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 "التن  انزرزة" مم   دد هللا  ن   اببص  اكاعة  تلم ولميبص  العة   ال   
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 : السمخص

ىجؼ ىحه لمتعخؼ عمى اإلشيار االلكتخكني كالكذف عغ كاقع استخجامو في السؤسدة الجدائخية كتأثضخه 

ما مجػ مداىسة اإلشيار : حضث انصمقشا مغ اإلشكالضة التالضة.عمى تحدضغ الرػرة الحىشضة ليا 

االلكتخكني في تحدضغ الرػرة الحىشضة لمسؤسدة؟ إعتسجنا في دراسة مػضػعشا عمى السشيج الػصفي كػنشا 

برجد كصف ضاىخة كالتفرضل فضيا، كسا إستعشا بسحاضخات كمحكخات كأشخكحات ماجدتضخ كبعس 

 . البحػث العمسضة كاألكاديسضة كجراسات سابقة

ككشتضجة تػصمشا الى أف ثقافة اإلشيار االلكتخكني ال تداؿ مبيسة كمشعجمة تقخيبا في مؤسداتشا الػششضة 

امتجت دراستشا مغ . خاصة في تحدضغ الدسعة كالرػرة الحىشضة، كحتى كاف شبقت فتبقى مخكدية فقط

 . 20/06/2020 الى غاية 15/02/2020

. اإلشيار اإللكتخكني، الرػرة الحىشضة، االعبلف: الكمسات السفتاحية

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract:  

This aims to identify electronic advertising and reveal the reality of its use 

in the Algerian institution and its impact on improving its mental image. We 

started from the following problem: To what extent does electronic 

advertising contribute to improving the mental image of the institution? In the 

study of our subject on the descriptive approach, we used the descriptive 

approach to describe the phenomenon and the details in it, and we also 

used lectures, memoirs, master's thesis and some scientific and academic 

research as previous studies.  

As a result, we have concluded that the culture of electronic advertising 

remains vague and almost non-existent in our national institutions, 

particularly in improving reputation and mental image, even if applied, and 

remains only centralized.  

Our study ran from 15/02/2020 until 20/06/2020. 

Key words : Electronic advertising, mental image, advertising.  
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 أ 

 :مقدمة 

لقج عخؼ العالع في العقػد األخضخة خاصة في األلفضة الثالثة ثػرة ىائمة في جل السجاالت 
العمسضة كالتكشػلػجضة، التي احجث تغضضخ في الحضاة الضػمضة لئلنداف كأصبحت مغ الخكائد 
الجػىخية كالسعػؿ عمضيا في إحجاث التشسضة االقترادية كاالجتساعضة كىحا ما انعكذ عمى 

حضث شيج ىحا األخضخ تصػرا ىائبل ك ىحا راجع لتصػر كسائل اإلعبلـ ك االتراؿ , اإلشيار
ك تقشضات السعمػمات ك حتى مػاقع التػاصل االجتساعي التي أصبحت تػفخ كل ما يصمبو 
السدتخجـ أك الدبػف، حضث أضحى اإلشيار اإللكتخكني التفاعمي مغ أكثخ كسائل التػيج 

جاذبضة كانتذارا ،حضث مكغ ىحا الشسط السعمشضغ ألكؿ مخة استيجاؼ شخائح معضشة مغ 
السدتيمكضغ مختمف أنحاء العالع، كمخاشبتيع مباشخة سػاء كاف ذلظ برفة فخدية أك جساعضة  

كبدخعة كبضخة  كبأقل التكالضف فقج قزى عمى جسضع الحػاجد الدمانضة ك السكانضة  لضصمق 
كفي ضل تدايج الدمع الخجمات السعخكضة في األسػاؽ . عمضو اسع اإلشيار العابخ لمحجكد

السحمضة كالجكلضة مغ جية تدايج مدتػػ كعي كإدراؾ الجسيػر السدتيجؼ كتشػع حاجتو 
كرغباتو مغ جية أخخػ، أصبحت فكخة تبشي اإلشيار اإللكتخكني كإقامة مختمف الجراسات 

الستعمقة بيحا الشسط الججيج، مغ دراسة الدػؽ ككضفضة التأثضخ عمى الجسيػر كأسالضب إقشاعو 
 . ككضفضة ترسضسو لكي يتشاسب مع ركح العرخ ضخكرة ال محاؿ مشيا

 السداحات اإللكتخكنضة عمى الذبكة العشكبػتضة، حتى كجج استخجاـ     فقج زاد كتػسع 

الفخد نفدو محاصخا بكع ىائبل مغ اإلشيارات اإللكتخكنضة التي تحاكؿ التأثضخ عمى احتضاجاتو 

كفي ضل ىحه البضئة اإللكتخكنضة التي يعضذيا العالع . التي يخيج إشباعيا ككحلظ سمػكضاتو

أجسع تدعى السؤسدات مغ أجل تحقضق تشاغع بضغ تحقضق أىجافيا مغ جية كرغبات 

الجسيػر مغ جية أخخػ كالسحافطة عمى قجرتيا عمى البقاء كالشسػ في مجتسع يذيج تشافذ 



 مقدمة عامة

 

 
 ب 

الذخكات في تقجيع ذاتيا كمشتجاتيا كثقافتيا لآلخخيغ، كسعضيا الجائع لكدب تأيضج الجسيػر 

 .  كتذكضل الرػرة الجضجة التي تزسغ ليا الجعع السعشػؼ كبالتالي االستسخارية

    كقج كعت السؤسدات أىسضة دراسة كقضاس الرػرة الحىشضة الستكػنة في أذىاف 

جساىضخىا لكي تبشي الخصط كاالستخاتضجضات التي تعشى بتحدضغ االنصباعات كالسعارؼ 

الحىشضة لمجساىضخ كبالتالي خمق بضئة مبلئسة لتحقضق نذاشات الذخكة السختمفة بكافة 

مجاالتيا، خاصة اإلشيار اإللكتخكني كمغ ىشا فانو مغ السفضج ججا أف تعسل السؤسدة بكل 

قػة كنذاط عمى بشاء ىحه الرػرة  كتعديدىا عشج الجسيػر الجاخمي كالخارجي، كلضذ عبئا 

قبل أف تبجأ بالعسل (أف تقـػ إحجػ أىع قػاعج الجعاية كاالستسخارية عمى السبجأ اآلتي

كىحا نجج انو ال يسكغ ألؼ مؤسدة أف  )اعخ صػرتظ الحىشضة اىتساما خاصا, الجعائي

تتشازؿ عغ بشج تكػيغ كإدارة الرػرة الحىشضة مغ أجشجتيا الخسسضة  كالبج أف نذضخ إلى أف 

التحجؼ لبشاء الرػرة الحىشضة السخغػبة يبجأ مغ قسة السؤسدة، أؼ أف الفخيق األعمى ىػ 

الحؼ يؤسذ الخؤية كاالستخاتضجضة كيزع الرضغة السصمػبة السعتسجة في بشاء الرػرة كل 

حدب زمانو كمكانو مػازاة مع تصبضق تقشضة اإلشيار عبخ األنتخنت كتفعضل أىسضتو الكبضخة 

دكر "عمى السؤسدة كالجسيػر، حضث تشصمق دراستشا لتدمط الزػء أكثخ عمى مػضػع 

 ". اإلشيار اإللكتخكني في تحدضغ صػرة السؤسدة الجدائخية



 مقدمة عامة

 

 
 ت 

حضث جاءت الجراسة في إشار نطخؼ في فرمضغ، تصخقشا في الفرل األكؿ لئلشيار 

بشػعضو التقمضجؼ كاإللكتخكني كالسؤسدة، أما الفرل الثاني فجاء فضو شخح كتفرضل لمعبلقات 

 . العامة كالرػرة الحىشضة لمسؤسدة

أما فضسا يخز اإلشار التصبضقي فتعحر عمضشا القضاـ بو نطخا لمطخكؼ القاىخة بدبب 

 .ؽالجائحة كالحجخ الرحي الحؼ فخضتو الجكلة ككحا السؤسدة السخاد إجخاء فضيا التصبي



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االطار المنهجي

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلطار المنهجي
 

 
4 

  : اإلشكالية

    يحطى اإلشيار بأىسضة بالغة في مجاؿ اإلعبلـ كاالتراؿ كالتدػيق السؤسداتي بسا انو 

يعتبخ فاعل رئضدي في صشع كتسخيخ الخسائل اإلعبلمضة إلى الستمقي أك الجسيػر السدتيجؼ 

حضث ييجؼ إلى التأثضخ فضيع كإقشاعيع بسحتػػ الخسالة كبالتالي يػفخ عمى السشطسة شػشا 

كبضخا في إيراؿ السحتػػ إلى الجسيػر كإقشاعو ؛ كفي ضل التصػر اليائل كالدخيع   

لتكشػلػجضات اإلعبلـ كاالتراؿ كضيػر أجضاؿ ججيجة مغ األنتخنت كاف ال بج لئلشيار إف 

يتساشى مع مايتصمبو السجاؿ مغ عرخنو لضشتقل كيكػف عبخ األنتخنت أك ما يدسى 

باإلشيار اإللكتخكني، حضث أضحى ىحا األخضخ مجاال كاسعا كجحابا يجسع بضغ اإلبجاع في 

 .تذكضل محتػاه كجسالضة في إلقائو

كباتت جل السؤسدات خاصة االقترادية مشيا تتيافت عمى ىحا الشػع الججيج مغ اإلشيار 

أفكارىا ك خجماتيا، ,مغ أجل الػصػؿ إلى السدتخجـ أك الجسيػر السدتيجؼ لتدػيق مشتجاتيا

إذ أصبحت ىشاؾ مؤسدات مخترة في ,ككحا تحدضغ صػرتيا ك سسعتيا لجػ الجسيػر كالدبائغ

عسمضة ترسضع حسبلت إشيارية عبخ األنتخنت مػازاة مع تحدضغ الرػرة الحىشضة التي تعتبخ رأس 

  ماؿ السؤسدة في الػقت الخاىغ كمضدانيا الحؼ إما يخفعيا أك يشدليا إلى الحزضس كانتقل ىحا 

االىتساـ باإلشيار اإللكتخكني كصػرة السؤسدة مغ الجكؿ الكبخػ كالستصػرة لضسذ الجكؿ الشامضة 

ك دكؿ العالع الثالث تجريجضا ؛مع فخؽ كاضح في مجػ ككضفضة استغبلؿ ىحه العشاصخ؛ أما في 

  الجدائخ فترارع السؤسدات الكبخػ الدمغ مغ اجل العسل باإلشيار اإللكتخكني كاستغبللو كسا 
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يجب كتػضضفو لتحدغ صػرتيا لجػ أذىاف الجساىضخ بسا أف األنتخنت كمػاقع التػاصل 

االجتساعي أصبحت تأخح حضدا كبضخا كاىتساما كاسعا مغ كقت السػاشغ كالسدتخجـ الجدائخؼ  

 :   كعمضو ك بشاء عمى ما تع ذكخه نصخح اإلشكاؿ اآلتي

  ما مجى مداىسة اإلشيار اإللكتخوني في تحديؽ الرؾرالحىشية لمسؤسدة؟

 :  الفخضيات

 . مدايا اإلشيار اإللكتخكني تديج مغ حطػظ السؤسدة في تحدضغ صػرتيا لجػ الجسيػر(1

 .يؤثخ اإلشيار اإللكتخكني بذكل فعاؿ عمى السدتخجمضغ كالدبائغ(2

تجرؾ السؤسدات الجدائخية أىسضة اإلشيار اإللكتخكني في تحدضغ صػرتيا لجػ جسيػرىا (3

 .كزبائشيا

 أسباب اختيار السؾضؾع  

 لع يكغ اختضار السػضػع عذػائضا أك مغ باب الرجفة بل كاف مبشضا عمى أساس تخاكسات

عمسضة سابقة مسا درسشاه في مذػارنا الجامعي حضث قدسشا األسباب إلى مػضػعضة كذاتضة  

 األسباب السؾضؾعية  

 إبخاز أىسضة اإلشيار اإللكتخكني كدكره الكبضخ في صشاعة صػرة السؤسدة    •

لفت انتباه السؤسدات الجدائخية إلى ضخكرة استخجاـ اإلشيار عبخ اإلنتخنت كالفػائج  •

 الستختبة عغ ذلظ   
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 ضخكرة تحدضغ العبلقة اإللكتخكنضة مغ السؤسدة إلى الجسيػر كصشاعة صػرة ذىشضة •

        مستازة 

 األسباب الحاتية  

الكذف عغ كاقع استخجاـ اإلشيار اإللكتخكني في السؤسدة الجدائخية كدكره في تحدضغ  •

 .   صػرتيا لجػ الجسيػر

فػرقات استخجاـ اإلشيار اإللكتخكني محمضا كأجشبضا، كىحا ما دفعشا إلى اختضار مجيخية  •

 مػبضمضذ الجيػية كسؤسدة كششضة لمغػص في أعساؽ ىحا السػضػع   

  .  تدمضط الزػء عغ مجػ اىتساـ مؤسدة مػبضمضذ برػرتيا الحىشضة لجػ الجسيػر كالدبائغ

 أىسية مؾضؾع الجراسة

أصبح استخجاـ اإلشيار اإللكتخكني في تحدضغ صػرة السشطسة ضخكرة البج مشيا، خاصة  •

 مع تدايج مدتخجمي األنتخنت   

 .   التعخض كالػصػؿ لقاعجة  كبضخة مغ الجسيػر •

 كمسا كاف السحتػػ اإلشيارؼ اإللكتخكني ذك جػدة كمؤثخ تكػف الشتائج فعالة كمخضضة    •

 مػاكبة السؤسدات السحمضة لمتقجـ التكشػلػجي كالحث عمى استخجاـ اإلشيار عبخ األنتخنت    •

الخخكج مغ الصابع التقمضجؼ السسل لئلشيار إلى الصابع الحجيث كتديضل التعامل مع  •

 الدبائغ كالجسيػر
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تكتدب ىحه الجراسة أىسضة كبضخة فيي تعالج جانبا ميسا في الشذاط التدػيقي الحجيث  •

 .  كالتػيج لمدمع كالخجمات الكتخكنضا

 أىجاف الجراسة  

 (.نسػذج مجيخية مػبضمضذ)معخفة كاقع استخجاـ السؤسدة الجدائخية لئلشيار اإللكتخكني  •

الػقػؼ عمى مجػ مػاكبة السؤسدة الجدائخية لمتقجـ التكشػلػجي اإلدارؼ الحاصل كالحؼ  •

 .   أصبح يصمق عمضو اسع اإلدارة اإللكتخكنضة

التعخؼ عمى ترػرات عساؿ مؤسدة مػبضمضذ حػؿ اإلشيار اإللكتخكني كمجػ كعضيع  •

 .   بأىسضتو خاصة في تحدضغ الرػرة الحىشضة

التعخؼ عمى االستخاتضجضة الستبعة مغ إدارة السؤسدة في استخجاـ اإلشيار اإللكتخكني  •

 .   كاألىجاؼ السخجػة مشو

 .  معخفة الدبل كالتقشضات الحجيثة التي تدتخجميا السؤسدة لتحدضغ سسعتيا •
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 :  (الجراسات العامة)الجراسات الدابقة 

مغ إعجاد شخيط مخكة كمعاش  " مداىسة اإلدارة اإللكتخكنضة في تحدضغ صػرة السؤسدة"

محكخة لشضل شيادة ماست فضتخرز تكشػلػجضا السعمػمات كاالتراؿ كالسجتسع، .كنػر اليجػ 

، حاكلت 2015/2112) ماؼ قالسة8قدع العمـػ اإلندانضة، كمضة العمـػ االجتساعضة، جامعة 

 :   الصالبتاف مغ خبلؿ ىحه الجراسة التػصل إلى

تأثضخ اإلدارة اإللكتخكنضة عمى صػرة السؤسدة يكسغ في آلضاتيا الستسثمة في العبلقات  •

 .   العامة، التدػيق اإللكتخكني كشبكات التػاصل االجتساعي

اإلدارة اإللكتخكنضة ىي بجيل ججيج يعضج الشطخ في عبلقة الفخد بالسؤسدة مسا يحدغ سخعة  •

 .  االستجابة  كيديج مغ مدتػػ الفعالضة، كيداىع في تحدضغ صػرة السؤسدة

تعتسج مػبضمضذ بذكل كبضخ عمى اإلدارة اإللكتخكنضة حضث مغ شأنيا تداىع في تحدضغ  •

 .   العبلقة مع الدبػف بتدخيع الخجمة كالتفاعل معو

 الجراسة الخاصة  

مغ إعجاد " اتجاىات جسيػر مدتخجمي األنتخنت في الجدائخ نحػ اإلعبلنات اإللكتخكنضة   "

, الباحثة خزخة كاضح،  رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، جامعة مشتػرؼ قدشصضشة، الجدائخ

حاكلت الباحثة في ىحه الجراسة التػصل الى مكانة اإلعبلف في جسضع ف كاحي الحضاة، ثع .2010
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تصخقت لؤلنتخنت كاستعساالتيا عمى جسضع األصعجة ك مشيا انتقمت إلى اإلشيار اإللكتخكني 

 .  كمجػ تػافقو مع عادات السجتسع الجدائخؼ ك معخفة اتجاه الجسيػر نحػه

 :   الجراسة الثانية

مغ إعجاد الباحثة ربضعة فشجكشي، رسالة ماجدتضخ غضخ مشذػرة، " اإلعبلف عبخ األنتخنت  "

حاكلت الباحثة التػصل إلى أف اإلشيار اإللكتخكني ساىع في تصػيخ . 2005جامعة الجدائخ 

التقمضجؼ دكف أف يكػف سببا في انقخاضو، كبالتالي فاف األنتخنت تتستع باالزدكاجضة الػسائصضة 

كالتفاعمضة فيي كسضط إعبلني مدتقل مغ جية كتحتزغ الػسائل التقمضجية بخسائميا اإلشيارية 

 .  مغ جية أخخػ 

 :  السفاىيؼ

 ىػ نذاط يؤدؼ إلى إلذاعة كنذخ الخسائل السدسػعة كالسخئضة عمى الجسيػر عبخ :اإلشيار

 . كسائل مختمفة بيجؼ إقشاع الجسيػر كحثو عمى شخاء سمعة ما، خجمة أك تبشي فكخة معضشة

 ىػ كسضمة غضخ شخرضة لتقجيع السشتجات كاألفكار كتخكيجيا بػاسصة :اإلشيار اإللكتخوني

 .   تقشضات االلكتخكنضة معضشة، حضث أصبح فخعا ىاما في اإلعبلنات التجارية

 تعخؼ عمى أنيا ىضكل اقترادؼ أك اجتساعي يزع عجة أفخاد يعسمػف بصخيقة :السؤسدة

 .  مشطسة مغ أجل خمق مشتجات أك خجمات إلى الدبائغ
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 ىي الرػرة العقمضة التي تتكػف في أذىاف الجساىضخ عغ :الرؾرة الحىشية لمسؤسدة

 .   السؤسدة

 : السشيج الستبع- 

يعخؼ السشيج الػصفي عمى أنو مجسػعة اإلجخاءات البحثضة التي تتكامل : السشيج الػصفي

لػصف الطاىخة أك السػضػع اعتسادا عمى جسع الحقائق كالبضانات كترشضفيا كمعالجتيا كتحمضميا 

 . مغ اجل الػصػؿ الى نتائج أك تعسضسات عغ الطاىخة محل الجراسة

أما عغ استخجامشا لمسشيج الػصفي في دراستشا فيػ السشيج السشاسب كالسبلئع لصبضعة 

السػضػع حضث قسشا بػصف اإلشيار اإللكتخكني كشخحو كتفرضمو كعبلقتو بالرػرة الحىشضة فيػ 

 . السشيج الػصفي ىػ عسمضة كصف الطاىخة

 : أدوات جسع البيانات-

نطخا الستحالة القضاـ بالجانب التصبضقي في مؤسدة مػبضمضذ بدبب جائحة كػركنا تعحر 

عمضشا إجخاء مقاببلت مع العساؿ أك حتى استكذاؼ السشذأة عغ  كثب، حضث اقترخت عسمضة 

 :   جسع السعمػمات كالبضانات عمى مرادر كمخاجع ىي كالتالي

محاضخات حػؿ مػاضضع اإلشيار التقمضجؼ كاإللكتخكني ككحلظ محاضخات العبلقات  •

 .   العامة الحجيثة ككضفضة تحدضغ الرػرة الحىشضة

 .   محكخات جامعضة كبحػث سابقة تفضج مػضػع دراستشا •
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 .   تحسضل كتب كمحاضخات مغ مػاقع تعمضسضة •

معمػمات كإفادات مقجمة مغ شخؼ أساتحة اختراصضضغ كذكؼ خبخة في مجاؿ اإلعبلـ  •

 . كاالتراؿ

 : صعؾبات الجراسة

 حضث فػت عمضشا 19صعػبة في جسع السادة العمسضة كالبضانات بدبب انتذار فضخكس كػفضج •

إجخاء الجانب التصبضقي في مؤسدة مػبضمضذ كاكتداب قمضل مغ الخبخة كالتجخبة كلكغ إنتذار 

الجائحة فخض عمضشا الحجخ كعجـ التشقل إلى الجامعات كالسكتبات مغ اجل اقتشاء كتب 

 .   كمحكخات تداعجنا في دراستشا

كحلظ كلشفذ الدبب مشعشا مغ التػاصل مع األستاذ السذخؼ بذكل شخري كمباشخ  •

 .   لسعايشة العسل كإعصائشا التػجضيات البلزمة

رغع تػفخ السعمػمات الخاصة بسػضػع الجراسة عمى األنتخنت، إال أف الػلػج إلى السػاقع 

  .القضسة كاليامة يدتػجب الجفع اإللكتخكني كاإلشخاؾ الذيخؼ 
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 :  تسييج

 يعتبخ االتراؿ كسضمة ىادفة  مغ الػسائل الخئضدضة التي تدتخجميا السؤسدات، مغ       

     أجل تدضخ كافة األنذصة السخاد تحقضقيا، فيػ ىجؼ استخاتضجي يعبخ عشو مغ خبلؿ    

  الجافعضة ك اتخاذ القخار عمى السدتػػ الجاخمي ك انعكاساتو الخارجضة عمى بشاء الرػرة   

    الحىشضة لمسؤسدة حضث تكتدب الرػرة الحىشضة أىسضة كبضخة في جسضع السجاالت فالدبػف   

لع يعج ييتع بالجانب االستيبلكي فحدب بل أصبح اىتسامو أكبخ بالجانب الخضالي   

السختبط باستحزار الرػرة كبشاء االنصباع حػؿ السشتج كالعبلمة أك السؤسدة ك كلحلظ 

سػؼ نتصخؽ في ىحا الفرل إلى االتراؿ السؤسداتي  ك الرػرة الحىشضة ك كحلظ كضفضة 

مفاىيؼ عامة حؾل : السبحث األول. استخجاـ العبلقات العامة الحجيثة في ىحا السجاؿ  

 مفيؾم السؤسدة: ماىية السؤسدة الفخع األول: السؤسدة السظمب األول

 عخفيا شسضخ عمى أنيا مخكد اإلبجاع كاإلنتاج    •

 1.كعخفيا بضخك بأنيا تقـػ بتقدضع الدمصات •

في حضغ يعخفيا عبج الخزاؽ بغ حبضب بأنيا مشطسة اقترادية أك اجتساعضة مدتقمة نػعا  •

ما، تػحج فضيا القخارات حػؿ تخكضب الػسائل البذخية السالضة كالسادية كاإلعبلمضة بغضة خمق 

 1.قضسة مزافة حدب األىجاؼ في نصاؽ مكاني

                                                           

 15، ص1999,احسج شاشا ،تقشضات السحاسبة في السؤسدات ،ديػاف السصبػعات الجامعضة ،الجدائخ1
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فالسؤسدة كشطاـ اجتساعي سضاسي تقـػ بعجد مغ اإلعساؿ لتشطضع كتشذضط أعساؿ  •

لسختمف اإلفخاد في أقداـ السؤسدة يتػزع فضيا العسل عمى مدتػيات التأشضخ مغ أعمى اليـخ 

كتتكػف مكػنات ىجه العسمضات في انجاز كتحقضق األعساؿ التي يقـػ بيا . اإلدارؼ إلى القاعجة

األفخاد لزساف تحقضق األىجاؼ ثع تشطضع العسل الجساعي يتع فضيا تحجيج العبلقات بضغ العساؿ 

 2كاإلدارة ثع العسل عمى تحفضد العساؿ بأداء عسميع بالذكل السصمػب

مجسػعة أك تجسع يتع تشطضسو كفق قػاعج كأسذ : أما السفيـػ الذامل لمسؤسدة فيي •

 . معضشة اجتساعضة كانت أـ اقترادية، سضاسضة أك ثقافضة  

 وعائف السؤسدة : الفخع الثاني

تتعج الػضائف كالسياـ في السؤسدة كتختمف تعخيفيا مغ شخز إلى أخخ كتجتسع كميا 

فضسا تقـػ بو السؤسدة مغ أعساؿ  كأنذصة ،كيعج فايػؿ مغ السفكخيغ األكائل الحيغ قجمػا 

تقدضسات الػضائف السػجػدة داخل السؤسدة ككضع عمى كل مشيا أىجافيا ككضفضة حخكتيا في 

 les operationsـ أشمق فايػؿ اسع 1925 الحؼ نذخه في Administration industrially et généraleكتابو 

 lesعمى مختمف السياـ التي تتع بالسؤسدة كالتي اصبحت تجعى فضسا بعج بالػضائف 

fonctions.عمى الشحػ التالي6كسا انو قج قجـ الػضائف األساسضة لمسؤسدة كقدسيا إلى   : 

                                                                                                                                                                                     

عبج الخزاؽ بغ حبضب ،اقتراد كتدضخ السؤسدة ،ديػاف السصبػعات الجامعضة، الجدائخ ،دكف سشة 1
 25،ص

رغجكدؼ عمي، السؤسدات االشتخاكضة ذات الصابع االقترادؼ في الجدائخ، السؤسدة الجدائخية لمصباعة، 2
 31، ص1987الجدائخ
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 كىي مجسػع الػضائف التي تيتع باإلنتاج، الترشضع كالتحػيل  : الؾعيفة التقشية -1

ىي كل الػضائف الستعمقة بالذخاء، البضع كالتبادؿ التي تقـػ : الؾعيفة التجارية -2

 بيا السؤسدة   

 كصشفيا فايػؿ عمى أنيا كل الشذاشات الستعمقة بالبحث عغ :الؾعيفة السالية -3

 مرادر األمػاؿ ككضفضة تدضضخىا   

  كىي إؼ نذاط يتعمق بحساية السستمكات كاألشخاص:الؾعيفة األمشية -4

أدرجيا فايػؿ ضسغ عسمضات الجخد ،إعجاد السضدانضة كالقضاـ : وعيفة السحاسبة -5

 باإلحراء   

 كتتسحػر حػؿ قضادة، تشطضع كتشدضق مختمف العسمضات في :الؾعيفة اإلدارية -6

 السؤسدة   

كحدب فايػؿ فاف الػضائف األساسضة مػجػدة في إؼ مؤسدة باستسخار سػاءا كانت كبضخة 

الحجع أك صغضخة، كىحا مشصقي بالشطخ لسجسػعة األعساؿ كالسياـ التي تقـػ بيا السؤسدة  
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 أىجاف السؤسدة : الفخع الثالث1

إلى تحقضق مجسػعة مغ األىجاؼ ) عامة أك خاصة(تدعى السؤسدة ميسا كاف نػعيا 

تتعجد كتختمف حدب اختبلؼ السؤسدات كأصحابيا كشبضعة نذاشيا كيسكغ تمخضز ىحه 

 :    األىجاؼ إلى ما يمي

فاستسخار السؤسدة ال يسكغ أف يتع ما لع تحقق مدتػػ أدنى : أىجاف ربحية اقترادية

مغ الخبح يزسغ ليا إمكانضة رفع رأسساليا كبالتالي تػسضع نذاشيا لمرسػد أماـ السشافدضغ أك 

تػضضف (الحفاظ عمى مدتػػ معضغ مغ نذاشيا كتغصضة جسضع احتضاجات الدػؽ مغ الدمع 

   )عػامل اإلنتاج بذكل فعاؿ إف كانت مؤسدة اقترادية

أىجاف اجتساعية : 

 العسل عمى تػفضخ دخل مشاسب لؤلفخاد العاممضغ بيا كتحقضق مدتػػ معضذي مشاسب ليع؛   -

 تحقضق أكبخ قجر مغ التأمضغ االجتساعي كالرحي لمعاممضغ داخل السؤسدة؛  -

 العسل عمى تكػيغ ركابط قػية بضغ العساؿ؛      -

 محاكلة تجدضج كافة الحقػؽ العسالضة التي كفميا ليع القانػف؛   -

                                                           

1http: 00 // eliqtisadia.blogpost.com .Date 22/03/2020.heure 11  
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استغبلؿ الصاقات كالكفاءات االقترادية كاإلدارية كاإلنتاجضة لتحقضق أكبخ قجر مغ -

 . 1السشفعة لمسؤسدة

 االترال السؤسداتي :  السظمب الثاني

ىػ نقل كتبادؿ كإذاعة البضانات كالسعمػمات الزخكرية لسسارسة الػضائف السختمفة لئلدارة، 

كاليجؼ الشيائي مغ االتراالت الستشػعة التي تتع في إشار اإلدارة ىػ تػجضو كتعجيل كتغضخ 

 2سمػؾ العاممضغ في اتجاىات محجدة تخسسيا اإلدارة 

يعخؼ أيزا عمى انو عسمضة ىادفة تتع بضغ شخفضغ أك أكثخ لتبادؿ السعمػمات  -

 3.كاآلراء فيػ بيحا أداة تحمضمضة تفدضخية لمدمػؾ البذخؼ داخل السؤسدة

مفيؾم االترال الجاخمي : -الفخع األول

  االترال التشغيسي 1

يقرج باالتراؿ الجاخمي عسمضة نقل كتبادؿ السعمػمات الخاصة بالسؤسدة داخميا 

كذلظ يداعج , كخارجيا كىػ كسضمة لتبادؿ األفكار كاالتجاىات كالخغبات كاآلراء بضغ أعزائيا

                                                           

، 7691,فؤاد شخيف، نطاـ االتراؿ كعسمضة اإلدارة، السعيج القػمي لئلدارة العمضا، القاىخة، الصبعة الثانضة1
 1ص

2http// : edarabia.com 15  heure 10 Date ,23/03/2020   
 أحمي مشتجػ   – مػقع الجمفة أرف اليغ 3
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كمغ خبللو يحقق السدؤكؿ أك معاكنػه التأثضخ السصمػب في تحخيظ , عمى االرتباط كالتساسظ

 1.كيعتبخ االتراؿ أيزا أداة ىامة إلحجاث التغضخ في الدمػؾ البذخؼ , الجساعة نحػ اليجؼ

عبارة عغ اتراؿ السشصػؽ كالسكتػب يتع داخل السؤسدة : كيعخؼ إبخاىضع أبػ عخقػب ألنو

عمى السدتػػ الفخدؼ كالجساعي، كيداىع في تصػيخ أسالضب العسل كتقػية العبلقات 

 2.االجتساعضة بضغ السػضفضغ

مجسػعة مغ اإلجخاءات كالصخؽ كالػسائل :  في حضغ يعخفو فؤاد شخيف عمى انو 

كالتختضبات التي تكفل إنتاج كتػصضل كاستخجاـ البضانات أالـز تػفضخىا إلتخاذ قخارات سمضسة 

 3.االتجاه صحضحة التػقضت

أما دمحم فيسي العصخ كزؼ   فضعخؼ االتراؿ داخل السؤسدة بأنو عسمضة تتع عغ شخيقيا 

إيراؿ السعمػمات، سػاء  كانت معمػمات عمسضة أك تعبضخية كمغ أؼ عزػ في اليضكل 

التشطضسي في السؤسدة إلى عزػ أخخ، كقج يكػف كقج يكػف االتراؿ مغ مدتػػ اقل 

كالعكذ، أك في مدتػػ أفقي، ييجؼ إلى إحجاث تغضخ مغ أؼ نػع، كيكػف االتراؿ إما 

لمحرػؿ عمى معمػمات كبضانات أك إلعصاء تعمضسات كتػجضيات بقرج أداء كتدضخ العسل 

                                                           

 35، ص2013,رضػاف بمخضخؼ مجخل لئلتراؿ كالعبلقات العامة، جدػر لمشذخ كتػزيع، الدائخ، ط1
 22، ص2001مشاؿ شمعت محسػد، مجخل إلى عمع االتراؿ، السكتب الجامعي الحجيث، مرخ2
، 1993,إبخاىضع أبػ عخقػب، االتراؿ اإلنداني، كدكره في التفاعل االجتساعي، دار دمحم الكؼ، األردف3

 163ص 
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كعمى ذلظ يربح االتراؿ أداة مغ أدكات التأثضخ عمى األفخاد ككسضمة فعالة إلحجاث التغضخ في 

 1. سمػكيعُم 

كمشو فاالتراؿ الجاخمي ىػ عسمضة نقل السعمػمات كالسيارات كاالقتخاحات مغ شخؼ آلخخ 

داخل السؤسدة سػاء كاف ذلظ الصخؼ شخز أك جساعة مغ اجل تحقضق اليجؼ الحؼ كججت 

 .مغ اجمو

 يؾضح االترال الجاخمي: (1-1)الذكل

 

خيري خليل الجميلي، االتصال ووسائله في المتجمع الحديث، المكتب الجامعي : المصدر

 24، ص 1997الحديث، ألزاريطية، مصر

 

                                                           

 1-6أحمي مشتجػ – مػقع الجمفة أكنبليغ 1
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 أنؾاع االترال الجاخمي وتأثيخه عمى السؤسدة  - 

 كل االتراالت سػاء كانت نازلة أك صاعجة أك أفقضة، يسكغ : االترال الخسسي

أف تكػف بذكمخسسي كيعخؼ االتراؿ الخسسي بأنو تمظ االتراالت التي تتع مغ خبلؿ 

 فتتدع القػاعج التي تحكع ىحا الشػع مغ 1خصػات كمشافح اتراؿ، يقخرىا التشطضع كتصمبيا  

 .  االتراؿ بالثبات كاالستقخار

 :   كيشقدع إلى قدسضغ: االترال العسؾدي

كيعخؼ باالتراؿ الشازؿ يتجفق , يأخح االتراؿ العسػدؼ شكبل نازال: االترال الشازل-أ

ىحا االتراؿ مغ قسة التشطضع إلى أدنى السدتػيات اإلدارية كيسكغ تمخضز أغخاض ىحا الشػع 

 :  مغ االتراؿ فضسا يمي

 .معمػمات حػؿ العسل، كعبلقتو باألعساؿ األخخػ في السؤسدة  •

 . معمػمات حػؿ اإلجخاءات، كالقػانضغ الجاخمضة   •

 .   األكامخ، كالتعمضسات الخاصة ،كالسختبصة بالعسل •

 2.التغحية العكدضة الستعمقة بأداء السخؤكسضغ •

                                                           

خضخؼ خمضل الجسضمي، االتراؿ ككسائمو في الستجسع الحجيث، السكتب الجامعي الحجيث، ألزاريصضة، 1
 24، ص 1997مرخ

 .  141، ص1992,مرصفى عذػؼ ،أسذ عمع الشفذ الرشاعي ،ديػاف السصبػعات الجامعضة ،الجدائخ2
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يطيخ مغ ىحا األغخاض، انو كمسا كانت السعمػمات الستبادلة كفقا ليحا الشػع مغ االتراؿ 

 .  كاضحة كدقضقة،  كمسا أنجدت األعساؿ بجقة كسخعة أكبخ

 عكذ االتراؿ الشازؿ، يكػف االتراؿ الراعج مغ أسفل إلى :االترال الراعج-ب

، مخكرا بسختمف السدتػيات اليضخاكضة، كيتجدج مغ خبلؿ  :  أعمى اليـخ

 تقجيع معمػمات حػؿ األداء كضخكؼ العسل، كالستسثمة في التقاريخ   •

 تقجيع الذكاكػ، كالتطمسات ،كااللتساسات التي يخفعيا السخؤكسػف                                 •

 . يتزسغ مقتخحات السخؤكسضغ لرالح العسل                             •

 1.شمب تػضضحات كاستفدارات حػؿ العسل •

يعسل االتراؿ في ىحا االتجاه، بصخيقة مخالفة عغ االتراؿ الشازؿ ففي االتراؿ الشازؿ 

يجج الخئضذ سيػلة  كبضخة، بحضث يدتصضع االتراؿ بأؼ مخؤكس مباشخة ،في حضغ أف 

يتصمب السخكر بكل مدتػيات اليضخاكضة، قبل أف يرل إلى -الراعج-االتراؿ العكدي

السخؤكس، كىحا الثقل يدسح بشذاط الذبكات االترالضة السػازية كالستسثمة في االتراؿ غضخ 

 2.رسسي

                                                           

ىشاء حافع بجكؼ، كسائل االتراؿ في الخجمة االجتساعضة كالسجتسعات الشامضة، السكتب الجامعي 1
 38-38، ص1007الحجيث، األزاريصضة، اإلسكشجرية، مرخ

2 Michel De coster.Op.cit.p 133.   
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      كىحه األخضخة تربح ىي الستحكسة في سضخ السعمػمات داخل السؤسدة كسا انو كمسا 

اتدعت الفجػة بضغ الخئضذ  كالسخؤكس، انعكدت سمبا عمى إحداس العامل باالنتساء كيطيخ 

في مختمف الترخفات،  كانتقاد كل ترخفات اإلدارة، حتى كلػ كانت صحضحة،  كحلظ مغ 

خبلؿ التحمخ كاإلىساؿ كالبلمباالة أثشاء أداء العسل، ىحه الدمػكضات قج تجعل مغ التشطضع 

يشحخؼ عغ البخنامج أكاألىجاؼ السدصخة مسا يجعمو غضخ فعاؿ، مالع يدتجرؾ األكضاع، 

 . كيقمز مغ ىحه الفجػة في العسمضة االترالضة 

يتع ىحا االتراؿ بضغ األفخاد مغ نفذ السدتػػ اليخمي كالحؼ يدسح :االترال األفقي 

كسا . عادة بالحرػؿ عمى معمػمات، ال يسكغ الحرػؿ عمضيا عغ شخيق االتراؿ العسػدؼ

كتتسثل أىع كسائل . 1يدسح بالتشدضق بضغ مختمف السرالح كالفخ كع، مغ اجل فاعمضة أكبخ

االجتساعات عمى مدتػػ اإلدارة أك /السقاببلت الخاصة:/االتراؿ الخسسي بالسشطسات في 

التقخيخ /السمرقات عمى الحائط/السكالسات الياتفضة/السؤتسخات/القدع كاالجتساعات العامة

الخصابات البخيجية /السجبلت كالرحف الجاخمضة التي ترجرىا السشطسة/الدشػؼ لمسػضفضغ

:  االترال غيخ الخسسي2الرػر كاألفبلـ الدضشسائضة/السباشخة الشذخات الجكرية كالخاصة

بالسػازاة مع االتراؿ الخسسي، يشذأ االتراؿ غضخ رسسي في السؤسدة، كىحا غالبا ما يكػف 

راجعا إلى خمل في االتراؿ الخسسي،  كجسػد االتراؿ الراعج ،مسا يخمق فخاغا يدتغمو 
                                                           

ضضخة محسػد  كامل ،الدمػؾ التشطضسي ،دار الرفاء لمشذخ كالتػزيع، عساف، األردف ،الصبعة 1
 123، ص2002األكلى

 156-155ىشاء حافع بجكؼ االتراؿ بضغ الشطخية كالتصبضق، مخجع سبق ذكخه، ص2
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كسا يشذأ نتضجة لػجػد صبلت شخرضة، ،الفاعمػف االجتساعضػف ،الحيغ يتسضدكف بصسػحيع

 .   كعبلقات اجتساعضة بضغ العاممضغ في السؤسدة

مغ السبلحع أف االتراؿ غضخ الخسسي، يسكغ أف يكػف في صالح السؤسدة، كسا يسكغ 

إف يكػف ضج أىجافيا، كالفرل في األمخ يعػد إلى اإلدارة الحكضسة الخشضجة، فاإلدارة الحكضسة 

ىي التي تدعى إلى التعخؼ عمى مرادر االتراؿ غضخ الخسسضة، مداراتيا ،كتحمضل محتػاىا 

كالتعخؼ عمى أىجافيا، كتحاكؿ أف تغحييا بالحقائق كالسعمػمات، التي تيضأ األفخاد لمتعاكف نحػ 

 1تحقضق األىجاؼ السخغػبة بفعالضة

 : أىسية االترال الجاخمي بالشدبة لمسؤسدة- 3

بالشدبة لمسؤسدة تعتسج كافة العسمضات اإلدارية ،عمى نطاـ االتراؿ ،مسا يدسح باتحاد 

القخار التػجضو، كالتشدضق، إذ عغ شخيق االتراؿ الجاخمي يسكغ تػفضخ السعمػمات كالبضانات 

 2التي تداعج عمى اختضار أفزل البجائل، كالػصػؿ إلى القخار الحؼ يترف بالخشج

بحضث يدتصضع , يعتسج عمى االتراؿ الجاخمي في تػجضو العاممضغ ,   باإلضافة إلى ذلظ 

أف يحجد لمعاممضغ أىجاؼ السؤسدة برفة عامة، ,السدضخ باستخجاـ سبل االتراؿ الستاحة 

كسا يعتبخ أداة فعالة لسػاجية ,ككحا الػاجبات كاإلعساؿ التي تتػقع اإلدارة مشيع أف يؤدكىا 
                                                           

 140-139دمحم سضج فيسي ،مخجع سضق ذكخه ،ص1
’ 1995, دمحم بيجت جاد هللا  كذظ، السشطسات كأسذ إدارتيا، دار الصباعة الحخة، اإلسكشجرية مرخ2

 223ص
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انو لتشطضع التدضضخ * P.Druker* كتدضخ الشداعات التي قج تيجد السؤسدة كسا يخػ , الذائعات 

بحضث يداىع جدئضا في تحقضق اليجؼ , يجب أف نحجد أىجاؼ كل مدتػػ , الجيشامضكي لمسؤسدة

كىجا ما يتصمب درجة عالضة مغ التشدضق بضغ مختمف السدتػيات اليضخاكضة , 1العاـ لمسؤسدة

كيتػقف عمى كجػد قشػات اترالضة جضجة في السؤسدة بسثابة الغخاء كالرسغ االجتساعي الحؼ 

 .يدتخجـ لتحقضق التساسظ بضغ أجداء السشطسة كتحدضغ مدتػاىا 

 االترال الخارجي لمسؤسدة و أنؾاعو  : الفخع الثاني

 تعخيف االترال الخارجي  -1

يعخفو مرصفى حجازؼ عمى أنو حمقة كصل بضغ السؤسدة كالسجتسع السحضط بيا حضث ال 

تتسكغ ىحه السؤسدات مغ القضاـ بأعساليا ما لع تكغ ثقة متبادلة بضشيا كبضغ جساىضخىا، ىحه 

الثقة يجب أف تبشى عمى أسذ متضشة كخصط مجركسة تزسغ ليا البقاء، لحلظ فاالتراؿ 

 كيعشي االتراؿ الخارجي كل ما 1الخارجي ىػ بشاء ثقة الجسيػر بالسؤسدة كالسحافطة عمضو

 . يخمد لبلتراؿ كالعبلقات الخارجضة لسؤسدة ما 

 أنؾاع االترال الخارجي - 2

                                                           

، 1982,مرصفى حجازؼ ،االتراؿ الفعاؿ كالعبلقات اإلندانضة كاإلدارية، لبشاف، بضخة ،دار الصمضعة1
 52ص
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 يكػف ىحا الشػع مغ االتراؿ مشصمق إحداس :االترال الخارجي العسمياتي *

أعزاء السؤسدة كشعػرىع بػجػب تقجيع خجماتيع ليا في نصاؽ اترالي مباشخ مع السحضط 

 العتبارىع مسثمضغ ليحه السؤسدة كمخآة عاكدة ليا أماـ الجسيػر العاـ   

 :  كيذسل ىحا الشػع صشفضغ االتراؿ: االترال الخارجي االستخاتيجي *

 يتػلى إنذاء كتكػيغ الذبكات الف ىجؼ السؤسدة ىػ البحث عغ مكاف :الرشف األول-أ

ليافي السحضط كالتػاجج كتحقضق الحات كتشسضة عبلقات ناشصة مع السحضط الخارجي، إذ يعتبخ 

 .  كػسضمة دفاعضة كنطاـ إنحار يسكغ أف تدتخجمو السؤسدة في حالة كجػد صعػبات كأزمات

 كيدسى بالدسع الخارجي حضث تزع السؤسدات قشػات لجمب :الرشف الثاني- ب

السعمػمات مغ البضئة السحضصة سػاء عغ السشافدضغ أك عغ التصػرات الحاصمة في السضجاف، كل 

 1ىحا يذكل مادة ىامة يسكغ أف تداعج في عسمضة اتخاذ القخارات عمى السجػ الستػسط كالبعضج

 يكثخ ألنو يسثل االتراؿ الخارجي لمسؤسدة بكافة :اترال خارجي حؾل الدسعة* 

إشكالو، فيحا الشػع مغ االتراؿ محرػر بشذاط السؤسدة ال بشذاط األفخاد كل مغ مشصمق 

 1.مدؤكلضتو كاتجاىيا كيذسل كل مغ اإلعبلف، العبلقات العامة

                                                           

نػر الجيغ مبشي، االتراؿ التدػيقي في السؤسدة االقترادية الجدائخية، محكخة لشضل 1
، 6001.1003شيادة الساجدتضخ في االتراؿ كالعبلقات العامة جامعة قدشصضشة ،الجدائخ

 58ص
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 أىسية االترال الخارجي لمسؤسدة  - 3

يعسل عمى تحقضق شيخة السؤسدة في تكػيغ صػرة ايجابضة عشيا بتخكضد كتصػيخ كضساف 

انتذار الشساذج الخاصة بالسؤسدة مغ اسع السؤسدة كالعبلمة كالسذاركة في السشاسبات 

 .   كالسعارض كالسؤتسخات

تعخيف الخأؼ العاـ بدضاسة السؤسدة كالخجمات كالسشتجات كتقضضسيا ليا مغ خبلؿ ما يقـػ 

 .  بو االتراؿ الخارجي مغ شعارات كممرقات

تقجيع السعمػمات التي يخغب الجسيػر الخارجي معخفتيا بخرػص السشتج أك الخجمة 
يداىع في تػضضح رفاىضة السؤسدة أؼ أكثخ مغ تحقضق الخبح كالكدب السادؼ مغ خبلؿ 

 2.تقشضات االتراؿ الخارجي مغ أعساؿ خضخية كمداعجات مادية

الرؾرة الحىشية والعالقات العامة  : السبحث الثاني

 مفيؾم الرؾرة الحىشية: ماىية الرؾرة الحىشية لمسؤسدة الفخع األول: السظمب األول

مسا تدعى السؤسدات الحجيثة ك تعسل عمى تصػيخه سسعتيا الصضبة لجػ الجسيػر 

خجمتيا أك فكختيا ك تدػيقيا عمى أكسع نصاؽ حضث ,كالحخص عمى إيجاد القبػؿ لسشتػجيا 
                                                                                                                                                                                     

11 Drucker.(p).Management.tasksResponsabilities.devlopper le potentiel de ses 

collaborateurs    

 De Boeck universite.Bruxelles .Belgique.2001.p 41.  

 
 284، ص1995,عبج الفتاح دمحم دكيات ،سضكػلػجضا الدمػؾ اإلنداني، بضخكت ،دار الشيزة العخبضة2
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حزػر صػرة :"أك بتعبضخ أدؽ " بانصباع صػرة الذيء في الحىغ "تعشى الرػرة الحىشضة 

كعمى الخغع مغ أف السعشى المغػؼ لمرػرة الحىشضة يجؿ عمى السحاكاة ك " الذيء في الحىغ 

ىػ السعشى الحؼ أشار إلضو معجع كيبدتخ بأنو " االنعكاس" التسثضل إال أف معشاىا الفضديائي

في حضغ عخفيا " ترػر عقمي شائع بضغ أفخاد جساعة معضشة نحػ شخز أك شخز معضغ"

 . عبارة عغ مجسػعة االدراكات التي يكػنيا الفخد حػؿ شيء ما: "كػتمخ بأنيا 

السفيؾم الذامل لرؾرة السؤسدة   : 

ىي الفكخة التي يكػنيا الفخد عغ مػضػع معضغ سػاء كانت ىحه الفكخة صحضحة أك خاشئة 

كما يتختب عغ ذلظ مغ أفعاؿ سػاء  كانت سمبضة أك ايجابضة بحضث تتذكل مغ خبلليا 

 .   سمػكضات األفخاد السختمفة

 أنؾاع الرؾرة الحىشية : الفخع الثاني

 .كىي التي تخػ السشذاة أك السؤسدة نفديا مغ خبلليا : صػرة السخآة  -

 . كتعشي كضف يخػ اآلخخكف السؤسدة : الرػرة الحالضة -

 كىي الرػرة التي تػد السؤسدة صشعيا في أذىاف الجساىضخ   : الرػرة السخغػبة -

 كىي حمع أؼ مؤسدة باف ترضخ ليا أفزل كأحدغ صػرة كسسعة شضبة  : الرػرة السثمى -

كتحجث عشجما يتعخض األفخاد لسسثمضغ مختمفضغ لمسشذاة حضث يعصي : الرػرة الستعجدة -

كل مشيع انصباعا مختمف عشيا كمغ الصبضعي أال يدتسخ التعجد شػيبل فإما أف يتحػؿ إلى 
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صػرة ايجابضة أك صػرة سمبضة ا كاف يجسع بضغ الجانبضغ برػرة مػحجة تبعا لذجة التأثضخ كل 

 1.مشيا عمى ىؤالء األفخاد 

 خرائص وسسات الرؾرة الحىشية: الفخع الثالث

 فيي قابمة لتغضخ بطخكؼ الدماف كالسكاف : الرػرة الحىشضة ذات شابع ديشامضكي

كيحكسيا مجسػعة مغ العػامل السؤثخة الثقافضة كاالجتساعضة في تكػيشيا كالعادات كالتقالضج، 

 . البضئة، ىػية الذخكة، ثقافتيا، الصخيقة االترالضة لراحب الرػرة مع الجساىضخ 

 كتتأثخ بالسعارؼ كالسعمػمات التي تبث : الرػرة الحىشضة ذات شابع معخفي 

   )لمجساىضخ بصخؽ مختمفة كىي بالتالي تخزع لعسمضات متدمدمة مغ السخاحل السعخفضة   

)  سمبي أك ايجابي(كصػؿ السعخفة كمغ ثع تحمضميا ثع إدراكيا كمغ بعجىا القضاـ بدمػؾ   

 اتجاه السؤسدة    

 فيي ال تتكػف عشج الجساىضخ إال بعج تكامل : الرػرة الحىشضة ذات شابع متكامل 

 2.الجيػد السشطسة لذخكات كعمى جسضع السدتػيات التي يشتطخىا الجسيػر   

 :   كيفية تكؾيؽ الرؾرة الحىشية لمسؤسدات: الفخع الخابع

                                                           

دمحم فيسي العصػزؼ، العبلقات اإلدارية في السؤسدات كالذخكات، عالع الكتب، الصبعة األكلى، القاىخة 1
 887، ص7690

 .888دمحم فيسي العصػزؼ، مخجع سبق ذكخه، ص2
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  قبل البجء في عسمضة تكػيغ الرػرة الحىشضة، البج لمسؤسدة أف تقـػ بعجة بحػث لتحجد    

شبقات الجساىضخ التي تخغب أف تذكل لجييا الرػرة الحىشضة كمغ ثع تحجيج الصبقات  

 :األكثخ أىسضة بالشدبة ليا كنػضح ذلظ مغ خبلؿ الذكل أسفمو
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السؤسدة  تحجدىا التي الجساىيخ طبقات: (2-1)الذكمخقؼ

    بحضث ال يشبغي تجاىل الجساىضخ األخخػ رغع أف السػضفضغ كالدبائغ ىع أىع جسيػريضغ 

األساسضة، فالرػرة  جساىضخاؿمختمفة مغ  العجيج مغ العػامل كآلضة عسميا يشبغي مخاعاة

تتأثخ بالستغضخات الدضاسضة، االقترادية، كالتقشضة كيجب أف تتدع بالػاقعضة كالسرجاقضة كاف تتفق 

بصبضعة العسمضات كاألنذصة التي تسارسيا كيجب أف تتدع بالػاقعضة كالسرجاقضة، كاف تتفق مع 

شبضعة العسمضات كاألنذصة التي تسارسيا السؤسدة كفي ذات الدضاؽ نحكخ بعزا مغ مبادغ 

 1: التخصضط لبخامج الرػرة الحىشضة

 .تحجيج نقاط القػة كالزعف في الرػرة الحالضة لمسؤسدة    -

 .وضع تخطيط لمعالم الصورة المرغوبة للمؤسسة    -

 .ابتكار األفكار لنقل الصورة المخطط والمرغوبة إلى الجمهور وآليات نقلها   -

 .وضع برامج التقييم المتبعة لمتابعة كافة مراحل مخطط الصورة الذهنية   -

 :الموظفين(تكوين الصورة الذهنية لدى الذهنية لدى الجمهور الداخلي -أ

 يوضح الصورة الذهنية لدى الموظفين : )3-1(الشكل )

                                                           

 83، ص1078,رضػاف بمخضخؼ مجخل لئلتراؿ كالعبلقات العامة، جدػر لمشذخ كتػزيع، الدائخ، ط1
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 من إعداد الطلبة : المصدر

إف بشاء كتصػيخ الرػرة التي تخغبيا السؤسدة لتكػف ثخكتيا اإلستخاتضجضة يبجأ مغ الجاخل 

إلى الخارج، فالسشطسات التي تدتشج عمى ىجا األساس يديل بشاء صػرتيا الحىشضة، كتذكضل 

الرػرة لجػ الجسيػر الجاخمي بحاجة إلى تكامل الدضاسات الخسسضة الستبعة فضيا فسغ أعمى 

سمصة في السؤسدة إلى رؤساء األقداـ كاإلدارات كالحيغ يقػمػف بػضع بشػد الرػرة السخغػبة 

كشخؽ تشفضحىا، فعشجما تتحج ىحه األشخاؼ عمى ثقافة كاحجة مذتخكة في التعامل مع السػضفضغ 

 . سترشع لمسؤسدة الرػرة الحدشة كالسخغػبة
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 .(الدبائؽ)تكؾيؽ الرؾرة الحىشية لجى الجسيؾر الخارجي (ب

بعج أف تيضأ السؤسدة بضئة داخمضة مبلئسة إلضيار الرػرة الحقضقضة لمدبائغ كغضخىع مغ 

أبجا مغ " الجسيػر الخارجي كسؤسدة نديية كفخيجة كأىل ثقة كبالتالي تكػف قج عسمت بسبجأ 

كلكغ يجب اف نأخح بعضغ االعتبار عجد مغ العػامل السمخرة في الكل " الجاخل إلى الخارج

 : االتي

 

 يؾضح الرؾرة الحىشية لجى الدبائؽ: )3-1(الذكل

 

 من إعداد الطلبة : المصدر
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االنتقال مؽ العالقات العامة التقميجية إلى العالقات العامة الخقسية الفخع : السظمب الثاني

 مفيؾم العالقات العامة والعالقات الحجيثة  : األول

ىي كضضفة إداريةتعسل عمى تقػيع اتجاىات الجسيػر كربط : مفيؾم العالقات العامة-1

 . سضاسات كأعساؿ فخد أك مشذأة مع الرالح العاـ كتشفضح بخامج لكدب تأيضج الجسيػر كتفاىسو

 ىي فغ دمج العبلقات العامة التقمضجية بالسحتػػ :العالقات الحجيثة أو الخقسية-2

ما مرضخ العبلقات العامة في العرخ »: جػابا عمى سؤالشا1.التدػيقي كاإلعبلـ اإلجتساعي

 :  ، أجاب أبػ غدالي«الخقسي؟

مدتقبل العبلقات العامة ىػ اإلنتخنت حتسا، فاالنتقاؿ مغ العبلقات العامة التقمضجية إلى 

 2: العبلقات العامة الخقسضة مخحمة ميسة كضخكرية قائسة عمى ثبلثة أعسجة، كىي

  إعادة تؾعيف السحتؾى عبخ اإلعالم االجتساعي 

أحج أىع الصخؽ لبلنتقاؿ إلى العبلقات العامة الخقسضة كدمج السحتػػ التدػيقي في بخامج 

ّد مغ قبل،  ُُم االتراؿ الخاصة بسؤسدة أك شخز معضغ ىػ إعادة تػضضف السحتػػ الحؼ أِع

فالبضاف الرحافي التقمضجؼ مثبل مسكغ إعادة نذخه كعخض أك . كتحػيمو إلى مادة تفاعمضة ججيجة

                                                           

الجامعة األمخيكضة لمعمػـ، بضخكت، "العبلقات العامة في العرخ الخقسي ،"تسارا جساؿ الجيغ، عغ نجكة في 1
1073 . 

 .مخجع سبق ذكخه" العبلقات العامة في العرخ الخقسي،"تسارا جساؿ الجيغ، عغ نجكة في 2
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أك « بشتخست»، كمغ ثع نذخه عمى شبكة «إنفػغخافضظ»إعادة كتابتو كسجكنةُم أك تحػيمو إلى 

 . «فضدبػؾ»

ىكحا يسكغ إشالة زمغ صبلحضة السحتػػ، كاالستفادة مغ مدايا كسائل اإلعبلـ االجتساعي 

 .  السختمفة لمػصػؿ إلى أكبخ قاعجة مسكشة مغ الجسيػر السدتيجؼَف 

  السحتؾى التدؾيقي عبخ السجونات 

   يعخؼ السحتػػ التدػيقي بعسمضة خمق كتػزيع مادة تفاعمضة ذات قضسة، سػاء كانت مقاؿ 

 ...أك فضجيػ أك صػرة « إنفػغخافضظ»أك 

 .كذلظ لجحب كاكتداب كإشخاؾ الجسيػر السدتيجؼ 

   اليجؼ الخئضدي مغ السحتػػ التدػيقي عبخ السجكنات ىػ تحقضق أعمى مدتػػ مسكغ 

مغ التػاصل كالتفاعل مع الجسيػر السدتيجؼ ،ذلظ مغ أجل الحفاظ عمى العسبلء كخمق 

لمسحتػػ التدػيقي أنػاع كأصشاؼ مختمفة ككل فئة مدتيجفة تفزل نػعا . عسبلء محتسمضغ ججد

كسا تتعجد أنػاع السجكنات، كشخؽ إيراؿ السعمػمة أك الخسالة إلى . معضشا دكف اآلخخ

الجسيػر، كلكغ تبقى الػسضمة السثمى لمحرػؿ عمى أفزل الشتائج، العسل عمى مػاد خبلقة 

.  كججيجة، كاستخجاـ ركابط صػر كفضجيػىات جحابة
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   إدارة الدسعة عمى اإلنتخنت 

.    مع بجاية اإلنتخنت، كاف الفخيق التقشي السدؤكؿ السباشخ عغ ىحه السيسة في السؤسدة

، كمع اتداع نصاؽ الشطاـ البضئي الخقسي كالجكر السحػرؼ الحؼ تمعبو اإلنتخنت  لكغ الضـػ

ككسائل اإلعبلـ االجتساعي في مجاؿ االتراؿ كالعبلقات العامة، أصبحت عسمضة إدارة 

فإذا . الدسعة عمى اإلنتخنت تقع عمى عاتق مدؤكلي العبلقات العامة كالتدػيق كاالتراؿ

أرادت شخكة ما اإلعبلف عغ شخيق السحخر أك الرحافي، فإف أكؿ ما يفعمو معطسيع إجخاء 

كألنيع يتمقػف مئات اإلعبلنات يػمضا بدبب ارتفاع أعجاد الكتاب . بحث عغ الذخكة

كبيحا، إما يعجبػف بدضختيا . السداىسضغ، قج يكػف لجييع بزع ثػاٍف فقط لمبحث عشيا

 .  كيتابعػنيا بشاءا عمى ذلظ، أك العكذ تساما

 أبخز استخجامات مسارسي العالقات العامة لألنتخنت  : الفخع الثاني

عمى الخغع مغ عجـ كفاية مسارسي العبلقات العامة في استخجاـ اإلنتخنت، إال أف ىشاؾ 

كيسكغ إجساؿ أكجو .بعس السشطسات التي قصعت أشػاشا في االستفادة مغ خجمات اإلنتخنت 

 :   االستفادة  كاآلتي

 في الحرػؿ عمى السعمػمات Databases onlineإستخجاـ قػاعج البضانات عمى الذبكة -7

ككتابة التقاريخ، األمخ الحؼ مكغ بعس مسارسي العبلقات العامة مغ السذاركة في صشع 

 .القخار داخل مشطساتيع  
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إستخجاـ البخيج اإللكتخكني كػسضمة اتراؿ شخري داخمضا بضغ أفخاد السشطسة كخارجضا -1

 .مع الجسيػر كمع السشطسات األخخػ  

 .التػاجج الجائع في الذبكة العشكبػتضة مغ خبلؿ السػقع الخاص بالسشطسة  -8

 عبخ البخيج اإللكتخكني، Online Interviewingفي شكل مقاببلت في الذبكة : إجخاء البحػث-8

 كالتخاشب News groups، كمجسػعات الحػار web surveyكالترػيت في مػقع السشطسة 

 . ، كالسياتفة عبخ اإلنتخنت  chat(الجردشة )السكتػب

التعخؼ عمى صػرة السشطسة مغ خبلؿ ما يشذخ عشيا مغ قبل كسائل اإلعبلـ، -3

 .   كالسشافدضغ كالسدتخجمضغ كغضخىع، في شبكة األنتخنت

تقػميع بعس السشطسات الخائجة بإعجاد مػاقع عمى الذبكة في حاالت األزمات يصمق -9

 .، كتدتيجؼ جسيػرا محجدا Dark web sitesعمضيا تدسضة 

 العالقات العامة الحجيثة ودورىا في صشاعة السحتؾى الخقسي :  الفخع الثالث

في ضل الثػرة اليائمة في مجاؿ التكشػلػجضا الخقسضة كعمى رأسيا اإلنتخنت أصبح لداما أف 

تقـػ السشطسات باالستفادة مشيا كمػاكبة ىحا التصػر،  كسا كجب أيزا عمى رجل العبلقات 

 1.العامة في السشطسة التكضف مع كسائل االتراؿ الحجيثة كاالستخجاـ األمثل ليا

 

                                                           

 .86رضػاف بمخضخؼ، مخجع سبق ذكخه، ص1
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 :                                                                   اتسة الفرلخ

إف مفيـػ السؤسدة يختبط بخدكد الرػرة الحىشضة التي تكػنيا عشج الجسيػر الجاخمي 

كالخارجي حضث أف عسمضة االتراؿ تعبخ تعبضخا صادقا عغ الػاقع كسا أنيا البج أف تدسػ 

بأعساليا إلى الجرجة التي تحطى باحتخاـ الجسيػر كسا يشبغي أف تديع في مػاجية السذكبلت 

مغ خبلؿ األعساؿ البشاءة كالجيػد الحقضقضة اليادفة التي تحقق الشفع لمسشطسة لضذ ىحا فحدب 

بل اف تحدضغ الرػرة الحىشضة يتػجب االستخجاـ األمثل لمعبلقات العامة الحجيثة ككحلظ تقجيع 

 .دالئل باإلنجازات  كي تتسكغ مغ اقشاع الجساىضخ كتذكل صػرة حدشة ليا في أذىانيع
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 :تسييج

يعتبخ اإلشيار عسمضة اترالضة متخررة كمشتػج إجتساعي يؤثخ في السجتسع 

كيتأثخ بو ،فيػ يػفخ لمفخاد السعمػمات حػؿ حاجاتيع االستيبلكضة كالخجماتضة ، 

كبالسقابل يحسل قضع ىحا السجتسع فيػ عاير القجماء كاستصاع أف يفخض كجػده في 

عرخنا ىحا الستسضد باألنتخنت كالتصػر التكشػلػجي خاصة في مجاؿ السعمػماتضة 

كاإلتراالت، حضث استفاد مغ التكشػلػجضات الحجيثة كأصبح احج الشذصة اليامة 

السؤثخة في مجاؿ استخاتضجضات السؤسدات كػسضمة لتقجيع األفكار ، الخجمات أك 

السشتجات كتػصضميا إلى السعشضغ كمتابعة رجع الرجػ لمسشتج أك الخجمة كلفيع اكثخ 

حػؿ اإلشيار كبجاياتو ككضف كاكب التصػر التكشػلػجي سشعخض في ىحا الفرل 

 . اكل ما يتػجب معخفتو حػؿ اإلشيار اإللكتخكني
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 ماىية اإلشيار : اإلشيار التقميجي السظمب األول: السبحث األول

 التظؾر التاريخي لإلشيار  : الفخع األول

 يعتبخ اإلشيار نذاشا اترالضا قجيسا قجمتو السجتسعات اإلندانضة حضث يعػد إلى 

ـ حضث إستخجمو اإلنداف البجائي كػسضمة لتمبضة حاجضاتو . أالؼ سشة ؽ0333

السعضذضة كالتعبضخ عغ متصمباتو لمخخيغ، كأكردت بعس الكتب عغ  كجػد إشيار في 

ذلظ التاريخ ىجفو البحث عغ عبضج ىارب فضعمغ مالكو أك سضجه عغ ذلظ لمبحث عشو 

 1.كاإلمداؾ بو

كاف اإلشيار في تمظ الفتخة مقترخ فقط عمى الحكاـ كالداسة كذكؼ الدمصة 

كرجاؿ الجيغ فقج اعتسجكا عمضو لمتعضضخ عغ آراءىع كأفكارىع كالتبمضغ بالقخارات الستعمقة 

 . بالسسمكة كالخعايا

كاف أكؿ إرىاصات اإلشيار عشج البابمضضغ كاإلغخيقضضغ ثع ضيخ عشج الخكماف، 

ـ حضث . سشة ؽ0333كأكؿ مغ استخجـ الكتابضة في اإلشيار ىع السرضخيػف القجامى 

                                                           

 . 000، مكتبة أنجمػ السرخية، القاىخة دكف سشة، صفؽ البيع والعمؽدمحم رفضق البخقػقي كآخخكف، 1
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تيضضخ إحجػ السخصػشات في الستحف البخيصاني إعبلف ألحج األمخاء السرخيغ يعمغ 

 . فضو مكافئة لسغ يخد لو عبجه ككاف ذلظ عمى كرؽ البخدؼ

إف أكؿ مغ عخؼ اإلشيار بذكمو الذفػؼ ىع اإلغخيق كمضغ ثع الخكماف الحيغ 

شػركه إلى تحخيخؼ كالدجل الخسسي لمعمغ، أـ القبائل العخبضة فكانت تعمغ عغ أجػد 

إنتاجاتيا مغ الذعخ كالجب في سػؽ عكا ضل يكػف اإلشيار في البجاية قج أخج 

 . الذكل الذفيي السدسػع

 ـ حضث كاف 0511كلكغ كمسة إشيار معشاىا السألػؼ لع تدتخجـ إال في عاـ 

إشيار ذا شابع إعبلمي ككقائي فانتذار مخض الصاعػف في نفذ الدشة تبعو ضيػر 

 . مكثف لدمدمة مغ السعمقات لمػقاية مغ ىحا السخض

 1:مخ اإلشيار بعجة مخاحل إلى غاية تصػره كازدىاره ابخزىا

 :  مخحمة العرؾر الغابخة أو القخون الؾسظى- 

حضث يعػد العامل : )مخحمة الظباعة(كان اإلشيار عمى شكل رمؾز أو إيساءات 

الخئضدي لتصػر اإلشيار كاختخاع آلة الصباعة كالتي كافقيا ضيػر اإلشيار السمرق  

كسا أدػ اختخاع الصابعة إلى ضيػر الرحافة كىي اؿ كسضمة التي سخخت إمكانضاتيا 

لخجمة اإلشيار، عبلكة عمى ىحا قضاـ الصبضب كالكاتب الفخندي ثضػفخستخيشػدك في 

                                                           

 . 041، ص0991، دار البازكرؼ العمسضة ،0، طالتخويج العمؽ: بذضخ عباس العمق كعمي دمحم ربابعة1
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 بإنذاء أكؿ مكتب في بباريذ لئلشيارات حضث كاف الشاس يترمػف بالسكتب 1630

 .  شمبا مشو لئلشيار عغ الدمع كالخجمات التي يقجمػنيا لدبائشيع

الجعاية، :  ضيػر ثبلث كسائل ججيجة لئلشيار كىي03كقج شيج الق رف 

التمفديػف، األنتخنت حضث أحجثت قفدة نػعضة في مجاؿ اإلشيار كخمق انصباعات 

 . متسضدة لجػ الجسيػر

 مفيؾم اإلشيار وأنؾاعو  : الفخع الثاني

 : تعخيف اإلشيار-1

 يذضخ فػضضمجيمضػ إلى إف اإلستعساؿ الذائع في كسائل العمع كمختمف الكتابات 

في دكؿ السذخؽ العخبي ىػ تعبضخ العمغ بضشسا استخجـ تعبضخ ... كالسمرقات 

اإلشيار بجؿ مشو في دكؿ السغخب العخبي بحضث تخجع إشكالضة السرصمح إلى 

 كبحلظ نذضخ إلى أنشا نتعامل مع مرصمح اإلشيار كالعمغ بسعشى كاحج 1.البضئة

 .  كندتخجـ أكثخ مرصمح اإلشيار ندبة إلى بضئتشا

                                                           

، 0فػضضمجيمضػ، مقجمة في كسائل االتراؿ الجساىخية، ديػاف السصبػعات الجامعضة، بغ عكشػف الجدائخ1
 09-01، ص0991
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اتراؿ غضخ شخرضي مجفػع الثسغ لسعمغ : حضث يعخؼ اإلشيار عمى انو

معخكؼ اليػية مػضػعو إرساؿ الخسائل لمسدتيمكضغ لتأثضخ عمى مػاقفيع مغ خبلؿ 

 1.العسمضة

نذخ السعمػمات عغ الدمع كالخجمات أك : يعخؼ اإلشيار أيزا عمى انو كسا

األفكار في كسائل العمع السختمفة لخمق حالة مغ الخضا الشفدي في الجسيػر قرج 

 .  بضعيا أك تقبميا أك التخكيج ليا مقابل دفع مبمغ مادؼ

اإلشيار كسضمة غضخ شخرضة لتقجيع األفكار كالسشتجات :  كتعخفو فايدة يخمف

 يعخفو معجع مػسػعة 2.كالخجمات كتخكيجيا بػاسصة جية معمػمة مقابل اجخ مجفػع

                                                           

عصاء حدغ عبج الخحضع، العمع الخياضي، مخاكد الكتاب لمشذخ كالتػزيع، .ـ.خضخ الجيغ خالي عػيذ، ـ1
 18الجدء األكؿ ،ط، القاىخة، مرخ، ص

2 Catherine Viot-l’essentiel sur le marketing-Galino 
Editeur,EJA,Paris,2005,p181-  
182  
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رسالة تيجؼ إلى نذخ كتخكيج مشتج أك خجمة بيجاؼ تذجضع :  انو2008اكنكارتا

 1.الجسيػر عمى شخائيا أك استعساليا

Message destine à faire connaitre et à vanter un produit ou un service dans le but 

d’inciter le public à les acheter ou les a utiliser   

مجسػعة مغ الػسائل التقشضة : كفي مجاؿ االتراؿ يعخفو زىضخ احجدف عمى أنو

تدتعسل لعمع الجسيػر كإقشاعو بزخكرة إستعساؿ خجمة معضشة أك إستيبلؾ مشتج 

 2.معضغ

 

                                                           

1 Dictionnaire ENCARTA 2008 /FRANCE  
ـ، 0990مجخل لعمػـ العمع كاالتراؿ، ديػاف السصبػعات الجامعضة، بغ عكشػف الجدائخ، : زىضخ احجادف2

 . 01ص
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 : أنؾاع اإلشيار-2

ىشاؾ العجيج مضغ اإلشارات التي يسكضغ مسارسضيا لتخكيج الدمعة أك لتشذضط 

الخجمة كزيادة القباؿ عمضيا، كعمى ضػء ىحا سشتشاكؿ أنػاع مختمفة مغ اإلشيار كفقا 

 : لسجسػعة مغ السحجدات

 :وفقا لميجف مشو- أ

يشطخ كثضخ مغ األفخاد لئلشيار كفقا لسا يتػقعػنو مشو، أك اليجاؼ مغ اإلشيار 

 . ذاتو

  اإلشيار غيخ الدمعي: 

كىػ ذلظ الشسط مغ اإلشارات الحؼ ييجؼ إلى التخاكضد عمى السؤسدة السشتجة 

لمدمعة أكثخ مغ  تخكضده عمى الدمعة ذاتيا بيجاؼ بشاء الدسعة الصضبة لمسؤسدة كمغ 

ثع الثقة في ج كدة مشتجاتيا، كيعتبخ ىحا الشسط مغ اإلشيار مغ ترسضع عسل إدارة 

 . العبلقات العامة

 :اإلشيار االجتساعي 

الحؼ ييجؼ إلى التأثضخ عمى الدمػؾ اإلجتساعي لمجسيػر السدتيجؼ إلدارة 

، .)اإلدماف-الرحة-كسذكبلت البضئة(التغضضخ كمػاجية السذكبلت اإلجتساعضضة

كييجؼ اإلشيار اإلجتساعي إلى تحقضق أىجاؼ ربحضة أك تجارية بقجر ما يدعى إلى 
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الجعػة إلى القضع كالسبادغ اإلجتساعضة كالحزارية البشاءة كالتي تعػد عمى الفخد 

 . كالسجتسع بالفائجة السعشػية

  اإلشيار السزاد: 

كىػ ذلظ اإلشيار الحؼ يػجو ضج سمعة معضشة، أك خجمضة، أك فكخة ما عمى 

 . الشصاؽ القػمي لسػاجية بعس اإلدعاءات أك الخصاء ،كإبخاز السزار بيا

 اإلشيار التأييجي: 

ييجؼ ىحا الشػع إلى تبشي كجية نطخ معضشة حػؿ مػضػع محضي لمججؿ أك 

الخبلؼ كييع اؿ رأؼ العاـ، كقج يػجو ىحا الشسط مغ اإلشارات إلى جسيػر بعضشو أك 

-اؿ ككاالت الحكػمضة-جساعضات السدتيمكضغ-كسائل العمع (لعسـػ الجسيػر 

، كيتخح ىحا اإلشيار مػقفا دفاعضا عغ السعمشضغ عغ اختبلؼ أىجافيا )الستشافذ كف 

في حاؿ التعخض إلشيارات مزادة، أك نتضجة ؿ رغبة السؤسدة أك الجية السعمشة 

 :إشيار الرؾرة الحىشية 1.في االرتباط بسرالح السجتسع

ىحا الشسط مغ اإلشيار ييجؼ إلى بشاء الدسعة الصضبة لمجية السشتجة كبالتالي 

 . تحدضغ صػرة مشتجاتيا في أذىاف الجسيػر

                                                           

-00ـ، ص0331، الداريصة، 0العمغ السجخل كالشطخية، دار السعخفة الجامعضة، ط: إشجكاف عمى إشضبة1
00 
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  اإلشيار الحي يدتيجف تشذيط الظمب األولي: 

عغ شخيق استثارة كجحب انتباه السدتيمظ لسجػ حاجتو إلى سمعة معضشة بغس 

 1.الشطخ عغ اإلشيار عغ عبلمة تجارية بعضشيا

  اإلشيار الحي يدتيجف تشذيط الظمب الثانؾي: 

كىشا يكػف التخكضد عمى الساركة، أك العبلمة التجارية بالتشافذ مع العبلمات 

 . التجارية األخخػ 

 : ترشيف اإلشيار وفقا لمشظاق الجغخافي-ب

 :اإلشيار السحمي )- 1

ىػ ذلظ الشسط الحؼ يعمغ عغ سمع أك خجمات في مشصقة محمضة لضتبع مجػ 

 . حجكدىا

 ) :الؾطشي(اإلشيار عمى السدتؾى القؾمي )- 2

 . كىػ الحؼ يػجو إلى جسيػر دكلة معضشة كيغصي جسضع مشاشقيا

 :اإلشيار عمى السدتؾى اإلقميسي - )3

 . ىػ الحؼ يػجو إلى مشاشق متقاربة كالدػؽ العخبضة أك اإلفخيقضة أك األكركبضة
                                                           

اكضفضة ترسضع العمغ، مخبخ التغضخ االجتساعي كالعمقات العامة، دار : عبضجة صبصي كفؤاد إشعباف1
 . 01ـ ،ص0303,الخمجكنضة لمشذخ كالتػزيع، ط، جامعة دمحم خضزخ بدكخة
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 :اإلشيار عمى السدتؾى الجولي )- 4

كىػ الحؼ يدتيجؼ األسػاؽ العالسضة  

 :اإلشيار متعجد الجشديات) -1

كىػ يعبخ عغ ذلظ اإلشيار الحؼ يخزع في شبضعة الجعػة كالتشفضح الخاص بو 

إلى الذخكط اإلستخاتضجضة الخاصة بظ مل دكلة عمى حجة كفقا لمستغضخات اإلقترادية 

 . كالذخكط التدػيقضة

 حضث يتعامل ىحا اإلشيار مع :ترشيف اإلشيار وفقا لمجسيؾر السدتيجف-ت

 1:نسصضغ أساسضضغ مغ الجسيػر كىسا كالتالي

  إشيار السدتيمػ الشيائي: 

يػجو إلى الجساىضخ التي تذتخؼ السشتج كتدتيمكو مباشخة، كلضخزعػنو لعسمضات 

 . تحػيمضة أك يعضجكف بضعو مخة أخخػ 

  إشيار العسال: 

كىػ ذلظ الشسط مغ اإلشيارات الحؼ يػجو إلى السدتيمظ الػسضط الحؼ يعضج 

اإلشيار : ترشضع الدمع أك تحػيميا إلى مشتج أكثخ تصػرا، كمغ أنػاع ىحا اإلشيار

                                                           

 00العمغ السجخل كالشطخية، مخجع سبق  ذكخه، ص: الجاكتػرةإشجكاف عمى إشضبة1
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التجارؼ، كأيزا إشيار السحتخفضغ أك السيشضضغ، ىػ ذلظ الشسط -الدراعي-الرشاعي

، )السيشجسضغ-األشباء(الحؼ يػجو إلى الجساعة الستخررة في نذاط معضغ 

كاإلشيار السػجو إلى السدتيمكضغ قج يشطخ إلضيع كجسيػر أك كصبقة كفقا لمستغضخات 

 . الستعمقة بالجخل كالسيشة كنسط الحضاة

 : كتقدضع اإلشيا رات ىشا إلى: ترشيف اإلشيار حدب الؾعيفة-ث

كىػ اإلشيار الحؼ يعسل عمى تدػيق الدمع الججيجة : اإلشيار التعميسي )- 1

التي تصخح ألكؿ مخة في األسػاؽ، أك اإلشيار الحؼ يعسل عمى تدػيق سمع قجيسة 

التي يسكغ تصػيخىا حجيثا، كأف يطيخ ليا بعزا الستخجامات الججيجة لع تكغ 

 .معخكفة سابقا

كيتعمق بالدمع أك الخجمات أك األفكار أك ) : االختياري (اإلشيار اإلرشادي )- 12

السشذآت التي ال يع رفيا الشاس معمػمات كافضة ،ككضضفة اإلشيار ىشا إخبار 

الجسيػر بالسعمػمات الكافضة كالسصمػبة التي تضدخ ليا الحرػؿ عمى ما يخيج بأقل  

 . كمفة كجيج مسكشضغ

                                                           

 . 34، ص0، ط)مغ المف إلى الضاء(السجمة السصبػعة في الرحافة السجرسضة : عشايات دمحم السججكب1
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كىػ اإلشيار الحؼ يعسل عمى تحكضخ الشاس كالسدتيمكضغ : اإلشيار التحكيخي )- 3

بػجػد سمعة أك خجمة ما في األسػاؽ ،كاليجاؼ ىشا تحكضخ الشاس بػجػد ىحه الدمعة 

 .  ك إستسخاريتيا

يعسل ىحا اإلشيار عمى تقػية صشاعة ما، أك نػع معضغ : اإلشيار العمسي)- 4

مغ الدمع أك الخجمات مغ خمل تقجيع بضانات لمجسيػر يؤدؼ نذخىا إلى تقػية الرمة 

بضغ السشتج كالجسيػر كترحضح بعس األفكار الخاشئة التي قج تكػف تػلجت في 

 . أذىانيع ،كىػ مغ أسالضب العبلقات العامة

يدتخجـ ىحا األسمػب عشضج ضيػر سمع أك خجمات : اإلشيار التشافدي )- 5

مشافدة لدمع أك خجمات أخخػ متػاججة في األسػاؽ ليا ثقل ككزف مستاز، كيذتخط 

 1.ىشا تكافؤ الدمع أك الخجمات الستشافدة في الشػعضغ الثسغ كضخكؼ اإلستعساؿ

كتججر اإلشارة إلى أف مشو حدب السعجع العمسي لمجكتػر دمحم جساؿ الفار إلى أف 

مشو يرشف اإلشيار إلى ستة أنػاع مشيا التجارؼ كالحكػمي الحؼ سبق  ذكخىسا 

 : كاألربعة الستبقضة تتسثل في

                                                           

-الجعاية كالعمغ في الدضشسا كالتمفديػف، مكتبة السجتسع العخبي : نػر الجيغ الشادؼ كنجع عبج إشيضب1
 43ـ، ص0335, 0لمشذخ كالتػزيع، ط
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ىػ اإلشيار يكتب لو الدضشاريػ كالحػار كيؤديو فخد أك : اإلشيار التسثيمي )- 1

 مجسػعة مغ الفخاد 

ىػ الحؼ يكتب أك يخسع عمى شخيحة ثابتة  : اإلشيار السباشخ في التمفديؾن )- 2

 . كيراحبو تعمضق بالرػت

 . ىػ أؼ فضمع تراحبو مػسضقى أك إغشاء : اإلشيار الغشائي أو السؾسيقى)- 3

ىػ الحؼ يعخض خجمة ما بقرج تػضضح جػانبيا مغ : اإلشيار الخجمي )- 4

السدتسعضغ كالسذاىجيغ ككحلظ بعخض الذخكط كالصخؽ الستعمقة باالستفادة مغ 

 .  1الخجمة

 :ترشيف اإلشيار وفقا لسدتؾى نذاط السعمؽ-ج

فالسعمغ عمى السدتػػ القػمي مثبل ييجؼ إلى شخاء سمع معضشضة عغ شخيق 

التعخيف بسداياىا أك بسجػ الحاجة،  كىشا يكػف اإلشيار عاما،  كذلظ مغ إذا اتجو 

السعمغ إلغخاء السدتيمظ بذخاء الدمعة الستػفخة في متجخه يكػف ذلظ إشيارا محمضا أك 

 . إشيار تجدئة

 

                                                           

السعجع العمسي، دار إسامة لمشذخ كالتػزيع، دار السذخؽ الثقافي، عساف : دمحم جساؿ الفار10
 35، ص 2010,الخدف
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 :ترشيف اإلشيار وفقا لمؾسيمة العمسية-ح

كىشا تشدحب صفة الػسضمة عمى اإلشيار، فقج يكػف إشيارا صحفضا أك تمفديػنضا أك 

 إلخ . عبخ األنتخنضت، إشيارات الصخؽ ،اإلشيار البخيجؼ، الدضشسائي

 : بحضث يػجج نػعضغ مغ اإلستجابة: ترشيف اإلشيار أوفقا لشسط االستجابة-خ

كذلظ لمحرػؿ عمى ر مجة فعل قػية فػ رية مغ قبل : االستجابة السباشخة -)أ

 . السدتيمظ تحت إغخاء التخفضس أك العخكض

 كىشا يتع مسارسة القشاع التجريجي بالخبط ما بضغ :االستجابة غيخ السباشخة -)ب

احتضاجات السدتيمظ كرغباتو كقجرة الداعة عمى إشباعيا، كيعخؼ ىحا بالبضع 

 عشاصخ اإلشيار : الفخع الثالث1.التجريجي

يقرج بعشاصخ اإلشيار تمظ الجداء السختمفة التي سضتزسشيا اإلشيار عشج 

إخخاجو بذكل نيائي لمجسيػر كعخضو أك نذخه بالػسضمة السشاسبة كتتسثل ىحه 

:  العشاصخ في

 

 

 
                                                           

 34لعمغ السجخل كالشطخية، مخجع سبق  ذكخه، ص : إشجكاف عمى إشضبة1
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 :العشؾان-أوال

  كىػ يسثل العشرخ الياـ الحؼ يداىع في نج اح، أك فذل الخسالة اإلشيارية 

،مشو يعج أحج أىسع العػامل الخئضدة القادرة عمى جحب انتباه القارغ ،كإثارة اىتسامو 

 : لقخاءة الخسالة، أك لسذاىجتيا، كشبقا لحلظ يسكغ تقدضع العشػاف إلى أنػاع

كيتسضد بصبضعتو اإلخبارية ألنو يقجـ معمػمات مباشخة عغ :  العشؾان السباشخ -(أ

الدمعة، أك الخجمة، كىحا ما يجعمو أكثخ إثارة ،كأعسق أثخا بدبب احتػائو عمى 

عشرخ السفاجأة الحؼ يتزسغ بعس الرفات الغضخ االعتضادية، كالغضخ الستػقعة عغ 

 . الدمعة مػضع اإلشيار

كىػ ما يعسج تفادؼ، أك إغفاؿ كثضخ مغ الحقائق، أك : العشؾان غيخ السباشخ -)ب

السعمػمات السباشخة عغ الذيء السعمغ عشو ،بيجؼ إثارة القارغ، أك السدتسع، أك 

 . السذاىج لستابعة بقضة التفاصضل

كىػ ما يأخح صفة السخ عشج تػجضيو لمجسيػر كقج يأخح شكبل : العشؾان السخ -)ج

مباشخا أك غضخ مباشخ، كتتع صضغتو بالفعل مغ أجل حث القارغ أك السدتسع أك 

جخبو يػما :" السذاىج كإثارتيع عمى تشفضح ىحا الفعل كسا ىػ الحاؿ في اإلشيار التالي

 ". تدتخجمو دكما
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يأخح صفة االستفياـ أك االستفدار بقرج إثارة اىتساـ : العشؾان االستفيامي -)د

القارغ أك السدتسع أك السذاىج لمتعخؼ عمى اإلجابة أك لسقارنة اإلجابة التي ساكرت 

 . ىل تخيج إف تربح ممضػنضخا: ذىشو مع الجػاب الرحضح ليحا اإلستفدار مثل

ىػ الحؼ يقـػ عمى إثارة شعػر القارغ أك السدتسع : العشؾان السثيخ لمذعؾر(-ق

أك السذاىج كتشبضو حػاسو كتفكضخه عغ شخيق جعل كل مغ يقخأه ،أك يدسعو، أك 

 . يذاىجه يتداءؿ بضشو كبضغ نفدو عسا كراء ىحا اإلشيار

ىػ ما ال يكػف لو داللة عمى معضغ أك محجكد : العشؾان السبيؼ أو الغامض -(ك

،كغالبا ما يترل بسػضػع اإلشيار باستخجاـ  كمسات تعصي السذاىج أك القارغ أك 

 1.السدتسع يحضي ما بو مغ الفزػؿ لسعخفة ما كراء الكمسة

 الخسؾم أو الرؾر: ثانيا

كتحتل السختبة األكلى مغ بضغ عشاصخ اإلشيار، ألنيا تعج أىع أسالضب نقل 

األفكار كالسعمػمات السػجػدة في اإلشيار إلى السذاىجيغ ،كىي بشفذ الػقت أكثخ 

كقعا في نفػس السذاىجيغ مغ استخجاـ الكمسات كالجسل، ألف استخجاميا في 

اإلشيار يق كؼ انتباه القارغ أك السذاىج لئلشيار، كيداعجه عمى فيع مزسػنو 

 . كعمى ت ذكخه بذكل دائع
                                                           

–، عساف 0الجعاية كالعمغ كالعمقات العامة، دار مجج لػؼ لمشذخ كالتػزيع، ط: دمحم جػدت ناصخ1
 031ـ، ص0991,ـ0998األردف،
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 :الحخكة أو المؾن -ثالثا

إف المػف يعج عشرخا أساسضا في جحب العضغ كاستسالتيا، ألف المػف يدتصضع أف 

يؤثخ بجرجتو كبزػئو كبالحضد الحؼ يذغمو كبتبايشو مع األلػاف األخخػ، فسثبل المػف 

األحسخ بالقخب مغ األخزخ يديج مغ مجة اخزخاره،  كمغ الكتابة البضزاء عمى 

أرضضة سػداء تجعميا أكثخ كضػحا كتعصي أفزل رؤية مسكشة، كأف مغ عخض 

المػف الحىبي لدمعة ما في إشيار تػجج فضو خمف ىحه الدمعة بالرػرة صػرة الدساء 

ىجا كاف تأثضخ األكاف ال يقترخ عمى تػضضح الخؤية . الدرقاء يذج انتباه السذاىج ججا

كتذكضل اإلد راؾ فقط كإنسا يتجاكز ذلظ لضستج إلى الشػاحي الشفدضة األخخػ عشج 

الشدضاف كالحالة السداجضة الستسثمة في الفخح كالدخكر أك الحدف، أك باالىتساـ 

كاالنجفاع أك السمل، كىشاؾ مجسػعة مغ القػاعج التي تحكع عسمضة اختضار الل كف 

 :نجسميا فضسا يمي

  : األلؾان األساسية أو الثانؾية)- 11

حضث أف األلػاف األساسضة يذتق مشيا ألػاف أخخػ كاألحسخ كاألزرؽ كاألصفخ في 

.  حضغ أف األلػاف الثانػية تتكػف مغ امت زاج بعس األلػاف

 

                                                           

 .035دمحم جػدت ناصخ، مخجع سابق، ص1
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 :البعج الثالثي لمؾن - )2

كيذسل نػع المػف أك ما أصصمح عمضو مغ تدسضة كدرجة عسق المػف كالفاتح 

 . كالغامق ككثافة المػف  كقػة المػف كضعفو

 :التغييخ في المؾن )- 3

الحؼ يتع بالصخيقة السباشخة عغ شخيق السدج، أك بالصخيقة غضخ السباشخة عغ 

شخيق الحداس، أما بالشدبة لمحخكة فيي لتقضضع لتأثضخ في جحب االنتباه عغ المػف، 

إذما تبضغ إحجػ الجراسات أف مغ األشضاء أك كاجيات العخض الثابتة تدتصضع أف 

تجحب فقط ستة بالسائة مغ السارة كتذجىع لمػقػؼ مغ أجل مذاىجتيا، في حضغ 

الدمع التي تع رض بذكل متحخؾ عمى قخص أك عمى محػر فإنيا تدتصضع أف 

 .تجحب خسدة كأربعػف بالسئة مغ السارة لسذاىجتو

 : الكمسات أو الجسل-رابعاا 

إف التعبضخ بالكمسات لشقل أفكار السعمغ إلى القارغ أك السدتسع أك السذاىج أسيل 

كسضمة لشقل الفكخة إلى أذىاف ىؤالء جسضعا، لحلظ يشبغي أف تكػف الكمسة أك الجسمة 

السدتخجمة في اإلشيار تخجـ اليجؼ الحؼ يدعى إلضو اإلشيار كتتسكغ مغ تحقضقو، 

كىحا يتصمب البارعة كاإلبجاع في إستخجاـ الكمسات لكي يكػف ليا كقعا خاصا في 

 . أذىاف السدتسعضغ
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 : الذعارات أو الخمؾز أو األلؾان: خامدا

إف ترسضع اإلشيار غالبا ما يتصمب إستخجاـ بعس الذعارات أك اإلشارات أك 

الخمػز التي مغ شأنيا تػضضح فكخة اإلشيار كتقجيسيا لمقارغ أك السدتسع أك السذاىج 

 : عبخ  كسائل الشذخ السختمفة

عبارة عغ اخترار لفكخة الخسالة اإلشيارية في جسمة بدضصة  كسيمة : الذعار -)أ

 . الحفع كالت ذكخ

 : اإلشارات -)ب

كىي عبارة عغ كمسات مثل  )occasion(أك الخخز أك الػحضج أك رمػز ىشجسضة 

أككازيػف  كإشارة سضارات السخسضجس أك أشكاؿ أخخػ كاألسيع مثبل كالتي أب رمتيا 

أك بأؼ شكل كانت تعسل عمى تأكضج فكخة معضشة أك تديضل  حخكة السذاىج أك القارغ 

 . لئلشيار

 : الخمؾز -)ج

تعسل عمى لفت نطخ القارغ أك السدتسع أك السذاىج لئلشيار ،ألنيا تقـػ بػضضفضة 

 . نقل تعج ـر كزا السع اني لكمسات اإلشيار إلى أذىاف السدتيمكضغ في مثل

وعائف اإلشيار وأىجافو : الفخع الخابع
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 وعائف اإلشيار -1

يعتبخ اإلشيار مادة عمسضة اترالضة كضضفتيا في األساس ىي العمع كالخبخ 

كالتػضضح كالذخح كالتفدضخ لمستمقي أك السدتيمظ عغ الدمعة أك الخجمة أك الفكخة 

 : 1السخاد ش راءىا أك تبشضيا، كيسكغ تمخضز أىع كضائف اإلشيار فضسا يمي

 تؾفيخ السعمؾمات : 

يقـػ اإلشيار بتػفضخ السعمػمات التي يسكغ أف تدتخجـ كأساسضات لتسضضد 

كالسفاضمة بضغ الدمع الستشػعة كالسعخكضة، حضث أف زيادة اإلنتاج كتشػع الدمع الحؼ 

نتج عغ الثػرة الرشاعضة خمق مذكمة إمكانضة اإلختضار بضشيا  ،كسا أتاح التصػر 

التكشػلػجي الفخصة لعخض  كع ىائل مغ الدمع، ىشا يعسل اإلشيار عمى مداعجة 

السدتيمظ في اتخاذ قخار الذخاء الحؼ بمئسو عغ شخيق تقجيع كت كفضخ السعمػمات 

 . التي تداعجه عمى ذلظ

 

 تحقيق اإلشباع : 

يمعب اإلشيار دكرا ىاما في تدػيق الدمع كالخجمات، خاصضة عشجما تتذابو 

السشتجات مغ حضث الخرائز، كلضتعجػ اإلختبلؼ بضشيا أحضانا كاإلسع التجارؼ، 

                                                           

 033-88، ص0998,العمغ، الجار الجامعضة لمصباعة كالشذخ، اإلسكشجرية: دمحم فخيج الرحغ1
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ىشا يتجخل اإلشيار كيعصي لمدمعة مضدة تشافدضة تختمف عغ الدمع السشافدة، عغ 

شخيق إبخاز الخرائز التي تحققيا لمسدتيمظ كربصيا بسؤثخات سل ككضة كنفدضة 

 تحقق اإلشباع الحاتي لو، قج تكػف ىحه السدايا في الدمعة أك مختبصة بدمغ معضغ 

  إقظاعية الدؾق: 

يحاكؿ رجل التدػيق تػجضو اىتسامو إلى فئات كقصاعات معشضة، كتقجيع مشتجات 

تذبع احتضاجات ىحه القصاعات  كىػ ما يعخؼ بسفيـػ تقدضع الدػؽ إلى قصاعات، 

كيمعب اإلشيار دكرا ميسا في كصػؿ الذخاكة إلى القصاعات السختمفة، حضث يػجو 

 الخ  ...الدمعة إلى السدتيمكضغ حدب الجخل كالجشذ كالدغ

 :سخعة التأثيخ

يعتبخ اإلشيار مغ ضسغ عشاصخ السديج التدػيقي الحؼ يسكغ تغضخه بدخعة 

كسيػلة في مػاجية أزمات أك مذاكل معضشضة كانخفاض السبضعات أك السخدكف مغ 

الدمع، فتغضضخ نطاـ التػزيع يأخح كقتا شػيل قبل أف تتزح فعالضتو، كحلظ الدمعة قج 

تأخح كقتا شػيل حضث يتع تعجيميا إلى أحجاـ أصغخ لسػاجية األزمة كتخفضس 

الدعخ، كيبقى اإلشيار عشرخا فعاؿ  كسخيعا الستسالة السبضعات في فتخة قرضخة 

 1.كتغضضخ االتجاىات كتفرضل السدتيمكضغ في اآلجاؿ الصػيمة
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 التكاليف: 

يعتبخ اإلشيار في كثضخ مغ األحضاف مغ أكثخ عشاصخ السديج التخكيجي تكمفة 

 % 25بحضث أثارت الكثضخ مغ الكتابات إلى أف تكالضف اإلشيار يسكغ أف ترل إلى

مغ التكالضف التدػيقضة الكمضة مسا يعصي مؤشخات كداللة عمى أىسضة التخصضط الفعاؿ 

 . لو لتحقضق اليجؼ السدصخ

 مؾاجية األزمات: 

يمعب اإلشيار دكرا ىاما في مػاجية األزمات التي قضج تشذأ عغ نقز الدمع 

السعخكضة في كقت معضغ، حضث يقـػ بإرشاد كتعمضع السدتيمظ كضفضة إستخجاـ الدمعة 

كأماكغ تػفخىا، كسا يسكغ تخفضس إستخجاـ السػارد الشادرة كالتخشضج في استخجاميا 

 . عغ شخيقو أيزا

 السشافدة غيخ الدخيعة : 

ازدادت أىسضة اإلشيار بعج محاكلة السشتجضغ االبتعاد عغ السشافدة الدعخية 

كتفادؼ حخب األسعار كاالبتعاد عشيا بالسشافدة غضخ الدخيعة التي تعتسج عمى 

تسايد الدمعة، شخؽ التػ : عشاصخ السديج التدػيقي األخخػ، بخبلؼ الدعخ مثل

.    زيع، التخكيج، تقجيع السعمػمات بغخض التأثضخ في الصمب
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 أىجاف اإلشيار- 2

 مزاعفة كزيادة فخص االستيبلؾ بخمق استعساالت ججيجة لمسشتج  -

 رفع مدتػػ االستيبلؾ عشج السدتيمكضغ الجائسضغ  

 محاكلة جحب مدتخجمضغ كمدتيمكضغ ججد   -

 1.تذجضع شمبات اإلستفدار عغ مشتجات الذخاكة -

خمق صػرة ذىشضة حدشة عغ سسعة السؤسدة حضث يعسل اإلشيار عمى محاكلة  -

تعجيل أك القزاء عغ اكل ما ىػ سضئ عغ السشتج أك الخجمة كمحاكلة خمق صػرة 

 .حدشة عشو  

  .تحقضق الديادة السدتسخة في السبضعات  -

 .خمق كعي كاىتساـ بالسشتجات الخاصة بالسؤسدة بسا يحخؾ رغبات الذخاء   -

 .تذجضع السػزعضغ عمى دعع مشتجات السؤسدة بشذاشيع اإلشيا رؼ كالبضعي -

 .تأكضج أىسضة الذخاكة في نطخ السػرديغ   -

 :  1كيتصمع اإلشيار أيزا إلى تحقضق مجسػعة مغ األىجؼ تتسثل في

                                                           

1Lendreviezac, –PUBLICITOR- ,ipd cit,page6  
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كنقرج في ىحا اليجاؼ نذخ السعمػمات الزخكرية حػؿ الدمع كالخجمات : العمع*

 الستػفخة في الدػؽ لترل إلى السدتيمظ كبجكره يقـػ باقتشاء ما ىػ بحاجة إلضو  

يقـػ اإلشيار بججب الجسيػر كإقشاعو كحثو عمى شخاء الدمع كالسشتجات : القشاع*

 كذلظ مغ خمل التخاكضد عمى خرائز كمسضدات ذلظ السشتػج كفػائجه كجػدتو العالضة  

كنعشي بالتحكضخ ىشا الت كسع في تقجيع الدمع كالخجمات حدب : الت ذكضخ*

حاجة الدػؽ كتشبضو حسضضو السدتيمكضغ بأف الدمعة ما تداؿ متػفخة كيسكشيع شمبيا 

 عشج الحاجة كىي متاحة في اكل كقت كاكل زماف 

 استخاتيجيات وخرائص اإلشيار : الفخع الخامذ

 استخاتيجيات اإلشيار- 1

الحقضقة أف العشرخ األساسي في إدارة اإلشيار كتشطضسضو ىػ اإلستخاتضجضة، ؿ 

 مشيا يتسثل 

اؿ كسائل المدمة لتحقضق أىجافو، كبشاءا عمى ذلظ يسكغ ترشضف اإلستخاتضجضات 

اإلشيارية حدب شبضعضة الخسالة اإلشيارية، حضث ىشاؾ رسائل إخبارية تيتع بإخبار 

السعمغ إلضيع بكافة السعمػمات السخاد إيراليا عغ الخجمة أك الدمعة أك السشذأة، 

                                                                                                                                                                                     

رسالة -دكر التخكيج في تدػيق الخجمات الفشجقضة دراسة حالة فشجؽ إسضػس، عشابة: العايب أحدغ1
 88-85ماجضدتضخ، ص 
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كىشاؾ  رسائل تيتع بشقل االنصباعات كالخمػز السدتخجمة لمتأثضخ عمى مذاعخ 

 :  جسيػر السدتيمكضغ، كميسا يكغ فإف اإلستخاتضجضات اإلشيار ترشف كفقا لسا يمي

 : استخاتيجيات السحافغة عمى العمسة-أوال

 : كىي نػعاف

اإلستخاتضجضات التي تخاكد عمى إخبار السعمغ إلضيع بالسعمػمات، كىي تمظ  -)أ

اإلستخاتضجضات التي تيتع بإيراؿ السعمػمات المدمة عغ الخرائز التي تتسضد بيا 

 . العمسة أك السا ركة السعمغ عشيا لمجساىضخ

االستخاتضجضات الستعمقة باالنصباع عغ العبلمة، كالتي تدتخجـ لمسحافطة  -)ب

 . عمى الػضع الحالي لمعبلمة

 :إستخاتيجيات التغييخ السؾاجية بالسعمؾمات-ثانيا

كىي التي تيجؼ إلى إيراؿ معمػمات ججيجة لمسعمغ إلضيع حػؿ مشتجات ججيجة 

أك إستخجامات ججيجة، مغ أجل العسضل عمى تغضضخ اإلعتقادات نحػ العبلمة 

 . السػجػدة

 كىي التي تحاكؿ :استخاتيجيات التغييخ السؾاجية بالتأثيخ عمى السذاعخ-ثالثا

التأثضخ عمى مذاعخ السعمغ إلضيع اتجاه العبلمة السعمغ عشيا، مغ خمل الخمػز 

 : كاالنصباعات مثل



 الفصل الثاني
 

 
65 

إستخاتضجضة تقجيع مشتجات ججيجة تعتسج عمى التخكضد عمى الرػرة الحىشضة  -)أ

 . كاالنصباع عشيا

 1إستخاتضجضة االلتداـ باستعساؿ العبلمة مغ خمل اإلشيار -)ب

إستخاتضجضة تقمضل السخاشخ كتخفضف ح مجة حالة عجـ التأكضج عسا قج يػاجو  -)ج

 . السدتيمظ عشج اقتشاء الدمعة

إستخاتضجضة تغضضخ االنصباع الحالي عشج السدتيمظ عغ العبلمة أك ما ركة  -)د

 السشتػج 

فاإلشيار ال يبقى بضغ أيجؼ مبجعة ألف أفكار السبجعضغ تأتي بقضسة حقضقضة * 

كجحب السدتيمكضغ كىحا لضذ سيل، كيدتصضع أؼ كاحج كضع إشيار جحاب بجكف 

إستخاتضجضة كلكغ ال يسكشو تدجضل تصػر في السشتػج أك العبلمة ذات السجػ الصػيل  

 :  كإغ راء يؤدؼ إلى اإلتراؿ، بحضث لبلستخاتضجضة عجة مياـ

 .  كضع قشػات تعبضخ لخمق األبجاع •

تػجو تفاىع بضغ مختمف اآلراء كاألفكار التي تخز العمسضة كالسشتػج، يمـد ىحه  •

اإلجخاءات كاألفكار أف تتجدج عمى أرض الػاقع كال تبقى خضالضة فقط، كاإلشيار ال 

                                                           

 008-005دمحم جػدة ناصخ، الجعاية كالعمغ كالعمقات العامة، مخجع سبق  ذكخه، ص1
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يسكغ أف يكػف عمى شكل حسمة فقط بل يكػف تخابط كتساسظ بضغ مختمف اآلراء 

 .  كفضسا يخز العبلمة كالسشتج يجب أف يكػنا مجدجيغ عمى أرض الػاقع

 . إلدامضة اإلشيار أف يزسغ راحة السدتيمظ كمصالبو •

السشتػجات السذيخ عشيا يجب أف تكػف مختمفة عغ مشتػجات السشافدضغ أؼ  •

 .  ىشاؾ تسايد بضغ السشتػجات

 .  يجب االلتداـ بالعمسضات التجارية الخاصة بالسشتػج السعخكؼ لجػ الجسيػر •

يجب اإللتداـ بجسضع الخرائز التي تع ذاكخىا عغ السشتػج عشج اإلشيار بو  •

 . كذلظ لمحفاظ عمى الػعػد السقجمة لمجسيػر

  كفي الخضخ يسكغ القػؿ بأف اإلستخاتضجضة ميسة ججا في اإلشيار، البج مغ 

كجػدىا، فيي أكلضة كضخكرية في األسػاؽ ذات السشافدة القػية كالرعبة، حضث 

فعشجما يكػف إشيار استخاتضجي سيل ضيػر .أصبحت السشتػجات تختمف أكثخ فأكثخ

كبخكز الدمعة لحا يجب أف يكػف اإلشيار كاضح كدقضق مغ أجل الحرػؿ عمى 

رسالة إشيارية فعالة، فكل مشتػج يحتاج إلستخاتضجضة كخصة أكلضة بحضث عشجما يتقجـ 

.  إلى ككاالت اإلشيار يكػف إشياره مفضج كمقشع
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 خرائص اإلشيار -2

 1:يقـػ اإلشيار الجضج عمى مجسػعة مغ الخرائز نجرجو  كالتالي

أف يبشي عمى أساس بحث عمسي فضسا يخز متصمبات الدػؽ السدتيمكضغ  -

 كالدمع السعمغ عشيا كمزسػف الخسالة اإلشيارية 

أف تت كفخ في الخسالة اإلشيارية عشاصخ الترسضع الجضج بسا تػفخه عغ قػة  -

 جحب كإشارة الىتساـ الستمقي  

 إف تكػف الدمعة السعمغ عشيا جضجة مغ جسضع الػجػه   -

أف يثق السدتيمظ في الخسالة اإلشيارية، كخاصة تمظ التي تخاعي الذعػر العاـ  -

 كالحكؽ كصحة السػاششضغ  

أف يحقق اإلشيار مرمحة السعمغ كذلظ عغ شخيق تحقضق أكبخ قجر مغ الفائجة  -

 بأقل تكمفة كأقرخ كقت  

أف يكػف اإلشيار صادقا ككاضحا كأمضشا في عخض البضانات كالسػاصفات  -

 . الخاصة بالدمعة

                                                           

 .31-34لسجمة السصبػعة في الرحافة السجرسضة، مخجع سبق ذكخه، ص: عشايات دمحم محجػب1



 الفصل الثاني
 

 
68 

يعسل اإلشيار عمى تعخيف السدتيمظ بالسشذأة كالدمع التي تقجميا كإعجاد ذىغ  -

 1.السدتيمظ لكي يتقبل سمع السشذأة

 .    إثارة اىتساـ الستمقي كحثو عمى إشخاء الدمعة أك تقبل الفكخة -

 . اإلشيار اإللكتخوني: السبحث الثاني

مفيؾم اإلشيار :  ماىية اإلشيار اإللكتخونيالفخع االول: السظمب األول

 اإللكتخوني وأنؾاعو 

 تعخيف اإلشيار اإللكتخوني-1

ىػ اإلشيار الحؼ يشذخ عمى الذبكة العشكبػتضة بيجؼ التخكيج لبزاعة أك تدػيق 

 .  خجمة أك فكخة أك دعاية لسػقع الكتخكني

نقل غضخ شخري لسعمػمات مغ خبلؿ : دمحم شاىخ نرضخ عمى انو.عخفو د

  بزائع (مختمف  كسائل العمع كىػ إعادة إقشاع في شبضعتو حػؿ مشتجات 

                                                           

الحقػؽ، -العمع كالقانػف السؤتسخ العمسي الثاني لكمضة: أحسج فتحي إسخكر، احسج دمحم احسج، حدغ حدشي1
 0340ـ، ص 0999جامعة حمػاف، مارس 
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أك أفكار كعادة ما يجفع لو راعي معخكؼ بحضث  كافضة السداحات مجفػعة )كخجمات

 1.الثسغ عمى مػقع الذبكة أك بخيج الكتخكني تعتبخ إشيار

كسضمة اتراؿ الكتخكنضة لشقل معمػمات الخاصة بالدمعة :  كيعخؼ أيزا عمى انو

 2.أك الخجمة بغخض إقشاع الدبػف بقخار الر راء لدمعة

كبشاءا عمى ما سمف ذكخه يسكغ أف نعتبخ اإلشيار اإللكتخكني عمى انو أحج 

الدضاسات التخكيجضة التي تعتسج عمى الػسائط اإللكتخكنضة في نقل الخسالة التدػيقضة 

 .  بيجؼ جحب السدتيمظ كإقشاعو بذخاء مشتج ما أك تبضغ كقبػؿ فكخة أك خجمة

 أنؾاع اإلشيار اإللكتخوني- 2

ىشاؾ العجيج مغ أشكاؿ اإلشيار اإللكتخكني التي تػجج عمى صفحات الػيب 

 :  ألغخاض مختمفة كلكل نػع ىجؼ معضغ

                                                           

،ديػاف السصبػعات ) مفاىضع كاستخاتضجضات التصبضق في السؤسدة(إبخاىضع بختي، التجارة اإللكتخكنضة 1
 03، ص0331,، السداحة السخاكدية، بغ عكشػف الجدائخ0الجامعضة، ط

التدػيق اإللكتخكني، عشاصخ السديج التدػيقي عبخ األنتخنت، دار كائل لمشذخ -ؼ كسف أحسج أبػ فارة2
 010، ص0334، األردف عساف، 0كالتػزيع، ط
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 تتزسغ بضانات مخترخة عغ مؤسدة أك مشتج أك خجمة ما :األشخطة اإلشيارية.0

بذكل الكتخكني جحاب ما يجفع السدتخجـ لمشقخ عمضو كيتسضد ىحا الشػع بالحخاكضة 

كالجيشامضكضة في لفت انتباه السدتخجـ عشج ضيػره باإلضافة إلى تػفضخىا معمػمات عغ 

 :  كتشقدع األشخشة اإلشيارية إلى أشكاؿ كأحجاـ كىي  كالتالي1.السؤسدة السعمشة

كىػ مغ أكثخ اإلشيارات الستػاججة في السػاقع اإللكتخكنضة كيعج : اإلشيار الفقي •

 . أكليا ضيػرا كاليجؼ مشو عشج الشقخ عمضو يفتح السػقع السعمغ عشو

 يدسى بإعبلف أك إشيار ناشحة الدحاب كىػ عسػدؼ فضكػف :اإلشيار الجانبي •

 . لو تأثضخ قػؼ عمى السترفح كت زيج فخص الشقخ عمضو

 ىحا اإلشيار يتسضد بالجخػؿ إلى السػقع كيتحخؾ :اإلشيار القافد أو الستدمل •

 . داخل الرفحة مسا يتصمب الشقخ عمضو لححفو أك انتقاؿ لمرفحة السعمغ عشيا

يكػف ىحا اإلشيار كأنو يصضخ عبخ صفحة الػيب مسا يعضق : اإلشيار الظائخ •

 . السترفح عغ العسضل حتى يشقخ عمضو لمححؼ أك اإلنتقاؿ لرفحة السذيخ عشو

 كيطيخ ىحا الشػع مغ اإلشيار في صفحة الشتائج لسحخكات :اإلشيار الشري •

 .البحث  

                                                           

،  كمضة )غضخ مشذػرة(دمحم لعقاب، مجتسع العمع كالسعمػمات، أشخكحة الجكتػرة في عمـػ اعمع كاتراؿ ،1
، جامعة الجدائخ،   018، ص0330عمـػ كالعل ـك
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كيعج ثاني أنػاع اإلشيارات إستخجاما عمى اإلنتخنت كيشقدع : الخعاية اإللكتخونية •

 :  إلى نػعضغ

 كبسقتزاىا يعيج البائع لسؤسدة تسل كسػقع عمى :إشيارات رعاية اعتيادية •

األنتخنت  كخاعي رسسي باإلشيار عغ مشتجاتو عمصرفحة مػقعيا كذلظ نطضخ اجخ 

 . مقابل السداحة التي يحتميا اإلشيار عمى السػقع

 كبسقتزاىا لضقـػ فقط الخاعي الخسسي باإلشيار عغ :رعاية محتؾى  إشيارات •

مشتجات البائع عمى األنتخنت بل يتجخل في صضاغة محتػػ الخسالة التخكيجضة 

 . السػجو لمسذتخؼ مغ مدتخجمي شبكة األنتخنت

 ىي إشيارات تفخض نفديا عمى مدتخجمي األنتخنت إذ تطيخ :اإلشيار الفاصل •

برػرة فجائضة عمى الرفحة التي يذاىجىا السدتخجـ بحضث يذبييا البعس 

بالػمزات اإلشيارية التمفديػنضة أك الجعاية التي تطيخ مغ حضغ آلخخ كالتي ال مفخ 

 .  لستابع مغ تمقضيا إذا ما أراد متابعة ما تبثو ىحه الػسائل العمسضة

 كيتع ىحا الغ كع مغ خبلؿ تعبئة الذخيط :السشاسباتية أو العسميات الخاصة •

اإلشيارؼ لسجسػعة مغ الرػر السبتكخة ججا داخل مػقع الشاشخ تدامشا مع مشاسبة 

 . معضشة أك عسمضة خاصة كتقجيع التياني بسشاسبة العضج مثبل

 يدسح لمسعمضضغ بصمب إنجاز مقالة صحفضة تكتب مغ قبل :الخبؾرتاج السشذؾر •

محخرؼ الجعامة بصخيقة تبلئع جسيػر ىحا الخبخ كذلظ قرج التعخيف بصبضعة السقالة 
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لمسدتخجـ السدتيمظ كسا عمضو أف يحقق لمعبلمة الزساف الكافي مغ ىضئة التحخيخ 

كاف ال يحضج في نفذ الػقت عغ الدضاؽ العاـ لمشذخ، كيدسح لمخبػرتاج السشذػر 

 1.عمى الخط لمسدتخجـ بعج الشقخ عمضو بالخبط بخسالة إشيارية أكثخ تقمضجية

كىي تكشػلػجضا ججيجة تدسح بجفع السعمػمة نحػ مدتخجـ األنتخنت : الجفع •

بصخيقة مباشخة دكف أف يصمبيا، بل بكتفي بأف يدجل السدتخجـ نفدو ضسغ 

السرمحة السصمػبة كيحجد رغباتو لضدتقبل الخسائل اإلشيارية عبخ ىحه القشاة، حضث 

تتسضد ىحه الصخيقة بإمكانضة تصابق محتػػ العخض مع الجسيػر السدتيجؼ كيعتبخ 

 2.الجفع أسمػب نذخ فضو أكثضخ مغ اإلبجاع

 خرائص اإلشيار اإللكتخوني: الفخع الثاني •

إقامة عبلقة دائسة كمدتسخة مع العسبلء كإيراؿ الخسالة اإلشيارية لمسبليضغ مغ  -

 .الستمقضغ  

 .انعجاـ تكالضف الصباعة كالشاتج انخفاض تكمفة اإلشيار  -

                                                           

-دراسة كصفضة تحمضمضة مقارنة، محاكخة تخخج لشضل شيادة : العمغ عبخ األنتخنت: ربضعة فشجكإشي1
،  كمضة العمـػ الدضاسضة، جامعة الجدائخ، )غضخ مشذػرة(الساجضدتخ في عمـػ العمع كاالتراؿ، 0

 . 030-030، ص0331
تأثضخ العمغ المكتخكني في سمػؾ السدتيمظ الجدائخؼ دراسة مضجانضة : مدخاني أحبلـ جػىخؼ مدعػدة2

عمى عضشة مغ شمبة عمـػ العمع كاالتراؿ، محاكخة لشضل شيادة ماستخ في عمـػ العمع كاالتراؿ، كمضة 
 . 40-40، ص0308/0301العمػـ االجتساعضة كاإلندانضة، جامعة البػيخة، 
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  .تػفضخ كإستخجاـ الػسائط التقشضة كالفشضة الستعجدة التي تمفت اإلنتباه لمسذاىج -

القجرة عمى فحز إمكانضة كمجػ تقبل الدػؽ لمدمعة أك الخجمة الججيجة السعمغ  -

 .عشيا 

سخعة إيراؿ الخسالة اإلشيارية كمخكنة تجاكليا مغ قبل قاعجة عخيزة مغ  -

 .السدتخجمضغ لؤلنتخنت  

 .القجرة عمى إمكانضة زيادة كقت اإلشيار كالتحكع فضو حدب  رغبة السعمغ   -

تثبضت اسع اؿ شخكة أك السشتج لجػ قاعجة  كاسعة مغ الدكار كالسدتخجمضغ في  -

 1.مختمف أنحاء العالع

يعتسج في ترسضسو عمى البداشة كالخمدية معا، كيزفي بعجا عمسضا كتقشضا راقضا  -

  .لئلشيار 

أف القػة القشاعضة كاإلشيارية تتسثل في حث الدبػف عمى الجخػؿ لمسػقع بحضث  -

تعسل مغ خمل القشاة السخكدية  كالتي تعتسج عمى السشصق كالقشاة السحضصة عمى 

 .  الجاذبضة كالسذاعخ

يتصمب اإلشيار اإللضكتخكني أعمى درجات االىتساـ مغ حضث الترسضع كاإلخخاج  -

 1.لمرػرة كالرػت كالحخكة  كالشز
                                                           

نػرا لجيغ احسج الشادؼ، العمغ التقمضجؼ كاإللكتخكني، مكتبة السجتسع العخبي لمشذخ كالتػزيع، عساف، 1
 . 081-084، ص0300
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 العؾامل الؾاجب مخاعاتيا عشج ترسيؼ حسمة إشيارية إلكختؾنية: الفخع الثالث -

ىشاؾ مجسػعة مغ العػامل التي تتحكع في عسمضة ترسضع إشيار الكتخكني كعمى 

 : السرسع مخاعاة ىجه العػامل كىي  كالتالي

اختبلؼ الثقافات كالعادات كالتقالضج لجػ الذعػب، لحا عمى السرسع مخاعاة ىحه  •

 اإلختبلفات بترسضع إشيار الكتخكني قادر عمى الجخػؿ لجسضع أنحاء العالع  

فيع شبضعة زكار السػقع حتى يداعجىع عمى الحرػؿ عمى ما يخيجكنو بدخعة  •

 كيدتصضع أف يججب الدائخ لمسػقع كلػ لثػاني 

اختبلؼ الصخيقة التي يمج بيا الدكار إلى السػقع السعمغ عشو، لحلظ فعمى  •

السرسع أك السعمغ أف يخبط اإلشيار بالسػقع السعمغ الحؼ يتزسغ السعمػمات عغ 

 الدمعة أك الخجمة السخكج ليا 

اختبلؼ الخػارزمضة التي يدتخجميا زكار السػقع كعمى السرسع أف يخاعي  •

االختبلؼ بضغ نطع التذغضل كأنػاع السترفحات كإحجاـ الذاشات عمى السرسع 

إستخجاـ لغات بخمجضة متصػرة، لترسضع إشيار الكتخكني نطخا لدخعة إستجابة 

الدضخفخ في الخسائل، كإستخجاـ قػائع التشدضق بقجر السكاف كاالعتساد عمى الشرػص 

                                                                                                                                                                                     

اتجاىات أساتحة العل ـك كاالتراؿ الجدائخيضغ نحػ :.راضضة ميمل،نخجذ بغ الشاصخ، ميجؼ قػارشة1
، محاكخة التخخج لشضل شيادة السدتخ تخرز 0اإلشيار اإللكتخكني، دراسة مضجانضة بجامعة قدشصضشة

 49، ص0301/0305تكشػلػجضا السعمػمات كاالتراؿ كالسجتسع جامعة قاسشصضشة، 
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بجؿ مغ االعتساد عمى الرػر أك ممفات الفبلش أكالفضجيػ التي تأخح كقت أشػؿ في 

التحسضل، الححر في إستخجاـ الرػر  كذلظ مغ ناحضة احتساؿ فذل مترفحي فتح 

 1.ىحه الرػر نطخا إلى اختبلؼ أنػاع السترفحات

 مدايا وعيؾب اإلشيار الكتخوني : الفخع الخابع •

السدايا : 

قمة تكالضف الحسمة التخكيجضة اإللكتخكنضة إذ أف تكمفة أكبخ حسمة تخكيجضة عمى  •

 .  مغ تكالضف الحسمة اإلشيارية التقمضجية% 20إلى % 40األنتخنت تقل مغ 

سيػلة كدب كإستقصاب عجد كبضخ مغ الستمقضضغ لئلشيار، قج ترل إلى السبليضغ  •

كفي أكقات قرضخة مسا ؼ زيج فخص استسالتيع كجحبيع نحػ الدمعة السعمشة أك 

 . الخجمة

التػاصل السباشخ بضغ السعمغ كالسدتيمظ كإمكانضة التفاعل الفػر ضيػر اإلشيار  •

 كمذاىجتو لسعمػمات أكثخ عغ السشتج  

إمكانضة تحجيج الفئة السدتيجفة بجقة حدب الجكلة، السجيشة، الجشذ، العسخ،  •

 الخ ...السيشة، الحالة االجتساعضة، المغة

 السخكنة في سحب أك تعجيل في محتػػ الشز اإلشيارؼ برػرة سخيعة ججا   •

                                                           

 083، ص0303,مخكة إشبل عجضدة، تكشػلػجضا العمغ عمى األنتخنت، دار العالع العخبي، القاىخة1
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 دقة قضاس فاعمضة اإلشيار اإللكتخكني أكثخ مغ غضخه   •

تعسل األنتخنت عمى تقرضخ دكرة مذاىجة اإلشيار، كإد راكو التأثضخ بػصػلو إلى  •

 إجخاء جػلة تدػؽ في السػقع اإللكتخكني  كشخاء السشتػج  

العيؾب : 

قج تتدبب اإلشيارات اإللكتخكنضة في إزعاج لمسدتخجـ لعجـ كجػد أية خضارات  •

 1.إلغبلقو كإمكانضة احتػائيا عمى صػر مدعجة

درجة تكخار ضغط السدتخجـ عمى اإلشيار ىػ ما يشقز مغ مرجاقضة قضاس  •

 اإلشيار

خصػرة التعخض لمقخصشة أك فضخكسات التجدذ كالتخخيب بالشدبة لمسدتخجـ  •

 كىي مغ التي تجعي اإلشيارات اإللكتخكنضة

 ضعف البشضة التحتضة لذبكة األنتخنت ككسائل االتراؿ كتفاكتيا مغ دكلة ألخخػ   •

الصخؽ الغضخ احتخافضة التي يقـػ بيا بعس أصحاب السػاقع  كالتػافج السشبثقة  •

 التمقائضة، أك االنتقاؿ التمقائي إلى مػاقع أخخػ قج ال يخغب الدائخ بجخػليا  

                                                           

-استخاتضجضة العمغ كاالتجاىات الحجيثة في تصػيخ األداء الع ؤسداتي، دار: إسعج عمى ريحاف السحسجؼ1
 088، ص0304الضازكر العمسضة لمشذخ كالتػزيع، عساف، 
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الفئات العسخية التي ال تتقغ إستخجاـ األنتخنت كالتي ال تدتصضع الػصػؿ  •

 اإلشيار التقميجي واإلشيار اإللكتخوني :السظمب الثاني1الضيا

 أبخز الفخوقات بيؽ اإلشيار التقميجي واإلشيار اإللكتخوني : الفخع األول

اإلشيار عبخ الػسائل التقمضجية ىي كسائل اتراؿ غضخ شخرضة تخاشب  •

الجسيػر كجسمة مبجئضة بضشسا يكػف اإلشيار اإللكتخكني كسضمة شخرضة ججا 

 .          لمحرػؿ عمى معمػمات الذخرضة التي تقـػ عمى أساس مخاشبة الفخد

كحلظ نجج أف اإلشيارات عبخ اؿ كسائل التقمضجية، تسمي عمضظ ما تذاء أك تقخأ  •

أك تدسع فاؿ رسالة السػجية مغ اتجاه كاحج كبالتالي يكػف الذخز في مػقف 

ات اإللكتخكنضة الدائخ يكػف في مػقف رالستمقي الدمبي، في حضغ تجعل اإلشيا

 . التفاعل اإليجابي

اإلشيارات التقمضجية شخط ضخكرؼ لشجاحيا ىػ جيل جسيػر السدتيمكضغ،  •

  فاستخجاـ الرػرة كالشرػص ىسا كسضمتيا لحلظ لتحقضق التفاعل بضغ السعمضضغ 

كالعمساء عمى عكذ اإلشيار اإللكتخكني يكػف العسضل ىػ صاحب القخار األكؿ    

 1.كاألخضخ أؼ يتحكع في الخسالة يقبميا أك يخفزيا  

                                                           

دار أإسامة لمشذخ كالتػزيع، األردف، " شبكات التػاصل االجتساعي،"العمع الججيج : عمي خمضل إشقخة1
 . 030-033ص
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اإلشيارات التقمضجية تجاعب الخغبات الكامشة داخل نفػس البذخ مغ خمل  •

إستخجاـ كسائل اإلثارة فضيا حضث تدتخجـ اإلشيارات اإللكتخكنضة عشرخؼ الرػرة، 

كالشز السكتػب لكشيا تزضف عشرخ السعمػمات كالتفاعل السباشخ بضغ العسضل 

 .كبضغ العسبلء أنفديع

إلشيارات عبخ الػسائل التقمضجية تجفع بالسعمػمات في كجو الفخد عمى ا. . •

عكذ اإلشيارات اإللكتخكنضة تسارس القشاع مغ خبلؿ تقجيع خجمات مفرمة تبعا 

 . الحتضاجات كل عسضل

اإلشيار عبخ الػسائل التقمضجية لتتحاكر مع العسضل كلضدتصضع العسضل التحاكر أك  •

التفاعل معيا بضشسا اإلشيار اإللكتخكني يجحب السعمػمة بالفأرة كحدب اختضار كرغبة 

 2.العسضل كمغ خمل ىحه اآللضة تتحاكر مع العسضل

إف نجاح اإلشيار التقمضجؼ يعتسج عمى ميارة السدػؽ كلباقة البائع كلحلظ فيي  •

تحسل السشتج تكالضف لضدت جػىخية فضو ،في حضغ أف نجاح الحسمة التدػيقضة 

 . اإللكتخكنضة يعتسج عمى السشتج ذاتو بقجراتو كإمكاناتو ك ذكاء القائسضغ عمضو
                                                                                                                                                                                     

 .  080-080، ص 0303العمغ الجكلي، دار الضازكرؼ، األردف : بذضخ العمق1
 050-050، ص 0300ربحي مرصفى عمضاف، البضئة اإللكتخكنضة، دار صفاء، عساف2
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الخسالة اإلشيارية التقمضجية تدتيجؼ جحب انتباه السدتيمظ السحتسل كدفعو  •

لمحرػؿ عمى الدمعة بضشسا تدتيجؼ الخسالة اإلشيارية اإللكتخكنضة دفع العسبلء 

 . لمجخػؿ إلى السػقع

عشجما يذاىج العسضل اإلشيار التقمضجؼ فإنو يسخ بسخحمتضغ، قبل الذخاء السخحمة  •

األكلى أف يخػ اإلشيار كيحفطو أما السخحمة الثانضة أف يترل بالسعمغ كلضذ ىشاؾ 

ما يزسغ لمسعمغ أف العسضل سضشتقل مغ السخحمة األكلى إلى السخحمة الثانضة أما األف 

تخنت فيي لضدت كسضمة لئلشيار فقط بل ىي كسضمة إلبخاـ الرفقات كالعقػد كإتساـ 

 1.صفقة البضع في نفذ لحطة اإلشيار

لزساف الشجاح في اإلشيار عبخ الػسائل التقمضجية فإف السعمغ يمجأ إلى إبعاد  •

إشياراتو عغ إشيارات السشافدضغ، بضشسا لزساف الشجاح في تخكيج الرفحة 

اإللكتخكنضة فإف السعمغ ىشا يزع إشيار إلكتخكنضا صغضخا عغ شخكتو فػؽ صفحة 

 الكختػنضة شيضخة كيفزل أف يذارؾ فضيا السشافدضغ العاممضغ في نفذ انياؿ 

في اإلشيارات عبخ الػسائل التقمضجية يتع التخكيج لمدمع كالخجمات التي يخيج  •

السعمغ تدػيقيا بضشسا نتخؾ الخضار لمعسضل بانتقاء كاختضار السعمػمات التي يخيجىا عغ 

 . الدمعة أك الخجمة في اإلشيارات اإللكتخكنضة

                                                           

 009، ص0300دار الػرؽ عساف، " تصبضقي،/مجخل تحمضل" بذضخ عباس العمق، االتراالت التدػيقضة1
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إف اإلشيار عبخ الػسائل التقمضجية يكتفي باإلشيار عغ كجػد الدمعة أك الخجمة  •

عمى عكذ اإلشيارات اإللكتخكنضة تحسل السديج مغ السعمػمات السفرمة كالتي يسكغ 

 .أف يحت العسضل إلضيا لضتخح قخار الذخاء بكامل قشاعتو كدكف أؼ غسػض

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل الثاني
 

 
81 

 :خالصة الفرل

كفي الختاـ ال يسكغ إغفاؿ الحقضقضة عمى أنو بطيػر األنتخنت كبتصػر كسائل العمع كاالتراؿ 

تصػر اإلشيار في التقشضات كاألساسضات، كازدىار في السزسػف، الذكل كاالستخجامات أدػ 

إلى  زيادة أرباح الذخاكات السعمشة كإساىع في تكػيغ ندضج بذخؼ ججيج تخبصيا عبلقة 

كبحلظ اضحى اإلشيار فغ .  تتػاصل إفتخاضضة اختدال عبخىا الدمغ ألغضت السدافات

 كصشاعة لو قػاعجه كنطخياتو كمحتخفػه
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الجراسة الشقجية 

 الحضاة عمى أكبآخخ بذكل أثخت التي التغضخات مغ الكثضخ التكشػلػجضة التصػرات أحجثت

 التي السدايا مغ لبلستفادة ممحة ضخكرة التصػرات ىحه مػاكبة أصبحت لحا ،االقترادية

 ىحه أىع كلعل أخخػ، جية مغ التحجيات كمػاجية جية مغ الفخص باستغبلؿ تقجميا

 في خاصة التدػيقضة لمسسارسات خربة أرض تعج باتت التي ،ت األنتخف ضيػر التصػرات

 يسكغال كالدبائغ،ك السؤسدة بضغ تفاعل أداة  اإلشيار اإللكتخكني يعتبخ. اإلعبلنيالسجاؿ

 عجيجة مشافع يحقق حضث التدػيق، نجاح في يمعبو الحؼ الجكرالياـ تتجاىل افلمسؤسدة 

 .التدػيقي ادائيا تحدضغ في ذلظ استغبلؿ مؤسدة كل عمى كجب مسارستو،كلحا بسجخد

 محضط في تعسل التي اإلقترادية لمسؤسدة الحجيثة التػجيات أحج التدػيق أصبححضث 

 إمكانات بضغ لمخبط السثمى الدبل إيجاد عمى التدػيق يعسل إذ كالتغضخ، بالجيشامضكضة يتسضد

 بعزيا مع كالستكاممة السبلئسة الدضاسات كضع خبلؿ مغ السدتيمكضغ كرغبات السؤسدة

  .السؤسدة أىجاؼ لتحقضق

 بسختمف اإلتراؿ إمكانضة لمسؤسدة تتضح التي التدػيق سضاسات أحج التخكيج يسثل

 بو اإلىتساـ إزداد كالبضعي اإلترالي لجكره فشتضجة تبشضدمػكسعضغ، نحػ بيا كالدضخ جساىضخىا

 السديج عشاصخ أحج ىػ اإلشيار إف .اتراؿ عامل بصبضعتيا تعتبخ التي السؤسدة قبل مغ

 الجساىضخية اإلعبلـ كسائل يدتخجـ شخري غضخ جساىضخؼ  اتراؿ أنو إذ التخكيجي،

 االصخيق كمدتعسل كالستعة كاألصالة اإلبجاع مدتخجما الػاسع الجسيػر إلى رسائمو لتسخيخ
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 كتجعضع اإلتجاىات كتغضضخ األفكار نقل في بارزا دكرا يمعب حضث .كالدضكػلػجي الشفدي

 مػضػعو عخض إلى ييجؼ كاقترادؼ كاترالي اجتساعي كشذاط الدمػؾ،كاإلشيار

 فضو كالتأثضخر الجسيػ انتباه كجحب كالتحكضخ اإلقشاع عمى يعتسج ىحا كفي لو، كالتخكيج

 مػضػعو، حػؿ ذىشضة صػرة كبشاء لتكػيغ عمضيا كالتخكضد اإليجابضة الجػانب كعخض

 لمبحث اإلشيار خزع لقج .كمداعضو مػاضضعو باختبلؼ اإلشيار أىجاؼ تختمف كليحا

 الشفدضة كاإلختبارات اإلتجاىات بسقايضذ باإلستعانة فعالضتو قضاس يسكغ حضث العمسي

. أكتجاريا ترالضا سػاءا اإلشيار مغ السخدكد كدراسة كالتحكخ بالذخرضة السختبصة

 مغ ذاتو اإلشيار نحػ الجسيػر كاتجاىات تغضضخه ككضفضة الدمػؾ دراسة إلى باإلضافة

 اعتبار كىكحايسكغ .اإلتراؿ ككسضمة العخض كشخيقة اإلقشاع كأسمػب مرجاقضتو حضث

 الشطخية األشخ مغ مجسػعة إلى تػصل كقج كمشاىجو مػضػعاتو لو عمسضا ندقا اإلشيار

 ضػء عمى تتحجد أىجافو أف اعتبار عمى بو، السختبصة العمـػ مختمف مغا استقاه التي

 الدػؽ  كقػػ  االقترادؼ الشذاط حجع حضث مغ الدائج كاإلقترادؼ  اإلجتساعي الشسط

 اإلشيار أىسضة تبجك ىشا كمغ .كرغباتيع كاحتضاجاتيع الصبقضة كشخائحيع السدتيمكضغ كشبضعة

 كنقل السؤسدة جسيػر مع التػاصل إحجاث في الكبضخ كدكره اإلقترادية السؤسدة في

 أك بأسعارىا أك بسشتجاتيا أك ذاتيا بالسؤسدة الستعمقة سػاء إلضو السعمػمات مختمف

 كقت في عشو اإلستغشاء اليسكغ يعجاإلشيارعشرخا ذلظ مغ .غضخىا أك التدػيقضة بأنذصتيا
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 العالع دكؿ معطع أسػاؽ إنفتاح مع خرػصا الساؿ، رأس تداكؼ  السعمػمة فضو أضحت

 .الخارجي العالع عمى

 :نتائج الجراسة 

 الشتائج مغ مجسػعة إلى الجراسة ىحه إشكالضة لسعالع معالجتشا عبخ تػصمشا لقج :  
 
 أكثخ التحكع يتع لع كبالتالي حجيثا، مػضػعا اليداؿ الجدائخ في اإللكتخكني اإلشيار 

 . استخجاموشخؽ  ىػ تقشضات ىػيب أساؿ في
 

 الجدائخؼ  السجتسع لجػ إلكتخكنضة إشيارية ثقافة بعج تتذكل لع. 
 
 أك كالدمع السشتجات تدػيق في كالفعالة الحجيثة الدبل أىع أحج اإللكتخكني اإلشيار 

 .الخجمات عخض كحتى كاألفكار الخسائل لتسخيخ
  

 أؼ استخجاـ عمى السدتخجـ قجرة في تتسثل اإللكتخكني اإلشيار في السضدات أىع إحجػ 
 حدب كذلظ االجتساعي التػاصل مػاقع تصبضقات مغ تصبضق أؼ ىػ تقشضات مغ تقشضة
 .السدتيجؼ كالجسيػر الخسالة شبضعة حدب أك السعمغ رغبة

 
 ااإلشيار أجمو مغ نذأ التي العػامل أىع إحجػ ىي السؤسدة سسعة تحدضغ 

 .اإللكتخكني
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 ذىشضة بشاءصػرة في يداىع الحؼ بالذكل إلكتخكني إشيارؼ  محتػػ  ترسضع ضخكرة 
 التأثضخ في ميسا دكرا الحىشضة لمرػرة ألف خجماتيا أك كمشتجاتيا السؤسدة عغ إيجابضة

  .الذخائي الدمػؾ عمى
 خجمة نػعضة تحدضغ ىي الجدائخ في اإللكتخكنضة اإلشيارات إسيامات بضغ مغ 

 قجرات مغ كالخفع الجدائخؼ  السجتسع أفخاد لكل ككاممة سمضسة تغصضة أجل اإلنتخنت،مغ
 .تجفقيا كسخعة إستعابيا

 أىع خبلؿ مغ السؤسدة سسعة تحدضغ في االلكتخكني التدػيق مداىسة مجػ معخفة 
 كخجماتيا لسشتجاتيا لمتدػيق مؤسدة اؿتعتسجعمضيا التي االلكتخكنضة الصخؽ  كمختمف

 التػاصل مػاقع االلكتخكني، السػقع: خبلؿ مغ سػاء كذلظ الستشػعة كعخكضيا
 .الشرضة االجتساعي،الخسائل

 مشفعة حققتا ألنو كفعالة بامتضاز ناجحة عسمضة يعج االلكتخكني التدػيق أف كسا 

 بصخيقة الػيب مػاقع في كخجماتيا محتػاىا كتقجيع عخض خبلؿ مغ لمدبػف  كافضة

 البضانات عمى الحرػؿ عسمضة عمضو كتديل الدبػف  انتباه تجحب كمبدصة فاعمة

 إلى مايجفعو كتكمفة عشاء دكف  سيمة كشخيقة بدخعة يخيجىا التي كالسعمػمات

 .الذخاء قخار كتبشي االقتشاع

 كاالستسخارية االلكتخكنضة الخسائل خبلؿ مغ السدتخجـ انتباه يجحب االلكتخكني التدػيق 
 .السدتيمظ لجػ السؤسدة عغ حدشة صػرة خمق إلى يؤدؼ مسا السعمػمات عخض في

 عمضو كالحفاظ السدتيمظ إرضاءػ كعل الدػؽ  عمى يختكد نذاط االلكتخكني التدػيق 
 .الدبػف  مع الجائع كالتػاصل االتراؿ خبلؿ مغ كذلظ
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  أصبح السػاشغ الجدائخؼ ال يسمظ ثقة في السؤسدات السحمضة ك تتكػف في ذىشو
صػرة سضئة عشيا ك ذلظ لعجة اعتبارات أبخزىا عجـ تأثضخ السحتػػ اإلشيارؼ لمسؤسدة 

 .عمى السدتيمظ ك عجـ تصابق السحتػػ مع نػعضة الخجمة السقجمة في الػاقع
 

 

 

 



 

 



 

 
 ح 

 :خػػػاتػػسػػػة

    الػكاالت كفي الختاـ كعمى ضػء ما قجمشاه كفي ضل السشافدة القػية التي تذيجىا

اإلعبلنضة فضسا بضشيا استصاعت ىحه األخضخة مػاكبة كل ىحه التغضخات مغ خبلؿ بعث أسالضب 

ججيجة البتكار كترسضع كإخخاج تذكضبلت متشػعة مغ اإلعبلنات بآلضات متصػرة كتقشضات فشضة 

مثضخة، كىحا سعضا مشيا إلثارة اىتساـ رغبات عجد كبضخ مغ الجساىضخ اتجاه العخكض كالخجمات 

السعمغ عشيا، كبحلظ إعتسجت السؤسدة الضـػ عمى اإلشيار اإللكتخكني كأحج اإلستخاتضجضات 

فقج مذ اإلشيار اإللكتخكني .  خاصة بيابكسضةالتشافدضة كأحج السحاكر األساسضة في إكتدا

مختمف الجػانب التي عجة اإلشيار التقمضجؼ عغ الػصػؿ ليا كتصبضقيا، مغ خبلؿ خجماتو 

كعخكضو اليادفة لسعخفة سمػؾ السدتيمظ كمغ ثع تػجياتو كمختمف الػسائل التي تؤثخ فضو في 

 . الػقت كالسكاف السشاسب، كالعسل عمى إشباعيا كتمبضتيا

كتشتيجو ,     بحلظ مثل اإلشيار اإللكتخكني مصمبا ىاما تفخضو التحػالت اإللكتخكنضة

كاالنفتاح عمى السجتسعات , بخامج اإلصبلح اإلدارؼ كسخحمة ضخكرية في ضل العرخ الخقسي

كىػ ما يقتزضو التصػر الحقضقي مغ اجل تحدغ  جػدة  الرػرة  , العالسضة كالتفاعل اإلنداني

بائغ كرسخ الرػرة الجضجة لجييع كذلظ عغ شخيق آلضات ز  اؿبلجػ الجسيػر الخارجي كاستقصا

كالتدػيق اإللكتخكني الحؼ يدعى إلى رسع , الكتخكنضة عمى رأسيع العبلقات العامة اإللكتخكنضة

باإلضافة إلى شبكات التػاصل االجتساعي التي تدعى , صػرة راسخة في عقػؿ الجساىضخ

جاىجة لتحقضق أىجاؼ الجسيػر الخارجي كالعسل عمى أراءىع كذلظ أيزا بغضة تحقضق الخبح 



 

 
 خ 

حضث يزع  خجمات كمشتجات السؤسدة في السختبة األكلى , السادؼ ككدب الجيج كالػقت

.  بالسقارنة مع خجمات السؤسدات األخخػ 
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