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 نموذج مقترح لحممة إعالمية حول المشاريع الصغيرة كمصدر لمدخل

 محمد سالم موسى المنفي: مقدمة من الدكتور 

 جامعة بنغازي- كمية العالم - عضو ىيأة تدريس بقسم الصحافة 

 مقدمة

تعد المشروعات الصغيرة من الروافد األساسية لمتنمية االقتصادية لدورىا في تعزيز قدرات افراد 

المجتمع واالستفادة من إمكانيتيم لمواجية متطمبات الحياة المتزايدة ، ىذا إضافة الى دورىا اليام في 

. خفض معدالت البطالة وزيادة ايرادات الدولة االقتصادية 

ومع تزايد اىمية وسائل االعالم في المجتمع فإن الحمالت االعالمية من أبرز األساليب التي تقوم 

. تبني المشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل بأىمية بالتأثير عمى أعداد متزايدة من الجميور إلقناعيم

ويأتي ىذا البحث ليقدم نموذجا مقترحا لحممة إعالمية حول المشاريع الصغيرة كمصدر لمدخل إضافة 

 .إلى أداة لقياس مدى نجاح الحممة في تحقيق أىدافيا

  المنيجياإلطار

 مشكمة البحث

تعد الحمالت اإلعالمية من أىم األساليب التي يعتمد عمييا في غرس المفاىيم والموضوعات وبناء 

االتجاىات والتمسك بيا، وكذلك ترسيخ المبادئ والقيم والعادات والتقاليد التي من شأنيا أن تشكل 

. ممارسات اإلنسان وحياتو اليومية وذلك الرتباط موضوعاتيا بسبل العيش ومصادر الدخل
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وتبرز أىمية المشروعات الصغيرة من الناحية االقتصادية كأحد أىم مقومات مصادر الدخل لمفرد 

. والدولة وأساس من أسس تأمين العيش ودخل الفرد

ومن ىنا تبرز ضرورة وجود طرق وأساليب ترسخ فكرة وثقافة المشروعات الصغيرة كمصدر الدخل 

. لدى الفرد؟، ومن بين تمك األساليب اإلعالمية من أجل التأثير في الجميور المستيدف 

الحمالت اإلعالمية ودورىا في " وبناء عمى ذلك جاءت مشكمة البحث التي تدور بشكل مباشر حول 

". ترسيخ ثقافة المشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل 

وبالتالي فإن البحث يدور بصورة عممية دقيقة حول الدور الفعال لمحمالت اإلعالمية في ترسيخ ىذه 

 .المشروعات الصغيرة كمقترح يمكن تنفيذه من الجيات المختصة 

 

أىمية البحث 

:- تتضح  أىمية البحث من خالل النقاط التالية 

أن الحمالت اإلعالمية ليا أىمية بالغة في ترسيخ المفاىيم والمعتقدات والقيم واالتجاىات  .1

 .وتبني األفكار المستحدثة 

أن موضوع البحث من الممكن أن يساىم بصورة مباشرة وغير مباشرة في توسيع إدراك الفرد  .2

 .ألىمية المشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل 

تكمن أىمية البحث في كونو يكشف عن أحد أىم األساليب التي يمكن اعتمادىا في بناء  .3

 .االقتصاد الوطني 
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تكمن أىمية البحث عن كونو أحد اىم االساليب الي يمكن اعتمادىا في أقناع األفراد بأىمية   .4

 .المشروعات الصغيرة 

أىداف البحث 

:- يحقق ىذا البحث مجموعة من األىداف أىميا 

  نشر ثقافة المشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل في المجتمع الميبي وخاصة

 .المجتمعات األخرى 

  التعرف عمى أىمية المشروعات الصغيرة في كونو أحد أىم روافد االقتصاد الوطني

 .من خالل المعمومات التي حوليا 

  التعرف عمى األساليب والوسائل التي تأكد عمى أىمية الوسائل اإلعالمية في نشر

 .وترسيخ ثقافة ىذه المشروعات وأىميتيا اقتصاديا 

  مكانية استخداميا في مثل ىذه التعرف عمى أىمية الحمالت اإلعالمية وا 

. الموضوعات عمى أساس أنيا ذات صمة مباشرة بأفراد المجتمع 
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فروض وتساؤالت البحث 

 الفروض

الفرض األول 

ىناك عالقة دالة احصائيا بين تنفيذ الحمالت اإلعالمية بمضامينيا ذات الصمة بالمشروعات 

. الصغيرة وبين درجة االقتناع بيا من قبل القائمين باالتصال 

الفرض الثاني 

ىناك عالقة دالة احصائيا بين أىمية المشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل وبين درجة االقتناع بيا 

. من قبل القائمين باالتصال 

الفرض الثالث 

ىناك عالقة دالة احصائيا بين مستوى أداء القائمين  باالتصال في الحممة اإلعالمية  ودرجة 

. الجميوربالمشروعات بثقافة المشروعات الصغيرة 

تساؤالت البحث 

:- تتكون تساؤالت البحث من اآلتي 

. ما دور الحمالت اإلعالمية في ترسيخ ثقافة المشروعات الصغيرة لدى األفراد ؟ / س 
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. ىل تساىم الحمالت اإلعالمية بشكل مباشر في اقتناع األفراد بتبني المشروعات الصغيرة ؟ / س 

. ما النتائج المتوقعة من تنفيذ الحمالت اإلعالمية بيدف ترسيخ ثقافة المشروعات الصغيرة ؟ /س 

ما أىم األساليب التي تعتمد عمييا الحمالت اإلعالمية في ترسيخ ثقافة المشروعات الصغيرة ؟ /س 

. ما النماذج التي يمكن االعتماد عمييا في المساىمة لتبني  الجميور لممشروعات الصغيرة ؟/س 

منيج البحث 

يعتمد البحث عمى المنيج الوصفي الذي يعتمد عمى رصد البيانات والمعمومات لمعرفة ابعاد الظاىرة 

. وحجميا بيدف الوصول إلى نتائج عممية يمكن االعتماد عمييا في مجاليا 

باإلضافة إلى اعتماد أسموب تحميل مضامين الحمالت اإلعالمية التي سيتم اعتمادىا في ترسيخ 

ثقافة المشروعات الصغيرة لدى األفراد وىذا بعد تنفيذىا صمة مباشرة مع مراعاة  الجوانب 

. التخصصية لمجال االقتصاد والمشروعات الصغيرة 

باإلضافة إلى أن تصميم نموذج الحممة يعتمد عمى المنيج الوصفي من حيث تخطيط النموذج 

وكيفية تنفيذه بيدف رصد المعمومات والبيانات وتفسيرىا وشرحيا وتحيميا وفقا ألىداف الحممة 

. وموضوعيا بحيث يمكن االستفادة من ىذه الحممة واقعيا والمساىمة في حل أزمات أفراد المجتمع 

مجتمع البحث 

اآلن بصورة افتراضية لحين تنفيذالحمالت )مجتمع البحث  االصمي يتكون من مدينة بنغازي 

. من حيث تحديد الشرائح التي يتضمنيا المجتمع األصمي لمبحث  (اإلعالمية في ىذا الخصوص
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وسيتم اختيار كافة القائمين باالتصال في مختمف الوسائل اإلعالمية لكونيم ىم الذين يقومون بإعداد 

كذلك قد يمجأ الباحث عند تنفيذ الحممة إلى قياس رأي الجميور . الحممة بكل جوانبيا ومستوياتيا 

المستيدف وفي ىذه الحالة سيتم اختيار عينة من جميور مدينة بنغازي وفقا لضوابط اختيار العينات 

من أجل قياس وجية نظرىم حول مضامين الحمالت ودرجة اقتناعيم بيا من حيث التأثير 

. واالستماعية لما قدمتو 

أدوات جمع البيانات والمعمومات 

 أداة قياس الحممة والمتمثمة في صحيفة االستبيان 

  االختبارات القبمية والبعدية وىي-: 

  سيتم قياس صحة أساليب ووسائل الحممة وعرضيا عمى عينة من الجميور : اختبارات قبمية

 .المستيدف لمتعرف عمى مدى مالءمتيا لموضوع البحث

  ويتم من خالليا قياس النتائج التي تحققت من الحممة بعد تنفيذىا : اختبارات بعدية لمتعرف 

اإلطار النظري  لمدراسة 

 -: يرتكز ىذا البحث عمى نظريتين ىما

نظرية  الغرس الثقافي 

يرى منظرو ىذه النظرية أن الغرس ينتج عن التعرض التراكمي لوسائل اإلعالم خاصة التمفزيون 

حيث يتعرف المشاىد عن  دون وعي عمى حقائق الواقع االجتماعي، وىي جزء من  عممية مستمرة 

( 246ص: 2016الضالعين وأخرون ، )ناتجة عن التفاعل بين الرسائل والسياقات   
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أن وسائل االتصال الجماىيري تحدث اثارا قوية عمى إدراك " وعميو فإن ىذه النظرية تقوم عمى  

الناس لمعالم الخارجي ، وخاصة أولئك الذين يتعرضون  لوسائل اإلعالمية لفترات طويمة ومنتظمة ، 

وبالتالي فان الصور الذىنية التي تسود لدى جماعة ما تكون ناتجة عن تعرض افراد ىذه الجماعة 

(. 300، ص2008مكاوي والسيد ،)ألنواع من الرسائل الجماىيرية 

نظرية االستخدامات اإلشباعات 

يتبمور مفيوم نظرية االستخدامات اإلشباعات حول مشاركة الجميور اإليجابية في بناء معاني 

 )32-31ص: ديمو، )لمرسائل  التي يستقبميا عمى اعتبار انو جميور نشط  

 -: ويحقق منظور االستخدامات اإلشباعات  ثالثة أىداف رئيسية ىي

 معرفة كيفية استخدام األفراد وسائل االتصال . 

 شرح دوافع التعرض لوسيمة معينة من وسائل االتصال .

 التأكيد عمى نتائج استخدام وسائل االتصال بيدف فيم عممية االتصال الجماىيري .

االطار المعرفي 

تعد الحمالت االتصالية احد األساليب الفعالة التي يتم استخداميا لتعديل وتغيير سموك األفراد 

والجماعات وذلك عبر الرسائل االتصالية التي تبث من خالل وسائل االتصال وذلك لتحقيق أىداف 

 2015دورية ،  ):- معينة من قبل القائم باالتصال ، وتنقسم الحمالت االتصالية إلى عدة أنواع ىي

 .(27-23ص: 
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   تعنى ىذه الحمالت بتوظف كافة وسائل االتصال في نفس : الحمالت اإلعالمية

أو القضايا او " بأحد المشكالت ... الوقت ولمدة زمنية معينة  بغرض تنمية الوعي 

. )174ص : 2008مكاوي وخيرت ،)فكار مستحدثة 

  وىي المضامين االتصالية التي تيدف  خدمة  العمل الدعائي وىي: الحمالت الدعائية "

محاولة متعمدة من فرد أو جماعة باستخدام وسائل اإلعالم لتكوين االتجاىات أو 

السيطرة عمييا أو تعديميا  عند األفراد والجماعات وذلك لتحقيق ىدف معين، ويجب في 

لمتوجيو أو تطويع "كل حالة من  الحاالت أن يتفق رد الفعل مع ىدف رجل الدعاية 

أفعال الناس وأفكارىم، عمى أن تتركز جيود التطويع أو التوجيو في مجاالت المعتقدات 

( . 25ص:2007رشتي في العبد،)" والقيم غير المتفق عمييا بين ىؤالء الناس

 برنامج محدد ذو أىداف معينة، إما تقديم سمعة جديدة أو من أجل :  الحمالت اإلعالنية

مواجية منافسة أو مواجية ظاىرة كانخفاض المبيعات مثال، وقد تكون من أجل اإلعالن 

عن تعديالت في السياسات التسويقية لممشروع أو إشعار المستيمكين في السوق باسم 

(. 183ص : 2002العالم، )" جديد وذلك من أجل خمق الوالء

   العممية الدعائية المنظمة والمخططة والتي تتم بعناية فائقة من :" الحمالت االنتخابية

المرشح نفسو او الحزب نفسو أو الكيان السياسي وذلك باستخدام كافة إمكانات وسائل 

البرنامج -البيان  )اإلعالم المتاحة واألساليب اإلقناعية المختمفة إليصال رسالة معينة 

والتأثير عمى عممية التصويت لصالح ( إلى الجميور المستيدف الناخبين (االنتخابي

( . 16ص:2007حجاب ،)"المرشح أو الالئحة االنتخابية التي يمثميا 
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ويعتمد ىذا البحث عمى الحمالت اإلعالمية نظرا لطبيعة ونوعية أىدافو التي تخاطب بالدرجة األولى 

الجميور وىو أساس موضوع البحث من حيث ترسيخ ثقافة المشروعات الصغيرة كمؤشر لمدخل 

 . وكذلك لكونيا تتناسب مع طبيعة الجميور المستيدف من حيث الثقافة والمعرفة

. ويناء عمى ذلك سيتم التركيز عمى الحمالت اإلعالمية

 :تعريف الحمالت اإلعالمية

:- تتعدد وتتنوع التعريفات الخاصة بالحمالت اإلعالمية ، ومن أبرز تمك التعريفات ما يمي 

  الجيود المكثفة والمستمرة لفترة من الوقت لمنشر المستمر وبكافة األساليب والوسائل لطرح

 (83ص:1989شمبي ، ) " ومناقشة ومتابعة موضوع معين

 

 " المضمون المعد اعدادا جيدا من حيث المنطق االتصالي والحجج اإلعالمية والشواىد التي

تيدف إلى إقناع الجميور المستيدف بقضايا الحممة وأفكار القائم باالتصال ، وتقديم األدلة 

والبراىين التي تقنع الجميور وتثير اىتمامو وتدفعو لمبحث عن المعمومات والحوار والنقاش 

 .(124ص: 2011عواد ، )" مع اآلخرين 

 

 " مجموعة من الجيود المنظمة التي تقوم بيا جية معينة  بيدف ترويج أفكار معينة أو زيادة

قناعيم قبول  القبول لفكرة اجتماعية وذلك إلحداث تغيير في اتجاىات وسموكيات األفراد وا 

 فكرة أو سموك اجتماعي معين، أو بيدف ترويج خدمة أو منتج معين خالل فترة زمنية
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معينة وتحقيق نتيجة محددة والوصول إلى رد فعل يتالءم مع ىدف المرسل أو القائم باالتصال، 

البكري )"وبوجو عام تيدف الحممة إلى نشر الثقافة والوعي االجتماعي إلصالح حال المجتمع وأفراده 

 (61ص: 2007،

من خالل التعاريف السابقة نستطيع أن نعرف الحمالت اإلعالمية عمى النحو التالي ىي الجيود 

المنظمة التي تستخدم وسائل وأساليب االتصال المختمفة وذلك  بيدف تزويد الجميور المستيدف 

بالمعارف والمعمومات التي تعمل عمى تغيير اتجاىاتيم وتعديميا وتبني سموكيات وتبني سموكيات 

. تتفق مع أىداف القائمين عمى تمك الجيود خالل فترة زمنية محددة 

( 2011: 2011ابو غانم ، ):وتبرز أىمية الحمالت اإلعالمية فيما يمي 

 انجاز االىداف المرجوة بأقل التكاليف . 

 امكانية تقييم النتائج مقارنة باألىداف التي تسعى إلى تحقيقيا .

 كسب ثقة الجميور من خالل أساليبيا اإلقناعية . 

 المساىمة في تحقيق األىداف واالستراتيجيات العامة بأساليب عممية مدروسة ومنطقية . 

 يمكن من خالليا غرس المفاىيم المستحدثة والعمل واالقتناع بتطبيقيا ليا . 

  تشكيل وبناء االتجاىات باستخدام الشواىد واألدلة والبراىين الواقعية التي تساعد في

 . مستويات اإلقناع

مراحل الحمالت اإلعالمية 
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أن أي حممة إعالمية البد أن تمر بعدة مراحل يتم من خالليا السعي إلى تحقيق األىداف 

 -: االستراتيجية ليذه الحممة وتتمثل ىذه المرحمة في اآلتي

مرحمة تجميع المعمومات وتحديد المشكمة أو موضوع الحممة وجوانبيا والجميور المستيدف  .1

 . منيا ، وقيمتيا المعرفية المعموماتية

:- وتتضمن ىذه المرحمة

 .دراسة السوق االجتماعية والجميور المستيدف والقيمة اإلضافية لمحممة من حيث التغيير. أ

تحميل ودراسة اإلمكانيات المتوافرة من أجل تسخيرىا في إطار الحممة ، ومعرفة االمكانات المادية . ب

 . والبشرية من أجل نجاح الحممة

المراد تحقيقيا وفقا لمخطط فيما يخص نشر وبث المعمومات عمى مراحل  (الغايات )تحديد اليدف . ج

 . بحيث يتم تحقيق المراد منيا

مرحمة اتخاذ القرارات وتحضير االستراتيجية  التنفيذية ووضع برنامج محدد لتطبيق اإلجراءات  .2

 . االستراتيجية لمحممة في المدة المحددة إلنجازىا

 -: وتتضمن ىذه المرحمة

تحديد فريق العمل المكمف بالحممة بعناية فائقة وبميارات شخصية قوية لمن يقوم بإجراءات التنفيذ . أ

اختيار وسائل االتصال المناسبة لمضامين الحممة حسب نوعية وطبيعة المضمون ومتطمباتو . ب

 . الفكرية والفنية
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اختيار أساليب اإلقناع وصياغة الرسالة اإلعالمية و معالجتيا وعناصر المصاحبة لمتوضيح من . ج

 .  أجل تحقيق درجات اإلقناع المطموبة بموضوع الحممة بما يساىم في نجاحيا واستمرارىا

جدولة الحممة اإلعالمية عمى فترات زمنية محددة وأىداف واضحة ودقيقة  بالسبل العممية التي . د

مكانية االستفادة من النتائج من أجل استمرارىا   ومن أبرز . تحقق المراد منيا في الوقت المحدد وا 

 -: االستراتيجيات المتبعة في جدولة  الحمالت اإلعالمية

استراتيجية التكامل  •

يقصد بيذه االستراتيجية أن  وسائل االتصال المستخدمة في الحممة اإلعالمية مكممة لبعضيا 

التباني )ويستخدم أكبر عدد منيا في نفس الفترة الزمنية لالستفادة من عامل التداخل وازدواج العرض 

( 120ص : 2012، 

استراتيجية التعاقب •

تقوم ىذه االستراتيجية  عمى مبدأ استخدام الوسائل اإلعالمية بحيث ال تستخدم في نفس الفترة الزمنية 

(. 120ص: نفس المرجع السابق  )وتحقق عنصر االستمرارية

التنفيذ ، المتابعة ، التقييم -3

مكانية متابعتيا  وتتم ىذه المرحمة بوضع أساليب عممية منطقية ممكنة إلجراء التنفيذ والتطبيق وا 

 . وتقييميا بما يضمن االستمرار في الحممة بما يحقق النتائج المطموبة

 -: وتتضمن ىذه المرحمة
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وىي الخطوة الفاعمة في عممية الحممة حيث أنيا تتطمب التركيز والدقة في إجراءات  : التنفيذ. أ

 .  التنفيذ األساسية باألساليب المنطقية التي تساىم في فاعمية الجميور المستيدف مع الحممة

وىي خطوة اإلشراف بشكل دقيق عمى إجراءات التنفيذ من أجل تصحيح أي اخطاء  : المتابعة. ب

. أثناء التنفيذ، وتقويم ما يحتاج إلى تعديل والسير بالحممة إلى الصواب وانجاز أبعادىا وأىدافيا 

 ): وىي الخطوة النيائية لمحممة قبل إعالن نتائجيا،  وينقسم التقييم إلى ثالثة مراحل ىي  :التقييم. ج

( 26-24ص :2009عبد الغفار ،

يستيدف ىذا التقييم االختبار المبدئي إلجراءات تنفيذ الحممة ومضامينيا : التقييم السابق لمحممة - 1

وذلك بعرضيا عمى عينة من  المتخصصين ألجل تحكيم أساليب قياسيا وكذلك أجراء تطبيق عممي 

. قبل بثيا بشكل نيائي

 . وىو تقييم الحممة اثناء اجرائيا وتنفيذىا باألساليب المتعارف عمييا عمميا: التقييم المرحمي - 2

. يستيدف ىذا التقييم الوقوف عمى درجة تحقق األىداف المرجوة ة من الحممة : التقييم النيائي - 3

بحيث يتم التعرف عمى نسبة االنجاز الحقيقي من األىداف التي سعت إلييا الحممة والعمل عمى 

 . معالجة القصور

مقترح الحممة اإلعالمية 

التعريف 
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ىذه الحممة ىي توظيف لوسائل وأساليب االتصال و اإلعالم بيدف ترسيخ المختمفة وذلك لترسيخ 

ثقافة المشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل بين األفراد في المجتمع الميبي واثارة اىتماميم وتشجعييم 

 . عمى القيام بيذه المشروعات واقناعيم بأنيا تعزز  مصادر الدخل الخاصة بيم

 -: ومقترح ىذه الحممة يتم من خالل عدة مراحل

المرحمة األولى 

دراسة الجميور المستيدف بكل مستوياتو االجتماعية واالقتصادية بحيث تستيدف ىذه الحممة -  ا

. شريحة الشباب

  35-22الذين تتراوح أعمارىم ما بين   من سن  (ذكور و أناث )الشباب بمختمف مستوياتو من 

 -: سنة و المقيمين في مدينة بنغازي من ذوي الخصائص والسمات التالية

 . العاطمون عن العمل والباحثين عنو- ب

 . أصحاب المستوى التعميمالمتوسط فما فوق إلى حد التعميم الجامعي- ج

وسيتم دراسة الجميور من خالل  اجراء مقابالت شخصية لعينات من ىؤالء الشباب بأساليب عممية 

منيجية يتم اختيارىا من أحياء مدينة بنغازي لمتعرف عمى خمفياتيم المعرفية وحاجاتيم لمعمل  

 .واتجاىاتيم  تبني المشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل

األىداف 

اليدف العام لمحممة 
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العمل عمى ترسيخ واقتناع الجميور المستيدف  بتبني المشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل لمشباب  

 . في مدينة بنغازي

 

 

األىداف  الفرعية 

 . زيادة الوعي بثقافة المشروعات الصغيرة -1

 . اثارة اىتمام الجميور بالمشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل -2

 . تبنى فكرة المشروعات الصغيرة لمصدر لمدخل -3

 . إبراز قيمة المشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل عند مختمف الشرائح االجتماعية -4

 -: مرحمة اتخاذ القرار وتحضير االستراتيجية: المرحمة الثانية 

 -: وتتضمن ما يمي

تحديد فريق العمل المكمف بالحممة بدقة وبميارات شخصية مميزة تستطيع أن تحقق أىداف -1

 . الحممة

 -: سيتم تكوين الييكل االداري لمحممة من

القائمين باالتصال في الوسائل المختمفة التي سيتم االعتماد  عمييا لتنفيذ الحممة ، باإلضافة إلى •

 .الطاقم المشرف عمى الحممة والتخطيط ليا ومحددي اىدافيا
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 . االختصاصيون في مجال االقتصاد والمشروعات الصغيرة•

االختصاصيون في المجاالت االجتماعية والثقافية بما يخدم أىداف الحممة •

 

 

 وسائل االتصال- 2

 سيتم االعتماد عمى وسائل االتصال الجماىيري والشخصي بمختمف أنواعيا وذلك عمى النحو التالي

:- 

 

وسائل االتصال الجماىيري - اوال  

التمفزيون . أ

 . حمقة تمفزيونية تعالج أىداف وشعار الحممة  مدة كل حمقة ساعة أسبوعيا12يتم اعداد •

االعتماد عمى معدي البرامج التمفزيونية أصحاب الخبرة العممية ذوي القبول لدي مشاىدي التمفزيون •

بحيث يمكن من خالليم نقل أىداف الحممة بصورة إقناعية من خالل أسموبيم ، واقتناع الجميور بيم 

االعتماد عمى كل أنواع الفنون التمفزيونية المختمفة في حوار الناس وعمى راسيا اإلعالنات المستمرة •

 . والبرامج الحوارية المفتوحة عمى الناس

اإلذاعة . ب 
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 حمقة إذاعية مدة كل ساعة كاممة تعالج كل واحدة منيا  أىدف وشعار الحممة 12يتم إعداد •

االعتماد عمى معدي البرامج اإلذاعية من أجل االستفادة منيم في إقناع الجميور بأىداف الحممة •

 . وذلك عبر أساليب إذاعية مميزة حتى تتحقق درجة اإلقناع المطموبة

االعتماد عمى كل  الفنون اإلذاعية والتي تقوم عمى الحوار وفاعمية االتصال مع الجميور وعمى •

 . رأسيا اإلعالن اإلذاعي

الصحافة . ج

تعتمد الحممة عمى وسيمة الصحافة بشقييا المكتوب واإللكتروني وصحافة البيانات من أجل تحقيق 

 -: شمول التغطية والوصول إلى الجميور القارئ وذلك من خالل

  االستفادة من خصائص كل من الصحافة المكتوبة والورقية والصحافة اإللكترونية وصحافة

 . البيانات

 االعتماد الصحفيين المميزين في معالجة موضوع الحممة والتأكيد عمى أىدافيا. 

 االعتماد عمى اإلعالنات الصحفية من أجل زيادة وعي المستيدف بالحممة. 

التواصل االجتماعي . د

مع التركيز عمى موقع  (يوتيوب –تويتر – فيس بوك )سيتم انشاء حسابات عمى المواقع األشير 

فيس بوك وذلك ألنو يعتبر الموقع األكثر استخداما في ليبيا وذلك مقارنة بمواقع التواصل األخرى 

تقرير ورواد وسائل  )%26فيما تبمغ نسبة استخدام يوتيوب  %  93حيث تصل نسبة استخدامو إلى 

 )4ص  : 2015التواصل االجتماعي ،
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-2014شقير ، ):- ويتخذ المحتوى اإلعالمي التفاعمي عبر فيس بوك في فيس بوك األشكال االتية

( 12-7 ، ص2015

 

البيانات الصحفية •

 . المقاالت المنشورة في موقع فيس بوك التي تتضمن أىدف الحممة•

األخبار اإلعالن المباشرة والغير مباشرة المرتبطة بأىداف الحممة •

 . الفيديوىات ذات الصمة بموضوع الحممة•

 . المحاضرات التفاعمية من المتخصصين في موضوع الحممة•

 .ترويج األنشطة التجارية االقتصادية ذات الصمة بالمشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل•

التواصل الشخصي مع القائمين عمى الحممة من خالل اإلجابة عمى استشارات الجميور من واقع •

 . المعمومات والحقائق الخاصة بموضوع الحممة

الالفتات اإلعالنية . ه

وتتمثل في  الفتات إعالنية في داخل المدينة وفي األماكن المميزة األكثر بروزا ووضوحا عمى أن 

 . تتضمن ىذه اإلعالنات أىداف الحممة وكيفية االستفادة منيا

أساليب اإلقناع  المستخدمة في الحممة 

 -: وذلك من خالل مضمون الرسالة المبني عمى الحجج والبراىين وىي عمى النحو التالي
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استخدام االتجاىات واالحتياجات التي يتشكل منيا الجميور المستيدف •

 . عرض األدلة والشواىد والبراىين الواقعية حول أىمية المشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل•

 . تعدد مداخل اإلقناع المناسبة لممستوى  الثقافي لمجميور•

التأثير المتراكم  وتكرار الرسالة بمختمف الوسائل واألساليب وتقويميا بما يتناسب والجميور •

 . المستيدف

 -: مضمون الرسائل االتصالية

 . مضمون واضح وصريح ومبسط•

 .  الدقة في المعمومات حول موضوع الحممة•

 . اإليجاز في نقل المعمومات•

 .  الشمولية في عرض جوانب الموضوع والبساطة•

 .  التسمسل المنطقي لمضمون الحممة•

االتصال الشخصي -  ثانيا

يتمثل االتصال الشخصي في جميع الوسائل الشخصية وعمى رأسيا الندوات والمؤتمرات حول الحممة 

 . وأىدافيا

جدولة الحممة اإلعالمية  .3
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 : الفترة الزمنية لمحممة

البد ألي حممة من فترة زمنية محددة يتم بثيا فييا ، ويرتبط ذلك 

في العموم ال يمكن أن تقل الحممة اإلعالمية عن ثالثة أشير متواصمة وتمك أقصر فترة زمنية لحممة 

تستيدف ترسيخ المفاىيم والقيم وزرع االتجاىات ، ومن المسائل المتعارف عمييا في أزمنة الحمالت 

 -: اإلعالمية أنيا تقسم عمى النحو التالي

 حممة ذات فترة زمنية مدتيا ثالثة أشير. 

 حممة ذات فترة زمنية مدتيا  ستة أشير. 

 حممة ذات فترة زمنية مدتيا تسعة أشير. 

  حممة ذات فترة زمنية مدتيا سنة. 

  حممة ذات فترة زمنية مدتيا أكثر من سنة ، ويتم تحديدىا بدقة بعد معرفة أسبابيا وأىدافيا. 

 .وفي ىذه البحث نقترح أقصر فترة زمنية لمحممة وىي ثالثة أشير 

مرحمة التنفيذ ، المتابعة والتقييم :  المرحمة الثالثة 

( 122ص :  التباني ، مرجع سابق  ):تتم ىذه الخطوات وفقا لما يمي 

 يتم التنفيذ من خالل بث ونشر المضامين اإلعالمية الخاصة بالحممة عبر وسائل  : التنفيذ

 . اإلعالم التي تم اختيارىا

 ويتم خالليا التـأكد من حسين سير الحممةفي االتجاه الصحيح  : المتابعة

 وىو ثالثة أنواع  مقسمة عمى النحو التالي  :  التقييم -:
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  وفيو يتم عرض مضمون الحممة عمى عينة من الجميور المستيدف لمتأكد  التقييم القبمي .أ 

من صحة مضمونيا والتعرف عمى أن الخطوات التنفيذية  قد  اتخذت الشكل الصحيح ليا  

(. 230ص :1993ابوعرقوب ،)

( 145ص  : 2008القميني،):-  وىو يشمل عمى نوعين من التقييم التقييم المرحمي .ب 

  التقييم الشكمي يتم فيو تقييم جميع العناصر المعروضة اثناء تصميم الحممة

 .وعرضيا إضافة الى العناصر الفنيةالتي تتكون منيا  الحممة بشكل عام 

 ويرتبط ىذا التقييم بمدى تحقق  مضمون الحممة لموضوعيا :  تقييم المضمون

 .والتأكيد عمى أن وسائميا مبينة عمى األىداف الصحيحة لمحممة 

 

 التقييم البعدي .ج 

وفيو يتم تقييم نتائج الحممة وتأثيراتيا فيما يتعمق بالمشروعات الصغيرة وتبني الجميور ليا 

:- كمصدر لمدخل وذلك بعدة أساليب أىمميا 

  قياس وجيات نظر الجميور حول موضوع الحممة وأىدافيا ومدى اقتناعيم

 .بموضوعيا وتبنييم ليا 

  استطالع رأي المختصين في مجال المشروعات الصغيرة  كمصدر لمدخل

 .واالقتصاديين عمى جدوى الحممة 

  تحديد نتائج الحممة بدقة ووفقا ليذا القياس بحيث يمكن تحديد الفائدة من تكرار

. الحممة 
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وفي ىذا البحث تم تصميم استبيان اليدف منو استطالع راي القائم باالتصال لمتعرف عمى جدوى 

. الحممة 
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استمارة استبيان مقترحة لقياس جيات نظر القائمين باالتصال في المؤسسات اإلعالمية التي 

 سيتم من خالليا تطبيق نموذج الحممة

البيانات الشخصية   

النوع   .أ 

        أنثى  □  ذكر                 □

المستوى التعميمي  

    فوق الجامعي  □    جامعي      □  ثانوي           □

العمر  .ب 

. 32 سنة إلى اقل من 22   □

 . 42 إلى  اقل من 32  من □

. 52 إلى  اقل من 42  من □

. 62 إلى  اقل من 52  من □

.  إلى  فما فوق 62  من □

الحالة االقتصادية  .ج 

.  دينار 1000 دينار إلى أقل من 500 من□
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.  دينار 1500 دينار إلى أقل من 1000 من □

.  دينار فما فوق 1500 من □

 المينة  .د 

.   مدير تحرير □

.  سكرتير تحرير □

.  صحفي □

.  إذاعي □

.  تمفزيوني□

 (في مواقع التواصل االجتماعي )االدمن □

 مقدم ومعد  □

 فني  □

التخصص   .ه 

   مجاالت إعالم عامة  □

   مجاالت اقتصادية  □

   مجاالت اجتماعية  □
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    مجاالت تنموية □

ىل الحممة تستيدف . 1

 مختمف مناطق المدينة  

 المدينة المركز  □

 التقسيم اإلداري ليا  □

 أطراف المدينة  □

ما الجميور األكثر استيدافًا في الحممة   . 2

الجميور العام  □

 الجميور المتخصص  □

الجميور النوعي □
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اي األىداف األكثر تحقيقًا من وجية نظرك ومدي موافقتك عمي تحقيقو   .3

 

معارض        

 بشدة      

 

 معارض

 

 محايد

 

 أوافق

 

 اوفق بشدة

                  درجة القبول

 
        األىداف 

زيادة الوعي بثقافة المشروعات      

 الصغيرة كمصدر لمدخل

اثارة اىتمام الجميور بالمشروعات      

 الصغيرة كمصدر لمدخل

تنبي االفراد لفكرة المشروعات الصغيرة      

 كمصدر لمدخل 

ابراز قيمة المشروعات الصغيرة      

كمصدر لمدخل عند مختمف شرائح 

 المجتمع
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 لك في تحقيق أىداف الحممة   أىميةماىي الرسائل األكثر - 4

 

 

معارض  

بشدة  

معارض  ميمة   محايد   درجة األىمية   ميمة جداً 

       الرسائل  

  ندوات      

اتصال 

 شخصي
 مؤتمرات      

  تمفزيون     

 

اتصال 

 جماىيري

 اذاعة مسموعة      

 الصحافة      

وسائل التواصل      

 االجتماعي 

 الفتات إعالنية      
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 الخاصة بوسائل االتصال الجماىيري لتبني فكرة المشروعات األشكالرتب أىمية  ـ 5

الصغيرة كمصدر لمدخل  

ليست ميمة 

ابدا  

 

 ليست ميمة 

 

 ال أعرف 

 

ميمة  

 

 ميمة جدا 

 

 درجة األهمية 

         وسائل االتصال 

  حمقات تمفزيونية     

االعتماد عمى معدي          التمفزيون 

 البرامج التمفزيونية 

االعتماد عمى كل الفنون      

 التمفزيونية 

  حمقات إذاعية      

     اإلذاعة   

   المسموعة  

 

االعتماد عمى معدي       

 البرامج االذاعية 

االعتماد عمى كل الفنون      

 اإلذاعية 
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االستفادة من مميزات      

الصحافة المكتوبة 

واإللكترونية وصحافة 

البيانات 

 

 

 

 الصحافة المكتوبة
االعتماد عمى الصحفيين      

المميزين في معالجة 

موضوع الحممة 

االعتماد عمى اإلعالنات      

الصحفية 

بيانات صحفية        

 

وسائل التواصل 

 االجتماعي 

مقاالت منشورة في الفيس      

األخبار و  اإلعالن      

المباشر والغير مباشر  

الفيديوىات      
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المحاضرات التفاعمية      

ترويج األنشطة التجارية      

التواصل الشخصي       

 الموحات اإلعالنية     

 

 

 

 

في رأيك ىل يحقق استخدام كل الوسائل اإلعالمية اليدف األساسي لمحممة وىو تبني  6

 األفراد لفكرة المشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل 

 درجة االقتناع الكامل لممشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل □

 درجة التقريب الكامل لممشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل □

إظيار اآلثار اإليجابية لممشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل   □
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 ماىي المدة الزمنية الالزمة لتني فكرة المشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل  .7

 اشير 3 اقل من □

  أشير  9 اشير إلى اقل  من 6 من □

 من تسعة أشير إلى سنة  □

  أكثر من سنة □

 

ما المدة الزمنية  التي تضعيا في اعتبارك لنتائج واثار معالجتك لفكرة تبني المشروعات  .8

 :-الصغيرة كمصدر لمدخل 

 فترة زمنية بعيدة المدى □ 

 مدة زمنية قصيرة المدى  □

 مدة زمنية غير واضحة  □

 ما ابرز االعتبارات التي تركز عمييا في معالجة   فكرة تبني المشروعات الصغيرة كمصدر  .9

:-  (يمكنك اختيار أكثر من إجابة )لمدخل 

  اعتبارات مادية اقتصادية    □

 اعتبارات انمائية  □
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  اعتبارات إنسانية مجتمعية  □

.............. أخري تذكر □

ما نوعية المضامين التي تعتمد عمييا في نجاح حممة تتبني فكرة المشروعات الصغيرة  .10

:- كمصدر لمدخل 

  مضامين إنسانية اجتماعية     □

  مضامين معموماتية دقيقة □

 مضامين ثقافية تعميمية □

 مضامين اقتصادية تجارية □
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ما األساليب الخطابية التي تعتمد عمييا في تبني فكرة المشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل  – 10

 

    أبداال تعتمد 

 

  ال تعتمد 

 

 محايد 

 

 تعتمد 

 

 تعتمد بشدة 

 درجة االعتماد 

 األساليب الخطابية 

 أسموب خطاب مباشر     

 أسموب خطاب عقالني      

 اسموب خطاب عاطفي      

 أسموب خطاب غير    مباشر     

أسموب خطاب مختمط      
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رتب األسموب اإلقناعي الذي تفضل ان تتضمنو الرسائل اإلعالمية لتبني فكرة المشروعات  .11

 واألقل اقناعا يأخذه 1بحيث يكون األسموب األكثر أقناعا يأخذ الرتبة الصغيرة كمصدر لدخل، 

  :-7الرتبة 

الرتبة األسموب 

 أسموب اشباع احتياجات الجميور                     

 أسموب عرض األدلة والشواىد والبراىين الواقعية  

 أسموب الحوار                                        

 اسموب االستعانة بشخصيات مؤثرة في المجتمع          

 عقد مقارنات يبين مميزات الفكرة                       

 تعدد مداخل األقناع من واقع الفكرة                      

 التأثير المتراكم وتكرار الرسالة                        

 

في رأيك ما الوسائل التي تري انيا من الضروري ان تصاحب معالجة فكرة  تبني  .12

:- المشروعات الصغيرة لنجاحيا  

استخدام الصور الواقعية لحياة من تبني الفكرة    □

استخدام أسموب الواقع اإلعالمي كتمفزيون الواقع مثال  □ 

تأطير المضامين الخاصة بالفكرة بأشياء يحبذىا الجميور  □



39 
 

استخدام برامج  التصميم والجرافيك في إبراز الفكرة من الناحية المرئية                                                        □

 

 

ما اآلثار األكثر أىمية بالنسبة لك من حيث استخداميا في معالجة فكرة المشروعات  .13

:- الصغيرة كمصدر لمدخل 

 

 

 

محايد   ليست ميمة ليست ميمة ابدا  ميمة    درجة األىمية          ميمة جدا 

        اآلثار 

 األثار السموكية      

 األثار المعرفية       

 األثار الوجدانية      
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:- ما درجة االقتناع بمعالجة فكرة تبني المشروعات الصغيرة كمصدر لمدخل  .14

   مقتنع تماما  □

     مقتنع  □

   محايد □

   ليست ميمة  □

   ليست ميمة ابدا                                                        □

في رأيك ما العوائق والصعوبات التي تواجو اقتناع الجميور بتبني فكرة المشروعات  .15

 (يمكنك اختيار أكثر من إجابة )الصغيرة كمصدر لمدخل 

عدم وضوح مضامين الحممة حول الفكرة  

استعراض الفكرة بعدد من الوسائل بصور ضعيفة    □ 

 مناسبة لمحممة                       أوقاتعدم اختيار □ 

 عدم وضع خطة زمنية لتنفيذ الحممة                  □ 

 عدم التركيز بدقة حول أىداف الحممة  □

 . عدم استخدام أساليب اإلقناع المباشرة بالفكرة □
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  ما الجيات األكثر دعما لنجاح حممة تبني فكرة المشروعات الصغيرة كمصدر رأيكما ـ 16

 :-لمدخل 

الجيات ذات االختصاص               □ 

الجيات الحكومية العامة                    □ 

مؤسسات المجتمع المدني                  □ 

رجال األعمال                                □ 

 الييئات االستثمارية                    □

 

 


