعار في التخفيض عروض أن
 استخدام كان بينما ، عرض او خدمة أي في تخفيض تكون أن يحبذ الذي للمجتمع الشرائية
 وھذا ذلك رأو من الجمھور من% 22.5 بنسبة مؤثرة وسيلة أيضا اإلجتماعي التواصل مواقع
 استخدام يمكن ايضا أنه الجمھور ورأى ، الحالي الوقت في األخيرة ھاته تلعبه الذي للدور راجع

 لمختلف التسويق في اإلعالن لدور راجع وھذا%  17.5 بنسبة لإلقناع كوسيلة اإلعالنات
 المفتوحة األبواب سياسة إستخدام تؤثر قد التي أيضا الوسائل بين ومن ، والعروض الخدمات
 الجمھور رآھا إقناع وسيلة آخر و ذلك رأى من الجمھور من% 10 بنسبة الجمھور أمام للوكالة
 بنسبة ولو  الوكالة وخدمات عروض حول معلومات تحمل التي المطويات إستخدام ھي تقنع

 % .7.5 ضئيلة
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  :إعالناتها في باإلشهار خاصة بوكاالت عوالي وكالة رأي الجمهور في استعانة :7جدول رقم 

    األجوبة  

  المجموع  ال  نعم  المتغّيرات

 ن ك  %  ك  %  ك النوع
 65% 26  30  12  35  14ذكر           

 35% 14  12.5  5  22.5  9 أنثى

 %100  40 %42.5  17 %2357.5 المجموع

 ن ك % ك % ك السن

 67.5% 27  17.5  7  50  20 سنة 30 الى 20 من

 15% 6  12.5  5  2.5  1 سنة 40 الى 30 من

 17.5% 7  12.5  5  5  2 سنة 40 من أكثر

 %100  40 %42.5  17 %57.5 23 المجموع

 ن ك % ك % ك المستوى التعليمي

 10% 4  7.5  3  7.5  3  ابتدائي

 7.5% 3  5  2  5  2  متوسط

 20% 8  12.5  5  12.5  5  ثانوي

 55% 22  15  6  15  6  جامعي

 7.5% 3  2.5  1  2.5  1  ال يوجد مستوى

 %100  40 %42.5  17 %57.5 23 المجموع

 وكالة كانت ما إذا المبحوث الجمھور رؤية سبعة رقم الجدول خالل من لنا يظھر 
 فكانت خدماتھا مختلف لعرض واإلشھار اإلعالن بوكاالت تستعين السياحية عوالي
 بوكاالت تستعين عوالي وكالة ان أي الجمھور من% 57.5 بنسبة بنعم اإلجابات معظم

 الجمھور في  واإلقناع التأثير أجل من المجال ھذا في خبرة لھا التي واإلعالن اإلشھار
 اإلشھار بوكالت تستعين ال عوالي وكالة أن أن المبحوث الجمھور من فئة رأت بينما

 ذلك رأى من المبحوث الجمھور من% 42.5 بنسبة بالعملية ھي وتكتفي واإلعالن
 . الخدمة وتكلفة غالء أو الوكاالت ھذه في ثقة لعدم إرجاعه يمكن وھذا
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 مثل إجتماعي تواصل شبكاتك الحديثة التواصل وسائلل عوالي وكالة استخدام :8جدول رقم 
  : فايسبوك

    األجوبة  

  المجموع  ال  نعم  المتغّيرات

 ن ك  %  ك  %  ك النوع
 65% 26  7.5  3  47.5  23ذكر           

 35% 14  0  0  35  14 أنثى

 %100  40 %7.5  3 %3792.5 المجموع

 ن ك % ك % ك السن

 67.5% 27  2.5  1  65  26 سنة 30 الى 20 من

 15% 6  2.5  1  12.5  5 سنة 40 الى 30 من

 17.5% 7  2.5  1  15  6 سنة 40 من أكثر

 %100  40 %7.5  3 %92.5 37 المجموع

 ن ك % ك % ك المستوى التعليمي

 10% 4  0  0  10  4  ابتدائي

 7.5% 3  0  0  7.5  3  متوسط

 20% 8  2.5  1  17.5  7  ثانوي

 55% 22  5  2  50  20  جامعي

 7.5% 3  0  0  7.5  3  ال يوجد مستوى

 %100  40 %7.5  3 %92.5 37 المجموع

  بالمئة من مفردات العينة ومتمثل في 55:يتضح ان مسبة 8من خالل الجدول رقم %
طلبة جامعين  اكدوا على ان وكالة عوالي سياحية تستخدم التواصل الحديث و يرجع 
ذلك احتكاكھم في مجال شبكات تواصل االجتماعي وايضا مفردات عينة متمثل في 

سنة ھم فئة اكثر نشاطا فيه على غير مفردات احرى وھذا  30الى  20السن من 
مايتفوق على مفردات اخرى ،يرجع ذلك ان مؤسسة تعتمد على شبكات تواصل 

تكار وسائل تواصل اجتماعي  اكثر.حيث تعتبر نقطة قوة وضعف في نفس وقت  اح
% نسب اضعف  مفردات عينة متمثل 7.5تقليدية مثل الصور واعالنات الورقية .و

سنة وذلك   40الى  30متوسط وابتدائي خاصة بمستوى تعليمي  و متغير سن كن 
  نتيجة ضعف في عملية تواصل بوسائل الحديثة .
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  :الفايسبوك على الوكالة صفحةل يمثل المتابعين :9جدول رقم 

    األجوبة  

  المجموع  ال  نعم  المتغّيرات

 ن ك  %  ك  %  ك النوع
 64.1% 25  17.9  7  46.2  18ذكر           

 35.9% 14  7.7  3  28.2  11 أنثى

 %100  39 %100  10 %100 29 المجموع

 ن ك % ك % ك السن

 66.7% 26  17.9  7  48.7  19 سنة 30 الى 20 من

 15.4% 6  5.1  2  10.3  4 سنة 40 الى 30 من

 17.9% 7  2.6  1  15.4  6 سنة 40 من أكثر

 %100  39 %100   %100   المجموع

 ن ك % ك % ك المستوى التعليمي

 10.3% 4  0  0  10.3  4  ابتدائي

 7.7% 3  0  0  7.7  3  متوسط

 20.5% 8  2.6  1  17.9  7  ثانوي

 53.8% 21  20.5  8  33.3  13  جامعي

 7.7% 3  2.6  1  5.1  2  ال يوجد مستوى

 %100  39 %100   %100   المجموع

  وتتمثل مفردات العينة  مستوى 53:يتضح ان نسبة اعلى 9من خالل الجدول رقم%
جامعي  اكثر متابعين لصفحة عوااي  وھذا يرجع  لدرجة ادراكھم وتعامل بشبكات 

 30الى 20تواصل االجتماعي وخاصة فيسبوك وترتبط بمفردات عينة متمثل بالسن من 
اكثر متابعين لصفحة ويرجع الى  نشاطھم على شبكات تواصل % 66.7سنة  متمثل 

  %.2.5اجتماعي مقارنة بمفردات العينة اخرى حي التكاد تكون منعدم 
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  يوضح أبرز الوسائل المستخدمة في صفحة الفايسبوك لوكالة عوالي: :10جدول رقم 

    األجوبة  

  المجموع  مقاطع فديونصوص         صور        المتغيّرات

 ن ك  %  ك  %  ك  %  ك النوع

 65% 26  5  4  20  8  35  14ذكر          

 35% 14  7.5  3  0  0  27.5  11 أنثى

 %100  40 %17.5  7 %820 %62.5  25 المجموع

 ن ك % ك % ك % ك السن

 67.5% 27  12.5  5  12.5  5  42.5  17 سنة 30 الى 20 من

 15% 6  2.5  1  7.5  3  5  2 سنة 40 الى 30 من

 17.5% 7  2.5  1  0  0  15  6 سنة 40 من أكثر

 %100  40 %17.5  7 %20 8 %62.5  25 المجموع

 ن ك % ك % ك % ك المستوى التعليمي

 10% 4  2.5  1  0  0  7.5  3  ابتدائي

 7.5% 3  0  0  2.5  1  5  2  متوسط

 20% 8  7.5  3  2.5  1  10  4  ثانوي

 55% 22  5  2  12.5  5  37.5  15  جامعي

 7.5% 3  2.5  1  2.5  1  2.5  1  ال يوجد مستوى

 %100  40 %17.5  7 %20 8 %62.5  25 المجموع

  نسبة اعلى متمثل في صور بالنسبة الي 62:يتضح ان 10من خالل الجدول  رقم  %
اغلب مفردات العينة  وذلك يرجع الى سھولة فھم واتضاح رسالة اتصالية حيث توضح 

فيسبوك خاصة صور جميع معطيات رسالة ومكوناتھا ،وذلك ما وضح في صفحة 
بوكالة عوالي  تعتمد على صور اكثر شرح اماكن سياحية وايضا اسعار  وامتيزات  

،حيث تكون سھلة بالنسبة للمتتبع صفحة  ايضا في عملية اقناع .على غير  النضوص 
% حيث تاخذ الوقت بالنسبة للمتلقي  فالمعروف على ناشط في 20والتي تمثلت ب

  طالع ومحب لالشياء الجديدة  .شبكات تواصل اجتماعي  سرعة ا
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  :الصفحة على المنشورة المواضيع طبيعة يمثل  :11جدول رقم 

    األجوبة  

  المجموع  توجيهية  معرفية       إشهارية         المتغيّرات

 ن ك  %  ك  %  ك  %  ك النوع

 65% 26  15  6  10  4  40  16ذكر          

 35% 14  10  4  2.5  1  22.5  9 أنثى

 %100  40 %25  10 %512.5 %62.5  25 المجموع

 ن ك % ك % ك % ك السن

 67.5% 27  15  6  7.5  3  45  18 سنة 30 الى 20 من

 15% 6  10  4  0  0  5  2 سنة 40 الى 30 من

 17.5% 7  0  0  5  2  12.5  5 سنة 40 من أكثر

 %100  40 %25  10 %12.5 5 %62.5  25 المجموع

 ن ك % ك % ك % ك المستوى التعليمي

 10% 4  0  0  0  0  10  4  ابتدائي

 7.5% 3  2.5  1  2.5  1  2.5  1  متوسط

 20% 8  5  2  2.5  1  12.5  5  ثانوي

 55% 22  17.5  7  7.5  3  30  12  جامعي

 7.5% 3  0  0  0  0  7.5  3  ال يوجد مستوى

 %100  40 %25  10 %12.5 5 %62.5  25 المجموع

  للمفردات العينة  تمثلت % اعلى بالنسبة 62: يتضح ان نسبة 11من خالل  جدول رقم
ان  طبيعة مواضيع اشھارية  الن مؤسسة غرض من انشاء الصفحة  ھو عكلية ترويج 

% بالمئة  تمثلت في عملية توجيه  25لنشاطھا سياحي ويكون ذلك باشھار  مع علم ان 
وذلك في عملية تعيلم  كيفية حصول على تاشير كيفت السفر او حجز   او ختيارت 

  حسب  رغبات الزبون  مع اعطاء اماكن افضل له .وجھات السفر  
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  :الوكالة وجمهور الزبائن طرف من المواضيع هاذه مع تفاعل يوضح :12جدول رقم 

    األجوبة  

  المجموع  ال  نعم  المتغّيرات

 ن ك  %  ك  %  ك النوع
 65% 26  17.5  7  47.5  19ذكر           

 35% 14  0  0  35  14 أنثى

 %100  40 %17.5  7 %3382.5 المجموع

 ن ك % ك % ك السن

 67.5% 27  7.5  3  60  24 سنة 30 الى 20 من

 15% 6  2.5  1  12.5  5 سنة 40 الى 30 من

 17.5% 7  7.5  3  10  4 سنة 40 من أكثر

 %100  40 %17.5  7 %82.5 33 المجموع

 ن ك % ك % ك المستوى التعليمي

 10% 4  2.5  1  7.5  3  ابتدائي

 7.5% 3  2.5  1  5  2  متوسط

 20% 8  5  2  15  6  ثانوي

 55% 22  7.5  3  47.5  19  جامعي

 7.5% 3  0  0  7.5  3  ال يوجد مستوى

 %100  40 %17.5  7 %82.5 33 المجموع

  بالنسبة لمفردات العينة  اجابة بنعم 82: يتضح ان نسبة 12من خالل الجدول رقم %
وتاثيرات في عملية بناء ،وذلك يرجع لدرجة ابداع حسن اختيار وسلية ودرجة اقناع 

رسالة اتصالية  متمثل في الصور وفديوا وغيرھا . وبساطتھا  وطريقة تاثير على 
متتبعين الصفجة وتفاعل معھم عبر تعليقات و طرح تساؤالت وغيرھا وكانت نسبة 

  % .17ضئيل اجابة ب ال  
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  :الخاصة صفحتها خالل من الوكالة عن تساؤالت أو مساعدة طلبات طرح يمثل  :13جدول رقم 

    األجوبة  

  المجموع  ال  نعم  المتغّيرات

 ن ك  %  ك  %  ك النوع
 65% 26  22.5  9  42.5  17ذكر           

 35% 14  5  2  30  12 أنثى

 %100  40 %27.5  11 %2972.5 المجموع

 ن ك % ك % ك السن

 67.5% 27  17.5  7  50  20 سنة 30 الى 20 من

 15% 6  5  2  10  4 سنة 40 الى 30 من

 17.5% 7  5  2  12.5  5 سنة 40 من أكثر

 %100  40 %27.5  11 %72.5 29 المجموع

 ن ك % ك % ك المستوى التعليمي

 10% 4  2.5  1  7.5  3  ابتدائي

 7.5% 3  0  0  7.5  3  متوسط

 20% 8  2.5  1  17.5  7  ثانوي

 55% 22  20  8  35  14  جامعي

 7.5% 3  2.5  1  5  2  ال يوجد مستوى

 %100  40 %27.5  11 %72.5 29 المجموع

  تتضح ان نسبة طرح طلبات وتساؤالت للوكالة من خالل 13من خالل جدول رقم:
%  من مفردات العينة  بنعم  حيث تكون على شكل 72صفحة ،حيث ان تسبة 

معلومات او استفسار حول مكان او تخفيضات حول السعر وعروض خاصة للمتعاملين 
لى  امتيزات اذا كان افراد اوفياء ايضا  مرشد سياحي او من ناحية رعاية الصحية او ع

% قد تكون ذلك لدرجو وضوح رسالة اتصالية بالنسبة  27.والنسبة vipاكثر او خدمة 
  للمتلقي.
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  :الفايسبوك على صفحتها خالل من جدد زبائن على الوكالة تحصل يوضح  :14جدول رقم 

    األجوبة  

  المجموع  ال  نعم  المتغّيرات

 ن ك  %  ك  %  ك النوع
 65% 26  17.5  7  47.5  19ذكر           

 35% 14  7.5  3  27.5  11 أنثى

 %100  40 %100  10 %100 30 المجموع

 ن ك % ك % ك السن

 67.5% 27  12.5  5  55  22 سنة 30 الى 20 من

 15% 6  0  0  15  6 سنة 40 الى 30 من

 17.5% 7  12.5  5  5  2 سنة 40 من أكثر

 %100  40 %100   %100   المجموع

 ن ك % ك % ك المستوى التعليمي

 10% 4  2.5  1  7.5  3  ابتدائي

 7.5% 3  2.5  1  5  2  متوسط

 20% 8  7.5  3  12.5  5  ثانوي

 55% 22  10  4  45  18  جامعي

 7.5% 3  2.5  1  5  2  ال يوجد مستوى

 %100  40 %100   %100   المجموع

  خالل متابعة :يوضح نسبة اطتساب المؤسسة للزبائن  من 14من خالل جدول رقم
% تمثلت اكبر بالنسبة للمفردات العينة للطلبة 65للصفحة  باالجابة  بنعم كانت ب 

جامعين  ھم اكثر  تحكم والمام بمعرفة درجة متابع للصفحة وتفاعل معھا وعدد متابعين  
  وكون غاية  المرجوة من  تاسيس صفحة ھو استقطاب جماھير او زبائن للمؤسسة .

  نتائج الدراسة:

 مطويات و واإلعالن اإلشھار منھا اإلتصالية الوسائل من العديد عوالي وكالة تخدمتس .1
 مواقع مثل الحديثة التواصل وسائل أيضا وتوظف والخدمات العروض أحدث حول

 كالفايسبو على صفحة وتمتلك كبير دور لھا التي االجتماعي التواصل
 .ممكن جمھور ألكبر والوصول للتأثير الوسائط من كثير على المؤسسة اعتماد .2

 إلى ناجحة إتصالية ةاستراتيجي تمتلك الوكالة أن القول يمكن ما سبق تحليله م خالل من .3
 الوكالة بھا تقوم التي اإلعالمية الحمالت وأن األخيرة ھاته نجاح في ساھمت ما حد

 .السفر حب لھا التي والجماھير السياح تطلعات لمواكبة الجھود من لمزيد تحتاج
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% من المفردات العينة بالنبة للجنس  وھي ذكور اكثر .ويرجع ذلك الن ذكور 65  .4
  اكثر  معرفة  بمجال السياحة  من ناحية االمتكن  او ثقافة السياحة .

% ھذا يرجع الى ان اكثر تفاعل  في  55.5مفردات العينة  ذوي مستوى جامعي   .5
ذلك لخبرة كافية وتمكن شبكات تواصل االجتماعي  وخاصة مع صفحة في فيسبوك  و

  في شبكات تواصل االجتماعي  ويضا مجال سياحي واھتمام به .
ان وكالت السياحية تمتلك صفحة فيسبوك وھي نقطة جيدة وخاصة في مواكبة مجال  .6

تطور تكنولوجي حاصل.ردعلى ذلك حجم جمھور متفاعل في شبكات تواصل 
  .االجتماعي وايضا سعي الستقطاب جمھور جديد لوكالة 

مناشير وكالة سياحية عوالي على فيسبوك ذات طابع االشھاري  بنسبة النتائج متتبعين  .7
% .كون غرض من وكالة ھو ترويج خدماتھا التي تقدمھا وزيادة   65صفحة ب

  متعاملين الوكالة .
%  ھي اكثر  وسائل اقناع وتاثير   65ان اعتماد على استخدام الصور التي قدرت ب   .8

ة وذلك ماتشمل من اسعار و خدمات  واماكن واياض تاثير سميلوجي في عملية اتصالي
  من خالل صور واماكن.

استقطاب الوكالة جمھور الجديد من خالل صفحة فيسبوك وذلك من خالل استراتجية  .9
  اتصالية امثل في عملية تسير للصفحة وعملية استخدام لوسائل االتصالية . 

م اطثر تفاعل في شبكات تواصل سنة ھ30الى 20ان مفردات العينة مابين  . 10
االجتماعي وخاصة مع ضفحة فيسبوك  وذلك يرجع لدراية كاملة بشبكات تواصل 

 االجتماعي وعملية تفاعل معھا .

 التوصيات: 

الداخلي والخارجي  تكثيف الجھود داخل الوكالة من أجل تحسين عملية اإلتصال .1
 .للمؤسسة 

 صالية .تخصيص مزانية  كافية لتنفيذ البرامج اإلت .2

والتي تساعد في  من بعض التوصيات أيضا إنشاء خلية مصغرة لإلتصال .3
 التحكم الجيد للعملية اإلتصالية .

اإلعتماد على التقنيات الحديثة لالتصال واستخدام احدث وسائل التكنولوجية في  .4
 حمالت اإلتصالية التي تستھدف الجمھور.

 .البرامج اإلتصالية  ذمتابعة وتقييم  تفيي .5

على رغبات الجمھور من  عتماد على عملية سبر األراء كوسيلة للتعرفاإل .6
 أجل انشاء استراتجية ناجحة.
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 اتمة :خ

مما سبق يمكن القول ان االستراتجيات االتصالية من اھم وسائل تفعيل االتصال السياحي .من 
وھذا بالنظر خالل تقريب وكالة السياحية بمتعامليھا،وخلق عالقات ھادفة وصادقة ومستمرة 

استخدام و استغالل امثل لمختلف اشكال اتصالية وربط طرق اتصالية فعالة وتعمل على تعريف 
 وكالة لمتعاملين .

فمن خالل جانب تطبيقي ميداني لدراسة .وتقرب للوكالة وجمھور حاولنا انشاء فكرة بالنسبة 
ثل الى وسائل اتصالية و لوكالة حول استخدان استراتجية اتصالية حيت توصل الي استخدام ام

مضامين  مناسب لجمھور او متعاملين  باستخدام وسائل اكثر تاثير ومضامين كصور ومقاطع 
فديو وصوتية واعتماد على شبكات تواصل االجتماعي وغيره .وھذا ماجعل من وكالة خلق اسم 

 ومكان  في ظل منافسات التي يشھدا في ظل سياحة .

  

  

  

  

  

  



49 
 

 :قائمة المصادر والمراجع 

 اوال : معاجم والقواميس :

 .،دار المشرق المطبعة الكاثولوكية ،بيروت  االبجدي لمنجدا1‐

 .2001،دار المشرق،2جموعة مؤبفيت،المنجد في اللغة العربية ،طم2‐

 ثانيا: كتب:

 .2009،دار الراية ،االردن،١،طالبيئية  ةرواشد، السياحعاطف  اكرم-1

 .2001،داراسامة،عمان،ن،نظريات االتصالالرحم سام عبدب2‐

 .2007،،دار التنوير،الجزائر١مكوناتھا ،ط الد كواس، السياحة مفھومھا اركانھاخ3‐

 .2002ورك برس، التسويق فعال،مكتبة ناشرون،لبنان،ب4‐

 .2006،،دار حامد،االردن ٦،طتامر البكري،االتصالت التسويقية والترويج5‐

 ،كتاب جامعي الحديث،القاھرة.٢االتصال ووسائله والخدمات االجتماعية ،طالخليلي، يري جميلخ6‐

 .2013،شارقة ،،دار مكتبي١االعالمية واالعالنية تصميم التنفيذ والتقويم،طبد هللا  بدران،الحمالت ع7‐

عالقات عامة ،جامعة  ،الفرقة الرابع ،قسماالعالمطيط الحمالت االعالميةعاطف يوسف،مقرر تخ8‐
 المنوفية ،كلية االدب.

 .2007،على فرجاني،العالقات العامة واستراتجية  االتصالية،دارامجد9‐

 .2005ويدر،سيكولوجية التصال واالعالم ،دار معرفة الجامعية ،اسكندرية،بد الفتاح ديع10‐

 .2017معتز،القاھرة،،دار ١مخاطبةالجمھور،ط وفن االعالمية ابراھيمي،الحمالت لي حجازيع11‐

 دار كيثم.البحث العلمي من تحديد المشكلة الي تفسير نتيجة، عقبل،خطوات عقبل حسين12‐

 .2003القاھرة  ،القاھرة ،االتصال ومفاھيم ونظرات ووسائله ،دارفضيل دليو،-13

،دار ١٠،الوسيط في دراسات جامعية جحياة،المراحل العلمية العداد حملة اعالمية راديق14‐
 .2005ھومة،الجزائر،ال

لشرق  اتجيات وبرامج االتصال متظمة االمم متحدة ،مكتب االقليميفرح ،تخطيط استر املك15‐
 .1980االوسط افريقيا،

 .2012،دار مسيرة،االردن،7صالح،وسائل االعالم واالتصال،ط حمد سلمانم16‐

 .حديث،االسكندريةحمد مسعد،االطار القانوني لنشاط السياحي الفندقي،مكتب العربي م17‐

،دار ٢ط،١طقواعد والمراحل وتطبيقات، حمد عبيدات واخرون،منھجية البحث العلميم18‐
 .1999ردن،الوائل،اال

 .2004،القاھرة، ،عالم الكتب١في الدراسات االعالمية،طحمد عبد الحميد،البحث العلميم19‐
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 .1979،الجزائر،،تحليل المحتوى في البحوث االعالم ،ديوان مطبوعات جامعية حمد عبد الحميدم20‐

وسى سويدان وعبد المجيد البداوي،ادارة التسويق في منظمات غير م21‐
 .2009،الحامد،عماندار،١طالربحية،

 .2006،دار المصرية،القاھرة، المجتمعوعالم النى الحديدي سلوى امام،م22‐

 .2001واالتصال،دار نھضة،بيروت، علوم االعالم مي عبد هللا،البحث في23‐

 .2005،عمان،دار الحامد،١طالحمالت االعالمية واالعالمية ، صطفي يوسف كافي،تخطيطم24‐

 :دورياتالشورات ونمالالثا: ث

،منشورات مختبر اللغة في التبليغ والحوار والكتابة ،االتصال ومھارته مدخل الى تقنياتحمد عزوزا1‐
 .2016،جامعة وھران،١،طواتصالالعربية 

ت لتقدم علمي قد علمي كويناحمد خليفة الشطي،حكومة الكترونية وموارد البشرية،مجلة ال2‐
 .2004,46عدد

 رابعا:الرسائل واالطروحات:

عالم برھان ادين بن مريدن،تخطيط الحمالت التسويق االجتماعي ،رسالة دكتوراه،كلية اال ورانب1‐
 .2001جامعة قاھرة،

،رسالة ماجستير ،علوم االعالم شفيات الجزائرية تسلمن قيط الجودي،استراتجية االتصال الدارة اب2‐
 واالتصال جامعة الجزائر.

،جامعة اجستيرمفي الجزائر،رسالة  عبير،حمالت االعالمية االذاعية خاصة بالتوعية المروريةباني ت3‐
 .2013بسكرة،

في علوم االعالم حمالت االعالمية ،رسالة ماجستير،،استراتجية االتصالية في يسى بكرموشع4‐
 .2013،واالتصال ،جامعة الجزائر

 خامسا :المجالت:

،اتحاد اذاعة 179االذاعي عدد  ،مجلة الفنسليمان عمران،تخطيط وتنفيذ حمالت  االعالمية  ابرص1‐
 .2005المصري، التلفزيوني

 

 

 



  بسكرة –جامعة محمد خيضر 

  قطب شتمة  –كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

  قسم العلوم اإلنسانية

  تخصص اتصال و عالقات عامة

  
  استمارة استبيان

  

  في تنشيط الحمالت اإلعالمية لدى الوكاالت السياحية ، االتصالية ةاالستراتيجي دور

  والجمهور لوكالة عوالي السياحية . باالتصالدراسة ميدانية على القائم  

  

  مذكرة مكملة لنيل شهادة الماستر في علوم االعالم و االتصال

  تخصص اتصال و عالقات عامة

   اشراف األستاذة                                              من اعداد الطالبين

  البشير محمودي                                     عقون محمد         
  خليلي بشير 

في اطار التحضير إلنجاز مذكرة تخرج مكملة لنيل شهادة الماستر في علوم االعالم و 
 دوراالتصال تخصص اتصال وعالقات عامة ، نقدم لكم هذه االستمارة بهدف دراسة 

  ، الحمالت اإلعالمية لدى الوكاالت السياحية في تنشيط االتصالية ةاالستراتيجي

 مالحظة : بيانات هذه االستمارة سرية و الغرض منها بحث علمي .
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  المحور األول بيانات شخصية : 

  ذكر       انثى الجنس:  1 

  سنة  40اكثر من         40الى  30من       30الى  20من السن :  2

متوسط        ثانوي        جامعي       اليوجد         التعليمي : إبتدائيالمستوى 3
  مستوى 

  العوالي :اإلستراتجية اإلتصالية لوكالة المحور الثاني  2

متوسطة        المنتھجة بوكالة عوالي : جيدة       مارأيك في اإلستراتجية اإلتصالية  4
  ضعيفة 

  ناجحة : نعم         ال ان اإلستراتجية اإلتصالية المنتھجة ھل ترى  5

    : فعالة      غير فعالة ولة من طرف وكالة عوالي ما رأيك في المجھودات المبذ6
  نوعا ما 

  كافية : نعم     ال النشاطات اإلتصالية المقامة من طرف وكالة عوالي ل تجد ھ 7

  : نعم          ال إحدى العروض المقدمة من وكالة العوالي ھل سبق لكم إقتناء  8

  :جابة بنعم مارأيك في ھذه العروض اذا كانت اإل 9

...................................................................................  

  المستخدمة في تطبيق اإلستراتجية اإلتصالية اآلليات والتطبيقات المحور الثالث: 

  ھا االعالمية : اإلتصالية من طرف وكالة عوالي لتنشيط حمالت

    إعالنات         أبواب مفتوحة قناعا: ماھي ابرز الوسائل التي ترونھا أكثر إ 10
                      استخدام مواقع تواصل اإلجتماعي                  مطويات حول معلومات الوكالة 

  عروض تخفيض في اسعار رحالت 

ھل تستعين وكالة عوالي بوكاالت خاصة برأيك وحسب ماتعرفه عن الوكالة  11
    شھار في إعالناتھا : نعم           ال باإل

 تواصل إجتماعيات شبكھل تستخدم وكالة عوالي وسائل التواصل الحديثة مثل 12

   : نعم       ال  مثل فايسبوك

  : نعم      ال تتابع صفحة الوكالة على الفايسبوك انت اذا كانت اإلجابة بنعم ھل  13
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ابرز الوسائط المستخدمة في اذا كنت من متابعين الصفحة على الفيسبوك ماھي  14
  نصوص        مقاطع فديو    صور   فحة : الص

إشھارية       معرفية     الصفحة :  ماھي طبيعة المواضيع المنشورة على 15
  توجيھية 

نعم    :يوجد تفاعل مع ھاذه المواضيع من طرف الزبائن وجمھور الوكالة ھل  16
  ال 

من خالل صفحتھا  ةوكالأو تساؤالت عن الطلبات مساعدة ھل يتم طرح  17
  أحيانا              نادرا          ال          : نعم    الخاصة 

  ............اذا كانت اإلجابة بنعم كيف يتم الرد عليك  18

من خالل متابعتك للصفحة ھل تحصلت الوكالة على زبائن جدد من خالل  19
 نعم            ال  :          الفايسبوكصفحتھا على 

  

  مقابلة الدراسة :

وذللك لظروف   قمنا للجوء الى اداة مقابلة ھي االخرى .  حيث تمت مقابلة بشكل االكتروني
حاصل  في بالد موجة مرض كورونا حيث تمت  على شكل رسائل مع مسيرين وكالة عوالي 

من خاللھا قمنا بطرح alawalivoyages@gmail.com بواسطة البريد االكتروني متمثل 
  االسئلة التالية :

.وكانت  05/08/2020فى مسير وكالة عوالي بمدينة بسكرة مقابلة مع السيد عثماني مصط
  مجريات المقابلة  كاالتي: 

  : فيما تتمثل استخدام وكالة عوالي  لالستراتجية االتصالية بالنسبة للتقنيات وسائط المتعددة؟1س

: ان وكالة عوالي تتنج خدمات وعروض موجھة للزبائن من مختلف الفئات وظل منافسة  1ج 
ھا ھذا نشاط .وجب علينا استخدام االستراتجية االتصالية وذلك لتحقيق  غرض التي يشھد

مطلوب الذي تسعى اليه اي وكالة سياحية ،ھو زيادة واستقطاب زبائن وتعامل معھم وكسب 
وفائھم دائم من خالل استخدام امثل للوسائط  المتعددة، وتصميم رسالة وعملية اختيار وسيلة 

  اتصالية امثل .

  ساھمت االستراتجية االتصالية في تقريب وكالة الي جمھور ؟:كيف 2س

:بالنسبة لفكرة استخدام وكالة لالستراتجيات االتصالية في عملية بناء رسالة االتصالية 2ج
بالنسبة للوكالة .فلھا اھمية كبيرة في تحقيق العديد من مكاسب في مجالنا سياحي،فعي تتيح 

ادل اراء وافكار عملية اقناع وتاثير عليه من اجل عملية وصول الي جمخور  وتواصل و تب
 ضمان بقاء في تقديم افضل خدمات بالنسة للجمھور.
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  : ماھي معيقات التي تواجھكم في عملية بناء االستراتجية االتصالية ؟3س 

: بالنسبة للمعيقات التي تواجھنا  يكون من الوكالة وذلك من خالل نقصد كوادر علمية وذلك 3ج
ضعف في عملية  بنائھا وايضا اختصاص علوم االعالم واالتصال وھذا ماتسعى اليه من خالل 

وكالة وھو فتح مناصب شغل  بالنسبة لھذا مجال . وايضا انا وكالتنا ھو فرع من فروعھا كثيرة 
حيت تتبع اوامر وكالة االم وھي متواجد في والية الجزائر و ايضا طبيعة سائد  في وكالة 

ر حيث تكون صعوبة في بعض احيان. ھناك بعض صعوبات في عملية وضع وايضا طبيعة مدي
االستراتجية النھا فرع وايضا اليوجد تناسق مع وكالة ام ، وايضا عدم وجود ھيكل تنظمي  

  يقوم بالتنسيق االعمال وكالة .
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