
واالتصال اإلعالم واالتصالدور اإلعالم دور اإلعالم واالتصالدور اإلعالم واالتصالدور
التحسيس التحسيسفي في التحسيسفي التحسيسفي

ربمخاطر استهالك المخدراتبمخاطر استهالك المخدرات ه ر رب ه ر ب



المحتوىالمحتوىلل

مقدمةمقدمة
دور اإلعالم في محاربة المخدراتدور اإلعالم في محاربة المخدرات  --11

المعلومات ونشر ومعالجة المعلوماتجمع ونشر ومعالجة جمع ومعالجة ونشر المعلوماتجمع ومعالجة ونشر المعلوماتجمع
بنك المعلوماتبنك المعلومات
حمالت إعالميةحمالت إعالمية
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))تابعتابع((المحتوىالمحتوىلل

دور االتصال في محاربة المخدراتدور االتصال في محاربة المخدرات  --22
نحو إستراتيجية اتصالنحو إستراتيجية اتصال  --أأ      

الرسالة محتوى الرسالةتحديد محتوى تحديد محتوى الرسالةتحديد محتوى الرسالةتحديد
  الوسائل المفضلةالوسائل المفضلة

الفاعلونالفاعلون
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))تابعتابع((المحتوىالمحتوىلل

مجاالت التطبيقمجاالت التطبيق  --بب    
االسرةاالسرة
ة ةالمدر المدرسةالمدرسةالمدر
المسجدالمسجد

التلفزيونالتلفزيون
ع عالشا الشارعالشارعالشا

مراآز البحثمراآز البحث--33
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ة ةل المقدمةالمقدمةل

آل فكرة أو رسالة ، أو حتى عقيدة، ال تنتشر وال تحقق  آل فكرة أو رسالة ، أو حتى عقيدة، ال تنتشر وال تحقق  
الكلمة، الصورة،الكلمة، الصورة،::التأثير المنتظر منها دون وسيلة اتصالالتأثير المنتظر منها دون وسيلة اتصالأأ

......الكتابة، المطبوعة، الشاشة، الشبكةالكتابة، المطبوعة، الشاشة، الشبكة

ث ال اال ا ال الذ ال أ ة ثال ال اال ا ال الذ ال أ ة المؤسسة أو المجتمع الذي ال يمارس االتصال يموت ويندثرالمؤسسة أو المجتمع الذي ال يمارس االتصال يموت ويندثرال
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ة ةل ))تابعتابع((المقدمةالمقدمةل

خاط ب ي التح ف االتصال اإلعال اه ي خاطآيف ب ي التح ف االتصال اإلعال اه ي آيف يساهم اإلعالم واالتصال في التحسيس بمخاطر  آيف يساهم اإلعالم واالتصال في التحسيس بمخاطر  آيف
استهالك المخدرات؟استهالك المخدرات؟
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ة ةل ))تابعتابع((المقدمةالمقدمةل

ما هو مفهوم اإلعالم؟ما هو مفهوم اإلعالم؟

رسالةرسالة
وسيلةوسيلة
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ة ةل ))تابعتابع((المقدمةالمقدمةل

ما هو مفهوم االتصال؟ما هو مفهوم االتصال؟

رسالة
رموزرموز

رسالة
وسيلةوسيلة

مستقبلمستقبل
الصدى الصدىرجع التأثيرالتأثير==رجع
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ى ىرجع  يريررجع 



ة ةل ))تابعتابع((المقدمةالمقدمةل

اإلعالم يعني تقديم معلومات وال يقصد من خالله البحث عن  اإلعالم يعني تقديم معلومات وال يقصد من خالله البحث عن  
ة ف أ أ أ ةأ ف أ أ أ أأأ أوأو--أي تأثير أو توجيه، أما االتصال فيستعمل المعلومة أي تأثير أو توجيه، أما االتصال فيستعمل المعلومة 

يقصد إحداث تأثير معينقصد إحداث تأثير معين--الخبرالخبر ي يإ ي إ
Communiquer c’est influencerCommuniquer c’est influencer
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ة ةل ))تابعتابع((المقدمةالمقدمةل

ثالث فئات ثالث فئات : : المعنيونالمعنيون
القانونالقانونتجار المخدرات تجار المخدرات 

العالجالعالج المستهلكون المستهلكون 

واالتصاليالغير مستهلكينالغير مستهلكين اإلعالمي المجهود ين ه ينير ه يير ي و إل جهو 
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دور اإلعالم في محاربة المخدراتدور اإلعالم في محاربة المخدرات  --11

التخطيط التخطيط = = القرار السليم القرار السليم = = توفر معلومات صحيحة ودقيقة توفر معلومات صحيحة ودقيقة 
))العلميالعلمي((السليمالسليم

األضواء الكاشفةاألضواء الكاشفة= = اإلعالم بالنسبة لصاحب القرار اإلعالم بالنسبة لصاحب القرار 

من بد ال منلذلك بد ال ::لذلك ال بد منلذلك ال بد من::لذلك
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))تابعتابع((دور اإلعالم في محاربة المخدراتدور اإلعالم في محاربة المخدرات--11

جمع ومعالجة ونشر المعلومات حول انتشار المخدرات في جمع ومعالجة ونشر المعلومات حول انتشار المخدرات في 
المجتمع المجتمعأوساط أوساط المجتمعأوساط المجتمعأوساط

خت ال ال ل تنا ف ك ات ل ال ختنك ال ال ل تنا ف ك ات ل ال بنك المعلومات، يكون في متناول الجمهور والمختصينبنك المعلومات، يكون في متناول الجمهور والمختصيننك
..والصحافيين والسلطات العموميةوالصحافيين والسلطات العمومية

حمالت إعالمية، موجهة لجمهور الشباب وبالتنسيق بين  حمالت إعالمية، موجهة لجمهور الشباب وبالتنسيق بين  
فة ل ذ لف ل فة لثق ل فةة ل ذ لف ل فة لثق ل وزارة االتصال والثقافة والتلفزيون واإلذاعات والصحافةوزارة االتصال والثقافة والتلفزيون واإلذاعات والصحافةة

المكتوبة ودور النشرالمكتوبة ودور النشر
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دور االتصال في محاربة المخدراتدور االتصال في محاربة المخدرات--22

التأثير الذي نريده من خالل العملية االتصالية ال يتحقق،  التأثير الذي نريده من خالل العملية االتصالية ال يتحقق،  
ة ةة بالنسبة للقضايا التي تهم شرائح واسعة من المجتمع، دون  بالنسبة للقضايا التي تهم شرائح واسعة من المجتمع، دون  ة

م..وضع إستراتيجية واضحة المعالموضع إستراتيجية واضحة المعالم يجي إ مع يجي إ ع

ال ال ا األ لل الا ال ا األ لل ::سنتعرض هنا للعنصرين األساسيين التاليينسنتعرض هنا للعنصرين األساسيين التاليينا
اتصال--أأ إستراتيجية اتصالنحو إستراتيجية نحو ل     يجي  ر لو إ يجي  ر و إ
مجاالت التطبيقمجاالت التطبيق  --ب ب       
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))تابعتابع((دور االتصال في محاربة المخدراتدور االتصال في محاربة المخدرات--22

نحو إستراتيجية اتصالنحو إستراتيجية اتصال  --أ أ 
اإلستراتيجية  يجب أن توضع من طرف خبراء ومختصين  اإلستراتيجية  يجب أن توضع من طرف خبراء ومختصين  

أن بد وال واالجتماع، النفس وعلم االتصال مجاالت أنفي بد وال واالجتماع، النفس وعلم االتصال مجاالت في مجاالت االتصال وعلم النفس واالجتماع، وال بد أنفي مجاالت االتصال وعلم النفس واالجتماع، وال بد أنفي
الرسالة الرسالة : : تحتوي، إضافة للعناصر األساسية والتي هيتحتوي، إضافة للعناصر األساسية والتي هي

والفاعلين يلة والفاعلينوالو يلة ةوالو التال ةالنقاط التال ::النقاط ::النقاط التاليةالنقاط التاليةوالوسيلة والفاعلينوالوسيلة والفاعلين
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))تابعتابع((دور االتصال في محاربة المخدراتدور االتصال في محاربة المخدرات--22

اإلنتاج، المصدر، التسويق، الثمن، اإلنتاج، المصدر، التسويق، الثمن، ((صورة عن حالة المخدرات بالجزائر صورة عن حالة المخدرات بالجزائر   
....)....)الكميات المسوقة، الفئات المستهلكة، الحالة االجتماعية للمستهلكينالكميات المسوقة، الفئات المستهلكة، الحالة االجتماعية للمستهلكين ه هه ))ه

آراء المختصين في طرق وأساليب المحاربةآراء المختصين في طرق وأساليب المحاربة  
ة ات ت اإل ذ تنف خالل از إن ا ةاذا ات ت اإل ذ تنف خالل از إن ا الك((اذا ت اال الكال ت اال ))ال ..)..)الحد من االستهالكالحد من االستهالك((ماذا يراد إنجازه من خالل تنفيذ اإلستراتيجيةماذا يراد إنجازه من خالل تنفيذ اإلستراتيجية

عليها الترآيز يجب التي عليهاالفئات الترآيز يجب التي المتعاطين((الفئات عائالت مستهلك، الغير المتعاطينالشباب عائالت مستهلك، الغير ))الشباب ....)....)الشباب الغير مستهلك، عائالت المتعاطينالشباب الغير مستهلك، عائالت المتعاطين((الفئات التي يجب الترآيز عليها الفئات التي يجب الترآيز عليها 

::الطريقة الفرنسيةالطريقة الفرنسية..استخالص النتائج وتبويبها وتنظيمهااستخالص النتائج وتبويبها وتنظيمها جج
AFOM = Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces AFOM = Atouts, Faiblesses, Opportunités, Menaces     

))عناصر النجاح، جوانب الضعف، الفرص، التهديداتعناصر النجاح، جوانب الضعف، الفرص، التهديدات((
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))تابعتابع((دور االتصال في محاربة المخدراتدور االتصال في محاربة المخدرات--22

  تحديد محتوى الرسالةتحديد محتوى الرسالة
اإلستراتيجية ضع ف مرحلة اإلستراتيجيةأه ضع ف مرحلة أه أهم مرحلة في وضع اإلستراتيجيةأهم مرحلة في وضع اإلستراتيجية  --      

رسالة رديئة أو غير واضحة تؤدي إلى فهم غير واضحرسالة رديئة أو غير واضحة تؤدي إلى فهم غير واضح    --        
له جه ت الذي ر بالجمه دقيقة معرفة يسبقه الرسالة لهتحديد جه ت الذي ر بالجمه دقيقة معرفة يسبقه الرسالة تحديد تحديد الرسالة يسبقه معرفة دقيقة بالجمهور الذي توجه لهتحديد الرسالة يسبقه معرفة دقيقة بالجمهور الذي توجه له  --      

لرجل الدين لرجل الدين : : مراعاة الوضوح والدقة وعدم الخلط بين األنماطمراعاة الوضوح والدقة وعدم الخلط بين األنماط    --        
حقائقه وللباحث آراؤه وللسياسي رسالته وللصحافي حقائقهخطابه وللباحث آراؤه وللسياسي رسالته وللصحافي ب خطابه ي آراؤه و ي ي ر و ب ب و ي آراؤه و ي ي ر و ... ... ب و

. . تجنب العموميات و إسداء النصحتجنب العموميات و إسداء النصح  --        
الفرد-- وعقل جسم تصيب التي األخطار الفردإبراز وعقل جسم تصيب التي األخطار إبراز ر         ل  م و يب ج ي  ر  أل ز  رإبر ل  م و يب ج ي  ر  أل ز  . . إبر
    ....تذآر أن الكلمات ليست لها نفس المعاني لدى الجميعتذآر أن الكلمات ليست لها نفس المعاني لدى الجميع    --        

أحمد عظيميأحمد عظيمي 1616



))تابعتابع((دور االتصال في محاربة المخدراتدور االتصال في محاربة المخدرات--22

    ::الوسائل المفضلةالوسائل المفضلة
السن، المستوىالسن، المستوى((اختيار الوسيلة يسبقه معرفة الجمهوراختيار الوسيلة يسبقه معرفة الجمهور  --    

...)...)التعليمي، الوضع االجتماعي، الهواياتالتعليمي، الوضع االجتماعي، الهوايات ي ع يي ع ))ي
..Mac Luhan « le média c’est le message »)Mac Luhan « le média c’est le message »)     . .

المعينة الوسيلة نوع تحديد يمكنها الميدانية المعينةالدراسات الوسيلة نوع تحديد يمكنها الميدانية الدراسات الدراسات الميدانية يمكنها تحديد نوع الوسيلة المعينةالدراسات الميدانية يمكنها تحديد نوع الوسيلة المعينة--    
التلفزيون، الجريدة، األغاني، الرسوم التلفزيون، الجريدة، األغاني، الرسوم : : للجمهور المعينللجمهور المعين

االنترنيت االنترنيتالكاريكاتورية، الخطابة،الكاريكاتورية، إشهارية، الخطابة،ومضات إشهارية، ومضات ومضات إشهارية،  الخطابة،ومضات إشهارية،  الخطابة،..الكاريكاتورية، االنترنيتالكاريكاتورية، االنترنيت
.. ).. )االتصال المباشر، الرسومات المتحرآة، الهاتف المحمولاالتصال المباشر، الرسومات المتحرآة، الهاتف المحمول
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))تابعتابع((دور االتصال في محاربة المخدراتدور االتصال في محاربة المخدرات--22

الفاعلونالفاعلون
الذين ينفذون اإلستراتيجية االتصالية وأولئك الذين يقومون بمهمةالذين ينفذون اإلستراتيجية االتصالية وأولئك الذين يقومون بمهمة--      

المعنيون بمحاربة تعاطي المخدرات، المنخرطون في المعنيون بمحاربة تعاطي المخدرات، المنخرطون في : : تبليغ الرسالةتبليغ الرسالة
وحتىوحتى......الجمعيات، الصحافيون، المختصون، السياسيون المنتخبونالجمعيات، الصحافيون، المختصون، السياسيون المنتخبون

بعض المتطفلين والباحثين عن الظهوربعض المتطفلين والباحثين عن الظهور
العناية بهذا العنصر من خالل تكوين وتدريب متدخلين من مختلف العناية بهذا العنصر من خالل تكوين وتدريب متدخلين من مختلف   --        

شباب، مختصون، صحافيون، أفرادشباب، مختصون، صحافيون، أفراد((الفئات والشرائح االجتماعية الفئات والشرائح االجتماعية  ((حح
على على ...) ...) سبق لهم أن تناولوا المخدرات وتمكنوا من التخلص منهاسبق لهم أن تناولوا المخدرات وتمكنوا من التخلص منها

. . الحديث، في الموضوع، أمام الجمهور أو على بالطوه تلفزيونيالحديث، في الموضوع، أمام الجمهور أو على بالطوه تلفزيوني
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))تابعتابع((دور االتصال في محاربة المخدراتدور االتصال في محاربة المخدرات--22

مجاالت التطبيقمجاالت التطبيق  --ب ب 
المجاالت المعنية بالمساهمة، بفعالية في التحسيس باألخطار المجاالت المعنية بالمساهمة، بفعالية في التحسيس باألخطار 

للجزائر بالنسبة هي، المخدرات تعاطي عن للجزائرالناجمة بالنسبة هي، المخدرات تعاطي عن :  :  الناجمة عن تعاطي المخدرات هي، بالنسبة للجزائرالناجمة عن تعاطي المخدرات هي، بالنسبة للجزائر::الناجمة
))االسرة، المدرسة، المسجد، التلفزيون، الشارعاالسرة، المدرسة، المسجد، التلفزيون، الشارع((
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))تابعتابع((دور االتصال في محاربة المخدراتدور االتصال في محاربة المخدرات--22

االسرةاالسرة
..محور لمحاربة المخدراتمحور لمحاربة المخدرات  --      

خالل من رة األ ل ح النشاط خاللترآيز من رة األ ل ح النشاط ر::ترآيز د ضيح رت د ضيح ت توضيح دور توضيح دور ::ترآيز النشاط حول األسرة من خاللترآيز النشاط حول األسرة من خالل--    
الوالدين في حماية األبناء من اآلفة وأهمية التماسك الوالدين في حماية األبناء من اآلفة وأهمية التماسك 

......األسرياألسرياألاأل
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))تابعتابع((دور االتصال في محاربة المخدراتدور االتصال في محاربة المخدرات--22

المدرسةالمدرسة
ج::نذآر هنا تجربة آندا من خالل برنامجنذآر هنا تجربة آندا من خالل برنامج--       بر ل ن جرب جر بر ل ن جرب ر

    drogue! »drogue! »  « À cheval contre la « À cheval contre la     

ل ألطف ل ف ة ل ة ل ل ة ل ل للذ ألطف ل ف ة ل ة ل ل ة ل ل الذي وضعته وتنجزه مصالح الجندرمة الملكية الكندية، يهدف إلى تحسيس األطفال الذي وضعته وتنجزه مصالح الجندرمة الملكية الكندية، يهدف إلى تحسيس األطفال لذ
 brochures brochuresعروض شفوية، توزيع آتيبات إعالمية عروض شفوية، توزيع آتيبات إعالمية : : والمراهقين والمراهقين 

d'informationd'informationصور ذاتية االلتصاق،صور ذاتية االلتصاق،autocollantsautocollants  ،الفتات،، الفتات ، قق
.. . .. . tatouagestatouagesالوشمالوشم

إل يدفعهم واضح خطاب خالل من المدارس أطفال إعالم طريق عن إلالوقاية يدفعهم واضح خطاب خالل من المدارس أطفال إعالم طريق عن الوقاية الوقاية عن طريق إعالم أطفال المدارس من خالل خطاب واضح يدفعهم إلىالوقاية عن طريق إعالم أطفال المدارس من خالل خطاب واضح يدفعهم إلى--      
. . تجنب االستهالك وحماية أنفسهمتجنب االستهالك وحماية أنفسهم
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))تابعتابع((دور االتصال في محاربة المخدراتدور االتصال في محاربة المخدرات--22

المسجدالمسجد
مسجد،  مسجد،  ) ) 1000010000((يوجد في الجزائر عشرة آالف يوجد في الجزائر عشرة آالف   --      

الكلمة بمعن اتصال الكلمةمجال بمعن اتصال مجال مجال اتصال بمعنى الكلمةمجال اتصال بمعنى الكلمة--    
حجم الدور الذي يستطيع المسجد القيام به في مجال حجم الدور الذي يستطيع المسجد القيام به في مجال   --      

.  .  التحسيس بمخاطر تعاطي المخدراتالتحسيس بمخاطر تعاطي المخدرات
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))تابعتابع((دور االتصال في محاربة المخدراتدور االتصال في محاربة المخدرات--22

التلفزيونالتلفزيون
ال زال، بالنسبة للجزائر، أآثر الوسائل تأثيراال زال، بالنسبة للجزائر، أآثر الوسائل تأثيرا  --      

من االتصالية تراتيجية اإل تنفيذ ف اه ي أن تطيع مني االتصالية تراتيجية اإل تنفيذ ف اه ي أن تطيع ي يستطيع أن يساهم في تنفيذ اإلستراتيجية االتصالية منيستطيع أن يساهم في تنفيذ اإلستراتيجية االتصالية من--    
خالل  إنجاز وبث األفالم الوثائقية وتحويل بالطوهاته إلى  خالل  إنجاز وبث األفالم الوثائقية وتحويل بالطوهاته إلى  
آفة ل ث لل ال ل ا ال قاش لل آفةاال ل ث لل ال ل ا ال قاش لل مجاالت للنقاش والحوار وتدخل المختصين للحديث حول آفة مجاالت للنقاش والحوار وتدخل المختصين للحديث حول آفة اال

))الشريط الوثائقي حول مضار التدخينالشريط الوثائقي حول مضار التدخين: : مثالمثال((المخدراتالمخدرات

أحمد عظيميأحمد عظيمي 2323



))تابعتابع((دور االتصال في محاربة المخدراتدور االتصال في محاربة المخدرات--22

الشارعالشارع
.  .  المجال الحر الذي يلتقي فيه آل الناس ومن مختلف الفئاتالمجال الحر الذي يلتقي فيه آل الناس ومن مختلف الفئات  --      

الصور-- الالفتات، خالل من يستغل أن يمكن المجال الصورهذا الالفتات، خالل من يستغل أن يمكن المجال هذا المجال يمكن أن يستغل من خالل الالفتات، الصورهذا المجال يمكن أن يستغل من خالل الالفتات، الصورهذا
العمالقة لحالة الدمار التي يكون عليها المستهلك، عربات العمالقة لحالة الدمار التي يكون عليها المستهلك، عربات 
ز تب الت الكتيبات يات ط ال ضة عا ع ا الش ب زت تب الت الكتيبات يات ط ال ضة عا ع ا الش ب تجوب الشوارع عارضة المطويات والكتيبات التي تبرزتجوب الشوارع عارضة المطويات والكتيبات التي تبرزت

........أخطار التعاطيأخطار التعاطي
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مراآز البحثمراآز البحث  --33

مراآز البحثمراآز البحث  --
إمداد العاملين على تنفيذ اإلستراتيجية االتصالية بنتائج  إمداد العاملين على تنفيذ اإلستراتيجية االتصالية بنتائج    --      

المجاالت آل تمس أن يجب والتي بها تقوم التي المجاالتالدراسات آل تمس أن يجب والتي بها تقوم التي الدراسات التي تقوم بها والتي يجب أن تمس آل المجاالتالدراسات التي تقوم بها والتي يجب أن تمس آل المجاالتالدراسات
األنواع المسوقة،  األنواع المسوقة،  , , السعرالسعر, , التسويقالتسويق((المتعلقة بالمخدرات المتعلقة بالمخدرات 

ض ال ن ال لكين ت ال عدد ية ال ضاألخطا ال ن ال لكين ت ال عدد ية ال األخطار الصحية، عدد المستهلكين، السن، الوضع األخطار الصحية، عدد المستهلكين، السن، الوضع األخطا
...)....).االجتماعي للمستهلكيناالجتماعي للمستهلكين

La veille activeLa veille active  اليقظة النشطةاليقظة النشطة  --      
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ة ةل الخاتمةالخاتمةل

نعيد التأآيد على أهمية وضع وتنفيذ استراتيجية اتصال  نعيد التأآيد على أهمية وضع وتنفيذ استراتيجية اتصال    
ال ال ة الا ال ة واضحة المعالم،واضحة المعالم،ا

ياألخذ برأي المختصين في آل المجاالت المعنية بظاهرةاألخذ برأي المختصين في آل المجاالت المعنية بظاهرة يي ي
المخدرات،المخدرات،

المناسباتية، والحمالت الديماغوجية المناسباتية،تجنب والحمالت الديماغوجية يتجنب ب وجي و  ي ب  يج ب وجي و  ي ب  ج
من أجهزة األمن إلى وسائل  من أجهزة األمن إلى وسائل  ((إشراك آل مؤسسان الدولة إشراك آل مؤسسان الدولة 

الخاصة))اإلعالاإلعال والصحافة المدن المجتمع الخاصةوآذا والصحافة المدن المجتمع وآذا وآذا المجتمع المدني والصحافة الخاصة  وآذا المجتمع المدني والصحافة الخاصة  ))اإلعالماإلعالم
في تنفيذ االستراتيجية االتصالية في تنفيذ االستراتيجية االتصالية ... ... والمواطنينوالمواطنين
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