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 الملخص

والتعرف على في الكشف عن معالم الرحمة لإلسالم  السعودية هدفت هذه الدراسة إليجاد دور الحمالت اإلعالمية

وطرق  التي تواجه عملهم المهنيعقبات والمعيقات هم المواصفات ومهارات األشخاص المسؤولين عن الحمالت اإلعالمية وأ

المسحي لمناسبته لطبيعة الدراسة، واستخدمت االستبانة التي أعدت  والمنهج ، حيث اتبعت الباحثة المنهج الوصفيمواجهتها وحلها

ات في أقسام العالق من المسؤولين عن الحمالت االعالمية موظف 68من قبل الباحثة كأداة للدراسة، وشملت عينة الدراسة على 

المتمثلة بمؤسسة آسيا لالستشارات والجمعية الخيرية لتحفيظ القران الكريم  العامة في بعض المؤسسات الدينية األهلية والحكومية

قيام المؤسسات اإلعالمية بتوفير كافة الموارد واإلمكانات ، وكانت أبرز نتائج الدراسة هي والهيئة العالمية للتعريف باإلسالم

أن الغالبية العظمى من المسؤولين عن الحمالت اإلعالمية هم من فئة الشباب والالزمة للقيام بالحمالت اإلعالمية،  المالية والبشرية

موافقة أفراد العينة على وجود العديد من باإلضافة الى منهم،  %70عاما وقد مثلت نسبة اإلناث  35-30وتتراوح أعمارهم بين 

بقلة اإلمكانات المادية، وعدم تواجد األساليب والطرق المناسبة إليصال الرسالة المطلوبة  المتمثلة المعيقات للحمالت اإلعالمية

ن بالعديد م ، وتمتع أفراد العينةمن الحمالت اإلعالمية وعدم تواجد المعلومات الالزمة لرسم الخطط الالزمة للحمالت االعالمية 

لى سرعة الكتابة والقراءة، وأكدت الدراسة على أهمية قيام المسؤولين بإمكانية العمل تحت الضغط وقدرتهم عالمتمثلة  المهارات

 هذه.رات العاملين على تنفيذ بتنظيم دورات معنية في القيام بالحمالت اإلعالمية لتطوير قد

 

اإلسالم، الحمالت اإلعالمية، الرحمة، معالم، وظيفة، إبراز.الكلمات المفتاحية:   
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 المقدمة 1.1

تلعب  عالمية، حيثاليوم تطورا كبيرا في اإلعالم والوسائل التي يتم استخدامها إليصال رسائل الحمالت اإليشهد العالم 

الحمالت االعالمية دورا كبيرا في تغيير وتشكيل المفاهيم واألفكار والمشاعر لدى كافة أفراد المجتمعات، وتمثل الحمالت 

ء المجتمعات أو هدمها، وكانت هناك العديد من المحاوالت للدول الغربية للقيام اإلعالمية سالحا ذو حدين حيث أنها اما تقوم ببنا

بالحمالت اإلعالمية المضللة التي تقوم على تغيير نفوس أفراد المجتمعات اإلسالمية من خالل ادخال األفكار والمعتقدات الدخيلة 

المحركة للمشاعر  ذلك، وذك من خالل بث األفكار الغربيةوالمضللة التي من شأنها هدم المجتمعات والدول اإلسالمية وكان لهم 

  .(2012)السليس،  وتفريق األمة اإلسالمية  التي تسعى لمحاربة اإلسالم وأفكارهاإلنسانية القائمة على القومية والوطنية و

مالت اإلعالمية التي من شأنها تكوين الرأي العام السلبي لدى أفراد المجتمعات الغربية ان قيام الدول الغربية بنشر الح

ضد الشعوب اإلسالمية والمسلمين بشكل عام وضد المملكة العربية السعودية بشكل خاص، مما قد يساهم في بناء األفكار الخاطئة 

هذه الحمالت تصريحات مجموعة  أبرزي الدول الغربية، وكان والمشوهة عن المملكة لدى أفراد الجاليات اإلسالمية القاطنين ف

 . (2005)المقاطي،  الكتاب وبابا الفاتيكان واإلصدارات والرسوم الكاريكاتورية المسيئة للنبي صلى هللا عليه وسلم

المنظمة التي تخضع لعمليات التقويم والمتابعة من األنشطة التواصلية لحمالت اإلعالمية بأنها مجموعة ا مفهوم لويتمث

من خالل مجموعة من األفراد أو المؤسسات لتحقيق أهداف محددة في فترة زمنية محددة من خالل وسائل التواصل المختلفة 

)حداد،  هارفضومجموعة من الرسائل اإلعالمية ذات الطابع المؤثر الستمالة جماهير كبيرة نسبيا للموافقة على مواضيع معينة أو 

1995) .      

ية الحمالت اإلعالم وبهدف إيقاف هذه الحمالت أو التخفيف من اآلثار السلبية المتعلقة فيها يجب العمل على ابراز دور

اإلسالمية وتعزيز قدرات األفراد القائمين على مواجهة الحمالت المسيئة ونشر الحمالت التي توضح الرسالة السامية للديانة 

في الكشف عن معالم الرحمة السعودية االسالمية السمحة، ومن هذا المنطلق ظهرت أهمية البحث في دور الحمالت اإلعالمية 

 لإلسالم.

 

 لة الدراسة وتساؤالتهامشك 2.1

حمالت إعالمية مسيئة وشرسة اتجاه اإلسالم والمسلمين والتي تسعى لتشويه وتغيير ان ما تواجهه األمة اإلسالمية من 

رسالة اإلسالم السمحة وتشويه كافة مستوياتها المتمثلة باألخالق والسلوك والممارسات والفكر والعقيدة اإلسالمية السليمة والتي 

مجموعة من الدول والجماعات المعادية لإلسالم، وقد تسببت هذه الحمالت في بث التأثيرات السلبية المعاكسة للصورة  تصدر عن

العالمي حوله، من خالل استخدام كبرى المؤسسات ذات االختصاص في  العام الحقيقية لإلسالم وساهمت في تغيير نظرة الرأي

 العالقات العامة واالعالم، 
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في إيقاف ومواجهة هذه الحمالت بطريقة احترافية لذلك يجب تفعيل دور المؤسسات والهيئات المهتمة باإلسالم والعمل اإلسالمي 

ومتخصصة من خالل استخدام البرامج الوثائقية واألفالم ووسائل التواصل المتطورة التي تعمل على تعريف الرأي العام الدولي 

   .   (2012)السليس،  وره في الحضارة اإلنسانية وأثره في الحياةبالمنهج اإلسالمي وحقيقته ود

 وتحددت مشكلة الدراسة في السؤال الرئيس التالي: 

 في الكشف عن معالم الرحمة لإلسالم؟ " السعودية " ما هو دور الحمالت اإلعالمية

 التالية:وانبثق من السؤال الرئيس األسئلة الفرعية 

 ة؟في الحمالت اإلعالمية السعودي لمسؤولين عن عمليات االتصالللقائمين واديموجرافية ما أبرز الخصائص والسمات ال .1

 المسؤولين عن تنفيذ الحمالت اإلعالمية السعودية؟القائمين وما هي اهم المهارات والمعايير المتوفرة لدى  .2

 المسؤولين عن االتصال في الحمالت اإلعالمية السعودية؟القائمين وما هي أبرز المعوقات والمشاكل التي تواجه  .3

عمليات االتصال لتطوير هذه العمليات وتطوير العاملين  المسؤولين عنالقائمين وما هي أبرز المقترحات التي يقدمها  .4

  على تنفيذها؟ 

 

 أهداف الدراسة  3.1

مية السعودية في الكشف عن معالم الرحمة لإلسالم" " دور الحمالت اإلعال يتمحور الهدف الرئيس لهذه الدراسة حول

 وينبثق منه األهداف الفرعية التالية:

الكشف عن أبرز الخصائص والسمات الديموجرافية للقائمين والمسؤولين عن عمليات االتصال في الحمالت اإلعالمية  .1

 السعودية.

 والمسؤولين عن تنفيذ الحمالت اإلعالمية السعودية.الكشف عن أهم المهارات والمعايير المتوفرة لدى القائمين  .2

 الكشف عن أبرز المعوقات والمشاكل التي تواجه القائمين والمسؤولين عن االتصال في الحمالت اإلعالمية السعودية. .3

التعرف على أبرز المقترحات التي يقدمها القائمين والمسؤولين عن عمليات االتصال لتطوير هذه العمليات وتطوير  .4

 العاملين على تنفيذها. 
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 أهمية الدراسة  4.1

" دور الحمالت اإلعالمية السعودية في الكشف عن معالم وتكمن أهمية هذه الدراسة من أهمية الموضوع الذي تناولته وهو

 وذلك من خالل النقاط التالية: لرحمة لإلسالم"ا

  ات سمات المهنية للقائمين والمسؤولين عن عمليلقلة األبحاث والدراسات المتعلقة باالفائدة العلمية لهذا البحث بسب

 واالعالم اإلسالمي. في الحمالت اإلعالمية االتصال

  اإلسالمية في اظهار المفاهيم المتعلقة باإلسالم وتوضيحها قد تسهم هذه الدراسة في ابراز دور المؤسسات اإلعالمية

 لغير المسلمين وتعزيز مبادئها.

  قد تسهم هذه الدراسة في تعزيز قدرة العاملين والقائمين على وضع وتنفيذ خطط االتصال على تحسين مهاراتهم

 وقدراتهم من خالل االطالع على هذه الدراسة.

 لقائمين والمسؤولين عن عمليات االتصال في الحمالت اإلعالمية توجيها علميا قد تسهم هذه الدراسة في توجيه ا

 وثقافيا سليما واستبدال مولطن الضعف لديهم واستبدالها بأفضل منها.     

 

. اإلطار النظري2  

 : مراجعة األدب النظريأوالا  -

 القائم باالتصال

عة للتأثير في األفراد بأفكار معينة من خالل المامه بخلفية واسويتم تعريف القائم باالتصال بأنه الشخص يتم استخدامه 

حول هذه األفكار إيمانه العميق بها بحيث يظهر تأثيرها على سلوكاته وتصرفاته، ويتم ذلك من خالل استخدام كافة 

ي اتباع منهج فن األساليب اإلقناعية والوسائل اإلعالمية المتاحة لدية للوصول الى هدفه المحدد، ويكون ذلك من خالل

 . (2010)حجاب،  وعلمي مخطط ومدروس ومستمر

 :(2008)عجوه، وهناك العديد من الخصائص التي يجب أن يتسم بها األشخاص القائمون على االتصال وتتمثل بالتالي 

 وسماحة الوجه وحسن الهندام وتناسب القوام.الجاذبية: وتتمثل بالتحدث بأسلوب رقيق  .1

 وقدرته علىعنهم، اإلحساس العام: وهو قدرة الشخص على تحديد مستوى توافقه مع األفراد اآلخرين أو اختالفه  .2

إلنصات وللمدافعة أو الهجوم باإلضافة الى حرصه على تجنب المشكالت المعقدة اختيار الوقت المناسب للتحدث أو ا

 ها.التي يصعب حل

حب االستطالع: وهو وجود الدافع الداخلي للشخص لمعرفة كافة التفاصيل لموضوع ما لتفسير أحداثه والوصول  .3

 الى حقائقه.
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الكياسة: ان الكياسة والدقة من أهم العوامل االزمة لنجاح القائم على االتصال، وتمثل مدى قدرة الشخص على  .4

 الغلظة التي تنفر االخرين وت{دي الى االستياء واالمتعاض. استيعاب االخرين وتأثره بأفكارهم والتي تعاكس

والعديد من الخصائص األخرى المتمثلة باالتزان واالهتمام باآلخر والموضوعية والحماس والخيال الخصب  .5

   والنشاط.

 الحمالت اإلعالمية

واالتجاهات واألفكار بين العديد تعد الحمالت اإلعالمية وسيلة لنقل أفكار محددة حيث أنها تمثل صراعا في المصالح 

و جماعات، باالعتماد على مجموعة فراد أواأل المصالح والسياسات من المجتمعات والمنظمات التي تسعى لنشر واشهار

من األساسيات أو التوجهات كوجود هدف محددو جمهور معين و فترة زمنية محددة وتمويل مجتمعي أو رسمي، ومن 

األساليب والوسائل المتوفرة لتحقيق أهدافها داخل اطار جماهيري محدد باالعتماد على خطط خالل استخدام العديد من 

قناعهم وا لغاء سلوكات وقيم واتجاهات محددةمدروسة تعمل على التأثير في الجماهير من الناحية االدراكية والمعرفية إل

  .(1995)حداد،  بسلوكات وقيم واتجاهات أخرى

 :(Rogers & Shoemaker, 1971) وهناك العديد من العناصر التي يجب أن تشمل عليها الحمالت اإلعالمية وهي كالتالي

  هدف محدد للحملة اإلعالمية.وجود 

 .أن تكون الحملة اإلعالمية موجهة لفئة أو جمهور كبير 

  محدد.أن يكون للحملة اإلعالمية وقت 

 المنظمة.نشطة أن تشمل الحملة اإلعالمية على العديد من األ 

وذكر العلماء أن أهم ما يميز المجتمعات البشرية هو التغيير االجتماعي ويحدث هذا التغير نتيجة لعدة عوامل كالتغيير 

مالت ام قوة القانون أو من خالل الحالناجم عن التطور الطبيعي للمجتمعات وحاجتهم للتغيير، أو ألسباب اجبارية كالحروب واستخد

اإلعالمية في المجتمعات المعاصرة، ويمكن تقسيم الحمالت اإلعالمية الى ثالثة أنواع باالعتماد على الهدف المتوقع منها وهي 

 :(2013)بوكرموش،  كالتالي

 ئةبتغيير معتقدات االفراد األيديولوجية أو الدينية أو االجتماعية الخاطالتغيير في المعتقدات: وتتضمن هذه العملية القيام  .1

، وتتميز هذه العملية بالصعوبة البالغة ألنها تعمل على تغيير مبادئ وأفكار الى معتقدات أخرى ذات طابع ايجابي

 في مهاوتحك مععراف المجتفراد التي نتجت عن أعوام من الترسي  والتلقين من قبل االسرة أو الدين أو أاألومعتقدات 

 األفراد.أساليب وسلوكات 
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التغيير في األفكار: وتعد األفكار هي السلوك والتصورات الناتج عن ترجمة الفرد لعدد من المؤثرات المحيطة به،  .2

ات ومزيادة وعي األفراد بأهمية قضية معينة وتزويدهم بالمعلومات الالزمة عنها كنشر المعلوتهدف هذه الحمالت الى 

التي تعزز أهمية الوقاية من األمراض أو أهمية التغذية الصحية وتعد هذه الحمالت من أبسط الحمالت اإلعالمية التي 

 تهدف للتغيير االجتماعي.

التغيير في السلوك: ويمثل سلوك األفراد الترجمة الواقعية ألفكارهم ومعتقداتهم، وتتمثل صعوبة التغيير في السلوك  .3

في عادات وسلوكات األفراد التي كانوا يمارسونها يوميا لفترات طويلة حيث انها تحتاج لطول نفس بسبب التغيير 

، وتتمثل هذه الحمالت بحمالت مكافحة اإلدمان والمخدرات والثبات في االستمرارية على تثبيت وتعزيز العادات الجديدة

 وحمالت نشر التوعية حول المخاطر المرورية.

   لإلسالممعالم الرحمة 

ُ بُِكُم اْليُْسَر َواَل يُِريُد بُِكُم  {: أن الدين اإلسالمي هو دين الرحمة والسماحة حيث قال تعالى في قرآنه الكريم يُِريُد هللاه

َ َعلَى َما هََداُكْم َولََعلهُكْم تَْشُكُرونَ  ةَ َولِتَُكبُِّروا هللاه ، وقال سبحانه وتعالى في (185)سورة البقرة، آيه  }اْلُعْسَر َولِتُْكِملُوا اْلِعده

وتتمثل معالم الرحمة في اإلسالم في العديد ، (107)األنبياء، آية  }َوَما أَْرَسْلنَاَك إاِل َرْحَمةً لِْلَعالَِمينَ {حق نبيه الكريم: 

 : (2012)السليس،  من األمور وأهمها

 .واالعتدالالوسطية اإلسالم هو دين دين أن  .1

 إقرار الدين اإلسالمي بقاعدة ال ضرر وال ضرار. .2

 تقرير الدين اإلسالمي للرخص الشرعية. .3

 سماحة الدين اإلسالمي. .4

 نهي الدين اإلسالمي عن االفتراق. .5

  تقدير وإكرام المرأة في اإلسالم. .6
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 ثانياا: الدراسات السابقة  -

 :الدراسات المهتمة بالحمالت اإلعالمية 

التي و" أثر التوعية الدينية الصحيحة في بناء شخصية المسلم " بدراسة بعنوان  (2010)محيسن، حيث قام 

ن واتبع الباحث المنهج الوصفي مهدفت للكشف عن أثر التوعية الدينية الصحيحة في باء شخصية المسلم ، 

خالل دراسة نماذج من خطب النبي ومجموعة من وصايا النبي صلى هللا عليه وسلم وبعض الوصايا من 

القرآن الكريم كأداة للدراسة، وكانت أبرز نتائج الدراسة أن من واجب األمة اإلسالمية القيام بممارسة 

للوصول الى الطرق المناسبة لمواجهة التحديات والخروج من المصارحة اإليجابية الداخلية والنقد الذاتي 

االزمات عبر مسيرتها، كما حثت على االلتزام بوصايا النبي والقران الكريم التي من التالحم والتضامن 

والتماسك بين أفراد األمة في المستويين المحلي والدولي، باإلضافة الى ضرورة قيام األمة اإلسالمية بعمل 

 ستخدمة.جذرية آلليات العمل المتغييرات 

" تقييم دور حمالت التسويق االجتماعية في دعم المشاركة دراسة بعنوان  (2008)محمد، وأجرت 

والتي هدفت لتقييم دور حمالت التسويق االجتماعية في دعم المشاركة المجتمعية، واتبعت الباحثة  المجتمعية"

في التحليلي، حيت=ث قامت الباحثة بعمل دراسة ميدانية تحليلية على عينة الدراسة التي شملت المنهج الوص

أن األسلوب المتبع أكتوبر، وكانت برز نتائج الدراسة هي  6مفردة من كلية االعالم من جامعتي القاهرة و 40

عية  بالدم(هو التحالفات االجتمالتمويل حمالت الدراسة المتمثلة )األيتام، ومستشفى سرطان األطفال، والتبرع 

حيث يرتبط به  عدة أطراف على األقل أحدها غير ربحي واألطراف األخرى ربحية، وأن االفراد والجماهير 

المستهدفين هم فئة الشباب وذلك بدافع غريس القيم القائمة على المشاركة لدى الطالب الجامعيين ، واتفاق 

خدام أساليب متعددة للحمالت واستخدامها للهجة العامية بنسبة مرتفعة، الحمالت الثالث على استراتيجية است

مما أثر على حمالت الدراسة وقلل أيضا  ووجود تزاحم كبير للحمالت اإلعالمية التي تهدف لجمع التبرعات

   من مصداقية كافة الحمالت .

صورة اإلسالم كما تعرضها المواقع العربية على شبكة االنترنت "  دراسة بعنوان" (2007)حسن، أضافت 

لمسحي، اوالتي هدفت لبيان أثر المواقع العربية على االنترنت في نشر صورة اإلسالم ، واتبعت الباحثة المنهج 

   ةواستخدمت أسلوب المسح بالعينة فيما يتعلق بمسح المضمون والجمهورو واالستبانة في الدراسة الميداني

مفردة من المواقع العربية اإلسالمية على شبكة  20كأدوات للدراسة، وشملت عينة الدراسة األولى على 

االنترنت وهي) إخوان أون الين، وإسالم أون الين، وموقع دليل الشيعة( ،أما عينة الدراسة الثانية التي طبقت 

المواقع العربية اإلسالمية على شبكة  مفردة من مستخدمي 400عليها الدراسة الميدانية فقد شملت على 

 االنترنت، 
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وكانت أبرز نتائج الدراسة هي وجوود فروق ذات داللة إحصائية في درجة انتماء المبحوثين لجماعة إسالمية 

 وعدم ثبات تبنيهم ألطرفي موقع دليل الشيعة وعدم ثبات صحتها في موقع إخوان أون الين وإسالم أون الين 

قع الثالث، كان االهتمام األكبر لهذه المواقع بالدرجة األولى على المسلمين العرب ومن ثم المرأة في الموا

المسلمين غير العرب ويأتي المسلمين غر العرب في المرتبة األخيرة، وإبراز صورة اإلسالم بشكل رثيسي 

فة لمسلمين على كامن خالل القضايا الفكرية والثقافية التي تمت معالجتها حيث سيطرت فكرة اإلسالم وا

 القضايا التي تمت معالجتها باستخدام هذه المواقع.

 الدراسات القائمة على االتصال 

العوامل المؤثرة على أداء القائم باالتصال في الصحف االماراتية الحكومية  "بعنوان  (2005)يونس، أجرى 

وهدفت الدراسة الى معرفة العوامل المؤثرة على أداء القائم باالتصال  في ظل تصاعد المنافسة اإلعالمية"

في الصحف االماراتية الحكومية في ظل تصاعد المنافسة اإلعالمية، واتبع الباحث المنهج االستطالعي 

مهنية، ونظرية حارس البوابة كأدوات للدراسة، وكانت الوصف من خالل استخدام نظرية مدخل الممارسة ال

نتائج الدراسة هي أن الغالبية العظمى للصحفيين يمتلكون خلفية تعليمية مالئمة وأكثرهم من خريجي أبرز 

التخصصات اإلعالمية ومعظمهم يقوم باستخدام تكنولوجيا المعلومات في ممارسة مهنة الصحافة وأن هناك 

 عدة عوامل تؤثر على عمل الصحفي ومنها بيئة العمل داخل الصحيفة.

مستقبل برامج االطفال في التلفزيون المصري كما يراها القائم على  "دراسة بعنوان  (2005)عراقي، وأعد 

والتي هدفت للتعرف على واقع برامج األطفال الحالية في التلفزيون المصري بناء على وجهة نظر  االتصال"

بع الباحث منهج المسح الميداني واستخدم االستبانة كأداة للدراسة القائمين باالتصال ضمن متغيرات العصر، وات

مفردة من القائمين باالتصال من مخرجي ومعدي ومقدمي  28التي طبقت على عينة البحث التي شملت 

البرامج، وكانت أبرز نتائج الدراسة هي عدم رضا عينة الدراسة عن الدعم المادي والمالي الذي يتم تقديمه 

 طفال في التلفزيون المصري، الحاجه الكبيرة للتطوير في برامج األطفال.   لبرامج األ

إعداد القائم على االتصال في الصحف المصرية في ظل تكنولوجيا  "سة بعنوانادر (2001)الصفتي، وأجرت 

والتي هدفت أهمية إعداد القائم على االتصال في الصحف المصرية في ظل تكنولوجيا  االتصال الحديثة"

الذي طبق على  األسلوب المسحي ، واتبعت الباحثة المنهج المسحي اإلعالمي واستخدمتاالتصال الحديثة

عدد من الفنيين وسكرتيري والمحررين في الصحف المصرية، وكانت أبرز نتائج  عينة الدراسة التي شملت

أن المعوقات الرئيسية التي يواجهها الصحفي هي اجادة اللغات واالطالع والثقافة، ووجود تصورات  راسةالد

 محددة للقائمين باالتصال عن الجمهور.

 



 
 

9 

 المنهجية

المسحي لمناسبته لطبيعة الدراسة، واستخدمت االستبانة التي أعدت وصفي اتبعت الباحثة المنهج ال لطبيعة الدراسةوفقا 

موظف من المسؤولين عن الحمالت االعالمية في أقسام العالقات  68من قبل الباحثة كأداة للدراسة، وشملت عينة الدراسة على 

ن الكريم رات والجمعية الخيرية لتحفيظ القراالعامة في بعض المؤسسات الدينية األهلية والحكومية المتمثلة بمؤسسة آسيا لالستشا

ووفق الحالة  ،والهيئة العالمية للتعريف باإلسالم، وقد تم توزيع أفراد العينة وفق متغير النوع )ذكر، أنثى(، ووفق متغير العمر

 ، ووفق متغيردكتوراه(ووفق المؤهل العلمي )ثانوية عامة ، بكالوريوس، ماجستير ، االجتماعية )أعزب ، مطلق، متزوج، أرمل(

 الخبرة، ووفق متغير المسمى الوظيفي.

 

 التحليل والنتائج

ما هي اهم المهارات والمعايير المتوفرة لدى القائمين والمسؤولين عن تنفيذ الحمالت السؤال األول "  .1

 اإلعالمية السعودية؟" 

 المعايير .أ

ت على انجاز وتنفيذ الحمالوتم تحديدها من خالل استجابة افراد العينة على العبارات المتعلقة بالمعايير للقائمين 

ية ومن ثم حساب االنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية والتكرارات والنسب المئوية والرتب لهذه االعالم

 (.1االستجابات وتتمثل في الجدول رقم )
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(: يبين استجابات أفراد العينة الدراسة على عبارات محور المعايير عند القائمين على تنقيذ الحمالت 1جدول رقم )

 اإلعالمية مرتبة تنازليا حسب متوسطات الموافقة.
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وتبين النتائج أن هناك اختالف في مستوى موافقة أفرد الدراسة على المعايير عند القائمين على تنفيذ الحمالت اإلعالمية، 

( وأوضحت الدراسة أن أفراد العينة كانوا موافقون جدا على العبارات 3.58-2.63حيث ترواح المتوسط الحسابي لموافقتهم بين )

 رقم العبارات المعايير في المرتبة األولى، ووافق أعضاء العينة على 4تنازليا حيث احتلت العبارة رقم ( مرتبة 4،2،3رقم )

 المرتبة األولى.  6( مرتبة تنازليا حيث احتلت العبارة رقم 6،5،1)

 

 يبين استجابات أفراد العينة الدراسة على عبارات محور المعايير عند القائمين على (:1شكل )

 .تنقيذ الحمالت اإلعالمية مرتبة تنازليا حسب متوسطات الموافقة 

 المهارات .ب

على انجاز وتنفيذ الحمالت وتم تحديدها من خالل استجابة افراد العينة على العبارات المتعلقة بمهارات للقائمين 

المئوية والرتب لهذه االستجابات ية ومن ثم حساب االنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية والتكرارات والنسب االعالم

 (.2وتتمثل في الجدول رقم )
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(: يبين استجابات أفراد العينة الدراسة على عبارات محور المهارات عند القائمين على تنقيذ الحمالت اإلعالمية 2جدول رقم )

 مرتبة تنازليا حسب متوسطات الموافقة.

 

ية، عند القائمين على تنفيذ الحمالت اإلعالم المهاراتافقة أفرد الدراسة على وتبين النتائج أن هناك اختالف في مستوى مو

( وأوضحت الدراسة أن أفراد العينة كانوا موافقون بدرجة ممتاز على 3.45-2.55حيث ترواح المتوسط الحسابي لموافقتهم بين )

لمرتبة األولى، ووافق أعضاء العينة بدرجة جيد جدا ا 2( مرتبة تنازليا حيث احتلت العبارة رقم 1،2المهارات في العبارات رقم )

 المرتبة األولى. 3( مرتبة تنازليا حيث احتلت العبارة رقم 3،4،5) رقم العبارات المهارات في على
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استجابات أفراد العينة الدراسة على عبارات محور المهارات عند القائمين على تنقيذ الحمالت اإلعالمية مرتبة  (:2شكل رقم )

 تنازليا حسب متوسطات الموافقة.

 

ما هي أبرز المعوقات والمشاكل التي تواجه القائمين والمسؤولين عن االتصال في الحمالت ": الثاني السؤال .2

 اإلعالمية السعودية؟" 

وتم تحديدها من خالل استجابة افراد العينة على العبارات المتعلقة بمحور المشاكل والمعوقات التي تواجه القائمين على انجاز 

وتنفيذ الحمالت االعالمية ومن ثم حساب االنحرافات المعيارية والمتوسطات الحسابية والتكرارات والنسب المئوية والرتب 

 (.3جدول رقم )لهذه االستجابات وتتمثل في ال
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استجابة افراد العينة على العبارات المتعلقة بمحور المشاكل والمعوقات التي تواجه القائمين على انجاز (: 3الجدول رقم)

 وتنفيذ الحمالت اإلعالمية مرتبة تنازليا حسب متوسطات الموافقة.
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وتبين النتائج أن هناك اختالف في مستوى موافقة أفراد الدراسة على المشاكل والمعوقات التي تواجه القائمين على تنفيذ 

( وأوضحت الدراسة أن أفراد العينة كانوا موافقون 2.60-2.15الحمالت اإلعالمية، حيث ترواح المتوسط الحسابي لموافقتهم بين )

المرتبة األولى، وأن أعضاء العينة  5( مرتبة تنازليا حيث احتلت العبارة رقم 5،1،3على المشاكل والمعوقات في العبارات رقم )

 المرتبة األولى.2( مرتبة تنازليا حيث احتلت العبارة رقم 2،4) رقم موافقون أحيانا على المشاكل والمعوقات في العبارات

 

راد العينة على العبارات المتعلقة بمحور المشاكل والمعوقات التي تواجه القائمين على انجاز استجابة اف(: 3الشكل رقم )

 وتنفيذ الحمالت اإلعالمية مرتبة تنازليا حسب متوسطات الموافقة.
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(: " ما هي أبرز المقترحات التي يقدمها القائمين والمسؤولين عن عمليات االتصال لتطوير هذه 3رقم ) السؤال .3

 العمليات وتطوير العاملين على تنفيذها؟"

 

اإلعالمية(: السبل الكفيلة لتطوير العاملين على تنفيذ الحمالت 4جدول رقم )

 

 

لتطوير العاملين على تنفيذ الحمالت اإلعالمية من وجهة نظر عينة أن السبل الكفيلة ( 4رقم )وتوضح نتائج الجدول 

، ومن خالل الحصول على شهادة %52.5الدراسة تتم من خالل تنظيم الدورات المتخصصة في القيام بحمالت إعالمية بنسبة 

الهتمام بالحمالت اإلعالمية ، ومن خالل ا%32.5، ومن خالل توفر الميزانية المالية وزيادتها بنسبة %50علمية متخصصة بنسبة 

 .%10القريبة من اهتمامات القارئ بنسبة 

 

 السبل الكفيلة لتطوير العاملين على تنفيذ الحمالت اإلعالمية. (:4الشكل رقم )

 

 المقترحات لزيادة تفاعل الجماهير مع الحمالت اإلعالمية  .4
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 الحملة اإلعالمية.(: يبين مقترحات زيادة تفاعل الجماهير مع 5جدول رقم )

 

 

( أن عملية زيادة تفاعل الجماهير مع الحمالت اإلعالمية من وجهة نظر عينة الدراسة تتم من خالل 5توضح نتائج الجدول رقم )

، ومن خالل اتباع طرق حديثة في تنفيذ الحمالت اإلعالمية بنسبة %62.5إتاحة الفرصة للجمهور للتعليق على الحمالت بنسبة 

، %27.5ن خالل إعطاء الجمهور المشارك في فعاليات الحملة استبانة لمعرفة آراءه ومقترحاته عن الحملة بنسبة ، وم37.5%

 .%17.5ومن خالل وضع زاوية بريد القراء بنسبة 

 

 (: يبين مقترحات زيادة تفاعل الجماهير مع الحملة اإلعالمية.5الشكل رقم )
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 النتائج والتوصيات

 (.%70العينة القائمين باالتصال في الحمالت اإلعالمية من أقسام العالقات العامة هم من االناث بنسبة )أن معظم أفراد  .1

أن معظم أفراد العينة القائمين باالتصال في الحمالت اإلعالمية من أقسام العالقات العامة هم من الشباب وتتراوح  .2

 (.%57.5( بنسبة )35-30أعمارهم من )

ة القائمين باالتصال في الحمالت اإلعالمية من أقسام العالقات العامة هم من المتزوجين بنسبة أن معظم أفراد العين .3

(75%.) 

أن معظم أفراد العينة القائمين باالتصال في الحمالت اإلعالمية من أقسام العالقات العامة هم من حملة درجة البكالوريوس  .4

 (.%77.5بنسبة )

-2قائمين باالتصال في الحمالت اإلعالمية من أقسام العالقات العامة خبرتهم من )( من أفراد العينة ال%40وأن نسبة ) .5

 خبرتهم( منهم %5( سنوات، و )7-5منهم خبرتهم من )( %17.5، و)منهم خبرتهم أقل من سنتين( %35( سنوات، و)4

 سنوات. 10أكثر من ( منهم خبرتهم %2.5( سنوات، و)10-8) من

القائمين باالتصال في الحمالت اإلعالمية من أقسام العالقات العامة هم من الموظفين دون مسميات أن معظم أفراد العينة  .6

 (.%65إدارية بنسبة )

أن هناك اختالف في مستوى موافقة أفرد الدراسة على المعايير عند القائمين على تنفيذ الحمالت اإلعالمية، حيث ترواح  .7

افقون جدا على العبارات ( وأوضحت الدراسة أن أفراد العينة كانوا مو3.58-2.63المتوسط الحسابي لموافقتهم بين )

الحصول على دراسة مؤهلة في اإلعالم " 2،"تحديد األدوار والمسؤوليات بين القائمين على الحملة بوضوح" 3 ق)ر

 ("لمالية المناسبة للحملةتوفر المؤسسة المنظمة للحمل اإلعالمية واالمكانات والموارد البشرية وا" 4،"والعالقات العامة

لتواصل "ا 1)ت رقم المرتبة األولى، ووافق أعضاء العينة على العبارا 4حيث احتلت العبارة رقم  ،تصاعديامرتبة 

تحديد األدوار " 6، "القدرة على تدبير الموارد الالزمة لتنفيذ الحملة" 5،"الداخلي مع الموظفين في مناسباتهم الخاصة

 المرتبة األولى. 6حيث احتلت العبارة رقم  تصاعديامرتبة  "(قائمين على الحملة بوضوحوالمسؤوليات بين ال

أن هناك اختالف في مستوى موافقة أفرد الدراسة على المهارات عند القائمين على تنفيذ الحمالت اإلعالمية، حيث  .8

( وأوضحت الدراسة أن أفراد العينة كانوا موافقون بدرجة ممتاز 3.45-2.55ترواح المتوسط الحسابي لموافقتهم بين )

( مرتبة "القدرة على سرعة القراءة والكتابة" 1ل تحت الضغط"، و"القدرة على العم 2على المهارات في العبارات رقم )

المهارات في العبارات  المرتبة األولى، ووافق أعضاء العينة بدرجة جيد جدا على 2تنازليا حيث احتلت العبارة رقم 

ى التخطيط للحمالت "القدرة عل 4"التعامل مع التقنيات الحديثة المتعلقة بمجال العمل عامة والحمالت خاصة"، و 3رقم )

مرتبة تنازليا حيث احتلت العبارة  " االلمام بما يستجد من أخبار منافسة في مجال الحمالت اإلعالمية"( 5اإلعالمية"، و

 المرتبة األولى. 3رقم 
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أن هناك اختالف في مستوى موافقة أفراد الدراسة على المشاكل والمعوقات التي تواجه القائمين على تنفيذ الحمالت  .9

( وأوضحت الدراسة أن أفراد العينة كانوا موافقون 2.60-2.15اإلعالمية، حيث ترواح المتوسط الحسابي لموافقتهم بين )

" إيجاد االلية المناسبة إليصال  1" قلة اإلمكانات المادية المتاحة "،  5على المشاكل والمعوقات في العبارات رقم )

( مرتبة تنازليا حيث احتلت "عدم توافر البيانات الكافية لوضع خطة الحملة  3رسالة الحملة بالشكل المناسب والدقيق"، 

"عدم قيام  2لمشاكل والمعوقات في العبارات)المرتبة األولى، وأن أعضاء العينة موافقون أحيانا على ا 5العبارة رقم 

"قد ال يكون لدى فريق  4طيط الحلة"، إدارة المنظمة بإجراء لقاء تعريفي بأهمية الحملة لألفراد المسؤولين عن تنفيذ وتخ

 المرتبة األولى.2مرتبة تنازليا حيث احتلت العبارة رقم  العمل المعاف والمهارات الالزمة لصياغة خطة الحملة"(

أن السبل الكفيلة لتطوير العاملين على تنفيذ الحمالت اإلعالمية من وجهة نظر عينة الدراسة تتم من خالل تنظيم الدورات  .10

، %50، ومن خالل الحصول على شهادة علمية متخصصة بنسبة %52.5صصة في القيام بحمالت إعالمية بنسبة المتخ

، ومن خالل االهتمام بالحمالت اإلعالمية القريبة من اهتمامات %32.5ومن خالل توفر الميزانية المالية وزيادتها بنسبة 

 .%10القارئ بنسبة 

حمالت اإلعالمية من وجهة نظر عينة الدراسة تتم من خالل إتاحة الفرصة للجمهور أن عملية زيادة تفاعل الجماهير مع ال .11

، ومن %37.5، ومن خالل اتباع طرق حديثة في تنفيذ الحمالت اإلعالمية بنسبة %62.5للتعليق على الحمالت بنسبة 

، ومن %27.5لحملة بنسبة خالل إعطاء الجمهور المشارك في فعاليات الحملة استبانة لمعرفة آراءه ومقترحاته عن ا

 .%17.5خالل وضع زاوية بريد القراء بنسبة 

 وبناء على النتائج السابقة توصي الباحثة بالتالي:

 .ضرورة إقامة الورشات والدورات التدريبية لإلعالميين بالتعاقد مع المعاهد الدولية المتطورة والمتخصصة 

  بالحمالت اإلعالمية الذي يعزز عملية تبادل الخبرات.التأكيد على أهمية العمل الجماعي في القيام 

 .الدعم المادي والمعنوي للحمالت اإلعالمية التي تهدف للتعريف عن اإلسالم 
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