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  :املقدمة: أوالً 

ويشـكالن  ،  إن العالقات العامة والتسويق يشكالن معا طريقني للتواصل داخل املؤسسـات 
  .توازناً مشتركاً أو تسويقياً

وينظر للعالقات العامة على أا تكمل دور اإلعالن من حيث إسهامها يف تأسيس مصـداقية   
  . املنتج أو اخلدمات اليت تقدمها الشركة

لعوامل املتعلقة باملؤسسات، فال يكاد أن يكون هناك نشـاطا  وهنا اإلعالن بدوره أحد أهم ا 
جتارياً يستطيع االستمرار و حتقيق األرباح دون أن يكون هناك إعالن، فالشركات اليت ال تعلن عـن  
منتجاا قد تتعرض البتالع الشركات املنافسة هلا و املعلنة بشكل منظم ملبيعاا واليت تفصـح عـن   

إال أن اختيار نوع اإلعالن املناسب الحتياجـات نشـاطك   ، هلك و املستثمرأرباحها لتشجيع املست
واالستقرار على أكثر الطرق فعالية ووفراً إلعطاء املعلومات للعمالء لـيس بـاألمر اهلـني، فهـل     
تستخدمون  التلفاز أم الراديو أم وسائل اإلعالم املطبوعة أم مزيج من كل ذلك حىت تتمكنون مـن  

  بالشكل األمثل؟  استغالل نقودكم 

الغرض من اإلعالن غرض بسيط، أال وهو إبالغ وتعريف املشـترين املتـوقعني باملنتجـات    
واخلدمات وإقناعهم بأن يعملوا ويتصرفوا وفقاً ملا اكتسبوه من معرفة وما وصل إليهم من معلومـات  

مقابلة أو اـيء   قد يكمن هذا التصرف يف االستفسار عن املزيد من املعلومات أو االتصال من أجل
ينفـرد  ! والناتج املتوقع هلذه األعمال من جانب العمالء هو البيع بالطبع، إىل حملك أو الطلب بالربيد

 -أى اإلعـالن   -اإلعالن بالقدرة على توصيل الرسالة بصورة يعتمد عليها وبسرعة وفعالية، وهو 
قات العامة، يسمح لك بالسـيطرة  على العكس من تكتيكات االتصال التسويقية األخرى، مثل العال

ومن هنـا يـربز دور   ، على الرسالة وموضعها وعدد مرات ظهورها ـ مبعىن آخر الكرة يف ملعبك 
  . )١(العالقات العامة يف اإلعالن للمؤسسات التجارية

  

  

  

                                                           
١ www.q8zoom.com/vb/showthread.php?p=37435)١( 



 

  :اإلطار املنهجي: ثانياً

  :مشكلة البحث

العامة لإلعالن يف املؤسسـات  تتلخص مشكلة البحث يف معرفة الدور الذي تقدمه العالقات 
وخلق صـلة وصـل بـني    ، وقدرة العالقات العامة على اإلعالن بشكل منظم ومدروس ، التجارية

   .املؤسسة ومجهورها من خالل اإلعالن

  :أمهية البحث 

  :تتجلى أمهية البحث يف  

  .قدرة العالقات العامة على اإلعالن للمؤسسات التجارية .١

  .العالقات العامة لصاحل اإلعالنالدور اهلام الذي تقدمه  .٢

  .استهداف اجلمهور من خالل اإلعالن عرب العالقات العامة .٣

 .تقدمي صورة عن املؤسسة ومبيعاا دف التعريف وبناء الثقة ا .٤

تعزيز اهلوية املميزة للمؤسسة الذي تساعد على تعرف الناس على املؤسسة ومتييزهـا عـن    .٥
 .  املؤسسات التجارية األخرى

  :أهداف البحث

 .التعرف على العالقات العامة ووظائفها .١

 .معرفة دور العالقات العامة يف املؤسسات التجارية .٢

  . التركيز على دور العالقات العامة يف اإلعالن للمؤسسات التجارية .٣

 .معرفة االرتباط الوثيق مابني اإلعالن والعالقات العامة .٤

 :الدراسات السابقة

  (٢)  ط اإلعالن وصعود العالقات العامةهناك دراسة عن أسباب سقو

   كامربدج بوك ريفيوز

                                                           

(1)www.aljazeera.net/.../8F82A8AE-012B-427B-B3A5-720BFF225DCA.htm 



 

يطرح كتاب آل والورا رايز فكرة كانت ستبدو غريبة لو مت طرحها قبل سنوات، ولكن مـن  
احملتمل أن يكون الكتاب بشرى سارة للعديد من مدراء التسويق والعالقات العامة يف العديـد مـن   
الشركات ممن باتوا يتساءلون مؤخراً عن اجلدوى الفعلية حلمالت اإلعالن املختلفة وما تتكلفه مـن  

فمن جهة هناك العديد من التغريات يف وسـائل اإلعـالن ال سـيما بانتشـار     ،  يزانيات ضخمةم
  . الفضائيات التلفزيونية ووسائل االتصال اإللكتروين

وكذلك درجة اإلغراق اليت يعيشها سوق اإلعالن لدرجة أن اإلعالنات باتت حتتاج تكلفـة  
صداقية اإلعالن وتقبل املستهلك هلـا باتـت   وجهداً مضاعفاً حىت ال تضيع وسط الزحام، كما أن م

   .موضع تساؤل متزايد

وينطلق الكتاب من فرضية أن اإلعالن يسقط ويفقد دوره الذي كان يقوم به قبل ثالثني عاماً، 
وللتدليل على هذا السقوط يبدأ بإبراز نتائج استطالع رأي يبني أنه يف ما تعد املمرضات والصـيادلة  

يف قمة الشرائح اليت يثق ا اتمع فإن أخصائيي اإلعالن ال حيظون سوى بثقة  واألطباء ورجال الدين
من الذين مت استطالع آرائهم ليحلوا يف املرتبة قبل األخرية حيث مل يأت خلفهم سوى الباعة % ١٠

   .٩%املتجولني يف آخر الذيل بنسبة 

ألزماا دون جـدوى،   ويورد الكتاب العديد من الشركات اليت ظنت اإلعالن املكثف حالً
ويقول إن وكالء اإلعالن هم الذين يقفون وراء االعتقاد بأن اإلعالن حيل أزمة، ويقول إن وكـالء  
اإلعالن مثلهم مثل عامل ال يوجد يف حوزته سوى مطرقة لذا حيلو له أن يرى كل املشاكل على أا 

  .أزمام هم باإلعالن عن أنفسهمويلفت النظر إىل أن وكالء اإلعالن قلما يتجهون حلل ، مسامري

وبرأي الكاتبني فإن اإلعالن يف طريقه للتحول لنوع من الفن، فالرسم قبل اكتشاف التصـوير  
  .مل يكن فناً بل وسيلة اتصال ونقل للواقع

ومل ختتف املدرسة الواقعية يف الرسم سوى باكتشاف التصوير الذي أخذ وظيفة الرسم ولكن  
من مهنة قد يلجأ هلا شخص لرسم ذاته ويدفع للرسام أجراً خبساً لكل ساعة هذا أدى لتحول الرسم 

عمل إىل فن وقد مت بالفعل اآلن بيع بعض تلك اللوحات اليت رمست يف املاضي لتوثيق صورة الـبعض  
  .مباليني الدوالرات، واإلعالن عمليا أعظم فنون القرن العشرين

اليت توثق اإلعالن، وعمليا هناك الكـثري مـن   وهناك العديد من املتاحف واملعارض والكتب  
النشاطات اليت حتولت لفن واستعراض كتغيري احلرس يف القصور امللكية يف لندن وركـوب اخليـل،   
واآلن هناك العديد من الشواهد أن اإلعالن يقصد به اإلار واستخدام الشعر والسـوريالية وإثـارة   



 

أن يرتبط بكل ذلك زيادة يف مبيعات السلع الـيت يـتم   الغرائز واستخدام احلبكات السينمائية دون 
  .اإلعالن عنها

فقد أثبتـت  " إنرجيزر"إعالن للعبة األرنب اليت استخدمت لترويج بطاريات  ١٩٩٠يف العام 
استطالعات أن العديد من املستهلكني الذي حيفظون ويعجبون باإلعالن ال يستطيعون التذكر بدقـة  

ويلفت الكتاب النظر أن كـثريا مـن   " دوريسل"أم " إنرجيزر"عنها هي إذا كانت البطاريات املعلن 
اإلعالن ختدم املنتج ككل ال املاركة ذاا، وبالتايل فإن ماركات أخرى سبق هلا حتقيق الشهرة تكسب 

   .%٢٩من السوق وإنرجيزر اليت هلا % ٣٨مردود اإلعالن كما هو حال دوريسل اليت هلا 

عالن أن هدف اإلعالن جذب انتباه املستهلك للسلعة، واحلقيقة واحد من ادعاءات أنصار اإل
وبرأي الكـاتبني  ، أن االنتباه قد يتحقق ولكن االنتباه هو أمر وتوفري القناعة أو احلافز للشراء أمر آخر

  .أن اإلعالن التقليدي ال يهدف جلعل املنتج مشهورا بل يهدف جلعل اإلعالن مشهوراً

سائل اإلعالم لنوع من اآلذان والعيون اليت جتعلها وسيلة ومصـدر  ومع تطور العامل حتولت و
املعلومة للفرد، ويرى الكاتبان أن العالقات العامة اليت تستخدم اإلعالم هي اليت تصنع االسم التجاري 
ال اإلعالن، فعندما تنجح بالوصول لإلعالم تصل لعقل املتلقي، ومثال ذلك شركة مايكروسـوفت،  

مليار دوالر، ويرى الكاتبان أنه ال أحد يشك أنه يف ما لـو مل   ٦٥امسها التجاري بـاليت تقدر قيمة 
تضع مايكروسوفت أي إعالن يف العشرين عاماً املاضية فإا ال زالت ستنجح النجاح نفسه، كما أنه 
ليس صحيحاً أن ضخامة مايكروسوفت سبب شهرا فهناك شـركات مثـل كاردينـال هيلـث،     

توسكو وغريها أكرب من مايكروسوفت وال حتظى بشهرا، أو شركات أخـرى  وليخمان برذرز، و
  . ملايكروسوفت دون أن تكون بذات الشهرة ٢٣مليار دوالر مقارنة بـ ٣٨بلغ دخلها العام املاضي 

وصناعة اسم كتاب أمر آخر، فالعديد من الكتب ال تثري االنتباه عند نشرها مث تـأيت حادثـة   
لتشهر الكتاب وتزيد مبيعاته، ومن ذلك أن يثري رجال دين حتفظات على كتاب إعالمية، ال إعالنية، 

فهذا عملياً يساعد على ترويج الكتاب، ومثال ذلك أن ناشر كتاب يسمى اخليمة احلمراء ويتحدث 
عن موضوعات دينية بأسلوب روائي اقترح على مؤلفة الكتاب رفعه من األسواق لفشـله ولكنـها   

اخامات، وقد جنحت اخلطة فبعد عامني ونصف من نشر الكتـاب حـدثت   اقترحت إهداء نسخ حل
   .ضجة حوله وبالنتيجة بيع حنو مليوين نسخة منه

ومحلة العالقات العامة كثرياً ما تكون بطيئة املسار على عكس اإلعالن الذي يكون إطالقـه  
التراجـع وإال  أشبه بإطالق محله عسكرية يف موعد حمدد وبكثافة كربى يصعب معها التوقـف أو  



 

كانت هناك خسارة كبريه، وعمليا فإن محلة العالقات العامة ميكن تشبيهها باجلبـل وتتكـون مـن    
  . خطوتني، صعود اجلبل ونزوله

فأنت حباجة جلدول زمين ونشاط وجهد للوصول للمطبوعات ووسائل اإلعالم، ودون صـرب  
العامة تستهدف الدماغ وتكوين الصـورة  فإن محلة العالقات العامة ستفشل ال حمالة فحملة العالقات 

العقلية بعكس اإلعالن الذي إذا ما أوكل إليه إطالق ماركة ما فإنه سريكز علـى إثـارة االنتبـاه    
والفضول، ومن مميزات اإلعالم أنه إذا ما استقطب منتج ما اهتمام وسيلة إعالمية ما فـإن وسـائل   

ل اإلعالم سيبدأ البحث عن أبعـاد أخـرى   أخرى ستبحث عنها، ولكن وألغراض التميز بني وسائ
ولكن بعض السلع قد تكون استثنائية وميكـن أن حتظـى بتغطيـة    ، للسلعة إلبرازها مما خيدم السلعة

   .إعالمية جارفة ألن هذه السلعة بالغة االختالف والتميز، من مثل بعض منتجات مايكروسوفت

امل اإلعالن أن يأيت اإلعـالن حمـاوالً   وأحد األخطاء الشائعة اليت يتوقف الكتاب عندها يف ع
تكوين     صوره جديدة للسلعة يف حماولة الجتذاب شرحية أوسع جديدة، من مثـل قيـام شـركة    
أولدزموبيل، وشركة كوكوال بالتركيز على أما يطرحان شيئا جديدا، األوىل سيارة للشباب وعـرب  

، وكوكوال عرب طـرح  " اليت اقتناها والدكأولدزموبيل ليست ذات السيارة "محلة إعالنية، شعارها  
، كال اإلعالنني كان هلما أثر سليب فكال املنتجني مل يصنعا مصـداقية بأمـا   "كوك اجلديدة"شعار 

يقدمان شيئاً جديدا، وعمليا أساءا إلرث املاضي، فكال املنتجني األصليني يستمدان قوما من العراقة 
  .  جماهلماومن أما الشيء األصلي واحلقيقي يف

ويرتبط ذا اخلطأ خطأ آخر هو بناء محلة إعالن باالعتماد على جناح سابق حققته العالقـات  
متديـد  "العامة وتكون مبوجبه اسم جتاري معني خلدمة منتج جديد، وهو اخلطأ الذي يسميه الكتاب 

كة زيـروكس  ، والقائم على طرح منتج جديد باسم منتج آخر ناجح، من مثل قيام شر"خط اإلنتاج
بطرح كمبيوترات بذات اسم زيروكس الذي ارتبط بذهن املستهلك بآالت النسخ الورقي أو قيـام  
شركة أمازون دوت كوم لبيع الكتب مبحاولة استغالل جناحها يف عامل جتارة الكتب عرب اإلنترنـت  

الشركة  خصما للمشتري لتصبح بائعة لكل شيء، ورغم أن% ٣٠القائم أصال على أا كانت تقدم 
ال زالت تربح فإن الربح يف أغلبه يتأتى من الكتب وما يرتبط ا مـن سـلع كأشـرطة الفيـديو     
واألسطوانات الرقمية، ال السلع األخرى، وبرأي الكاتبني كان أجدى بالشـركة أن تسـعى لرفـع    

هلا  بدل الذهاب ملنتجات جديدة ال ميزة تنافسية% ٢٥إىل % ٧حصتها السوقية يف عامل الكتب من 
  .فيها

من النقاط الفنية اليت يطرحها الكتاب لنجاح أي محلة عالقات عامة ملنتج ضرورة احلصـول  
  على اسم الئق، ويقول إن هناك أمساء ال ميكن إال أن تؤدي لفشل املنتج



 

ومن التوصيات لالسم الناجح أن يكون قصرياً بسيطاً سهل التذكر يبسط ويلخـص املنـتج   
سم مما يلجأ إليه جنوم السينما من تغيري أمسائهم فموسيقى االسـم ومقاطعـه   وليس أدل على أمهية اال
  .ودالالته كلها ذات معىن

 :تعريف املفاهيم اإلجرائية

 :تعريف العالقات العامة

إن حماولة وضع تعريف دقيق ألي مصطلح يف جمال العلوم اإلنسانية ليس باألمر السهل وذلك 
تفاوت مدلوالت املصطلح املراد تعريفه من باحث إىل آخر كمـا  لعل من أمهها ، جلملة من األسباب

أن اختالف التعاريف قد ينتج  بسبب تركيزها على عناصر دون أخرى وفقا للزاوية اليت ينطلق منها 
  .الباحث

  :فيستند إىل نقطتني أساسيتني ، أما تعريف العالقات العامة على أا علم وفن 

وهـو اجتـاه فكـري                                        ، املفهوم النظري  لكون العالقـات العامـة  فلسـفة اإلدارة    :أوال

  . املفهوم التطبيقي  أي الوسائل املتبعة لتحقيق تلك الفلسفة: ثانيا

ومن املمكن للعالقات العامة أن تلعب دورا استراجتيا هاما  يف فن اإلدارة من حيـث تنظـيم   
القات بني املؤسسات واالفراد والذين قد يكون دعمهم هلذه املؤسسات جوهريا وحامسا يف حتقيق الع

  .أهدافها

وقد مت تطوير التعريفات اخلاصة بالعالقات العامة من قبل جهات متخصصة يف البلـدان الـيت   
هـذا    وهدفت هذه التعارف إىل حتديد جوهر وخالصة، أضحت فيها العالقات العامة تقليدا عريقا

لكي تنتفع منه اجلهات املهتمة ويف احلقيقة تكثر التعاريف املرتبطـة  ، العمل املسمى بالعالقات العامة 
قامت إحدى مؤسسات البحث يف جمال العالقات العامة بدراسـة  ، ١٩٧٦ففي عام، بالعالقات العامة

  .واسعة للبحث عن تعريف عاملي للعالقات العامة

تعريف خمتلف هلذا االختصاص مما يشري إىل اتسـاع ومشوليـة     خرجت بعدها حبوايل مخسمائة
  . )٣( وظائف العالقات العامة

تعميم أكثر من مخسمائة  تعريف قصـري  ) بيكس هارلو(ولقد حاول الباحث األمريكي الشهري
وعلى أساس ذلك اقترح تعريفه اخلاص بـه   ، اخلاصة منذ بداية القرن العشرين األدبياتتراكمت يف 

  . ل اجلوانب النظرية والتجريبية للعالقة مع الوسط االجتماعيالذي مش
                                                           

 ٣٢صـ،  الدولية السورية ا�كاديمية، ميھوب نزار.د، العامة الع�قات إلى مدخل ٣



 

مدعوة إىل تفعيل العالقات املتبادلـة والتفـاهم    باإلدارةهي وظيفة خاصة " العالقات العامة "
والقيام بإدارة عملية حلل القضـايا أو  ، واالعتراف املتبادل والتعاون بني املؤسسة ومجهورها، املتبادل

  .املسائل املختلف عليها

اجلهـود   "العالقات العامة هـي :أما املعهد الربيطاين للعالقات العامة فقد وضع التعريف التايل
  . "ودة واملخططة واملستمرة إلقامة الفهم املتبادل بني أية منظمة ومجاهريها واستمرارهاملقص

أما مجعية العالقات العامة الفرنسية فقد وضعت تعريفا أخذت به معظم دول اإلحتاد األورويب 
انب شارة إىل اجلولكن ينقصه اإل، وهو جيمع بني مفهومي العمل واإلعالم ، للعالقات العامة ومجعياته

  .النظري للمصطلح

وتطابق ، هي الوظيفة اإلدارية اليت تعمل على تقييم اجتاهات رأي اجلمهور"  العالقات العامة" 
واإلعالم يهدف إىل كسب تفهـم  ، وتنفيذ برامج العمل، سياسات املنظمة واجراءاا مع الصاحل العام

  .اجلمهور للمنظمة وتأييده هلا

  :التعريف التايل للعالقات العامة بتقدميعربياً قامت اجلمعية  السورية 

العالقات العامة هي تلك األنشطة واجلهود املدروسة اليت تقوم ـا الـدول واحلكومـات    "
ووضع االستراتيجيات ، واملنظمات واألفراد من خالل رصد اجتاهات الرأي العام جلماهريها وتقييمها

دف حتقيق التكيف والتفـاهم  ، صال املتبادل واخلطط لتلبية احتياجات تلك اجلماهري عن طريق االت
  .") ٤(والتناغم الذي يؤدي إىل كسب تأييد تلك اجلماهري

  )٥ stir's New Collegiate Dictionary"(قاموس ويستر

النشاطات يقوم ا هيئة أو احتاد أو احلكومة أو أي  موعة منجم":العالقات العامة بأا يعرف
أجل خلق عالقات جيدة وطيبة وسليمة مع اجلماهري املختلفة اليت  من االجتماعيتنظيم يف البناء 

  . ومحلة األسهم، املستهلكني تتعامل معها كجمهور

وأهم ما  ، للمجتمع حىت تكتسب رضاه وكذلك اجلمهور بوجه عام وذلك لتفسري نفسها
املؤسسات أو  هذا التعريف هو أنه مل يقتصر دور العالقات العامة على نوع معني من أشار إليه
 أو على نوع معني من املهن بل أنه أوضح أن العالقات متارس يف كافة املؤسسات واألجهزة األجهزة

 .صناعية أو غريها، املختلفة سواء كانت حكومية أو غري حكومية 

                                                           
 ٣٤صـ، سابق مرجع،  العامة الع�قات إلى مدخل  ٤
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واستخدام كلمـة  ، نشاط من جانب املؤسسات ويؤخذ على هذا التعريف أن العالقات العامة
استخدامها كمرادف لبعض وظائفها مثـل اإلعـالم    مفهوم العالقات العامة أونشاط فيه خلط بني 

مفهوم العالقات العامة أوسـع وأمشـل مـن مفهـوم هـذه       لكن، والدعاية واإلعالن عن املنظمة
دون أن يضفي  اإلنسايناعترب العالقات العامة نوعا من النشاط  كذلك فإن هذا التعريف، املصطلحات

 العلم فهو مل حيدد األسس العلمية اليت تقوم عليها العالقات العامـة باعتبـار أن   عليها طابع الفن أو
ويتطلب للقيام ـا  ، العالقات العامة ال تقوم على االرجتال بل أا تقيس وحتلل وختطط وتنفذ وتتابع

  .أخصائيون مدربون على عملياا

  :للعامة جهودا تبذ ومن التعريفات ما اعتربت العالقات

اجلهود اليت تبذل للتأثري على اجلمهـور عـن   : بأا B.Christian كريسيتيان عرفهافقد 
االعالم املختلفة حىت تكون لديها فكرة صحيحة عن املؤسسة فيساندوا يف أزماا ويف  طريق وسائل

    .أهدافها ويشجعوها يف نشاطها

ف حمدد للعالقات العامـة  وعلماء النفس الوصول إىل تعري وحاول الكثري من علماء االجتماع
اإلدارية املخططة واملرسومة واملستمرة لتنظـيم   أا اجلهود: وكان تعريفها القدمي، ومفهوم حديث هلا

إقامة وتدعيم التفاهم املتبادل بني املنشأة ومجهورهـا حـىت    العمل من قبل املنشآت واليت دف إىل
  .اتمع الذي توجد فيه يتسىن تكيف املنشأة يف

  :ل إىل فن اإلعالنمدخ

  :تعريفه: أوالً 

هو خمتلف مناحي النشاط اليت تؤدي إىل نشر أو إذاعة الرسائل اإلعالنية املرئية  أو املسـموعة  
  ).٦(على اجلمهور لغرض حثه على شراء سلع أو خدمات 

  وسائله: ثانياً

  )٧:(وتتم طريقة اختيار وسيلة اإلعالن بالوسائل التالية

  : الصحف واجلرائد -١-

وميكن تقسيم الصحف من حيث مدى ، وهي كل ما طبع على الورق ووزع يف مواعيد دورية 
  :انتشارها وكيفية توزيعها إىل األنواع التالية 

                                                           
 ٢٠٠٧-٢٠٠٦ط، ١٩٤صـ، التجاري الثانوي الثالث للصف،  والتسويق المبيعات إدارة كتاب ٦
 ١٩٥صـ سابق مرجع ٧



 

وهي الصحف الواسعة االنتشار وتوزع على مستوى الدولة : الصحف األهلية أو العامة .١
 . كلها

 .لصاحل العاملني يف مهنة معينةوهي اليت تصدر : الصحف املهنية  .٢

 .وهي الصحف اليت تصدر لتوزع يف منطقة معينة: الصحف اإلقليمية .٣

 .وصحف تصدرها هيئات معينة ألعضائها أو ذوي العالقة: الصحف اخلاصة  .٤

  : التلفزيون  -٢-

جتمع وسيلة اإلعالن بالتلفاز بني خصائص اإلذاعة والسينما وذلك باعتبارها وسـيلة مسعيـة   
كما أنه ، إال أن املشاهد للتلفاز يكون أكثر راحة وحترراً أثناء مشاهدته للربامج واإلعالنات، يةوبصر

  .يتاح لألسرة كلها أن تشاهد تلك الرسالة اإلعالنية

  :اإلذاعة -٣-

اإلذاعة وسيلة مسعية يتسع فيها اال للشرح الوايف واالتصال باملستهلكني املرتقبني بأسـلوب  
  .لشخصييشبه اإلتصال ا

  :الربيد املباشر -٤-

يعترب من الوسائل اليت تنقل الرسائل اإلعالنية املطبوعة إىل مستهلكي السـلع واخلـدمات أو   
  .املتعاملني فيها ويف جمال إقامتهم أو مقر أعماهلم

  :الطرق ووسائل نقل الركاب -٥-

لقد استخدمت هذه الوسيلة منذ القدم حيث بدأ ظهورها على شكل الفتات توضـع أعلـى   
  . مث اتسع استخدامها ليشمل الطرق ووسائل نقل الركاب، مداخل احملالت التجارية

األشكال ، اللوحات املنقوشة، امللصقات:وتتخذ هذه الوسيلة بشكل عام ثالثة أشكال رئيسة هي
  .املضيئة

  

  

  

  



 

 :العوامل اليت تؤثر يف اختيار وسيلة اإلعالن: ثالثاً

  )٨: (وهناك  جمموعة  من العوامل حتدد اختيار وسيلة اإلعالن وهي

  :هدف الرسالة اإلعالنية  -أ

فقد يكون مـن املفضـل   ، إذا كان اهلدف هو الوصول إىل أكرب شرحية ممكنة من املستهلكني
ميكن اإلعالن ، )مثالً(هو الوصول إىل حمتريف التصويرأما إذا كان اهلدف . استخدام اإلعالن التلفزيوين

  .عن آالت التصوير يف الصحافة املتخصصة 

  :خصائص املستهلكني املستهدفني -ب

تقرأ الصحف فلن حيقق اإلعـالن   إذا كانت الغالبية العظمى من املستهلكني جتهل القراءة أو ال
  .الصحفي هدفه

  :طبيعة املنتج املعلن عنه -ج

بينما يفضل استخدام التلفزيون يف ، سلع الصناعية يفضل استخدام االت املتخصصةيف حال ال
  . حال املنتجات االستهالكية

  :التكلفة  -د

تلعب التكلفة دورا مهماً يف اختيار الوسيلة اإلعالنية ولكن من اخلطأ النظر إىل التكلفة بشكل 
تلفزيونية أعلى من محلة إعالنية صحفية ولكـن  معزول عن املردودية  فقد تكون تكلفة محلة إعالنية 

  .قد يصل اإلعالن التلفزيوين إىل عدد أكرب بكثري من املستهلكني

  :متطلبات الرسالة اإلعالنية -هـ

قد حيتاج إيصال فكرة الرسالة للجمهور إىل استخدام بعض املؤثرات اليت ميكـن أن تتـوفر يف   
وهنـا  ، الرسالة  وجود الصوت والصورة واحلركـة  فمثالً قد تتطلب . بعض الوسائل دون األخرى

  .البد من استخدام التلفزيون أو السينما إليصال الرسالة اإلعالنية

  :وظائف اإلعالن وأنواعه

  ) ٩:(وظائف اإلعالن وأنواعه

  :بشكل عام ميكننا حتديد وظيفتني أساسيتني لإلعالن مها

                                                           
 ٢٠٠صـ، سابق مرجع،  والتسويق المبيعات إدارة كتاب ٨
 ٢٠١صـ،  سابق مرجع، والتسويق المبيعات إدارة كتاب ٩



 

  واخلدماتحث املستهلكني املرتقبني على اقتناء السلع  .١

يئة املستهلكني املرتقبني حبيث يتقبلون تلك السلع واخلدمات وهم يف حالـة مـن الرضـا     .٢
  :ومن وجهة نظر الوظائف التسويقية لإلعالن ميكن تقسيمه إىل مخسة أنواع هي، العقلي والنفسي

  :اإلعالن التعليمي )١

أو ، وجود يف السوق من قبلوهو اإلعالن الذي يتعلق بتسويق السلع اجلديدة اليت مل يسبق هلا 
السلع القدمية املعروفة اليت ظهرت هلا اسـتعماالت او اسـتخدامات جديـدة مل تكـن معروفـة      

ووظيفة هذا اإلعالن هي أن يعلم اجلمهور خصائص السلع اجلديدة أو ما جيهلـه مـن   . للمستهلكني
  .اخلصائص اجلديدة لسلعة معروفة

  :اإلعالن اإلرشادي أو اإلخباري )٢

خلص يف إخبار اجلمهور باملعلومات اليت تيسر له احلصول على الشـيء  :ووظيفة هذا اإلعالمي
باإلضافة إىل إرشاد اجلمهور إىل كيفية إشباع ، املعلن عنه بأقل جهد ويف أقصر وقت وبأقل النفقات 

 . حاجاته

  :اإلعالن اإلعالمي  )٣

معني من السلع أو اخلـدمات   أو نوع، وهو اإلعالن الذي يهدف ويعمل على تقوية صناعة ما
وذلك بتقدمي بيانات للجمهور يؤدي نشرها بني أفراده إىل تقوية الصـلة بينـهم   ، أو إحدى املنشآت

  .وبني املعلن

  :اإلعالن التذكريي )٤

واهلدف منه تذكري الناس ا والتغلـب  ، وهو اإلعالن الذي يتعلق مبوضوعات يعرفها اجلمهور
وحلثهم على إشباع حاجام عن طريق ما يعلن عـن املوضـوع يف   ، على عادة النسيان لدى البشر

  .الوقت املناسب إلشباع تلك احلاجات

  :اإلعالن التنافسي )٥

يتعلق هذا النوع من اإلعالن بالسلع أو اخلدمات ذات املركز الوطيد يف السوق واليت تكون قد 
  .أخرى معروفة أو بالسلع اجلديدة اليت تنافسها سلع. ظهرت منتجات أخرى منافسة هلا

  



 

  )١٠(: مراحل إنتاج الرسالة اإلعالنية الفعالة

  :املرحلة األوىل

جيب يف البداية حتديد خصائص اجلمهـور الـذي   ): اجلمهور املستهدف(حتديد هدف الرسالة
  .تستهدفه الرسالة اإلعالنية واالستناد إىل هذه اخلصائص لتحديد مضمون وشكل الرسالة

  :املرحلة الثانية

أي ، يتم حتديد مضمون الرسالة، حسب خصائص اجلمهور املستهدف:حتديد مضمون الرسالة 
  . الفكرة أو األفكار واملعلومات املراد إيصاهلا

إذا كان اإلعالن خيص جهاز احلاسوب وكان اجلمهـور املسـتهدف هـم    : فعلى سبيل املثال
األلعـاب والـربامج   (وظيفة الترفيهية فقد يكون من املفضل التركيز على ال، األطفال يف سن املراهقة

  ).التثقيفية على األقراص الليزرية

فمن املفضل أن تركز الرسالة اإلعالنيـة  ، أما إذا كان اجلمهور املستهدف هم رجال األعمال
  .على دور احلاسوب يف حتسني اإلنتاجية وتوفري الوقت

  :املرحلة الثالثة

كلمات والصور واأللوان واألشكال واألصوات يقصد بشكل الرسالة ال: حتديد شكل الرسالة 
  . وغريها من العوامل اليت تستخدم لنقل مضمون الرسالة

  :املرحلة الرابعة

األفالم يف حالة (يتم تصميم عدمن البدائل ، بعد حتديد مضمون وشكل الرسالة: تصميم البدائل
تسمح باختيار درجة فاعلية كل وتقييمها من خالل بعض الدراسات النوعية اليت ) اإلعالن التلفزيوين

  .من هذه البدائل

ترتكـز  ، أي قدرا على حتقيق اهلدف منـها ، سات على أن قيمة الرسالة اإلعالنيةوتدل الدرا
  :على ثالثة عوامل هي

 .القدرة على جذب انتباه املستهدف : اجلاذبية 

  . قدرة على إظهار التمايز أو درجة اخلصوصية:التمايز 

  .قدرة على إعطاء طابع املصداقيةال :املصداقية 

                                                           
 ٢٠٣صـ،  سابق مرجع،  والتسويق المبيعات إدارة كتاب ١٠



 

أو رمبا تؤدي إىل رفـض  ، تسمح عملية االختيار بتحديد البديل األفضل
 .والبدء من جديد للوصول إىل بديل مناسب حيث يتم اعتماده وتنفيذه

  

  

تسمح عملية االختيار بتحديد البديل األفضل: اختيار البديل املناسب
والبدء من جديد للوصول إىل بديل مناسب حيث يتم اعتماده وتنفيذه، 

 ١١مراحل تصميم الرسالة اإلعالنية التايلثل الشكل 

  

                                         

  ٢٠٥ ص،  سابق مرجع،  والتسويق

  :املرحلة اخلامسة 

اختيار البديل املناسب
، مجيع البدائل املعدة

ثل الشكل ميو 

  

  

 

                                                          
 المبيعات إدارة كتاب ١١



 

  :الفرق مابني العالقات العامة واإلعالن

مستهدفة بذلك الوصول إىل أكرب عدد من  تستخدم محالت اإلعالن العديد من وسائل االتصال
العالقات العامة عن اإلعالن من ناحية أن هذا األخري  املشترين لالعالن عن بيع بأقل األسعار وختتلف

  أو جزء من الوقت يف اإلذاعة والتلفزيون ،  من الدورات إىل شراء مساحة يف دوريةيلجأ 

أو اإلعالن عن بيع املنتجات واليت قد تتفق أو تتفق مع  وذلك من أجل التعبري عن وجهة نظر
 .املستمع يستقبل رسالة مدفوعة األجر ذلك أن القارئ أو،  املذيع وجهة نظر الناشر أو

يعد عامال مساعدا لربامج  عالنات مسعة طيبة للمصنع أو السلع وهلذا فإن االعالنوقد تعطي بعض اال
  العالقات العامة

يلعب دورا ملموسا يف برنامج  ومع ذلك فإن اإلعالن خيتلف عن العالقات العامة وإن كان
  .العالقات العامة

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  :اإلطار النظري للبحث: ثالثاً

  :التجاريةاملؤسسات : املبحث األول

الشركة هي عقد يلتزم مبقتضاه شخصان أو أكثر بأن يساهم كل منهم : املؤسسة التجارية هي
الربح بتقدمي حصة من مال أو عمل، القتسام ما قد ينشأ عن املشروع من ربح  يف مشروع يستهدف

  .خسارة أو

 املايل إىلوتنقسم الشركات التجارية بدورها ومن حيث قيامها على اإلعتبار الشخصي أو 
 والشركة التجارية وحدها هي اليت. شركات أشخاص وشركات أموال وشركات ذات طبيعة خمتلطة

مىت توقفت  تكتسب صفة التاجر، وتتحمل اإللتزامات املترتبة على هذه الصفة وختضع لنظام اإلفالس
  ١٢.التجارية عن دفع ديوا

 ١٣) (دور العالقات العامة يف املؤسسات: املبحث الثاين

لكي نوضح الدور  الذي تلعبه  العالقات العامة يف املؤسسات رأينا أن نبدأ بتقدمي  مثال 
  مستمد مباشرة من عمل إحدى املؤسسات التجارية الربيطانية وامسها باركليز

تعترب هذه املؤسسة إحدى أكرب ، واليت يقوم بتمويلها البنك الربيطاين املعروف بإسم باركليز
قامت هذه املؤسسة بتأسيس مشروع ملساعدة الفتيات . ل التعليم  يف بريطانيا املؤسسات اليت متو

حبيث ينخرطون يف نشاطات ، والفتيان يف املدارس الثانوية على اإلسهام يف العمل االجتماعي
، اجتماعية من شأا أن تنمي لديهم املهارات واملقدرات اليت ختوهلم خدمة جمتمعهم ونفعه الحقاً

نية اليت يستغرقها متويل مثل هذا املشروع  قد تستمر أحياناً مخس سنوات متواصلة ختصص الفترة الزم
يتقدم الفتيان ، خالهلا املؤسسة مبلغا معيناً ترصده للمتقدمني الراغبني يف االخنراط  يف هذا املشروع

ة منهم لتباشر والفتيات بطلبام عرب مدارسهم  وبعد أن تتسلم املؤسسة الطلبات تقوم باختيار جمموع
  .بتدريبهم على التعامل مع قضايا متعلقة باتمع احمليط م بوجه خاص

يهتم ، إن دعم البنك الربيطاين باركليز للمشروع ماهو إال جزء من جممل نشاطاته األخرى
  . األمرالبنك بتمويل املؤسسة  التزاما منه مبسؤوليته جتاه اتمع وامتثاالً للبنود والنصوص اخلاصة ذا 

إن دعمه ومتويله  لتلك املؤسسة تربز البنك يف صورة حسنة وتؤكد شعوره مبسؤوليته جتاه 
  . وكانت النتائج اليت حققها البنك واملؤسسة اليت تولت املشروع مشجعة واجيابية، اتمع

                                                           

(1)www.lawoflibya.com/forum/f54/t198.html 
 ١٣صـ،  العربي المعھد سلسة، كتشن فيليب، "والتطبيق المبادئ بين العامة الع�قات" كتاب ١٣



 

وما أذاعته وسائل اإلعالم عن نشاطات باركليز البنك ، هذه هي خالصة مكاتبته الصحف
  . سة اليت تولت املشروعواملؤس

إن مثل املثال يساعدنا على التوصل إىل االستنتاج اآليت الذي سنطرحه هنا مقدمة هلذا الفصل 
بعد أن نلخصه يف مجلة مفادها أننا جيب أن نعامل العالقات العامة معاملة التخصص اإلداري 

  .أوختصص  يف شؤون اإلدارة

تفاهم املشترك بني املؤسسات واألفراد املعنيني وحتافظ العالقات العامة تم بتحقيق حالة من ال
فهي تقوم بتحليل وتفسري القضايا اليت ، والعالقات العامة أيضاً وظيفة استخباري ، على دميومتها

 .تظهر يف الوسط احمليط باملؤسسة ودراسة ما يترتب عليها من عواقب حمتملو للمؤسسة واألفراد

ة  املؤسسات على تصور وتنفيذ أهداف من شاا أن حتظى وتم العالقات العامة مبساعد
بالرضى والقبول االجتماعي وبذلك حتقق توازنا بني املصاحل التجارية للمؤسسة و مسؤوليتها جتاه 

  .اتمع

  :)مجعية اإلمناء والتطوير منوذجاً (تطبيق عملي محلة : املبحث الثالث 

أصبح من الواضح  ت اإلعالنية وكيفية عملهاولكن قبل كل شيء جيب أن نعرف ماهية احلمال
فهو السالح االتصايل ، لنا أن اإلعالن هو جزء أساسي للجهود التسويقية بالنسبة ملعظم الشركات

احلرج الذي يهدف إىل التعبري عن اجلهود املبذولة يف االستراجتيات  التسويقية لرسم صورة ذهنية طيبة 
ولن يتم ، متكنها يف النهاية من حتقيق أهدافها الربيعية التسويقية، عن الشركة لدى اجلماهري املختلفة

 .ذلك إال يف إطار نشاط إعالين خمطط على أساس علمي سليم

إذن اإلدارة احلكيمة للمنظمات أو الشركات هي اليت تأخذ يف اعتبارها أن عملية اختاذ 
عتبارها كل اجلوانب التسويقية القرارات وختطيط النشاط اإلعالين واحلمالت اإلعالنية تأخذ يف ا

وأن التخطيط اإلعالين هو يف الواقع حمصلة تفاعل ، واالتصالية والسلوكية واالبتكارين وحىت التنظيمية
  ١٤.العناصر اخلاصة ذه اجلوانب

لنجاح النشاط ، فإن ختطيط الربامج واحلمالت اإلعالنية من املتطلبات األساسية، وبناء عليه
  .وبالتايل لنجاح النشاط التسويقي ككل، اإلعالين

  

  

                                                           
 ا=ع�نية الحم�ت تخطيط. المعراوي أميمة.د ١٤



 

   :( Advertisiing compaign)يةاإلعالن احلملة:  

عبارة عن برنامج إعالين أو جمموعة من األنشطة واجلهود اإلعالنية املوجهة إىل فئات  :هي 
يف فترة ، اليت تسعى إىل حتقيق أهداف حمددة -احلاليني واملرتقبني -معينة من املستهلكني املستهدفني

  .زمنية معينة يتم خالهلا التركيز على عدد من الرسائل اإلعالنية

  :حملة اإلعالنية متيزها عن اإلعالنات الفرادى وهيإذن هناك عدة خصائص لل

  .التركيز على عدد معني من الدعاوي اإلعالنية  •

  .انتشار احلملة يف أكثر من وسيلة إعالنية •

  .الوصول إىل فئات مستهدفة من اجلماهري •

  .متتد احلملة اإلعالنية عادة فترة من الزمن قد تصل إىل سنة أو أكثر •

  :إلعالنيةأساليب ختطيط احلمالت ا

  :أسلوب اخلطة املستمرة

وقد تكون الرسالة اإلعالنية ، حيث يتم توجيه الرسالة اإلعالنية إىل اجلمهور طوال مدة احلملة
تتضمن معلومات وبيانات يتم تكريرها يف الوسائل اإلعالنية املختارة ، ال تتغري أثناء تلك املدة، واحدة

وال ، جموعة من الرسائل نركز كلمنها على فكرة إعالنية معينة أو قد تتناول احلملة ، لنشر اإلعالنات
  .إال أا تصدر من معلن واحد، عالقة بني الواحدة واألخرى

  :اخلطة ازأة أسلوب

 وتقوم خبدمة أكثر من هدف، السوق اليت تتبىن مفهوم قطاعية للشركات األسلوبويصلح هذا 
تشترك كل فئة يف عدد من ، ومن مث ميكن تقسيم املستهلكني إىل فئات متباينة، سوقي يف وقت واحد

  ، أو سلسلة من الرسائل لكل فئة مستهدفة، ومن مث يتم إعداد رسالة إعالنية، اخلصائص

، ختتلف عن اموعة األخرى، وحتتوي كل رسالة على جمموعة من املعلومات ونقاط التركيز
ومن مث جتزأ احلملة إىل عدة جمموعات حبيث ، ب طبيعة اجلمهور املستهدف وخصائصهوذلك حس

  .تقوم كل جمموعة مبحاولة التأثري على قطاع معني من املستهلكني

 :أسلوب اخلطة املتكاملة

تعمل كل منها على حتقيق هدف مرحلي ، ويقوم هذا األسلوب على أساس جمموعة من األفكار
ومن مث يقسم اهلدف إىل ، ولكن يف إطار هدف واحد يف النهاية تعمل احلملة على حتقيقه، أو جزئي



 

وحتتوي كل رسالة على فكرة ، جمموعة من األهداف الفرعية حبيث تعد جمموعة من الرسائل اإلعالنية
  .معينة

حىت إذا ما اكتمل تنفيذ احلملة ، ويكون هناك نوع من التتابع يف األفكار، وتقوم مبعاجلتها
 .اإلعالنية تكون جمموعة األفكار قد حققت اهلدف النهائي من احلملة

 :خطوات ومراحل ختطيط احلملة اإلعالنية

ت الضرورية الالزمة إن عملية التخطيط اإلعالين كعملية مستقلة تستلزم جمموعة من القرارا
  . لنجاح اخلطة اإلعالنية

وميكن أن نطلق على هذه القرارات لفظ ومكونات املزيج اإلعالين وتتصف هذه القرارات 
حيث أن التخطيط لكل خطوة يستلزم بالضرورة األخذ باالعتبار ، بالتعاونية والتكامل بني خطواا

 اخلطوات األخرى املكونة لذلك املزيج 

  عرض ملراحل ختطيط احلملة اإلعالنية يف اخلطوات اآلتيةوميكن أن ن

 .حتليل السوق  ومجع العالقات  .١

  .حتديد األهداف اإلعالنية .٢

 .حتديد خمصصات اإلعالن .٣

  :تنمية االستراتيجيات اإلعالنية املتعلقة باجلوانب اآلتية .٤

 .اختيار الوسيلة �

 .خلق وحتديد الرسالة �

 .حتديد شكل احلملة اإلعالنية �

  .ملة اإلعالنية من حيث احلجم والتكرارجدولة احل �

 .تنفيذ احلملة اإلعالنية �

 .متابعة احلملة اإلعالنية وتقييم نتائجها �

  : وسنتناول هذه اخلطوات بالتفصيل على الشكل التايل

  :حتليل السوق ومجع املعلومات : أوالً 

  :وتفيد هذه اخلطوة يف اإلجابة على سؤالني رئيسني مها



 

  أين حنن اآلن ؟ ١- 

  ملاذا حنن هناك ؟ ٢- 

 :حتديد األهداف اإلعالنية  -ثانياً

ألنه يكفل وضوح الرؤية من ، يعترب حتديد األهداف اإلعالنية اخلطوة األساسية  يف العملية اإلعالنية
 حيث املهام اليت يتعني على اإلعالن أن حيققها يف الفترة التالية

  :ديد األهداف اإلعالنية  أمهها وهناك جمموعة من االعتبارات تتحكم يف عملية  حت

  .إطار األهداف التسويقية والتروجيية باملنشأة •

  .دورة حياة السلعة أو اخلدمة املعلن عنها •

  .نطاق السوق الذي ختدمه السلعة واخلدمة •

  ).التنافسية واالقتصادية(الظروف العامة  •

  .املرحلة اإلعالنية اليت متر ا السلعة واخلدمة •

 :صصات اإلعالن حتديد خم –ثالثاً 

ختتلف خمصصات اإلعالن من منشأة إىل أخرى باختالف األهداف اليت تسعى احلملة إىل 
  .كذلك حسب طبيعة السلعة املعلن عنها وهيكل الصناعة أو السوق املستهدف باإلعالن ، حتقيقها

 :تنمية االستراتيجيات اإلعالنية : رابعاً 

وتصميم النواحي ، بكل القرارات الفنية واملتعلقة بإعداد الدعاوى اإلعالنية اخلطوةتتعلق هذه 
 الفنية واالبتكارية اخلاصة باإلعالن وإخراجه وكذلك القرار اخلاص باختيار الوسائل اإلعالنية

 :وهنا البد من التعرف على أساليب تقييم الرسالة اإلعالنية 

 .من أن وضوح املعاين واألفكار اليت تقدمها الرسالة التقييم السابق للرسالة اإلعالنية للتأكد •

  .لتقييم املرحلي أو اجلزئي الذي يكون على امتداد الفترة الزمنية من تنفيذ احلملة اإلعالنيةا •

 .التقييم الالحق للتعرف على النتائج اليت حققتها احلملة  •

  خمطط احلملة اإلعالنية

 .حتليل السوق ومجع البيانات  -١

  .األهداف اإلعالنية  حتديد -٢



 

  .حتديد خمصصات اإلعالن -٣

  :تنمية االستراتيجيات اإلعالنية املتعلقة باجلوانب اآلتية  -٤

  .اختيار الوسيلة �

  .خلق وحتديد الرسالة  �

  .حتديد شكل احلملة  اإلعالنية �

  .جدولة احلملة اإلعالنية من حيث احلجم والتكرار �

  .تنفيذ احلملة اإلعالنية  �

 .اإلعالنية وتقييم نتائجها متابعة احلملة �

  حتليل السوق ومجع البيانات 

  :املنافسون 

، تأسست اجلمعية عام ) N.G.O's(هي إحدى اجلمعيات األهلية يف دمشق  :مجعية أصدقاء دمشق
، وكان اهلدف من إنشائها العمل على محاية ٢٣/٣/١٩٧٧تاريخ  ١٠٢٥وشهرت برقم  ١٩٧٧

وحميطها احليوي واحملافظة على طابعها والعمل على جتميلها من خالل لتارخيية وتراثها ادمشق وآثارها 
  .التعاون مع اجلهات احلكومية املختصة

وتالقي مجعية أصدقاء دمشق ومنذ تأسيسها جتاوب املواطنني واجلهات املسؤولة املتفهمة 
 واألطباء ألهدافها وتطلعاا، وتضم اجلمعية يف عضويتها ما ينوف عن األلف عضو من املهندسني

واحملامني وأساتذة اجلامعات واملدرسني واملثقفني اآلخرين بينهم عدد من الوزراء واملسؤولني يف خمتلف 
 . جهات الدولة

متارس اجلمعية نشاطها من خالل تنظيم احملاضرات والندوات واللقاءات اليت تبحث فيها أمور 
احملافظة على بيئتها وطابعها إضافة إىل ندوات املدينة املختلفة وتتحدث عن تارخيها وتراثها وأساليب 

وحماضرات يف األمور الثقافية العامة اليت حياضر فيها عدد من كبار املثقفني واملطلعني وأساتذة 
اجلامعات، كما تنظم اجلمعية لقاءات عامة مع املسؤولني احلكوميني الستعراض األعمال اليت تقوم ا 

  .خدمة املدينة والبحث معهم يف األمور اليت م املدينة وسكاا اجلهات اليت تتبع هلم يف سبيل 

كما تنظم اجلمعية سنويا جمموعة من املعارض يف الفن التشكيلي والتصوير الضوئي تبحث يف 
  .أمور ختص املدينة ومعاملها وصناعاا التراثية، كما تنظم معارض يف اخلط العريب أيضا



 

ويا جمموعة من األمسيات املوسيقية التراثية تتعرض فيها إىل ومن جهة أخرى تنظم اجلمعية سن
التراث املوسيقي الدمشقي والسوري األصيل، كما تنظم جمموعة من الرحالت والزيارات إىل املناطق 

   .األثرية املختلفة يف سوريا

البيئية غري  اترائدة املنظم ١٩٩٢أسست يف عام تعترب هذه اجلمعية اليت ت :مجعية محاية البيئة السورية 
  .احلكومية اليت تعىن حبماية البيئة واحلفاظ على الثروات الطبيعية يف سورية

إن الغاية األساسية جلمعية محاية البيئة السورية كمنظمة غري حكومية : األهداف الرئيسية للجمعية 
  : هي 

االرتقاء بوضع البيئة وتعزيز ودعم إجراءات وبرامج محاية البيئة واحلفاظ على الطبيعة وصيانتها * 
  . والتخفيف من عوامل التلوث واألخطار احملدقة باحمليط احليوي احمللي والعاملي

على  االستثمار واالستفادة املتبصرة واحلكيمة وبعيدة النظر للمصادر الطبيعية الوطنية، واالعتماد* 
وسائل وطرق اإلنتاج السليمة والرؤوفة بيئياً، ومراعاة أسس التنمية املستدامة يف أي خطط أو 

  . مشاريع صناعية
محاية ما تبقى من غابات، حيوانات ونباتات مهددة بالزوال والفقدان من سجل التنوع احليوي * 

التضاريسي والبيولوجي واعتبارها الوطين والدفاع ما أمكن عن املناطق الطبيعية املتبقية ذات الغىن 
  . كمحميات جيب احلفاظ عليها لألجيال املستقبلية

توعية الناس العتماد أساليب حياة ومعيشة سليمة بيئياً وال تضر أو تلوث حميطهم الذي يعيشون * 
  . فيه
التقنيات  التنبيه والتحذير من كثري من األخطار البيئية والصحية املترتبة واملرافقة العتماد بعض* 

 . والتجهيزات احلديثة

  : حملة عن بعض نشاطات وفعاليات مجعية محاية البيئة السورية

لقد قامت مجعية محاية البيئة السورية بالعديد من املشاريع واحلمالت والربامج اليت دف 
لتحقيق أهداف وخطط اجلمعية الواردة يف نظامها الداخلي وقرار إشهارها، وميكن إجياز بعض 

 :ملشاريع الرئيسية اليت نفذا اجلمعية يف الفترة املاضية واليت بدأت بتنفيذها ا

تنظيم وإقامة محلة للتشجري والنظافة يف بلدة صيدنايا القريبة من دمشق وبالتعاون مع حمافظة  •
  . ريف دمشق



 

وري أقيمت محلة توعية وتثقيف ونشر للمعرفة والرسائل البيئية بني خمتلف شرائح اتمع الس •
 ٥٠X70 cmبقياس ) عشر بوسترات(متثلت يف بوسترات أو ملصقات حائطية ملونة 

  .وبطباعة وتصميم أنيق وحتت عشر عناوين بيئية خمتلفة 

البيئة كما يراها (مت تنظيم مسابقة لرسوم األطفال دون اخلامسة عشر من العمر حتت عنوان •
 . )ويتمناها األطفال

إضافة إىل العديد من النشاطات والفعاليات واملشاركات يف معرض الزهور حبديقة تشرين،  •
وعشرات الندوات وورشات العمل ) ٢٠٠٦- ٢٠٠٤(وملتقى ومعرض البيئة السوري 

واملؤمترات واالجتماعات البيئية والتنموية على الصعيد احمللي والعريب والدويل، حيث تدخل 
بكات حملية ومتوسطية متخصصة بالبيئة، ومعترف ا من اجلمعية يف عضوية جلان وش

    .منظمات دولية

 : حتديد األهداف اإلعالنية

 تعريف اجلمهور باجلمعية وأعماهلا ورسالتها وأهدافها وإجنازاا •

  .مشاركة مجيع الفئات العمرية بتحقيق أهداف اجلمعية اليت ختدم اتمع والوطن  •

  .لدى اجلمهور املستهدف ترسيخ صورة اجلمعية ورسالتها  •

  .خلق جسر من التفاعل البناء بني مجعية اإلمناء والتطوير ومجهورها  •

  حتديد خمصصات اإلعالن واإلستراتيجية اإلعالنية

على امليزانية  املخصصة بإمكان مجعية اإلمناء والتطوير أن تعتمد يف حتديد خمصصات احلملة  
  :وتتضمن اإلستراتيجية ما يلي ، لإلعالن

االتفاق مع شركة متخصصة بالدعاية واإلعالن لتصميم بروشورات احلملة واإلعالنات  •
  .الطرقية وترافق الربوشورات احلملة كاملة 

  .إنشاء موقع متطور وجعله تفاعلياً مع اجلمهور وختصيص مكان للحملة اإلعالنية  •

واستخدام خدمة  ختصيص كادر خبري بنشر املواد اإلعالنية على مواقع الشبكة العنكبوتية •
  .اإلمييل 

  .إخراج أفالم وثائقية بأعمال وإجنازات اجلمعية عن طريق أحد أعضائها املتخصصني  •

  .للتعريف باجلمعية ) ويف قاعات اجلامعات  –يف مقر اجلمعية ( إقامة ندوات وحماضرات  •



 

  .ف إيصال األفكار اإلعالنية للحملة عن طريق قادة الرأي العام لدى اجلمهور املستهد •

على الوسائل املسموعة واملرئية ) رسالة احلملة  –بروشور  –فيديو ( عرض املواد اإلعالنية  •
  .واملكتوبة 

  اجلمهور املستهدف

 .مجيع الفئات العمرية والشرائح املختلفة من النساء والرجال يف حمافظة دمشق وريفها 

   حتديد الرسالة

احلملة يف مجيع وسائلها املرئية والطباعية خيصص لكل فترة إعالنية رسالة صغرية ترافق 
 .واإلذاعية واملكتوبة 

  : وحتدد الرسالة التالية كرسالة عامة ودائمة جلمعية اإلمناء والتطوير

  ) مساعدة مجيع أفراد اتمع  نساًء و رجاالً على تنمية قدرام ومعرفة واجبام البيئية واالجتماعية(

 :ترافق احلملة  ومن بعض الرسائل اليت جيب أن

  )معاً لتنمية مستدامة وبيئة أفضل ( -١

  ) جمتمع مترابط وبيئة أمثل  -٢

  ....وأخرى تذكر  -٣

 حتديد شكل احلملة 

ة مبقتضاه بداية قوية مث وهو الشكل الذي تبدأ فيه احلملة اإلعالني.تكون متغريااللكترونية
  . ومن مث تقوى مرة أخرى وتتناقص وفقاً ألهداف احلملة ،تتناقص

   تنفيذ احلملة

 جيتمع كادر متخصص بدراسة األفكار اإلعالنية لوضع اخلطوط الرئيسة للحملة

 متابعة احلملة وتقييمها 

  :من خالل 

 

ة و قياس فعالية احلملة من خالل االستبيانات اليت ستوزع على اجلمهور قبل و خالل فترة احلمل -١
  .بعدها وكذلك االستبيانات االلكترونية 



 

  ) .العدد والتقييم ( متابعة الكادر املتخصص باملواقع واإلمييالت للجمهور االلكتروين  -٢

  .....أمور أخرى تذكر  -٣

  وبعد هذه احلملة توصل الباحث إىل عدة أمور ومنها

العامة واخلدمات االستشارية أن النشاط اإلعالين يف وسائل اإلعالن املختلفة والعالقات  )١
 .واإلعالمية هي من جمال عمل الوكاالت اإلعالنية

، ودف احلمالت اإلعالنية إىل التعريف باملنتجات واخلدمات اجلديدة أو القائمة بالفعل )٢
 .وتعزيز صورة الشركات واملؤسسات يف أذهان اتمع وزيادة املبيعات هو اهلدف التهائي

 اإلعالن عند تلجأ الشركات لوكاالت )٣

 دخول سوق جديد يلزمه الكثري من التمهيد واإلعالن  •

 تقدمي منتج جديد •

 إعطاء دفعة لتنشيط منتج موجود بالفعل يف السوق •

 عند دخول منافسني جدد يف السوق من نفس احملال •

 عند زيادة اإلنفاق اإلعالين •

 شركات الكربىوأقسام اإلعالن بال، والذي يقوم باإلعالن وكاالت اإلعالن املستقلة )٤

واجلرائد واالت ودور النشر واملكاتب ، وأقسام العالقات العامة بالشركات واملؤسسات
 .املتخصصة باإلعالن

  

  

  

  

  

  

  



 

  .النتائج والتوصيات: رابعاً

وكيفية عمل احلمالت اإلعالنية ،  لقد قام الباحث بالتعرف على دور العالقات العامة يف املؤسسات
وقد وضع الباحث أهداف متكن املؤسسة ، االرتباط الوثيق بني العالقات العامة واإلعالنومعرفة ، هلا

  .من اإلعالن بالشكل الذي جيعل اجلمهور يتواصل مع املؤسسة داخلها وخارجها 

وقد رأينا أن العالقات العامة تعمل علىتنظيم العالقات اإلنسانية على أسس من التعاون  �
بني املؤسسات مبختلف أنشطتها الثقافية واالقتصادية واالنسجام وضمان التفاهم 

وذلك إلقامة عالقات ودية سليمة بني ... واالجتماعية من جهة واجلمهور من جهة أخرى 
  .اجلمهور وكل منظمة على اختالف أنواعها 

ومدى احلاجة إليها يف املؤسسة كبري فهي ميكن أن  ميكن أن تكون خارجية أو داخلية،  �
أما العالقات الداخلية .... ارجية تستهدف اجلمهور اخلارجي بالبيئة اخلارجية فالعالقات اخل

تستهدف العاملني داخل املؤسسة، وتشترك العالقات اخلارجية مع العالقات الداخلية يف 
ضرورة العمل على كسب ود اجلمهور الذي تتعامل معه واحلصول على تأييده لسياساا 

 .المه اإلعالم الصادق واحلقيقيواستراتيجياا وذلك كله بإع

الثقة املتبادلة مع موظفيها وعامليها جو من ومما سبق ذكره عن العالقات العامة فإا ختلق  �
ومع املتعاملني معها بصفة خاصة ومع اجلمهور بصفة عامة، وذلك بقصد احلصول على 
تأييدهم لسياساا وتعاطفهم معها، وذلك لتشجيع استمرارها وتطورها وبالتايل متثل يف 

ة عن النشاط االقتصادي النهاية اموعة املنسجمة املتكاملة مع العالقات االجتماعية املتولد
يف إطار املعلومات الواضحة احلقيقية ، حيث يقوم هذا ويف إطار من الوالء للمؤسسة 

  التعريف واملفهوم على أساس ثالثة معايري أساسية وهي 

  .املصلحة العامة املشتركة �

  إدخال مفهوم أساسي وموحد للجميع �

 التحرر من أي مفهوم للدعاة واإلعالن   �

واألمر الذي ، نستنتج أيضاً مما سبق أن التأثري اجليد يتم التوصل إليه باإلعالن املستمر مبا فيه الكفاية
وهنا يكون التخطيط لإلعالن حسب ، اليستثىن يف حال الوصول إىل سوق جديد هو اإلعالن املركز

التوزيع املكثف :ثلوتستخدم عادةً طرق شىت م، الزمن هاماً جداً وذلك للمساعدة على تذكر أفكاره



 

والتوزيع حسب الوقت مع بعض ، والتوزيع املتساوي حسب الوقت، لإلعالن يف وقت قصري
  .االنقطاعات

  :وأخريا 

للقيام حبملة إعالنية غالباً مايتم التوجه بطلب املساعدة إىل وكاالت اإلعالن اليت نشأت مبعظمها يف 
لكن يف كثري من األحيان إن املستوى املهين للكوادر ، السوقاآلونة األخرية نتيجة لالنتقال إىل اقتصاد 

وعدم فهم كل تعقيدات العمل اإلعالين وخباصة جوهر العالقات العامة التعطي إمكانية استخدام 
منتوجاا بفاعلية خلدمة أهداف العالقات العامة بالرغم من أن العديد من الوكاالت قد أعلنت عن 

  .هذه اخلدمات

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  .املراجع: مساًخا

 األكادميية السورية الدولية، نزار ميهوب.د، مدخل إىل العالقات العامة )١

 للصف الثالث الثانوي التجاري، كتاب إدارة املبيعات والتسويق  )٢

  سلسة املعهد العريب، فيليب كتشن، "العالقات العامة بني املبادئ والتطبيق" كتاب )٣

 احلمالت اإلعالنيةختطيط . أميمة املعراوي.د.فن اإلعالن  )٤

5- www.q8zoom.com/vb/showthread.php?p=37435 

6-www.aljazeera.net/.../8F82A8AE-012B-427B-B3A5-720BFF225DCA.htm 

7 -http://vb.adma1.com/t106242.html 18\9\2009 

8 -www.lawoflibya.com/forum/f54/t198.html 

  

 

 

 

 

 


