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 : خمسوغ دلُلت  ئغداد ألاطخاذة 

     للحمالث مفاهُمي ألاولى: مدخلالىخـدة 
 اقساء في هره املفسدة  

ماذا هلصد بالحملت والحملت الاعالمُت  ؟  ماهي مبادئها ؟ أهىاعها وفع الاشدبان بُنها ؟  

شسوغ ومخؼلباث هجاح خمالث العالكاث العامت، الىماذج املظخخدمت في الحمالث 

ً اطدُعابُت لهره الىخدة .وأخحرا إلاعالمُت     ملترح جماٍز
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ً اجصاى ئلى جأصُل جخصص  هادفألاوادًمي للماطتر  ال طمً مفسداث الخيٍى

على أطع علمُت وحعمُم الىعي بهرا العلم هخخصص و مهىت لها  وغالقاث غامت

ملُاض جصمُم الحمالث /زطالتها ودوزها في مجالث الحُاة املخخلفت ، حعخبر مفسدة 

مهازة ًخىحب على الدازض لها فهمها والخعسف عليها وعلى ألاطع العلمُت ، إلابداعُت  

ادة إلعدادها وجىفُرها،  ئدازتها فخلُُم فاعلُتها، ه اهًُ عً الجىاهب التي جخدىم في ٍش

 الخأزحر وإلاكىاع لسطاةلها 

 :املفسداث جبدأ / خـُث ًخظمً هرا املقُاض حملت مً الىخداث

مبادئها أهىاعها شسوغ ،  إلاعالمُتوالحملت  للحملت همدخل مفاهُمي ولىألا ىخدة الب

  إلاعالمُتهماذج الحمالث  خمالث العالكاث العامت،ومخؼلباث هجاح 

، مً خالٌ خٌى دواةس الازجياش لحمالث العالكاث العامت ثاهُتلا ةىخدال ئلى وعسج زم 

لدًدن خمالث العالكاث العامت :الىىاة )الصىزة الرهىُت  spinلف مغصلي أو 

موالظمعت( وفي ول  م الاحخماعي ، املظإولُت الاحخماعُت ، مداز مهم و جدٍو الدظٍى

ًىجدب ول مداز  مغىاػِس يجدوز خٌى الىىاة بعصم ادزاة اللظاًا وادازة الاشماث وولها 

 لالخس .

جم جلظُمها ػبلا جصمُم خمالث العالكاث العامت خؼىاث  :  الىخدة الثالثت أما

املظتهدف ، اخخُاز آلُاث ووطاةل لجمهىز وا هدافل ، الخددًد الفعاٌ  ساخل إلاعدادمل

البرمجت الصمىُت ، ةلفي جصمُم السطاالاطتراججُاث/الخىخُياث لفعالت ، الخىاصل ا

 فالخلُُم لخدلم مً هجاح الحملتملالُت ملىاشهاث اوا

خمالث العالكاث خؼبُلاث في ألاخحر باب لبعع ألامثلت للىفخذ  الىخدة السابػت وأخيرا

 .جىطُع مدازن الؼلبت الدازطحن لهاالعامت التي حظاعد في 

 

                     

                                                                                                                         خمسوغ دلُلت                                

 جقدًم :
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 :إلاغالمُتالحملت / مفهىم الحملت  .1

 

، الغازة ، الىس) حعني ولمت الحملت و ًدمل دفعت واخدة ،  حمعها خمالث وهى ماالػسبُت : الحملت في اللغت 

 لخدلُم هدف الاكخدام  إلامياهُاثبمعنى الاكخدام والهجىم على العدو بيل  ( ، الحسب الغصو 

ت  أما في القىامِع الاحىبُت وكد اوضحذ داةسة املعازف  Campaignفيلمت خملت حعني في اللغت الاهجلحًز

ت  ؼاهُت معنى هره اليلمت على أنها طلظلت مخىاصلت مً العملُاث العظىٍس  البًر

 

ي مداولت لخىحُه السأي العام الى ما وهوهي ول عملُت ذاث مدة معُىت وهدف دعاتي "املفهىم الاصؼالحي : 

 ".ًدوز خىله مً خالف أو حدٌ في كظُت ما

 

ما دفع العدًد مً الباخثحن واملهخمحن بشإون مً اليشاػاث إلاجصالُت املهمت حعد :  الاغالمُتحملت الأما 

فاث  الاجصاٌ  :عدًدة ومخىىعت للحمالث إلاعالمُت ومً ذلً ما ًلي الى جلدًم حعٍس

 

هي حهىد الاجصاٌ املىـم واملىحه الى حماهحر مددده في وكذ مددد لخدلُم اهداف مدددة وبالخالي هي " 

ت وجخىحه ئلى السأي العام والظلىن عملُت ئكىاع  مىـمت ومخىاطلت جلىم بها عادة وطاةل إلاعالم الجماهحًر

مىً أن جلىم بها ػاةفت واطعت مً املإطظاث واملجمىعاث ، في مداولت لخدلُم مجمىعت مً ألاهداف ٍو

 ." وألاشخاص في طعيهم لخدلُم مصالحهم الخاصت

ف آوفي  حمهىز مددد وطلىهُت لدي  ئدزاهُتوشاغ اجصالي مىـم يهدف ئلى ئخدار حغحراث  ": خس هيحػٍس

 "خالٌ وكذ مددد ، مع ئمياهُت كُاض مدي فاعلُت الحملت

خم :   BRAIN DAY  AND MARTH MONREلما غسفها مل مً  بأنها مىطىعاث مخؼؼت ومخىىعت ٍو

مفىهُت فىُت ، إلاعالمُت املصممت بدكت هظُجُاث جصمُمها بشيل مخلً ، وجلىم على مجمىعت مً إلاطتراج

ادة الىعي أو لخغُحر الظلىن وئخدار جأزحراث بعُنها لدي الجمهىز ، خالٌ فترة  لخدلُم أهداف معُىت هٍص

  ."شمىُت معُىت

ػسفها  حهىد اجصالُت وكخُت حظدىد الى طلىن مإطس ي أو :" الحملت إلاغالمُت بأنها DENIS MQUILَو

حمعي ًيىن مخىافلا مع املعاًحر واللُم الظاةدة بهدف جىحُه وجدعُم وجدفحز اججاهاث الجمهىز هدى 

ذ ، وشساء الظلع والخبرعاث وجدلُم أمً اهبر و الخص ل :ثاحخماعُا م ملبىلتأهداف  وغحرها  لافظصحت ٍى

". 

 

 

فها اللغىي لم ًخخلف واجفق غلى هجىم ُمَػْد لخدقُق هدف ولنً طسغان ما   هالخظ أن حػٍس

ق ، اوسحبذ دالالث ومػاوي ملمت الحملت مً املجاى الػظنسي  الى مجاالث أخسي م الدظٍى

 الظُاطت ، الاغالم ، الصحت ومخخلف الػلىم إلاوظاهُت والاحخماغُت  
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سي ابساهُم غسقىب  أن ال   ملت وكصحرة ألامد جدخىي على طلظلت : "عبازة عً خؼت مىخىبت شا حملت ٍو

مً السطاةل إلاجصالُت املخصلت واملترابؼت التي جـهس في وطاةل إلاجصاٌ وإلاعالم في فترة شمىُت مدددة كد 

 جمخد الى طىت أو أكل مً ذلً ."

- : مظخخلص 

 

وشٍادة في إلاًظاح مً خالى املفاهُم الظابقت  والخػٍسف الؼامل ًمنً اطخيباغ  مددداث مفهىم      

 :    الحمالث إلاغالمُت في الىقاغ الخالُت 

 : وامللصىد بهرا أن الحملت إلاعالمُت هي عملُت مخياملت جلىم على أطاض الخفاعل  وؼاغ اجصالي

 شازهت املعلىماث والصىز الرهىُت وألازاء جلىم على محن مسطل وزطالت ومخلم في مظامحن  معُىت ب

 : م عني ان الحملت  مخؼؽ ومىظم وخاطؼ للمخابػت وللخقٍى جخؼلب ئدازة مً خُث وطع  َو

هدف ، وجدلُم الخيظُم والىطاةل والسطاةل والجمهىز املظت بالهدافالخصىزاث الخاصت بها بما ًخصل 

الحملت بىفاءة وفاعلُت ، مما ًخؼلب حهىدا زكابُت للخأهد مً  بحن العىامل املخاخت بما ًىفل جىفُد خؼت

ؼلب ئعؼاء أخيام بشأن الاخفاكاث في خؽ طحرها وبعد ئهجاش الحملت ًخجىفُد الخؼؽ امللسزة ومعالجت 

 .واها ومدي هجاخها في جدلُم أهدافها ألاصلُتحد

 الحملت إلاعالمُت كد جىـمها مإطظاث هبري مثل أو أفساد : تأو مجمىغ تجقىم به مإطظ   

( أو مجمىعاث مثل ) حمعُت جدعى للحفاؾ على البِئت ( أو أفساد ، كؼاع خاص  عالمُتئ ت، مإطظوشزاة)

اطت أو الفً للحصٌى على جبرعاث ملسض ى ى مثل ) الحمالث إلاعالمُت التي ًل م بها بعع املشاهحر مً الٍس

 .مُع الحاالث جخم إلاطخعاهت بىطاةل إلاجصاٌ لهرا الغسض الظسػان مثال ( ولىً في ح

 : ت ًجب أن جخددد لها فترة شمىُت جبدأ فيها وجخىكف بعد ئهجاش أي أن الحمل جمخد لفترة شمىُت

لت خظب مخؼلباث املىكف   املشيل أو املىطىع أهدافها والحملت كد جيىن كصحرة ألامد أو ػٍى

 : ُلها وئن جددًد اللاةم أن ليل خملت غاًاث حظعى ئلى جدلوامللصىد هىا  جدقُق أهداف مػُىت

 .فه له اهمُت هبحرة في هجاخها ادبالحملت له

  ووعني برلً أن اللاةم  ت :ُمإلاغال  اطخخدام وطائل إلاجصاى املخخلفت وطلظلت مً السطائل

 طىاء واهذ ) وطاةل إلاجصاٌ الصخص ي أو الجماهحري  ًجب أن ًددد اللىىاث التي طِظخخدمهابالحملت 

 .عً مىطىع الحملت مهىز ( لىلل هخاج أفيازه الى الجعالم الجدًد أو إلا 

 لصد برلً ان اللاةم بالحملت ًجب ان ٌعد مظامحن زطالخه  لُب اطخمالت مإثسة:ااغخماد اط ٍو

دفعه الى الخفاعل مع زط جرب اهدباهه ٍو   مً جم إلاكخىاع . الخه وإلاطخجابت لهابأطلىب ًدفص املخللي ٍو

 : ليل خملت ئعالمُت مىطىع مددد جىـم على أطاطه ، وحعد زطاةلها بما  لها مىطىع مددد

 

فاث املخىىغت ملاهُت حملت بػد اطخػساض  ػامل  الحمالث الاغالمُت هداوى ان هظؼ حػٍسفالخػٍس

 فهي : لها  

أو  تأو مجمىع تمإطظ ابه جلىموإلاعالمُت املخؼؼت واملخىاطلت  طلظلت مً الجهىد إلاجصالُت

زطاةل ووطاةل اجصالُت مً  هما انها  خؼت عمل مخياملت  ف مدددةمً أحل جدلُم أهداأفساد 

دد مً أو الى ع املظتهدف الى فئت معُىت مً الجمهىز  تىحهو م حظعى الى جدلُم الهدف  خىىعتم

  خاطعت للمخابعت والخلُُم ،  مدددة ومىاشهاث  مدزوطت  شمىُت  حدولت خالٌ  فئاثال
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 بها مً حغؼُخه مً مخخلف حىاهبهًخصل به وولما خدد مىطىع الحملت ولما جمىً اللاةمىن 

 : ت جدـى باهخمام  جدىاٌو الحمالث الاعالمُت مىطىعاث  ٌظتهدف حمهىزا هىغُا مهمت وخٍُى

 .اث الجمهىز وبرلً على الدوام جيىن دزاطعدد مخىىع مً الجمهىز وهرا خظب الاهداف املدددة 

 :الاغالمُت  حمالثالأهىاع  .2

ت ظمع عً خمالث الخثلُف الصحي و الخىعُت هثحرا ما و ت،خمالث اهخخابُت أو املسوٍز  خمالث اشهاٍز

اطُت    NIKEاو شسهت  COCA COLA     ملشسوباث وغحر ذلً مً الحمالث التي جؼلم عليها لالخرًت الٍس

اهىا هسي أن جصيُف مىطىع الحملت وبُان هىعها خظب الهدف منها  الاالاطماء خظب مىطىع الحملت 

 غالمُتالا  الحمالثفالباخثىن ًؼللىن على امللصىد  للىىع ًيىن أهثر دكت واهثرا اًصاال
*

خمالث على انها  

م الاحخماعي ، خمالث ا غحر  بسامج لرهىُت أو ا لصىزةزبدُت أو خمالث الخدمت العامت هدمالث الدظٍى

م الظُاس ي  اما لعا لعالكاثاملظإولُت الاحخماعُت ل ت/غالهُت الا  الحمالثامت ، خمالث الدظٍى  ☜الاػهاٍز

مف  :الاعالمُت  خظب الهدف هي ولعل أهم الحمالث  جازي الخ هي خمالث زبدُت خاصت بالدظٍى

 

 ت ت املهمت  ئًصاٌوجسهص على عملُت  :املػلىماجُت / الحمالث إلاخباٍز بعع املعلىماث الخىعٍى

وتهدف بشيل زةِس ي الى ئخباز الجمهىز بماخدر او طُددر في مىاطُع تهم فئاث هبحرة مً . للجمهىز 

وجيىن هره الىىعُت مً الحمالث عادة كصحرة وال جدخاج ال ًصالها الى الىاض بأهثر مً ذهسها على  الىاض

الحيىمُت الجدًدة  وألاهـمت اللسازاث بابساشت مً الحمالث تهخم جد هره الخىعُوه،  شيل خبر واضح دكُم

 .عسفتهام أو الؼازةت التي ًجب على الجمهىز 

  

 :مثاى غً ذلو

ت وشازة الداخلُت و الجماعاث املدلُت كساز خٌى علىماث املخملت  الادازة بخصىص الخدٌى الي  الجصاةٍس

تالالىتروهُت في مخخلفا لعملُاث و مً ذلً   طىاء في بؼاكت الخعٍسف الىػني وحىاش  الػملُاث البُىمتًر

صفدت ملً هم في طفس  48خٌى امياهُت ػلب املىاػىحن اطخخساج حىاش الظفس ذي باخباز واجبعخه  الظفس

ت ملً لديهم حىاش طفس بُىمتري الاطخخساج بؼاكت الخعٍسف الىػني وئمياهُت  داةم   لالطتزادة ألثر.بُىمتًر

ازة  www.interieur.gov.dz   :بر الىاب على السابؽ الخالي مىكع الىشازة ع ًمىً ٍش

 :  youtubeعبر  أًظا   مشاهدةو 

 ي الالنترووي مً اغداد القىاة الىػىُت الثالثت  ر لبُىمتا خصت خاصت خىى حىاش الظفس  .1

  صفدت 84اطخخساج حىاش الظفس ذي  خىى  اػهاز غمىمي .2

 

                                                           

  للخرلير : 

( مداطسة وعمل مىحه) كد غؼى هرا الىىع مً الحمالث  د.م.لِظاوع ىملُاض خمالث الاجصاٌ العمىمي في الظىت الثالثت 

وان ملُاض جصمُم خمالث اعالمُت  في الظىت الثالثت  وملُاض الاجصاٌ  فلد لِظاوع لالطُهياما باليظبت لىـام 

  الاحخماعي و أطالُب  الاكىاع في طىت السابعت جخصص اجصاٌ و عالكاث عامت
ئعالمُت ولىً جفسق في الهدف والىمؽ واليشاغ فىجد خمالث اعالهُت  خمالث الحمالث الاعالهُت هي الاخسي :  جىطُذ ☜

ت  حملتالولمثاى غً ذلو عمىمُت للخىعُت  ثس وفاة الالغب ئ  الاجصاى هظمتها وشازة لتيا ملهافدت ظاهسة الػىفالاػهاٍز

 .لجصائس  ا اًبىس ي والري اثس لثيرا غلى صىزة
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 وجسهص ، خمالث الػالقاث الػامتمظمى  اًظا  ًؼلم على هرا الىىع :خمالث الصىزة الرهىُت

ٌعخمد عليها منهي العالكاث   حظعى الى الاكىاعغُحر الاججاهاث والظلىن و خمالث الصىزة الرهىُت على ح

م احخماعي ،ال ُت  وادازة اللظاًا ،ادزاة الاشماث ،الدبلىماط ) طىاء اواهذ في اػازالعامت  بسامج دظٍى

والشيل  ولها جصب في اػاز بسامج بىاء وجدظحن الصىزة الرهىُت وادازة الظمعت،( املظإولُت الاحخماعُت 

    ☜بدوائس الازجهاش لحمالث الػالقاث الػامت  الخالي ًىضح ما ًمىً حظمُخه

                                          
 

  جخمحز هره الىىعُت مً الحمالث بما ًليو: 

  ف  خدماتها /باملىظمت وأهدافها ووؼاػاتها انها تهدف الى الخػٍس

  فاالقىاع  غلى الاججاهاث والظلىك انها حظعى الى الخأثير 

  القؼاع الػام والخاص  .وزؤطائها ، الىشازاث الحنىمُت الىىغُت مً الحمالث الدوى جقدم هره 

 مخميزة مقبىلت و  طمػتو  ذهىُت  صىزةوادازة بىاء مً أحل  في صىزة مؼسقتالخ ..

 ومثاى غً ذلو

وىحه وجسوٍجها للمجخمع الدولي بُت الظعىدًت العس  اململىتو  الظعىدي العاهل وصىزة  جلمُع طمعت خملت 

 جيخاشلالصحفي املعازض  ملخل أشمت كبللصعامت الفعلُت أي مىر جىلُه ا/مخدسزة   ىفخدتحدًد لدولت م

 الدوالزاثبشبىت ضخمت مً شسواث العالكاث العامت وصسف مالًحر  وبعدها ، خُث اطخعان ) زخمه هللا(

كبل ًلمع ول مً ٌعازطه  ودًىخاجىز  الري ٌعده الىثحرون كاجل ىزة وطمعت امللً بً طلمانالهلاض ص

، علما ان الحمالث التي جىؿفها اململىت العسبُت هره الصىزةبعدها  لخخأهد والاهياز الىخش ي اللخل  اشمت

كد ال جبدو هجحذ في جدلُم  وعالكتها ببن الدن 2001طبخمبر  11الظعىدًت لخدظحن صىزتها مىر هجماث 

انها ال    Institute Reputation 2016معت لعام خظب معهد الظاذ ًىضح مإشس الظمعت العالمي  هدفها

 طمعخا ألافظلدولت حعخبر  70مً أصل  67جصاٌ جدخل املسجبت 

ازة السوابؽ الخالُت :   والطتزادة ًمنً ٍش

                                                           

 ث املقُاض ألثر جفاصُل زاحؼ الىخدة الثاهُت مً مداطسا ☜

ت   الدبلىماطُت املىاٍش
 و ادازة القظاًا

 ادازة الاشماث 

ق الاحخماعي   الدظٍى

بسامج املظإولُت 

الاحخماغُت 
املجخمػُت/  

بىاء وجدظين 

الصىزة 
الرهىُت وادازة 

 الظمػت 
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( لُف زدث آلت الػالقاث الػامت غلى مقخل الخاػقجي؟ غبر independent املقاى بػىاون اهدبىدث) 

ت السابؽ :   21صحُفت غسبي     http://ww.2er.netالنتروهُت اخباٍز

منً الاطؼالع غلى املقاى  ألاصلي غبر السابؽ    https://www.independent.co.uk/ٍو

 

 فه بمعلىماث  : جثقُفُت / الحمالث الخػلُمُت يهخم هرا الىىع مً الحمالث بخىعُت الجمهىز وحعٍس

حعلُم الجمهىز  هرا الىىع  مً الحملت  واللاةم بالحملت ًسغب في. غالبا ما جيىن حدًدة علُه  مددده

لها الى طلىن ًىمياملعلىماث وجد الى اللدزة على جؼبُمجيىن هدافع  وجبصحره خٌى أشُاء مدددة   ٍى

 :مثل غً ذلو 

دظسها في هرا ما وعِشه الححن مً    حائدت غاملُت فيروض لىزوهاهُفُت الىكاًت مً مسض معحن ٍو

 COVID -19   اػالق مً خالٌ مىكعها عبر الىاب فلد كامذ وشازة الصحت للمملىت العسبُت الظعىدًت

ت حعلُمُت خاصت بفحروض باالعخماد الخثلُفُت  وىزها معخمدة في ذلً على حملت مً الدعاةم خملت جىعٍى

لخىعىي لفحروض ا ملعلىماث ومخخلف جؼبُلاث الاعالم الجدًد ومً ذلً الدلُلواالاجصاٌ  جىىىلىحُاعلى 

خاصت  جصفذ زوابؽ ملىاكع الخىاصل ا الحخماعيواملصود بخلىُت اللابل للخددًث    pdfصُغتوىزها 

ازة  ًمىً ولالطتزادة الثر بالحملت   :على الىاب مً خالٌ السابؽ الخالي الىشازةىكع مٍش

 awww.moh.gov.s 

 

 ًمخاش هرا الىىع مً الحمالث بصػىبخه وخاحخه  :حػدًل الظلىك / الحمالث إلاقىاغُت

مً الحمالث الى جدعُم الاججاهاث وحعدًلها ختى ال هدف هرا الىىع ي للخخؼُؽ في الخصمُم والخىفُر 

ص ًيىن اطهل مً . للجمهىز املخللي جظعف امام خمالث مظادة اومظخجداث طخددر فالخدعُم والخعٍص

فخغُحر الظلىن هى الهدف السةِس ي مً . عملُت حغُحر الاججاه الري هى بدوزه اطهل مً عملُت حغُحر الظلىن

وهرا الىىع مً الحمالث ٌشمل ول اوحه الحُاة ،  الخخؼُؽ الدكُمالحملت إلاكىاعُت لدي جدخاج  الى 

ىً ملازهتها باالهىاع الظابلت النها جدخاج الى جصمُم اوشؼت اكىاعُت خٌى العاداث وهـساٌ صعىبتها ال ًم

اطت  الخ  ..الصحُدت والخاػئت خٌى مسض أو ؿاهسة احخماعُت واالدمان  أو ٍز

  :مثل غً ذلو 

ت بين اليظاء   الخدخيناهدؼاز  خملت    جدث ػػاز مؼاغل الحٍس

يُاث )ملبىال احخماعُا في امسهُا في ذلً الىكذ  املسأةلم ًىً جدخحن  ختي و ( اللسن املاض ياوخس عشٍس

فلد وان مصىعي السجاةس ٌعاهىن مً هظاد بظبب  املدسماث / الغسب بصفت عامت ئذ ٌعد مً الؼابىهاث

مظدشاز ب LUCKY STRIKEمدًس مإطظت الخبغ  حىزح هُلهلص الصباةً ، وهرا ماخدر فعال ملا اجصل 

بىاطؼتها   كام  -ان حاش لي الخعبحر  - خؼت ػُؼاهُتباغددا خُث كام   رهيزيب .دادوواز  العالكاث العامت 

يي أن ًخسحً في مظحرة حماعُت وهً ًلمً بالخدخحن في اشهس  اكىاع عدد مً طُداث املجخمع ألامٍس

ىزن ،  ٌ لبماوشِذ عٍسع ًمسفم خُنها كامذ الجساةد بىلل صىزهً شىازع هٍُى ئن عددا مً وظاء :  ى

تاملجخمع جمسدن على طلؼت املجخمع وهً ًدملً  جُا   مؼاغل الحٍس  اليظاء الخدخحن بحناهدشس ، وجدٍز

 وبالؼبع اشداداث ازباح مصىعي السجاةس 

 : youtubeمشاهدة عبر ًمىً خٌى جفاصُل الحملت  ألثر ولالطتزادة

ت بػىىان BBCفُلم وثائقي وؼسجه ػبنت   century of self the  :الاخباٍز

http://ww.2er.net/


 
 

 
8 

 

  ق الاحخماعيٌعد همىذج  :خمالث الدظىٍق ا الحخماعي مً أهم الىماذج املظخخدم في  الدظٍى

م ازجبؽ جؼىز خمالث ووحد انها هاجحت.الحمالث الاعالمُت الحدًثت  الىؿُفي  ز حخماعي بالدو الا  ا لدظٍى

دواز الاخسي املسجبؼت بمجخمع املعىماث الري جلىم به في املجخمع خُث جدٌى مً الدوز الخىعىي الى ألا 

وباملفاهُم الحدًثت في ادازة كظاًا املجخمع واملخثملت في هيشس املعسفت وزلافت املشازهت والخفاعل والحىاز 

وا لبرامج املظخخدمت في مخاػبت الجمهىز وهىغُت  الاحخماعي وهرا ما ًجعلها في ملدمت الاوشؼت والفعالُاث

ق الاحخماعي مً خمالث  ًخيىن همىذجخُث البرامج التي تهمه واشساهه في مخخلف   الدظٍى

 وجخظمً املعخلداث واللُم والاججاهاث التي ًخم جسوٍجها للجمهىز املظتهدف :  الفنسة الاحخماغُت

م الاحخماعي جسطُخها في ذهً الجمهىز   وجدخاج الي جثىُف خمالث الدظٍى

  حعخمد على خلم طلىن أو فعل احخماعي اًجابي عىد الجمهىز املظتهدف  : حخماغُتاملمازطت الا و

مىً لىطاةل الاعالم ومخخلف الاوشؼت الاجصالُت التروٍج له لجعله ملبٌى احخماعُا بُدبنها الجمهىز   ٍو

 م: امللمىض  واملىخج ان جسوج للمىخجاث ملمىطت والتي  الاحخماعي  ًمىً لحمالث الدظٍى

 الخ ....هدصام الامان لىكاًت مً الحىادر ، جلىُت الخلؼحر للترشُد مُاه السي ٌظخخدمها الجمهىز في خُاجه 

 

 وهي خمالث مىاطباجُت  جىؼلم كبل مىعد إلاهخخاباث بسشهامت وجىكُذ مددد    :خمالث ئهخخابُت

للجمهىز وحعسفه ببرهامجه  الحصب/ املترشح وججسي في أي بلد مً بلدان العالم هما حعمل على اًصاٌ زطالت 

ذ والاهخخاب علُه  م هما انها حعخمد على همىذج الد.ومىهجُاجه الجدًدة وخؼؼه اللادمت بغُت الخصٍى ظٍى

 الظُاس ي 

 :مثل غً ذلو 

 2012ػام ل Donald.Trump دوهالد جسامب   للمتر شحالاهخخابُت  حملتال 

ٌ  ألاصفس " املػخىه"هجح   سف ع   و  هخخابُتالا  لىاعد الحمالثلبُع مً خالٌ اهتهاهه الا  لي البِذا في الىصى

م   وزَغان ، هُنظىن ، وز اًصنها : امثاٌ  ىُتٍمس الا  ًاث املخددةىال ال زؤطاءطاز علُه  الري الظُاس ي الدظٍى

م وا ي السئِعال مً الصابىن   هصلي  بشعاز  ختى انهم  وطمىا لتروٍج لصىزتهم لخؼبُلهم جلىُاث الدظٍى

ياتهم عً لبعع الاشخاص الط دو الز  مبالغ ػاةلت جخجاوش امللُىن املعخىه وبسهامجهم الاهخخابي ، دفع 

 

 : مثل غً ذلو 

ق املجخمعي في اػاز بسهامج املظإولُت ،   Domino„s Pizzaلظلظت املؼاغم الؼهيرة   خملت الدظٍى

نُت مع الظلؼاث املدلُت مللاػعت  دوميزهص بُتزاشازهذ املجخمعُت  جىفُر مشسوع البيُت  مُلفىزد ألامٍس

 اوه أحل قمىا برلوباػالق خملت جدمل شعاز  2017الخدخُت ، خُث كامذ الشسهت في أواخس شهس دٌظمبر 

 “OH. yes we do”   نُت دًالوزا والًت مُلفىزدي طد الحفس في ػسكاث ملاػعت شسعذ ف ووطعذ  ألامٍس

 مىكعا عبر والًاث 20دوالز الى  500م مىذ بلُمت لدخأنها ط عالمتها مع الشعاز  على إلاطفلذ  وأعلىذ

ىُت و لخىفُر الخؼتا أػللذ مىكعا الىتروهُا خاص بدُث ًمىً للمظخخدمحن أن ًسشحىا  ملخددة ألامٍس

م العامدم دف جمخعذ الشسهت ًخغؼُت اعالمُت ملابل هرا اليشاغ الها.  نهم التي حعاوي مً الحفس في الؼٍس

 الصحف وشبياث الخىاصل  الاحخماعي واطعت عبر 

   www.pavingforpizza.com /https//: اهظس ملىقؼ الحملت غلى السابؽ الخالي::  لالطتزادة الثر ًمنً



 
 

 
9 

ه طمعتٌ الظباق السةاس ي بل خالجىزغ زوطُا في دعم خملخه   طعذ الاطخخبازث السوطُت الى حشٍى

ىن  باطخخدام هُالزي لُلخىن   رشحتاملتمىافظخه  يلُىع  RTشبىت جلفٍص لخىحُه الساي العام ومىكع ٍو

ب اخباز فشل طُاطتهال كد اطخعان هثحرا ، هرا و لالمم املخددة امحن عام خاصت ملا واهذ  عاملُتال دظٍس

الري لم ٌظلم هى الاخس فلد ومسوزا بالفاٌظبىن   Fox Newsمثل فىهع هُىش  ةااملشهىز دًا ُامل بشبياث

 
 
ب حعلُلاتهم  از صفداث املظخخدمحنبب لخدلُم خٌى الخالع مازك شولسبُِغلب ػ أما ىاء الحملت وحظٍس

تر  طجري ذلً في وخدة الحمالث عبر الاعالم – جالعب به أًظا عخد شبىت اخخُاز املسشح املىخصس لري ٌاالخٍى

 :السوابؽ الخالُت  مساحػت  لالطتزادة الثر ًمنً   -الجدًد

نُت لفائدة دوهالد جسامب  هل جدخلذ زوطُا في الاهخخاباث الس ئاطُت الامٍس

:http//arabic.euronews.com  

  www.bbc.com : زوطُا جدخلذ لدغم جسامب في الاهخخاباث

 

  الاطخقصائُت لصحفُتالحمالث ا / : 

س الصحفي أهىاع/ على جىؿُف أشياٌ صحفُت ز اللادوهي وشاغ صحفي   لخؼت ملا الخدٍس
 
خعددة وفلا

جملً كدزة ال  ىاحهت اهدسافاث و أوطاع طلبُتملأو  خالٌ فترة شمىُت مدددة مىطىعت إلزازة كظُت ما

،  العام، وحغُحر اججاهاجه هدى مىطىع الحملتالخأزحر في السأي جظاهي على زبؽ املظئىلحن بجساةم معُىت و 

وجإدي الحمالث الصحفُت .مظخخدما فيها حمُع الىزاةم وألادلت وألاكىاٌ والدزاطاث والبدىر

 : الاطخلصاةُت وؿُفخحن

 

 السأي الػام مؼ أو طد طُاطت مػُىت أو قاهىن مػين أو فنسة مػُىت حػبئت 

 ألىان الاهدساف  مافت  ً الفظاد ومًجىظُف املجخمؼ م 

 

 مثل غً ذلو

دة ل الحملت الصحفُت ىُت مً   طان خىس ي ميرلىزي هُىش "جٍس يي  ئعدادالامٍس ب للصحفي ألامٍس " غازي ٍو

فشل الظُاطت   خُث هشفذ  1992التي وؼسث طىت "الخدالف ألاطىدػػاز"جدالف الظالم" أو "جدث  "

ىُت الداخلُت والخازحُت  في عهد  غان ألامٍس وجىزغ حهاش مخابساتها بدعم ججاز املخدزاث وبُعها داخل  َز

ل للجماعاث املظلحت والخدخل في شإون الداخلُت للحيىماث املجاوزة يا ، الخمٍى ئؿهاز و  .وخازج أمٍس

يي الري حعىد على مثل هرا الىىع مً الحمالث  هلىة طاغؼت حظاعد  الاطخلصاةُتالحلاةم للمجخمع  ألامٍس

 طِىماتي فُلم جم جدىلها الىالتي  ولالطتزادة ًمىً الاطؼالع على كصت الحملت"  ،الحملت على جدلُم هدفها 

                                                        Kill The Messenger: بعىىان
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ه هام  ☜  : جىٍى

 

 : أطاطُاث خمالث الػالقاث الػامت  .3 

 :    -هظؼ في الاغخباز  الخىحيهاث الخالُت لما ًليعلُىا ان هدازطحن أو ممتهىحن للعالكاث العامت 

م الحملت العالكاث العامت - ً فٍس  أهمُت حعلُم واعداد وجيٍى

 حمالث العالكاث العامت دواةس الازجياش لمعسفت حُدا  -

 حمالث العالكاث العامت ل واملظبم  الجُد خخؼُؽال  -

 أهداف خمالث العالكاث العامت هُفُت وطع  -

 دزاطت وجددًد الجمهىز املظتهدف لحمالث العالكذ العامت  -

 خمالث العالكاث العامت والاعداد املىاطب لىطاةل وزطاةل  الاخخُاز -

 لخؼت خمالث العالكاث العامت ( املىاشهاث ا) هُفُت وطع مبادب واعداد وجددًد الىفلاث املادًت  -

 مساخل جىفُد خؼت خمالث العالكاث العامت مخابعت  -

 جلُُم فاعلُت أداء خمالث العالكاث العامت  -

ان  Rogers and Storey خُث ًسض زوحسش وطخىزي :ػسوغ  ومخؼلباث هجاح خمالث الػالقاث الػامت

 :ازبعت عىاصس مهمت  أن جخيىن مً الحمالث الاعالمُت ًجب 

 ًيىن لها طبب مددد أن .1

 أن ًيىن لها وكذ مددد .2

 مدددأن جيىن مىحهت الى حمهىز  .3

1فع الاػدباك   

 2فع الاػدباك 
   ) 

  3فع الاػدباك 
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 أن حشمل مجمىعت وشاػاث اعالمُت مىـمت .4

ل غلى ذلو الؼسوغ الخالُت  ظُف مالٍى  :ٍو

 هدُجت لخددًد الىكذ والهدف  ئمياهُت كُاض فاعلُت الحملت -

 أن جمٌى الحملت في العادة مً حهاث زطمُت في املجخمع -

 أهداف الحملت مع اللُم الظاةدة في املجخمعأن جيسجم  -

  : تهماذج الحمالث الاغالمُ .5

 م شسخا مبظؽ لهره الىماذجلدالجدٌو الاحي ًعالمُت و الا  ظخخدمت في الحمالثهماذج  م  04هىان 

 :وهُفُت اطخخدامها

 الخػقُب غً الىمىذج لُفُت اطخخدامه غىاصس الىمىذج الىمىذج

الاحخماغُت
ؼسة 

ظُ
ال

 

 

هرا الىمىذج ٌظمى 

ــــب ـــ ـــ   the three E.s ـ

 :وهي 

 Educationالخعلُم

الهىدطت 

Engineering 

فسض اللاهىن 

Enforcement 

ذاث الفسض اللاهىوي  إلاعالمُتالحمالث 

ث بُئي او الهىدس ي جلىم ببث املعلىماال والخىُُف

املشيلت املظتهدف كصد الخىعُت بز للجمهى 

عالج زم ًخم ججهحز ال و  الىكاًتبها وهُفُت اواطب

للجمهىز الامياهُاث الخاصت باملشيلت وجىفحرها 

لخىفُد الحملت  اللاهىوي  لشما ًبلىظتهدف زامل

املفسوطت في  العلىباثجبُان   لىاكعا على ازض

 العالحاث خالت عدم اجباع الازشاداث

                    مً أهثر هماذج الحمالث ىذجمالىٌعخبر هرا 

داف ولىً ال ًصلح ها لل هجاخا وجدلُل عالمُتإلا 

 الفسض ولها جخدملال ليل املىطىعاث النها 

الى جىعُت عامت حعخمد فلؽ للاهىوي بل جدخاج ا

 كىاعُتالا على العملُاث 

ي
الخقلُد

 

 ــالخأثير املقصىد. 

 هقاغ لالقالع. 

 ظخقبلامل الجمهىز 

غىامل الخأثير .

 واملىاوزة

 الخأثير الىاجج. 

ـالخأثير بجبدأ الحمالث مً خالٌ هرا الىمىذج 

 ئليهالتي طخصل الىدُجت اجصىز  أي املقصىد

ًدظنى  حتدكُلت واض أهداف بخددًدالحملت 

الحملت زم  في نهاًت جلُُمها بشيل كابل لللُاض 

و التي  عً الحملت العهقاغ الاقلً ي ذجساعي ف

جصالُت املىافظت الا ًدددها الىمىذج في اللىىاث

والتي جللل لحملت ا السطاةل املىاكظت لفىسة او 

مً اهدباه الجمهىز لسطاةل الحملت ، وحشدذ 

خددر  الجمهىز املظخقبللىمىذج عً ا ٍو

للسطاةل الحملت كد ًيىن هى هفظه الجمهىز  

عام  وهرا /أو أهبر (زاهىي +زةِس ي )املظتهدف

و  الخأثيرما عىامل أ الحملتخظب امياهُاث 

فهي جخيىن مً املسطل والسطالت والىطُلت  زةو ااملى

والاهخمام بخصاةص ول واخدة منهم وأخس عىصس 

حملت لري جم الحصٌى علُه بعد نهاًت الا الخأثير

ٌ لفت عما جم جىكعه في خمخ      والتي جيىن   ألاو

ٌعخبر هرا الىمىذج ألاهثر اطخعماال في الحمالث 

  وظبت جددًدولىً ًىاحه مشيلت  عالمُت الا 

الث ال حظدىد لحما عع املساثفب امللصىد الخأزحر 

على اهداف دكُلت وكابلت لللُاض  هما أن جصىز 

للحملت  لظلُما اليظبت ٌعخمد على الخخؼُؽ

عسفُت امل املدة الصمىُت ومعسفت الحملت امليىهاثو 

 للجمهىز  ىهُتلظلوا والعاػفُت

 وجدلُل البِئت الخازحُت (دزاطاث الجمهىز ) 
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ث 
غملُا

المي
إلاغ

الخأثير 
 املصدز 

 قىىاث مخػددة

 وطائل لثيرة

ظسوف جخدنم في 

 الخأثير

 الىصىى للجمهىز 

اث الخأثير  مظخٍى

اعت أو حمجىـُم  املصدز في الحملتغالبا ماًيىن 

اخد و  أي أهثر مً مصدز  ولِع فسدي مإطظت

عخمد  وهجاخها على املياهت مدي جأزحر الحملت َو

 املىـمتالاحخماعُت لهره الجهت 

ػبلا ملدي  غلى غدة وطائل الحملت  حعخمدو 

ومدي املظتهدف مياهتها للجمهىز مصداكُتها و 

الظسوف التي جساعي الحملت و للسطالت  امالةمته

 العىامل الىطُؼت أي  جخدنم في غملُاث الخأثير

فبدونها ال (  لجماعتا هدباه ، الادزان ، ومىكفالا )

ًمىً أن ًيىن أدوى جأزحر على املخللي وباليظبت 

فُعخمد على معسفت ازاء  للىصىى الى الجمهىز 

و عدم  لصىد خٌى اللظُت املؼسوختامل املجخمع

لخبقى   ألاصلُتلُمه وعاداجه وجلالُده املظاض ب

اث  لػاػفي والظلىمياملػسفي، االخأثير  مظخٍى

املؼلىب مً خازحر ظخىي الوهره خظب م مخىىغت

 ٍمىً ان ًيىن أهثر مً مظخىي مصمم الحملت  و 

ٌعخبر هرا الىمىذج ألاهثر اطخعماال في الحمالث 

 معسفت مصمم  ولىً ًىاحه مشيلت  عالمُت الا 

للجمهىز  ىهُتلظلوا عسفُت والعاػفُتامل امليىهاث

اث وعدم الخددًد مً  حُدا وجداخل هره املظخٍى

 الاٌو وزبؽ هدف الحملت باملظخىي املؼلىب لخأزحر  

 ً عدم الخدىم حُدا في وافت العىامل شد على ذل

في  وهم مً أمثلت عً خمالث فاشلتت الىطُؼ

  املُدان 

الاحخماعي
ق 

ظٍى
الد

 املىخج 

 الثمً

 الخىشَؼ

 التروٍج

 

ملمىض او  خدمت او فىسة وفي كد ًيىن  فاملىخج

هثحر مً الاخُان ًيىن مظخدظىا ان هسبؽ املىخج 

غحر املادي بمىخج مادي وجلدًم عدة ػسق مادًت 

دملت الىشف املبىس جماهحر املظتهدفت هلفئاث ال

خُث كدمذ خُازاث جدىاطب مع لظسػان الثدي : 

مً الفدص الراحي الى الجمهىز املظتهدف  

اطخخدام جلىُت املامىغسام   ئلىيي ُالاولُي الىشف

جب الثمًأما  ان  ًيىن بظُؼا  كد ًيىن هلدًا ٍو

وغالبا غحر هلدي فهىان الثمً مً خُث الجهد 

على مصمم الحملت ان الفاةدة املدزهت والىكذ و 

عً  و املىخج   ًدبنى املخلليختي ول ماطبم ًخفع 

لها جخلد الخىشَؼ  فهي اللىىاث التي عً ػٍس

لخدمت أو املىخج او الفىسة للجمهىز املظتهدف ا

املىاطب مع مساعاة  ذوجىفحرها في امليان والىك

 الـسوف الاحخماعُت التي جدُؽ بالفسد

مخخلف الاوشؼت الاعالمُت  التروٍجهما ٌشمل 

 ملظتهدفاوالاجصالُت التي حظخخدم لالكىاع 

 

ٌظخخدم هرا الىمىذج بىثرة في الحمالث الاعالمُت 

الاكىاع الهه اليهدف فلؽ الخىعُت بل  لىجاعخه

ًدة خاصت في حد وحغُحر الظلىهُاث أو جبني اخسي 

 الاجصاٌ العمىمي/ الاحخماعي

هما حعخمد علُه خمالث العالكاث العامت لبىاء 

الظمعت  زةاوئدوجدظحن الصىزة الرهىُت  

مع مً خالٌ اطتراججُت الدشبًُ املإطظاجُت 

 اعُتت الاحخمبسامج املظإولُ

دبنها جالاهدباه أن بعع الظلىهُاث التي لىً ًجب 

م الاحخماعي ًجب ان جيىن مسغىبت خمالث  الدظٍى

 لدي الجمهىز 

 ألازبعولخىجح الحملت البد مً اطخخدام العىاصس 

 لىمىذج في ولُتها بشيل مخؼؽ
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