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تأثير تكنولوجيا االتصال والمعلومات على سوق العملمقدمة:  

دراسات تكنولوجيا االتصال والمعلومات ، وغيرها من مجال يتفق الباحثون في 

حقول المعرفة اإلنسانية : اإلجتماعية والتطبيقية ، على أن التطورات الهائلة التي 

أفرزتها ثورتي تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات  تمثل أحد أهم المتغيرات الحاكمة 

رة ، في كافة مناحي المؤثرة في التحول النوعي الذي شهدته المجتمعات المعاصو

الحياة بها ، بدءا من  االستخدامات الشخصية للتطبيقات التكنولوجية المختلفة في 

عمليات االتصال والتفاعل اإلنساني ، وليس انتهاء بحوسبة كافة عمليات ومراحل 

االنتاج ، في شتى القطاعات الصناعية واالنتاجية والخدمية ، للدرجة التي جعلت 

بات يتحدث عن تغيرات هيكلية حقيقية في أسواق االقتصاد ، وفي العالم اآلن ، 

مصادر الثروة ، وبنية مؤسسات االنتاج المختلفة ، حيث أصبحت اقتصاديات 

المعرفة ، واقتصاديات المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت واحدة من أهم 

حدى إلت ات المتقدمة ، للدرجة التي جعاالقتصاديات الواعدة في كثير من المجتمع

الدراسات األمريكية الحديثة تقدرها بكونها  اآلن أصبحث تحتل المرتبة الثالثة ، من 

بين أكبر االقتصاديات المعروفة في العالم بعد صناعة السالح والبتروكيماويات ، 

ه من تطبيقات األمر الذي يؤكد أن هذه التطورات التكنولوجية وما أسهمت ب

هذا العصر الحديث أو الراهن الذي نعيشه بسمات قد وسمت وتكنولوجيا انتاج،

 .في مختلف مراحل التطور الحضاري اإلنساني وخصائص لم تكن معروفة من قبل

إن اقتصاد المعرفة هو االقتصاد الذي يقوم أساساً على المعرفة واالتصاالت كمنابع 

تلف قطاعاته للثروة بدالً من الموارد الطبيعية وقوة العمل التقليدية، ويعتمد في مخ

على المعلومات في إنتاج السلع والخدمات، كما تزيد فيه قوة العمل المعلوماتية عن 

قوة العمل في بقية القطاعات االقتصادية ، ويتطلب التحول إلى مجتمع المعرفة بناء 

مجتمع يشجع االبتكار واإلبداع والبحث العلمي، واالستجابة لتكنولوجيا المعلومات، 

 لممارسات الديمقراطية.وإطالق حرية ا

ً في الرؤية االقتصادية العالمية،  ً حديثا ينظر إلى وويمثّل اقتصاد المعرفة اتجاها

المعرفة بوصفها محرك العملية اإلنتاجية، والسلعة الرئيسية فيها، إذ يرى أنها تلعب 
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ادّ دوراً رئيسياً في خلق الثروة غير المعتمدة على رأس المال التقليدي، وال على المو

ً على رأس المال الفكري، ومقدار المعلومات  الخام، أو العمال، إنما تعتمد كليا

المتوفرة لدى جهة ما )شركة، أو دولة،.. إلخ(، وكيفية تحويل هذه المعلومات إلى 

 .معرفة، ثم كيفية توظيف المعرفة لإلفادة منها بما يخدم البعد اإلنتاجي

ت على التوظيف باعتبارها صناعة تولد تؤثر تكنولوجيا المعلومات واالتصاالو

المزيد من الوظائف وكأداة تمكن العمال من الحصول على أنواع جديدة من العمل 

بطرق جديدة وأكثر مرونة. وتمثل الفرص الوليدة والقائمة على تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت أهمية من منطلق أن مختلف بلدان العالم تبحث عن خلق المزيد من 

  .عوظائف الجيدة ذات األثر االجتماعي واالقتصادي اإليجابي للعمالة والمجتمال

ويمتد تأثير تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت إلى التشغيل وتوزيع المهن في الدول 

النامية، وسوف يتأثر مستوى التشغيل بالنمو في الناتج المحلي اإلجمالي، وارتفاع 

القطاعات الجديدة لخدمات المعلومات. وسوف تزيد مستوى اإلنتاجية، خاصة في 

اآلثار المباشرة وغير المباشرة لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت مع تغير الهيكل 

اإلنتاجي للدول النامية الناهضة في التحول إلى مجتمع المعلومات، وتساهم تكنولوجيا 

 س األموال الدولية.المعلومات واالتصاالت في توضيح المزايا النسبية وحركة رؤو

تؤثر في قدرة الدول النامية على استيعاب التجديد والتحديث التى عوامل وتتعدد ال

التكنولوجي منها مدى توفر البنية الصناعية والتكنولوجية من مصانع ومدارس 

وجامعات ومراكز بحوث وتدريب تكنولوجي، وتوفر المعرفة الفنية والموارد 

والخبرة المهنية والعملية والقدرات البحثية، ومن  البشرية أي القوى العاملة

 الضروري توفر القبول االجتماعي للتكنولوجيا والقدرة على التعامل معها

 

 



 

5 
 

ثالثة توجهات تدفع نحو زيادة الوظائف ، فإن هناك ووفقا لسياسات البنك الدولي 

 :المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في كافة أنحاء العالم وهي

 .زيادة الربط الشبكي 

 .تحويل المزيد من أوجه العمل إلى بيانات 

  المهاراتزيادة عولمة. 

وأسهمت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات فى تنمية المهارات وبناء القدرات وتنمية 

الموارد البشرية بشكل ملحوظ على مستوى التخطيط التدريبى وتنفيذ البرامج 

التدريبية وتقييمها، كما أحدثت تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت طفرة واضحة فى 

إلى تنامى فرص  يب الذاتى بالمنازل، إضافة، والتدرإتاحة برامج التدريب عن بعد 

 التدريب أثناء العمل.والتدريب المستمر مدى الحياة، 

كما أسهمت تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات فى تيسير العمل بالمؤسسات من 

خالل قواعد المعلومات واإلدارة اإللكترونية ،وتنامى استخدام تكنولوجيا االتصال 

واإلعالم والتسوق وعقد الصفقات التجارية وسهولة التواصل  والمعلومات فى التعليم

 بين الشركات والمؤسسات على المستوى المحلى واإلقليمى والدولى.
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واقع اهتمام اإلعالم بآثار التكنولوجيا الحديثة على المجتمع العربى:   

والتليفزيون يالحظ المتابع للمشهد اإلعالمى العربى على مستوى الصحف واإلذاعة 

واإلعالم الجديد فيما يتصل بآثار التكنولوجيا الحديثة على المجتمع العربى وجود 

اهتمام ملحوظ بالتغطية اإلعالمية  لهذه القضية وطرح التحديات المختلفة التى تواجه 

 الدول العربية فى هذا الشأن.

ياب الحمالت إال أن هذا االهتمام اليزال منقوصا فى ضوء عدة اعتبارات أهمها غ

اإلعالمية المنتظمة التى تستهدف تنمية وعى شرائح المجتمع المختلفة بالفرص 

المختلفة التى تخلقها التكنولوجيا الحديثة وسبل مواجهة التحديات التى تعوق 

استخدامها بشكل فاعل على مستوى تأهيل الموارد البشرية وتوظيفها فى تطوير 

 األخرى. األداء اإلدارى والمقارنة بالدول

باعتباره أحد نتائج ثورة  –كما يالحظ ضعف استخدام وسائل اإلعالم الجديد 

 فى التوعية بهذه القضية. -تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات

لمضامين اإلعالمية والدرامية الجاذبة لجمهور المشاهدين جيد ل وجد توظيفيوال 

 للتعامل مع هذه القضية بكافة عناصرها.

وال يوجد استراتيجية إعالمية متكاملة فى التعامل مع توظيف وسائل اإلعالم فى  

 التوعية بكافة عناصر آثار التكنولوجيا الحديثة على المجتمع العربى. 

 اإلعالم و التسويق االجتماعى آلثار التكنولوجيا الحديثة على المجتمع العربى:

لتكنولوجيا الحديثة وآثارها على المجتمع نظرا لألهمية المتزايدة للقضايا المرتبطة با

من النواحى االقتصادية واالجتماعية والثقافية والسياسية ، والدور الفاعل للتسويق 

االجتماعى من خالل وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة فى الترويج والتأثير فى الرأى 

واالجتماعية، فإن العام على اختالف فئاته العمرية والمهنية وخصائصه االقتصادية 

التعامل مع هذه القضية يحتاج إلى حمالت التسويق االجتماعى المخططة على أساس 

علمى كأساس لتوعية الرأى العام بكافة أبعادها، وذلك لتبنى اتجاهات إيجابية نحوها 
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ودفعه للقيام بمبادرات أكثر إيجابية فى هذا الشأن، ويتطلب هذا األمر توضيح 

حيث  ى إعداد حمالت التسويق االجتماعى للتوعية بهذه القضية.األسلوب العلمى ف

أصبح التسويق االجتماعى ضرورة ملحة لترشيد األداء اإلعالمى لمواجهة 

، خاصة وأن حمالت الدول المختلفةالمشكالت والقضايا االجتماعية التى تواجهها 

الجماهيرى بكيفية التسويق االجتماعى يمكن أن تسهم بإيجابية فى تنمية الوعى 

 التصرف حيال هذه المشكالت والقضايا.

 اإلعالم وأجندة التسويق االجتماعى آلثار التكنولوجيا الحديثة على المجتمع العربى

 تعدد أنواع التكنولوجيا الحديثة. -

 التكنولوجيا الحديثة واقتصاد المعرفة. -

 التكنولوجيا الحديثة وخلق فرص عمل جديدة. -

 التكنولوجيا الحديثة وتنمية المهارات البشرية. -

 .واإلدارة اإللكترونيةالتكنولوجيا الحديثة  -

 .وارتفاع مستوى اإلنتاجيةالتكنولوجيا الحديثة  -

 .والتعليم واإلعالم والتسوق التكنولوجيا الحديثة -

 .وعقد الصفقات التجاريةالتكنولوجيا الحديثة  -

 .ليا وإقليميا ودولياوالتواصل بين المؤسسات محالتكنولوجيا الحديثة  -

 وبرامج التدريب عن بعد. التكنولوجيا الحديثة  -

 ولتدريب الذاتى بالمنازل. التكنولوجيا الحديثة ا -

 والتدريب المستمر مدى الحياة.التكنولوجيا الحديثة  -
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  التسويق االجتماعيحمالت اإلعالم و

التــرويج لألفكــار والقــيم والمعتقــدات االجتماعيــة يقصــ د بالتســويق االجتمــاعى عمليــة 

اإليجابية، بهدف غرس السلوكيات اإليجابيـة لـدى الجمـاهير، وكـذلك محاربـة األفكـار 

والقــيم والمعتقــدات الســلبية، بهــدف تعــديل الســلوكيات الســلبية أو الخاطئــة مــن خــالل 

ل االتصـال حمالت اتصالية منظمـة تشـترك فيهـا وسـائل االتصـال الجماهيريـة ووسـائ

 الشخصي.

وتختلـــــف أهـــــداف التســـــويق االجتمـــــاعى بشـــــكل واضـــــح عـــــن أهـــــداف التســـــويق 

ـــع الســـلع والخـــدمات المتواجـــدة  ـــى بي ـــث يســـعى التســـويق التجـــارى إل التجـــاري، حي

ـــراد وتوســـيع حصـــتهم  ـــن األف ـــة م ـــاح لمجموع ـــق األرب باألســـواق، ســـعياً وراء تحقي

ـــأتى  ـــائل ي ـــدة وس ـــن خـــالل ع ـــك م ـــى الســـوق المتاحـــة، وذل اإلعـــالن التجـــارى أو ف

 الحمالت اإلعالنية التجارية فى مقدمتها.

يهـــتم التســـويق االجتمـــاعى ببيـــع األفكـــار والقـــيم والمعتقـــدات التـــى تـــؤثر بشـــكل و

 جيد فى سلوك األفراد، وذلك من خالل ثالث مستويات للتأثير تتمثل فى:

 .تنمية معارف ومعلومات األفراد اإليجابية وتغيير المعارف السلبية 

 .تدعيم االتجاهات اإليجابية لدى األفراد، وتغيير االتجاهات السلبية 

 .تدعيم السلوكيات اإليجابية لدى األفراد، وتغيير السلوكيات السلبية 

وتــم اســتخدام نمــوذج التســويق االجتمــاعى فــى العــالم لتحقيــق أهــداف اجتماعيــة كثيــرة 

نميــة الــوعى المــرورى، منهــا علــى ســبيل المثــال ال الحصــر تنميــة الــوعى البيئــى، وت

ــى  ــاظ عل ــع، وترشــيد الســلوكيات البشــرية للحف ــى المجتم ــار المســتحدثة ف ونشــر األفك

الخــدمات والمرافــق العامــة، وتنميــة الــوعى الصــحى، وترشــيد االســتهالك، والتــرويج 

 للقيم اإلنسانية واألخالقية النبيلة.

عديـد مـن دول العـالم وحقق استخدام نموذج التسويق االجتمـاعى نجاحـاً ملحوظـاً فـى ال

ــبط  علــى مســتوى القضــايا االجتماعيــة والثقافيــة واالقتصــادية، إال أن هــذا النجــاح ارت
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بوجــود حمــالت إعالميــة تــم تخطيطهــا بشــكل جيــد علــى أســس علميــة انتهــت بتحقيــق 

 األهداف المنشودة.

ويتــــدرج التســــويق االجتمــــاعى فــــى تحقيــــق أهدافــــه وفــــق األســــس العلميــــة للــــتعلم 

ـــأثير فـــى معـــارف Social learningاالجتمـــاعى  ـــاً البـــدء بالت ، حيـــث يبـــدو منطقي

الجمهـــور كمرحلـــة أولـــى مـــن خـــالل إمـــداده بالمعلومـــات، يلـــى ذلـــك التـــأثير فـــى 

اتجاهاتــــه، ثــــم التــــأثير فــــى ســــلوكياته للمســــاهمة اإليجابيــــة والمشــــاركة المجتمعيــــة 

 فى التصدى لقضايا المجتمع.

عى فـــى التخطــــيط للحمـــالت اإلعالميــــة ويعتمـــد تطبيـــق نمــــوذج التســـويق االجتمــــا

ـــة  فـــى دول العـــالم المتقـــدم علـــى المـــنهج العلمـــى الـــذى يبـــدأ بتحديـــد موضـــوع الحمل

ــــى حجمهــــا، وحــــدود تأثيرهــــا  ــــد للقضــــية، للتعــــرف عل ــــل الجي ــــة، والتحلي اإلعالمي

ـــــاعى والسياســـــى،  ـــــى المســـــتوى االقتصـــــادى واالجتم ـــــع عل ـــــى المجتم الســـــلبى ف

ــــاطر  ــــاالت المخ ــــى احتم ــــذه القضــــية أو إضــــافة إل ــــتمرار ه ــــة اس ــــتقبلية نتيج المس

 زيادة حدتها.

ويـــــتم تحديـــــد أهـــــداف الحملـــــة اإلعالميـــــة فـــــى ضـــــوء تحليـــــل أبعـــــاد القضـــــية 

ومخاطرهـــا علـــى المجتمـــع، وربمـــا تحـــدد أهـــداف مرحليـــة يليهـــا أهـــداف أخـــرى 

 أكثر عمقاً وفقاً لطبيعة القضية المطروحة أمام المجتمع.

عى والحمــــالت اإلعالميــــة علــــى تحديــــد وتحليــــل ويعتمــــد نجــــاح التســــويق االجتمــــا

فئــــات الجمهــــور المســــتهدف مــــن الحملــــة علــــى مســــتوى النــــوع، العمــــر، التعلــــيم، 

المســـــتوى االقتصـــــادى، المهـــــن، مســـــتوى الثقافـــــة، درجـــــة المعرفـــــة بالقضـــــية 

المطروحــــة، وطبيعــــة اتجاهــــات وســــلوكيات الجمهــــور نحوهــــا، وحجــــم إدراكــــه 

 الحقيقى بخطورة هذه القضية.

ــــى وب ــــون النجــــاح ف ــــور المســــتهدف، يك ــــات الجمه ــــاجح لفئ ــــل الن ــــى التحلي ــــاء عل ن

ـــــت المناســـــب، والرســـــائل المالءمـــــة  ـــــار وســـــائل اإلعـــــالم المالءمـــــة والتوقي اختي

ومـــــداخل اإلقنـــــاع المـــــؤثرة واألشـــــكال الفنيـــــة األكثـــــر جـــــذباً للجمهـــــور، وكـــــذلك 
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 وسائل المتابعة والتقييم لمستوى النجاح فى تحقيق أهداف الحملة.

ــــين  ــــة للتســــويق االجتمــــاعى بالتكامــــل ب ــــرتبط أيضــــاً نجــــاح الحمــــالت اإلعالمي وي

اســـــتخدام وســـــائل االتصـــــال الجمـــــاهيرى )وســـــائل اإلعـــــالم( ووســـــائل االتصـــــال 

المباشــــر الفاعلــــة فــــى المجتمــــع مثــــل الجمعيــــات األهليــــة، والمــــدارس والجامعــــات 

ـــة،  ـــة المعني ـــد والمؤسســـات الحكومي ـــث New Mediaووســـائل اإلعـــالم الجدي حي

االســـــتغالل الجيـــــد لقـــــدرات وســـــائل اإلعـــــالم فـــــى النشـــــر الســـــريع للمعلومـــــات، 

ــــات  ــــى الفئ ــــأثير ف ــــاع والت ــــد لمؤسســــات االتصــــال المباشــــر لإلقن ــــف الجي والتوظي

 المستهدفة.

ـــة  ـــم رســـائل اإلعـــالم والتوعي ـــار ك ـــى معي ـــط عل ـــاعى فق ـــد التســـويق االجتم وال يعتم

ة مـــن ذلـــك هـــو اعتمـــاده علـــى المســـتخدمة فـــى حمـــالت التوعيـــة، بـــل األكثـــر أهميـــ

جوانـــــب الكيـــــف، حيـــــث االهتمـــــام بعنصـــــر جـــــذب الجمهـــــور لرســـــائل اإلعـــــالم 

ـــك مـــن خـــالل  ـــق أهـــدافها، وذل ـــى تحقي ـــز للمشـــاركة ف ـــق التحفي والتفاعـــل معهـــا وخل

ــــث  ــــات الجمهــــور المســــتهدفة، حي ــــة ومالءمــــة لفئ ــــة جاذب اســــتخدام أشــــكال إعالمي

لكرتــــون وقصـــص األطفــــال، يجـــذب األطفــــال بأشـــكال محببــــة لـــديهم مــــن خـــالل ا

ويخاطـــب الكبـــار مـــن خـــالل الـــدراما وحمـــالت التنويهـــات الســـريعة، ويتفاعـــل مـــع 

 الشباب باستخدام المسابقات والمنوعات وحمالت المشاركة المجتمعية.

ــــتخدام مــــداخل  ــــتوى اس ــــى مس ــــالعمق عل ــــاعى ب ــــويق االجتم ــــالت التس ــــم حم وتتس

األمهــــات اعتمــــاداً علــــى  إقناعيــــة مــــؤثرة فــــى الفئــــات المســــتهدفة، حيــــث يخاطــــب

المـــدخل الصـــحى لحمايـــة أطفـــالهن. ويخاطـــب أربـــاب األســـر مـــن مـــدخل اقتصـــادى 

ـــى  ـــة تحـــثهم عل ـــع مـــن خـــالل مـــداخل ديني ـــوفير. ويخاطـــب الجمي ـــى الت يســـاعدهم عل

الفضـــيلة، ويثيـــر الخـــوف لـــدى الجميـــع مـــن الوقـــوع تحـــت طائلـــة العقـــاب نتيجـــة 

 مخالفة القانون.

ـــالت التســـويق االج ـــى وتحـــدد حم ـــور ومســـئولياته الت ـــات الجمه ـــاعى أيضـــاً واجب تم

ـــى حـــل القضـــية المطروحـــة، مـــن خـــالل  ـــا لمســـاعدة المجتمـــع ف ـــوم به ينبغـــى أن يق
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ــــا  ــــى يســــتطيع أن يحققه ــــواطن الت ــــات الم ــــة بســــيطة تراعــــى إمكان رســــائل إعالمي

 بالفعل على أرض الواقع.

ــــب  ــــى يج ــــابى الت ــــلوك اإليج ــــاط الس ــــاعى أنم ــــويق االجتم ــــالت التس ــــدم حم أن وتق

ـــــد الشخصـــــيات  ـــــزه لتقلي ـــــن خـــــالل تحفي ـــــا، م ـــــوم بمثله ـــــور وأن يق ـــــا الجمه يتبعه

المحبوبـــة التـــى تقـــدمها هـــذه الحمـــالت مثـــل الشخصـــيات العامـــة الناجحـــة، العلمـــاء، 

 رجال الدين، نجوم الكرة ، والفن.

ــــة فــــى  ــــة الدقيق ــــى األســــاليب العلمي كمــــا تعتمــــد حمــــالت التســــويق االجتمــــاعى عل

المختلفــــة لهــــذه الحمــــالت، لمعرفــــة حــــدود تأثيرهــــا فــــى  متابعــــة وتقيــــيم المراحــــل

الــرأى العــام، ودورهــا فــى تنميــة الــوعى لــدى الجمهــور، وكــذلك ترشــيد ســلوكياته 

ـــاط الضـــعف  ـــد نق ـــالت، وتحدي ـــذه الحم ـــا ه ـــى تطرحه ـــع القضـــايا الت ـــل م ـــى التعام ف

 لتقويم الحملة وتجويد مستوى اآلداء بها فى مراحلها القادمة.

 ألفكار والمستحدثات الجديدة:يج اتروجتماعى لالتسويق االحمالت 

ـــروج لألفكـــار والمســـتحدثا ـــى ت ـــدة تهـــدف حمـــالت التســـويق االجتمـــاعى الت ت الجدي

 تحقيق عدة أهداف تشمل:

  التعريــــف باألفكــــار والمســــتحدثات الجديــــدة ووضــــعها ضــــمن اهتمامــــات

 الجماهير.

  ــــــة نحــــــو هــــــذه األفكــــــار ــــــى اتجاهــــــات إيجابي ــــــى تبن ــــــع الجمــــــاهير إل دف

 والمستحدثات.

  ــــــة نحــــــو هــــــذه األفكــــــار ــــــى ســــــلوكيات إيجابي دفــــــع الجمــــــاهير إلــــــى تبن

 والمستحدثات.

 عناصر حمالت التسويق االجتماعى

 مل حمالت التسويق االجتماعى أربعة عناصر أساسية هى:تش

 أوال: الموضوع:
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 .قد يكون قضية اجتماعية نرغب فى التصدى لها 

  إلنتشاره.قد يكون فكرة أو مستحدث جديد نروج 

 .قد تكون خدمة أو مرفق نرغب الحفاظ عليه 

 .قد تكون قيمة إنسانية أو أخالقية نعمل على ترويجها 

 ثانيا: الجمهور المستهدف :

  قـــد يكـــون جمهـــور عـــام )كـــل فئـــات الجمهـــور بغـــ  النظـــر عـــن العمـــر أو

 النوع أو المستوى التعليمى أو االقتصادى(.

  مثل: وفق معيار معيننوعى قد يكون جمهور 

 معيار السن: األطفال أو الشباب أو الكبار. -

 معيار النوع: الذكور أو اإلناث. -

 معيار التعليم: أمى أو تعليم متوسط أو تعليم عالى. -

 معيار المستوى االقتصادى: أفراد ذوى دخل منخف  أو متوسط أو مرتفع. -

معيـــار محـــل اإلقامـــة أو التقســـيم الجغرافـــى: أفـــراد يقيمـــون بالحضـــر أو  -

 يف أو البدو.الر

معيــار المهنــة: ال يعمــل أو يعمــل فــى وظيفــة حكوميــة أو يعمــل فــى القطــاع  -

 الحكومى.

 ثالثا: وسائل االتصال الجماهيرية والشخصية فى الحملة:

 وسائل االتصال الجماهيرى: -أ

تتعـــدد وســـائل االتصـــال الجمـــاهيرى التـــى يمكـــن اســـتخدامها فـــى حمـــالت التســـويق 

 االجتماعى وتشمل:

 .اإلذاعة )الراديو( المحطات العامة / المتخصصة 

 .)التليفزيون )القنوات العامة / المتخصصة 
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 .الصحف العامة / الخاصة 

 .المجالت العامة / الخاصة 

 .اإلنترنت 

 وسائل االتصال الشخصى والجمعى:  -ب

تشـــمل وســـائل االتصـــال الشخصـــى والجمعـــى فـــى حمـــالت التســـويق االجتمـــاعى 

 الوسائل اآلتية:

 .الندوات والمؤتمرات 

 .المقابالت الشخصية 

 .المدارس والجامعات 

 .دور العبادة 

 .قادة الرأى 

 Out Doorsالمطبوعات و   -ج

  .كافة أشكال المطبوعات 

 .اللوحات المصورة أو المرسومة 

 .الملصقات 

 رابعاً: الجهة التى تقف وراء الحملة:

االجتمـــاعى مـــن حيـــث تتعـــدد الجهـــات التـــى يمكـــن أن تقـــف وراء حمـــالت التســـويق 

 التخطيط والتصميم والتنفيذ والتمويل المادى، وتشمل:

 .الدولة ممثلة فى أحد أجهزتها 

 .إحدى الجمعيات األهلية 

  القطــاع الخـــاص )فــى إطـــار المســئولية االجتماعيـــة للشــركات ومؤسســـات

 اإلنتاج الخاصة(.

 .وسائل اإلعالم 
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 .المتطوعون 

 االجتماعىرابعاً: استراتيجيات التغيير 

 تتعدد استراتيجيات تغيير السلوك االجتماعى، وتشمل:

 االستراتيجية التعليمية أو اإلعالمية: -1

ويقصــــد بهــــا االعتمــــاد علــــى المعلومــــات التــــى تقــــدم مــــن خــــالل وســــائل اإلعــــالم 

 والتعليم المختلفة فى تعديل وتغيير السلوكيات االجتماعية غير المرغوبة.

 :االستراتيجية التقنية -2

ـــدائل القديمـــة،  ـــدة لكـــى تحـــل محـــل الب ـــة جدي ـــدائل تكنولوجي ـــرويج لب ويقصـــد بهـــا الت

 بغرض التخلص من اآلثار السلبية للبديل القديم.

 االستراتيجية االقتصادية: -3

ويقصــد بهــا تــدخل الدولــة مــن خــالل السياســة الســعرية المتبعــة لتغييــر الســلوكيات 

اشـــر لتخفـــي  أســـعار بعـــ  الســـلع االجتماعيـــة غيـــر المرغوبـــة، مثـــل التـــدخل المب

لتحفيــــز الجمــــاهير علــــى اســــتخدامها، مثــــل تخفــــي  أســــعار التطعيمــــات الخاصــــة 

باألطفـــال والكبـــار. أو التـــدخل لرفـــع أســـعار بعـــ  الســـلع مثـــل الســـجائر، وذلـــك 

 بهدف تقليل استخدامها بين فئات الجمهور.

ــى ــة الت ــدول النامي ــى ال ــأثيراً ف ــة وت ــر فعالي ــذه االســتراتيجية أكث ــن  ه ــا م ــانى أفراده يع

ــــع  ــــى يتمت ــــدول الت ــــى ال ــــة ف ــــل فعالي ــــون أق ــــا تك ــــدخل، وربم ــــاض مســــتوى ال انخف

 مواطنوها بالدخول المرتفعة.

 االستراتيجية السياسية: -4

ــــوائح والتعليمــــات التــــى تســــتهدف ردع  ــــالقوانين والل ــــة ب ويقصــــد بهــــا تــــدخل الدول

ـــدد  ـــة، وتتع ـــرتكبين للســـلوكيات الخاطئ ـــراد المخـــالفين والم ـــى األف ـــردع الت أشـــكال ال

ــــوى. وعــــادة تلجــــأ  ــــاب المعن ــــة، أو العق ــــين الحــــبس، والغرام ــــوانين، ب تحــــددها الق

 الدول إلى هذه االستراتيجية بعد التأكد من فشل جميع االستراتيجيات السابقة.

 الجمع بين أكثر من استراتيجية: -5
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السـابقة فـى وقـت بمعنى إمكانية الجمـع بـين أكثـر مـن اسـتراتيجية مـن االسـتراتيجيات 

 واحد، فى إطار حملة تسويق اجتماعى، بغرض سرعة تحقيق أهداف الحملة.

 خطوات إعداد حمالت التسويق االجتماعى

تتعـــدد الخطـــوات التـــى تمـــر بهـــا حمـــالت التســـويق االجتمـــاعى بـــدءاً مـــن كونهـــا 

فكــرة وحتــى ظهورهــا إلــى حيــز التنفيــذ، وعرضــها فــى وســائل اإلعــالم المختلفــة، 

تنتهـــــى. ويمكـــــن عـــــرض أهـــــم الخطـــــوات التنفيذيـــــة لحمـــــالت التســـــويق إلـــــى أن 

 -االجتماعى بنوع من التفصيل فى الخطوات اآلتية:

 أوال: تحديد موضوع الحملة وتحليل بيئته التسويقية:

ـــد  ـــذى ق ـــة ال ـــد موضـــوع الحمل ـــاعى بتحدي ـــالت التســـويق االجتم ـــدأ التخطـــيط لحم يب

ـــرة أو مســـتحدث / قضـــية اجتماعيـــة / قي ـــون )فك ـــة أخالقيـــة / خدمـــة أو مرفـــق يك م

 عام(، ويتصل بهذه الخطوة تحليل البيئة التسويقية.

ويقصــــد بتحليــــل البيئــــة التســــويقية التعــــرف علــــى طبيعــــة المشــــكلة التــــى نحــــن 

ـــــا،  ـــــع المضـــــارين منه ـــــراد المجتم ـــــدد أف ـــــذه المشـــــكلة، وع بصـــــددها، وحجـــــم ه

ــــى والتعــــرف علــــى مظــــاهر الخطــــر التــــى تكمــــن وراء هــــذه المشــــكلة، إضــــافة  إل

التعـــرف علـــى الفئـــات الجماهيريـــة األكثـــر تضـــرراً مـــن هـــذه المشـــكلة، والعناصـــر 

التــى يمكــن أن تســتفيد مــن اســتمرار هــذه المشــكلة، وأســباب المشــكلة فــى الماضــى 

ـــــة احتمـــــاالت هـــــذه المشـــــكلة مســـــتقبالً، وحجـــــم  ـــــى معرف والحاضـــــر، إضـــــافة إل

 خطورتها فى المستقبل.

 ثانيا: تحديد أهداف الحملة:

ــــى ضــــوء ــــة.  ف ــــداف الحمل ــــد وصــــياغة أه ــــة التســــويقية، يســــهل تحدي ــــل البيئ تحلي

ويقصــد بأهــداف الحملــة فــى أبســط تعريفاتهــا بأنهــا النتــائج المرغــوب تحقيقهــا مــن 

 الحملة.

 ويشترط فى أهداف الحملة اآلتى:
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 .التحديد الدقيق: بمعنى أن تنتفى عن األهداف صفة العمومية 

  صفة الغموض.الوضوح: بمعنى أن تنتفى عن األهداف 

 .الموضوعية: بمعنى قابلية األهداف للتحقق فى الواقع االجتماعى 

 .القابلية للقياس: بمعنى أن تنتفى عن األهداف صفة النظرية 

 ثالثا: تحديد وتحليل الجمهور المستهدف:

ــــى تســــتهدف  ــــات الجماهيريــــة الت ــــد الجمهــــور المســــتهدف تحديــــد الفئ يقصــــد بتحدي

 الوصول إليها.حملة التسويق االجتماعى 

 ويقصد بتحليل الجمهور المستهدف تحليل خصائص الجمهور المستهدف من حيث:

  كبار السن(. –شباب  –الفئات العمرية )أطفال 

  إناث(. –النوع )ذكور 

  بدو(. –ريف  –اإلقامة )حضر 

  تعليم عالى(. –تعليم متوسط  –التعليم )أمى 

   عالى(. –متوسط  –المستوى االقتصادى )منخف 

  عمل خاص(. –عمل حكومى  –المهنة )ال يعمل 

 .خلفية الجمهور المعرفية حول القضية 

 .اتجاهات الجمهور المسبقة حول القضية 

 .كيف يتعامل الجمهور المستهدف مع القضية 

 .فئات الجمهور األكثر تضرراً من القضية المطروحة فى الحملة 

 انب اآلتية:وتفيد عملية تحديد وتحليل الجمهور المستهدف فى الجو

 .اختيار وسائل اإلعالم المالئمة للحملة 

 .اختيار وسائل االتصال الشخصى المالئمة للحملة 

 .صياغة الرسائل اإلعالمية فى الحملة 
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 .اختيار القوالب واألشكال الفنية المناسبة فى الحملة 

 .صياغة الشعار المالئم للحملة 

 .اختيار مداخل اإلقناع المناسبة 

  الزمنية المناسبة للحملة.اختيار الجدولة 

 .اختيار توقيتات عرض مناسبة فى وسائل اإلعالم 

 .اختيار وسائل التقييم المالئمة للحملة 

 رابعاً: تحديد وسائل االتصال الجماهيرية والشخصية المالئمة للحملة:

 اختيار وسائل االتصال الجماهيرى:  -أ

 –الصــحف  –التليفزيــون  –يــتم اختيــار وســائل االتصــال الجماهيريــة )الراديــو 

اإلنترنـــت( المالئمـــة لحملـــة التســـويق االجتمـــاعى وفقـــاً لعـــدة اعتبـــارات  –المجـــالت 

 -تشمل:

 .نوع وطبيعة القضية 

 .نوع الجمهور المستهدف 

 .خصائص وسائل اإلعالم 

 .التكلفة المادية لإلنتاج اإلعالمى 

 ويوضح الجدول التالى تفاصيل ذلك فى وسائل اإلعالم المختلفة:

العوامل المؤثرة فى 

 اختيار وسائل اإلعالم
 الصحف والمجالت التليفزيون اإلذاعـــة

 مزايا وسائل اإلعالم 

 )نقاط قوة(

تنميــــة القــــدرة علــــى  -

 التخيل

 اإلنتشار الواسع. -

التشـــــترط مســـــتوى  -

يجمـــــع بـــــين الصـــــوت  -

ــــــة والصــــــورة  والحرك

 واللون.

 اإلنتشار الواسع. -

ــــــة اإلطــــــالع  - إمكاني

 عليها فى أى وقت

 العمق والتفاعل. -

اضــــــــفاء األهميــــــــة  -
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 تعليمى

يمكـــــــن االســــــــتماع  -

 إليها فى أى وقت

 سهولة االستخدام -

ال يشــــــــترط مســــــــتوى  -

 تعليمى

 قوة التأثير واإلقناع -

 سهولة االستخدام -

 والشرعية.

 عيوب وسائل اإلعالم 

 )نقاط ضعف(

 افتقارها للصورة. -

ــــــوي   - يصــــــعب تع

 المفتقدة.الرسائل 

يغلــــــــــــب عليهــــــــــــا  -

اإلســـــــــــــــــــــــــــتخدام 

ــــــــــن  ــــــــــى م الترفيه

 الجمهور.

ـــــدرة علـــــى  - ـــــد الق تجمي

 التخيل.

يصــــــــــعب تعــــــــــوي   -

 الرسائل المفقودة.

يغلـــب عليـــه االســـتخدام  -

 الترفيهى.

تشـــــترط مســـــتويات  -

 تعليمية وثقافية.

يصــــــعب وصــــــولها  -

ـــــــاطق  ـــــــبع  المن ل

 الجغرافية.

ســـــــــوء اإلخـــــــــراج  -

ـــــى بعـــــ   ـــــى ف الفن

 الجرائد.

ـــــــــالج القضـــــــــايا  - وطبيعة القضيةنوع  تع

 العامة والخاصة

ـــة  - ـــالج القضـــايا العام يع

 والخاصة

ـــــــــالج القضـــــــــايا  - تع

 العامة والخاصة

نوع الجمهور 

 المستهدف

ــــــــــــــى  - تصــــــــــــــل إل

الجمهــــــــور العــــــــام 

 والخاص

ــــور  - ــــى الجمه يصــــل إل

 العام والخاص.

ــــــــــــــى  - تصــــــــــــــل إل

الجمهـــــور الخـــــاص 

فقــــــــــــــــــــــــــط )ذوى 

ــــى  المســــتوى التعليم

 والثقافى(.

تكلفة المادية لإلنتاج ال

 االعالمى للحملة

 تكلفة مرتفعة - تكلفة عالية - تكلفة بسيطة -

 اختيار وسائل االتصال الشخصى: -ب

ـــى حمـــالت التســـويق  ـــن اســـتخدامها ف ـــى يمك ـــدد وســـائل االتصـــال الشخصـــى الت تتع

االجتمـــاعى بهــــدف دعـــم وســــائل االتصـــال الجمــــاهيرى، حيـــث يفضــــل االســــتعانة 

بكليهمـــا فـــى نفـــس الوقـــت، لالســـتفادة مـــن مزايـــا االتصـــال الجمـــاهيرى والشخصـــى 
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 فى ذات الوقت لتحقيق أهداف الحملة.

 :مزايا االتصال الشخصى والجمعى

 .القدرة على التأثير واإلقناع 

  ينــــــاقا قضــــــايا وموضــــــوعات يصــــــعب مناقشــــــتها فــــــى وســــــائل االتصــــــال

 الجماهيرية.

  ــاهير حــول موضــوعات ــن الجم ــل ســريعة م ــى ردود فع ــن الحصــول عل ــن م يمك

 االتصال.

 .يمكن من تعديل الرسائل االتصالية وفق اتجاهات النقاش 

 سلبيات االتصال الشخصى:

  الواسع.يفتقد إلى االنتشار 

 .يحتاج إلى قائمين باالتصال ذوى كفاءة 

 .مكلف إلى حد كبير 

 وسائل االتصال الشخصى والجمعى:

 .الندوات والمؤتمرات 

 .دور العبادة 

 .قادة الرأى 

 .المدارس والجامعات 

 .المقابالت الشخصية 

 خامساً: تحديد القوالب الفنية فى االتصال الجماهيرى والشخصى:

يعقــــب تحديــــد وســــائل االتصــــال الجمــــاهيرى والشخصــــى التــــى تالئــــم حمــــالت 

التســـويق االجتمـــاعى تحديـــد القوالـــب )األشـــكال الفنيـــة( التـــى تناســـب تقـــديم الحملـــة 
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 فى وسائل االتصال الجماهيرى والشخصى.

 يمكن توضيح القوالب الفنية لالتصال الجماهيرى فى الجدول اآلتى:

قوالب الفنية ال القوالب الفنية اإلذاعية

 التليفزيونية

 القوالب الفنية الصحفية

الحدددددددددددي  اإلذاعددددددددددى  -1

 المباشر

الحددددددددددي  التليفزيدددددددددونى 

 المباشر

 االفتتاحية

 الحدي  الصحفى الحوار التليفزيونى الحوار اإلذاعى -2

 التحقيق الصحفى التحقيق التليفزيونى التحقيق اإلذاعى -3

 المقال / العمود التليفزيونيةالمجلة  المجلة اإلذاعية -4

التغطيددددددددددددة الصددددددددددددحفية  برامج المناسبات برامج المناسبات -5

 للمناسبات

 القصص الصحفية المواد الدرامية المواد الدرامية -6

 التنويهات اإلعالنية التنويهات اإلعالنية التنويهات اإلعالنية -7

 

 مداخل اإلقناع المالئمة: سادساً: صياغة الرسائل اإلعالمية فى الحملة واختيار

ــــى توصــــيلها  ــــى نرغــــب ف ــــة الت ــــة المضــــامين اإلعالمي يقصــــد بالرســــائل اإلعالمي

 للجمهور المستهدف.

 وتتعـدد الشروط التى ينبغى توافرها فى الرسائل اإلعالمية مثل:

 بمعنى انتفاء الغموض فى الرسائل. الوضوح : 

 المستخدمة.: بمعنى انتفاء التعقيد فى اللغة   البساطة 

 .الترتيب المنطقى: بمعنى التسلسل المنطقى ألجزاء الرسالة 
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 بمعنى ابتعاد الرسائل المقدمة عن الملل.  الجاذبية : 

 ـــــوع قوالبهـــــا   التنوع ـــــوع الرســـــائل المقدمـــــة وتن ـــــى تن : بمعن

 الفنية.

 .التعدد فى مداخل اإلقناع المستخدمة 

 .استخدام األدلة والبراهين الواقعية 

 ائل اإلعالمية فى الحملة:أنواع الرس

 تتعدد أنواع الرسائل اإلعالمية التى تقدم فى حمالت التسويق االجتماعى.

 ويمكن تصنيف هذه الرسائل كاالتى:

 .رسائل ذات طابع دينى: تعتمد على القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة 

 .رسائل ذات طابع اقتصادى 

 .رسائل ذات طابع سياسى 

 أدبى(. –علمى  –قافى )فنى رسائل ذات طابع ث 

 .رسائل ذات طابع رياضى 

 .رسائل ذات طابع اجتماعى 

 مداخل اإلقناع المالئمة للحملة:

  ،ـــة ـــة أو عاطفي ـــاع منطقي ـــى مـــداخل إقن تعتمـــد حمـــالت التســـويق اإلجتمـــاعى عل

 أو تجمع بين المدخلين فى ذات الوقت.

  ــــة يقصــــد بالمــــدخل المنطقــــى مخاطبــــة عقــــل الجمهــــور حــــول موضــــوع الحمل

اعتمــــاداً علــــى مــــداخل سياســــية أو اقتصــــادية أو اجتماعيــــة أو دينيــــة أو ثقافيــــة 

أو اجتماعيـــة، بهـــدف تفعيـــل عقـــل الجمهـــور وإمـــداده بالمعلومـــات والمعـــارف 

المهمـــة التـــى تجعلـــه يقتنـــع بالرســـائل المقدمـــة إليـــه، وتدفعـــه إلـــى تبنـــى الســـلوك 

 المرغوب وتحقيق أهداف الحملة.
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 ـــا ـــب يقصـــد بالمـــدخل الع ـــى الترغي ـــة وجـــدان الجمـــاهير اعتمـــاداً عل طفى مخاطب

ــــه  ــــام بســــلوك معــــين ألن ــــى القي ــــراد ف ــــب األف ــــن خــــالل ترغي ــــب، فم أو الترهي

يترتــــب عليــــه نتـــــائج إيجابيــــة، أو تخويـــــف األفــــراد مـــــن القيــــام بالســـــلوكيات 

ــى  ــائج ســلبية تشــكل خطــراً عل ــن نت ــا م ــب عليه ــا يترت ــة لم ــر المرغوب الســلبية غي

 كن إقناع بع  األفراد بأهداف الحملة.الفرد والمجتمع يم

  يقصــــد بــــالمزج بــــين المــــدخل العــــاطفى والعقلــــى فــــى ذات الوقــــت أن تخاطــــب

ـــك أفضـــل  ـــى ذات الوقـــت، وربمـــا يكـــون ذل ـــوب الجمـــاهير ف ـــول وقل ـــة عق الحمل

 فى تحقيق أهداف الحملة.

 سابعاً: اختيار شعار للحملة:

 مضمون وأهداف الحملة.يقصد بشعار الحملة عدد محدود من الكلمات يعبر عن 

 -وينبغى توافر الشروط اآلتية فى الشعار:

 .عدد محدود من الكلمات 

 .يستخدم ألفاظ واضحة ومفهومه 

 .التعبير عن مضمون الحملة وأهدافها 

 .سهل التكرار 

 .يتسم بالجاذبية 

 .يتسم باإلخراج الفنى المتميز 

 ثامنا: اإلنتاج اإلعالمى للحملة وتحديد الميزانية :

باإلنتــــــاج اإلعالمــــــى للحملــــــة تحويــــــل النصــــــوص والرســــــائل المكتوبــــــة  يقصــــــد

)اإلســـــكريبت( إلــــــى مـــــادة إعالميــــــة مســـــجلة أو مصــــــورة أو مكتوبـــــة صــــــالحة 

 للعرض فى وسائل اإلعالم المسموعة أو المرئية أو المقروءة.

 العوامل التى تحدد تكلفة اإلنتاج اإلعالمى:



 

23 
 

  الصحف(. –التليفزيون  –نوع الوسيلة )اإلذاعة 

 .المدة الزمنية للرسائل اإلعالمية 

  حوارات...(. –مواد درامية  –القالب الفنى للمادة اإلعالمية )إعالنات 

 شخصــيات  –مطــربين –الشخصــيات المســتخدمة فــى المــادة اإلعالميــة )ممثلــين

 عامة....(.

 وتحسب ميزانية الحملة على أساس أربعة متغيرات أساسية:

 .تكلفة التخطيط للحملة 

 .تكلفة التصميمات الفنية 

 .تكلفة اإلنتاج اإلعالمى 

 .تكلفة المتابعة والتقييم 

ويالحـــــظ أن وســـــائل اإلعـــــالم ال تتقاضـــــى مقابـــــل لعـــــرض حمـــــالت التســـــويق 

 االجتماعى التى تستهدف تحقيق الخدمة العامة وصالح المجتمع.

 تاسعاً: الجدولة الزمنية للحملة وتحديد أوقات العرض فى وسائل االتصال:

  )ــــة ــــرة الزمني ــــى )الفت ــــد اإلطــــار الزمن ــــة تحدي ــــة للحمل ــــة الزمني يقصــــد بالجدول

ـــة  ـــة شـــهراً واحـــداً أو ثالث ـــة )هـــل تســـتغرق الحمل ـــة والنهاي ـــة محـــددة البداي للحمل

 أشهر أو أكثر أو أقل من ذلك(.

  يتصـــل بالجدولـــة الزمنيـــة للحملـــة أيضـــاً اختيـــار التوقيـــت المالئـــم لبـــدء عـــرض

 .الحملة فى وسائل االتصال

  يتصـــل بتحديـــد الجدولـــة الزمنيـــة لعـــرض الحملـــة أيضـــاً تحديـــد أوقـــات العـــرض

 –التليفزيـــــون  –المناســــبة للحملـــــة فـــــى وســـــائل اإلعـــــالم المختلفـــــة )اإلذاعـــــة 

ـــاعة  ـــوم والس ـــد الي ـــك مصـــحوباً بتحدي ـــون ذل ـــى أن يك الصـــحف والمجـــالت( عل

 وأسماء محطات وقنوات العرض والصحف والمجالت المختارة.
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 الجدولة الزمنية للحملة وتحديد أوقات العرض بالعوامل اآلتية:وتتأثر 

 .نوعية وحجم الجمهور المستهدف 

 .نوع وطبيعة القضية 

 .أهداف الحملة 

 .المناسبات الوطنية والدولية التى تواكب موضوع الحملة  

 عاشراً : تقييم حملة التسويق االجتماعى :

 إلى ثالثة أنواع:ينقسم التقييم فى حمالت التسويق االجتماعى 

 .تقييم سابق للحملة 

 .تقييم مرحلى أثناء عرض الحملة 

 .تقييم نهائى بعد عرض الحملة 

 التقييم السابق لعرض الحملة:  -أ

للمنتجــــــات  Pre-testيســــــتهدف هــــــذا النــــــوع مــــــن التقيــــــيم االختبــــــار المبــــــدئى 

اإلعالميــــة التــــى تــــم إنتاجهــــا مــــن قبــــل فريــــق الحملــــة قبــــل العــــرض فــــى وســــائل 

عــــالم، وذلــــك مــــن خــــالل عــــرض هــــذه المنتجــــات علــــى عينــــة مــــن الجمهــــور اإل

ـــة  المســـتهدف إلبـــداء الـــرأى فيهـــا حـــول مـــدى الفهـــم للمعلومـــات المقدمـــة فـــى الحمل

وأهــــدافها، ويمكـــــن هـــــذا التقيـــــيم مـــــن تعـــــديل بعـــــ  المضـــــامين فـــــى المنتجـــــات 

اإلعالميــــة للحملــــة قبــــل عرضــــها لتالفــــى األخطــــاء والمالحظــــات التــــى يراهــــا 

 ور للحملة.الجمه

 التقييم المرحلى:  -ب

هـــو تقيـــيم يـــتم أثنـــاء عـــرض الحملـــة فـــى وســـائل اإلعـــالم المختلفـــة، ويســـتهدف هـــذا 

التقيـــيم التأكـــد مـــن عـــرض جميـــع مـــواد ومضـــامين الحملـــة فـــى المواعيـــد والوســـائل 

ـــة.  ـــاب حـــول الحمل ـــا. كمـــا يهـــتم برصـــد مالحظـــات الجمـــاهير والكت المخصصـــة له
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ــــيم مــــن  ــــى تصــــاحب عــــرض ويمكــــن هــــذا التقي ــــوب الت ــــى المالحظــــات والعي تالف

 ويستخدم هذا التقييم: الحملة.

 المالحظة. .1

 المقابالت مع عينة من الجمهور المستهدف. .2

 رصد ما يقدم فى وسائل اإلعالم حول الحملة. .3

 التقييم النهائى: -جـ

 يستهدف هذا النوع من التقييم الوقوف على درجة تحقق األهداف المرجوة.

 -يم النهائى على عدة وسائل بحثية تشمل :يعتمد التقي

 االستبيان بأنواعه المختلفة:  -أ

 .االســــــتبيان البريدى.االســــــتبيان التليفونى.االســــــتبيان االســــــتبيان بالمقابلة

 بالبريد اإللكترونى.

 مجموعات النقاش المركزة:  -ب

أفــراد مــن  8 – 6مــن خــالل مقابلــة مجموعــات مــن األفــراد تتــراوح أعــدادهم بــين 

ـــة. حيـــث تـــتم ا ـــدة( مـــن الجمـــاهير المســـتهدفة للحمل ـــذكور واإلنـــاث )كـــل علـــى ح ل

مناقشــــــة هــــــذه المجموعــــــات فــــــى موضــــــوع الحملــــــة وآثارهــــــا المختلفــــــة علــــــى 

الجمـــاهير، وتســـتخرج مــــن هـــذه المناقشــــات تقـــارير كيفيـــة توضــــح درجـــة نجــــاح 

 الحملـــة فـــى تحقيـــق أهـــدافها، ونقـــاط الضـــعف المختلفـــة التـــى اكتنفـــت الحملـــة أثنـــاء

 تقديمها، واالقتراحات المطلوب تنفيذها مستقبالً.

 المقــابالت:  -جـ

حيـــث تـــتم المقـــابالت مـــع عينـــة مـــن الجمهـــور المســـتهدف للحملـــة، وتســـتخرج منهـــا 

 تقارير كيفية ترصد نقاط القوة والضعف فى الحملة.


