


.  السؤال المزدوج◊

.شرط االستحقاق◊

.رباعية الدعم الفعال◊

.توصيات وخالصات◊

.مبادرة عملية مقترحة◊



مشروع 
اإلعالم 
الهادف

مشروع 
الوقف

كيف يخدم اإلعالم الهادف مشروع الوقف؟

كيف يخدم الوقف مشروع اإلعالم الهادف؟



:هو( في أبسط تعريفاته)اإلعالم ◊

*أثرإحداث محاولة 

صاحب اليد( خصوصا مع تطور مفهومه وأدواته)وقد بات ◊

.الطولى في التأثير على األفراد والمجتمعات

ه العام اإلعالم الهادف والقيمي معّول عليه كثيرا للقيام بدور◊

.في نشر رسالة اإلسالم السمحاء

ومعّول عليه أيضا القيام بدور خاص في خدمة مشروع ◊

كيف؟: لكن السؤال.. الوقف

(نظريات التأثير اإلعالمي)محمد بن سعود البشر . د* 



ال يمكن لإلعالم الهادف القيمي خدمة مشروع الوقف باألشك

:التالية

.بث ونشر اإلعالنات والدعايات: مباشربشكل ◊

عرض البرامج واإلنتاجات : عميقمباشربشكل ◊

.اإلعالمية التي تروج لألوقاف ومشاريعها

، عبر التوعية بثقافة الوقف: ضمني مؤثربشكل ◊

س وتعميق مفهومه لدى المشاهدين، وتعزيز ثقة النا

فيه، وتنشئة جيل يؤمن بأهميته ويدعمه ويسعى

.لتطويره



إذا توافقنا على خدمة اإلعالم لمشروع الوقف، فهل ◊

نتوافق أيضاً على وجوب دعم الوقف لإلعالم الهادف

وخدمة مؤسساته وتمويل مشاريعه؟

الجواب السريع◊

!ال يجب عليه ذلك

؟السؤال العريض◊

هل ارتقينا في اإلعالم الهادف والقيمي في العموم ◊

لمستوًى نستحق معه الدعم والمساندة وتحمل أمانة 

صرف مال الوقف علينا؟



حققنا و.. الحقيقة أننا في اإلعالم الهادف أنجزنا الكثير الكثير

ي عدة لكن ما زالت لدينا بعض التحديات ف،العديد من النجاحات

:جوانب، ومنها

.وضوح الرؤية وتحديد البوصلة◊

.التخطيط البرامجي المنهجي◊

.جودة وتميز المضامين◊

.حسن استهداف الشرائح◊

.المستوى الفني واالحترافي المقدم◊

"  أهواء"إن لم يكن االستقاللية وعدم االرتهان لرغبات ◊

.والمالك أو المعلنينالممولين 



هل يجب على مشروع : في ضوء ذلك نكرر السوال◊

الوقف أن يدعم اإلعالم الهادف ويخدم مؤسساته ويمول

برامجه؟

:الجواب المتأني◊

!ال يجب عليه ذلك

☺إال بشرط 

والشرط ما يلزم من عدمه العدم



ا الشرط هو التأكد من أن دعم الوقف لن

لى في اإلعالم الهادف سيساعدنا فعال ع

القيام بأدوارنا، وسيجعلنا مؤهلين 

نالتحقيق أهدافنا والوصول إلى غايات



توجيه الوقف في حسن المطلوب إذاً 

..لنا في اإلعالم الهادفدعمه 

ون د.. وهناكتنشأ هنا دعم مشاريع من فبدالً 

..تقييم أو توجيه أو ترشيد

ذي أن يوجه الدعم باالتجاه الصحيح الاألولى 

يلبي الحاجة ويردم الهوة ويصل للمساحات

.البكر ويحقق األثر المرجو



تأسيس مراكز
دراسات 
وبحوث 
إعالمية

إطالق مشاريع
ومؤسسات 
إعالمية تسد 

الفجوات
مكافأة من 
يثبت جودة 
اإلنتاج وحسن

التهديف
تدريب الكوادر

اإلعالمية
اإلدارية 
والفنية



حجر األساس هو تأسيس 
مراكز دراسات وبحوث 

إعالمية

ةوالميدانيالنظريةواألبحاثالعلميةالدراساتبإعدادتقوم

عملبتقومثمومناالحتياجات،تحددالتيالمشاهدين،وبحوث

ىوالمحتوواإلنتاجالعمللخطوطالدوريةالمنهجيةالمراجعات

وتقليلدةالفائتعظيمفييسهمبماذلك،علىبناءللجماهيرالمقدم

.وأموالوأوقاتجهودمنيصرفماعلىالعائدوتحسينالهدر



تعيين 
الفجوات

تحديد 
االحتياجات

رسم 
األهداف

القيم إبراز
المضافة

تقليل الهدرتطوير األداء

اررفع العائد على االستثم

فوائد مراكز البحوث والدراسات اإلعالمية



تأسيس مراكز
دراسات 
وبحوث 
إعالمية

إطالق مشاريع
ومؤسسات 
إعالمية تسد 

الفجوات
مكافأة من 
يثبت جودة 
اإلنتاج وحسن

التهديف
تدريب الكوادر

اإلعالمية
اإلدارية 
والفنية



ومؤسسات إعالمية تسد الفجواتأمثلة لمشاريع 



ومؤسسات إعالمية تسد الفجواتأمثلة لمشاريع ومؤسسات إعالمية تسد الفجواتدعم مشاريع 



ومؤسسات إعالمية تسد الفجواتأمثلة لمشاريع 



ومؤسسات إعالمية تسد الفجواتأمثلة لمشاريع 



تأسيس مراكز
دراسات 
وبحوث 
إعالمية

إطالق مشاريع
ومؤسسات 
إعالمية تسد 

الفجوات
مكافأة من 
يثبت جودة 
اإلنتاج وحسن

التهديف
تدريب الكوادر

اإلعالمية
اإلدارية 
والفنية



من يثبت جودة اإلنتاج وحسن التهديفمكافأة 



من يثبت جودة اإلنتاج وحسن التهديفمكافأة 



من يثبت جودة اإلنتاج وحسن التهديفمكافأة 








