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 أ
 

 :قدمةم
  ئاتمؤسسات االهيتستعمل من قبل ال أصبحت التي الهامةوداات األ من عالميةاإل الحمالت تعتبر

ــــنش عن عبارة فعالة فهيلها من إمكانيات قاية ا بغية الاصال إلى األهوداف لما  ــ ــ  إلى يهودف اتصالي اطـ
لتكريس  باالتصال القائمبها  يقام التيالمكثفة االمستمرة،  الجهاود خالل من، الجمهار لودى التاعية نشر

ــــهسوا أل المعتمودة التقنيات أبرز اهي من ،القيم االمعتقودات في المجتمع أا بعض أجزائه ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ي اإلقناع اــ
 اتغيير السويم، إلى الطريق االجتماعي الاعي اودفع المعارف زرعاالسعي إلى  ،إلحوداث التغيير الهاودف

 .السويمة اإلنسانية لوطبيعة نافيةالم السواكات
 حيث الجتماعيا أهمية اإلتصال  افيه  تجوىتا االتصحيح،  إلى اإلقناعالحمالت اإلعالمية  سعى تا 

 خالل من لمشكالته، االتصودي بالمجتمع ا المؤسسات لونهاض السوطات لودى الفعالة األوداة عتبرت
  .امجتمعه نفسه اتجاه مسؤاليته تحملإلى  الفرودودفع بت التي اإلقناع قاة عوى االعتماود

،لما لها لودى المجتمع  الغايات التي تستعمل فيها الحمالت اإلعالمية هي تحسين الصارة أهم من لعلا 
ــــمن أهمية بالنسبة لوفرود االمؤسسة في تكاي ــــات ا اآلراء ا إتخاذ القراراتن اإلنطباعـ ــ ، اتشكيل السواك، ــ

كانت موديرية الحماية  قودل، ا أساسيا تسعى إليه جميع المؤسسات هودفا الطيبةفقود أصبحت الصارة الذهنية 
ــالسبمن بين اإلودارات لاالية أم البااقي المودنية  ــ ــ ــ ــالحمالت اإلعالمي اقة لتاظيفـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــمختبة ـ ــ ــأساليبوف ــ ــ ــ  هاـ
ستماالت ــــام اإلنسانيـاإلستعانة بالعوهذه المهمة تقتضي إلى  م،تهاسواك تغييربالمجتمع أفراود  إلقناع هااا  ة ـ

 الكي ،المختوفةااإلتصالية  عالميةاإل ائلاسالتسخير كل  مع ،لتحقيق ذلكإستعمال األسس العومية  ا 
ها االاصال ــــتحسين صارت المتمثل في  هذا الهودف ا إلىموديرية الحماية المودنية لاالية أم البااقي صل ت

نطالقا من هذه المعطيات جاءت ودراستنا ، ا رغابةصارة الذهنية المالإلى  ــالمعنانا  ــ ــ ــ ــ ــ  الحمالت ودار"  ةــ
ــــموديرية الحماية المودنية لاالية أم الب –تحسين صارة الحماية المودنية   في  اإلعالمية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ   ."ااقي نماذجا ــ

فصال تم تناالها عوى النحا  ةخمس مقودمة اضمت  خطة اضع ارتأينامن أجل إنجاز هذا البحث 
 :تياآل
 تحوديود ،سةاالودر  ةومشك تحوديود إلى التطرق ه خالل من تم حيثلوودراسة  جيهالمن اإلطار :األول صلالف

 تاالمتغير  عن تعبر التي يمهالمفا تحوديود ثم ،سةاالودر  ودافهاأ  ميةهأ  تحوديود ،الماضاع إختيار أسباب
 المستخودم جهالمن اهفي بما جيةهالمن ءاتااإلجر  تحوديودسابقة، مع ال ساتاالودر  بعض عرض ثم األساسية
 .البيانات جمع اأودااتته، اعين البحث امجتمع
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 ب
 

أهودافها، أنااع،  ،هميةأ اكل ما يتعوق بها من  اإلعالمية حمالتول الفصل هذا خصص  :الثاني الفصل
 .الخصائص ااألسس، الاسائلالخطاات، 

أهميتها، خصائصها،  مفهامها، أنااعها، ،، تطارهاصارة الذهنيةال الفصل ذاه يتناال  :الثالث لفصلا
 .تهااأبعاودها امكان

، تعريف موديرية الحماية الجزائري اية المودنيةحملتعريف جهاز ال لفصلالتطرق في هذا اتم  :بعاالر  الفصل
 اإلعالمية. هاأنااع حمالت ،لهاالمحوية  البااقي ، التنظيم اإلوداريالمودنية لاالية أم 

 الميودانية البيانات عرض الجوداال اوجانب الميوداني المتمثل في ل الفصل هذا خصص  :الخامس الفصل
 .التعويق عويها اتفسير بعضهاا  سةاودر ول مةاالع النتائج عرض ثم
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 الفصل األول:
 لمف اهيمياو  المنهجي اإلطار
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 :اتهوتساؤل  اإلشكالية -1
 عتبر اإلعالميو  ،الحياة والتخصصات مجاالت شتى في والتنمية التطور تحقيق العالم إلى دولتسعى 

كما زادت  ى الدولإلى مبتغهدا  والوصول األلتحقيق بعاده أاليوم بكل ا عتمد عليهاآلليات التي يأهم  من
على التأثير في الجماهير المتنوعة والمنتشرة في كل  من فعاليته وقدرتهالحديثة  ةولوجيالتطورات التكن

 الدافعة القوة بإعتباره اإلعالمر من الدول في إستخدام يالكثتسارعت  قدو ها، ستقطابه لا  و ، نحاء العالمأ
 األحداث عن والفيديوهات والصور المعلومات ونقل وبثها األخبار نشرعمل على ي والتقدم، حيث للنمو

  .يلقتالم للجمهور ومنتظم مستمر والوقائع بشكل
كما يعتبر من أهم الوسائل التي  وتعديله، السلوك وتغيير اآلراء تشكيل في الفائقة القدرة إلعالمل

 الحوارية أشكاله بمختلف وذلك حياته، على ثرؤ ت التي المشاكلته بتحصل ثقافة المرء وتوعيته و إحاط
 اتاإليجابيات أتيحت بفضل التطور  ه، هذو إبداء اآلراءللتفاعل منحه الفرص زيادة على  التحقيقاتو 

 ومدى فعاليتهل رانظ البالغةة اإلعالم أهمي مدى المؤسسات أدركت ولهذا ،ةوالمعاصر  ةالحديث ةالتكنولوجي
 كانت إذا خاصةوتحسين مردود المؤسسات والهيئات و  الخدمات، أفضل تقديم في الزيادة على قدرته

مخطط لها و  ومدروسة ومتناسقة منظمة مكثفة وقائمة على أساس حمالت إعالمية  االتصالية العملية
 عامال، فهنا تصبح هذه الحمالت من طر  القائم عليها ةاتيجية مضبوطإستر جيد وتسير وفق  بشكل

  . جماهيرها تجاه للمؤسسة االيجابية الصورة على الحفاظ في يساهم ضروريا
 وكسب الجمهور رغبات على التعر  إلى الناجحة لمؤسساتاتسعى  الحمالت اإلعالمية ومن خالل

 أدركت إذ،هاؤ بقا أو زوالها يتوقف هيعل و ترسمها التي السياسات بتنفيذ سيقوم من هو ألنه تأييده، و ثقته
 .الجمهور عن بعيدة عاشت إذا نجاحا تحقق أن يمكن ال أنها المؤسسات هذه

 في عليها كزتر ت التي اآلليات والمؤسسات من أبرزهيئات عالمية التي تتبناها التعتبر الحمالت اإل
 علىعتمد ت نهاأل الثقافية للجمهور، ،االجتماعية البيئة عن المعبرةهي من الوسائل و  أهدافها، تحقيق
 بدقة، المدروسة الجهود من هي مجموعة المستهد ، بالشخص المتعلقة والظرو  للمواقف الدقيق التحليل

 العقلياإلقناع و  العاطفية ساليباأل باستخدام مختلف تبثها التي الرسائل خالل من جمهورها تستهد و 
 تمس االقتصاديةو   جتماعيةاال ثقافية،منها ال عدة أبعاد الحمالت ولتلك المتلقين، سلوكقصد توجيه 

سليم متبعا كل الطرق العلمية والعملية  اإلعالمية و فق تخطيط تعد الحمالتلهذا  ،و الجماعات فراداأل
ة التي تصاليسترتيجيات اإل، مع تحديد اإلعهايضامن دراسات مستفيضة لجميع خطواتها ومعرفة جيدة بمو 

 مضمونها بإختال  تختلف وهيالفئات المستهدفة حتى تحسن من صورتها  إلىينبغي إنتهاجها للوصول 
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 البيئية، التوعية حمالت الدينية، التوعية حمالت فمنها ،ايهواالستراتيجيات المستخدمة ف تعبيرها، وشكل
مديرية الحماية المدنية تهد   التي والتحسيس الوقاية حمالت إلى باإلضافة الصحية، التوعية حمالت

في أخطار تحدق  عالوقائية لدى جمهور المتلقين لتفادي الوقو لوالية أم البواقي من خاللها إلى زرع الثقافة 
 تدعيم القيم االيجابية من خالل لدى الجمهوربحياتهم وممتلكاتهم وكذا تسعى إلى تحسين صورتها الذهنية 

 التي تبثها في المجتمع ونبذ السلبية منها. ،والتصرفات السليمة
اعي أو االتجاه أو السلوك أو الشعور نحو المؤسسة، الصورة الذهنية هي الرأي المفرد أو الجمتعتبر 

 جمهورفإن  مؤسسة كأي ووالعكس صحيح  ،يجابيةاإلتتكون الصورة  هاعندما يتكون شعور بالرضا عن
 الدائم التواصل نتيجة أذهانهم في تكونت عقلية صورة مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي يملكون 

 وتصرفات أفعال لردود عاكسة مرآة كونها في تبرز أهميتها إذ ،تلك العالقات عن المتولدة واالحتكاكات
مديرية الحماية المدنية لوالية أم  تجاها يتصر  فرد كل أن حيث ،نحو هذا الجهاز الحساس الجمهور
 . امعه المباشرة غير أو المباشرة التجارب نتيجة ةمتشكل عنها اتانطباع من يحمله ما ناء علىبالبواقي 

وتشكيل صورة  الجمهور تسعى مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي لكسب رضا ذا المنطلقومن ه
في تقديم خدمة عمومية متميزة،  مهامها المتمثلة تنفيذنجاح رسالتها و أداء و ذهنية إيجابية حتى تتمكن من 

 في جميع عملياتها وتفادي المنحى قدرة عالية في بلوغ األهدا  لخدمة المجتمع، وكسب تأييدهتحقيق و 
ولبلوغ  والصراعات، الحروب تسببه ما نسبتها التي تفوق  كبيرةال والمادية البشرية التصاعدي في الخسائر

نطالقا مما سبق جاء  وعدم رغبته في التغيير، ،القديمة اتهياألهدا  وتفادي تمسك المجتمع بسلوك وا 
 ل الرئيس:اؤ التس

 ؟بأم البواقي  عالمية في تحسين صورة الحماية المدنيةلحمالت اإلاالذي تلعبه  دورالما هو  -
 :التالية الفرعية األسئلة من مجموعة الرئيسي التساؤل هذا تحت ويندرج

للحمالت اإلعالمية التي تقوم بها مديرية الحماية المدنية لوالية  أفراد عينة البحث تعرضما مدى  -
 أم البواقي؟

المستخدمة في الحمالت التي تقوم بها مديرية الحماية واإلتصالية ما هي أهم الوسائل اإلعالمية  -
 المدنية لوالية أم البواقي؟

 ما مدى مساهمة الحمالت اإلعالمية في تشكيل صورة الحماية المدنية؟ -
 أم البواقي؟ عن مديرية الحماية المدنية لواليةبحوثين لدى الم تماهي الصورة الذهنية التي تشكل -
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ــالتي نظمتهما التقييم السائد لديهم حول مختلف النشاطات   - ــ ــ ــا مديـ ــ ــ ــ ــ ــــرية الحمايـ ــ ة المدنية لوالية ـ
 أم البواقي؟

 : فرضيات الدراسة -2
 لفرض الرئيسيا: 
المدنية لولية أم اما في تحسين صورة مديرية الحماية ـــــــة دورا هــــــالت العالميـــــــتلعب الحم  -

 .لدى جمهورها البواقي
 الثانوية الفروض: 

 .ماية المدنية لوالية أم البواقييتعرض الجمهور الخارجي للحمالت اإلعالمية التي تقوم بها مديرية الح -
  .في نشر حمالتها اإلعالمية كل الوسائل اإلعالمية على تعتمد مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي -
ــتساهم الحمالت اإلعالمية في تشكي - ــ ــ ــ المدنية لوالية أم  مديرية الحمايةعن  جمهوراللدى ل صورة جيدة ــ

 .البواقي
 .إيجابيالمدنية لوالية أم البواقي  نشاطات مديرية الحمايةمختلف التقييم السائد لدى الجمهور حول   -

 :الموضوع اختيار أسباب -3
 :اآلتيك انذكره وموضوعية ذاتية أسباب إلى راجع الموضوع هذا اختيار كان لقد
 ذاتية أسباب: 

 .تطورها اعد فيتس التيو صورة الذهنية للمؤسسة التي تكتسيها ال البالغة لألهمية الشخصية ةمالحظال 1-
  .اإلعالم وسائل فيها بما الجميع مسؤوليةحماية األرواح والممتلكات  بأن ةقناعال 2-
 وبالذاتعامة العالقات وال تصالاإلو  عالماإل تخصص ميدان في النظرية المعار  اختبار في الرغبة3-
 .الميداني العمل خالل من اإلعالمية الحمالت موضوع في

 الموضوعية األسباب: 
 خدمة من تقدمه لما وذلك الحمالت من النوع بشكل عام بهذا يةوالمؤسسات الدول السلطات هتمامإ  - 1

 .لصالح العامل
 الجمهور اهتمام عدم مقدمتها وفي يةو والتوع اإلعالمية الحمالت تواجه التي والتحديات الصعوبات  - 2

 .التغيير في الرغبة وعدم القديم بالسلوك وتمسكه وعناده برسائلها



ــل األول ــ ــ ــ ــ ــة ...................................:الفصـ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار المنهجي للدراسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلطـ  
 

5 
 

ــــنظيمن خالل ت الفعال االتصال يةأهم إبراز -3 ــ ــ ــ ــ ــ ــ تسعى   أكاديمية علمية بطريقة اإلعالمية الحمالت مــ
صورة  نتيجة تشكل، التي تحافظ على حياتهو  الجيدة والصحيحة اتبالعاد إلى التمسك الجمهور لدفع

 ذهنية جيدة لديه عن جهاز الحماية المدنية.

 :ةأهمية الدراس-4
ــب هذه الدراسة الموسومة وتستمد ــ  ة المدنية اإلعالمية في تحسين الصورة الذهنية للحماي دور الحمالت :ـ

 :يلي فيما يمكننا ذكرها  خرىاأل عتباراتاإلو  األسباب هذه من أم البواقي  أهميتها لوالية
 واألخطار المشاكل ضخامة ظل في خصوصا منها، الميدانية السيما العلمية للبحوث الكبيرة األهمية  -

لحمايتهم تسعى الحماية المدنية من خالل ممارسة نشاطها العملي والوقائي  التيجهها الجمهور، و االتي يو 
 .الحفاظ على ممتلكاتهمو 

          توعوي  عمل لكل واألساسي األول الهد  باعتباره اإلعالمية لحمالتا جمهور دراسة أهمية  -
، الحماية المدنيةفي تحسين الصورة الذهنية لجهاز ة الحمالت من خالل معرفة مدى مساهموتحسيسي 

تقوم بها مصالح الحماية المدنية تي ال الحمالت اإلعالمية تقييم طرق  أهم إحدى تمثل دراسته أن كما
خضاع اإلحصائيات جانب إلى ،لوالية أم البواقي  يستدعيالذي  التحليل إلى الحمالت هذه رسائل وا 

ستفادتهم منها، ،ورفة توجهات وتعرض الجمهعر وم تقييمها  نسعى ما وهو ومدى إقبال األفراد عليها وا 
 .الدراسة هذه خالل من إليه لوصولل

 يمكن حلول واقتراحات ونتائج معلومات من الدراسة هذه ستقدمه وما والتطبيقية العملية األهمية  -
 إتجاه الجمهور أنماط وسلوكات ، مع معرفةبها في تعديل أو تصحيح رسائلها اإلعالمية االستعانة
  الحمالت.

 :أهداف الدراسة -5
 :تيةاآلهدا  تسعى الدراسة إلى تحقيق األ 

 الدور الذي تلعبه الحمالت اإلعالمية في تحسين الصورة الذهنية للحماية المدنية.التعر  على  -
 .أوقات التعرض للحمالت اإلعالميةالتعر  على أنماط و  -
 فعالية رسائلها.من الحمالت اإلعالمية و  إلستفادةمعرفة مدى ا -
      لدى عينة البحث ديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقيلم الذهنية الصورة واقع عن الكشف -

 .الذهنية تهاالحمالت اإلعالمية لغرض تحسين صور  من االستفادةتحقيق  يةوكيف
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لمديرية الحماية المدنية  الذهنية الصورة تحسين في تساهم أن يمكن محددة توصيات إلى الوصول -
 . عينة البحث لهاأفراد من خالل تقييم  لوالية أم البواقي

 الدراسة مفاهيم ضبط

 :على النحو اآلتي الدراسةالمستخدمة في مصطلحات تعرف ال -6
 الدور -أ
 اصطالحا: 
 بالمعنى اللغة معاجم في لها وجود وال الترجمة، طريق عن لغتنا دخلت التي الكلمات نم دور كلمة

 .ا  حالي فيه تستخدم الذي
 من المتوقع السلوك " بأنه االجتماعية العلوم مصطلحات معجم في الدور " بدوي زكي احمد عرفه

 فإن الجماعة، في الفرد مكانة إلى المركز يشير فبينما الفرد لمركز الدينامي والجانب الجماعة، في الفرد
ــتوقعات ضوء في الفرد سلوك ويحددز. المرك يتطلبه الذي السلوك نموذج إلى يشير وردال ــ ــ ــ ــــوتوقع هــ ــ ــ ــ ــ  اتـ

ــــوه منه اآلخرين ــبفه تتأثر التوقعات ذهــ ــ ــ ــ ــــواآلخ الفرد مــ ــ ــ  بمركزه المرتبطة والواجبات للحقوق  رينـ
 الثقافة في السلوك مستويات في الجماعة تتقنها التي األفعال تلك تتضمن الدور وحدود االجتماعي،

 "1السائدة
  ئيااإجر: 

 الحمالت بها تقوم التي والمسؤوليات امـالمه قصد بهي سةاالدر  هذه في: ئيا  اإجر  الدور مفهوم -
ــــاإلع ــ ــ ــ يصالو  رو هجمالتلقين التصرفات السليمة والصحيحة لدى و  تعميق تجاه الميةــ  اتالمعلوم ا 

  سليمإجتماعي  سلوك   اكتساب في منها االستفادةالمتلقين  خاللها من ستطيعي التي السليمةتصرفات الو 
 .وتكوين صورة ذهنية جيدة للحماية المدنية

 الحملة: كلمة  -ب
 لغة : 
 ذات عملية كل، الكرة في الحرب وهي" عسكرية حملة "واحدة دفعة يحمل ما وهو "  حمالت " جمع

 .2 دعائي وهد  معينة مدة

                                                                 

  .395، ص1993 ط، بيروت، د مكتبة لبنان، ،الجتماعية العلوم مصطلحات معجم ،زكي أحمد بدوي،  1 
  .156، ص 1908، 1، م1طبيروت، لبنان،  ، المطبعة الكاثوليكية،المنجد في اللغة واألعالم ،لويس معلو  2 
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تخريب حمل: فالن على القوم كشف عن أغراضهم الشريرة، حملة على دعاة ال حمل:حملة على العدو 
 .1هاجم وحملكر و 
 اصطالحا: 
ــنسب زيادة يستهد  مكمح برنامج وعمل وتنفيذ تصميم ا:أنه على عموما الحمالت تعر   ــ ــ ــ ــ  تقبل ةـ

ــاجتماعكرة ف ــ ــ ــأخذي المستهدفة الجماهير لدى معين سلوك أو عادة اکتساب أو يةــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  عتباراإل في نــ
 .2التسويق وبحوث والتوزيع والترويج والمنهج التخطيط
  :إجرائيا 

تهد  من ة المدنية لوالية أم البواقي مجموعة من النشاطات اإلتصالية التي تقوم به مديرية الحماي
 هور باإلعتماد على وسائلالسلوك وتصرفات الجمخاللها إلى تقديم معلومات صحيحة بغية تغيير 

 .اإلعالم
 :اإلعالمكلمة  -ج
 علم" :العرب لسانفي  جاء، إخبارا وأخبره إبالغا أبلغه مثل إعالما أعلمه يقال "أعلم" من ةكلمة مشتق 

   .3 إياه وأعلمني فالن خبر لي استعلم ل:ويقا علموه أي الجميع وتعالمه وتفقه تعلم أي وفقه،
 إصطالحا: 

 دقيقة صادقة وموضوعات وأخبار واضحة وحقائق صحيحة معلومات وتقديم نشر عملية ": اإلعالم -
 .4العام  للصالح خدمة مصادرها ذكر مع للجماهير راجحة وآراء منطقية وأفكار محددة ووقائع

ــالجهمجموعة  :اإلعالمية الحملة - ــ ــــرسومة إلحداث تأثير في مجموعالم ودـ ــ ــ ــ ة من الناس خالل فترة ـ
نحو ع رصد وتقويم نتائج التأثير والعمل على توجيهها م، وذلك بإستخدام وسائل اإلتصال زمنية معلومة

 .5 ةتحقيق الهد  من الحمل
 
 

                                                                 

 .405، ص 2008 القاهرة، مصر،  ، دار الحديث،القاموس المحيط ،مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي 1 
 ص  ، 1،2007ط ، مصر ،الکتب عالم ،اإلعالمية الحملة وتخطيط الجتماعي التسويق ،البکري المنعم عبد ةفؤاد  2 

.62 
   .871، ص 4، م 1944بيروت،  ، دار صادر،لسان العرب ،رأبن منظو   3 

 .116ص ،1999  ،1ط الجامعية، المعرفة دار  ، اإلسكندرية،واإلعالم التصال سيكولوجية ،دويدار الفتاح عبد  4 
 .76، ص 2015، 1ط الرياض، السعودية، ، مكتبة الشقري،الحمالت عبر اإلعالم الجديد ،عليوةحنان  5 
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 إجرائيا: 
 :اإلعالمية ملةالح -
 اتجاه نحو الجمهور لتوجيه اإلعالم وسائل استخدامب ةمن النشاطات اإلتصالية المخطط مجموعة هي

ــــخدم  الخاصة واالتجاهات السلوكيات وتغيير تعديل أو ومعلومات معار  تقديممن خالل معين  ــ ــ ــ ــ  ةــ
 بين مديرية الحماية المدنية لوالية بينهم و وربط عالقات قوية  اإلقناع  طريق عن وذلك العامة للمصلحة

 .الذهنية تهابهد  تحسين صور  ذلكأم البواقي، و 
 :الصورة الذهنية-د 

 .مصطلح ينقسم إلى كلمتين هما الصورة، الذهنية
 لغة:  

 الصفة، صفات يصور،  ما كل لوجه، ا ، الشيءالذي يتميز به الشكل  وتعني صور، جمع  :الصورة -
 .1  المميزة الشيء

 .2و صفته  الشيءو هيئته وحقيقة  الشيء: ظاهر الصورة في معجم لسان العرب
 .3  .القوة الفطنة، العقل، الفهم، :وهو أذهان جمعه الذهن: )مفردة( الذهنية -
 استداللهو  إدراكه، ويكونها الذهن في ضوء ظاهرهو  تهفي هيئته وحقيق يءصورة الشلصورة الذهنية: ا -

 لألشياء.
 إصطالحا: 

 هاذالقديمة والجديدة اإليجابية منها والسلبية التي يأخ مجموعة األحكام و التصورات واإلنطباعات 
قويمه لهذا الشخص و لتحديد موقفه و خر ويستخدمها منطلقا أساسيا لتآشخص أو جماعة أو مجتمع عن 

 .4سلوكه إزاءه 
 
 
 

                                                                 

 .56، ص2014 ، 1عمان، األردن، ط ، دار أسامة للنشر والتوزيع،الصورة الذهنية في العالقات العامة،باقرموسى   1 
  .473، ص مرجع سابق ،أبن منظور 2 
 .503، ص 1992،د ط لبنان، بيروت، للماليين، العلم دار ،قاموس الرائد ،جبرانمسعود  3 
 .57مرجع سابق، ص  ،باقرموسى  4 
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 إجرائيا نيةهالذ الصورة: 
ــلموجا األفكار هي ــ ــ ــ ــهالجم عقول في ودةـ ــ ــ ــ ــ تؤسس  والتي حماية المدنية لوالية أم البواقمديرية ال عن ورـ
 بطبيعة األفراد تتأثر الصورة تلك أن شك والمنها  وخبرات معلومات من هيتلقون ما على بناء   وتبنى
 .والنوعية الشخصية مهوسمات
 لغة الحماية المدنية: 
 .1موصيانته مقايتهو و  ينحماية المواطن ،صيانةو  حفظمصدر حمى  :الحماية -
  .تقدم، رقي، حضارةالمدنية:  -

 .2الخلقييقابلها الجانب الفكري والروحي و الجانب المادي من الحضارة والعمران 
رة موضوعة تحت وصاية وزا ،مكلف بحماية األشخاص والممتلكات هي مرفق عمومي :الحماية المدنية-

ــالتطورات التكنولوجية والنتتطور طبيعة مهامها باستمرار لمسايرة ، و الداخلية والجماعات المحلية ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ مو ـ
عملي ( لضمان التكفل الخاص بالمهمة اإلنسانية تتمتع بتنظيم إداري ) تقني و  ،غرافي في الوطنو الديم

 .3المكلفة بها
 :لدراسات السابقةا -7

 الحمالت في المطبقة العمومي االتصال تقنيات تطبيقات: عنوان تحت بوخبزة، نبيلة للباحثة دراسة
 إلعالما علوم في دولة دكتوراه شهادة لنيل مقدمة أطروحة -و ميدانية  نظرية دراسة  - المتلفزة العمومية
 .  2007-2006 الجزائر، جامعة واالتصال، اإلعالم علوم سمق واالتصال
 من الوقاية ميدان في تطبيقاته تتم وكيف الجزائر، في العمومي االتصال فعالية مدى حول الدراسة إشكالية
  الحمالت في اإلقناع تقنيات إلى التطرق  مع والتكهرب، الغاز تسرب عن الناجمة ليةز المن الحوادث

 مؤسسة تعدها التي التحسيسية لرسالةا الذي تحدثه  ثرللوقو  على األ ةحيث سعت الباحث لعمومية،ا
 الباحثة ولخصت بالعاصمة، القاطنينمجموعة من األحياء ختارة من معينة الدراسة ال على "سونلغاز"

   :التالي الجوهري التساؤل في بحثها إشكالية

                                                                 

 .403، مرجع سابق، ص دين محمد بن يعقوب الفيروز اباديمجد ال 1 
 .214، ص ، مرجع سابقدين محمد بن يعقوب الفيروز اباديمجد ال 2 

3  www.ecole nationale d administration.com 05/04/2022 a13 :30m 

http://www.ecole/
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 في سونلغاز شركة لحساب المتلفزة العمومية اإلعالمية للحمالت الوقائية الرسائل ساهمت مدى أي إلى
 الغاز تسربات من الناجمة الحوادث من الوقاية بمتطلبات وتثقيفهم وتوعيتهم الجمهور أفراد تحسيس

 .والتكهرب؟
 محاولة في وهذا فرعية، تساؤالت عدة إلى الرئيسي التساؤل هذا الباحثة فككت اإلشكالية هذه ولمعالجة

 :يلي كما وهي المدروسة، الظاهرة جوانب مختلف على الضوء لتسليط منها
 الغاز تسرب عن الناجمة للحوادث المكافحة المتلفزة لإلعالنات المستجوب الجمهور متابعة مدى ما  -

 .والتكهرب؟
 في تغيير إحداث في الجزائري التلفزيون  يقدمها التي العمومية اإلعالمية الحمالت تساهم هل -  

 .والتكهرب؟ الغاز تسرب عن الناجمة الحوادث نحو السلوكات
 .اإلعالنات؟ لهذه تعرضه خالل من ومعار  معلومات على المبحوث الجمهور يتحصل هل  -
 .سلوكياته؟ يغير المستجوب الجمهور جعل التحسيسية اإلعالنات استطاعت هل  -
 .؟ وانتباهه المبحوث الجمهور أفراد اهتمام المتلفزة العمومية اإلعالنات تثير هل - 
 إعتمدت الباحثة في هذه الدراسة الجمع بين األسلوب الوصفي الدراسة في المستخدم المنهج :

تفسير الظاهرة حتى الوصول إلى التنبؤ من وتحليل و طار المنهج المسحي لوصف التحليلي في إ
 على المبحوثين.خالل إستكشا  تأثير الرسالة اإلعالمية 

 هي العينة العمدية أو القصدية من جملة و  قامت الباحثة بإختيار عينة غير إحتمالية: عينة الدراسة
المشاهدين لإلعالنات التلفزيونية وتم تحديد العدد حسب رغبة الباحثة من أحياء في العاصمة من 
باش جراح )حي قصديري(، حيدرة )حي راقي(، القبة )حي متوسط(، تم تقسييم العينة حسب المستوى 

جراء الدراسة وتقييم التعرض إل 2007ر واإلقتصادي، واإلجتماعي، وحدد شهر يناي الثقافي
 .2006/2007عالنات خالل سنتي لإل

 باالتصال المتعلقة المعطياتفي  صو أشارت إلى النق على التلفزيون كوسيلة إتصالية الباحثةركزت 
 اإلعالنية والرسائل الحمالت أثر خالل من دراسته إلى اهب أدى الذي األمر ،بهذا الجهاز العمومي
 على فيها اعتمدت والتي االستطالعية االستكشافية الناحية من المبحوث الجمهور على المتلفزة العمومية
مجموعة  إلى الدراسة خلصتوقد  ،مفردة 300 بــ هاتمفردا عدد عينة الباحثة واختارت المسحي، المنهج
 :أهمها النتائجمن 
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   بثها وقت مناسبة عدم وكذا اإلعالنات لهذه المخصصة المدة كفاية عدم على العينة أفراد أغلب أكد  -
 .يومي بشكل اإلعالنات هذه تقديم يكون  أن غالبيتهم وفضلت

 أن يعتبرون  كما النساء، أو الرجال طر  من اإلعالنات تقديم في فرقا المدروسة العينة غالبية تجد ال -
رشادات نصائح بشكل اإلعالنات هذه تقديم  بالجمهور اهتمام هناك أن إلظهار طريقة أحسن هي وا 

 أقل وبنسبة الفكاهي األسلوب ثم التخويف أسلوب ذلك تلى نظرهم، وجهة من مصالحه على وحرصا
 .األمر أسلوب

 بشكل المعلومات انتقال يضمن الذي الشخصي لالتصال الكبيرة األهمية على الدراسة نتائج كشفت  -
 طالب والتي التنشئة فضاءات أعرق  تعتبر والتي والمدرسة كالعائلة األولية الجماعات داخل مباشر

 .الوقاية مجال في باستغاللها المبحوثون 
تهم الفردية عن طريق الفضول أو لفائدتهم الشخصية يان كانت بإمكانالمعرفة التي إكتسبها المبحوثو  إن -

بتكثيف الحمالت لبون هذا ما جعلهم يطبوه من خالل تجربتهم في الحياة و أو كما تلقوه من تعلم أو ما إكتس
 .ا قصد نشر المعرفة على نطاق واسعتعبئة الناس عمومالتحسيسية و 

أن الدور الوقائي لإلعالنات )الحمالت اإلعالمية( كان فعاال إلى حد ما، وهذا يتجلى من خالل تعميم  -
  .خرآإلى نة بالرغم من متابعتهم التي تتم من حين ية أفراد العيالمعرفة الضرورية والتي إكتسبها أغلب

 أوجه التشابه مع الدراسة: 
مع تركيزها على  في المتغير المستقل وهو الحمالت اإلعالمية مع دراستنا شترك هذه الدراسةت -

 .وسيلة إعالمية واحدة
 .الدراسةأداة ، المنهج و نوع الدراسةفي منهجيا  دراستنا فق معتت  -
   .العينة في نوعمعها تفق ت -

  اإلختالف مع الدراسةأوجه: 
 حمالت اإلعالميةمن خالل أثر الالتابع في هذه الدراسة تدرس الباحث  ختلف في المتغيرت -

            اإلستكشافية  الناحية من المبحوث الجمهور على المتلفزة العمومية اإلعالنية والرسائل
 .س دورها في تحسين الصورة الذهنيةواإلستطالعية، ونحن ندر 

على عكس دراستنا نقتصر على  غة التي يفضلها الجمهوراإلقناعية واللتدرس الباحثة األساليب  -
  .الذي تلعبه الحمالت اإلعالمية دورال
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 الدراسة الثانية : 
ة بالتوعية المرورية ـــــــــــــــاإلذاعية الخاص ميةالعاإل الحمالت :تباني عبير الموسومة للباحثة راسةد
الماجستير  شهادة لنيل قدمةذكرة مم عينة من السائقين بولية سطيف ميدانية على دراسةلجزائر افي 
 .2012-2011 ،محمد خيضر بسكرة جامعة ،عالم المجتمعوسائل اإل واالتصال قسم علوم اإلعالم في

    عالمية(الخاصة بالتوعية المروريةالحمالت اإلعالمية ) الفواصل اإل فعالية مدى حول الدراسة إشكالية
مليات التوعية اإلعالمية حول حوادث المرور في ع تتم وكيف ،و المقدمة من إذاعة سطيف الجهوية

ومعرفة كيفية تكيف الرسالة اإلعالمية عبر مختلف الوسائل اإلعالمية، وخاصة إذاعة سطيف  ،الجزائر
 الفرد لتركيبة رسائل الردع و اإلجراءات القانونية  المالئمة ستخداما  ي كثفت عمليات الضبط الميداني و الت

 تتمحور حول والتي ةدراسهذه ال خالل من إليه للوصول سعىت الذي األمر وهو ،وطبيعته الجزائري
 :التالي الرئيسي التساؤل

 طرف من والمقدمة المرورية بالتوعية لخاصةا اإلعالنية الفواصل اإلعالمية الحمالت فعالية مدى ما -
 الجهوية؟ سطيف إذاعة

 :التالية الفرعية التساؤالت التساؤل هذا ضمن ويندرج
 طر  من المقدمة المرورية بالتوعية الخاصة اإلعالنية للفواصل السائقين جمهور تعرض مدى ما  -

 .الجهوية؟ إذاعة سطيف
 .؟ المرورية بالتوعية الخاصة اإلعالنية الفواصل هذه محتوى في السائقين جمهور أراء هي ما  -
 .ولمضامينها؟ المرورية بالتوعية الخاصة اإلعالنية الفواصل لهذه السائقين جمهور تذكر مدى ما  -
 بوالية السائقين لجمهور السلوكي المستوى على التأثير( مستقل كمتغيرل )الفواص هذه استطاعت هل  -

 .سطيف؟
 من يعتبر الباحثة في هذه الدراسة المنهج المسحي والذي : إعتمدتالمنهج المستخدم في الدراسة 

الوصفية وتحليل وتفسير  خاصة اإلعالمية الدراسات مجال في المستخدمة العلمية المناهج أبرز
 الظاهرة.

 قامت الباحثة بإختيار عينة غير إحتمالية وهي العينة العمدية أو القصدية نظرا : عينة الدراسة
ال مجال فيها  فقامت الباحثة بإختيارها بطريقة تحكيمية ،عشوائية بطريقة للعينة لصعوبة اختيارها

 :خصائصهم في الذين تتمثل مفردة )سائق( 100للصدفة من جملة السائقين قدر عددهم 
 ."الهضاب"الجهوية  إلذاعة سطيف المستمعين من المستجوبون  السائقون  يكون  أن ضرورة  -
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 أهم النتائج: 
 المرورية بالتوعية الخاصة اإلعالمية الحمالت فعالية مدى على التعر  الدراسة هذه استهدفت

 بوالية السائقين من عينة على ميدانية دراسة خالل من وذلك الجهوية، سطيف إذاعة طر  من والمقدمة
 على الضوء تسليط خالل من وذلك، المرورية للحوادث تسجيال الواليات أكثر ضمن ترتب لتيا سطيف

 أرائهم وعلى ،تهااولمحتوي لها السائقين جمهور وتذكر تعرض مدى وعلى اإلعالمية، الحمالت هذه
 إلى ضافةتها وا  وتوجيها نصائحهاتهم و وسلوكا معارفهم تأثر مدى وعلى مضامينها، نحو تهموتوجها
 .المرورية التوعية عملية في القانون  يلعبه أن يمكن الذي الدور في نظرهم وجهة على التعر 
 :التالية النتائج عن الدراسة هذه أسفرت وقد

 الفواصل اإلذاعية اإلعالمية للحمالت السائقين جمهور تعرض بمدى يتعلق فيما الدراسة نتائج ظهرتأ -
 إلى ذلك ويرجع الفواصل هذه إلى يستمعون  السائقين أغلبية :أن المرورية بالتوعية لخاصةا اإلعالنية

 ما التعرض ألجندة واقتحامه بثه واستمرار وتكرار مدته قصر حيث من اإلعالمي النوع هذا خصوصية
 لهذه االستماع طبيعة أن إال الخصائص هذه من الرغم وعلى لكن أكبر، له التعرض احتمال يجعل

 المستوى السن،) السوسيوديمغرافية المتغيرات األحيان غالبية في وتحكمها السائقين بين تختلف الفواصل
 .(التعليمي

ن نسبة عبرت -  وبطريقة بهم بهاإعجا لعدم نظرا الفواصل لهذه استماعها عدم عن نسبيا ضئيلة كانت وا 
 أسلوب على المتواصل اعتمادها جراء منها لتشاؤمهم أو ،تهابموضوعا اهتمامهم لعدم أو تقديمها،
 .نظرهم وجهة من منها والجدوى العائد النعدام وكذا والترهيب، التخويف
 الفواصل اإلعالمية للحمالت السائقين جمهور تعرض مدى عن واضحة صورة تقدم المعطيات هذه إن

 على جلي وبشكل اإلعالمي النوع هذا خصائص تأثير يظهر حيث المرورية، بالتوعية لخاصةا اإلعالنية
 من األول الشطر تحقق التعرض نسبة ارتفاع أن القول يمكن ومنه له، السائقين لجمهور الكبير التعرض
 وعلى ناحية من التعرض إمكانية على الفعالية مدى قياس باعتماد القائلة اإلعالمية الرسائل فعالية معادلة
 .ثانية ناحية من التعرض هذا من المحتمل الشخصي العائد

 المستوى الجنس، السن، ) الدراسة في ابه المعمول السوسيوديمغرافية المتغيرات تأثير النتائج ظهرتأ -
 استماع طبيعة على تأثيرا السن لمتغير نإ، السائقين جمهور وسلوكات وتوجهات آراء على (الدراسي
 في كبير تأثير التعليمي المستوى ولمتغير المرورية، بالحوادث الخاصة اإلعالنية للفواصل السائقين

 هذا أن كما التعليمي، المستوى بارتفاع ترتفع وتركيز باهتمام االستماع زيادة أن حيث أيضا ذلك
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 حيث المرورية، للحوادث التعرض مرات عدد انخفاض على أيضا أثر التعليمي المستوى في االرتفاع
 االنترنت وعلى الجماهيري االتصال وسائل على العليا التعليمية المستويات مبحوثي اعتماد زاد

 المستويات ذوو السائقين أن حين في المعلومات، على الحصول في مبادرة األكثر الفئة هذه واعتبرت
الشخصية و الطرق المباشرة في الحصول على  االتصاالت على اعتمدوا والدنيا المتوسطة التعليمية

ــــاإلعالمي الرسالة فعالية كون  ومن الميدانية الدراسة نتائج من انطالقا المعلومات  ــ  على تتوقف ةـ
 .التعرض هذا من المحتمل والعائد التعرض إمكانية هما عاملين

 بالتوعية الخاصة اإلعالنية الفواصل لهذه السائقين جمهور طر  من معتبرة تعرض نسبة تسجيل -
 يعتبر التعرض حجم أن من الرغم وعلى الفواصل، هذه لمحتوى معتبرة تذكر نسبة وكذا المرورية،

 ينعكس لم ذلك أن إال وفعاليتها، الحملة نجاح مدى لتقييم عليها االعتماد يمكن التي المعايير أهم
ــاآلن التأثير دورها يتعدى لم حيث للسائقين السلوكي المستوى على إيجابا ــ ــ ــ  . السائقين سلوكات في يـ

 أوجه التشابه مع الدراسة: 
مع تركيزها على  في المتغير المستقل وهو الحمالت اإلعالمية مع دراستنا شترك هذه الدراسةت -

 .وسيلة إعالمية واحدة
 نوع الدراسة، المنهج و أداة الدراسة.في تفق معها منهجيا ت  -
 .تفق في نوع العينة القصديةت -

 أوجه اإلختالف مع الدراسة: 
في  حمالت اإلعالميةمن خالل أثر ال ةختلف في المتغير التابع في هذه الدراسة تدرس الباحثت -

س دورها سائقين، ونحن ندر ال جمهورعينة من  علىالتوعية المرورية في الجزائر دراسة ميدانية 
 في تحسين الصورة الذهنية.

على عكس دراستنا نقتصر دور الذي يلعبه القانون في عملية التوعية المرورية التدرس الباحثة  -
  .دور الذي تلعبه الحمالت اإلعالميةالعلى 

 :المنهج المستخدم في دراستنانوع الدراسة و  -8
مديرية الحماية  الحماية المدنية ) تحسين صورة في اإلعالمية الحمالت دور  "الدراسة هذه تندرج

 الظواهر بدراسة فيها البحث يرتبط التي الوصفية الدراسة ضمن ،(نموذجاالمدنية لولية ام البواقي 



ــل األول ــ ــ ــ ــ ــة ...................................:الفصـ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار المنهجي للدراسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلطـ  
 

15 
 

 بدراسةالوصفية   الدراسات تمته كما، ذلك في المؤثرة والعوامل اوأشكاله خصائصها حيث من واألحداث
 .واألحداث الظواهر حاضر
 التي والظواهر المشكالت بعض لالستخدام لدراسة قابلية األكثر األسلوب مثلت:  ةالوصفي فالدراسة إذن
 .1ووسائله  باإلعالم عالقته في نظره ووجهات وآرائه ومواقفه باإلنسان تتصل
ة أو موقف أو مجموعة من الناس أو مجموعة من هر اظالراهنة المتعلقة بطبيعة  ة للحقائقسادر 
ــاألح ــ ــ ــ ــ ــ  ويهد  واألبعاد الجوانب جميع مع توصيفها طريق عن أو مجموعة من األوضاع داثـ

ــوالعالق األسباب وتحديد الحلول الستخالص ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  تحديد وكذلك واألحداث الظواهر هذه إلى أدت التي اتــ
 هذه بمستقبل التنبؤ في منها لالستفادة فيها المؤثرة الخارجية والعوامل البعض بعضها مع العالقات
 .2 والظواهر األحداث

 :المستخدم المنهج 2-
ــــستخدمي التيالمنهج المالئم لمثل هذه الدراسات هو المنهج المسحي، الذي يعتبر أهم المناهج  ــ ــ ــ ــ  اهـ

 وتعميمها تطبيقها يمكن موضوعية علمية نتائج إلى الوصول بغية تهدراس مراحل كل في ويتبعه الباحث
  .مستقبال

 أو جماعة، أو تمعلمج معين واقع وتقرير وصف إلىيهد  المنهج المسحي من أبرز المناهج و ويعتبر 
ــالمس طريقة وتهد  الدراسة، إجراء بوقت حددةم زمنية فترة في محدد نظام ــ ــ ــالحص إلى حــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــع ولـ ــ ــ ــ ــ  لىــ

 أن شريطة العلمي، البحث أدوات من بالعديد ذلك في مستعينة المجتمع المبحوث عن الالزمة المعلومات
 .3القريب المستقبل في باستمرارها تسمح بدرجة مرتبة ومصنفة المعلومات تلك تكون 

مدى الدور الذي تلعبه الحمالت اإلعالمية في تحسين صورة  وصفإلى  الدراسة هذه خالل من نسعى
 الحمالت هذه مضمون الحماية المدنية لمديرية أم البواقي، حيث سنقوم بمعرفة آراء الجمهور حول 

 وصوالكيف ساهمت في تحسين الصورة الذهنية لجهاز الحماية المدنية و  ،منها متهاستفاد ومدى اإلعالمية
 أو كبير جغرافي نطاق على عادة المسح أسلوب يطبققد و  .والتوصيات الحلول تراحواق الدراسة نتائج إلى

                                                                 

  ،2، مصر، طالقاهرة والتوزيع، للنشر الفجر دار ،والجتماعية اإلعالمية البحوث أساسيات، حجاب منير محمد  1 
 .82ص ،2003

 22006،مصر ، طالكتاب، القاهرة ،  عالم ،العلمي البحث مناهج في دراسات :اإلعالم بحوث  :حسين محمد سمير. 2 
 .131ص ،

 ،2الجزائر، ط الجامعية، المطبوعات ديوان ،والتصال اإلعالم علوم في العلمي البحث مناهج ،مرسلي بن أحمد 3 
 .283ص ،2005
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 في الباحث مساعدة أجل من كبيرة عيناتولكن عند إستخدام  العينة، بطريقة أو شامل مسحب صغير،
 .، و تقليل نسبة الخطأدقيقة نتائج على الحصول

 :الدراسة وعينة البحث مجتمع -9
 :الدراسة مجتمع 1-

، ويمثل حث دراستها لتحقيق نتائج البحثالمجتمع األكبر أو مجموعة المفردات التي يستهد  الباهو 
هذا المجتمع الكل أو المجموع األكبر للمجتمع المستهد  الذي يهد  الباحث دراسته و يتم تعميم نتائج 

ه فيتم التركيز لضخامتالدراسة على كل مفرداته، إال أنه يصعب الوصول إلى هذا المجتمع المستهد  
على المجتمع المتاح أو الممكن الوصول إليه واإلقتراب منه لجمع البيانات والذي يعد جزءا ممثال للمجتمع 

 .1المستهد  و يلبي حاجات البحث وأهدافه وتختار منه عينة البحث 
مديرية يه أم البواقي، و هو المجتمع الذي تتوجه إليمثل مجتمع البحث في هذه الدراسة سكان والية و 

ن مجتمع البحث كبير جدا ال يمكن القيام بالمسح قي بكل نشاطاتها . وبما ألوالية أم البواالحماية المدنية 
راء مسح على عينة للمجتمع ننا سنقوم بإج، فإيتطلب االمر جهدا كبيرانظرا لنقص الوقت و  الشامل
 .األصلي

  :الدراسة عينة 2-
مع بيانات في أثناء الذين يختارهم الباحث ليكونوا هم مصدر ج من أفراد المجتمع ةهي تلك المجموع

أساليب خاصة تتناسب مع موضوع ، وتتم عملية إختيار العينة أو تحديدها وفق أسس علمية و تنفيذه لبحثه
هد  البحث، فأسلوب العينة هو طريقة جمع البيانات من عناصر وحاالت محددة يتم إختيارها بأسلوب و 

 .2يعمل على تحقيق هد  البحثبما يخدم و يتناسب و اصر مفردات مجتمع البحث و معين من جميع عن
 ،في تحسين صورة الحماية المدنية يةماإلعال الحمالت دور "  الدراسة لهذه البحث مجتمع أن بما

أن مديرية ا ، و بمو اإلتصال بمختلف أشكالهاالموجهة لسكان والية أم البواقي عبر وسائل اإلعالم 
عبر كافة بلديات الوالية فان العينة التي سنعتمد عليها في هذه الحماية المدنية لوالية أم البواقي تنشط 

 ثالثةعبر  ينعز مو مفردة من بين المواطنين  120ة في لمتمثأي غير إحتمالية  هي عينة قصديةالدراسة 

                                                                 

 ،2لبنان، ط ، دار الكتاب الجامعي،دليل الباحث لكتابة الرسائل لميمنهجية البحث الع ،سعد سليمان المشهداتي 1 
 .145، ص 2020

  .147، ص مرجع سابق ،سليمان المشهداتي سعد  2 
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للحمالت اإلعالمية التي قامت بها  فعليا تعرضوا نو الذيأم البواقي، عين البيضاء، عين مليلة  :بلديات
  .مفردة لكل بلدية 40بالتساوي حيث سيتم تقسيم عدد مفرداتها  مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي 

 :ياناتالب تحليل  جمع دواتا-10
ــــر  على أنتع :المالحظةاألداة المساعدة  – ــ ــ ــــ المشاهدة أو المراقبة الدقيقة لسلوك أو ظاهرة معينة : اهـ

ك ساليب المناسبة لطبيعة ذلك السلوك أو تلاألأول بأول وكذلك االستعانة بوتسجيل المعلومات عنها 
 .1الحصول على أدق المعلوماتالظاهرة بغية تحقيق النتائج و 

الحمالت اإلعالمية التي تعتمد على مراقبة نوعية  في هذه الدراسةإستخدام المالحظة البسيطة سنقوم ب
إعتمادها في تصميم إستمارة اإلستبيان التي يتم التي باشرتها مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي حتى 

ــــستوجه إلى العين ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .ة المراد دراستهاـ
مجموعة من األسئلة المترابطة  يتحتو  عبارة عن إستمارة يه :األداة الرئيسية إستمارة إستبيان -

والمتسلسلة التي يتم اإلجابة عنها وتعبئتها من قبل المبحوث لجمع المعلومات والبيانات حول الظاهرة أو 
 .2مشكلة الدراسة

تستخدم في الحصول  مكتوبة يقوم المجيب باإلجابة عنها،: مجموعة من األسئلة العلى أنه يعر و 
تجاهاتهمثين مباشرة ومعرفة آرائهم و لمبحو على البيانات من ا  .3ا 

 إذ األخرى، األدوات عن به تميزي لما نظرا الدراسة هذه في أساسية کأداة اإلستبيان على اعتمدنا لقد
 المعلومات جمع سهولة من وفرهي لما واإلنسانية االجتماعية العلوم في استخداما األدوات أکثر من عتبري

 توجد ما لتقرير الوصفية البحوث في فاءةبك ستخدميو  الدراسة موضوع الظاهرة على الميدانية والبيانات
 مواصفات ذات أسئلة يتضمن أن بد ال منه المرجو الهد  اإلستبيان يحقق تىح، و قعالوا في الظاهرة عليه

 التعامل يمکن أجوبة أخرى جهة من وتتيح المبحوث عن بحق معبرة األسئلة هذه تکون  بحيث خاصة،
 .بعد فيما معها

 ترتبط إنما بعد، فيما العلمي التعامل أو للتحليل قابلةال الواضحة اإلجابة أن المنهجية علماء ويرى
 .المحتوى أو الشکل حيث من سواء االستمارة في المنتظمة األسئلة ضبط بمدى األولى بالدرجة

                                                                 

ص  ،2019 بغداد، العراق، ، العال للطباعة والنشر،محاضرات في منهج البحث العلمي ،أياد يوسف الحاج إسماعيل 1 
57. 

 .207مرجع سابق، ص  ،سعد سليمان المشهداتي  2 
 .208، ص نفس المرجع ،سعد سليمان المشهداتي 3 



ــل األول ــ ــ ــ ــ ــة ...................................:الفصـ ـــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــار المنهجي للدراسـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ اإلطـ  
 

18 
 

 من مجموعة هناك والبيانات المعلومات لجمع العلمي البحث مجال في االستبيان استمارة تطبيق قبل
 على دراستنا في اعتمدنا ولقد العلمية، المصداقية ابهاكتسا بغرض بنائها في إتباعها يجب التي الخطوات

 :التالي النحو على وذلك المنهجية الخطوات هذه
 دور  معرفة إلى هذه دراستنا في االستمارة د ته حيث الميدانية، الدراسة هد  وتلخيص بتحديد قمنا -

 .في تحسين صورة الحماية المدنية اإلعالمية الحمالت
 البحث لمشكلة الدقيقة بالمراجعة قيامنا خالل من وذلك تجميعها المطلوب البيانات ونوعية كمية حددنا  -

 .وبيانات معلومات من إليه للوصول نسعى وما وتساؤالته
 رئيسية محاور إلى اإلشكالية سؤال تحويل بعد وذلك األولية، اتهصور  في االستبيان استمارة إعداد -

 أسئلة إلى الرئيسية المحاور هذه تقسيم ذلك ليعقب للدراسة، الفرعية التساؤالت يحقق ما معلومات تغطي
 .المحاور هلهذ المكونة الموضوعات تعكس

 أسئلة من كبيرة نسبة شكلت والتي المغلقة األسئلة :وهي األسئلة من نوعين على االستمارة اشتملت
 التي المفتوحة واألسئلة اإلجابات، المتعددة وكذا البدائل ثنائية المغلقة األسئلة بين وتراوحت االستمارة
 .حرية بكل المبحوث يرأ معرفة تتطلب والتي عليها الحصول المراد المعلومات طبيعة اقتضتها

 الستمارة اختبار:  
 :خالل من ذلك وتم

 المشر  األستاذ على وعرضه األولي شكله في االستمارة مشروع اقتراح تم لقد: الستمارة تحكيم  -
ــارتباط ومدىا فيه والقصور النقص مواطن معرفة د به وهذان المحكمي األساتذة من عدد وعلى ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  اهـ

 :وهم أخرى،  ناحية من والمنهجية العلمية للشروط ااستيفائه ومدى ألهدافها اوتحقيقه الدراسة تساؤالتب
  20/04/2022األستاذ مليك محمد تم عرض اإلستمارة عليه بتاريخ 

 . 15/04/2022األستاذ بولعام بالل تم عرض اإلستمارة عليه بتاريخ  -
 مالحظات تقديم تم وبالفعل، 28/04/2022األستاذة وسار نوال تم عرض اإلستمارة عليها بتاريخ  -

 .المالحظات هذهلا وفق االستمارة وعدلت ومعرفية منهجية
ــاله يكون  ما عادة والذي القبلي باالختبار يعر  ما أو :الستمارة تجريب - ــ  مدى على التعر  منه د ــ

 النظر وا عادة للمبحوثين غامضة تكون  قد التي األسئلة على والتعر  المستخدمة، واأللفاظ األسئلة وضوح
ــالمحتمل اإلجابات بدائل من عدد أكبر معرفة محاولة إلى إضافة فيها، ــ ــ ــ ــ ــ ــ  قد األمر الذي المغلقة لألسئلة ةـ
 كلما المبحوث إلجابات شاملة البدائل كانت كلما أنه حيث االستمارة مع المبحوثين تجاوب نسبة من يرفع
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على عينة بأم البواقي  02/05/2022بتاريخ إستمارات  10حيث تم توزيع  أكثر معني أنه شعوره زاد
 .بأخذ بعض مالحظتهم بعين اإلعتبارتختلف في مستواها العلمي وقمنا 

 النهائي شكلها في الستمارة إعداد: 
جراء المحكمين برأي األخذ بعد  في إخراج االستمارة تم االختبار مرحلة اقتضتها التي التعديالت وا 
 :اآلتي النحو على وذلك محاور، 06 على موزعا سؤاال 27 تضمنت والتي النهائي، شكلها

 المستوى السن، الجنس، :وهي متغيرات 04شمل  والذي الشخصية بالبيانات والمتعلق :األول المحور
 .04إلى  01من األسئلة وشمل، االجتماعية الحالة التعليمي،

اإلتصالية المستخدمة من طر  المبحوثين  أهم الوسائل اإلعالمية و حول تمحور :الثاني المحور
 األسئلة وشمل ،حماية المدنية لوالية أم البواقيلإلطالع على الحمالت اإلعالمية التي تقوم بها مديرية ال

 . 08إلى  05من 
 إلى 09من  األسئلة وشمل ،اإلعالمية التتعرض المبحوثين لهاته لحم لمعرفة خصص :الثالث المحور

13 . 
 .15و 14سؤالين  وشمل ،ةاإلعالمي حمالتإستفادة المبحوثين من الحول  تمحور :الرابع المحور
 من األسئلة وشمل ،حماية المدنية لوالية أم البواقيتقييم نشاطات مديرية ال حول تمحور :الخامس المحور

 .23إلى  16 
صورة الذهنية التي تشكلت لدى المبحوثين عن مديرية الحماية ال لمعرفة خصص  :السادس المحور

 .27إلى  24  من األسئلة وشمل ،المدنية لوالية أم البواقي
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 :ثانيالفصل ال
 ةـــــــــالت اإلعالميـــــــــــالحم
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 اإلعالمية الحمالت. 
 علىة ساعدالم الوسائل أهم بین ومن إلقناعيا االتصالآلیات  ىحدإ اإلعالمیة الحمالت تعتبر
 استراتیجیات وتخطیطفي ذلك على   معتمدة الجماهیر، من ممكن عدد وأكبر أوسع إلى األفكار إیصال
 والخاصة ةالعمومی اتتعتمدها المؤسسات واإلدار  من بین الوسائل التي جعلها ما هذا مضبوط، عملي
الحمالت تلعبها  التي لألهمیة واألفكار لدى الجماهیر، ونظرا السلوكیات تغییر قویة في أداة كمنها 

 من الحمالت اإلعالمیة مفهوم من ابتداء جوانب،ال ختلفمن م الفصل هذا في هاناولت ارتأینااإلعالمیة 
ــــمختصین في هذا الم ومفكرین باحثینل نظر وجهاتعدة  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  األهدافثم  ها،نواعوأ تهاهمیبأ مرورا ،جالــ

لیات المستخدمة اآلوسائل و ، وصوال إلى الخطوات نجاحهاو  هاخصائصكما تطرقنا إلى  ،المرجوة منها
 اإلطالعفرص  لمجتمعتعطي لحتى  ،اإلعالمي المیدان في دورها خیترسلعب دورا هاما في ت والتي ، افیه
 زمنیةعبر جدولة  ،مسبقا والمحددة جوةالمر  األهداف تحقیق ها والساعین إلىعلی القائمین توجیهات على

 .المستهدف رو الجمه على المطلوب التأثیر إلحداثمعینة  تیجیاتإسترا خدامستبامدروسة 

 .اإلعالمية الحمالت مفهوم -1
 بصيغة المفرد حملةتعريف ال: 
    ألفكار الترویج بهدف معینة جهة بها تقوم التي المنظمة الجهود من مجموعة وهي حمالت هامعج
ـــف تغییر إلحداث وذلك اجتماعیة لفكرة القبول زیادة أو  فكرة بقبول قناعهما  و  درااألف وسلوكات اتجاهات يــ
 .1معین اجتماعي سلوك أو
 اإلعالم: 

 ووقائع دقیقة وموضوعات صادقة وأخبار واضحة وحقائق صحیحة معلومات وتقدیم نشر عملیة هو
 .2 العام للصالح خدمة مصادرها ذكر مع للجماهیر جحةار راء وآ منطقیة وأفكار محددة

 :اإلعالمية الحمالت -
 به تقوم والتقویم، للمتابعة وخاضع ومنظم، مخطط تصاليا نشاط عن عبارة اإلعالمیة الحملة 

 وسائل باستخدام معینة، أهداف تحقیق بهدف زمنیة، لفترة ویمتد د،اأفر  أو مجموعات أو مؤسسات

                                                                 

 .6ص ،مرجع سابق، البكري المنعم عبد فؤادة 1 
 .116ص ، مرجع سابق، دویدار الفتاح عبد 2 
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 نأبش مؤثرة، استمالة أسالیب وباعتماد ،اإلعالمیة الرسائل من وسلسلة المختلفة، االتصال
 .1نسبیا ار جمهورا كبی ویستهدف ضده، أو معه یكون  محدد، موضوع

  نشر المعلومات الخاصة بفكرة أو خدمة أو سلعة، بصورة مخططة ومستمرة يعرفها ناجي معال(
مع هدف المخطط وبعبارة أوضح الحملة  یتالءمولفترة متواصلة بهدف الحصول على رد فعل 

  .2هي االستخدام المخطط لوسائل اإلعالم مجتمعة في فترة معینة لتحقیق هدف مشترك اإلعالمیة
  فكار معینة وزیادة وم بها جهة معینة بهدف الترویج ألوالتي تقمجموعة من الجهود المنظمة

قناعهم بقبول  اتجاهاتتغییر في ما، وذلك إلحداث  اجتماعیةالقبول لفكرة  وسلوكات األفراد، وا 
  .3معین اجتماعيفكرة أو سلوك 

ــالمست الجمهور إلى رسائل إیصال إلى تهدف التي والفعالیات النشاطات من سلسلة فهي   هدف،ــ
ــإقناعي متناس اتصاليأي أنها نشاط  ،السلب أو باإلیجاب معینة قضیة اتجاه مواقفهم في ریوالتأث ــ ــ ق ـ

ــأو تعدیله بغیة تحقیق أه األفرادممنهج مخطط له، یسعى القائم علیه لتوجیه سلوك مجموعة من  داف ــ
 .الشخصي تصالاالالجماهیریة أو عن طریق  االتصالعبر وسائل معینة 

 :اإلعالميةأهمية الحمالت  -2
المطلوب  التأثیر إحداث على اإلعالمیة الحمالت قدرة متراكمةال خبراتالو  ة،یدعدال دراساتال أثبتت

مكان منها، أجلها،  من وضعت التي األهداف معظم في ونجاحها بها، المنوطة المهام تحقیق من هایتوا 
   تباع ا  و  الحمالت، هذه لمثل سلیم بتخطیط بالقیام منوط كله ذلك لكن والتغییر اإلقناع في وجدواها
ال نجاحها على تساعد التي والعملیة العلمیة والخطوات الصحیحة األسس  ستواجه الحمالت هذه فإن وا 
 .4بالغة وصعوبات كبیرة تحدیات

                                                                 

 . 1ص ، د س،2021 المتحدة، العربیة اإلماراتكتاب إلكتروني،  ،اإلعالمية الحمالت وتنفيذ إعداد دليل ،مبارك وائل  1 
األردن،  عمان، التوزیع، للنشر و دار أسامة النشاط ، إدارة  و تخطيط و اإلعالمية الحمالت ،سعید حجازي بوغانم،  2 

 .136، ص 2011 ،1ط
 د ط، ،األردنعمان،  دار أسامة للنشر والتوزیع، ،االتصال العمومي من النظرية إلى التطبيق ،آخرون سامیة عواج و  3 

 . 94، ص 2017

عمان، األردن، ط  دار الیــــــازوري العلمیة، ،والبيئة بين النظرية والتطبيق اإلعالم عابد، أحمد العابد،زهیر عبد اللطیف  4 
 .99ص ،2015، 1
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         بول أفكارقفة بدا منظما إلى إقناع مجموعة مستهدجه باعتبارها اإلعالمیةتهدف الحمالت كما 
ــأو سلوك اتجاهاتأو  ــ ــ ــ ــــات أو تعـ ــ ــ ــ ــ ــبتاال دیلها أوـ ــ ــ ــ ــ عنها، تقوم بها جماعة أو جهة معینة، ویحدث عن  عادـ

  .1طریق مراحل وتأثیر تراكمي
ــــاإلعالمیوتعد الحمالت  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ یتأسس على االستخدام المخطط  االجتماعي االتصالشكال من أشكال  ةـ

مة أو بعض فئاته بشكل اع عبتكاریة لحث المجتمواألسالیب اإل تصالیةاالعة من الوسائل و لمجموعة متن
عن طریق جهود  إستراتیجیة أو أكثر باستخدامذلك و ، وتدعمها خاص لقبول فكرة أو أفكار تتبناها

إلى إحداث تغییرات  االتصالیة المخطط لها تهدفالجهود متواصلة في إطار زمني ممتد و محدد، وهذه 
ــإدراكی ــ ــ ــ ــ ــ ف أو سلوكیة لدى جمهور محدد في مكان محدد و خالل مدة محددة، كما تعر  اتجاهیةة أو ـ

ــــیضا بأنهأ ــ ــ ــ ــ ــ ــ طط لتحقیق أهداف محددة في أي مكان موضوع خالل فترة زمنیة جهد علمي منظم و مخ اــ
 .2 اإلعالمیةوالب قوال شكالاألالمتاحة و كافة  اإلعالمیةأكبر كم ممكن من الوسائل  مباستخدامحددة 

ــاألههذه بعض المرجوة منها و  األهدافبالنظر إلى  اإلعالمیةو تتحدد أهمیة الحمالت  ــ ــ ــ ــ ــ تعلق  داف التي تــ
 :بالحمالت االجتماعیة

  یادة في حجم المبیعات أن تؤدي إلى تكوین صورة قویة للمؤسسة و إلى ز اإلعالمیة یمكن للحملة     
 .رباحوتحسین األ

  لدفع المواطنین لإلقبال  أو لغرض تحسین صورة مهنیة معینةاإلعالمیة یمكن أن تقوم الحملة
  .علیها

 یقوم  تغییر السلوك الذي ال یتناسب مع المحیط االجتماعي عن طریق إقناع الفرد بعدم صحة ما
حمل الفرد وتعداد الخصائص السیئة له، وذلك ی مخاطر الناجمة عن ذلك السلوك،الأو بیان  به،

 .على تغییر سلوكه
  3بحقوقهم وواجباتهم في المجتمعتوضیح الحقائق و توعیة المواطنین. 

                                                                 

 . 33، ص2006 ،1مصر، ط  القاهرة، الدار المصریة اللبنانیة، ،اإلعالم والمجتمع إمام:سلوى  الحدیدي،منى   1 
، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في علوم اإلعالم في الحمالت اإلعالمية االتصالإستراتيجية  :عیسى بوكرموش 2 

 .63، ص 2012/2013 ،3جامعة الجزائر  ،واالتصال
، 2009، 2ط الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة،، : خلفيته النظرية وآلياته العلميةاالجتماعي اإلقناع ،عامر مصباح 3

  .46ص 
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 الوعي مستوى من الرفع إلى تهدفو  عصرنا في ملحة ضرورة اإلعالمیة الحمالت من هنا نجد أن 
ــللت المؤسسات، من العدید وتنفذها تدیرها التي التنمویة العملیة في الجماهیر مشاركة وتعزیز العام ــ  عریفــ

ــف همایس مما الثقافي المستوى من الرفع إلى باإلضافة الجماهیر، وبین بینها الثقة وتقویة باإلنجازات  يــ
 دور ویزداد ،المجتمعورفع مكانة تنمیة  راقیة تؤدي إلى  سلوكیة وأنماط أفكارو تبني  المجتمع،طویر ت

 المادي العلمي والرقي التطور نتیجة مجتمعات لاكبیر بین  اختالفیظهر  عندما أهمیة  الحمالت
ــوالتكنولوجي بینهم وه ــ ونمط وقع تغییر جذري في تفكیر المجتمع  اإذوتقلیصه  ركهاذا الشق یمكن تدــ

ــالمتعالمعنوي یبقى الشق  ولكن ،حیاته ــ ــ  ووعمل جاد  عدیدة أعوام إلى یحتاج، فهو العام الوعيلق بــ
في كل القطاعات و خاصة الحمالت اإلعالمیة  برامجالتغییر من خالل الو  تعلیمات كبیرة من جهودم

وعي الالذي یتمیز بمختلف اآللیات التي تساعد في بناء الفرد الصالح و  اإلعالم وسائلمنها عبر  یةو التوع
 دعا ما هذا والصحیح، األمثلته و السعي في تحمل مسؤولیاته و التعامل في حیاته بالشكل تعامالفي 

محاربة الظواهر السلبیة والسلوكات ل عالمیةاإل مالتالح على االعتماد إلىبمؤسساتها   الدول من الكثیر
حداث ثورة  علیها تضییقالالمنحرفة حتى یتم  تقضي على  حضاریةواللحاق بالمجتمعات المتطورة وا 

 .تنتشر في مجتمعاتها  التيالسلبیات 

 : اإلعالميةأنواع الحمالت  -3

، مما صعب الفصل بین أنواع  متنوع ومتشعب تحكمه معاییر عدة اإلعالمیةن مجال الحمالت إ
المراد الوصول  الغایات بحسب األهداف و الحمالت ع ا نو أختلف تالكثیرة ، بحیث  اإلعالمیةالحمالت 

ــــدورا هاما فیها م االجتماعيالمجتمعات المعاصرة التي یلعب التسویق  ي فنجد ، و اإلیه ــ ــ ــ ــ ــ ن خالل ــ
أنواع و جد عدة تصنیفات ، و لذا نتغییر االجتماعي الذي یعتمد على اإلقناع والتأثیرالسعي الدائم إلى ال

 منها : اإلعالمیةللحمالت 

 تغيير في المعتقدات :للالحمالت التي تسعى  - 3-1

ن أساسها یمكن أن ینحصر ، بما تمثله من مرجعیة روحیة، ألقدات من أقوى ما یؤمن به اإلنسانالمعت
ــالعادات الجمد و ـــدین، األیدیولوجیة أو التقالیضمن  ال ــ ــ ــ ــ ــاعیة المتشــ ــ ــ ــ ــــر فترات طویلة مكلة عبـ  الزمن،ن ـ

ــل ــ ولیدة المئات من   ألنها، االجتماعيعملیات التغییر شق أب و ــمعتقدات الخاطئة من أصعن تغییر الإذا فـ
ــــترسیخ، فهي تتحكم فالسنوات من التلقین والتعلیم وال ــ فراد والمجتمعات وتوجهاتهم، بحكم ي سلوكات األــ

ــإلى مع عرفي، مما یتطلب التطرق  وأعلى سند دیني  ارتكازها ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ الجة هذه القضایا أوال على مستوى ـ
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، وعلى إثر ذلك تتحول ممثلین للجمهور الذي ینتمون إلیه باعتبارهم ،نییاالجتماع وحانیین أور القادة ال
 قیم إیجابیة لدیهم وتنعكس على المجتمع .السلبیة إلى تصرفات و  رااآلث

 األفكار:لتغيير في لالحمالت التي تسعى  - 3-2

دیه ـــته لها، ومنها تتشكل لان األفكار تترجم المعاني التي یفهمها الفرد حول الظاهرة وتلخص تصور إ
الصورة الذهنیة حولها بعد الفهم واإلدراك الجید، لذا نجد أن األفكار تتكون نتیجة مجموعة من المؤثرات 

لزیادة وعیهم  زیادة المعلومات لدى الفردل على ، والحمالت تعمطة بالفرد یترجمها إلى سلوك معینالمحی
نها تعطي معلومات وك ألث تغییر بسیط في السلابقضیة ما، هذا النوع من الحمالت یسعى إلى إحد

ــفمقتضبة هد ــ ــ ــ ــ  .1خاطئة أفكارها تغییر ــ

 الحمالت التي تسعى لتغيير في السلوك : - 3-3

التي تسعى لتغییر السلوك   اإلعالمیة، لذا فان الحمالت یةالفردالسلوك هو ترجمة للمعتقدات واألفكار     
مدى تحقیق التطور في معیشتهم، أسرته و تعد رسالة تهدف إلى ربط التغییر أو تعدیل السلوك بحیاة الفرد و 

ماط السلوك التي نتسعى إلى تغییر بعض أ ألنهاهذا النوع من الحمالت یواجه صعوبة في التنفیذ نظرا 
ا الفرد طول حیاته مما یستلزم ویتطلب إستمراریة وطول نفس في السعي لتثبیت العادات علیه دأب

 .أكبر دعم وحشد لمثل هذه الحمالتبتوفیر الجدیدة، 

خطة التي یتبعها القائم ومن هنا نجد أن تحدید الهدف في األنواع الثالثة یحدد النوع المراد تطبیقه وال
 .2باالتصال

 SCOTT سكوت وتورك الحمالت بطریقة مختلفة كتصنیف واالعلماء صنفكما نجد أن بعض 

TURCK: 

 من خالل تمع ى تعدیل السلوك أو تغییره في المجهدف هذا النوع إلی: حمالت تعديل السلوك
فئة المستهدفة معا لتغییر والذي یعتبر أفضل طریقة لربط األفكار وال إلقناعياعملیة االتصال 

 .السلوك

                                                                 

 .35، ص مرجع سابق ،منى الحدیدي، سلوى إمام  1 
 .35، ص ، نفس المرجعمنى الحدیدي، سلوى إمام 2 
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 بالمعلومات العامة وتسعى إلى معرفة مدى  األفرادتقوم على تزوید : جماهيرية حمالت إعالمية
 .لحدث معین یناآلخر إدراك 

  : ببعض األمور والقضایا البسیطة أو المهمة  األفرادتقوم على تعریف حمالت الوعي الجماهيري 
  : تذهب إلى خلق الوعي والمعرفة دعما للجماهیر هي حمالت التعلیمحمالت تربوية جماهيرية ،

 .1على تطبیق المعلومات وتحویلها إلى سلوك یومي 
 إلى أربعة أقسام :  KOTLER قسیم الحمالت حسب كوتلرت

 وع یهم الرأي العام وهي من ضتجاه مو اوم المواطنین مالت التي تهدف إلى تغییر مفهالح
 كثر نجاحا.األالحمالت 

 بدقة. تهدف إلى تحقیق هدف محددت التي الحمال 
  الحمالت التي تهدف إلى تغییر التصرفات وهي في الحقیقة صعبة ومعقدة تسعى إلى تغییر

  .العادات
 نها ترتبط بتغیر الفكر مالت ألوهي من أصعب الحسائدة ال الحمالت التي تهدف إلى تغییر القیم

 .2المكون للقیمة 
ــالكثیرة ألنتصفح التقسیمات وعلیه من خالل  ــ و التي تختلف بإختالف  الهدف  اإلعالمیةواع الحمالت ــ
ــتسمیات تصب فوال األنواعالمراد تحقیقه، فكثرة  ــــي سیاق واحد هــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ و أما في السلوك إللتغییر  يو السعـ

، القیم، المعتقدات، والتصرفات الصادرة من المجتمع أو من الفئة المستهدفة من الحملة، وكل المعارف
  (مصدر الحملة)القائم باالتصال تسمیاتها، ومنه ف باختالفهذه األنواع والتقسیمات لها عوامل مشتركة 

الطرق و تحقیق  سهلبأهدافه المسطرة أ نواع إلى الوصول إلى نوع من هذه األ اختیاریسعى من خالل 
نماط السلوك بغیة إحداث التغییرات المطلوبة أ، االتجاهات و أفضل النتائج، بواسطة التأثیر في التصورات

 .والتي صممت الحملة من أجلها 

 .اإلعالمية الحمالت هدافأ -4
 الصلة ذات والقضایا الموضوعات حول المتوفرة والبیانات بالمعلومات المستهدفة الجماهیر تزوید 

 .علیها المطلوبة التعدیالت حداثا  و  بحیاتهم
                                                                 

 .22ص، 2012للمطبوعات،  المكتبة المصریة ،، ط الكترونیةاإلعالمية الحمالت ،عارف الضبع رفعت  1
، 2014، 1، الدار العالمیة للنشر والتوزیع، مصر،  طاإلعالم والتنمية مشكالت و قضايا ،عبد النبي عبد هللا الطیب 2 

 .153ص
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  عامة أو محددة قضایا نحو المستهدفة الجماهیر واتجاهات مواقف على التأثیر. 
 سیاسیةال هدافاأل تجاه مواقفهم في تدریجیة تعدیالت بإحداث المستهدفة الجماهیر قناعإ         

 واستخدام وغیرها والبیئة والبطالة الصحة كقضایا العامة القضایا وحول جتماعیةاال قتصادیةاال أو
 .قبلهم من مقبولة وتقنیات تیجیاترااست

  التحسیس بحمالت كالقیام للنسیان تتعرض ال لك المجتمع في معینة بقضیة العام يرأال تحسیس 
 .والتضامن التكافل درجة وزیادة المجتمع تنبیه شأنها من التي القضایا من وغیرها

  المواطنین ودفع المهن تلك إلتقان والدافعیة الحیویة التنمیة لغرض وذلك المهن صورة تحسین 
 .علیها لإلقبال

  التي كالحمالت المجتمع في وواجباتهم بحقوقهم المواطنین وتوعیة االجتماعیة الحقائق توضیح 
 .السرعة من والتقلیل المرور بقوانین المواطنین تستهدف

  1 مضارها زابر ا  و  االجتماعیة اآلفات مخاطر إلى لتنبیها. 
 : الحمالت نجاح خطوات  -5

 إلیه ستوجه الذي الجمهور تحدید من البد أهدافها تحقیق في اإلعالمیة الحمالت تنجح لكي
 والوسائل المناسب التوقیت تحدید إلى باإلضافة له تقدیمها ینبغي التي األفكار وتحدید الحملة

 یكون  أن ضرورة إطالقا تعني ال واإلمكانیات والوسائل واألفكار الجمهور تحدید وعملیة المناسبة،
 األفكار من عدد استخدام عدم أو استخدام وجوب تعني ال أنها كما اصغیر  أو اكبیر  الجمهور
 .قصیرة أو طویلة تالفتر  رااالستمر  أو والوسائل

 :التوعية حمالت لنجاح الالزمة الخطوات -
 :جمع المعلومات و  المشكلة على التعرف -5-1

 سةاالدر  موضوع المشكلة عن الكافیة والبیانات واإلحصائیات المعلومات جمع المرحلة بهذه ونعني
 وذلك االجتماعیة الظاهرة وطبیعة الحملة بأهداف المشكلة صیاغة وترتبط الحقیقیة أبعادها( و البحث)

 وهي األساسیة األسئلة من مجموعة طرح خالل من االجتماعیة بالظاهرة المرتبطة األبعاد مختلف بتحدید
 :كالتالي

                                                                 
 ،2004 ،1والتوزیع، عمان، األردن، ط  للنشر وائل دار ،والبيئي األخضر :االجتماعي لتسويقا ،عبیدات إبراهیم محمد 1

  .17 ص
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  ؟.للحملة الرئیسي الهدف ما 
 ؟.المستهدف الجمهور سلوك في بالضبط نغیر أن نرید ماذا 
  ؟ .محوها أو تغییرها إلى الحملة تهدف التي الخاطئة االجتماعیة المعتقدات هي ما 
 1 ؟ الحملة انجاز بعد إلیه الوصول داالمر  السلوك هو ام. 

القرارات  اتخاذأي أن هذه المرحلة هي جمع البیانات التي تتیح للقائم باالتصال في الحملة من 
دراسة  ،في الحملة من تقبل الفكرة، نوع الجمهور ةوالمتغیرات المؤثر  الظروفالمناسبة على ضوء دراسة 

الجمهور، المعرفة الكاملة بالوسائل  احتیاجاتي تشبع ومدى توفر الجوانب الت و الموضوعالفكرة أ
، إذ أن جمع المعلومات المراد توجیهها للجمهور ةللرسال الءمتهامو  المتاحة وخصائصها اإلعالمیة

تحلیلها یعتبر المدخل العلمي الذي یعتمد علیه القائم بالتخطیط اإلعالمي، وعلیه ال بد أن تكون و 
بشكل األمثل وتوجیه رسالة  استغاللهاالمعلومات من مصادر موثوقة وتتمیز بالدقة والوضوح حتى یتم 

 مكتملة الجوانب .
 منها: ت بعض المعلومات الواجب توفرها للقیام بحملة إعالمیة قد حددو 

 سبیل على ومنها فیه وتؤثر الحملة تخطیط توجه والتي ،المجتمع في السائدة البیئیة الظروف -
 .المجتمع في والقانونیة السائدة واالقتصادیة، االجتماعیة، واألنماط القیم، المثال

 تحدید في الجمهور دراسة وتفید الحملة، إلیه ستوجه الذي المستهدف الجمهور فئات دراسة -
 ألعدادهم طًبقا تستخدم أن یمكن التي اإلعالمیة والوسائل واألسالیب، اإلعالمیة، الرسالة مضمون 

 .وخصائصهم ونوعیاتهم،
 التمهیدي إجراء التدریب أو دقیقة، سیاسة مادتعا  ضرورة تتضمن :المتاحة والموارد اإلمكانیات -

 إلى م،االع سلوباأل على تؤثر قد التيبهم  الخاصة والقیم الخطة، في المشتركة البشریة للعناصر
 في التعرف یمكن التي المیزانیة حجم تمثل التي المادیة المتاحة والموارد اإلمكانیات حصر جانب
 على وقدرتها مكانیاتاإل حصر كذلك ممكنة، تكلفة بأقل الهدف لتحقیق أفضل السبل وفق إطارها

 .مرضیة لنتائج الوصول

                                                                 
 اإلمارات الشارقة، االتصال،جامعة كلیة ،العربي الوطن في االجتماعي التسويق وحمالت لمديولوجيةا، زعموم خالد 1

 .301، ص2010 العربیة المتحدة،
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 والقنوات الوسائل المتوفرة عن المعلومات ضوء على استخدامها یمكن التي والقنوات الوسائل دراسة -
 .الرسائل إعداد في منها یمكن االستفادة والتي المتخصصة، الفنیة الخبرات وكذلك المتاحة،

 .1لتنفیذه المناسب الموعد أو للحملة، الزمني اإلطار تحدید -
 :الحملة أهداف تحديد -5-2

ــالت الغایات أو المستقبلیة الحالة عن الذهنیة الصورة بالهدف یقصد  ویمثل الخطة، توضع أجلها من يـ
ــتعت التي المقومات بین من الرئیسي العنصر األهداف هذه تحدید ــ ــ ــ  الضروري فمن، الخطة علیها مدــ

 لعالج األهداف تتوجه أن المهم ومن المستقبل في للقیاس قابلة تجعلها والتي بدقة األهداف صیاغة
 .أوال أهدافها تحدید دون  نجاحا تحقق أن حملة ألي یمكن ال األساسیة، المشكلة

 أساسیات أحد األهداف تحدید ویعتبر فاشلة نتائجه ستكون  األساسیة األهداف معرفة دون  فالسعي
ــالح حسب الحمالت أهداف وتختلف اإلعالمیة حمالتال نجاح  توعیة إلى فقط هدفها یبعض أن إذ اجةــ

 في للتغییر هدف هناك یكون  أن دون  معین موضوع حول معین جمهور لدى العام وعيال رفع أو
ــتحقیق یكون  وقد السلوك أو االتجاهات ــ ــ ــیك أن أي جمیعا هاــ ــ ــ ــالحم من الهدف ون ــ ــ ــ  المعرفي التغییر هو لةــ

 حیث الصحیة الحمالت أو المروریة التوعویة حمالتالجل  إلیه تهدف ما وهذا والسلوكي تجاهياال و
 . التقنیات هذه مع السلیم التعامل طریق عن السلوك تغییر إلى سعى ت

 وأثناء، قبل، اإلعالمیة لتقییم الحمالت مقیاس بمثابة األهداف تعد إذ المراحل أهم من المرحلة هذه وتعتبر
 .محددة إلى أهداف تستند أن من حملة ألي وال بد ،تنفیذه وبعد
 : هي مستویات عدة خالل من للحملة الرئیسیة األهداف تحدید ویتم
 بالفعل لتحققه الحملة تستهدفه ما.  
  2 األهداف هذه من تحقیقه یتوقع ما.     

 األهداف في تتوافر أن ویجب ناجحة الحملة تعد تحقق ما إذا الذي الرئیسیة األهداف من األدنى الحد
  :3اآلتیة الخصائص اإلعالمیة

 والتحدید الوضوح.  

                                                                 
، 1، المكتبة العربیة للمعارف، القاهرة، مصر، ط حمالت التوعية اإلعالمية بقضايا الشباب، أیمن فتحي عبد المحسن 1

  .26، ص2015
 .27مرجع سابق، ص  ،أیمن فتحي عبد المحسن 2 
 .28-27، ص ، نفس المرجعأیمن فتحي عبد المحسن3 
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 للتنفیذ والقابلیة الواقعیة. 
   للقیاس القابلیة.  
 إلیه الوصول المراد الجمهور تحدد أن.  
   تحقیقه المراد األثر تحدد أن. 
 الهدف لتحقیق الالزم الوقت تحدد أن. 

 :1إلى تعالجه الذي الموضوع حسب مرحلیا وتجزئتها األهداف تقییم یمكن كذلك
 :المدى طويلة إستراتيجية أهداف -

 تتناول ما وغالبا متكامل، اجتماعي نظام من كجزء اإلعالمي والنظام للحملة، التخطیط بمفهوم تهتم
 .اإلعالمیة بالحملة المتبع اإلعالمي التخطیط مستوى حسب محلیة، أو عالمیة، أو وطنیة، أهداف

 :األجل متوسطة جزئية أهداف -
 .اإلعالمیة العملیة أجزاء من جزء كل في المطلوبة النتائج وتتناول ستراتیجیة،اإل األهداف عن تتفرع

 :األجل قصيرة تفصيلية هدافأ -
 العام الهدف تحقیق إلى منها مترابطة مجموعة كل تنفیذ یؤدي بحیث الجزئیة، األهداف عن تتفرع
 إلى اإلعالمیة الحملة تسعى التي األهداف تحدید عند مراعاتها یجب التي الشروط من مجموعة وتوجد
 :منها تحقیقها
 وزمنیا وبشریا، مادیا، المتاحة اإلمكانیات حدود في األهداف تحقیق إمكانیة. 
 اإلعالمیة الحملة تنفیذ على القائمین كل لدى األهداف وضوح. 
 متعارضة األهداف تكون أال. 

 أنه على والمشاهدین واحتیاجاتهم، والمستمعین، ء،القرا رغبات بین األهداف تربط أن ضرورة 
 .2 مةعا مؤشرات أنها على والمستمعین، والمشاهدین القراء، رغبات إلى النظر یجب

 
في أي حملة إعالمیة، كونها تخضع  ةمن المراحل األساسی األهدافن تحدید أ نستخلصمن هنا 

التي نرید الوصول  األهدافللقیاس في نهایة الحملة، وال بد من التخطیط والتمعن و التدقیق في وضع 
الوضوح والتجدید أي أنها واضحة بشكل تام لكل القائمین بإلیها، وعلیه فان وضع أهداف ذكیة تمتاز 

                                                                 

 .29-28، ص نفس المرجع ،أیمن فتحي عبد المحسن 1 
  .30-29، ص مرجع سابق ،أیمن فتحي عبد محسن 2 
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، قعیة وقابلة للتنفیذ غیر خیالیةیستلزم أن تكون وامضبوطة، و و ال تقبل التأویل، محددة  اإلعالمیةبالحملة 
، ویمكن أن نجد األثر المرغوب تحقیقهید الجمهور المراد الوصول إلیه و ن یتم تحدأمع قابلیتها للقیاس، 

مرتبطة متوسطة أو قصیرة المدى و ،ة لتحقیقها فطویلة المدىمدة الزمنیالمن األهداف تنقسم حسب  اأنواع
 الجمهور. احتیاجاتبظروف و 

 :الحملة من المستهدفة الجماهير تحديد -5-3
 الحمالت في المصممون  یعمل والذي االتصال عملیة في الرئیسي العنصر هو الجمهور إن

 ومعرفة االتصالیة العملیة في األساسي المبدأ ه یمثلوأن فیه والتأثیر إلیه الوصول اإلعالمیة
  ال بد من تحدیده بشكل واضح نجاح الحمالت اإلعالمیة و  دي إلىالعوامل التي تؤ  من الجمهور

 ینقسم الجمهور إلى قسمین هما:و 
هو الذي یرغب المخططون والمنفذون للحملة الوصول إلیه ویتم تحدیده : و الجمهور األولي -

والفكریة  االجتماعیةو  االقتصادیةتحدیدا دقیقا لیست من الناحیة الجغرافیا فحسب بل من الناحیة 
كذا تحدید الجمهور یساعد المناسبة و  االتصالیةالرسالة والوسیلة اختیار ویساعد هذا التحدید في 

 :على
 لتركیز على فئة معینة من الجمهورا. 
  التأثیر للوصول إلیه. إستراتیجیاتدراسة سلوك الفئة المستهدفة لمعرفة أفضل 

 االتصالوهو الجمهور الذي یمكن أن یساعد في نجاح الحملة بسبب  الثانوي: الجمهور -
مباشر بالجمهور األولى، وهذا القسم غالبا غیر تقلیدي ویمثلون قادة الرأي وزعماء الوغیر  المباشر

أهل الفن، رجال األعمال وغیرهم  ،مون، المربون، الشخصیات الریاضیةالمحلي، المعلالمجتمع 
 .1تكون مساهمتهم مباشرة وغیر مباشرة في المشاركة الفعالة إلنجاح اإلستراتیجیات 

عالم متنوع من حیث جمهور وسائل اإل أن اعتبارنجد بعض الفقهاء من قسم الجمهور على و 
یتطلب األمر في المراحل العمریة حیث  االختالفلك وكذ االجتماعيت التعلیم والمستوى الثقافي و مستویا

 :والترتیبات وهي العدید من اإلجراءات

                                                                 

 165، صمرجع سابق ،عبد النبي عبد هللا الطیب 1 
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یتمكن القائم و الحصول على جمیع المعلومات المتصلة بالجمهور المستهدف حتى یتم تقسیمهم  -
       االجتماعيمستواه الثقافي والفكري و  باالتصال من توجه رسائل ومضامین مختلفة لكل قسم تالئم

حترام ال  لغة أو اللهجة التي یختارها المصدر لمخاطبة هذه الفئة.وا 
على أساس ذلك صفاتها و لمقوماتها و فئة من الجمهور مع معرفة كاملة  الحرص على تجانس كل -

 :مل جمهور المستهدف عدة فئات منهایش
صحاب المهن القائمون باالتصال الشخصي من القیادات الشعبیة والرسمیة، أصانعو القرار و  -

 .المؤثرون، قادة الرأي
 .اإلعالمیةالقائمون باالتصال في المؤسسات  -
 .الجمهور العام بتقسیماتهم -
إلى الجمهور المستهدف عن طریق  اإلعالمیةتحدید اإلستراتیجیات المناسبة لتوصیل الرسالة  -

 :شملتو ل المالئمة لعقل وقلب الجمهور المداخ
 .المنطقي أو كلیهماین العاطفي أو هور بمالمدخل األفضل لهذا الج -
 .عاطفیة وتر التخویف وأي إستماالت استخدامجدوى  -
 .الرسالة إلیصالنوع القائم باالتصال المناسب  اختیار -
  .جو الحملة التشاؤمي أو التفاؤلي -
یتم عرضها في صورتها على مجموعة صغیرة و  اإلعالمیةالقبلیة قبل إصدار الرسالة  االختبارات -

رك االمتوقع من الحملة، حتى یتم تصحیح وتدمن الجماهیر المستهدفة بغیة قیاس األثر 
 .1األخطاء

فمعرفة الجمهور جزء مهم یمكن القائمین على الحمالت من التخطیط السلیم إلحداث التغییرات علیه و 
ــوافتلتوجه رسائل الفرصة هم تتیح طرق تفكیر ، و همرغبات، میوالتهمالتي یسعون لتحقیقها، فمعرفة  ــ ــ ق ـ

 .تغییر السلوك وتبني سلوكات جدیدةعملیة خصائصهم وتترك األثر البلیغ فیهم مما یسهل في 
 
 

                                                                 
، 1التوزیع، عمان، األردن، ط ، دار الجریر للنشر و ، اإلعالم :إشكاليات التخطيط و الممارسةعبد الرزاق الدلیمي 1

 56، ص2010
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 :الحملة برنامج لتنفيذ العامة تيجيةرااإلست وضع  -5-4 
 التي واألسس والطرق  العامة السیاسات وضع الحملة لتنفیذ العامة تیجیاترااإلست وضع من المقصود

 للوصول الحملة، هذه لتنفیذ وواضحة دقیقة تیجیةاإستر  هناككون تأن  یجب بحیث الحملة، علیها تبنى
 .تحقیقها المرغوب األهداف تحقیق وبالتالي هاجمهور  إلى

واإلستماالت التي  عیة،ااإلقن د مخطط الحملة، والمداخلیقصد بتحدید اإلستراتیجیة األساسیة تحدی كما
سب التغییرات المسجلة كما یتم تنقیح اإلستراتیجیة وتعدیلها في كل مراحل تنفیذ الحملة على ح ،ستعتمدها

 سلوكیة ثم اتجاهیة ثم معرفیة تاتغییر  إلى تهدف عادة التوعیة حملة ألن اونظر المستهدف،  في الجمهور
 الناجحة التوعیة حمالت من كثیر في استخدمت التي تیجیةااإلستر  نفس هي اله المناسبة تیجیةرااإلست فإن
 العقابیة النواحي تطبیق اأخیر و  واإلعالم، التعلیم طریق عن یةو التوع ثم أوال، الهندسیة النواحي تنفیذ أي
 لضمان جدا اضروری ، یعتبر شرطا  تیجیةااإلستر  هذهل والتوعویة الهندسیة النواحي نجاح من التأكد بعد

 .1 الخاطئ السلوك في تغییر إحداث إلى تهدف توعیة حملة أي نجاح
 :االتصالية واألنشطة الوسائل اختيار  - 5-5

 الذي الجمهور نوع على وسیلة كل استخدام ویتوقف مختلفة وسائل على عتمدت االتصال ات عملی إن    
 أن ولذلك نجد لدیه، الوسیلة توفر مكانیةا  و  للوسیلة، استخدامه ومدى ثقافته، ودرجة به، االتصال نحاول
 كل وأسلوب لمزایا طًبقا الوسائل یتحدد أنسب اختیار أن ال شك، و تأثیرها درجة تختلف اإلعالم وسائل
مكانیاتها وسیلة،  من المطروحة واألفكار الموضوعات لطبیعة وطًبقا الجمهور المستهدف، لطبیعة طًبقا وا 
 یجب كثیرة أمور هناك المستهدف بالجمهور لالتصال المناسبة الوسائل على وللتعرفالحملة خالل 
 لكل أن إذ الجمهور على للتعرف ومیدانیة نظریة دراسات خالل من علیها والتعرف دقیقة دراسة دراستها
تختلف الوسائل  والسیاسي، واالجتماعي واالقتصادي الثقافيه وضع حسب مناسبة اتصال وسیلة جمهور

 دورا في السكانیة والكثافة المدینة حجم وكبر الجغرافیة للطبیعة فان وكذلكالحملة،  باختالفالمستخدمة 
 طبیعة الرسائل وكذلك للحملة المخصصة المیزانیة دور ننسى أال یجب كما المناسبة، الوسیلة تحدید

علیه نستنتج أن العامة، و  التوعیة حمالت نجاح عوامل أهم من المستخدمة الوسائل وتعتبر ومضمونها
 :2الوسیلة تخضع لعدة معاییر مهمة تتمثل في اختیارعملیة 

                                                                 

، 10145العدد ،صحیفة الجزیرة ،لنجاحها الالزمة األساسية والخطوات العامة التوعية حمالت، الملك محمد صالح  1 
2000. 

 .50-46ص، 2002، مكتبة ناشرون لبنان، لبنان، التسويق الفعال ،یورك برس 2 
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  مهور الذي تصل إلیه الوسیلة فعالالجحجم. 
 صائص الجمهور المراد الوصول إلیهخ. 
 یات كل وسیلة للوصول إلى الجمهورإمكان. 
 مدى تعرض الجمهور لها. 
  درجة إدراك الجمهور للرسائل المقدمة عبر كل وسیلةمعدل و. 
 ى توفر المیزانیة المخصصة للحملةتكلفة كل وسیلة ومد. 
 ذاعة مضامین الحملة  .عدد مرات نشر وا 
 .األثر المتوقع من كل وسیلة 

 :الحملة رسائل تحديد -5-6
 بعد إال المناسبة لرسائلا تحدید یمكن وال فشلها، أو عالمیة اإل حمالتال نجاح في كبیر دور للرسائل
، إذ أن القضیة العمومي االتصالفالرسالة عنصر أساسي في إستراتیجیات  لجمهور،ل الدقیقالتحدید 

       تعني وضع الفكرة ضمن كود االتصالیةالمطروحة تحملها هذه الرسالة أي أنها تحتویها، فالرسالة 
 يوالتنوع لك االتساعل بالشمولیة و إشارات وعالمات لغویة وغیر لغویة یجب أن تتمیز هذه الرسائ أو

بأفكار القائم باالتصال عن طریق البراهین شواهد مقنعة، و ف بحجج إعالمیة و تخاطب الجمهور المستهد
، ومن الضروري ربط الحقائق بواقع الفرد والمجتمع لة ركن هام في العملیة االتصالیةفالرسا ،واألدلة

تقبل أو الرفض الاألفراد نحو  اتجاهاتومصالحهم المباشرة، فمحتوى الرسالة یلعب دورا في التأثیر على 
 : 1أو التنافر للفكرة أو مضمون الرسالة وعلیه ال بد أن تتوفر على متطلبات نجاح مثل 

 .لكي تكون ذات فعالیة والرموز التي تشكل الرسالة مدى قوتهااألدلة والحجج و  -  
 :أن تتوفر فیها العناصر التالیة وعلیه یجب لة بالحیاة الیومیة للمتلقي بشكل جیدربط الرسا -  
 سهولة والقدرة على تذكرهااذ الرسالة إلى المستقبل بسرعة و أي نف :المقروئية. 
 طبیعي وذلك بترابط األفكار بانسیابكار الرسالة یكون ف: تداعي أاإلنسيابية. 
 أي تناول الموضوع مباشرة بشكل محددالرشاقة :. 
 بكلمات أخرى مع تقدیم  المعنى بتأكیدمحدد و كلمات ذات معنى واضح و  باستخدام :الوضوح

 .للمعنىحة أمثلة موض
                                                                 

  ،  2014، 1،عمان ، األردن ، طاالتصال االجتماعي )العمومي ( و أبعاده في الدعوة المحمدية  ،عمیرات أمال  1 
 .44ص 
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  عالقته بالحاجة الحقیقة إلیه الشعور بأهمیة الموضوع المعالج و  :عاجلالمهم و ال التعبير عن                                                                                                  
  تحقیق الوحدة الفنیة في شكل الرسالة.  
  1محددة  استجابةالحصول على. 

 جمهورن لكل ال بد من أن تراعي خصوصیاته، فإ توصیلها للمتلقي الرسالة المرادمن هنا نستنتج أن 
 الرسالة عن تختلف السن لكبار الموجهة فالرسالة بثها وطریقةإلیه   الرسالة تقدیم في خاصاً  أسلوبا

 في سائلر الهم، فلغیر  الموجهة الرسالة عن تختلف للمثقفین الموجهة الرسالة وكذلك ،السن لصغار الموجهة
 لتكون  دقیقا تصمیما مصممة تكون  أنالبد  الجماهیر فئات جمیع إلى التي توجه اإلعالمیةالحمالت 

 أكثر على التركیز ومحاولة والعمریة واالجتماعیة، الثقافیة مستویاتها اختالف على الفئات لجمیع مناسبة
 .الجمهور من المشكلة هذه تفاقم في المتسببة الفئات

     في الحمالت  اإلعالمیةعند إعداد وصیاغة الرسائل  د بهاالتي یجب التقی االعتباراتومن 
 :2هي  ألهمیتها

 تعتمد فعالیة الرسالة من منظور المتلقي على عاملین المتغيرات التي تؤثر في فعالية الرسالة :
، والكیفیة التي تم تقدیم المعلومات بها، ولذلك یتم االتصال بهاهو كمیة المعلومات التي  األول

بما یستهلكه، ولو أن  لالستمتاعتبرز الحاجة لعمل موازنة بین حاجة الفرد للمعلومات وحاجته 
العالي للرسالة  ستغراقاال، وعموما یتطلب قرار الحاجاتتنوع األشكال في الرسائل یالئم هذه 

  أن یكون المتلقي محتاجا لمعلومات تفصیلیة عن موضوع الحملة. اإلعالمیة
كون یومن هنا  ر القلیل من المتلقي،األدنى یؤدي إلى التفكی االستغراقومن جهة أخرى 

 .العاطفیة االستجابةالتصویر المؤثر لموضوع الحملة أفضل إلضفاء 
  شكال والقوالب الصحفیة واإلذاعیة التي یمكن تتنوع األ: أو القالب الذي تقدم فيه الرسالةالشكل

 اختیارجمهور المستهدف ویتم الوتتمیز كل منها بجاذبیة خاصة لدى  اإلعالمیةأن تقدم فیها الرسالة 
یه البد من ، ونوعیة الوسیلة التي تستعمل لنقله وعلخصائص الجمهورالشكل والقالب وفقا للمضمون و 

 :لكمراعاة شروط معینة لذ

                                                                 

  .45، ص ، مرجع سابقد أمال عمیرات  1 
 .58، ص2008، 2القاهرة، مصر، ط ،دار النهضة العربیة ،واإلعالنية التخطيط للحمالت اإلعالمية ،ینيسوزان القل 2 
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م باالتصال والمنطق الذي یهدف القائ اإلعالمیةمن حیث نوعیة الحجج  اإلعالمیةتعد الرسالة  -
 .به إلى إقناع الجمهور

 األشكال فیها.في الحملة بل تتنوع الرسائل و  ةواحدال یقتصر العمل على إعداد رسالة  -
 1لكن ال بد من وضوح الرسالة وخلوها من التعقید. االنتباهالوسائل البصریة لجذب  استخدام 
 : اإلعالميةنفقات الحملة لتغطية   نيةاالميز  تحديد -5-7

واآللیات  علیها متفقال سساأل احترامباألمر السهل بل یتطلب   لي اإلعالمیة للحملة نیةامیز  تحدید إن
 القائمین األشخاص باختالف نیةاز یالم تحدید ویختلف المالیة الحملةات مخصصتحدد   أساسها على التي

 إلى یتبادر وقد ،من النشاطات المبرمجة یفعل أن یجب ما ضوء في نیةاالمیز  تحدید یمكن ولكن علیها،
 من یفعل أن یجب ما تقدیر ویختلف ،الهین سهلبال لیساألمر  حقیقة في ولكن بسیط  أمر هذا نأ الذهن
  .آخر إلى شخص
 وضرورة األمور، هذه مثل سةالدر  نیةاالمیز  تحدید یمكن فإنه المدروس السلیم التخطیط ظل في ولكن
 كبیرة نیةامیز  لوضع وغیرها الخاصة والمؤسسات الحكومیة الدوائر مع بالتنسیق متخصصة جهة تحدید
 .أهدافها وتحقیق نجاحها وضرورة ألهمیة المهمة الحملة هذه احتیاجات جمیع تغطي
 تحقیقها، المطلوب األهداف إلى وبالنظر للحملة المنظمة للجهة المتاحة المالیة الموارد ضوء على إنه

 أنشطتها، لتنفیذ الالزمة الفنیة واإلمكانات البشریة العناصر تحدد أن اإلدارة تستطیع المستهدفة والجماهیر
 داخل في ممارستها یمكن التي األخرى واألنشطة اإلعالمیة الوسائل تحدید من اإلدارة تتمكن كما

 .2 المؤسسة نطاق خارج الجماهیریة اإلعالم بوسائل االستعانة إمكانیة على والتعرف المؤسسة
 :الحملة تنفيذ جدولة- 8 -5

أحد أساسیات تعتبر عملیة الزمن معین و  فق خطة مرسومة لتحقیق هدفالحمالت اإلعالمیة تسیر و 
للحملة والفترة التي تستغرقها وتوقیت البث الحمالت اإلعالمیة، والزمن یشمل مرحلة اإلعداد والتحضیر 

 األحیان، وحمالت التوعیة العامة التي تعتمد في اغلب یق مع مراحل تطویر العمل التنمويوالنشر بالتنس
، كما یتبرع به بعض األفراد المتبرعین للحملة وتوصیل اإلعالم الوطنیة سائلعلى النشر الذي تتبرع به و 

ل رسالتها المطلوبة للجمهور المستهدف ، وبالطبع فالتطویر والتبرع في عملیة بث الرسائل بدقة كافیة خال

                                                                 

  58، صمرجع سابق، سوزان القلیني  1 
 .صالح محمد الملك، مرجع سابق  2 



ــي ــ ــ ــ ــ ــة...............:.....الفصل الثان ــ ــ ــ ــ ــ ..............................حمالت اإلعالمي  
 

37 
 

وفي هذه الحمالت ولكن في حالة إقناع الجهات الحكومیة والخاصة بأهمیة  الفترة الزمنیة المقررة للحملة
ة لتحدید نه یمكن التنسیق مع الجهات ذات العالقالمناسبة في أسلوبها وا عدادها فإحالة توفر الرسائل 

ترتبط بصورة مباشرة بالمواطنین یة تناقش مشاكل وطنیة و حمالت التوعال عتبارالوقت المناسب لبثها وبإ
ي الدولة لكي تحقق لها نه یجب أن تحظى هذه الحمالت بدعم حكومي كبیر من أعلى المستویات ففإ

 .1أي مشروع تنموي  انطالقتتزامن مع بدایة  احتفالیةالنجاح مع ضرورة أن یكون بدء الحمالت في 
ــیعتم أن یجب التوعیة إلى یهدف واتصالي إعالمي عمل أي  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة مهنیة فیااحتر على تخطیط جید و  دــ
 حلامر  من مرحلة لكل محدد زمني  إطار ووضع الوقت في التحكم هيو  الجدولةیرتكز على و  ، ةعلمیو 

 لتنفیذ للفترات الزمنیة المخصصة الدقیق مااالحتر  یعنيا وهذ ،هذینفتو  العملالقیام ب یةوكیف ونهایتها العمل
د جدولة الحملة وفق نمط تنفیذها وسیاستها واألهداف التي یتحد، كما یتم الحملة حلرام من مرحلة كل

النشاطات التي العدید من الفعالیات و البرامج و  احترامن علیها لتحقیقها و لكن ال بد من و یسعى القائم
 التذكر إلىعدد مرات تكرارها للوصول التي یرغب في بثها و  اإلعالمیةمنها حجم المادة تشكل الحملة و 
 .2المتقطعة و المستمرة و ، وتأخذ الجدولة عدة أشكال منها المركزة وزیادة التأثیر

 :الحملة وتقويم تقييم -5-9
وأدقها، ألن عملیة دراسة رجع الصدى ضروریة  حلاالمر  أصعبمن ت ن مرحلة تقییم وتقویم الحمالإ

أثناء الحملة من خالل القیام بدراسات بعدیة و  في تحقیق أهدافها اإلعالمیةلمعرفة مدى نجاح الرسالة 
 .التأكد من صحتهاتصحیح الرسالة و حتى یتم 

 الحملة فشل أو نجاح زاإبر  على یعتمد حیث اإلحصائي التقییم منها الحملة، لتقییم طرق  عدةهناك و 
 البیانات بجمع یقوم عمل فریق تشكیل یتم إذ بالحملة الخاصة اإلحصائیات كل رصد خالل من

 استخدامحوادث المرور من  أخطار حول  حملة نجاح تقییم یتم فمثال المستهدف الجمهور عن اإلحصائیة
 یمكن كماالحوادث مقارنة بالسنوات الماضیة  انخفاض أو زیادة نسبة تحدید یتم حیث اإلحصائي التقییم

 .3للمسألة استجابته مدى ومعرفة الجمهور اتجاهات لتحدید المسحي التقییم استخدام
 ن على الحملة عدة خطوات منها :و القائم یتخذوللتقییم أهمیة بالغة جدا حتى 

  قبولها من طرف الجمهورللرسالة و االستمرار في الحملة بعد التأكد من الفهم الجید. 
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 .41ص ،مرجع سابق ،أیمن منجي عبد المحسن 2 
 .305، صمرجع سابق ،زعموم خالد 3 
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 .تعدیل الرسالة في حالة ظهور نقص أو تشوه في بعض الجوانب 
  1لیتهااعدم فعوقف الحملة في حالة فشلها و. 

خالل إرساء من یكون للحملة  منه المرافقبعد الحملة، القبلي و  وأو أثناء أما قبل إیكون التقییم و 
ما ، أعبر فترات من خالل قیاس األهداف السیطرة لمراقبة كل مراحل الحملة، ویتمإجراءات التحكم و 

 :التقییم البعدي یكون على شقین
، كل الجوانب الفنیةتصمیماتها و المضامین المعروضة و ویتضمن تقییم كل المواد و  :األول تقييم شكلي -

 . ، وكل أسالیب األداءفي الحملة استعملتكما یتم تقییم األوقات واللغة التي 
في قیاس  ة، لكن نجد صعوبة كبیر تحقیقهاویتضمن تقییم األهداف المراد  الثاني تقييم المضمون: -

 ن تغییر السلوك یحدث على المدى البعید، لكن هناك بعض األسالیبالتأثیر الناتج عن الحملة نظرا أل
 :التي تستعمل لقیاس التغییر منها

 مضامین الحملةلتذكر ال اختبارات. 
 التعرض للمضامین من خالل قیاس مدى التعرض لها. اختبارات 
  2الجمهور اتجاهاتلقیاس  الرأي العام استطالعدراسات. 
 : اإلعالميةالحمالت  أسسأو  خصائص -6

 من غیرها عن تماما ختلفی اتصالي كنشاطاألسس و  الخصائص من بجملة اإلعالمیة الحمالت تتمیز
 لدىوالقبول  المصداقیةتتصف ب جعلهات التي تمیزها عن غیرها األسس هوهذ األخرى االتصالیة األنشطة

 رالظواهربة الكثیر من ومحا عالجهاطرق و  االجتماعیةه بقضایا الوثیق الرتباطهاالجمهور، نظرا 
 ومن بین هذه الخصائص أو األسس نجد: االجتماعیة

 إلى أن الحمالت اإلعالمیة تقوم على أساسین هما :  PAISLEYما یشیر إلیه بایزلي 
 رتكز على ثالثة محاور رئیسیة وهيو ی االجتماعیة: السیطرة األساس األول: 
أي توفیر المعلومات المتعلقة بالحملة بهدف تعریف الجمهور بهذه القضیة أو تلك الظاهرة، : التعليم -

لقیام بهذا الدور لما لهذه الوسائل من دور فعال الشخصي ا االتصالالجماهیریة و  الاالتصویمكن لوسائل 
 .لقرار السلیما اتخاذالسلوكیة والتي تساعد الجمهور على ثیر على كافة الجوانب المعرفیة و في التأ
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من اجل معالجة المشكلة  اتخاذها ات اإلرشادیة والتوجیهیة الالزموالمقصود به كافة اإلجراء: التدبير -
 .1المطروحة في الحملة

التدابیر الالزمة  اتخاذكافة اإلجراءات الداعمة والتأكیدیة التي تدعو إلى ضرورة  اتخاذهو و  :التعزيز -
 األكثرو  اعتمادان المحور األول التعلیم یبدو في اإلستراتیجیة األكثر حال فإثل تعدیل السلوك، وعلى كل م

 .التدبیراألحیان یلیه التعزیز و  تحقیقا ألهداف الحملة اإلعالمیة في كثیر من
 قوم على أساس تحدید التخطیط للعملیة اإلعالمیة من حیث األسالیب تالعملیة  :األساس الثاني

دارة في ضوء خصائص الجمهور المستهدف إلى جانب الخطط المتعلقة باإل ةاإلعالمیة المناسب
 .2البدائل المتاحة حسب العائد والتكلفة كالجدولة وتقویم نتائج الحملة و خرى وخطوات التخطیط  األ

أو الظاهرة  القضیة أو بالمشكلة المرتبطة والعناصر المعلومات تقدیم إلى هدفی التعلیموعلیه نجد أن 
 هدافمجموعة من األ تحقیق من اإلعالمیة الحملةحتى تتمكن  التكرارمع تفعیل عنصر  ،الحملة موضوع

من هنا تتم عملیة  المستهدف الجمهور ناذهأ في هاتثبیت یؤدي إلى  لرسائلا تكرارف عملیةهذه ال خالل من
، تلقائیا استرجاعها یتم فإنه الستخدامها المناسب الظرف أو الوقت جاء فإذا ،ةذاكر ال في المعلومات نیخز ت

، والتعرف على نشرها أو بثها یتم التي الرسائل تقبل إلى الجمهور دفعمیزة  اإللحاحو  التكراركما یحقق 
 مع التعامل على الناس تساعد التي والتوجیهیة، اإلرشادیة اإلجراءات على زیركأي الت تدبرالها، و مضمون
 في ویساعد مع،تطویر المجت في همایس مما الثقافي مستوىال رفعو  الحملة موضوع المشكلة أو الظاهرة
و الذي  العام الوعي ته، كما تسهل من رفع تنمی الجدیدة التي تساهم في  السلوكیة واألنماط األفكار قبول

 الحضاریة التقنیاتو  اإلعالم ووسائل یةو التوع برامجعبر  تعلیمال من جبارة وجهود عدیدة أعوام  یستغرق 
غییر لت عالمیةاإل حمالتال على االعتماد إلى الدول من الكثیر دعا ما هذا والصحیح، األمثل باألسلوب

 .السلوكات والظواهر السلبیة التي تكونت عبر مدة زمنیة كبیرة 
 : اإلعالميةوسائل و آليات الحمالت  -7
 :)الشخصي(جهي او مال االتصال -7-1

یجابیة و  لمستخدمة في الحمالت اإلعالمیةن من بین الوسائل اإ  االتصالالتي أعطت نتائج كبیرة وا 
أول من أشارة إلى أهمیة تدعیم   Lazarsfeld and Merton  ن فیلد ومرتو س جهي ولعل الزرزاو مال

وجد هذا التوجه دعما من طرف العدید  ،الحملة إلنجاحوسائل اإلعالم الجماهیریة باالتصال الشخصي 
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كما أنه ال  ،ئل اإلعالم وسائدا إلى یومنا هذاوظل یلعب دورا متمما لوسا االتصالمن العلماء وخبراء 
مساعدة تتم عبر  اجتماعیةیمكن خلق تغییر أو تحول یستمر مدة زمنیة طویلة دون اللجوء إلى بیئة 

أن من بین المبررات المنطقیة التي دعت علماء االتصال  Hornik هورنكالشخصي ویرى  االتصال
 االتصال الشخصي یحمل كل هذه القوة هي :أن  العتبار

 حیث یكون لسریعة والتي تحدث في نفس الوقتقدرة االتصال الشخصي على تقدیم التغذیة الراجعة ا ،
مكانیة الحصول على المزید من التوضیحات.االتصال من جهتین و   ا 

   قیة عالیة مصداقیة والمعلومات ذات مصدا أكثراالتصال في الغالب بین شخصین متشابهین ـ
 وفاعلة.

 سهولة. أكثرفي العادات یكون  تبني االبتكاراتییر العادات المهمة الصعبة جدا و تغ 
 ،اإلصغائیة یسهل عملیة الحضور و  االتصال الشخصي له القدرة على التغلب على التعرض االنتقائي

 .1مع إمكانیة تغییر الرسالة وتعدیلها حسب المتطلبات
 :خصائص االتصال الشخصي -
  رغباته الخاصةیسمح بوصول الرسائل إلى الجمهور المستهدف بحسب. 
 وك یتم عبر هذا الشكل من ، حیث أثبتت الدراسات أن تغییر السلإقناع المتلقي بقوة یمتاز

 .االتصال
 ق الرموز اللفظیة أو غیر اللفظیة، یمكن من إمكانیة الحصول على التغذیة المرتدة سواء عن طری

 .اإلستمرارالتعدیل أو 
 2التي تؤثر في العملیة االقناعیة االیجابیة ةقدرة في خلق الحمیمیة مع المتلقي ومنه المحب. 
 :الجماهيرية االتصالوسائل  -

الجماهیریة لما لها من القدرة على إنتاج التأثیر  االتصالالحمالت اإلعالمیة على وسائل تعتمد 
 ومن هنا نجد األولویاتوترتیب  األجندةتقدیم المعرفة ووضع في، وذات فعالیة في خلق الصحوة و المعر 

والكتابات الصحفیة ونذكر على الفنون التي تتمیز بها القنوات اإلذاعیة والتلفزیونیة أن العدید من األشكال و 
 :جموعة منها التي تكون سبیل المثال م

                                                                 

، دار جامعة الملك الحمالت التوعية اإلعالمية، األسس النظرية واإلجراءات التطبيقية ،دیبان العوفي عبد اللطیف بن 1 
 .114ص  ،2012 ،الریاض، السعودیة سعود للنشر،

 .117، ص ، نفس المرجعدیبان العوفي عبد اللطیف بن 2 
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 .قوالب الحدیث اإلذاعي أو التلفزیوني 
 نماذج المقابالت. 
  الواقعیة.نموذج 
 الندوات ومجموعة المناقشات.  
 .برامج الدروس والمحاضرات 
  المنوعات.و المجلة نماذج المسابقات و 
 األفالم التسجیلیة ،نماذج الربورتاج، التحقیقات. 
 الندواتو  برامج المناقشات. 

 .تستخدم من طرف الحمالت اإلعالمیةالفنون التي ل الصحفي نجد أنواع من القوالب و في المجاو 
 .األحادیث الصحفیةالمقابالت و  -
 .والتقاریرالتحقیقات  -
  .الصحفیة األعمدةالمقاالت و  -

وتطبیقاتها والتي تعتبر من أهم الوسائل المستخدمة  االنترنتفنون الجدیدة و  األدواتاألشكال و كما نجد 
ومن  ،في العملیةمشاركة التمكن المتلقي من  اتصالیةحالیا في الحمالت مما لها من ممیزات وقدرات 

 :1االنتشار الواسع ومن تطبیقاتهاناحیة التنوع والتعداد و 
 نیة الخاصةكترو المواقع االل. 
 .البرید االلكتروني 
  المواقع اإلخباریة.المنتدیات و 
  االجتماعي.مواقع التواصل 
 مواقع اإلعالنات.  
المطبوعة التي تصدرها إدارة التي یستخدمها القائمون على الحمالت وهي كل المواد مطبوعات نجد الو 

 ، عام بشكل المطبوعة أو المقروءة اإلعالمیة المواد فكرة تكون ، جمهورها المستهدفت  والموجهة لالحمال
هداف األتحقیق و  فیه تأثیرلل لجمهورا إلى المضامین التي تسعى إلیصالهامجموعة الرسائل و  وهي
 مما الجمهور سلوكات على تؤثر كونها من همیةاأل وتنبع حول المؤسسة الذهنیة الصورة ة و خلقطر المس
معد هذه  ریدهیتحمل في طیاتها ما  ألنهامن هنا جاءت أهمیة هذه العملیة  المؤسسة یتفاعل مع یجعله

                                                                 

 .117، ص دیبان العوفي، مرجع سابق طیف بنعبد الل 1 
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كان المحتوى مدروس بدقة  االمطبوعات مناسبة إذو ، حیث تكون الوسائل القیام به من الجمهورالمواد 
 :1ومن المطبوعات ح،و وضو 
 المجلة.  
 المطویات.  
 اإلعالنات. 
 الكتیبات.  
 الملصقات. 
  الجماهيري  االتصالخصائص:  
 إلى جمهور كبیر جدا في وقت واحد الوصول. 
  سیلة لدى الجمهور مع قلة التكلفةتوفر الو. 
  مكانیة تكرارها في كل وقتالفوریة في نقل المعلومات و  .ا 
  اإلعالمیةالمشاركة والتفاعل في المواضیع وخاصة الحمالت. 
 كثیرة. إنتاج البرامج ال یتطلب أمواال 
  على حد سواء واألمیینإمكانیة مخاطبة المتعلمین. 
 مزج الصوت والصورة ومحاكاة الواقع. 
 عرض التفاصیل السلوكات والخبرات.  
 قوة التأثیر على المتلقي. 
  مكانیات كبیرة في التخزین.المواقع و تنوع األبواب و  ا 
  بط التشعبیة.االرو تعدد التقنیات و 
 .تجاوز الرقابة والوصول إلى كل الفئات 
  عن طریق االنترنت اإلعالمیةإمكانیة االطالع على كل الوسائل. 
  المطویات حسب الفئة المستهدفةطباعة الكتیبات والنشریات و. 
 2توجیه الجمهور لفكرة واحدة مع دعمها بالشواهد والصور. 
 

                                                                 
 .121ص  ،مرجع سابقعبد اللطيف بن ديبان العوفي،  1 

 .144-140ص  ،عبد اللطيف بن ديبان العوفي ، نفس المرجع 2 
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 ستراتیجیاتا  و  خطوات یتبع منظم وجهد نشاط هي اإلعالمیة الحمالتونستخلص من هذا الفصل أن 
 وتعدیل مرغوب تأثیر حقیقستهدفة لتالم الجماهیر لدى الوعي وترسیخ المعلومات نشر غرضها مدروسة،

ــــرق تقدیمها اتتمیز بتنوع مو  محددة، زمنیة فترة في المخّطط، نظر في خاطئة وسلوكات أفكار ــ ضیعها و طـ
اإلمكانیات المتاحة، مع إعطاء أهمیة و  وهدفها نوعها بحسب المتاحة االتصالیة الوسائل  كل تستعملو 

حرصا و  لدیه الوعي خلقسعیا ل ،مضمونهاب ه تعریف بالغة للجمهور المستهدف والمراد الوصول إلیه و
 كما نجد أن القائم  ،وسائل اإلعالم الجماهیریة استعمالیتم  الجماهیر من ممكن قدر ألكبر للوصول

رشاد توعیةومنها  التحقیق أهدافهللحمالت بالغة  أهمیةباالتصال في الحمالت اإلعالمیة یعطي   وا 
 .بهة السلوكات السلبیة في المجتمعومجا المتلقین

  



 
 

 

 
 

 :ثالثالفصل ال
 ةــــــــــــورة الذهنيـــــــــصال
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للصورة الذهنية أهمية كبيرة في الحياة، وذلك لما تستطيع تقديمه سواء للفرد أو المؤسسات وكذا  إن
 اكبير  اجهد رتختصفمن خاللها يستطيع الفرد التكيف مع الظروف المحيطة به حيث  للمجال المحيط بها،

جاهزة، كما تعتبر الصورة الذهنية أمرا مهما بالنسبة للمؤسسات فهي تعمل على تكوين  ةوتقدم له صور 
أكثر سهولة  المحيطةبيئة صورة حسنة لدى جمهورها للوصول إلى أهدافها وتساعد أيضا على جعل ال

اخل اإلنسان ، لذلك وتنظيما عن طريق استخدام الجوانب السيكولوجية التي تنطوي عليها عمليات التعلم د
 ،أبعادها،ظائفهاوو أنواعها  ،خصائصها أهميتها، سنتطرق في هذا الفصل إلى دراسة الصورة الذهنية،

 .العوامل المؤثرة في تشكيلهاوكذا  ،مكوناتها

 :تطور مفهوم الصورة الذهنية -1

 :بدايات التاريخية للصورة الذهنيةال -

ما أصبح لمهنة دالنصف الثاني من القرن الماضي بعظهر مصطلح الصورة الذهنية مع بداية 
ــالعالقات الع ــ ـ ــ ـ ــ ـ صورة المنشأة للكاتب  وقد كان لظهور كتاب تطوير ،امة تأثيرا كبيرا على الحياة األمريكيةــ

ومنذ ذلك الوقت اهتمت ، 1960في نشر مفهوم الصورة عام  اكبير  اأثر  TRESTOLول "تاألمريكي " تريس
جراءالبحوث و العالقات العامة بالدراسات و  إدارة بالصورة الذهنية و ذلك نتيجة  الخاصة االستطالعات ا 

االهتمام المتزايد لتقديم صورة أفضل عن المؤسسات أو األشياء أو األشخاص إلى الجمهور، حيث تعمل 
الم، حيث تلعب عذلك من خالل العالقات العامة و اإللى هندسة الرأي لدى عامة الناس و تلك اإلدارة ع

  .1 الصورة التي تنقلها لإلدارة لنها من خاليدورا فعاال في توجيه الرأي العام بقبول أو رفض فكرة بع

، حيث ظهر 1965قات الدولية بشكل واضح عام قد تبلور مفهوم الصورة الذهنية في مجال العال
" مع مجموعة   HERBERT KLEIMANE "السلوك الدولي" الذي اشترك في تأليفه " هربرت كليمان كتاب

 .2 من زمالئه المتخصصين في علم النفس، والباحثين في مجال العالقات الدولية

                                                                 
 ،1ط ،األردن، عمان ،التوزيعدار أمجد للنشر و  ،الصورة الذهنيةالعالقات العامة و  ،ناهض فاضل زيدان الجواري 1

 .15ص  ،2016
 ،2016 ،1ط األردن، عمان، التوزيع،دار األيام للنشر و  ،العلومالصورة الذهنية في الفلسفة و  ،جمال بن عمار األحمر 2

 .16 – 15ص 
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 في كتابه اإلتصالللمصطلح من خالل ما جاء به محمد منير حجاب  ةوسنتطرق إلى البدايات الفعلي
على يد  1908الفعال في العالقات العامة، حيث أورد أن مصطلح الصورة الذهنية ظهر للوجود عام 

خبين في حاجة إلى تكوين االنالعالم جراهم داالس الذي أشار في كتابه الطبيعة البشرية والسياسية أن 
دم إال في النصف أما كمصطلح متعلق بالمنشآت والعالمات التجارية لم يستخ شىء مبسط ودائم ومنظم،
اإلعالمية  ،وما لبث أن أستخدم في جميع المجاالت السياسية، اإلجتماعية ،الثاني من القرن العشرين

 .1والمهنية المختلفة

 :ر البحث في الصورة الذهنية اأطو  -2

   الصورة العقلية خالل الطور الفلسفي تعد مقوما أساسيا في تكوين العقل  نت: كاالفلسفي الطور 2-1
يبيين البريطانيين وأحيانا كان يعتقد أنها عناصر التفكير وكان هذا الموضوع جزءا من فلسفات التجر 

 DAVIDهارتلي ددافيو  DAVID HUME هيومدافيد  ،GEORGE BERKELEY بيركلي جورج: البارزين

HARTLEY،  التون غ إلى العقلي التقدير الكمي للتصور إرجاعويمكنGALTON  1822 – 1911 ،
 الفروق الفردية األخرى.من جوانب  يرهماحيث قام ببناء مقياس للتصور العقلي يرتبط الجنس والعمر وغ

 TITCHENZ زار قياس التصور العقلي اهتمام العديد من الباحثين مثل تتشنث: لقد استالعقلي الطور 2-2
أبو المدرسة السلوكية ليقرر أن  WATSONواطسون  ، وجاء بعد ذلكPENSE 1909 بنس، و 1902

، وقد تجاهل علماء النفس وظيفة جوهريةالصور العقلية ليست أكثر من أحاسيس وهمية ال تقوم بأي 
 التجريبيون وجود الصور، واقتصر معظم عملهم على التداعيات السلوكية.

فقد واصل قليل من  ةبموضوع التصور العقلي لم يتوقف بهذه البساط االهتمام إن: المعرفي الطور 2-3
، جهودهم في هذا  ROGER SHEPARDجر شيبرد، رو PAIVIO LLANA و: أالن بايفيالباحثين مثل

  .2المجال

                                                                 

، األردن عمان، التوزيع،دار أسامة للنشر و  ،اإلعالم التلفزيوني في تكوين الصورة الذهنية دور ،حامد مجيد الشطري 1 
 .114ص ،2013 ،1ط
   .16-15ص  ،بقامرجع س :جمال بن عمار 2 
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نظرية حول الذاكرة طويلة المدى باسم  1971 و: اقترح بايفيALLAN PAIVIO وأالن بايفي نظرية -
الذاكرة طويلة المدى تخزن في نظامين حيث يرى أن المعلومات في ( نظرية الترميز المزدوج )الثنائي

 ، وهو مخصص لمعالجةيعرف بالترميز اللغوي أو اللفظي مختلفين لكنهما مترابطان بالوقت نفسه ، األول
             وتمثيل المعلومات اللفظية المرتبة بتسلسل معين، والثاني يعرف بالترميز الصوري أو التخيلي

للمفردات التي  بحيث يشكل األفراد صورة ذهنية )تخيل( والمتخصص بتمثيل المعلومات المكانية والفراغية،
  .1على نحو أوتوماتيكيسترجاعها فيما بعد بطريقة سهلة و تعرض عليهم واالحتفاظ بها في الذاكرة، ويتم ا

)التكافؤ الوظيفي( من خالل : أما شيبرد فقدم نظرية ROGER SHEPARDشيبرد رو جر نظرية  -
التي تمخض عنها االفتراض القائل أن الصور العقلية مكافئة وظيفيا للصور اإلدراكية الحقيقية  ةتجارب

مشابهة للعالقة بين إال هي  الصورة الخارجية ألي شئ ماويعتقد شيبرد أن العالقة بين الصورة العقلية و 
ن ماديا ومع ذلك فإنه على المستوى الوظيفي فإن العقل والمفتاح والمفاتيح فالعقل والمفتاح مختلفا األقفال

 .بينهما عالقة واحد لواحد

لصور العقلية في عالقاتها اناقش السويسري جان بياجيه  :JEAN PIAGETجان بياجيه نظرية  -
، وكذلك اإلشارات اللغوية في القيام الكبيرة لإلشارات الخاصة بالصور باإلدراك والمعرفة، وأكد األهمية

لها خصائصها الرمزية والداللية مثلها مثل  "بالنسبة لبياجيه  "بالعمليات المعرفية المختلفة والصور العقلية 
الصور ليس نظر إلى الكلمات و الكلمات واهتم بياجيه بشكل خاص بالجوانب الداللية للصور العقلية و 

منه، كما تحدث بياجيه عن أنواع  نها وحدات مرتبطة بشكل ضروري البدألنها وحدات غير مرتبطة بل أل
 الصور العقلية و دورها في بعض نشاطات األطفال كالرسم واللعب وحل المشكالت.

في نظريته المسماة نظرية العالقات اإلنسانية المتبادلة  : تناول سولفيان  SULLIVANسولفياننظرية  -
لمفهوم الشخص على أنه أحد العمليات الدينامكية األساس التي تبنى عليها الشخصية، فالشخص هو 

 .2الحصر و من الخبرات مع إشباع الحاجات و المفاهيم الذهنية تنماالتجاهات و مركب من المشاعر و 

 

 
                                                                 

 .55، ص  2018 ، مصر،جامعة المستنصرية ،علم النفس المعرفي ،خديجة حيدر النوري 1 
 .18- 17، ص بقمرجع سا ،بن عمار األحمر جمال 2 
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 :مفهوم الصورة الذهنية  -3

 .الذهنية "ة الذهنية إلى مفردتين: " الصورة، و في اللغة العربية ينقسم مفهوم الصور 

كسر الصاد لغة في الصور الصور بوهي تعني أيضا ، تعني الشكل الذي يتميز به الشيء الصورةو 
يذكر معجم لسان ، و 1لي تصورت الشيء توهمت صورته فتصورو ، جمع صورة، وصوره تصويرا فتصور

 .2حقيقية الشيء وصفتهمنظور أن الصورة ظاهرة الشيء وهيئته و  البنالعرب 

اء مصطلح تقدم فيمكن انتق وفي إطار ما 3الذهن هو العقلالذهنية فإنها تشير إلى الذهن، و مفردة  أما
 :الصورة الذهنية الذي هو

 لغة:  

 4استدالله لألشياءو  إدراكه، يكونها الذهن في ضوء صورة الشيء وتصوره في هيئته وحقيقته وظاهره
 .5وصف يعكس الصورة، ذهنية نطباعةإخر هي صورة أو آ ىوفي معن

 اصطالحا: 

     خرآت التي يحملها ذهن الفرد عن فرد تعرف الصورة الذهنية بأنها تلك اآلراء واألفكار واالتجاها
وهي قد تتشكل في صورة  ،أو جماعة أو هيئة أو نظام أو منشأة معينة قد تحتمل الصواب أو الخطأ

من قبل العديد من وردت عقلية قد تكون إيجابية جيدة أو سلبية سيئة لذلك نجد أن هذه العبارات قد 
 :ه التعاريف نذكرومن بين هذن المفكريو  الباحثين

  الذاتية التي تتكون عند األفراد  لالنطباعاتتعريف الدكتور علي عجوة : هي الناتج النهائي      
والجماعات إزاء شخص معين أو نظام معين يمكن أن يكون له تأثيرا على حياة اإلنسان و تتكون 

    ، رتبط هذه التجارب بعواطف األفرادمباشرة، وتالغير في ضوء التجارب المباشرة و  االنطباعاتهذه 
                                                                 

 .373ص  ،1982، باب الصاد، ، الكويت ، دار الرسالةمختار الصحاح ، محمد بن أبي بكر الرازي 1 
 .473ص  ،مرجع سابق،  ،ابن منظور  2 
 .440، ص 1957، 20دار المشرق ، بيروت، ط ،  المنجد ،لويس شيخوا  3 
 .52ص  ،مرجع سابق ،اقربموسى  4 
 .449، ص 1977ين، بيروت، يالم، دار العلم لل المورد  أعالم معجم ،بكيعلبمنير  5 
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خالصة هذه عدم صحة المعلومات التي تتضمنها ، وبغض النظر عن صحة و وعقائدهم اتجاهاتهمو 
         ه عما حوله ويفهمون ئواقعا صادقا يبصرون في ضو التجارب فهي تمثل ألصحابها 

 .1ويقدرون على أساسها

تعريفه للصورة الذهنية في إطار  WILLIAM  SCOTT سكوت أي STEWART ويقدم ستيوارت
مجمل الخصائص التي خر( تتشكل في آالنظريات اإلدراكية فيقول : صورة األمة الذهنية )أو أي شيء 

 مجموعة الخصائص ساس هولثالث مظاهر تحليلية األول واأل يدركها الفرد أو )يتخيلها( وهي محتوى
ــ، والثاني يفهم المرء بها بطريقة عقالنيةالمعرفية "اإلدراكية" الت ــ ـ ــ ــ " العاطفي" متمثال لتأثيرياي المكون ـ

بتفضيل أو عدم تفضيل الشيء المعني وثالثا وأخيرا المكون الحركي السلوكي الذي يضم مجموعة 
 .2العملية التي يعتقد المرء أنها مالئمة للشيء المدركة صفاته مسبقا االستجابات

  بولدنج نثكيويرى  KENNETH BOULDING    أن الصورة الذهنية تبنى على خبرات اإلنسان
السابقة منذ لحظة الميالد وربما قبل ذلك، واإلنسان جنين في بطن أمه ويتلقى الكائن الحي رسائل 

كون غير واضحة في البداية ثم يبدأ اإلنسان بعدها يدرك تمستمرة عن طريق األحاسيس والصور 
 . 3ية التصور الذي يمكن وصفه باإلدراكوجوده كشيء وسط عالم األشياء ويكون هذا بدا

 أهمية الصورة الذهنية :  -4

على التكيف مع بشكل أكبر  اللصورة الذهنية أهمية كبيرة في الحياة فالصورة الذهنية تجعل الفرد قادر 
     اآلخرينتمكنه من التعامل مع وتقدم له صورة جاهزة  اكبير  االظروف المحيطة به حيث تختصر جهد

 .4على التنبؤ ببعض تصرفاتهم وردود أفعالهم  اقادر وتجعله 

كما تكمن أهمية الصورة الذهنية لألفراد أو للمؤسسات بشكل عام في كونها عامال مهما وحيويا في 
تطوير أدائها فبناء على الصورة المتشكلة تكون ردود األفعال تجاهها، كما أن هذه الصورة تساهم في 

سالتها، خاصة في بيئة يكثر فيها التنافس بين المؤسسات، تكون حينها ر  ألداءتسويق أهداف المؤسسة 

                                                                 

 .9ص ،1983، 1 ، دار عالم الكتاب ، القاهرة ، مصر،  طالذهنية والصورة العامة العالقات ،على عجوة 1 
 .10 – 9ص  المرجع،نفس  ،على عجوة 2 
 .08ص  المرجع،نفس  ،على عجوة  3 

4  www Korraseh.com  20,  يوم 6.2.2022 على الساعةh48 
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الصورة الجيدة إحدى السبل المساعدة على ذلك التطور والنجاح في المقابل إن كانت الصورة سلبية تفقد 
لديه انطباع  بنىن أهملت المؤسسة هذا األمر فإن الجمهور سيا  المؤسسة جزءا من قيمتها ومردوديتها و 

 .1سيء

      اسمها  نيحمالأو خدمة  إنتاجالثقة في أي  تهيئكما أن الصورة الذهنية الطيبة للمؤسسة هي التي 
ارتفاع نسبة المبيعات أو  إلىجديد قبل أن يظهر، مما يؤدي  إنتاجتساعد على تقبل الجمهور ألي و 

استعداد الجماهير للتريث قبل في أثر الصورة الطيبة للمنشأة  إغفالتنشيط الخدمات، كما أنه ال يمكن 
إصدار الحكم عليها في أزمة حتى يتسنى للقائمين عليها شرح األبعاد المختلفة للموقف وتبيان مغزى 
القرارات التي اتخذت أو السياسات التي عدلت، أو األحداث التي وقعت واآلثار المترتبة على ذلك في جو 

 .2من الهدوء واالستعداد للفهم واإلقناع

لصورة الذهنية أهمية كبيرة في إبراز أرائنا واتجاهاتنا وقيمنا وردود لتالي يمكن التأكيد على أن وبال
، وكما أن للصورة الذهنية دورا اآلخرينولدى  الشعور لديناأفعالنا تجاه كل الفئات واألحداث وتدعيم هذا 

في حياة األفراد فإنها تقوم أيضا بدور في غاية األهمية في حياة الدول والشركات والمؤسسات كما  بارزا
 أهمية الصورة الذهنية في النقاط التالية : بسام عبد الرحمان الجرايدة أوجز الباحث

  .واتخاذ القرارات وتشكيل سلوك األفراد اآلراءتقوم بدور مهم ومحوري في تكوين  -
التي تكون صورة ايجابية  القراراتمات والمؤسسات والقيادات في رسم الخطط واتخاذ تساعد المنظ -

  .عن المؤسسة التي تتفق مع احتياجات الجماهير
أو تقديم الرؤية المتكاملة للدراسات اإلعالمية واإلدارية  إثراءتؤدي الصورة الذهنية دورا مهما في  -

والقرارات الحياتية في تسيير أمور  السلوكيات مؤثر في والنفسية نظرا لكونها تقوم بدور االجتماعيةو 
 .حياتنا

 .3تساهم في تكوين وتشكيل الرأي العام تجاه المنظمات والمؤسسات واألفراد في المجتمع -

 
                                                                 

        ، 2013، 1عمان، األردن، ط والتوزيع،، دار أسامة للنشر العامة العالقات إدارة ،بسام عبد الرحمان الجرايدة 1 
 .321ص 

 .70 – 69، ص مرجع سابق ،علي عجوة 2 
 .321، ص  مرجع سابق ،بسام عبد الرحمان الجرايدة   3 
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 :خصائص الصورة الذهنية   -5 

 :م بها الصورة الذهنية وهي كاألتيهناك العديد من السمات والخصائص التي تتس

أن الصورة الذهنية ال تتسم بالدقة ولعل مرجع ذلك  إلى : ذهب العديد من العلماء الدقة عدم -1
بالضرورة عن الواقع الكلي ولكن تعبر في معظم األحيان عن  تعبر ال أساسا هو أن الصورة
 اآلخرينتكوين فكرة شاملة عن  إلى ن و أيلج ما ي ال سيما أن األفراد عادةلجزئية من الواقع الك

  .1من خالل معلومات قليلة يحصلون عليها لعدم القدرة على جمع المعلومات الكاملة
ونظرا لذلك  : تقوم الصورة الذهنية على التعميم المبالغ فيه، الفردية الفروق  تجاهل و التعميم -2

صورة  هفاألفراد يفترضون بطريقة آلية أن كل فرد من أفراد الجماعة موضوع الصورة تنطبق علي
 .لى الرغم من وجود اختالفات فرديةعة ككل عالجما

هم الصورة الذهنية بالتنبؤ بالسلوك والتصرفات المستقبلية للجمهور تجاه ا: تس بالمستقبل التنبؤ -3
  المواقف والقضايا واألزمات المختلفة فالصورة الذهنية المنطبعة لدى األفراد باعتبارها انطباعات

التي قد  بالسلوكاتلدى األفراد حول الموضوعات والقضايا واألشخاص يمكن أن تنبئ واتجاهات 
 .2تصدر على الجماهير مستقبال

العوامل التي تحدد  د: فالصورة الذهنية تميل إلى الثبات و مقاومة التغيير، وتتعدللتغيير المقاومة -4
هذه المتغيرات يتعلق بالصورة ل في الصورة الذهنية، وبعض ية التغيير المحتموتؤثر في كم وكيف

 .يتعلق بالرسائل الواردة من خاللها خراآل ذاتها، وبعضها
لدى األفراد فالصورة دراكات متحيزة إ: تؤدي الصورة الذهنية إلى تكوين المتحيز اإلدراك إلى تؤدي -5

  إلى إصدار أحكام متعصبة يلذا فإنها تؤد ،الذهنية تبنى أساسا على درجة من درجات التعصب
، فمن خالل الصورة الذهنية يرى األفراد جوانب من الحقيقة، ويهملون جوانب أخرى ألنها ومتحيزة

 .3ال تتسق مع اتجاهاتهم قداتهم و ال تتماشى مع معت

                                                                 

،  2003 ،2مصر، ط القاهرة،عالم الكتب للطباعة و النشر والتوزيع،  ،الذهنية والصورة العامة العالقات ،علي عجوة 1 
 .11-10ص 

 إحدى إلىورقة عمل حول موضوع الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى الرأي العام المصري مقدمة ، أحمد الدسوقي 2 
 .12-11، ص اإلنسانمشروع دعم القدرات في مجال حقوق  اإلنمائيالمتحدة  األممدورات برنامج 

 .132، ص مرجع سابق ،جمال بن عمار األحمر 3 
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: تتسم الصورة الذهنية بتخطيها لحدود الزمان و المكان فالفرد ال  المكان و الزمان حدود تخطي -6
لصورة الذهنية عند حدود معينة بل يتخطاها ليكون صورا عن بلده ثم العالم ليقف في تكوينه 

التي يسكنها وعلى مستوى  المنطقةالذي يعيش فيه بل وتفند الصور التي يكونها إلى ما وراء 
، فاإلنسان يكون صورا ذهنية عن الماضي ويكون صورا ذهنية عن الحاضر، إضافة إلى الزمان

األماكن المختلفة وفقا عن األزمنة و ن اإلنسان يكون صورا ذهنية المستقبل، وبذلك يتضح أ
 .1مشاهداته إضافة إلى قدرته على التخيل واالستنتاجلمعارفه ومدركاته و 

 أنواع الصورة الذهنية   -6

 أنواع الصورة الذهنية فيما يلي : JEFKINS يعدد جفكنيز

 هي الصورة التي ترى المنشأة نفسها من خاللها : و ةآالمر  الصورة -1
 .بها اآلخرون المؤسسة يرى : وهي التيالحالية الصورة -2
 .أن تكونها لنفسها في أذهان الجماهير ة: وهي التي تود المنشآالمرغوبة الصورة -3
: وهي أمثل صورة يمكن أن تتحقق إذا أخذنا في االعتبار منافسة المنشآت األخرى المثلى الصورة -4

 وجهودها في التأثير على الجماهير.
يعطي كل منهم  للمنشآت: وتحدث عندما يتعرض األفراد لممثلين مختلفين المتعددة الصورة -5

يستمر هذا التعدد طويال فإما أن يتحول إلى صورة  انطباعا مختلفا عنها، ومن الطبيعي أن ال
    صورة سلبية أو أن تجمع بين الجانبين صورة موحدة تظلها العناصر اإليجابية  إلىإيجابية أو 

 .2والسلبية تبعا لشدة تأثير كل منها على هؤالء األفراد 

 :وظائف الصورة الذهنية -7

تحقق الصورة الذهنية للفرد أكبر قدر ممكن من التكيف مع ظروف الحياة من خالل دورها في  -
خر بل التنبؤ بسلوكه دون أطر جاهزة تكفل له التعامل مع اآلتقدمه من  اختصار جهد الفرد لما

 إمعان النظر في خصائصه الفردية

                                                                 

 .90ص ، بق ا، مرجع سأحمد الدسوقي 1 
 .9 -8ص  ،بق امرجع س ،علي عجوة 2 
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دمها من خالل استعانة األفراد بالنتائج التي يق باآلخرينل هإن التصور الذهني يضيق نطاق الج -
  .معهمالتصور الذهني للتعرف على ما يمكن أن تكون عليه صور اآلخرين خالل التعامل 

عالم أسهل وأكثر تنظيما من خالل  إلىتحويل العالم  إلىين الصورة الذهنية و تؤدي عملية تك -
 استخدام الجوانب السيكولوجية التي تنطوي عليها عمليات التعلم داخل اإلنسان.

تفسر و  االجتماعيةفي تفسير مواقف الفرد وأرائه وأنماط سلوكه في الحياة  هم الصورة الذهنيةاتس -
 .ثقافتهبقيمته ومعتقداته و  الرتباطهاذلك أساسا فلسفته في الحياة و 

الرأي األولى التي يتكون منها  اللبناتللصور الذهنية دور كبير في تكوين الرأي العام ذلك ألنها  -
 .1العام باعتبار تأثيرها في أراء الناس ومواقفهم

 .له تصورا عن العالم الذي يحيى فيهتختصر الصورة الذهنية في الجهد والوقت على الفرد وتقدم  -
  الصور الذهنية في التنبؤ بالسلوك والتصرفات المستقبلية للجمهور تجاه المواقف والقضايا تسهم -

اهات لدى األفراد ، فالصورة الذهنية المنطبعة لدى األفراد باعتبارها انطباعات واتجاألزمات المختلفةو 
ن تنبئ بالسلوكيات التي قد تصدر عن الجماهير القضايا واألشخاص يمكن أعن الموضوعات و 

 .2مستقبال

  :أبعاد الصورة الذهنية -8

 :ثة أبعاد أساسية تتمثل فيما يليثالن على أن الصورة الذهنية تشمل هناك إجماع بين معظم الباحثي

 يقصد به المعلومات التي يدرك من خاللها الفرد قضية أو موضوعا أو شخصا  : المعرفي البعد
التي يكونها الفرد عن  وتعتبر هذه المعلومات هي األساس التي تبنى عليه الصورة الذهنية ،ما
المعارف التي يحصل ، وبناء على دقة المعلومات و خرين وعن الموضوعات والقضايا المختلفةاآل

وفق البعد المعرفي فإن األخطاء التي تكونها عنهم و خرين تكون دقة الصورة الذهنية عليها عن اآل
المعارف خطاء ناتجة أساسا عن المعلومات و في الصورة الذهنية المتكونة لدى األفراد هي أ

 .ها هؤالء األفراديالخاطئة التي حصل عل

                                                                 

 ،1طاألردن،  عمان،التوزيع،دار أمجد للنشر و  ،الصورة الذهنيةالعالقات العامة و  ،ناهض فاضل زيدان الجواري 1  
 .222 – 221ص  ،2016

 .222 – 221ص  ،نفس المرجع ،ناهض فاضل زيدان الجواري 2 
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 قصد بالبعد الوجداني الميل باإليجاب أو السلب تجاه موضوع أو قضية أو شخص ي : البعد الوجداني
 التي يكونها مختلفة، ويتدرج البعد الوجدانيأو شعب أو دولة ما في إطار مجموعة الصور الذهنية 

ذلك مجموعة من العوامل أهمها حدود توافر مصادر المعرفة كما  في السلبية ويؤثربين اإليجابية و 
يؤثر في بناء البعد الوجداني خصائص الشعوب من حيث اللون والجنس واللغة فاختالف هذه 

هم في ابية والتجانس في هذه الخصائص يسالخصائص من األمور تسهم في بناء االتجاهات السل
  ت االيجابيةابناء االتجاه

 : هناك الكثير من المجاالت التي يمكن أن يتفاعل فيها المستهلكون مع المؤسسة كما  البعد السلوكي
انطباعاتهم األولى عنها تشكل جه المؤسسة من السلع والخدمات و أن ادراكات المستهلكين عن ما تنت

بصورة عامة فإن الصورة الكلية للمؤسسة يتحدد من خالل للصورة الذهنية للمؤسسة و األول  المكون 
دة ما لدراسات الحديثة أن جو اتشير نتائج ف ذات العالقة بالمؤسسة المجتمعة، و رؤى كافة األطرا

همية ، تالها في األم مكونات الصورة الذهنية للمؤسسةالخدمات تغير أهتنتجه المؤسسة من السلع و 
واألسلوب الذي تتعامل به  تام ثم تليها في األهمية الطريقةالتزامها الاهتمام المؤسسة لمنتجاتها و 

 .1المؤسسة مع العمالء

  :مكونات الصورة الذهنية -9    

 :من عناصر رئيسية تتمثل فيما يلي تكون الصورة الذهنيةتو 

 .اإلدراك لألشياءوالمعتقدات والتجارب و  األفكارو  ن األساس للصورة الذهنية هو االنطباعاتاالخز  -
عام لتكوين تلك  إطارالتي قد تتدخل لتحديد ة مشحونة بدرجة كبيرة بالعاطفة و الصورة الذهني -

 .الصورة تجاه شيء معين
 .كون عند فرد أو جماعات تجاه فرد أو جماعات أخرىالصورة الذهنية تت -
للحكم على  إليهاالعقلية يستطيع الفرد الرجوع تشكل الصورة الذهنية تراكمات هائلة من المدركات  -

 .األشياء أو األحداث التي يواجهها
 .الصورة الذهنية تتشكل نتيجة للمدرك الحسي -

                                                                 

ديمية البريطانية للتعليم األكا ، كتاب إلكتروني ،العالقات العامة بين القناعة والتهميش في الوطن العربي ،هشام محمد  1 
 .48-47ص ، ط ، دالعالي



الصورة الذهنية ...........................................................الفصل الثالث  
 

55 
 

فهم مختلفون في تعرضهم ، ن ثم في قوة الصورة الذهنيةمألفراد متساوون في قوة اإلدراك و ليس ا -
متوقفة على اإلدراك ضعفا وقوة، إذ أن  ذهنيةمن ثم فإن الصورة الللتجارب واألحداث والخبرات و 

تلتئم عند كل فرد، فكل أو تجربة الحياة كلها عن العالم متصلة بمدركاتنا عن أنفسنا وعن اآلخرين و 
   . 1محيط تصور الذي نكونه عن الالتجربة جديدة تجد مكانا في 

 : المؤثرة في تشكيل الصورة الذهنيةالعوامل   -10

 :يلينذكر أهم العوامل فيما و 

 العوامل الشخصية : -1
  القيم " –الثقافة  –السمات الذاتية لمستقبل المعلومات " التعليم. 
  تكوين الخاصة بالمنظمة و تفسير المعلومات االتصاالت الذاتية للفرد وقدرته على امتصاص و

 .مالمح الصورة الذهنية
  اهتمامه بالمعلومات المقدمة على المنظمةدرجة دافعية الفرد و. 

 :االجتماعيةالعوامل  -2
 األصدقاء "على الفرد المستقبل للمعلومات أثناء تبادلهم ثير الجماعات األولية " األسرة و تأ

 .المعلومات في اتصاالتهم الشخصية حول المنظمة
 " تأثير قادة الرأي على اتجاهات الجماهير " اإلقناع على مرحلتين. 
  القيم السائدة فيهالمجتمع الذي يعيش فيه األفراد و تأثير ثقافة. 

 :العوامل التنظيمية -3
 ثقافة المنظمة التي تعكس فلسفة و المنظمة  إدارة إستراتيجية. 
 منتجاتهاقيقية للمنظمة نفسها وسياستها و األعمال الح. 
 الخارجية للمنظمة مع ة االتصاالت الكلية للمنظمة وهي تشمل كل االتصاالت الداخلية و شبك

 .جماهيرها
 الجماهيرلمباشرة بين العاملين بالمنظمة و ا االتصاالت الشخصية. 
 األعمال االجتماعية التي تقوم بها المنظمة لخدمة المجتمع. 

                                                                 

 .120ص  ،مرجع سابق ،حامد مجيد الشطري 1 
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 :العوامل اإلعالمية -4
 تأثيرها على صورة المنظمةسة و الجهود اإلعالمية للشركات المناف.  
 لبيتها مدى سة في وسائل اإلعالم الجماهيرية و التغطية اإلعالمية لألحداث الخاصة بالمنظم    

 .1المسؤولية االجتماعية للصحافةو و ايجابيتها أ
 عالم الجماهيرية ألخبار المنظمةحجم االهتمام الذي توليه وسائل اإل. 

 :اإلدراكيةالعوامل  -5

 .يكون نتيجة تأثيرات خارجية إداريأو غير  إداريشكل باالهتمام سواء كان  إن 

 السعراالشهارية أو الومضات االشهارية الملصقات والمجالت أ وواجهات أال :اإلدارية المؤثرات ،، 
 الخدمات ما بعد البيع.

 العائلة، األصدقاء، الرفقاء. الضغط مجموعة مؤشرات : 
 : التقييم -6

ط الخارجي أو الصورة الناتجة عن مجموع المؤثرات السابقة سواء كانت جماعية ناتجة عن المحي إن 
دي هذا التقييم قد يؤ  ،ستسمح بتكوين تقييم عام حول العالمة ابعة من ذات الفردنمؤثرات شخصية خاصة 

 ، فالتأثير إذن متبادل بين عملية التقييم والصورةإلى تطوير الصورة

 : الصورة -7

 .2، الشخصية "، المؤثراتالصورة هي إذا محصلة العناصر السابقة " اإلدراك

 خلق إلى هادفة منشأة أي في مهم جد عاملتبين أنها وع الصورة الذهنية، موض منوما إستخلصناه 
اإلقتصادية  المؤسسات بين القوية المنافسة ضل في خاصة جماهيرها أذهان في لها ايجابية صورة

 بأفضل الخروج أجل من تكافح أن منشأة أو مؤسسة كل على اليوم الطبيعي من فأصبح ،والخدماتية
 . رهااواستمر  بقائها ضمان أجل من لها صورة

                                                                 

      عالم المكتب للنشر  ،رة اإلستراتيجية و إدارة األزماتإدارة العالقات العامة بين اإلداكريمان فريد :  علي عجوة ، 1 
 .140 – 139 ص ،2005 ،1ط القاهرة،  ،و التوزيع 

، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير ، جامعة الجزائر ،  تقييم صورة المؤسسة و أثرها على سلوك المستهلكوهاب محمد :  2 
 .78ص   2005



 
 

 

 
 

 :رابعالفصل ال
 ةــــــــــــــة المدنيــــــــــــــالحماي
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ية نفسه وغيره من لحما نسانبها اإل يقومالتي  المهام وأنبل أسمى من والممتلكات األرواح حماية تعتبر
 وجه، حيث كرست  أحسن على التحقيقهة التي تسعى الدولة سامياألهداف ال يهو  ،مختلف األخطار

 والممتلكات األرواح حماية على سهرت اختصاصاتمختلف األسالك في عدة  ناا إل جهودها الدولة
 الحمايةجــه الخصوص المدنية وعلى و األمنية و  ،ة منها الطبيةمهيكلة نظمأل وفقاو  مدروسة علمية بطرق 
 .المدنية

اهد تحوالت وتطورات كثيرة كغيره من أجهزة الدولة التي تزامنت وتتابعت  بامتيازهذا السلك اإلنساني 
تاريخ اليوم، حيث اهدت مصالح الحماية المدنية  مراحل تطور الدولة في حد ذاتها، منذ ناأتها إلىمع 

حاول تسليط الضو  وسن ،العديد من التعديالت لمست هياكلها التنظيمية على المستوى الوطني والمحلي
هو  ماغاية قالل إلى ستاإل خلى هذه التغييرات التي خضع لها هذا الجهاز الحساس منذ تاريإتطرق وال

 .تعريف جهاز الحماية المدنية ه هوب أما نبد لأو و عليه اآلن 

  :تعريف جهاز الحماية المدنية الجزائري  -1
إاراف تحت  عملوهو يميزانيته المستقلة مرفق عمومي ذو هيكل خاص من حيث التنظيم اإلداري و 

 حيث ،في حماية األاخاص والممتلكاتتتمثل  وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وظيفته
 اإلنقاذ واعاره األمن من أسالك سلك أصبح 1976 فيفري 20تاريخ  وفي ، 1964أفريل  24 في تأسس

 لمسايرة باستمرار تتطور مهامه طبيعةو  ،) عملياتي،إداري(إداري  تقني نااطه ونجد أن طبيعة الهالك أو
 .1به  المنوطة اإلنسانية بالمهمةمثل األ التكفل ضمانالديموغرافي للبالد ل والنمو التكنولوجية التطورات

 مهامه: 
 .والتقنية التي تحدث في الوراات والمصانع الطبيعية الكوارث أثنا  والتدخل الوقاية -
 .الاواطئ وحراسة التظاهرات لمختلف األمنية التغطية -
 .الحوادث مختلف في اإلسعافات تقديم -
 .الصحرا  في التائهين عن البحث  -
 .أنواعها بمختلف الحرائق إخماد -
 .األخطار مختلف من للوقاية الوقائية الدراسات إعداد  -

                                                 

1 www.ecole nationale d’administration .com  02/04/2022a 10 :10m 

http://www.ecole/
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 .1األخطار مختلف من والتوعية التحسيس بحمالت القيام  -
  :أم البواقية ـــتعريف مديرية الحماية المدني -2

تحت سلطة المديرية العامة للحماية المدنية  رفق عمومي يقدم خدمة عامة )إدارية وتقنية عملياتية (م
 د تقع مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي في الحي اإلداري الجديبالجزائر العاصمة، و 

 :واليـــة أم البواقيل  المدنية الحماية لمديرية المحلي اإلداري  التنظيم -3

 92/54  التنفيذي المرسوم صدورست اإلصالحات اإلدارة المحلية على مستوى الواليات بعد م
 المدنية الحماية مصلحةتحول  أفرز والذيالمصالح الخارجية للحماية المدنية  وتسيير بتنظيم والمتعلق
 قواعد ضبطمنه تم و  الواليات، كل مستوى علىمستقلة بذاتها  مديريات إلى للوالياتالتابعة  واإلسعاف

  .وتنظيمها وهيكلتها سيرها

تسيير القطاع في جميع  التنظيميةمن هنا سمحت التغييرات الجديدة باكل إيجابي يسهل من الناحية و 
 تمثل  التي المصالح نااطاتبين  تنسيقمديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي مهام ال تتولىمجاالته و 

 :هيكلها التنظيمي

 مصلحة الوقاية. -
 مصلحة الحماية العامة. -
 اإلدارة واإلمداد.مصلحة  -

 :2كما يليهي من المكاتب و ة يندرج ضمنها مجموعبمهامها هذه المصالح 
 
 

                                                 

 ،تدخالت والنجدة في حالة الكوارثاروط وكيفيات تنظيم ال الذي يحدد 25/08/1985المؤرخ في  231/85مرسوم  1  
ذي  9، األربعا  السنة الثاني والعارون، الجزائر، 36، العدد الرسمية الجريدة: ر الجزائرية الديمقراطية الاعبيةالجمهو 

   .16-15، ص 1985غات سنة  25لموافق لـــــــ ا 1405الحجة عام 
ر ، بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها، الجمهو 1992فبراير  12مؤرخ في  54-92مرسوم تنفيذي رقم  2 

اعبان   15 ، الجزائر، األربعا ، السنة التاسعة والعارون 13عدد ، الالرسمية الجريدة: الجزائرية الديمقراطية الاعبية
 .11-9ص  ،1992 سنة فبراير 19الموافق لـــــــ  1412 عام

. 
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 :مهامها مصلحة الوقاية -3-1
 .تدابير األمن المطبقة في مجال الوقايةتطبيق التنظيم و  قباوتر  تتابع -
الدراسات ذات ، وتاارك في األمن لفائدة مؤسسات وهيئات عمومية أو خاصةتجري دراسات المخاطر و  -

 .بها مختلف الهيئات الموجودة في تراب الوالية الصلة بمهام الحماية المدنية والتي تبادر
 .أو تأمر من يعدها وتراقبهاتعد خطط الوقاية  -
 والممتلكات وتنظمها.باأن المخاطر التي تهدد سالمة األاخاص تبادر بحمالت اإلعالم والتوعية  -
 مكاتب مصلحة الوقاية: 
 ، واإلحصا  واإلعالم: مهامه هي مكتب الدراسات والمراقبة -
 .1إنجاز الدراسات األمنية ودراسات الخطر للمؤسسات المصنفة -
 .2إنجاز الدراسات األمنية و دراسات الخطر للمؤسسات المستقبلة للجمهور -
 المااريع والمااركة في مختلف اللجان الوالئية والوطنية . دراسة -
 .3و السكنية مؤسسات الخاصة دراسة ملفات ال -
 .ا  تدخالت وحدات الحماية المدنيةإحص -
 .خلية اإلعالم والمتابعة نااطات -
  الدراسات اإلستارافية والتخطيط في الجانب الوقائي. -
 : التالية مهامالوتسند له مكتب الخرائط واألخطار الخاصة:  -
 .SWACRلتحليل و تغطية األخطار  تحيين المخطط الوالئيإنجاز و  -
 عبر تراب الوالية.  اإلستراتيجيةتحيين معلومات البطاقات التقنية للمؤسسات المصنفة والمناآت إنجاز و  -

                                                 

يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة   31/05/2006المؤرخ في  06/198مرسوم رقم  1
 08، السنة الثالثة و األربعون ،   الجزائر ، األحد  37، العدد الرسمية الجريدةالجمهور الجزائرية الديمقراطية الاعبية : 

 .15-9، ص  2006يونيو  سنة  4الموافق لـــــــ  1427جمادى األول  عام 
المتعلق بالدفاع ضد أخطار الحريق و الفزع في المؤسسات المستقبلة  20/02/1976المؤرخ في  36/76مرسوم رقم  2 

الجمعة ، السنة الثالثة عار ، الجزائر ،  21، العدد الرسمية الجريدةللجمهور الجمهور الجزائرية الديمقراطية الاعبية : 
 .13-10، ص 1976مارس  سنة  12وافق لـــــــ الم 1396ربيع  األول عام  11

ر المتعلق بالحماية ضد أخطار الحريق والفزع في البنايات السكنية الجمهو  20/02/1976المؤرخ في  37/76. مرسوم  3 
ربيع  األول  11السنة الثالثة عار ، الجزائر ، الجمعة  ، 21، العدد الجريدة الرسمية: الجزائرية الديمقراطية الاعبية

 .19-13ص  ،1976مارس  سنة  12افق لـــــــ المو  1396عام 
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تحيين بطاقيات األخطار الخاصة)بطاقية األخطار الصناعية، بطاقية خطر الفيضانات،  إنجاز و  -
الجيولوجية( لوالية أم البواقي باالتصال والتنسيق مع  واألخطاربطاقية خطر حرائق الغابات، الزالزل 

 المصالح المعنية.
 تحيين خرائط مختلف األخطار للوالية.إنجاز و  -
 المتنقلة عبر المياه. األمراضالعمل الدائم مع مختلف لجان مكافحة  -
 البواقي. أمالعمل الدائم مع مختلف لجان مخطط السير لوالية  -
عبر إقليم الوالية ضمن اللجنة الوالئية لمكافحة األمراض  االبتدائيةالقيام بزيارات تفتياية إلى المدارس  -

 المتنقلة عبر المياه .
 إنجاز خريطة تبين الطرق الوالئية لوالية أم البواقي. -
 إنجاز خريطة تبين المناطق الغابية عبر إقليم الوالية. -
 واجد المسطحات المائية بالوالية.إنجاز خريطة تبين موقع ت -
 تعيين إحداثيات خاصة بنزول مروحيات التدخل. -
 إنجاز خريطة تبين تواجد نقاط المياه عبر إقليم الوالية. -
 .إناا  خريطة تبين أماكن تواجد وحدات الحماية المدنية المنتارة عبر إقليم الوالية -
 :مهامهامصلحة الحماية العامة  -2 -3
أو تأمر بإعدادها، وتسهر على ضبطها تعد خطط تنظيم اإلسعافات وتطبيقها عند حدوث الكوارث  -

 .بإستمرار
 .صالحية إستعمالها تقيم مختلف دوائر اإلنذار وتراقب -
 .في إطار تااوري عند حدوث األخطارتتابع إستخدام وسائل التدخل  -
 األاخاص والممتلكات.تنظم وتنفذ وتراقب األجهزة المخصصة لضمان سالمة  -
المساعدة والنجدة روح التضامن الوطني في مجال  ةتقوم بكل إجرا  من اأنه النهوض باإلسعاف وتنمي -

  .باإلتصال مع حركة الجمعيات ذات الطابع اإلنساني
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 مكاتب مصلحة الحماية العامة: 
 :مهامه واإلسعاف الطبية األمني األجهزةو مكتب المخططات  -
 .ORSEC 1تحيين مخططات تنظيم اإلسعافات الوالئية   -
 تحيين مخططات التدخل للفيضانات للوالية . -
 الدراسة والمصادقة على مخططات تنظيم اإلسعافات البلدي -
  .االقتصاديةو  االجتماعيةتنفيذ برنامج المناورات داخل المؤسسات  -
إعداد برنامج خاص بمناورات خارج وحدات الحماية المدنية )الغطس، التدخل في األماكن الوعرة،  - 

 ....إلخ (.اآلبار
 متابعة دورات تأهيل السواق. -
 متابعة وتسيير اإلسعافات الطبية. -
 متابعة وتسيير مختلف األجهزة األمنية -
 المدرسية.نهاية األطوار  امتحاناتمتابعة وتسيير مختلف  -
 متابعة وتسيير أفواج الرتل المتنقل لمكافحة حرائق الغابات. -
 متابعة تنفيذ برنامج الخرجات الميدانية لفائدة األاخاص دون مأوى. -
 .2متابعة ملف الغطاسين -
  :تتمثل مهام هذا المكتب في: مكتب المواصالت العملية - 
 .الهاتفي لوحدات الحماية المدنية تجديد الابكة الهاتفية مع تركيب الموزع -  
 .كة المواصالت السلكية والالسلكيةوضع حيز التطبيق اب -
 .االقتصاديةإنجاز الخطوط الهاتفية الداخلية والخاصة  للمؤسسات   -
 .، فرطاسالثابت على مستوى جبل سيدي أرغيس، قريون المتابعة الدائمة للمرحل  -

                                                 

ر الجزائرية الجمهو  ،د مخططات تنظيم النجدة و تسييرهايحدد كيفيات إعدا 02/02/2019المؤرخ في  59 -19مرسوم  1 
حمادى الثاني عام  5، األحد سنة السادسة والخمسون، الجزائر، ال10الجريدة الرسمية، العدد  ،الديمقراطية الاعبية

 .12-7ص  ، 2019فيراير سنة  10الموافق لـــــــ   1440

ر ، بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها، الجمهو 1992فبراير  12مؤرخ في  54-92مرسوم تنفيذي رقم  2 
اعبان عام  15 سعة والعارون، الجزائر، األربعا ، السنة التا13، العدد الرسمية الجريدة، الجزائرية الديمقراطية الاعبية

 .10ص  ،1992سنة  فبراير 19الموافق لـــــــ  1412
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 . ةوالثابتوضع ابكات اآلليات المتحركة  -
 .الوحدات جميع القيام بمتابعة وصيانة عتاد اإلاارة من الدرجة األولى على مستوى -
لبعض  ةمحمولة ومتنقلة وثابتة تابع القيام بتصليح مختلف عتاد اإلاارة الالسلكية )أجهزة راديو -

 الوحدات(. 
 :مهامهاواإلمداد  مصلحة اإلدارة   -3-3
 .الحماية المدنية في الواليةتتولى التسيير غير الممركز للوسائل المادية والمالية لمصالح  -
 .صيانتهاوتتولى تتابع إنجاز برامج التجهيز والمناآت  -
 .تطبيق برامج التدريب والتمارين الميدانيةتنسيق أعمال التكوين، وتسهر على تتابع  -
    مختلف السجالت  ودفاتر الجرد، ودخول المعدات واإلمداداتتتولى تسيير المحاسبة العامة ومسك  -

 .وتتابع نااط الحظائر ووراات الرعاية والصيانةوخروجها 
في الوالية ضمن حدود التنظيم الخاص بهذا تتولى تطور الحياة المهنية لمستخدمي الحماية المدنية -

 المجال.
  اإلمداد:مكاتب مصلحة اإلدارة و 
 االجتماعي.التكوين والنشاط  المستخدمين،مكتب  -
 .ر الحياة المهنية للموظفين التابعين لمديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقييتسي -
عوان حسب مخطط تسيير الموارد األعمليات التوظيف الخاصة ب ذلعمال المتعاقدين، وتنفياوظيف ت -

  .المدنية البارية المنجز من طرف المديرية العامة للحماية
 المنازعات القضائية والقضايا التأديبية الداخلية . -
 .1تسطير برامج التكوين للوحدات  -
 تسطير برامج المناورات العملية .  -
) عطل مرضية، مناصب مكيفة، عطل طويلة المدى، حاالت  للحياة المهنية االجتماعيمتابعة النااط  -

 .العجز، طب العمل، النااطات الرياضية(

                                                 

، بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها، الجمهور 1992فبراير  12مؤرخ في  54-92مرسوم تنفيذي رقم  1 
اعبان   15 ، الجزائر، األربعا ، السنة التاسعة والعارون 13، العدد الرسمية الجريدة ،الجزائرية الديمقراطية الاعبية

 .11-10ص  ، 1992سنة  فبراير 19الموافق لـــــــ  1412 عام
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واإلدارات العمومية)اإلسعاف الجماهيري، أعوان الوقاية واألمن،  الهيآتالتكوينات الخارجية لمختلف  -
 .األيام الدراسية والتحسيسية(

   .األخرى األجهزةالاؤون القانونية للمصلحة مع اإلدارات و متابعة  -
 : تيكاآل مهامه تعدواألمالك: و تب المالية والمحاسبة،مك -
 .صرف ميزانية التسيير السنويةتنفيذ و  -
 .إلى غاية اإلعفا  االقتنا تسيير مختلف العتاد واآلليات من تاريخ  -
 تنفيذ ميزانية التجهيز. -
 .مختلف المستحقات لمستخدمي القطاعالرواتب والعالوات و  -
 رواتب العمال المتعاقدين. -
 .عطاب وحوادث المرور لآللياتملفات األ -
 .العامةير المخازن يتس -
 ظيرة العتاد.حتسيير  -
 .العقودإبرام مختلف الصفقات و  -
نجاز مختلف ة و متابع -  .مااريع القطاعا 
 .لتسيير الوحدات االستهالكيةمختلف اللوازم والمواد  اقتنا تسيير و  -
 .تسيير محطة الوقود والمهام -
 .1تسيير مطاعم الوحدات ومراقبتها -

زز عفقد ت ،لمدنية لوالية أم البواقييمثل الاريان النابض لجهاز الحماية اأما في الجانب العملي والذي 
المؤرخ في  167-70لمرسوم رقم ل اوفق وحدات التدخللحدد المجديد القانوني النص الر و صدب

وتجهيزها، حيث جا  في هذا  إطارهايتضمن تصنيف وحدات الحماية المدنية وتحديد  10/11/1970
ناا  وحدات الحماية المدنية حسب أهميتها إلى أربع أنواع  : المرسوم تصنيف وا 

 

                                                 

، بتنظيم المصالح الخارجية للحماية المدنية وعملها، الجمهور 1992فبراير  12مؤرخ في  54-92مرسوم تنفيذي رقم  1 
اعبان   15 ، الجزائر، األربعا ، السنة التاسعة والعارون 13عدد ، الالرسمية الجريدة ،ة الديمقراطية الاعبيةالجزائري

 .11-10ص  ،1992سنة  فبراير 19الموافق لـــــــ  1412 عام
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 .ةيالوحدات الرئيس     -
 الوحدات الثانوية.     -
 وحدة القطاع .     -
 المتقدم.المركز      -

حدد قائمة المناصب العليا بعنوان الم 20/284م  تحت رق 10/10/2020قد تم تعديله  بتاريخ و 
 لاللتحاقوحدات الحماية المدنية حيث صنف أنواع أخرى من الوحدات ومكان تواجدها والاروط المحددة 

وحدة  13وحدات النااط العملي للحماية المدنية أم البواقي :  وحدات التدخل تتواجد ، ف 1بهذه المناصب
 وحدة عملية: 12ئيسية للحماية المدنية أم البواقي تارف على تدخل عبر إقليم الوالية منها الوحدة الر 

  .الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين البيضا  -
  .الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين مليلة -
 .الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين فكرون  -
  .مسكيانةالوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة  -
 .الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة الضلعة -
 .الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة بريش -
 .الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة قصر الصبيحي -
 .الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين ببوش -
 .الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة سيقوس -
  .الثانوية للحماية المدنية لدائرة عين كراةالوحدة  -
  .الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة سوق نعمان -
 .2الوحدة الثانوية للحماية المدنية لدائرة فكرينة -
 

                                                 

يحدد قائمة المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل للحماية  2020أكتوبر 10مؤرخ في  20/284مرسوم تنفيذي رقم  1 
الجريدة  ،بيةالمدنية واروط اإللتحاق بها وكذا الزيادة اإلستداللية المرتبطة بها، الجمهور الجزائرية الديمقراطية الاع

ديسمبر سنة  12الموافق لـــــــ  1440ربيع األول عام  4، األربعا  ، السنة السابع والخمسون، الجزائر74عدد الرسمية، ال
 . 06-04، ص 2020

حماية المدنية لوالية أم تحديد إقليم التدخل لوحدات الالمتعلق تصنيف و  28/07/2019خ في المؤر  2337مقرر رقم  2 
 .البواقي
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 :حماية المدنية لوالية أم البواقيم بها مديرية الأنواع الحمالت اإلعالمية التي تقو -04
  اإلختناق بالغازالحملة الوطنية للوقاية من خطر: 

 تنوعت بين:  2022/ 2021تنظيم حمالت تحسيسية و توعوية على مدار السنة
صة حملة تحسيسية للوقاية من خطر الحوادث المنزلية عامة وحوادث اإلختناق بالغازات السامة خا -

 .، عبر كامل دوائر الوالية2022غاية مارس   إلى 2021من أكتوبر ابتدا عبر المؤسسات التربوية 
حملة تحسيسية للوقاية من خطر الحوادث المنزلية عامة وحوادث اإلختناق بالغازات السامة خاصة  -

 عبر المناطق المعزولة والمزودة حديثا بالغاز كبلدية الجازية والباللة.
 . 2021نوفمبر  08أم البواقي يوم  الحملة الوطنية للوقاية من خطر اإلختناق بالغاز بوالية  -
 .وتحسيس المواطن من خطر االختناق ةزل سكنياعينة من منصة لزيارة الحملة المخص  -
مداخالت على مستوى مركز التكوين المهني وثانوية بوخروبة من طرف إطارات خطار عبر حملة األ -

 المديرية العامة للحماية المدنية وخلية اإلعالم بأم البواقي.
 .درس 180 اإلختناق بالغاز للوقاية من خطرمختلف مساجد الوالية بس و در  لحملة التوعوية عبرا -
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 19 فيروس كوفيد : 
عبر مؤسسات البريد  19القيام بحمالت تحسيسية للوقاية من خطر فيروس كورونا المستجد كوفيد  -

راا  .دات وقائيةومختلف األحيا  الاعبية، وكذا تقديم نصائح وا 
لتحذير المواطنين من هذا الوبا  الخطير عبر   تنظيم حصص إذاعية وتسجيالت وومضات إاهارية -

 البواقي الجهوية. أمإذاعة 
تنظيم حمالت تعقيم لمختلف المؤسسات كالمستافيات ومؤسسات البريد، اإلقامات الجامعية والمساجد  -

 ومراكز التكوين المهني وكذا األحيا  الاعبية. 
ورونا الفتاك عبر صفحة الفايسبوك تقديم ملصقات ااهارية ونصائح تحذيرية للوقاية من وبا  ك -

 الخاصة بمديرية الحماية المدنية أم البواقي.
  ليلية رفقة مصالح األمن والصحة إلنذار المواطنين وحثهم على عدم الخروج جات الحمالت عبر خر  -

 واإللتزام بالحجر الصحي المنزلي.
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 حوادث المرور: 

ــ المرور عدد حمالت التحسيس الخاصة بحوادث -  حملة توعوية عبر مختلف طرقات الوالية. 200 تقدر بــ

 اديمية الوطنية للسالمة المروريةيوم تحسيسي تكويني للوقاية من حوادث المرور بالتنسيق مع األك  -
                                                                                             .2021نوفمبر 04بتاريخ 

 ، الوطني األمنفضا  خاص للتحسيس والتوعية من خطر حوادث المرور للدراجات النارية بالتنسيق مع  -
 .2021نوفمبر 05الدرك الوطني، مديرية النقل بتاريخ 

 

  

 

 2021الغابات والمحاصيل الزراعية ملة مكافحة حرائق ح:     
 .2021ات والمحاصيل الزراعية لسنة التحضير لحملة مكافحة حرائق الغاب

 .2021ماي  05القيام بالزيارات الوقائية لمختلف المزارع النموذجية الموزعة عبر إقليم الوالية بتاريخ   -
 .2021ماي  17القيام بزيارات المراقبة لهذه المزارع بتاريخ   -
واالستجمام وحرائق الغابات عبر مختلف دوائر  تنظيم قوافل تحسيسية للوقاية من خطر اإلصطياف -

ق الجهوي ، الصندو ة مصالح الغابات، مديرية الفالحة، التجارة، السياحة، الموارد المائيةالوالية بماارك
حملة  112 الوالية،عددهابر مختلف مااتي ع، 2020جوان  07من  ابتدا للتعاون الفالحي 

 تحسيسية خاصة بحرائق الغابات والمحاصيل الزراعية .
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  مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي 2022برنامج الحمالت خالل سنة: 

 

 مالحظة تاريخ النهاية تاريخ البداية نوع النااط المبرمج

حمالت تحسيسية للوقاية من الحوادث المنزلية عامة وحوادث اإلختناق بالغازات السامة 
 خاصة بالتنسيق مع المصالح المعنية.

 2022جانفي 

 2022أكتوبر 

 2022مارس 

 2023مارس 
 موسم الاتا  

 المستجد 19تنظيم حملة تحسيسية للوقاية من فيروس كورونا كوفيد 
 2022جانفي 

 
  إنقضا  الوبا 

بغاز أحادي أوكسيد الكربون على  تنظيم حملة تحسيسية للوقاية من حوادث اإلختناق
مستوى مساجد الوالية بالتنسيق مع مديرية الاؤون الدينية  وذلك خالل فترة الدروس 

 التي تسبق خطبة الجمعة 
 موسم الاتا   2022مارس  2021نوفمبر 

تنظيم حمالت تحسيسية لمختلف ارائح المجتمع بصفة دورية للوقاية من حوادث 
ديسمبر  31 2022جانفي  01 المرور.

2022 
على مدار 

 السنة
 / 2022مارس  2022مارس  حملة تحسيسية للوقاية من خطر اآلبار المهجورة.

موسم  2022ماي  2022أفريل  .2022حملة مكافحة حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية لموسم 
 اإلصطياف

الزراعية وموسم حمالت تحسيسية للوقاية من خطر حرائق الغابات والمحاصيل 
موسم  2022ماي  2022ماي  االصطياف و االستجمام.

 اإلصطياف
المائية  الحظيرةحملة تحسيسية للوقاية من خطر الغرق في السدود والمسابح و 

أوت  31   2022جوان  01 لأللعاب.
2022 

موسم 
 اإلصطياف

سبتمبر  27 2022سبتمبر  20 تنظيم قافلة تحسيسية للوقاية من خطر الفيضانات واألمطار الموسمية.
 موسم الخريف 2022

ديسمبر  31 2022جانفي  01 تنظيم حصص إذاعية  وتسجيالت مباارة مع اإلذاعة المحلية ومختلف القنوات التلفزية.
2022 

على مدار 
 السنة

القيام بحمالت تحسيسية توعوية للحث على ضرورة إقتنا  جهاز كااف  -
 اإلختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون الغازات المتسربة للوقاية من 

موسم الاتا  
2022 

موسم الاتا  
2022 

موسم الاتا  
2022 

"فايسبوك" من أجل نار مختلف التدخالت  االجتماعيإستغالل موقع التواصل  -
الميدانية لجميع الوحدات وكذا تمرير التوعوية لزرع الثقافة الوقائية والحث على 

 التبليغ لدى المواطن.ضرورة التحلي بثقافة 
على مدار  على مدار السنة على مدار السنة

 السنة



 
 

 

 
 

 :خامسالفصل ال
 ةــــــــة الميدنيـــــــالدراس
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في تحسين الصورة الذهنية   اإلعالمية الحمالت بدور   المتعلقة -  دراستنا في التطبيقي اإلطار يمثل
 التي للبيانات وتعليقا وتفسيرا عرضا -  مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي نموذجا - للحماية المدنية

جمهور سكان والية أم  ن و مثلي مبحوث 120 قوامها عينة على الموزعة االستمارات طريق عن تجميعها تم
 تم حيث ،مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقيالبواقي الذين تعرضوا للحمالت اإلعالمية التي تقوم بها 

 إجابات إلى للوصول عليها التعليق ثم اليدوي، التفريغ عن طريق جداول في المبحوثين إجابات عرض
 به قمنا ما وهو ،الدراسة إشكالية عن المعبر العام التساؤل على ومنه للدراسة التساؤالت الفرعية عن جزئية
 :التالي النحو على تقسيمها تم بحثية خطة وفق
 .االجتماعية الحالة التعليمي، المستوى  السن، الجنس، :وهي بالدراسة الخاصة المتغيرات بيانات عرض1-
المبحوثين  اإلتصالية المستخدمة من طرفية و بأهم الوسائل اإلعالم الخاصة الجداولعرض بيانات 2-

 .حماية المدنية لوالية أم البواقيلإلطالع على الحمالت اإلعالمية التي تقوم بها مديرية ال

اإلعالمية التي تقوم بها مديرية الحماية  بتعرض المبحوثين للحمالت الخاصة عرض بيانات الجداول 3-
 المدنية لوالية أم البواقي.

إستفادة المبحوثين من الحمالت اإلعالمية المقدمة من طرف  بمدى الخاصة عرض بيانات الجداول 4-
 مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي.

 المدنية لوالية أم البواقي.تقييم نشاطات مديرية الحماية ب الخاصة عرض بيانات الجداول -5

الخاصة بالصورة الذهنية التي تشكلت لدى المبحوثين عن مديرية الحماية  عرض بيانات الجداول -6
 المدنية لوالية أم البواقي 

 .للدراسة العامة االستنتاجات ضعر  -7

 ول: البيانات الشخصيةال المحور 
 .سجنال متغيريبين توزيع عينة الدراسة حسب : الجدول الول

 %النسبة المئوية  التكرار الجنس
 %65 78 الذكور
 %35 42 اإلناث

 %100 120 المجموع
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من  افرد 42و % 65 بنسبة الذكور من عينة الدراسة من افرد 78ه أن لجدول أعالاتظهر نتائج 
الت اإلعالمية الخاصة مللح اثكثر تعرضاألاألمر في أن العنصر الذكوري جع ير و  %35 بنسبة اإلناث 

 اما إذحول  ينالتأثكد من المبحوثين من كال الجنس بناء علىهذا و  المدنية لوالية أم البواقيرية الحماية يبمد
  لها ولو بصفة عرضية. افعليوا تعرضكانوا قد 

 سن.ال متغير: يبين توزيع عينة الدراسة حسب ثانيالجدول ال

 %النسبة المئوية  التكرار السن
 %21.5 26 سنة 30سنة إلى  20من 

 %41 49 سنة 40إلى سنة  31من 

 %21.5 26 سنة 50ى سنة إل41من 

 %13.5 16 سنة 60سنة إلى  51من 

 %2.5 3 سنة فأكثر 61من 

 %100 120 المجموع

 وهذا سنة 61أثكثر منو  سنة 20 بين ما تتراوح المبحوثين أعمار أن ول الثانيالجد خالل من يتضح
 .البواقي أم مدينة سكان في المتمثل الدراسة مجتمع إلىسا أسا راجع

ــ:  40إلى غاية  31أن أغلب أفراد العينة من بين الفئة العمرية التي تتراوح من  الحظحيث ن  49سنة بــ
إلى  41سنة فقد تساوت مع الفئة من  30سنة إلى  20، أما الفئة العمرية التي من % 41تثكرار وبنسبة 

ــ:  50غاية  سنة بعدد تثكرارات  60إلى غاية  51الفئة من  ، ثم تليها% 21.5تثكرار ونسبة  26سنة بــ
ــ:  61 عن أعمارهم تزيد الذين للمبحوثين نسبة أدنى جلتسوأخيرا  % 13.5ونسبة  16يقدر بــ:  ــ ــ ــ ــ  03بــ

كل م التركيز على وت الجزائري المجتمع وبنية ومتناسبة منطقية وهي نسب تبدو %2.5تثكرارات ونسبة 
مستهدفة من طرف الحماية المدنية لوالية أم البواقي في لثكونها سنة  20يزيد عمرها على الفئات والتي 

 .حمالتها اإلعالمية
 
 



ـــي .................................:الخامس الفصل ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل التطبيقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الفصــ
 

73 
 

 المستوى التعليمي.متغير يبين توزيع عينة الدراسة حسب  :ثالثالجدول ال
 %النسبة المئوية  التكرار الجنس
 %0.8 1 إبتدائي

 %15 18 متوسط

 %26.7 32 ثانوي 

 %57.5 69 جامعي

 %100 120 المجموع

نالحظ من خالل الجدول أعاله الذي يبين توزيع العينة حسب متغير المستوى التعليمي حيث سجلنا 
متوسط وسجنا أقل من المستوى ال % 15ثانوي وبالنسبة لل %26.5ذات مستوى جامعي و 57.5%
ــنسب ــ نسبة المستوى الجامعي وهذا  رتفاعإوتشير نتائج الجدول أعاله إلى  بتدائياإلالمستوى في  %0.8ة ـ
ــلثكون راجع ــ ــ ــ ــ ــ ــ   .سنة 50سنة إلى غاية  20بين الفئات العمرية الثالثة إبتداء من  اه عامال مشتركــ

 .حالة اإلجتماعيةمتغير ال : يبين توزيع عينة الدراسة حسب رابع الجدول ال

 %النسبة المئوية  التكرار الجنس
 %29 35 أعزب

 %69 83 متزوج

 %2 2 مطلق

 %100 120 المجموع
 

التي تعتبر مفردة  83بتثكرار يقدر %  69 نسبتها بلغت متزوجين ال فئة أن أعاله الجدول من يتبين
ه من يتحلون بالعزاب بما فئة العينة وهذا راجع للمرحلة العمرية المختارة والتي تتميز عن  أثكثر من نصف

الحرص على ثكثر قدرة على فهم الواقع و أو  إلعالمية التي تهدف للصالح العامبالمادة ا اإلهتمامالمسؤولية و 
ــبتثكرار يقدر عزاب ال لفئة % 29 نسبة سجلت حين في ،تلقي األشياء المفيدة ــ أدنى فئة كانت مفردة و  35 بـ

  .%02ة بللمطلقين بنس
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اإلعالمية و اإلتصالية المستخدمة من طرف المبحوثين هم الوسائل أ: ثانيالمحور ال
 لإلطالع على الحمالت اإلعالمية التي تقوم بها مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي .

 .ن كثيرا حسب أهميتهاوالجدول الخامس: يبين الوسائل اإلعالمية التي يعتمد عليها المبحوث

 النسبة المئوية ارالتكر  الوسيلة اإلعالمية أو اإلتصالية

 % 9.8 14 التلفزيون 
 

 %16 23 اإلذاعة

 % 3.5 05 الجرائد

 % 14 20 شبكة النترنت

 %56 80 مواقع التواصل اإلجتماعي
 

 % 00 00 المجالت

 % 0.7 01 المطويات

 % 00 00 المطبوعات الخرى 

 % 100 143 المجموع

النحو على  يةواإلتصال اإلعالميةعلى الوسائل عينة الدراسة تعتمد  أن أعاله الجدول بيانات من يتبين
 :اآلتي
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 .مفردة  80بـــ  بتثكرار يقدر%  56مواقع التواصل اإلجتماعي بنسبة  - 01
ــبمجموع تثكرارات يقدر  % 16إذاعة أم البواقي بنسبة  -02 ــ ــ  . 23 بـ
 تثكرار. 20بمجموع  % 14بنسبة نترنت شبكة األ -03
ــــوع   % 9.8التلفزيون بنسبة  -04 ــ ــ ــ   .تثكرار 14بمجمـ

، ومن هنا نستخلص أن هذا  % 00إلى نسبة منعدمة  % 3.5أما بقية الوسائل تختلف النسب من 
سنة بحكم تفضيلها  50سنة إلى غاية  20الترتيب منطقي مقارنة بعينة الدراسة التي تتراوح أعمارها من 

اإلجتماعي وشبكة األنترنت التي تتيح لها الفرصة لإلطالع على كل جديد في وقته وفي لمواقع التواصل 
 ،ومن أبرزهاقع التواصل اإلجتماعي امو تتعدد إيجابيات و  مع المضامين،أي مكان كما يمكنها التفاعل 

أي عام توسيع دائرة العالقات االجتماعية، وتقليل الحواجز التي تعيق االتصال، وتعد وسيلة لتشكيل ر 
فّعال، كما أنها وسيلة فعالة للترويج، وتساعد على متابعة أخبار العالم، باإلضافة إلى أنها تساعد 

، وشبكة األنترنت بما توفره من أعمالهم والترويج لها رجال األعمال والشركات في متابعةالمؤسسات و 
ماع تسالثكثيرة سرعة اإلنتشار، اإلثم تأتي اإلذاعة بخصائصها  خدمات ال حصر لها،مات وبيانات و معلو 

، ثم يليها التلفزيون بما المزايا األخرىو ، اللغة البسيطة التي تفهم من طرف الجميع ماثكنلها في كل األ
مؤثرات الصوتية والبصرية التي تشد المشاهدين زيادة على الستخدام بإيوفره من تعلم و تحسين السلوك 

 رائد ووسائل اإلتصال األخرى التي تستخدم من طرف المبحوثين .نجد الج هاإيجابياته العديدة، و بعد
 .ن مع وسائل اإلعالم واإلتصالمدة الزمنية التي يقضيها المبحوثويبين ال :الجدول السادس

 اإلجابات
 المدة الزمنية

 %النسبة المئوية  التكرار
 %10 12 أقل من ساعة

 %44 53 من ساعة إلى ساعتين

 %22 26 أربع ساعاتمن ساعتين إلى 

 %24 29 أكثر من أربع ساعات

 %100 120 المجموع
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ن مع وسائل اإلعالم واالتصال من ساعة إلى و لمدة التي يقضيها المبحوثالجدول أعاله أن اتبين نتائج 
ــنسب، في حين ساعات 4أثكثر من يقضون  %24في حين نسبة  %44ساعتين بنسبة  ــ ــ ــ من  %28ة ـ

ــــساعتي ــ ــ ــ ــ ــ ــ  .لمدة أقل من ساعة %10أدنى نسبة  ساعات وسجلت 4أربع ن إلى ــ

بحسب حاجاتهم  ةمدد مختلفن يقضون في وسائل اإلعالم واالتصال يتشير نتائج الجدول أن المبحوث
هتماماتهم وهذا مما يسهل ويفتح فرصة لتعرضهم للحمالت اإلعالمية ولو لمرة واح  .ةدوميوالتهم وا 

: يبين مدى اإلطالع على الحمالت اإلعالمية التي تقوم بها مديرية الحماية المدنية لجدول السابعا
 أم البواقي . لوالية 

 %النسبة المئوية  التكرار مدى اإلطالع على الحمالت اإلعالمية

 %24 29 دائما
 %52 62 أحيانا
 %24 29 نادرا

 100% 120 المجموع

التوعية  حمالت أحيانا يشاهدون  العينة أفراد من % 52 نسبته ما أنالسابع  دولـــالج يتبين من
ــيليثم  عالميةاإل ــ ــ ــ ــ ــيشاهدون  %24و نادرا % 24 نسبته ما هاـ ــ ــ ــبتثك ،دائم بشکلها ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــــرارات متسـ اوية ـ
ــتق ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ درـ ــ ــ    مفردة 29 بـ

التي تقوم بها مديرية الحماية  اإلعالمية الحمالت أحيانا يشاهدون  نيالمبحوث أن الجدول نتائج تشيرو 
 أن إلى راجع ذلك ولعل ومنتظمة، دائمة بصفةنها يتابعو  النهم أ أي كبيرة، وبنسبةالمدنية لوالية أم البواقي 

 جهة، من هذا مسلسالتالو  فالماأل ترفيهية،ال رياضية،ال خبارية،اإل برامجال متابعة يفضلون  المبحوثين
، قد يكون عدم تعرضهم أخرى جهة من دردشةالو  االجتماعي التواصل مواقع في متهأوقا معظم وتمضية

نشغاال الت اإلعالمية بصفة دائمةللحم و لعدة عوامل موضوعية وذاتية أهم تبسبب ظروفهم الشخصية وا 
بهذا النوع من المواضيع ألنهم ال يشعرون بحاجتهم لها،  وقد يكون عدم إهتمامهم التي تنبع من مزاج الفرد

رغباتهم في الحصول على الفئة التي تتعرض للحمالت اإلعالمية فهم بحاجة ماسة لسد  أفراد أما
 ومهارات الزمة يتعلمونها منها.معلومات 
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 .: الوسائل المستخدمة في اإلطالع على الحمالت اإلعالميةالجدول الثامن

 %النسبة المئوية  التكرار اإلعالميةالوسائل 
 %11.3 28 التلفزيون 

 %17 41 اإلذاعة

 %2 5 الجرائد

 %17 42 شبكة اإلنترنت

 %38 94 مواقع التواصل اإلجتماعي

 %13.5 33 اإلتصال الشخصي

 %0.4 1 المجالت

 %0.8 2 المطويات

 %0 0 المطبوعات المختلفة

 % 100 246 المجموع

حيث سجلنا أعلى نسبة يبين الجدول أعاله الوسائل المستخدمة في اإلطالع على الحمالت اإلعالمية 
نترنت لشبكة األ % 17ومفردة من عينة الدراسة  94في مواقع التواصل اإلجتماعي بتثكرار  % 38

مفردة  33مفردة، ثم يليها اإلتصال الشخصي بتثكرار  41لإلذاعة بتثكرار  % 17و  مفردة  42بتثكرار 
 % 0.8بنسبة وأخيرا المطويات  % 11.3مفردة ونسبة  28والتلفزيون بتثكرار  % 13.5وبنسبة 

إلشباع القديمة ثين على وسائل اإلعالم الجديدة و إعتماد المبحو هذا ما يفسره و  % 0.4الت بنسبة جوالم
تقنية وفنية ال جتماعي وبما تتميز به من خصائص قع التواصل اإلامن خالل مو حاجاتهم ف رغباتهم وتلبية

عوامل الجذب العديدة في و  ،والتلقي ومن حيث التفاعلية   تتوفر في اإلعالم التقليدي من حيث البث 
لفئات مثل اتإذ  تصل إلى الجماهير المختلفة في الوقت نفسه،جعلتها التي الصورة والصوت والحركة 

حيث نجد أن  وشبكة األنترنت، الغالبية المطلقة التي تعتمد على مواقع التواصل اإلجتماعي الشبانية
تها كما الحمالت اإلعالمية للحماية المدنية لوالية أم البواقي تستخدم هاتين الوسيلتين في بث كل حمال

الموقعين مما يتيح إنتشار واسع ين ي هذف صدقاء المسجلين من المشاركات واأل اكبير  انجد أن عدد
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حتمال تعرض كبير لشرائح متعددة من ا وعدد أصدقاء  الوطن عامةلمجتمع لوالية أم البواقي خاصة و وا 
، ثم اإلذاعة نظرا إلنتشارها الواسع في أوساط الفئة صديق 16500التابعة للمديرية يضم قع التواصل امو 

لثكل األنشطة  دائموهي شريك ل المعلومات والحمالت لهم يوصت، وتلعب دورا كبيرا  في الثكبيرة في السن
، كما نجد أن التي تقدمها مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي وتبث كل حمالتها وحصصها اإلذاعية

في الحمالت اإلعالمية للحماية المدنية لوالية أم البواقي حيث يعتمد  ااإلتصال الشخصي يلعب دورا كبير 
سمح بوصول الرسائل للجمهور بحسب رغباته الخاصة وقوة التأثير على تمن خصائص كبيرة  عليه لما له
والحظنا  1فورية التغذية المرتدة والقدرة على خلق الحميمية بين المرسل والمتلقي لتغيير السلوك و المتلقي 

أن جل الحمالت اإلعالمية تستخدم وسيلة اإلتصال المباشر مع جمهورها في كل مرة وخاصة حمالت 
اإلختناقات بغاز أحادي الثكربون، حوادث المرور، الحوادث المنزلية، الوقاية من فيروس كورونا وحملة 

ــتتبالتلقيح ضده، كما سجلنا  ــ ــ ــ ــ خاصة قناة النهار التي عبر التلفزيون و حمالت اإلعالمية لل حوثينبع المــ
أخيرا تأتي وسيلة المطويات بواقي وخاصة حملة حوادث المرور و بثت الحمالت اإلعالمية لوالية أم ال

النوع من  ابنسبة ضعيفة رغم أن مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي تستخدم هذ األخرىوالمطبوعات 
 كبير. تها بشكلالوسائل لتغطية كل حمال

 :من النتائج السابقة اآلتينستنتج و 

إلعالمية واإلتصالية ا كل الوسائل على إستعمالمديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي إعتماد  -
 .في حمالتها اإلعالمية

 .الجمهور على الحمالت اإلعالمية عبر كافة الوسائل اإلعالمية و اإلتصاليةإطالع  -

 

 

 

 

                                                                 

 118، ص عبد اللطيف بن ديبان ، مرجع سابق 1 
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ن للحمالت اإلعالمية التي تقوم بها مديرية الحماية يتعرض المبحوثطريقة : لثالمحور الثا
  :المدنية لوالية أم البواقي

 .كيفية التعرض للحمالت اإلعالمية: الجدول التاسع

 %النسبة المئوية  التكرار شكل التعرض للحمالت اإلعالمية
 %20 24 بشكل قصدي

 %80 96 بشكل عفوي 

 %100 120 المجموع

ــالجيتبين من بيانات   عالمية اإل الحمالت يشاهدون  العينة أفراد من % 80 نسبته ما أن التاسعدول ـ
و نالحظ من خالل ذلك أن النسبة بشكل قصدي  % 20 نسبته ما يليهامفردة  96ثكرار شكل عفوي بتب

أو رغبة من طرفهم نتيجة تثكثيفها  عفويا دون قصدويتعرضون لمحتواها يشاهدونها  العينة أفراد منالثكبيرة 
جزء مهم بها فمعرفتهم ، اية المدنية لوالية أم البواقيوبإعتبارهم جمهور مستهدف من طرف مديرية الحم

يمكن هذه األخيرة من التخطيط السليم إلحداث التغييرات التي يسعون لتحقيقها، فمعرفة ميوالتهم، رغباتهم، 
وتترك األثر البليغ فيهم مما يسهل عملية  رسائل توافق خصائصهمه يالفرصة لتوجوطرق تفكيرهم تتيح 

 تغيير السلوك وتبني سلوكات جديدة .
جمهور نشط يبحث ويختار  منة بشكل قصدي الفئة التي تتعرض للحمالت اإلعالمي تتثكون  بينما

 وينتقي المضامين التي يرغب في التعرض لها. 
الت اإلعالمية التي تقوم بها مديرية الحماية المدنية لوالية ــــــــللحم: عدد مرات التعرض الجدول العاشر

 .أم البواقي

 %النسبة المئوية التكرار عدد مرات التعرض
 %17.5 21 مرة واحدة

 %20 24 مرتين
 %62.5 75 عدة مرات
 %100 120 المجموع
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عالمية عدة اإل الحمالت اشاهدو  العينة أفراد من % 62.5 نسبته ما أن العاشردول ـــالج منيتبين 
من العينة  % 17.5 أن شاهدوها مرتين على األقل، كما  %20 نسبته ما يليها ،مفردة 75بتثكرار  مرات
يشاهدون  العينة أفراد منمن خالل ذلك أن النسبة الثكبيرة  ضوا للحمالت مرة واحدة ونالحظر تع
عدت من أ  ذيجمهورها الضمن ا عن قصد أو كانوا يتعرضون لمحتواها مرات متثكررة أي أنهم تعرضوا لهو 

 82مالت اإلعالمية إذ نجد أن نسبة بشكل كبير ومكثف للحهذه الفئة تعرضت  ،تثكثيفها، فمن خالل أجله
على تذكرها وترسيخها في  ، فتثكرار بثها يساعد الجمهورتعرضوا لها على األقل مرتين أفرادها من %

 تترك األثر البليغ فيهم مما يسهل عملية تغيير السلوك وتبني سلوكات جديدة . أذهانهم حتى
هتمام المبحوثين بالحمالت اإلعالمية التي تقوم بها مديرية الحماية إ مدى يبين الجدول الحادي عشر :

 .المدنية لوالية أم البواقي

 %النسبة المئوية  التكرار مدى إهتمام المبحوثين
 %22.5 27 تركيزبإهتمام كبير و 

 %69 83 بشكل عادي
 %8.5 10 دون إهتمام وتركيز

 %100 120 المجموع

حمالت اإلعالمية لل يعاد بشكل تعرضون ي المبحوثين نم % 69 نسبة أن أعاله الجدول من تبيني 
ــــجإ %22.5 نسبة مثلت حين في ،مفردة من عينة الدراسة 83 تثكرار ب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أقروا الذين ن و المبحوث اباتـ
ــالباح يؤكد الصدد هذا وفي وتركيز،كبير   باهتمام تعرضهم لها ب ــ ــ ــ ــ ــ ــالن أن ثون ــ ــ ــ ــ ــي اسـ ــ ــ ــ  المضمون  عزلون ــ

ــــكم 1يحبون  بما ويهتمون  منعدما أو بسيطا به اهتمامهم يكون  الذي اإلعالمي  أن أيضا الباحثون  يؤكد اــ
 مسبق اهتمام لديه يكون  اإلعالمية الحمالت برسائل الواردة للمعلومات استجابة األثكثر الجمهور

ــــم نابع والتركيز االهتمام هذا فإن بالتالي 2المطروحة بالموضوعات ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالمس االهتمام نـ ــ ــ ــ ــ  عيضامو الب بقــ
 التدهور إلى يرجع قد التركيز دمأما ع ،الحمالت اإلعالمية الخاصة بالحماية المدنية اتي تتمحور حولهال

                                                                 

 . 277، ص، مرجع سابقترجمة كمال عبد الرؤوفروكيتش،  بول ساندرا ديفلير، ل ملفين  1 
 . 47ص بق،اس مرجع البكري، المنعم عبد فؤاده  2 
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    طويلة، لفترات وأحيانا مرات ولعدة يةمإلعالحمالت اال لنفس التعرض لتثكرار نظرا االنتباه عمليات في
 .المبحوثين هؤالءل األساسية االهتمامات ضمن يرتب ال الموضوع أن إلى يرجع قدأو 

ــوالمستوى الثقاف سنال في واالختالفات األفراد بين الفردية فروقاتال أن كما ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــتوالجنس ي ــ ــ ــ  ؤديـ
 المتغيرات تأثير بمدى الخاصة النتائج هذه فإن ومنه االهتمام، نماذجفي  اختالف إلى بالضرورة

 ال اإلعالمية الحمالت نإ  ،الباحثون  سجله وما تتوافق االهتمام بالحمالت طبيعة على السوسيوديمغرافية
 ياالقتصادو  االجتماعي والمستوى والعمر  النوع حيث من الجمهور خصائص في االعتبار تأخذ وأن بد

 خصائ كبير حد إلى تحددها اإلعالمية للمادة التعرض ودرجة التعرض طبيعة فإن ناحية أخرى ومن

 .1والسيكولوجية  الديمغرافية الجمهوراد أفر
 ذلك أن إال األخرى، اإلجابات بنسب مقارنةعدم اإلهتمام والتركيز  نسبة انخفاض من الرغم وعلى

ــيع ــ ــ ــ ــ  المضمون  فعالية انخفاض تعني "الملل و شرود الذهن  " بظاهرة يعرف ما أبرزها أسباب إلى ودــ
 عمليات في التدهور أو االنخفاض يعني والذي الملل واإلستهالك فيحدث ه تثكرار و  عرضه لثكثرة نتيجة
ــاالنتب ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  في التدهور إلى يرجع قد التركيز عدم فإن وبالتالي،  2واالتجاهات والتعرف والتركيز، اهــ

 .الحمالت هذهل المضمون  لنفس المتثكرر تعرضه نتيجة مللمن  لديه يحدث ما االنتباه عمليات
 هذا إلى الشخص وصول أن إلى ذلك فيرجع سنة 50 عن أعمارهم تزيد الذين للمبحوثين بالنسبة أما
 معلومات من يعرض ولما يقال لما الشديدة الحاجة ذههس بلي فهو اإلعالنات هذه لمثل تعرضه يقل السن
 .3السابقة والتجربة الخبرة بحكم

                                                                 

 .47ص سابق، مرجع البكري، المنعم عبد فؤاده 1 
 .214مرجع سابق ، ص  ،عبير تباني 2 
 .384ص مرجع سابق، ،بوخبزة نبيلة  3 



ـــي .................................:الخامس الفصل ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل التطبيقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الفصــ
 

82 
 

حماية الجدول الثاني عشر : يبين عدم إهتمام المبحوثين بالحمالت اإلعالمية التي تقوم بها مديرية ال
 .لوالية أم البواقيالمدنية 

 %النسبة المئوية  التكرار أسباب عدم اإلهتمام
 %12.5 2 تشعر بعدم حاجتك لها

 %12.5 2 تتشاءم عند سماعها

 %12.5 2 ال ترى لها جدوى 

 % 50 8 ال يوجد سبب معين

 %12.5 2 ال تهتم بالمواضيع التي تقدمها

 %0 0 أخرى تذكر

 %100 16 المجموع

المتعلق بعدم إهتمام المبحوثين بالحمالت اإلعالمية التي تقوم بها مديرية  أعاله الجدولمن  تبيني
، المبحوثين من % 13ته نسبمفردة ما  16الحماية المدنية لوالية أم البواقي بإجمالي التثكرارات يقدر بــ

ــــإج % 12.5 نسبة مثلت حين في ،دون سبب يذكر %50نسبة   منهم ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  أقروا الذين نيالمبحوث اتابـ
 ون لهاتعرضأنهم ي ، أوالتعرض لها من جدوىأو ال  الشعور بعدم الحاجة لها بتشاؤمهم عند سماعها أو

 يتأثر ولن يغيرها لن فإنه خاطئة كانت ولو حتى مسبقة أفكار لديه الذي الشخص أنذلك و  دون إهتمام،
 يشير حيث "الجابر زكي"  يؤكده ما وهو وآرائه، مواقفه مع تختلف حمالت اإلعالمية و التي ال تقدمه بما
 عموما الناس أن سببه الناس بعض لدى المعروضة المعلومات من االستفادة في الرغبة ضعف أن إلى

مفردتين  ألسباب بتثكرار ال يتعدى اوقد إختلفت  ، 1 المسبقة ومواقفهم تنسجم التي المعلومات عن يبحثون 
 عناصر أهم أحد التبرير" يعتبر حيثحمالت اإلعالمية ال هذه من ورأيهم موقفهم تبريرلثكل سبب، ويرجع 

                                                                 

 .221، ص عبير تباني، مرجع سابق  1 
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 ويقصد اإلعالن، مجال في الثكبرى األهمية ذات السيكولوجية األفعال ردود وأحد الذاتي الدفاع ماتنز ميك
 .1منطقيا يبدو بحيث السلوك وشرح الفرد عن تصدر التي واألفكار التصرفاتر تبري به

ــثون  يؤكد الصدد هذا وفي ــ ــ ــ ــ ــ ــــاس أن" الباحــ ــ ــ ــــعزلون  النـ ــ ــ  به اهتمامهم يكون  الذي اإلعالمي المضمون  يــ
 األساسية االهتمامات ضمن يرتب ال الموضوع أن إلى يرجع قدو  ،2يحبون  بما ويهتمون  منعدما أو بسيطا

وقد يكون مرد شعور المبحوثين عدم حاجتهم لها لثكون مضامين الحمالت أمور ،  المبحوثين هؤالءل
ظرا لثكثرة تداولها في وسائل اإلعالم أو في الجماعات األولية أو الثانوية لذا يرونها نمعروفة عند الجميع 

  . غير ضرورية
 .ن والحمالت اإلعالمية التي تعرض لها المبحوث ترتيب: يبين الجدول الثالث عشر

 %النسبة المئوية  الرتبة التكرار نوع الحملة
 %13 03 27 حملة حوادث المرور
 %3.5 05 7 حملة حرائق الغابات

 %27 02 57 حملة الوقاية من الخطار المنزلية
 %42 01 87 حملة اإلختناق بغاز أحادى الكربون 
 %5 04 11 حملة الوقاية من فيروس كورونا

 %3.3 06 7 حملة التلقيح ضد الفيروس
 %1.3 09 3 حملة اإلختناقات المختلفة

 %2.4 07 5 حملة الوقاية من الغرق في المسطحات المائية والبرك
 %1 10 2 حملة الوقاية من الفيضانات

 %1.5 08 3 ملة الوقاية من السقوط في اآلبار المهجورةح
 %100  209 المجموع

                                                                 

والتوزيع،  للنشر الفجر ، دارواإلشباعات االستخدامات في دراسة الصحفية: اإلعالنات، العادلي الحكم عبد مرزوق   1
 .29ص ،2004 القاهرة، مصر،

 .277روكيتش، مرجع سابق، ص بول ساندرا ديفلير، ل ملفين  2 
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الحمالت اإلعالمية التي تقوم بها مديرية الحماية المدنية ترتيب بالمتعلق  أعاله الجدول بيانات تبين
حملة اإلختناق بغاز أحادي الثكربون بنسبة  حيث تصدرت ن و لها المبحوثلتي تعرض لوالية أم البواقي وا

 اربتثكر و  % 27بنسبة  الثانية كانت لحملة الوقاية من الحوادث المنزلية  ة، والمرتبمفردة 87بتثكرار % 42
   كورونا بنسبة  سوحملة الوقاية من فيرو  % 13في المرتبة الثالثة حملة حوادث المرور بنسبة مفردة و  57
حصائيات ثكثر من حملة في هذه السنة، ومن خالل اإلبالتعرض أل أقروا ، حيث ثم باقي الحمالت % 5

مكتب اإلعالم فإن  ،مصلحة الوقاية الحماية المدنية لوالية أم البواقي، مديريةالمتحصل عليها من طرف 
حملة عبر كل نشاط المكتب من خالل توسيع نشر هذه ال ىالحملة األولصدر تتهذا الترتيب منطقي حيث 

مساجد عبر موقع التواصل اإلجتماعي كما تم إلقاء محتوى الحملة عبر الية و لاإلتصاالوسائل اإلعالمية و 
      يقارب العديد من الحصص التلفزيونية،، وبث ما 1والية أم البواقي درس عبر مساجد  187برزنامة 

، كما أن حملة حوادث المرور جسدت عبر طرق من الحوادث المنزلية نفس التوزيععرفت حملة الوقاية و 
من طرف  وهذا ما جعل ترتيبها ن والهيئات األخرى،يموقع مع الشركاء اإلجتماعي 50من الوالية في أثكثر 

 .منطقيا المبحوثين بهذا الشكل شيئا

ن من الحمالت اإلعالمية المقدمة من طرف مديرية الحماية يالمبحوث ةاستفاد: رابعالمحور ال
 . المدنية لوالية أم البواقي

 .نوع اإلستفادة من التعرض للحمالت اإلعالميةيبين : عشر رابع الجدول ال

 %النسبة المئوية  التكرار نوع اإلستفادة
 %50.3 88 تحقيق إستفادة معرفية

 %49.7 87 تحقيق إستفادة سلوكية

 %100 175 المجموع

لحمالت حققون إستفادة معرفية من اي المبحوثين من %50.3 نسبة أن أعاله الجدول من تبيني
ــــكما أنه مفردة من عينة الدراسة، 88تثكرار يمثل باإلعالمية  ــ ــ   م يحققون إستفادة سلوكية منها بنسبة ــ

ــالمس هتمامأي أن اإل ،مفردة 87بتثكرار  % 49.5 ــ ــ ــ ــ مها مديرية الحماية الحمالت التي تقد بمواضيع بقــ
                                                                 

 .2022نية لوالية أم البواقي لسنة لمديرية الحماية المد اإلحصائيات السنوية للحمالت اإلعالمية  1 
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 الحمالت نبأ همتاإجاب بررواوقد  ،للمبحوثينات متعددة من اإلستفاد االمدنية لوالية أم البواقي يحقق أنواع
ي وتحقق العديد من الوع زيادةتقدمها مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي تعمل على  التي اإلعالمية

 .ول أدناهم اليومية كما يبينه الجدالفوائد والمعلومات التي هم بحاجة لها في حياته
 .نوعية اإلستفادة المعرفية المحققة من طرف المبحوثين يبين :الخامس عشرالجدول 

 %النسبة المئوية  التكرار نوع اإلستفادة المعرفية
 %30.5 74 معلومات جديدة

 %13.5 33 على المهام المختلفة للجهاز التعرف
 %23 56 تعرف على مختلف الخطارال

 %11.1 27 معرفة التوصيات المنية
 %15.7 38 معرفة أرقام النجدة

 %6.2 15 أخرى تذكر
 %100 243 المجموع

معلومات الجدول أعاله العديد من اإلستفادات المحققة من طرف المبحوثين منها، إثكتساب من بين تي
ــــ  % 30.5بنسبة جديدة  عرف على تالثم تأتي بعد ذلك  ،مفردة من عينة الدراسة 74بتثكرار يقدر بـ

على المهام  رفتعالو  % 15.7بنسبة  أرقام النجدةتثكرار و معرفة  56 بـ % 23 بنسبةمختلف األخطار 
  % 11.1 األمنية بنسبةمفردة وتلتها معرفة التوصيات  33بتثكرار  %13.5بنسبة  المختلفة للجهاز

 .%13وأخيرا أخرى تذكر بنسبة 

النسب  أن آلخر، فنجد مبحوث من تختلف  اإلعالمية ومن هنا نجد أن نوع اإلستفادة من الحمالت
 الحمالت لمضمون  يتعرضون  المبحوثين أن إلى راجع وهذا ،امنه ةمستفادالمعرفة تختلف حسب ال

ثكتساب  ألجل اإلعالمية اآلليات والطرق السليمة ب التزودو حول المجاالت المختلفة المعارف التعلم وا 
 استخدامها يكثر التعليمية والتي الحمالت" إليه  تسعى ما والصحيحة لمواجهة مختلف الوضعيات وهذا

 فيماخاصة و  التصرف الصحيح، ويسلثكون  يتصرفون  كيف الناس بتعليم وتعنى واألزمات الثكوارث أثناء
 ملحة ضرورة باالتصال القائم يقوم بها التي اإلعالمية فتعتبر الحمالت " ةالجديد رفهمامعإستخدام  يخص
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 األفكار قبول في ويساعد المجتمع، تحديث في يساهم مما المستوى الثقافي رفع إلى تهدف عصرنا في
المبحوثين ، ومن خالل الجدول يتضح أن كل المجتمع تنمية في عملية ويعجل الحديثة السلوكية واألنماط

 لمدنية لوالية حققوا إستفادات وأثكسبتهم الحمالت اإلعالمية التي تقوم بها مديرية الحماية ا اءعلى حد سو 
، االت عملها الميداني والعملياتيعن الجهاز أو حول مختلف مج جديدة في الميدانأم البواقي معارف 

التي تعطي الشكل العام لإلتجاه  ةاألساسي لذلك يتم التركيز على المكون المعرفي بإعتباره أحد العناصر
والذي يتم ترجمته في شكل السلوك الظاهر للفرد، إذ يؤكد الباحثون في هذا المجال أن إدراك الفرد للسلوك 

  .1الجديد وتفهم أبعاده يكون أحد الشروط التي ينبغي أن تتوفر حتى تنجح في تعديل السلوك 

 . نوعية اإلستفادة السلوكية المحققة من طرف المبحوثين يبين: السادس عشر لجدول ا

 %النسبة المئوية  التكرار السلوكيةنوع اإلستفادة 
 %30.4 62 إكتساب سلوكيات وقائية

 %18.6 38 تعلم كيفيات اإلنقاذ

 %30.4 62 تعلم كيفية التعامل في حاالت الخطر

 %5.9 12 معرفة كيفية إستعمال وسائل اإلطفاء

 %14.7 30 تقديم اإلسعافات الوليةتعلم 

 %100 204 المجموع

إثكتساب سلوكات وقائية  :منها ،يبين الجدول أعاله العديد من اإلستفادات المحققة من طرف المبحوثين
ــــ  % 30.4 بنسبة ــــل في  62بتثكرار يقدر بـ ــ ــ ــ مفردة من عينة الدراسة وتتساوى في النسبة مع تعلم التعامــ

تثكرار ومعرفة كيفية إستعمال  38بــ % 18.6حاالت الخطر، ثم تأتي بعد ذلك تعلم كيفيات اإلنقاذ بنسبة 
 .% 14.7وتعلم تقديم اإلسعافات األولية بنسبة  % 5.9وسائل اإلطفاء بنسبة 

                                                                 

  76محمد عماد الدين إسماعيل و أخرون ، مرجع سابق ، ص  1 
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 نسبال أن فنجد آلخر، مبحوث من تختلف اإلعالمية الحمالتومن هنا نجد أن نوع اإلستفادة من 
 الحمالت لمضمون  يتعرضون  المبحوثين أن إلى راجع وهذا المستفاد منه، الصحيح السلوكتختلف حسب 

ثكتساب اآلليات والطرق السليمة و الت ألجل اإلعالمية   .الوضعياتة لمواجهة مختلف الصحيحعلم وا 

 المبحوثين اإلجراءات الوقائية. معرفةبعشر : يبين سابع لجدول الا

 اتالمتغير 
 الخيارات

 المجموع إناث ذكور

النسبة المئوية  التكرار
% 

النسبة المئوية  التكرار
% 

 110 %90.47 38 %92.30 72 نعم
 10 %9.53 4 %7.7 6 ال

 120 %100 41 %100 78 المجموع

المبحوثين على  اإلجراءات الوقائية من خالل الحمالت اإلعالمية التي  ةعرفالجدول أعاله  ميبين 
 :اآلتيقدمتها مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي، حيث نجد 

من عينة الدراسة من الذكور تعرفوا وتعلموا اإلجراءات  % 92.30أن نسبة  الجنس:بالنسبة لمتغير -
لم يتعرفوا على  اتتثكرار  06منهم أجابت بالسلب بــمعدل  % 7.7مفردة و 72الوقائية بتثكرار يقدر بــــ 

منهن  %9.53مفردة أجابت باإليجاب و 38ثكرار من اإلناث بت % 90.47اإلجراءات الوقائية، كما نجد 
من هنا نستنتج أن مجموع مفردات العينة التي أقرت بتعلم اإلجراءات  ،مفردات أجابت بالسلب 04بتثكرار

ــالوقائية م ــ ــ ــ تثكرار هذا ما يؤكد  110بإجمالية   % 91.67 المقدمة يفوق ن خالل الحمالت اإلعالمية ــ
 درجة بين االرتباط من انوع ئجالنتا هذه خالل من يظهر، و جدول اإلستفادات المحققةإجابتهم في 

مالت اإلعالمية الح عيضابمو  يهتمون  الذين األفراد أن حيث ،واإلستفادة التذكر ودرجة والتركيز االهتمام
 تهماإجاب بدليل لها متابعة األثكثر هم منها االستفادة ويحاولون  لها أثناء تعرضهم يركزون  بشكل عادي أو

 التركيز انعدام أن تبين حين في ،اإلجراءات التي تعلموهاجاءت باإليجاب مع ذكرهم لبعض  التي
كما أن هذه الفئة  ،عدم اإلستفادة منهاب أقروا الذين المبحوثينضعيفة من  نسبة ورود إلى أدى واالهتمام

السلوك أثناء أقرت ببعض اإلستفادات في الجداول السابقة في أشكال متنوعة من آليات التصرف وأنماط 
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هذه  أن إلى اإلشارة تجدروهنا  ،بعض المعلومات البسيطة من خاللهاتعلم ، أو خطارالثكوارث أو األ
 قد التي تطرقت لها الحمالت اإلعالمية   عيضاللمو  تذكرهاتعلمها أو  عدم أبدتالبسيطة التي  نسبةال

 والتركيز االهتمام عدمها، حيث يكون مضمون في التركيز عدم إلى أو تعرضهم لها  فترة طول إلى يرجع
نما المخزنة، المعلومات كل ذاثكرته من يستعيد ال الشخصن أم، كما تذكره دون  حال  من ينتقي وا 

 اتهوخطور  أهميتها حسب على وذلك األخرى دون  ويتذكرها محدد لموقف يهمه ما والمواضيع المعلومات
 يعرف ما وهو حوله يدور الذيط المحي وكذلك واهتماماته ودوافعه وحياته بحاجاته المباشر واتصالها
 .1االنتقائي بالتذكر

 .ن اإلجراءات الوقائيةيالمبحوث ةعرفمب متغير السنعالقة يبين  :الجدول الثامن عشر
 السن

 جاباتاإل
 30أقل من 
 سنة

 40أقل من 
 سنة

 50أقل من 
 سنة

 سنة 60أكثر من  سنة 60أقل من 

 % ك % ك % ك % ك % ك  المجموع
 110 66.7 2 87.5 14 92.3 24 96 47 88.4 23 نعم
 10 33.3 1 12.5 2 7.7 2 4 2 11.6 3 ال

100 26 المجموع
% 

49 100
% 

26 100
% 

16 100% 3 100% 120 

ين المبحوث ةعرفمحسب متغير السن يظهر من خالل النتائج المبينة في الجدول  بالنسبة لمتغير السن:-
من العينة تعلمت بعض اإلجراءات الوقائية هي الفئة  %96أن نسبة وتذكرهم لبعض اإلجراءات الوقائية 

بــــ  %92.3 سنة بنسبة 50فئة العمرية أقل من مفردة وتليها ال 47وذلك بتثكرارسنة  40العمرية أقل من 
سنة بنسبة  60ثم الفئة العمرية أقل من  % 88.4سنة بنسبة  30تثكرار، ثم تأتي فئة األقل من  24

 أنو نستطيع القول  % 66.7سنة بنسبة  60بة في فئة أثكثر من ى نسو أخيرا سجلت أدن % 87.5
 تصحيح أو ما بقضية وعيهم وزيادة بالمعلومات األفراد تزويد إلى غالبا دفته اإلعالمية الحمالت
 هنا نستخلص أن اإلهتمام والتركيز، من 2ي المعرف التغيير إحداث على العمل أي المغلوطة معارفهم

تذكر لدى هذه للقدرة العالية للسنة وهذا راجع  30يكون أثكبر في الفئتين العمريتين ثم تأتي فئة أقل من 

                                                                 

 .83ص سابق، مرجع ،مصباح عامر 1 
 .14ص  ،2004، 1المصرية، مصر، ط ، دارالمحلي والمجتمع اإلعالم ،الحديدي منى  2
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نتقاء المواضيع والمعلومات التي ير الفئات و  ، كما نجد أن المبحوثين الذين لم يتعلموا أو يتذكروا دونهايا 
في كل  %7.7و % 33.3بتهم بين اإلجراءات الوقائية التي جاءت ضمن الحمالت اإلعالمية تتراوح نس

 طرف من تذكرها فرص من يقلل التركيز قلة أو انعدام أن كما مفردات أو أقل، 03فئة عمرية بمعدل 
  ستماعاإلتعرض أو الكان  متىمحتواها أو   نسيان إلى األحيان بعض في ذلك يؤدي وقد المبحوثين

 .إليها
 .ن اإلجراءات الوقائيةيالمبحوث ةعرفمبعالقة متغير المستوى التعليمي يبين  :الجدول التاسع عشر

لمستوى    ا
 التعليمي

 اإلجابات

 الجامعي الثانوي  المتوسط االبتدائي

 المجموع

 % ك % ك % ك % ك

 110 88.4 61 97 31 94.5 17 100 1 نعم

 10 11.6 8 3 1 5.5 1 0 0 ال

 120 %100 69 %100 32 %100 18 %100 1 المجموع

 :تياآل النحو على مستوى لثكل بالنسبة النتائج تظهر :التعليمي بالنسبة لمتغير المستوى  -
أقر بتعلم بعض  % 100 وبنسبة التعليمي المستوىسجلنا مفردة واحدة في هذا : االبتدائي المستوى  -

 .من خالل تعرضه للحمالت اإلعالميةاإلجراءات الوقائية 
 المستوى هذا مبحوثوا أثكد حيث ،بنعم أجابت % 94.5مفردة بنسبة  17سجلنا  :المتوسط لمستوىا  -

مفردة واحدة و  قصد تعلم كيفية التصرف في مختلف المواقف،هتمامهم بهذا النوع من الحمالت ا  على
 .بالنفي تأجاب

  .بــ ال أجابتبنعم ومفردة واحدة  أجابتمفردة  31من العينة بتثكرار % 97نسبة :الثانوي المستوى -
ــبنعم بنسبة تقدر  المستوى هذا في المبحوثون  أجاب :الجامعي لمستوىا - و تثكرارا  61بــأي  % 88.4بـ

 .% 11.6مفردات بـــ ال بنسبة  08
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 .المبحوثةعينة : يبين نوع اإلجراءات الوقائية التي تعلمتها ال ون شر عالجدول ال

 النسبة المئوية تكرار نوع اإلجراءات الوقائية
 %38.8 45 إجراءات السالمة للوقاية من فيروس كورونا

 %30.2 35 إجراءات الوقاية أثناء تسرب الغاز
 %12.9 15 إجراءات الوقاية أثناء حوادث المرور
 %8.6 10 إجراءات الوقاية من الحوادث  المنزلية

 %3.5 04 إجراءات الوقاية أثناء الزالزل
 %6 07 من حوادث العمل إجراءات الوقاية و الحماية
 %100 116 المجموع

ن من خالل تعرضهم و ية التي تعلمها المبحوثئمن اإلجراءات الوقا اأنواعين من الجدول أعاله تبي
للحمالت اإلعالمية التي تقدمها مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي وقد تم تصنيفها بعد جمعها 

ستيعاب مضمون ومن هنا نالحظ أن هذه اإلجراءات تعبر عن مدى فهم  .بحسب تعبير المبحوثين وا 
المبحوثين وخاصة عندما يتعلق األمر ببعض األمور التقنية الدقيقة التي تتطلب  الحمالت من طرف

 المبحوثين أغلب أننالحظ  الجدول يخها و تغيير سلوك المبحوثين، ومن خاللر حتى يتم ترساالتثكر 
 اإلعالمية الحمالت لصالح يحسب مؤشر هو ،سلبيةال همسلوكات تغيير في اإلعالمية الحمالت ساهمت

ثكتسب السلبية متهسلوكا غيروا المبحوثين ألن  المسطرةالحملة  أهداف من وألن، سلوكات وقائية جديدة واوا 
 به يقوم ما صحة بعدم الفرد قناعإ طريق عن االجتماعي المحيط مع يتناسبال  الذي السلوك تغيير مسبقا

 تغيير على الفرد بحمل وذلك له، السيئة الخصائص ددـــوتع السلوك ذلك عن الناجمة المخاطر بيان أو
 .1 إزاءه هسلوك

 

 

                                                                 

 .64ص سابق، مرجع عامر مصباح،  1 
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 يلي :جاءت السلوكات واإلجراءات الوقائية بنسب متفاوت كماو 

 

 .حماية المدنية لوالية أم البواقي: تقييم نشاطات مديرية ال خامسال المحور

حوادث اإلختناق بغاز الخاصة ب لحملة اإلعالمية ن ليالمبحوث تعرض: يبين  الواحد والعشرون الجدول 
 . عبر مساجد الوالية التي قدمتها مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقيأحادي الكربون 

 إناث ذكور متغيرات الدراسة
النسبة المئوية  التكرار اإلجابات المجموع

% 
النسبة المئوية  التكرار

% 
 88 %62 26 %79.5 62 نعم
 32 %38 16 %20.5 16 ال

 120 %100 42 %100 78 المجموع

أعاله نسبة تعرض المبحوثين للحملة اإلعالمية الخاصة بحوادث اإلختناق بغاز الجدول من بين تي
 :، حيث نجدمساجد الواليةقي عبر الثكربون التي قدمتها مديرية الحماية المدنية لوالية أم البوا أحادي

اإلجراءات الوقائية 

إجراءات السالمة للوقاية من فيروس 
كورونا 

إجراءات الوقاية أثناء تسرب الغاز 

إجراءات الوقاية أثناء حوادث المرور  

إجراءات الوقاية من الحوادث  المنزلية  

إجراءات الوقاية أثناء الزالزل  

إجراءات الوقاية و الحماية من حوادث 
العمل  
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من عينة الدراسة من الذكور تعرضوا للحملة بتثكرار يقدر  % 79.5ن نسبة إ: لجنسابالنسبة لمتغير  -
من  % 62تثكرارا، كما نجد  16لتعرض لها بــمعدل لمنهم لم تتح لهم الفرصة  % 20.5مفردة و 62بــــ 

  .لها نتعرضتمفردة لم  16منهن بتثكرار  % 38مسجد والمفردة تعرضن لها ب 26اإلناث بتثكرار 
ــــمن هنا نستنتج أن مجموع مفردات العينة التي أق ــ ــــرضها للحمرت بتعـ ــ والية أم البواقي لة في مساجد ــ

لة التي جاءت في الحممن  تأي أن نسبة كبيرة من العينة إستفاد ،تثكرار 88بإجمالية   % 73.33يفوق 
ول افي الجددقيقة  تاجابساعدنا على الحصول على إهذا ما يو عليها مع القائم  شكل إتصال مباشر

 .ةمقبلال
 .عالقة متغير السن مع التعرض  لحملة اإلختناق بغاز أحادى الكربون الجدول الثاني والعشرون :-

 السن
 اإلجابات

 30أقل من 
 سنة

 40أقل من 
 سنة

 50أقل من 
 سنة

 سنة 60أكثر من  سنة 60أقل من 

 % ك % ك % ك % ك % ك  المجموع
 88 100 3 75 12 77 20 73.5 36 65 17 نعم

 32 0 0 25 4 23 6 26.5 13 35 9 ال

100 26 المجموع
% 

49 100
% 

26 100
% 

16 100% 3 100% 
120 

أن كل يظهر من خالل النتائج المبينة في الجدول حسب متغير السن  بالنسبة لمتغير السن: -
الفئة  ينسبة ف علىأ العمرية قد تعرضت للحملة في المسجد بنسب مختلفة حيث سجلت  الفئات

وتليها الفئة العمرية أقل من  اتمفرد 3بتثكرار % 100بنسبة سنة وذلك  60من  األثكثرالعمرية 
، هذه % 65سنة بنسبة  20من قل في الفئة األ ، كما سجلت أدنى نسبة % 77سنة بنسبة  50

 إال أنها تمثل نسب عالية للتعرض للحملة بالمسجد.حضور النسبة بالضرورة عكس النسب ال ت
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مع التعرض  لحملة اإلختناق  عالقة متغير المستوى التعليمي يبين الجدول الثالث و العشرون 
 بغاز أحادى الكربون.

لمستوى    ا
 التعليمي

 اإلجابات

 الجامعي الثانوي  المتوسط االبتدائي
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك

 22 %61 11 %100 1 نعم
68.75

% 
54 78% 88 

 32 %22 15 %31.5 10 %39 7 %0 0 ال

 120 %100 69 %100 32 %100 18 %100 1 المجموع

 :اآلتي النحو على مستوى لثكل بالنسبة النتائج تظهر :التعليم بالنسبة لمتغير مستوى  -
تعرضت  % 100 وبنسبة التعليمي المستوىسجلنا مفردة واحدة في هذا  :االبتدائي المستوى   -

 بالمسجد.للحملة اإلعالمية 
 المستوىذات العينة من % 68.75هذا المستوى ومن  % 61سجلنا نسبة  :المتوسط لمستوى ا  -

  .ةحملحضورهم لل واأثكد الثانوي
 .من هذه الفئة حضرت المحاضرة التي ألقيت بالمسجد % 78 بـــ بنسبة تقدر :الجامعي لمستوى ا -

 امزيجإختالف المستويات والفئات العمرية مع إختالف الجنس شكل  من هنا يمكننا القول أن
، كما أن نسبة الحضور لدى الذكور متنوعةالالحصول على التغذية الراجعة  هيسهل من خالل

 أثكبر من اإلناث وهو شيء منطقي نظرا لوجوب الجمعة على الذكور وسقوطها على اإلناث،
 محاضرة  187بعدد  سدت عبر مساجد الواليةجاإلختناقات بغاز أحادي الثكربون التي وحملة 

نظرا  ةوهي الفترة الشتوي 30/03/2022إلى غاية  01/11/2021كانت خالل الفترة الممتدة من 
لذا  ،أم البواقي خاصة واليةلثكثرة الحوادث المسجلة في هذه الفترة عبر التراب الوطني عامة و 

ي المجتمع وأرباب ساجد حتى تمس الشريحة األثكبر فمالحملة في هذا التوقيت عبر ال إنطلقت
جميع الوسائل اإلعالمية واإلتصالية تجسيدها في عدة أشكال عبر ، مع خاص العائالت بشكل

  لغرض وصولها إلى كل الجمهور المستهدف .
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حول حوادث اإلختناق حملة المساجد التأثير من خالل متابعة  حدوث: يبين ون عشر رابع والالجدول ال
 بغاز أحادي الكربون التي قدمتها مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي.

 المجموع إناث ذكور متغيرات الدراسة
النسبة المئوية  التكرار اإلجابات

% 
النسبة المئوية  التكرار

% 
 

 119 %100 42 %99 77 نعم
 01 %00 0 %01 1 ال

 120 %100 42 %100 78 المجموع

 اإلعالمية الحمالت تسعى التي األهداف أصعب من المستهدفة الجماهير سلوكات في التأثير يعتبر
 عنه المعلن الموضوع حول والبيانات بالمعلومات الجماهير تزويد إلى سعيها جانب فإلى تحقيقيها، إلى

 متهواتجاها مواقفهم على التأثير إلى آخر مستوى على أيضا تسعى فيه المطلوبة التعديالت إحداث والمراد
 تعديالت إلى للوصول مواقفهم على تدريجية تعديالت بإحداث إلقناعهم وذلك معالجتها المراد القضية نحو
 الحمالت أصعب من األخير الهدف هذا إلى للوصول تسعى التي الحمالت وتعتبر السلوكية، أنماطهم في

 حيث طويلة لفتراتبها   القيام على األفراد دأب التي والعادات السلوك أنماط بعض تغيير يصعب حيث
 ويستمروا مختلفة جديدة عادات ويتعلموا قديمة عادات من يتخلصوا أن المستهدفين األفراد على فيها يجب
عبر  تمتالحملة اإلعالمية التي  أحدثتهالتأثير الذي لنا  بينت، ومن خالل الجدول أسفله ي1ممارستها في

      حول حوادث اإلختناق بغاز أحادي الثكربون التي قدمتها مديرية الحماية المدنية لواليةمساجد الوالية 
 :لمعرفة التأثير الذي تركته، حيث نجدالمبحوثين على  أم البواقي

 الحملة أثرا فيهم ركت من عينة الدراسة  من الذكور ت % 99: نجد أن نسبة بالنسبة لمتغير الجنس  -
ــ  كما  ا،ركت أثرا  عليهتمفردة واحدة  جاب بالسلب بــمعدلأمنهم  % 01مفردة و 77بتثكرار يقدر بــ

من هنا  ،بالسلب تمنهن أجاب % 0باإليجاب و مفردة أجابت 42من اإلناث بتثكرار % 100نجد 
 يقدر بــ بإجمالية % 99 يفوق اإلعالمية لحملة ابأثر نستنتج أن مجموع مفردات العينة التي أقرت 

ثر اإلتصال الشخصي وبين األ قدرة بين االرتباط من نوع النتائج هذه خالل من يظهر، و رتثكرا 119
                                                                 

 .273عبير تباني ، مرجع سابق ، ص 1 
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اإلتصال الشخصي يجعل  أن إلى النتائج وتشير ،به أقروا الذين المبحوثين حدثه في نفوس الذي أ
 في يساعد والحوار النقاش أن إلى راجع ذلك ولعل، الحمالت هذه مضمون  حول يتفاعلون  مبحوثينال

 االتصال أهمية يفسر ما وهذا الحمالت هذه خالل من انهيتلقو  التي المعلومات معنى تبسيط
  .أثكبر التأثير يكون  حيث صحيح بشكل وتوجيهها الرسالة بتعديل الفرصة زيادة يمنح الذي الشخصي

 .عالقة متغير السن بالتأثيريبين  :الجدول الخامس والعشرون 
 السن

 اإلجابات
 30أقل من 
 سنة

 40أقل من 
 سنة

 60أقل من  سنة 50أقل من 
 سنة

 سنة 60أكثر من 

 % ك % ك % ك % ك % ك  المجموع
 110 %100 3 %100 16 %100 26 %100 49 %99 25 نعم

 10 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00 %1 1 ال

 120 %100 3 %100 16 %100 26 %100 49 %100 26 المجموع

 نأ، متغير السنب المتعلقةالل النتائج المبينة في الجدول يظهر من خ بالنسبة لمتغير السن : -
   تمثلالنسب كلها حيث كانت ت بوقوع التأثير عليها جابت العمرية أكل الفئاين في المبحوث
 ،تثكرار 25بــــ  % 99بنسبة سنة  30قل من ات العمرية، ما عدى الفئة األلفئكل امن  % 100
ن نتيجة هذا الجدول تقدم دليال واضحا على صدق المقولة التي تؤكد على أهمية إهنا ف من

 أما العينة ،(KURT LEWIN اإلتصال الشخصي داخل الجماعات المرجعية للفرد )كورث ليفين
، و تجدر اإلشارة أن العينة التي % 01بنسبة   بترك أثر تجابالتي أ المتمثلة في مفردة واحدة 

مفردة من الجنسين أقرت بتأثير الحملة رغم  32لم تتعرض للحملة في المسجد و المقدر عددها بــ 
   عدم تعرضها لها في المسجد وهذا نتيجة النقاشات في الجماعات األولية أو الثانوية  كالعائالت 

 .صدقاء أو تعرضها لها بوسيلة أخرىواأل
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 التأثيربحدوث  وعالقته التعليمي متغير المستوى : يبين السادس و العشرون الجدول 
لمستوى    ا

 التعليمي
 اإلجابات

 الجامعي الثانوي  المتوسط االبتدائي
 % ك % ك % ك % ك المجموع

 110 %99 68 %100 32 %100 18 %100 1 نعم

 10 %01 01 %00 00 %00 0 %00 0 ال

 120 %100 69 %100 32 %100 18 %100 1 المجموع

 :تياآل النحو على مستوى لثكل بالنسبة النتائج تظهر
رك األثر أقر بت %100 وبنسبة التعليمي المستوىسجلنا مفردة واحدة في هذا  :االبتدائي المستوى  -

 .بالمسجداإلعالمية ة من خالل تعرضه للحمل
 هذا مبحوثوا أثكد حيث ،بترك األثر أجابت %100مفردة بنسبة  18سجلنا  :المتوسط لمستوىا  -

 م كيفية التصرف في مختلف المواقف.قصد تعلهتمامهم بهذا النوع من الحمالت ا  على المستوى
 .بوجود التأثير تمفردة أجاب 32بتثكرار من العينة  % 100نسبة  :الثانوي المستوى -
تثكرارا  68أي  % 99 بـــتقدر بنسبة  ترك األثرب المستوى هذا في المبحوثون  أجاب :الجامعي لمستوىا -

 .%1بنسبة  عدم وجود األثر بـــ  ة مفرد 01و
تثكامل بين الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم واإلتصال األخرى والدور الذي يلعبه الهذا ما يؤكده 

اإلتصال الشخصي فيما يتعلق بتحقيق أهداف الحمالت اإلعالمية إذ أن الوسائل األولى ال تثكفي وحدها 
 سلوك الصحيح و توضحه وتشرحه شرحا مفصال بينما الثاني يدعمه ويؤازره للتحقيق الهدف فهي تروج ل

 .1ويكمل فاعليته 

 وعدم التأثير هذا آلنية منطقية تفسيرات يقدم أن يمكن آخر عامل هنالكو  النسيان سريع الفرد أنكما  
 عليهم يصعب معينة زمنية لفترات معينة سلوكات على األفراد تعود أن حيث العادة عامل وهو استمراريته

                                                                 

 .371، ص ، مرجع سابق نبيلة بوخبزة  1
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 وحدها الجماهيري االتصال وسائل رسائل تثكفي ال وعادة :منها والتخلص السلوكات هذه تغيير معها
نما التغيير إلحداث   .1 الشخصي واالتصال المقابالت من أخرى أنواع تصحبها أن يجب وا 

 مثل إحداث أجل من مختلفة ال االستراتجيات استعمال إلى المتثكررة السلوكات هذه مثل تحتاج قد كما 
  .األثر هذا

حوادث اإلختناق بغاز  في الحملة عن جهياو مالاإلتصال العشرون: يبين أهمية السابع و لجدول ا
 أحادي الكربون التي قدمتها مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي.

 إناث ذكور متغيرات الدراسة
النسبة المئوية  التكرار اإلجابات المجموع

% 
النسبة المئوية  التكرار

% 
 114 %93 39 %96 75 نعم
 06 %07 3 %04 3 ال

 120 %100 42 %100 78 المجموع

 في الحملة اإلعالمية :المواجهي االتصال الجدول أعاله أهمية من  بينتي

 أن تعتبر رو ذكمن المفردة من عينة الدراسة  75بتثكرار %96د أن ـــنج بالنسبة لمتغير الجنس : -
مفردات لم تولي  3الحملة في حين نسبة تثكرار في هذه أهمية له  )المواجهي(شخصي إلتصال الا

مفردات لم  3وأهميتها ب ن مفردة أقرر  39من اإلناث بتثكرار  %93كما نجد أن  ،هذه الوسيلةلأهمية 
ناث أقرو تستنن. و صيالشخأهمية االتصال بتقر  هذه بأهمية  اج أن معظم أفراد العينة من ذكور وا 

   وسيلة المستخدمة في حملة اإلختناق بغاز أحادي الثكربون المجسدة عبر مساجد الوالية .ال

 

                                                                 

 .35ص بق،اس مرجع علي، إمام سلوى الحديدي، سعيد منى  1
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اإلتصال المواجهي في بأهمية الجدول الثامن و العشرون: يبين عالقة متغير المستوى التعليمي 
      الحملة عن حوادث اإلختناق بغاز أحادي الكربون التي قدمتها مديرية الحماية المدنية لوالية 

 أم البواقي .

المستوى    
 التعليمي

 اإلجابات

 الجامعي الثانوي  المتوسط االبتدائي
 % ك % ك % ك % ك المجموع

 110 %93 64 %99 31 %99 17 %100 1 نعم

 10 %7 5 %1 1 %1 1 % 00 0 ال

 120 %100 69 %100 32 %100 18 %100 1 المجموع

بأهمية  واأقر جماع في جميع المستويات التعليمية سجلنا إمتغير المستوى التعليمي: لبالنسبة  -
من  %9ة المساجد المتعلقة باإلختناق بغاز أحادي الثكربون، ما عدى لفي حمجهي او مالاالتصال 
إيضاح طلب وسائل تتالعينة التي ترى أن الوسيلة غير ذات نفع في مثل هذه الحمالت التي  مفردات

 .وضيح اإلجراءات الوقائية للمجتمعلتتقنيات خاصة و 

حول حوادث اإلختناق حملة لل ينالمخصصالمكان و يبين مناسبة التوقيت  :والعشرون تاسع لجدول الا
 .حماية المدنية لوالية أم البواقيالبغاز أحادي الكربون التي قدمتها مديرية 

 إناث ذكور متغيرات الدراسة
النسبة المئوية  التكرار اإلجابات المجموع

% 
النسبة المئوية  التكرار

% 
 115 % 99 41 % 94.80 74 نعم
 05 % 01 1 % 5.2 4 ال

 120 %100 42 %100 78 المجموع
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حملة اإلعالمية التي جسدت المخصصين لل والمكان رأي المبحوثين في التوقيتالجدول أعاله  يبين
ــــحول حوادث اإلختناق بغاز أحادي الثكربون التي قدمعبر مساجد الوالية  ــ ــ ــتها مديريــ ــ ــ ــ ة الحماية المدنية ـ

 :اآلتي  ، حيث نجدمة المكان والزمان لهممالء لمعرفة وهذا لوالية أم البواقي

بتثكرار يقدر  بنعم  أجابتمن عينة الدراسة من الذكور  % 94.80: أن نسبة بالنسبة لمتغير الجنس -
ــ  من اإلناث  % 99كما نجد  ات،مفرد 04بالسلب بــمعدل  واأجابمنهم  % 5.2مفردة و 74بــ

أن مجموع مفردات  من هنا نستنتج .بالسلب تمنهن أجاب %1باإليجاب و تمفردة أجاب 41بتثكرار
       % 96 يفوق  للحملة اإلعالمية ينزمان المخصصالمكان و الموافقتها على  العينة التي أبدت

  .مفردة 115 بتثكرارو 
 .المخصصين للحملة زمانالمكان و البمناسبة  متغير السنيبين عالقة  :الجدول الثالثون 

 السن
 اإلجابات

 30أقل من 
 سنة

 40أقل من 
 سنة

 50أقل من 
 سنة

 60أقل من 
 سنة

 سنة 60أكثر من 
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك % ك 
 110 %67 2 %100 16 %99 25 %96 47 %99 25 نعم

 10 33 1 %00 0 %01 1 %04 2 %01 1 ال

 120 %100 3 %100 16 %100 26 %100 49 %100 26 المجموع

باإليجاب  أجابتكل الفئات العمرية  أنيظهر من خالل النتائج المبينة في الجدول حسب متغير السن 
كانت نسبها  سنة 60ثكثر من إال أن الفئة العمرية األ ،% 96و  % 100تتراوح بين  بنسحيث كانت ال

من بمفردة واحدة كانت إجابتها بالسلب،  % 33لقبول الوقت والمكان المخصصين للحملة و   %67بين 
على أهمية اإلتصال ن نتيجة هذا الجدول تقدم دليال واضحا على صدق المقولة التي تؤكد إهنا ف

وزمان مفضلين لدى أفراد ن كان في مكان إاعات المرجعية للفرد خاصة داخل الجم)المواجهي( الشخصي 
 .حيث يتم تلقي المعلومات في درجة كبيرة من التركيز و اإلهتمام البحث
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والزمان المخصصين المكان المستوى التعليمي بمناسبة متغير يبين عالقة  :الثالثون الجدول الواحد و 
 .للحملة

لمستوى    ا
 التعليمي

 اإلجابات

 الجامعي الثانوي  المتوسط االبتدائي
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك

 110 % 96 66 % 99 31 % 99 17 %100 1 نعم

 10 % 01 3 % 01 1 % 01 1 %00 0 ال

 120 %100 69 %100 32 %100 18 %100 1 المجموع

 :التالي النحو على مستوى لثكل بالنسبة النتائج تظهر
بمناسبة أقر  % 100 وبنسبة التعليمي المستوىسجلنا مفردة واحدة في هذا  :االبتدائي المستوى  -

 لحملة اإلعالمية بالمسجد.اعرض المكان والزمان ل
 .جابةبنفس اإل تجابأ % 99مفردة بنسبة  17سجلنا  :المتوسط لمستوىا  -
 .باإليجاب أجابتمفردة  31من العينة بتثكرار % 99نسبة  :الثانوي المستوى -
بتقبل  تثكرارا 66أي  % 96بنسبة تقدر  المستوى هذا في المبحوثون  أجاب  :الجامعي لمستوىا -

 .% 4بنسبة ه عدم تقبلبـ  اتمفرد 03و المكان والزمان 
الذي يلعبه اإلتصال هذا ما يؤكده تثكامل بين الدور الذي تلعبه وسائل اإلعالم واإلتصال األخرى والدور 

والتوقيت  أن تحديد اإلطار الزمني للحملة  الشخصي فيما يتعلق بتحقيق أهداف الحمالت اإلعالمية إذ
أن فترة صالة الجمعة فترة وخاصة لجمهور المستهدف المكان المالئم ل فتحديد وضبط 1المناسب لتنفيذها

م باإلتصال فالقائ، اإلجتماعية والعمرية بالمسجدبإختالف ظروفها مناسبة نظرا لتجمع كل فئات المجتمع 
وتثكون ذات طابع تماشى مع كل المستويات حتى تو التي تفهم من طرف الجميع  ةستخدم اللغة البسيطي

  .تغيير السلوكهم ومن ثمة تعليمفيتأتى له جات التأثير لتحقيق أقصى در بحجج دينية  و ديني

 

                                                                 

 . 26، صأيمن فتحي عبد المحسن، مرجع سابق  1 
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التوعوية التي تقدمها مديرية الحماية المدنية يبين فوائد الحمالت اإلعالمية  :والثالثون الجدول الثاني 
 لوالية أم البواقي .

 %النسبة المئوية  التكرار نوع الفائدة
 %37 71 ذات منفعة عامة

 %38 72 من الضروري القيام بها
 %25 47 تقلل من الحوادث

 %100 190 المجموع

     لوالية الحمالت اإلعالمية التوعوية التي تقدمها مديرية الحماية المدنيةالجدول أعاله فوائد من  بينتي
كما أن نسبة  اإلعالمية، القيام بالحمالت ةمفردة أثكدت على ضرور  72بتثكرار  % 38بنسبة أم البواقي 

مفردة  47بتثكرار  % 25أما نسبة ، مفردة أثكدت على أن الحمالت ذات منفعة عامة 71بتثكرار  37.5%
، من هنا نجد أن المبحوثين أقروا بفوائد الحمالت اإلعالمية التي تعمل على أنها تقلل من الحوادثأعربت 

التعرض لتسرب و  ء ترك التوصيات األمنيةاعلى تذكيرهم باألخطار و األثار الوخيمة التي قد تنتج من جر 
هي خطوة التذكر، أال و  الناجحهو ما يقودنا للحديث عن خطوة من أهم خطوات اإلتصال اإلقناعي الغاز و 

المستهدف بها لفترة كافية يتم فيها  حيث أنه ليس كافيا إرسال رسالة لثكن ال بد من إحتفاط الجمهور
ستمراره حتى ي تثكرار المحتوى اإلعالمي، يتم ذلك من خالل  حدوث السلوك المرغوب  بت في عقول ثوا 

 .1ذهان الجمهور وأ

 

 

 

 
                                                                 

و  اإلشهار والطفل دراسة تحليلية لألنماط اإلتصالية داخل السرة من خالل الومضة اإلشهارية ،سميرة سطوطاح   1 
إلتصال، جامعة باجي مختار أطروحة دكتورة ، قسم علوم اإلعالم و ا ،رها على السلوك اإلستهالكي للطفلتأثي

 .280،  ص 2009/2010، عنابة



ـــي .................................:الخامس الفصل ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل التطبيقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الفصــ
 

102 
 

 من أجله صممت الحمالت اإلعالمية. يبين رأي المبحوثين حول الغرض الذي والثالثون:الجدول الثالث 

 المجموع إناث ذكور متغيرات الدراسة
النسبة المئوية  التكرار اإلجابات

% 
النسبة المئوية  التكرار

% 
 

 120 %100 42 %100 78 نعم
 00 %00 0 %00 0 ال

 120 %100 42 %100 78 المجموع

قدمها مديرية الحماية م الحمالت اإلعالمية التي تيرأي المبحوثين حول تصم الجدول أعالهمن  بينتي
 : اية األرواح والممتلثكات، حيث نجد اآلتيلغرض حم المدنية لوالية أم البواقي

بنعم    أجابت واإلناث من عينة الدراسة من الذكور % 100أن نسبة  الجنس:بالنسبة لمتغير  -
ــ  من هنا نستنتج أن كل مفردات العينة   .اإلناث ة منمفرد 42وللذكور مفردة  78بتثكرار يقدر بــ
  وممتلثكاتهم . ة أرواحهمبأن الحمالت اإلعالمية صممت لغرض حماي هايورأأبدت موافقتها 

الغرض الذي من أجله صممت الحمالت اإلعالمية ب متغير السنيبين عالقة  :الجدول الرابع والثالثون 
 .والممتلكاتحماية الرواح ل

 السن
 الخيارات

 30أقل من 
 سنة

 40أقل من 
 سنة

 50أقل من 
 سنة

 سنة 60أكثر من  سنة 60أقل من 

 % ك % ك % ك % ك % ك  المجموع
 120 %100 03 %100 16 %100 26 %100 49 %100 26 نعم

 00 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00 %00 00 ال

 120 %100 3 %100 16 %100 26 %100 49 %100 26 المجموع

 أجابتللعينة الفئات العمرية  : أن كليظهر من النتائج المبينة في الجدول حسب متغير السن
 نتيجة تقدم دليال واضحا ، وهذه ال% 100كلها متساوية وتقدر  نسبةباإليجاب حيث كانت ال
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لحماية  وهو سعي الحماية المدنية حول الهدف الذي صممت من أجله الحمالت اإلعالمية باإلجماع
 أرواح وممتلثكات األشخاص كهدف أول.

ن العينة المدروسة عندها يقين بأن تصميم الحمالت اإلعالمية من طرف مديرية الحماية خلص أنست
 أنواع الحمالت اإلعالميةف ،هموممتلثكات همووحيد هو حماية أرواحنية لوالية أم البواقي لغرض واحد المد

غيير للت  يتسميات تصب في سياق واحد هو السعالهدف المراد تحقيقه، فكثرة األنواع وال بإختالفتختلف 
المعتقدات، والتصرفات الصادرة من المجتمع أو من الفئة  أو القيم،أو و المعارف، أما في السلوك إ

اتها، ومنه فالقائم المستهدفة من الحملة، وكل هذه األنواع والتقسيمات لها عوامل مشتركة بإختالف تسمي
هدافه المسطرة أ نواع إلى الوصول إلى نوع من هذه األ يسعى من خالل إختيار باالتصال)مصدر الحملة(

نماط السلوك بغية أاالتجاهات و و  لتأثير في التصوراتبأيسر الطرق وتحقيق أفضل النتائج، بواسطة ا
واح ر ومديرية الحماية المدنية تسعى لحماية األ التغييرات المطلوبة والتي صممت الحملة من أجلها إحداث

 فرقا المدروسة العينة غالبية تجد ال " بوخبزة ةنبيلباحثة ومن بين النتائج التي وصلت إليها ال، والممتلثكات
 هذه تقديم أن يعتبرون  كما النساء، أو الرجال طرف منمالت اإلعالمية ( )الح اإلعالنات تقديم في

رشادات نصائح بشكل اإلعالنات  على وحرصا بالجمهور ااهتمام هناك أن إلظهار طريقة أحسن هي وا 
 .1 نظرهم وجهة من مصالحه

 .حيث الكميبين كفاية الحمالت اإلعالمية من  خامس والثالثون:الجدول ال

 المجموع إناث ذكور متغيرات الدراسة
النسبة المئوية  التكرار اإلجابات

% 
النسبة المئوية  التكرار

% 
 

 60 %55 23 %47.40 37 نعم
 60 %45 19 %52.60 41 ال

 120 %100 42 %100 78 المجموع

قدمها مديرية الحمالت اإلعالمية التي ت كفايةرأي المبحوثين حول  الجدول أعالهمن بيانات بين تي
 :، حيث نجدمن حيث الثكم   الحماية المدنية لوالية أم البواقي

                                                                 

 427، ص نبيلة بوخبزة، مرجع سابق 1 
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ــ  بنعم أجابتمن الذكور  % 47.40أن نسبة  :بالنسبة لمتغير الجنس - مفردة  37بتثكرار يقدر بــ
مفردة  23من اإلناث بتثكرار %55 ، كما نجدةمفرد 41بالسلب بــمعدل  أجابتمنهم  % 52.60و

 .بالسلب أجابتمنهن  % 45باإليجاب و أجابت
بكفاية الحمالت اإلعالمية من حيث  التعليمي متغير المستوى يبين عالقة  والثالثون: سادسالجدول ال

 .الكم

لمستوى    ا
 التعليمي

 اإلجابات

 الجامعي الثانوي  المتوسط االبتدائي
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك

 60 %39 27 %59.4 19 %78 14 %00 0 نعم

 60 %61 42 %40.6 13 %22 4 %100 1 ال

 120 %100 69 %100 32 %100 18 %100 1 المجموع

 :التالي النحو على مستوى لثكل بالنسبة النتائج تظهر
 أجابت % 100 وبنسبة التعليمي المستوىسجلنا مفردة واحدة في هذا  :االبتدائي المستوى  -

 .بالسلب
 .بالسلب % 22بنعم و أجابت % 78مفردة بنسبة  14سجلنا  :المتوسط لمستوىا  -
بعدم  % 40.6و باإليجاب أجابتمفردة  19 من العينة بتثكرار % 59.4نسبة  :الثانوي المستوى -

  .كفايتها
 % 61باإليجاب و % 39بنسبة تقدر  المستوى هذا في المبحوثون  أجاب  :الجامعي لمستوىا -

 .بالسلب
ختلفت حول كفاية الحمالت من عدمها وهذا راجع ألن الفئة التي  نستنتج أن مفردات العينة إنقسمت وا 

نما بمدى تطبيق اإلجراءات والتعليمات األمنية من طرف إترى أن العبرة ليس بالعدد أبدت موافقتها 
ألن الحمالت التعليمية ال يرغب القائم  ،ء صعب وليس باألمر الهينين تغيير السلوك ش، إالمتلقين
سائل السلوك واإلتجاهات، لثكنه يتوقع أن تقع كردة فعل طبيعية للر  على إقناع المتلقي لتغيير بالحملة

يحول دون  مالءمة عندما يعرف القائم بالحملة أن ما أثكثراإلتجاهات أو السلوكات، وتعد في تغييرات 
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أما الفئة الثانية من  ،1يتم التنفيذتطبيق وتنفيذ العمل المطلوب هو جهل المتلقي للثكيفية التي عن طريقها 
الحماية المدنية لوالية أم البواقي غير  المبحوثين ترى أن عدد الحمالت اإلعالمية التي تقوم بها مديرية

كاف من ناحية الثكم وذلك للمنحنى التصاعدي للحوادث بكل أشكالها لذا ال بد من زيادة عدد الحمالت 
من خاللها نتفادى اإلعالمية وتثكثيفها حتى يتم تلقين الجمهور بمبادئ و توصيات األمن والوقاية التي 

      ال بد من القيام بحمالت إقناعية تهدف إلى تغيير السلوكات واإلتجاهات ،وقوع المزيد من الحوادث
 . 2، وهي حمالت إعالمية تحتاج إلى التخطيط الدقيق وتستخدم بكثرة اإلتجاهاتأو تعزيز وتدعيم 

 . : يبين تقييم الحمالت اإلعالميةالسابع والثالثون لجدول ا

 إناث ذكور المتغيرات الدراسة
 المجموع

 % التكرار % التكرار اإلجابات
 51 %33.5 14 %47.4 37 جيدة
 49 %52.2 22 %34.60 27 حسنة

 20 %14.3 6 %18 14 متوسطة

 0 %0 0 %0 0 ضعيفة
 120 %100 42 %100 78 المجموع

لوالية قدمها مديرية الحماية المدنية الجدول أعاله تقييم المبحوثين للحمالت اإلعالمية التي تمن بين تي
 : ، حيث نجد اآلتيأم البواقي

ت تقييما جيدا للحمالت من عينة الدراسة من الذكور أعط % 47.7: نسبة بالنسبة لمتغير الجنس -
ــ  اإلعالمية  18كما نجد  ،ةمفرد 27منهم تقييما حسنا بــمعدل  % 34.60مفردة و 37بتثكرار يقدر بــ

 14بتثكرار % 33.5نجد  أما على مستوى اإلناث، مفردة 14متوسطا بتثكرار  امنهم كان تقييمه %

                                                                 

 .391، صن دبيان العوفي، مرجع سابقعبد اللطيف ب  1 
 .392، ص نفس المرجع  ن دبيان العوفي،عبد اللطيف ب 2 
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 22منهن كان تقييمهن حسنا بــمعدل  % 52.20أعطت تقييما جيدا للحمالت اإلعالمية و مفردة
  .مفردات و لم نسجل أي تقيم ضعيف 6كان تقييمه متوسطا بتثكرار  نمنه % 14.3، كما نجد ةمفرد

 .بتقييم الحمالت اإلعالمية متغير السنيبين عالقة  :الجدول الثامن والثالثون 

 السن
 اإلجابات

 30أقل من 
 سنة

 40أقل من 
 سنة

 50أقل من 
 سنة

 60أقل من 
 سنة

 60أكثر من 
 سنة

 % ك % ك % ك % ك % ك  المجموع

 11 %38.5 10 %39 19 %38.5 10 جيدة
68.75

% 
1 33.33% 51 

 49 %33.33 1 18.75 3 %46 12 %47 23 %38.5 10 حسنة

 20 %33.33 1 %12.5 2 %15.5 4 %14 7 %23 6 متوسطة

 00 %00 0 %00 00 %00 0 %00 0 %00 0 ضعيفة

 120 %100 3 %100 16 %100 26 %100 49 %100 26 المجموع

 ،للحمالت اإلعالمية ينمبحوثلبتقييم امتغير السن  عالقةفي الجدول  يظهر من خالل النتائج المبينة
و تليها الفئة العمرية  سنة، 60للفئة العمرية األقل من  العينة من % 68.75كاألتي  نسبكانت ال حيث
 50و األقل من سنة  30قل من لثكل من الفئات األ % 38.5بنسبة و ، % 39بنسبة  سنة 40قل من األ
ما أ، اإلعالمية للحمالت جيدا اتقييم منحوا % 33.33سنة بنسبة  60من  األثكثر ثم تأتي فئة  ، سنة

مفردة،  49، بمجموع يقدر بــ % 18.75و % 47العينة التي أعطت تقييما حسنا فإن النسب جاءت بين 
 .متوسط مفردة كان تقييمهم  20دات العينة البالغ عددهم باقي مفر و 

 .يبين عالقة المستوى التعليمي بتقييم الحمالت اإلعالمية :التاسع والثالثون الجدول 

 السن
 جاباتاإل

 جامعي ثانوي  متوسط إبتدائي
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك 

 51 %35 24 %47 15 %66.7 12 %00 0 جيدة

 49 %49 34 %31 10 %27.8 5 %00 0 حسنة
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 20 %16 12 %22 7 %5.5 1 %100 1 متوسطة

 00 %00 0 %00 0 %00 0 %00 0 ضعيفة

 120 %100 69 %100 32 %100 18 %100 01 المجموع

 :اآلتي النحو على مستوى لثكل بالنسبة النتائج تظهر  :التعليمي المستوى بالنسبة لمتغير  -
 .تقييمها متوسط % 100 وبنسبة التعليمي المستوىسجلنا مفردة واحدة في هذا  :االبتدائي المستوى  -
 %27.8مفردات بنسبة  5 ،جيدب أجابت % 66.7مفردة بنسبة  12سجلنا  :المتوسط لمستوىا  -

 بمتوسط. تأجاب % 5.5بحسن و
ــقييم حستب % 31بتقييم جيد، و 15 من العينة بتثكرار % 47نسبة  :الثانوي المستوى - ــــن ثــ ــ  % 22م ــ

  .بتقييم متوسط
  . اتقييما متوسط % 16تقييما حسنا و % 49منحت تقييما جيدا و %35 سجلنا :الجامعي لمستوىا -
التي تقوم بها  لحمالت اإلعالميةتعطي ل % 82بنسبة  مفردة من مجتمع الدراسة 99 نأنستخلص  -

العينة  رىو هي نتيجة مرضية وت جيدإلى  لوالية أم البواقي تقييما من حسنمديرية الحماية المدنية 
ج عن الدور الهام الذي تلعبه اتضيعها وهذا ناو مو أنها تتسم باإلحترافية في جميع عناصرها 
 بقية العينة ترى أنها متوسطة .أما دى إستفادتهم منها و الحمالت اإلعالمية في الحياة اإلجتماعية وم

الصورة الذهنية التي تشكلت لدى المبحوثين عن مديرية الحماية المدنية  :السادسالمحور 
 لوالية أم البواقي .

 : يبين تطبيق المبحوثين لتوصيات الحمالت اإلعالميةربعون الجدول ال
 المجموع إناث ذكور متغيرات الدراسة

النسبة المئوية  التكرار اإلجابات
%  

النسبة المئوية  التكرار
% 

 88 %57 24 %82 64 نعم
 32 %43 18 %18 14 ال

 120 %100 42 %100 78 المجموع
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قدمها مديرية الحماية ن لتوصيات الحمالت اإلعالمية التي تيالجدول أعاله تطبيق المبحوثمن بين تي
 : ، حيث نجد اآلتي المدنية لوالية أم البواقي

من عينة الدراسة من الذكور أثكدت تطبيقها لتوصيات  % 82: نسبة بالنسبة لمتغير الجنس -
 % 57 منهم ال تطبق هذه التوصيات، أما فئة اإلناث نجد أن % 18الحمالت اإلعالمية أما نسبة 

 18بتثكرار نها وهذا و ال يطبق % 43منهن يطبقن ما يتعلمن من توصيات الحمالت اإلعالمية و
  .مفردة

 المبحوثين بعد تعرضهم للحمالت اإلعالمية ةر مدى تغيير نظ يبين :لجدول الواحد والربعون ا

 إناث ذكور متغيرات الدراسة
 المجموع

 % التكرار % التكرار جابةاإل
 99 %81 34 %83.40 65 إيجابيا
 00 00 00 00 00 سلبيا

 21 %19 8 %16.60 13 لم تتغير
 120 %100 42 %100 78 المجموع

المبحوثين من خالل الحمالت اإلعالمية إلى  مديرية الحماية  الجدول أعاله تغير نظرةمن بين تي
 : اآلتيالمدنية لوالية أم البواقي ، حيث نجد 

من عينة الدراسة من الذكور تغيرت نظرتهم من خالل  % 83.40نسبة : بالنسبة لمتغير الجنس -
 65تعرضهم للحمالت اإلعالمية نحو مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي إيجابيا بتثكرار يقدر بــــ 

من اإلناث تغيرت  % 81، كما نجد مفردة 13بــمعدل  رتهمنظلم تتغير  منهم % 16مفردة و
  مفردات. 8نهن لم تتغير نظرتهن بتثكرار م %19مفردة و 34نظرتهن بتثكرار 

 
 
 
 
 



ـــي .................................:الخامس الفصل ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــل التطبيقـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  الفصــ
 

109 
 

 .رة المبحوثينبتغيير نظ التعليمي متغير المستوى يبين عالقة : الجدول الثاني والربعون 
 المستوى 
 التعليمي

 اإلجابات

 جامعي ثانوي  متوسط إبتدائي

 المجموع

 % ك % ك % ك % ك 

 100 %84 58 %87.5 28 %78 14 %00 0 إيجابيا

 19 %16 11 %12.5 04 %22 4 %00 0 سلبيا

 01 لم تتغير
100
% 

00 00% 00 00% 00 00% 01 

 01 المجموع
100
% 

18 100% 32 100% 69 100% 120 

 :اآلتي النحو على مستوى لثكل بالنسبة النتائج تظهر
عبرت عن  %100 وبنسبة التعليمي المستوىسجلنا مفردة واحدة في هذا  :االبتدائي المستوى   -

 .تغير نظرتها إيجابيا
ة ــــمفردات بنسب 4أجابت بنفس اإلجابة،  % 78مفردة بنسبة  14سجلنا  :المتوسط لمستوى ا  -

 .لم تتغير نظرتهم % 22
لم تتغير  % 12.5نظرتهم إيجابيا، و تمن العينة تغير  % 87.5نسبة  :الثانوي  المستوى  -

   .نظرتهم
  لم تتغير نظرتهم إتجاه هذا الجهاز.  %16تغيرت نظرتهم و % 84سجلنا   :الجامعي لمستوى ا -
 انستخلص أن الحمالت اإلعالمية التي تقدمها مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي كانت سبب 
    مفردات  99بتثكرار  % 82ا في تغيير نظرة المبحوثين إتجاهها، حيث كانت أعلى نسبة تقدر بـــ يرئيس

تغير نظرتهم أي أنهم يملثكون نظرة إيجابية قبل التعرض لها، كما أن التعرض للحمالت لم ت % 18نسبة و 
 من خالل تطبيق توصيات أمنية و إجراءات وقائية ثم هماإلعالمية أدى إلى تثكوين رأي وتغيير سلوك

، تثكوين صورة قوية للمؤسسة بر نظرتهم وأثكسبهم صورة جيدة  أدت إلى  تشكيل وتالها تقييم إيجابي غ
غيير السلوك الذي ال إذ أن تمعينة لدفع المواطنين لإلقبال عليها الهنية ذالصورة التحسين في  اكانت سبب
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مخاطر الناجمة الأو بيان  يتناسب مع المحيط االجتماعي عن طريق إقناع الفرد بعدم صحة ما يقوم به،
توضيح و مل الفرد على تغيير سلوكه إزاءه وتعداد الخصائص السيئة له، وذلك يح ،عن ذلك السلوك

 .1واجباتهم في المجتمع ئق وتوعية المواطنين بحقوقهم  و الحقا
 .: يبين مدى رضا المبحوثين بعد تعرضهم للحمالت اإلعالميةالثالث والربعون لجدول ا

 المجموع إناث ذكور متغيرات الدراسة
النسبة المئوية  التكرار اإلجابات

% 
النسبة المئوية  التكرار

% 
 

 98 %76 32 %84.60 66 نعم
 22 %24 10 %12.40 12 ال

 120 %100 42 %100 78 المجموع

  .أعاله مدى رضا المبحوثين بعد تعرضهم للحمالت إعالمية الجدول منبين تي

رضاهم  وامفردة من الذكور أثكد 66بتثكرار  % 84.60نجد أن نسبة : بالنسبة لمتغير الجنس -
رضاهم  أبدوا عدممفردة  12بتثكرار  % 12.40في حين أن نسبة ، اإلعالميةعرضهم للحمالت ت بعد
، كما نجد أن نسبة اإلعالمية التي تقدمها مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي الحمالت عن
لم يبدن  % 24مقابل نسبة  هابعد تعرضهن ل نمفردة أثكدن رضاه 32من اإلناث بتثكرار  76%

 للحمالت اإلعالمية.  نبعد تعرضه رضاهن

 

 

 

 
                                                                 

 .45عامر مصباح ، مرجع سابق، ص  1
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 .بعد تعرضهم للحمالت اإلعالميةبرضا المبحوثين  متغير السنعالقة  :الجدول الرابع والربعون 

 السن
 اإلجابات

 30أقل من 
 سنة

 40أقل من 
 سنة

 50أقل من 
 سنة

 سنة 60أكثر من  سنة 60أقل من 

 % ك % ك % ك % ك % ك  المجموع
 120 %100 03 %81 13 %85 22 %82 40 %77 20 نعم

 00 %00 00 %19 03 %15 04 %18 9 %23 06 ال

 120 %100 3 %100 16 %100 26 %100 49 %100 26 المجموع

مفردة  40بتثكرار  %82أن  الخاص بعالقة رضا المبحوثين بمتغير السن  44الجدول رقم يتبين من 
مفردات بنسبة  9 توفي نفس الفئة العمرية أثكد سنة أثكدوا على رضاهم 40في الفئة العمرية أقل من 

        %85نسبة فقد أثكدت سنة  50أما في الفئة العمرية أقل من ، بعد تعرضهم للحمالت اعدم رضاه 18%
 %77مفردة بنسبة 20 المقدرة بــ سنة 30قل من األعن الحمالت، ثم تأتي فئة  امفردة رضاه 22بتثكرار و 

     %81سنة بنسبة  60 من قلاألالفئة العمرية أثكدت للحمالت اإلعالمية ثم  ابعد تعرضه ارضاه تأثكد
رضاهم عن فقد أثكد جميع أفرادها  سنة 60ثكثر من األالفئة العمرية أما  ،رضاها مفردة 13بتثكرار و 

  .الحمالت بعد تعرضهم لها

المبحوثين بعد تعرضهم برضا  التعليمي متغير المستوى يبين عالقة  :الجدول الخامس والربعون 
 .للحمالت

المستوى    
 التعليمي

 اإلجابات

 الجامعي الثانوي  المتوسط االبتدائي
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك

 98 %78 54 %94 30 %78 14 %00 0 نعم

 22 %22 15 %06 02 %22 4 %100 1 ال

 120 %100 69 %100 32 %100 18 %100 1 المجموع

ها اعلى عدم رض %100مفردة واحدة في هذا المستوى التعليمي بنسبة  أثكدت :المستوى االبتدائي -
  .للحمالت اإلعالمية ابعد تعرضه
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 للحمالت اإلعالمية  اها بعد تعرضهامفردة رض 14بــ %78نسبة  أثكدت :المستوى المتوسط -
 .ها في هذا المستوىارض مفردات لم تبد 4بتثكرار من العينة  %22بمقابل و 

 .هاارض عن مفردة 30بتثكرار  %94ة نسب أجابت :الثانوي المستوى  -
لم تبد ، و ها بعد تعرضها للحمالتامفردة رض 54 بتثكرار % 78نسبة  أجابت المستوى الجامعي : -

ة من عينة الدراس % 82هذه النتائج نالحظ  ةاءومن خالل قر  ،مفردة الرضا 15رار بتثك %22نسبة 
إلى أن هذه الفئة زيادة عن المستوى التعليمي المرتفع عبرت عن رضاها عن الحمالت وهذا راجع 

بالمحتوى وتقبل الرسائل، كما أنها وافقت  اكان تعاطيها مع الحمالت إيجابيا مما أدى إلى تأثره
هتماماتهو  اإتجاهاته ، أما بالنسبة للمبحوثين الذين أبدوا عدم رضاهم عن الحمالت اإلعالمية فيرجع اا 

و توقيتها أ الوسيلة للرسالة ةمضامين الحملة أو عدم موافقو  ىعنيين لمحتو السبب إلى عدم تقبل الم
مما يجعلها لضعف اإلستماالت المستخدمة ، أو أنهم لم يصلوا إلى مرحلة اإلقتناع بها مناسبالغير 

 اتالدراس وفق الحمالت ال بد أن يكون  هذه مضمون  صياغة عندينبغي  لهذاو ، مرفوضة عندهم
 وعاداتهم خصائصهم معرفة من بد فال اإلعالم، يستهدفه الذي فبالنسبة للجمهور، للجمهور الدقيقة
  .1ودافعهم  السلوك ومحددات واتجاهاتهم، سلوكهم وأنماط

 المواقف تحليل أولها مراحل وفقالتخطيط لها  يكون وأن  حتى تتمكن الحملة من تحقيق أهدافها،
 االطالع الحملة، بمضمون  الخاصة البيانات جمع خالل من دقيقة دراسة الواقع دراسة أي وتحديد المشكلة

 الحمالت ألن للمجتمع الذي تستهدفه واالجتماعية االقتصادية بالظروف لمامواإل العلمية، الدراسات على
 إقناعية استراتيجيات وضعو   التخطيط على تعتمد التي االتصالية البرامج من مجموعة هي اإلعالمية

 .2السلوكات أو األفكار تبنيل دفته
 
 
 

                                                                 

العلمية، عمان،  اليازوري دار والتطبيق، النظرية بين والبيئة اإلعالم عابد، أحمد العابد أبو السعيد، اللطيف عبد زهير 1  
 .39، ص 2014 ، 1األردن، ط

 .  28، ص 2006، 1الجامعة ، اإلمارات، ط  ، مكتبةاالجتماعي التسويق ،خالد زعموم   2 
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مديرية الحماية  الحمالت اإلعالمية  لمبحوثين عنأسباب رضا ا: يبين ربعون والالسادس الجدول 
 المدنية لوالية أم البواقي .

 %النسبة المئوية  التكرار االسباب
 %13 38 الوسيلة المستخدمة مناسبة

 %12.40 36 المضامين مناسبة
 %21.80 64 حمايتك من الخطار

 %16.80 49 الحرص على تعلم الوقاية
 %17.5 51 تعليم سلوكيات صحيحة

 %6.5 19 التوقيت المختار إلنطالق الحملة مناسبة
 %06 17 إستخدام اإلتصال الشخصي

 %06 17 إستخدام إستماالت عقلية وعاطفية
 %100 291 المجموع

جعلت المبحوثين راضين عن الحمالت اإلعالمية الجدول أعاله األسباب التي من بيانات بين تي
ترى أنها تسعى لحمايتهم مفردة  64المقدمة من طرف مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي فنجد أن 

، حيث جاءت % 17.5و ذلك بنسبة  ترى تعلم سلوكات صحيحةمفردة  51و %21.80ذلك بنسبة و 
توقيت لل ةالمية من خالل مضامينها المناسبالحمالت اإلع اإلجابات مختلفة و متنوعة تثبت إحترافية

ختلفت النسب  تحيث تعدد جهياو مالواإلستماالت العاطفية والعقلية أو من خالل إستخدامها لإلتصال  وا 
 .في كل عنصر
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        ة الحماية المدنية لوالية ــــــــــرضا عن عمل مديريال: يبين أسباب عدم سابع والربعون الجدول ال
 أم البواقي.

 %النسبة المئوية  التكرار السباب
 %38 20 توقيت الحملة غير  مناسب

 %24.5 13 الوسيلة غير مناسبة

 %13.20 7 محتوى الحملة غير واضح

 %11.20 6 القائم باإلتصال ال يراعي مستوى الجمهور

 %5.6 3 اإلستماالت غير مجدية

 %7.5 4 المكان والزمان غير مناسبين

ــــالمجم ـ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  % 100 53 وعــ

الجدول أعاله أسباب عدم رضا المبحوثين عن عمل مديرية الحماية المدنية، فنسبة  من بيانات بينتي
بتثكرار  %24.5مفردة أثكدت على أن توقيت الحملة غير مناسب، في حين أن نسبة  20بتثكرار  38%
مفردات أثكدت على أن محتوى  7بتثكرار  %13.20نسبة و مفردة أثكدت على أن الوسيلة غير مناسبة  13

م تأتي ث ،ال يراعي مستوى الجمهوربالحملة أثكدت على أن القائم  %11.20ثم نسبة  ،الحملة غير واضح
زمان المكان و الأن  % 7.5ترى نسبة الت غير مجدية و استماإل من مفردات العينة ترى أن %5.6نسبة 
 .دي إلى عدم الرضاؤ وهذه أسباب وجيهة قد تمفردات  4ناسبين بتثكرار غير م
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لمبحوثين اهمة الحمالت اإلعالمية في تشكيل الصورة الذهنية لدى ا: يبين مسثامن والربعون اللجدول ا
 .حماية المدنية لوالية أم البواقيعن مديرية ال

 إناث ذكور متغيرات الدراسة
النسبة المئوية  التكرار اإلجابات المجموع

% 
النسبة المئوية  التكرار

% 
 118 %95 40 %100 78 نعم
 02 %05 02 %00 0 ال

 120 %100 42 %100 78 المجموع

الناتج النهائي لالنطباعات الذاتية التي تتثكون عند األفراد والجماعات إزاء تعتبر الصورة الذهنية 
عات في معين يمكن أن يكون له تأثيرا على حياة اإلنسان وتتثكون هذه االنطباشخص معين أو نظام 

مباشرة، وترتبط هذه التجارب بعواطف األفراد، واتجاهاتهم وعقائدهم، الغير ضوء التجارب المباشرة و 
وبغض النظر عن صحة وعدم صحة المعلومات التي تتضمنها خالصة هذه التجارب فهي تمثل 

   .ه عما حوله ويفهمون ويقدرون على أساسهادقا يبصرون في ضوئصحابها واقعا صاأل

مديرية الحماية المدنية  تقدمها تيلاالحمالت اإلعالمية مساهمة يبين الجدول أعاله و يوضح مدى 
 :، حيث نجد اآلتيفي تشكيل صورة ذهنية جيدة عنها لوالية أم البواقي

لحمالت شكلت لهم امن عينة الدراسة  من الذكور  % 100أن نسبة : بالنسبة لمتغير الجنس  -
 78مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي  بتثكرار يقدر بــــ عن  إيجابيةصورة ذهنية اإلعالمية 
     فردة م 40تشكلت لديهن صورة ذهنية جيدة عنها بتثكرار من اإلناث  % 95كما نجد مفردة و 

  .مفردتينبتثكرار شكل لهن صورة ذهنية منهن لم ت %5و
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اإلعالمية بتشكيل الصورة بمساهمة الحمالت  متغير السنيبين عالقة الجدول التاسع والربعون: 
 الذهنية.

 السن
 الخيارات

 30أقل من 
 سنة

 40أقل من 
 سنة

 50أقل من 
 سنة

 سنة 60أكثر من  سنة 60أقل من 

 % ك % ك % ك % ك % ك  المجموع
 118 %100 03 %100 16 %96 25 %98 48 %100 26 نعم

 02 %00 00 %00 00 %04 01 %02 1 %00 00 ال

 120 %100 3 %100 16 %100 26 %100 49 %100 26 المجموع

 نسب، حيث كانت ال ينمبحوثللفي الجدول حسب متغير السن  يظهر من خالل النتائج المبينة 
 سنة  60األثكثر من سنة و  60مناألقل و  سنة 30العمرية األقل من الفئات من لثكل  % 100كاألتي 

هذا  سنة 50ألقل من  % 96و  نةس 40قل من أل % 99 اآلتية نسب الاألخرى بالعمرية ات تليها الفئو 
      ساهمت الحمالت اإلعالمية في تشكل صورة ذهنية جيدة أن كل الفئات العمرية على حد سواءعلى  يدل

يجابية    .المدنية لوالية أم البواقيعن مديرية الحماية لديها وا 
بمساهمة الحمالت اإلعالمية بتشكيل الصورة  التعليمي متغير المستوى يبين عالقة  :الجدول الخمسون 

 .الذهنية
المستوى    

 التعليمي
 الخيارات

 الجامعي الثانوي  المتوسط االبتدائي
 المجموع

 % ك % ك % ك % ك

 118 %99 68 %100 32 %94 17 %100 1 نعم

 02 %01 01 %00 00 %06 1 %00 0 ال

 120 %100 69 %100 32 %100 18 %100 1 المجموع

ل صورة يفي تشك ساهمت الحمالت اإلعالميةبأن يات التعليمية مستو ال لثكل بالنسبة النتائج تظهر
  . مستوياتهم الثقافية والعلمية لديهم عن مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي بإختالف ذهنية جيدة

من هنا نستخلص أن الحمالت اإلعالمية التي تقدمها مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي كانت 
، تثكوين صورة قوية للمؤسسةأدت إلى تشكيل و و جيدة، ذهنية صورة شكيل في ت يةسيرئالب اسبمن األ
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 هذه عن والطيبة الحسنة الذهنية الصورة بناء إلى دفته ما غالًبا التي وظيفتهافالحمالت اإلعالمية تؤدي 
بين و  هابين التناغم تحقيق وهو فيها مشترك عنصر يوجد التعاريف خالل من الحظنا وكما ة،المنظم

 لدى الذهنية الصورة كانت وكلما إيجابية ذهنية صورة بناء وبالتالي العام الرأي تأييد وكسب الجماهير
 تحقيقل مناخ توفير ذلكلها  أتاح مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي  خدمات عن إيجابية الجماهير
 .معها التعاون  على واإلقبال لدورها الجماهير تفهم خالل من اتهخدما وتقديم رسالتها وأداء أهدافها

لمؤسسات بشكل عام في كونها عامال مهما وحيويا في اكما تثكمن أهمية الصورة الذهنية لألفراد أو 
تجاهها ، كما أن هذه الصورة تساهم في اتطوير أدائها فبناء على الصورة المتشكلة تثكون ردود األفعال 

تسويق أهداف المؤسسة ألداء رسالتها، تثكون حينها الصورة الجيدة إحدى السبل المساعدة على ذلك 
ن وديتها وا  مردإن كانت الصورة سلبية تفقد المؤسسة جزء من قيمتها و التطور و النجاح في المقابل 

 .1عنها أهملت المؤسسة هذا األمر فإن الجمهور سيبنى لديه انطباع سيء

الصورة الذهنية لدى المبحوثين عن عمل مديرية  : يبين أسباب تشكيلالواحد والخمسون الجدول 
 الحماية المدنية لوالية أم البواقي.

 %النسبة المئوية  التكرار السباب
 %23 51 الن مواضيعها تهمك
 %37.6 84 النها تسعى لحمايتك

 %28 62 النها تصحح تصرفات خاطئة
 %11.4 26 النها تمس الظواهر السلبية في المجتمع

 % 100 223 المجموع

الجدول أعاله أسباب تشكيل الصورة الذهنية لدى المبحوثين عن عمل مديرية الحماية  من بيانات بينتي
في حين أن  همحمايتلسعى تمفردة على أن الحماية المدنية  84بتثكرار  %37.6المدنية حيث أثكدت نسبة 

فقد  مفردة 51بتثكرار  % 23 نسبة أما ،تصحح تصرفات خاطئةترى أنها مفردة  62بتثكرار  %28بة نس
على أنها  مفردة 26بتثكرار  % 11.40نسبة  أثكدتفي األخير ، و اهتهمالحمالت أثكدت على أن مواضيع 

                                                                 

 .321، ص مرجع سابق ،بسام عبد الرحمان الجرايدة   1 
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التي تشكلت لدى المبحوثين عن الحماية الذهنية أن الصورة  ونستنج، تمس الظواهر السلبية في المجتمع
 .غايةلايجابية لالمدنية لوالية أم البواقي 

 : النتائج العامة للدراسة 

 النتائج:كشفت  -

من ساعة إلى  ون يقضأحيانا للحمالت اإلعالمية، كما غلب المبحوثين أوضحت هذه الدراسة تعرض أ 
  .كحد أدنى ويزداد التوقيت عند بعضهم ألثكثر من أربع ساعاتساعتين أمام وسائل اإلعالم واإلتصال 

مديرية الحماية المدنية التي تقدمها المبحوثين لثكل الحمالت اإلعالمية أغلب  تعرضبينت الدراسة  -
التواصل  أثكثرهم على وسائل اإلعالم واإلتصال وخاصة مواقع يعتمدكما  ،أم البواقي لوالية

عن التساؤل  كون قد أجبنان ومن خالل هذانسب متفاوتة بواإلذاعة  ،الفئة الشبانية لدىاإلجتماعي 
ي تقدمها مديرية الحماية الخاص بمدى تعرض المبحوثين للحمالت اإلعالمية الت الفرعي األول

 .صحة الفرضية األولىتأثكد و المدنية لوالية أم البواقي 
لإلطالع على الحمالت أغلب المبحوثين على وسائل اإلعالم واإلتصال عن إعتماد كشفت الدراسة  -

مواقع التواصل  المعروضة في وأثكثرهاالمدنية لوالية أم البواقي  اإلعالمية التي تقدمها مديرية الحماية
ن عدة مرات و المبحوثالنتيجة السابقة، كما تعرض  هؤكدت ا ماوهذاإلذاعة األنترنت و و اإلجتماعي 

 لحمالت اإلعالمية التي تقدمها مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي .ل
أغلب المبحوثين بشكل عادي بالحمالت اإلعالمية التي تقدمها مديرية الحماية المدنية لوالية أم يهتم  -

ائل على وسيعتمدون كما  ،ئة ذات المستوى التعليمي المرتفعالفأفراد ا لدى كبير  اإهتمام وتبينالبواقي 
عن  قد أجبناومن هنا نكون لحمالت اإلعالمية بشكل عفوي اإلعالم و اإلتصال لإلطالع على ا

التساؤل الفرعي الثاني الخاص بأهم الوسائل اإلعالمية واإلتصالية المستخدمة في الحمالت 
 .صحة الفرضية الثانية تأثكيدو  أم البواقي اإلعالمية التي تقدمها مديرية الحماية المدنية لوالية

للحمالت اإلعالمية التي تقدمها  معرفية وسلوكية من خالل التعرض اتإستفادغلب المبحوثين يحقق أ  -
 .هايتعلمون اإلجراءات الوقائية من خالل، و مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي
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ها مديرية تالتي قدمحادي الثكربون بغاز أ حول اإلختناقات اإلعالميةلحملة ل أغلب المبحوثين تعرض  -
أثكدوا أهمية الوسيلة المستخدمة  ، كمالديهم تركت أثرا إيجابياحماية المدنية لوالية أم البواقي، و ال
 .لحملة اإلعالميةمناسبة الوقت والمكان الذي تمت فيه او 

اإلعالمية التي تقدمها مديرية الحماية المدنية لوالية  تم الحماليأغلب المبحوثين على أن تصمأجمع  -
 أعطوا تقييما جيدا، و الثكمكافية من حيث برونها تحماية ممتلثكاتهم، ويعن أجل حمايتهم و أم البواقي م

 .لها
اإلعالمية التي قدمتها مديرية الحماية المدنية لوالية  ب المبحوثين تطبيق توصيات الحمالتأغلأثكد  -

نظرتهم بعد التعرض  تتغير  لقيام بتطبيق التوصيات األمنية، كماوهي التي تدفعهم ل أم البواقي
عن التساؤل الفرعي الرابع  ةجاباإل، ومن خالل هذا نقول إن الدراسة تمكننا من اإلعالمية للحمالت

مديرية الحماية المدنية لوالية أم إيجابية عن الخاص بمساهمة الحمالت اإلعالمية في تشكيل صورة 
 .صحة الفرضية الرابعة تأثكيد و البواقي 

أم  ا مديرية الحماية المدنية لواليةهاإلعالمية التي قدمت أغلب المبحوثين رضاهم عن الحمالتأثكد  -
 .هاأسبابا وجيهة لرضاهم عن و قدموا البواقي 

لتي تقدمها مديرية الحماية المدنية اأن الحمالت اإلعالمية ثامن واألربعون الجدول ال ت بياناتأثكد -
واحد ن خالل الجدول المأقر المبحوثون عنها، و  إيجابيةتشكل صورة ذهنية لوالية أم البواقي 

عن التساؤل  ةجاباإلمنه و التي ساعدت على  تشكيل الصورة الذهنية الجيدة،  دوافعالوالخمسون 
الفرعي الخامس الخاص بماهية الصورة الذهنية التي تشكلت لدى المبحوثين عن مديرية الحماية 

 .وصحة الفرضية الخامسة المدنية لوالية أم البواقي 

ــالحمتلعب  - ــ ــ ــ ــ حرص مديرية الحماية وت ،تحسين الصورة الذهنيةدورا هاما ومحوريا في الت اإلعالمية ـ
وتقوم  ،تعليم المجتمع الوقاية من األخطارحماية األرواح والممتلثكات و على لوالية أم البواقي  المدنية

شكل صورة ذهنية لها جعله يتعرض جمهور أم البواقي  بشكل جيد،الحمالت اإلعالمية بتصميم 
الحمالت هذه  ىحتو ملويستجيب رسائل ليتمسك جمهور أم البواقي بمضمون ا، ممتازة عن القطاع

  .ل الرئيسياؤ اإلجابة على التس ونتأثكد من صحة الفرضية الرئيسية نثبتومن هنا  ،اإلعالمية
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ــالخاتم ـ ــ ــ ـ ــ ــ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــ  :ةــ

بأننا لم نكن ول لقاه في نتائجها الميدانية يمكننا وما توصلنا لعلى ضوء الجانب النظري لدراستنا 
نما كان تركيزنا على الدور الذي نسعى إلى اإلحاطة بموضوع الحمالت اإلعالمية من كافة جوانبه ، وا 

ومعرفة أبرز الجوانب التي تجعل مجتمع تلعبه هذه الحمالت اإلعالمية في تحسين صورة الحماية المدنية 
 ، ومختلف الجوانب التي تحيط بالموضوع.بمحتواها ويعمل  والية أم البواقي يتمسك

شكل خاص وعالقته ب الحمالت اإلعالميةدور التعرف على  ألجلمن خالل اإلشكالية التي طرحت و 
، وبعد جراءات الوقائيةحوثين باإلبالمية من خالل تمسك المالحمالت اإلعبالصورة الذهنية، وتقييم 

، تأكد الدور الذي تلعبه الحمالت اإلعالمية في جميع الموضوعالوصول إلى النتائج في مختلف جوانب 
ننا توصلنا إلى أن الحمالت اإلعالمية ضرورة إ، فخاص ب وفي تحسين الصورة الذهنية بشكلالجوان

ستقطاب جمهورها حتى تتمكن منت ئاملحة وأداة فعالة لدى المؤسسات والهي الوصول  لتحقيق أهدافها وا 
        التموقع في المجتمع . كما أنها وسيلة لتحقيق المنفعة العامة من خالل نشر التوعيةإلى التطور و 

فظ على حياة تصرفات اإلجراءات الوقائية واألمنية التي تحالسلبية، ومن بين هذه الة السلوكات احومكاف
 .الفرد والممتلكات

أثبتت النتائج أن تكثيف الحمالت اإلعالمية وتصميمها بشكل جيد، مع مراعاة الجوانب المتعلقة 
تعلم ص على ر حييؤدي إلى تعرضه لها بشكل دائم ووقوع األثر، كما أن المجتمع بالجمهور المستهدف 
تتشكل لدى ، و ه من األخطار، كما يتمسك بالقطاعات التي تسعى للحفاظ عليهيالسلوكات التي تحم

يالجمهور صورة قوية و   .جابية عن هذه المؤسسات والقطاعاتا 

هذه العملية لذا على القائم على دورا كبيرا في تحقيق نتائج  ب العوامل المحيطة بالعملية اإلتصاليةعلت
 ،منهاالجمهور المستهدف والمعطيات حول جوانب الالحمالت اإلعالمية اإلحاطة بجميع 

حمالت حتى يتم إعداد اإلعالمية واإلتصالية المستخدمة لديهم الوسائل و ، النفسيةيمغرافية و ودالسوسي
 .ليتمكن من تحقيق األهداف المسطرةاألسس العلمية و إعالمية وفق 

نشر مضامين الحمالت اإلعالمية لدى الجمهور ويملك قوة فعال في  يلعب اإلتصال المواجهي دور
تتشكل الصورة الذهنية وتتطور من خالل التعرض المستمرة للمحتويات التي تبثها كما ، كبيرةإقناعية 
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تحسنت  فكلما إزدادت العملية اإلتصالية المبنية على ما تم ذكره مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي 
 .الصورة الذهنية لديهم

أن الصورة الذهنية للمؤسسة تمكنها من تحقيق والء جمهورها، وزيادة درجة إلى ومن هنا تجدر اإلشارة 
  .المؤسساتي المتبع هاإتصالتتطور وفق  ، كما أنهاتهااالتعلق بخدمدتها و مسان

 من خاصةلتحسين الصورة الذهنية  اإلعالمية الحمالت تلعبه الذي الدور فيالمحصلة  النتائج هذه إن
 كبير وبشكل أثرت التيعوامل ال من العديد وجود يؤكد ،بمختلف مضامينهاتلقي الم على التأثيرخالل 

ــــوذل عوامل،ال هذهودراسة  تدارك ضرورة عليها القائمين على يفرض الذي األمر ،يهمعل  إال يتم لن كــ
 ودوافعها جوانبها تحليلفيها و  الدقيق لتشخيصاو  الهادفة واإلعالمية العلمية البحوث إلى باالستناد

ــــم االستفادة حتى يتم والفنية، واالجتماعية النفسية ظروفالو  ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــالدراس هذه نـ ــ ــ ــ ــ ــإل للوصول اتـ ــ ــ  وضع ىــ
الذهنية الوصول إلى الصورة و  المستهدف الجمهور وخصائص لتركيبة ومراعية محكمة اتصالية إستراتيجية

 .أهدافها تحقيق إلى سيؤدي الذي ألمرا وهو، المرغوبة من طرف المؤسسة
 موضوع حول المعلومات وتحصيل النتائج لحوصلة فرصة هي الخاتمة هذه أن إلى اإلشارة تجدر
أيضا و   والصورة الذهنية  اإلعالمية الحمالت فعالية تحكم التي المتغيرات تعدد ظل في خاصة الدراسة،
 النظر تاجهتشكيل و  في أساسيا دورا تلعب التي اإلعالمية الحمالت لدراسة البالغة األهميةفي ظل 

 .برمجة سلوكات الجمهور المستهدفو 
  



 
 

 

 
 

 صـــــــــــــــلخـــــــــالم
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 :الدراسة ملخص
في تحسين صورة الحماية المدنية،  اإلعالمية الحمالت دور على التعرف إلى لدراسةا تهدف  

 يةالوسائل اإلعالمية واإلتصالمن خالل التعرف على مديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي، 
الوقائية لدى جمهور زرع الثقافة األنواع المستخدمة في ، و جمهورهابها الحمالت  تستهدفالتي 

تسعى مديرية الحماية  ذا المنطلقومن ه ،تدعيم القيم االيجابية والتصرفات السليمةل المتلقين
 أداء تشكيل صورة ذهنية إيجابية حتى تتمكن من و  الجمهور المدنية لوالية أم البواقي لكسب رضا

 :ل الرئيساؤ التسمن وتنطلق الدراسة  ،و بلوغ أهدافها مهامها تنفيذنجاح رسالتها و  و 
 ؟بأم البواقيعالمية في تحسين صورة  الحماية المدنية لحمالت اإلاالذي تلعبه  دورالما هو 

 :التالية الفرعية األسئلة من مجموعة الرئيسي التساؤل هذا تحت ويندرج 
مديرية الحماية المدنية  للحمالت اإلعالمية التي تقوم بها أفراد عينة البحث ما مدى تعرض -

 .؟لوالية أم البواقي
المستخدمة في الحمالت التي تقوم بها مديرية واإلتصالية ما هي أهم الوسائل اإلعالمية  -

 .؟الحماية المدنية لوالية أم البواقي
 .؟ما مدى مساهمة الحمالت اإلعالمية في تشكيل صورة  الحماية المدنية -
      عن مديرية الحماية المدنية لوالية بحوثين لدى الم تماهي الصورة الذهنية التي تشكل -

 .؟أم البواقي
التي نظمتها مديرية الحماية المدنية لوالية ما التقييم السائد لديهم حول مختلف النشاطات   -

 .؟أم البواقي
أم  عينة الدراسة قصدية من سكان، و المنهج المسحي المنهج المستخدم في الدراسة هو -

 .البواقي
 أداة جمع البيانات هي إستمارة إستبيان. -

 النتائج: 
يتعرض أغلب المبحوثين أحيانا للحمالت اإلعالمية، كما يقضون من ساعة إلى ساعتين أمام 

 وسائل اإلعالم واإلتصال كحد أدنى و يزداد التوقيت عند بعضهم ألكثر من أربع ساعات 
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      تي تقدمها مديرية الحماية المدنية لوالية يتعرض أغلب المبحوثين لكل الحمالت اإلعالمية ال
أم البواقي، كما يعتمد أكثرهم على وسائل اإلعالم واإلتصال وخاصة مواقع التواصل اإلجتماعي، 

 .كما تعرض المبحوثون لها عدة مرات

ة يهتم أغلب المبحوثين بشكل عادي بالحمالت اإلعالمية التي تقدمها مديرية الحماية المدنية لوالي
 .أم البواقي

        يحقق أغلب المبحوثين إستفادات معرفية وسلوكية من خالل التعرض للحمالت اإلعالمية 
 .ون اإلجراءات الوقائية من خاللهاويتعلم

الكربون التي قدمتها  تعرض أغلب المبحوثين  للحملة اإلعالمية حول اإلختناقات بغاز أوحادي
 .ركت أثرا إيجابيا لديهمساجد، و تمديرية الحماية المدنية لوالية أم البواقي في الم

أجمع المبحوثين على أن تصميم الحمالت اإلعالمية كان هدفها الوحيد هو حمايتهم وحماية 
 .ممتلكاتهم

    حول مديرية الحماية المدنية لوالية بعد التعرض للحمالت اإلعالمية  المبحوثون  ةتغيرت نظر  
 .هارضاهم عن وا أكد، كما أم البواقي

أم البواقي  لمديرية الحماية المدنية لوالية الحمالت اإلعالمية: أن هي عامة لهذه الدراسةالنتيجة الو 
على حماية مديرية الالذهنية فكلما كان حرص  تهاصور تلعب دورا هاما ومحوريا في تحسين 

لحمالت لجيد تصميم  من خاللتعليم المجتمع الوقاية من األخطار، ح والممتلكات و األروا
، لديه صورة ذهنية ممتازة عن القطاع تتشكلبكثرة و اإلعالمية كلما تعرض لها جمهور أم البواقي 

ستجاباته للرسائل والمضامين التي تحتويها هذه وزاد تمسكه و    الحمالت اإلعالمية.ا 
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Study Summary: 

The study aims to identify the role of media campaigns in improving the image 

of civil protection, the Directorate of Civil Protection of the state of Oum El 

Bouaghi as a model, by identifying the media and communication means by 

which campaigns target their audience, and the types used in planting a 

preventive culture among the audience of recipients to support positive values 

and sound behavior From this point of view, the Directorate of Civil Protection 

of the Wilayat of Oum El Bouaghi seeks to gain the public’s satisfaction and 

form a positive mental image so that it can perform and 

What  is  the  role of media campaigns in improving the image of civil 

protection ? 

Under this main question ;a number of the following sub questions fall : 

- To what extant the individuals of the research exposed to the media 

campaigns that you are carrying out directorate of civil protection of the 

wilaya Oum El Bouaghi? 

- What are the most important media and communication tools used in your 

campaigns directorate of civil protection of the wilaya Oum El Bouaghi? 

- To what extant do media campaigns contribte to shaping a good image of 

civil protection ? 

- What is  the mental image formed by the respondents about the directorate 

of civil protection of the wilaya Oum El Bouaghi? 

- What is the prevailing evaluation of the respondents about the various 

activities of the  directorate of civil protection of the wilaya Oum El 

Bouaghi? 

- The method used in the study is the survey method , and the study sample 

is intenational from the residents of Oum El Bouaghi. 
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- Most of respondents are sometimes exposed to media campaigns ; and 

they spend from one to two hours in front of the media and 

communication as a minimum; and the time for some of them increases to 

more than four . 

- Most of respondents are exposed to all media campaigns;provided by the 

directorate of civil protection of the wilaya Oum El Bouaghi 

-   And most of them rely on the media and communication; especially 

social media sites; as well as the exhibits of several . 

- Most  of  respondents are normally interested in the media campaigns 

offered  by  the directorate  of civil protection of the wilaya Oum El 

Bouaghi. 

- Most of respondents achieve cognitive and brhavioral benefits through 

exposure to  media campaignsand learn preventive measures through 

them. 

- Most of the respondents were exposed to media campaigns suffocation 

with carbon  monoxide which was presented by the  directorate of civil 

protection of the wilaya Oum El Bouaghi in mosques ; and it left a 

positive impact on them. 

- the respondents unanimously agreed that the design of media campaigns 

was the sole objective of protecting them and their property . 

- the respondents view changed after exposure to media campaigns about 

the directorate of civil protection of the wilaya Oum El Bouaghi and they 

also confirmed their satisfaction with it. 

- The general result of yhis study is : that the media campaigns directorate 

of civil protection of the wilaya Oum El Bouaghi play an important and 

pivotal role in improving its mental image; the more keen the directorate 

is to protect lives and property and teach the community to prevent 

dangers; through well-designed media campaigns ; the more the audience 
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of Oum El Bouaghi is exposed to them and an excellent mental image of 

the sector is formed ; and the more it adhers and responds to the messages 

and contents contained in these media campaigns.  
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كاديمية األ، كتاب إليكتروني، العالقات العامة بين القناعة والتهميش في الوطن العربيهشام محمد :  (37

 2012،  م العالييالبريطاني للتعل
 .2002لبنان ، ناشرون،دار ، التسويق الفعاليورك برس،  (38

 قائمة المعاجم والقواميس :
 . 4، لبنان ،بيروت، دار صادر،م معجم لسان العرب ابن منظور : (1
   1993 بيروت، د ط، مكتبة لبنان،مصطلحات العلوم اإلجتماعية،  معجم : بدوي، أحمد زكي (2
 .1992  لبنان، بيروت، د ط ، للماليين، العلم دار ،قاموس الرائد :مسعود جبران (3
 . 1982الكويت ،  الرسالة ، راد ، الصحاح مختار :محمد بن أبي بكر الرازي  (4
  2008، دار الحديث، القاهرة،القاموس المحيطمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي،  (5
 .1977، دار العلم للماليين ، بيروت ،  معجم أعالم المورد منير بعلبكي : (6
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 .1957، 20، ط ، بيروت، دار المشرق  المنجد :لويس شيخوا (7
 .1م  المطبعة الكاثوليكية، ،لبنان ،بيروت ، اللغة واألعالمالمنجد في : لويس معلوف (8

 :الدراسات والرسائل الجامعية
اإلشهار والطفل دراسة تحليلية لألنماط اإلتصالية داخل األسرة من خالل الومضة سميرة سطوطاح :   -01

، قسم علوم اإلعالم و اإلتصال، جامعة ، أطروحة دكتورةاإلشهارية و تأثيرها على السلوك اإلستهالكي للطفل
 .2009/2010، باجي مختار عنابة

، دراسة ميدانية على الحمالت اإلعالمية اإلذاعية الخاصة بالتوعية المرورية في الجزائر :تبانيعبير  -02
 .2012جمهور السائيقين بوالية سطيف، مذكرة لنيل شهادة ماجيستير،جامعة محمد خيضر بسكرة ،

، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في علوم إستراتيجية االتصال في الحمالت اإلعالمية، عيسى بوكرموش -03
 .2012/2013، 3جامعة الجزائر  اإلعالم واالتصال،

أطروحة لنيل ، قة في الحمالت العمومية المتلفزة: تطبيقات تقنيات اإلتصال العمومي المطبنبيلة بوخبزة -04
 2006/2007، جامعة الجزائر ،  شهادة دكتورة بكلية العلوم واإلتصال

مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ، مؤسسات وأثرها على سلوك المستهلك: تقييم صورة الوهاب محمد -05
 . 2005، 3جامعة الجزائر  علوم اإلعالم واالتصال،

 :المقاالت العلمية

مقدمة ورقة عمل حول موضوع الصورة الذهنية لرجل الشرطة لدى الرأي العام المصري  حمد الدسوقي -01
  .إلى إحدى دورات برنامج األمم المتحدة اإلنمائي مشروع دعم القدرات في مجال حقوق اإلنسان

صحيفة  ،لنجاحها الالزمة األساسية والخطوات العامة التوعية حمالتمقالة علمية  الملك، محمد صالح -02
 .2000،  10145، العدد 1، طالجزيرة
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 :القوانين والمراسيم
الذي يحدد  شروط وكيفيات تنظيم التدخالت و النجدة في حالة  25/08/1985المؤرخ في  231/85مرسوم  -01

 ، السنة الثاني والعشرون ، الجزائر 36، العدد الرسمية الجريدةالجمهور الجزائرية الديمقراطية الشعبية : ،الكوارث 
ــ الموافق لــ 1405ذي الحجة عام  9، األربعاء  ــ  . 1985غشت سنة  25ـ

ر الجزائرية الجمهو ، لمصالح الخارجية للحماية المدنيةالمتعلق بتنظيم وتسيير ا 92/54المرسوم التنفيذي  -02
 1412عام شعبان 15 األربعاء، الجزائر، ، السنة التاسعة والعشرون 13، العدد الرسمية: الجريدة الديمقراطية الشعبية

ــــ  .1992فبراير سنة  19ــ الموافق لـ
يضبط التنظيم المطبق على المؤسسات المصنفة لحماية البيئة   31/05/2006المؤرخ في  06/198مرسوم رقم   -03

 08، األحد الجزائر ، السنة الثالثة و األربعون ،  37، العدد الرسمية الجريدةالجمهور الجزائرية الديمقراطية الشعبية : 
ــ الموافق لـ 1427مادى األول  عام ج ــ  .2006يونيو  سنة  4ــ

الفزع في المؤسسات متعلق بالدفاع ضد أخطار الحريق و ال 20/02/1976المؤرخ في  36/76مرسوم رقم    -04
، ، الجزائرالسنة الثالثة عشر ،21، العدد الرسمية الجريدة: راطية الشعبيةر الجزائرية الديمقلجمهو ا المستقبلة للجمهور

ــ الموافق لــ 1396األول عام  ربيع 11الجمعة  ــ  .1976سنة  مارس 12ـ
 المتعلق بالحماية ضد أخطار الحريق والفزع في البنايات السكنية 20/02/1976المؤرخ في  37/76مرسوم     -05

 ، الجمعة ، الجزائر، السنة الثالثة عشر21، العدد الرسميةالجريدة : ر الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهو        
ــ الموافق لــ 1396األول عام  ربيع 11        ــ  .1976سنة  مارس 12ـ

الجمهور يحدد كيفيات إعداد مخططات تنظيم النجدة و تسييرها ،  02/02/2019المؤرخ في  59 -19سوم مر  -06
حمادى الثاني  5، السنة السادسة والخمسون، الجزائر، األحد 10الرسمية، العدد  الجزائرية الديمقراطية الشعبية: الجريدة

ــ المو  1440عام  ــ ــ  .2019فيراير سنة  10افق لـ
يحدد قائمة المناصب العليا بعنوان وحدات التدخل  2020أكتوبر 10مؤرخ في  20/284مرسوم تنفيذي رقم    -07

لجمهور الجزائرية الديمقراطية الشعبية : ا ،وكذا الزيادة اإلستداللية المرتبطة بها للحماية المدنية وشروط اإللتحاق بها
ــ الموافق لــــ  1440ربيع األول  عام  4، السنة السابع والخمسون ، الجزائر ، األربعاء   74، العدد الرسمية الجريدة ـ

 .2020ديسمبر سنة  12
تحديد إقليم التدخل لوحدات الحماية المدنية لوالية علق تصنيف و المت 28/07/2019المؤرخ في  2337مقرر رقم  -08

 .أم البواقي
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 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
 وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

 أم البواقي جامعة العريب بن مهيدي
 كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية 

 قسم: إتصال وعالقات عامة 
 2طور : ماستر

 :موضوع حول استبيانية استمارة هذه
 شهادة لنيل مكملة مذكرة إعداد إطار في تندرج جمهور والية أم البواقي وهي  من عينة على ميدانية راسةد

 واالتصال اإلعالم علوم في رستالما
 
  
 

 

 

 

 

 إشراف األستاذة:             إعداد الطلبة: 

 بوجالل عبد هللا دأ                                                       عادل كاملي  -
 بوقلمونة حممد أمني -

 :مالحظة
 .العلمي البحث إطار في فقط تستعمل المقدمة المعلومات إن -

 .العديد من الخيارات تحمل التي األسئلة في إجابة من أكثر اختيار يمكن -

 .( في المكان المناسب xضع عالمة ) -

                                  

 2021/2022 الجامعية السنة                                   

 

 الحماية المدنية ة في تحسين صور  اإلعالمية دور الحمالت

 منوذجامديرية احلماية املدنية لوالية أم البواقي      لدى جمهورها الخارجي                       



 لبياانت الشخصية :ااحملور األول : 
 :         ذكر                                    أنثى    اجلنس

 سنة                             30سنة إىل  20: من السن
 سنة        40سنة إىل 31من         
 سنة      50إىلسنة  41من         
 سنة    60سنة إىل  51من         
 سنة فأكثر               61        

 جامعي            اثنوي                   متوسط                 :     إبتدائي              التعليمي املستوى

   ..........................................................................:   اإلجتماعية الوضعية

عالمية اليت حلمالت اإلا على ة من طرف املبحوثني لإلطالعمعالمية واإلتصالية املستخدأهم الوسائل اإل:  لثايناحملور ا
 تقوم هبا مديرية احلماية املدنية لوالية أم البواقي 

 ؟8إىل  1لك من ابلنسبة و حسب أمهتيها  االيت تعتمد عليها كثي و اإلتصالية رتب الوسائل اإلعالمية   -01

 مواقع التواصل اإلجتماعي                     شبكة اإلنرتنت      اعة                  اجلرائد              التلفزيون                اإلذ

 اجملالت                        املطوايت                          املطبوعات املختلفة  

 ؟ مع وسائل اإلعالم و اإلتصال ة الزمنية اليت تقضيها يوميا ماهي املد   -02

 أكثر من أربع ساعات            ساعات      من ساعتني إىل أربع            ساعتنيمن  أقل من ساعة إىل           أقل من ساعة   

 ؟اية املدنية لوالية أم البواقي حلمالت اإلعالمية التوعوية اليت تقوم هبا مديرية احلمتطلع على اهل   -03

 اندرا                             أحياان                      دائما   

 ؟مديرية احلماية املدنية لوالية أم البواقي هبااإلعالمية اليت تقوم  للحمالتمن خالهلا  إطلعتهي الوسيلة اليت  ما -04

                           شبكة اإلنرتنت                      جلرائد            ا                    اإلذاعة                 التلفزيون 
  ية                مطبوعات أخرىجملة               مطو       اإلتصال الشخصي                          مواقع التواصل اإلجتماعي  

 اليت تقوم هبا مديرية احلماية املدنية لوالية أم البواقي اإلعالميةلحمالت بحوثني لتعرض امل:  احملور الثالث

 ؟. اليت تقوم هبا مديرية احلماية املدنية لوالية أم البواقيكيف تعرضت للحمالت اإلعالمية  -05
 بشكل قصدي                       بشكل عفوي 

 
 
 

  

 

 

 

 

 

    

 

   

    

    

  

  

    

   

 

  



 ؟م عدد املرات اليت  تعرضت للحمالت اإلعالمية اليت تقوم هبا مديرية احلماية املدنية لوالية أم البواقي.ك -06

 مرتني                     عدة مرات                                 مرة           

 ؟ حلمالت اإلعالمية اليت تقوم هبا مديرية احلماية املدنية لوالية أم البواقيما مدى إهتمامك اب  -07

  وتركيز إهتمام دونبشكل عادي                                             وتركيز  هتمام كبيإب  

  ؟ ماهي دوافع ذلك حلمالت هذ  اهتمام هباإلعدم تك ببايف حالة إج -08

     منها جدوى ترى ال                    مساعها عند مؤ تشاال                         هلا ةاجاحل بعدم الشعور
 ...............................تهذكر أخرى ليت تقدمها                 ا يعملواضاب تمهت ال                  معني سبب يوجد ال 

 
 ؟  10إىل  1من  تعرضت هلا اليت قدمتها مديرية احلماية املدنية و رتب احلمالت اليت  -09

 محلة الوقاية من األخطار املنزلية             احلملة التحسيسية من حوادث املرور              محلة حرائق الغاابت واحملاصيل 
محلة الوقاية من فيوس كوروان املستجد                                      coمحلة الوقاية من اإلختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون 

و  محلة الوقاية من الغرق يف املسطحات املائية             محلة اإلختناقات مبختلف الغازات   فيوس كوروان             ضدمحلة التلقيح 
 محلة الوقاية من أخطار اآلابر املهجورة   .                 محلة الوقاية من أخطار الفيضاانت الربك               

 
 املبحوثني من احلملة االعالمية اليت قدمتها مديرية احلماية املدنية لوالية أم البواقي    ة: إستفاد احملور الرابع

                                                              
  ؟ )ميكنك إختيارأكثر من إجابة( و إىل غرضالتوعوية اليت تقدمها احلماية املدنية لوالية أم البواقي هل تتعرض للحمالت اإلعالمية  -10

 حتقيق إستفادة معرفية                                         حتقيق إستفادة سلوكية      
 ؟ة نوع اإلستفادة املعرفية احملقق ماإذا كانت إجابتك حتقيق إستفادة معرفية 

 
                                         تعرف على خمتلف األخطار                                                                                                       الالتعرف على املهام املختلفة للجهاز                          ةمعلومات جديد

 أخرى تهذكر :................... معرفة أرقام النجدة                            معرفة التوصيات األمنية                  
    ؟ ةنوع اإلستفادة السلوكية احملقق ماإذا كانت إجابتك حتقيق إستفادة سلوكية 

                                                                                                                                               
            طر           اخلتعلم كيفية التعامل يف حالة                   نقاذ    اإلتعلم حركات                  إكتساب سلوكيات وقائية 

 أخرى تهذكر :...................                            معرفة كيفية إستعمال وسائل اإلطفاء           
 ؟هل جعلتك  ههذ  احلملة تتعرف على اإلجراءات الوقائية   -11

  ال                                                نعم     
 ؟هي ههذ  اإلجراءات  إذا كانت إجابتك بنعم ما 

...........................................................................................................................
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 ؟ذا ـــاـــــ ال   ملإذا كانت إجابتك بـ 
...........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 
 . نشاطات مديرية احلماية املدنية لوالية أم البواقي تقييم  :  احملور اخلامس

لوالية أم البواقي عرب  مديرية احلماية املدنية اـــــــــــــقدمتهاليت ون ــــــــــــــــــدى الكرباحوادث اإلختناق بغاز أح محلةهل أثرت فيك  -12
 ؟ أم البواقي  مساجد 

 نعم                                        ال     
 ؟أتثي  محلة لهمضمون ههذ  هل ترى أن   -13

 .............إجيايب                          سليب                         ملاذا:...............................................    
 ؟احلمالت هلهذا النوع من  امناسب)اإلتصال الشخصي( الدروس ابملساجدالوسيلة املستخدمة املتمثلة يف  تعتقد أن هل  -14

 نعم                                                 ال           
 احلمالت ؟هلهذا النوع من  نيحلملة اإلختناق بغاز أحادي الكربون مالئم نياملخصص واملكان هل التوقيت  -15

 نعم                                      ال 
 

  ؟مالت التوعوية اليت تقدمها مديرية احلماية املدنية لوالية أم البواقي احلترى  كيف   -16
  تقلل من احلوادث               ذات منفعة عامة                 من الضروري القيام هبا حلماية اجملتمع                 

 .................................أخرى تهذكر :...............................
 ؟هل ترى أن مديرية احلماية املدنية تسعى من خالل احلمالت اإلعالمية حلماية األرواح واملمتلكات  -17

 ال                                                     نعم      
 ؟ من حيث الكم  يةكافهل ترى أن احلمالت اليت تقوم هبا  مديرية احلماية املدنية لوالية أم البواقي     -18

  نعم                             ال
 ؟ ماهو تقييمك للحمالت اإلعالمية اليت تقوم هبا مديرية احلماية املدنية لوالية أم البواقي  -19

 جيدة                        حسنة                   متوسطة                             ضعيفة                   
 

 عن مديرية احلماية املدنية لوالية أم البواقي بحوثني الصورة الذهنية اليت تشكلت لدى امل:  السادساحملور 
 

 ؟مالت اإلعالمية  اليت تقدمها مديرية احلماية لوالية أم البواقي  احلسبق و أن قمت بتطبيق ما إطلعت عليه يف هل    -20
 ال                                      نعم       

 ؟  نها و أبي شكلرتك عهل تغيت نظ احلماية لوالية أم البواقيحلمالت بعد تعرضك   -21
            مل تتغي                                           سلبيا                                 إجيابيا      

 ؟مديرية احلماية املدنية لوالية أم البواقي اليت تقدمها  احلمالت اإلعالمية هل  أنت راض عن   -22
 ال                                          نعم    
 

  

  

   

  

  

  

  

 

  

  

  

    



  ؟ ذلكيعود  إىل ماذا كانت إجابتك بنعم فإذ  
 الوقاية احلرص على تعلم       محايتك من األخطار                       ناسبة املضامني امل               ناسبة املالوسائل املستخدمة 

                                        فيها  الشخصيإستخدام اإلتصال               االتوقيت املختار  لإلنطالق يف احلمالت مناسب سلوكيات صحيحة              تعلم 
  ة إستخدام إستماالت عاطفية وعقلية مناسب

 
 ؟تك بـــ ال فلماذا بإجا تإذا كان 

                         حمتوى احلملة غي واضح                    الوسيلة اإلعالمية غي مناسبة              توقيت احلملة غي مناسب
                                             الزمان واملكان غي مناسبني               اإلستماالت غي جمدية              يراعي مستوى اجلمهور القائم ابإلتصال ال

           ....................أخرى تهذكر 
 ؟جيدة  عن مديرية احلماية املدنية لوالية أم البواقيذهنية هل سامهت احلمالت اإلعالمية يف تشكيل صورة    -23
 نعم                                                          ال          

 ؟إذا كانت إجابتك بنعم فإىل ما يعود ذلك  
         الهنا تصحح تصرفات خاطئة                       ضيعها هتمك                             الهنا تسعى حلمايتك االن مو    

 .................................................أخرى تهذكر:..       الهنا متس الظواهر السلبية اجلديدة  يف اجملتمع                
...........................................................................................................................

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

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

 و السالم . كمتعاونعلى حسن  يف األخري نشكركم

    

   

 

 

   

  

 

   

 

 


