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  المقّدمة
  

هو يعبر عن أخص خصوصياته يف مجيع امليادين، ف ثيعترب االتصال الزمة من لوازم اتمع، حي  
  .ادل املعلومات املختلفةاحلصول على اخلربات، وتبوسيلة شرط أساسي للتفاعل، و

ولقد عرف العامل اليوم تطورات كبرية يف ميادين االتصاالت وساعد التطور التكنولوجي على إعطاء دفع 
قوي للمؤسسات بكل أنواعها ما أسهم بشكل فعال يف ظهور وتطور التسويق بشكله احلديث والّـذي  

  .يف املنافسةيركّز على عالقة الثّقة مع املستهلك كضمان للبقاء 

  

ويعد اإلعالن عنصرا ذا أمهية بالغة من بني العناصر االتصالية املكونة للبعد االتصايل لعملية التسويق وقد 
عرف بزمن يوازي العمل التجاري األول مبختلف أشكاله كاملقايضة، وتطور بتطـور حيـاة اإلنسـان    

أمهّها الثّورة الصناعية وما  ترتب عنها من زيادة يف وحاجاته بصفة عامة إىل جانب عوامل أخرى مؤثّرة 
ـّة يف جمال صناعة  ياإلنتاج واتساع يف األسواق واشتداد يف املنافسة إىل جانب التقدم التكنولوج خاص

ومع تطور وسائل .اآلالت ما أدى إىل تضخم اإلنتاج وتنوعه وحاجته املتزايدة إىل اإلعالن عنه لتسويقه
وظهور تكنولوجيات االتصال  تطـورت اجلوانب الفنية لإلعالن كمـا تعـددت تقنياتـه     اإلعـالم
  .ووسائله

  

وحيقّق اإلعالن للمستهلك معرفة أدق وأفضل بظروف السوق املختلفة وأنواع السلع واخلـدمات        
ملعلومات قدرا ميكّنه من املفاضلة املتاحة الّيت تشبع حاجاته االستهالكية املتنوعة، ويقدم له من البيانات وا

كما أنّ اإلعالن يزيد الطّلب على السلع عن طريق .والتمييز بني األنواع الّيت يتنافس املنتجون يف عرضها
إعالم املستهلكني احلاليني واملرتقبني بوجودها وخبصائصها التفاضلية، ومن هنا تظهر أمهية اإلعـالن يف  

  .ة ويف النشاط االقتصادي بصفة عامةحياة املؤسسات االقتصادي

  

وبالرغم من األمهية املتزايدة لإلعالن، إالّ أنّ بعض املؤسسات ال توليـه أي اهتمـام يف جانـب          
التخطيط إلستراتيجية حمكمة تنطلق من خيارات أساسية وحمددة لتحقّق أهداف معينـة ووضـع هـذه    

ملعلن الّذي حيدد أهدافه بدقّة كون اإلعالن يستخدم ألهداف وايات اإلستراتيجية هي أساسا مسؤولية ا
متعددة ومتنوعة جدا ولكن عادة ما ال حتدد هذه األهداف بالوضوح الالّزم والدقة املطلوبة يف وقت هي 

  .فيه عملية ضرورية ال ميكن إلغاؤها

  



  

ىل إقناع املستهلك واستمالته إىل منتج دون آخر ويتبنى املعلنون أساليب وتقنيات متعددة للوصول إ     
  .وحول هذه النقطة تراكمت البحوث العلمية بشكل مل يصبح فيه اإلقناع فنا ميارس وإنما علما يدرس

  

ومنه فموضوع حبثنا هذا يستجلي باألساس كيفية صياغة إستراتيجية حمكمة لإلعالن كونه رسالة       
فإنّ اللّجوء إىل حتليل املضمون هو أحد األساليب املالئمة، ملعرفة أساس ما يظهـر   ومنه.اتصالية إقناعية

  .على شاشاتنا وميثّل دافعا النتقاء منتج دون آخر

  

وقد متّ طرح هذا املوضوع يف أربعة فصول إضافة إىل املقدمة واخلامتة ، حبيث تناول الفصل األول       
ع من مجيع جوانبه مما يكفل لنا التحديد األمثل ملشـكلة الدراسـة   اإلشكالية يف حماولة لوصف املوضو

وأمهيتها وأهدافها مرورا بوضع الفرضيات الّيت يهدف البحث إىل إثباا أو نفيها،كما عىن هذا الفصـل  
  .أيضا بوصف التصميم املنهجي الذّي سارت وفقه الدراسة بداية من املنهج وأدوات مجع البيانات والعينة

  

أما الفصل الثّاين فقد تناول موضوع االتصال وعالقته بالتسويق يف حماولة لتسليط الضـوء علـى         
العالقات العامة، :خمتلف سياسات التسويق وباخلصوص سياسة االتصال بأهم عناصرها املكونة هلا وهي

  .ترقية املبيعات والبيع الشخصي

  

وكلّ ..املفهوم والتطور واألمهية واألهداف والتصميم: جية اإلعالنويتناول الفصل الثّالث إستراتي      
  .العناصر اليت من شأا أن ختدم الدراسة بشقّيها النظري والتحليلي

  

أما الفصل األخري  والّذي خصص إلستراتيجية اإلعالن يف مؤسسة هنكل فقد عين بتحليل وتفسري       
  .خالل استمارة حتليل احملتوى والّيت دعمت ببيانات املقابلة البيانات املتحصل عليها من

 .كما احتوت الدراسة على قسم خاص باملالحق      
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  :حتديد املشكلة -1-1



لقد أدى تعزيز الطّاقات اإلنتاجية للمؤسسات االقتصادية والتحديث املستمر لطرق اإلنتاج فيها إىل       
وائض كبرية، فبدأ االهتمام ينتقل من تراكمات سلعية مل يعد مبقدور الطّلب أن يستوعبها، مما أدى إىل ف
  .قضايا اإلنتاج إىل مواجهة التحدي اجلديد املتمثّل يف اخنفاض الطّلب

  

وقد بدأ هذا التوجه واضحا يف معظم الدول الصناعية خال الكساد الكبري يف الثالثينيـات حيـث         
ني وكان على املؤسسات أن تبذل جهودا عرفت هذه الفترة اخنفاضا يف القدرات الشرائية لدى املستهلك
ومنذ اخلمسينيات تقريبا بدأ حتول الكثري .كبرية للتأثري على اجلمهور واستمالتهم لشراء ما ينتج من سلع

من املؤسسات االقتصادية من املفهوم البيعي إىل املفهوم التسويقي وذلك التسـاع األسـواق القدميـة    
  .مليل حنو االنتقائية يف عملية الشراءوتشكّل أسواق جديدة وزيادة ا

  

      راسـات  مجيع العوامل السدارة يف جماالت الدسويق الّذي احتلّ مكانة الصت إىل ظهور التابقة أد
وقد انطوى مفهوم التسويق عرب مراحل تطوره على توجهات رئيسية أربعة عكست العوامل .االقتصادية

مت يف صياغتها يف كلّ من تلك املراحل إىل أن وصل إىل مفهومـه احلـديث،   البيئية املختلفة الّيت أسه
د الرئيسـي   قسويحيث أصبح التسات احلديثة واحملدشاط الّذي تزاوله املؤسة للنأحد األبعاد اإلستراتيجي

  .لكثري من حاالت النجاح الّذي حظيت به بعض املؤسسات أو الفشل الّذي منيت به أخرى

  

سويقي هاجسا يشـغل بـال صـانعي القـرارات يف     جاح التنا كان البحث عن معادلة النمن ه      
وكـان  .املؤسسات االقتصادية وغريها من أنواع املؤسسات األخرى كاخلدماتية  والسياسـية وغريهـا  

ـ الت ا فكري يف ابتكار طرق وأساليب من شأا أن حتقّق أهداف املؤسسة يف ترويج سلعها وزيادة أرباحه
فأيـة  .ورسم صورة جيدة عنها وهذا ما يعرف بالتخطيط اإلستراتيجي للتسويق بكلّ أبعاده ومضـامينه 

وتضم سياسة املنتج وسياسـة   4pإستراتيجية تسويقية ترتكز على أربعة حماور رئيسة متثّل ما يعرف بـ 
سياسـة  علـى  هذه الدراسة يف وسنسلّط الضوء .)رويجالت(التسعري وسياسة التوزيع وسياسة االتصال 

  .اقتصادية أكثر منها اتصالية سات األخرى كوا ذات صبغةاأكثر من السي االتصال
  ال ميكن ألية مؤسسة أن حتقّق أهدافها على املدى القريب أو البعيد مهما يكن ختطيطها سليما      

  
  

حيـث   صال وخاصة يف الوقت احلاضراسة االتيلسياسات املزيج التسويقي، ما مل يقابله ختطيط سليم لس
شـرط   وهـو  معاتـات طور داخليت ترتكز عليها حركة التيشكّل االتصال واحدا من أهم احملاور الّ

سات فاعل، واحلصول على اخلربات، وتبادل املعلومات املختلفةأساسي للتسبة للمؤسوخصوصا بالن.  

       



والّـذي يشـكّل    جاري مباشرةصال التيف هذه الدراسة إىل االت ''البعد اإلتصايل'' وحييلنا مفهوم       
العالقـات العامـة ترقيـة    : اإلعالن مظهره األساسي إىل جانب عناصر أخرى ال تقلّ أمهية عنه وهي

املبيعات، البيع الشخصي، ويزداد االهتمام ذه العناصر يوما بعد يوم نتيجة للتطور احلاصـل يف بيئـة   
  .غبتها يف االستجابة هلا والتكيف معهااملؤسسات ور

  

ـ  جاريـة سة وعالمتها التعريف بصورة املؤسة بالغة يف التة أمهيعالقات العامفلل        د أنّ، ومـن املؤكّ
سات احلديثة، املؤسسيما يف الدهارة ال تستغين عنول املتطو مـن  وسة كوظيفة من وظائف تسيري املؤس

ا وجناحهاعوامل قو ،لذا ال ختلو مؤسسة أية إلدارة العالقات ا كانت طبيعتها من قسم أو مصلحة خاص
ل على رسم سياسات أو استراتيجيات، وإعداد خطط وبرامج عمل ، تعمةالعاميـة  تبىن على أسس علم

ات ووسـائل  ف أو القائم بالعالقات على تنفيذها وذلك باستخدام تقنيف املكلّ، ويسهر املوظّمدروسة
سواء مطبوعة  ةعد :سةكمجلة املؤسامللصقات ، ات، املطوي..ة أو مسعية بصري لفزيونكـالتاديـو ، الر ،

الوسائط املتعدعاية: ات أخرى دة  أو تقنيكالر sponsoring   املعارض  النةدوات الصحفي...  

 

لى غرار اإلعالن والبيع ع-كما تعترب ترقية املبيعات نشاطا تسويقيا على قدر كبري من األمهية       
حيث  تدفع املستهلك إىل الشراء و تشجع الوسطاء على البيع و توزيع املنتج وتشتمل  -الشخصي

وسائل و طرق تنشيط املبيعات على املعارض وكوبونات األسعار املنخفضة و العينات اانية وختفيض 
  اخل ...السعر و هدايا املناسبات من أقالم و أجندات

   

وكما هو احلال يف العناصر السابقة، فإنّ البيع الشخصي ينطوي على عمليـة اتصـال إقنـاعي          
تستهدف استمالة املستهلك حنو ما خيدم أهداف املؤسسة، وحيقّق عنصر املواجهة الشخصية فيه إمكانية 

     .  ن فرص اإلقناعمعرفة رأي املستهلك وهو ما يسهم يف تطوير ما يسمى باحلوار البيعي ويزيد م

  
              

أما اإلعالن فقد عرف بزمن يوازي العمل التجاري األول مبختلف أشكاله كاملقايضـة وتطـور          
بتطور حياة اإلنسان وحاجاته بصفة عامة إىل جانب عوامل أخرى مؤثّرة أمهّها الثّورة الصـناعية ومـا  

 يتساع يف األسواق واشتداد يف املنافسة إىل جانب التقدم التكنولـوج ترتب عنها من زيادة يف اإلنتاج وا
ـّة يف جمال صناعة اآلالت ما أدى إىل تضخم اإلنتاج وتنوعه وحاجته املتزايدة إىل اإلعالن عنـه   خاص
 لتسويقه، ومع تطور وسائل اإلعـالم وظهور تكنولوجيات االتصال  تطـورت اجلوانب الفنية لإلعالن

  .كما تعددت تقنياته ووسائله

  



وحيقّق اإلعالن للمستهلك معرفة كافية بأنواع السلع واخلدمات املتاحـة الّـيت تشـبع حاجاتـه           
االستهالكية املتنوعة، ويقدم له من املعلومات والتوضيحات قدرا ميكّنه من املفاضلة والتمييز بني األنواع 

كما أنّ اإلعالن يزيد الطّلب على السلع عن طريق إعالم املسـتهلكني  .الّيت يتنافس املنتجون يف عرضها
احلاليني واملرتقبني بوجوده وخبصائصها التفاضلية، ومن هنا تظهر أمهية اإلعالن يف حيـاة املؤسسـات   

  .االقتصادية ويف النشاط االقتصادي بصفة عامة

  

أنّ بعض املؤسسات ال توليـه أي اهتمـام يف جانـب     وبالرغم من األمهية املتزايدة لإلعالن، إالّ      
التخطيط إلستراتيجية حمكمة تنطلق من خيارات أساسية وحمددة لتحقّق أهداف معينـة ووضـع هـذه    
اإلستراتيجية هي أساسا مسؤولية املعلن الّذي حيدد أهدافه بدقّة كون اإلعالن يستخدم ألهداف وايات 

ولكن عادة ما ال حتدد هذه األهداف بالوضوح الالّزم والدقة املطلوبة يف وقت هي  متعددة ومتنوعة جدا
  .فيه عملية ضرورية ال ميكن إلغاؤها

  

ويتبنى املعلنون أساليب وتقنيات متعددة للوصول إىل إقناع املستهلك واستمالته إىل منتج دون آخر      
كل مل يصبح فيه اإلقناع فنا ميارس وإنما علما أصـبح  وحول هذه النقطة تراكمت البحوث العلمية بش

  .يدرس

                  

وعليه فهذه الدراسة تتناول موضوع اإلعالن كأهم عنصر من عناصر املزيج االتصـايل وكيفيـة         
ن مـن  التعاطي معه وصناعته وتقدميه إىل اجلمهور معتمدين يف ذلك على التناول البنائي ملضامني اإلعال

أجل الكشف عن مراكز االهتمام واالتجاهات والقيم وكذا األساليب املوظّفة يف اإلقناع، وقد متّ اختيار 
إعالنات مؤسسة هنكل االقتصادية منوذجا حتليليا من أجل الوصول إىل اإلجابة عن تسـاؤالت هـذه   

  .الدراسة

  
  

     سات العاملياملؤس سة هنكل من بني أهمة ذات االنتشار الواسع املستثمرة يف الــجزائر  وتعد مؤس
كما يأيت اختيار إعالنات مؤسسة هنكل .واملتعاملة مع وكاالت إعالنية عاملية ذات خربة وتفوق ذائعني

بالذّات كوا سيطرت بأشكال متنوعة  وباستمرار على الفضاءات اإلعالنية عرب خمتلف وسائل اإلعالن 
ملرئية املسموعة، وأيضا إىل كوا مؤسسة اقتصادية متعـددة النشـاطات وبالتـايل    املرئية واملسموعة وا

  .فإعالناا متثّل نوعا من التميز يف الساحة اإلعالنية اجلزائرية
  

  :إنّ هذه النقاط هي حمور التساؤالت يف هذه الدراسة والّيت ميكن أن نلخصها يف التساؤل التايل



  

  جية مؤسسة هنكل يف إعالناا؟ما هي إستراتي

  

  هل األولوية لإلشهار املؤسسايت أم إلعالن املنتج؟ -
 ما هي أهداف إعالناا؟  -
 ما هي األساليب املتبعة لتحقيق أهدافها من اإلعالن؟ وما مدى تنوعها؟  -

  

  :أمهية املوضوع -1-2
ؤسسات االقتصادية وتشتد، ميثّل التخطـيط  يف ظلّ األوضاع الّيت تتسارع فيها حدة املنافسة بني امل      

إلستراتيجية حمكمة أهم عوامل البقاء يف األسواق وضـمان املكانـة والصـورة اجليـدة واملـداخيل      
ومن هذا املنطلق أصبح التفكري يف سياسة ممنهجة ومتكاملة أمرا ال مناص منه وخصوصـا يف  .املضمونة

  .حليوي بني املؤسسة وبيئتهااجلانب اإلتصايل الّذي ميثّل العصب ا

   

وذلك على املستوى األكادميي حيث كان موضوعا ، ة البالغةمن املفاهيم ذات األمهي اإلعالنيعترب و      
لدراسات وحبوث يف خمتلف التامن حيث املمارسة باعتباره نشاط خصصات،أو حىت بني منـتج   اصاليات

ذه اخلدمة أو السلعة قصـد احلصـول علـى قيمتـها     لسلعة أو خدمة  وبني مستهلك يريد حتصيل ه
فعيةاالستعمالية أو الن.  

 

سبة فبالن املنتج واملستهلك :من بينها-كما هو معروف-ألطراف عديدةة بالغة أمهي اإلعالن ييكتس      
اإلعالن هلذا األخري يعد ضرورة ملحه هو الّة لتحقيق غايته يف اإلشباع ألنت وحييطه ده باملعلوماذي يزو

ـ إحاطة كاملة بأفضل أنواع الس ا وأسعارها وكيفية احلصـول  لع واخلدمات املعروضة وكذا مواصفا
  مييز بني أنواع وأماكن تواجدها لكي ميكّنه من املفاضلة والت، عليها

  
  

يت الوسائل الّ من أهم اإلعالن أما بالنسبة لفئة املنتجني فيعدالصنف نفسه، لع من ق بالسوبدائل فيما يتعلّ
فهو حيث املستهلك على شراء سلعة أو حتصيل خدمـة  ، بعالقات دائمة مع مجهور املستهلكني متربطه

وهذا ما يؤدي إىل تصريف املنتجات يف السبح والسـمعة   ايل فهو وق وبالتال يف حتقيق الـرالعنصر الفع
  .اجليدة

  

 هذا باإلضـافة إىل  له مناهجه، مواضيعه وتقنياته هعلما قائما بذات اإلعالنكل هذه األمور جعلت       
ا يف التيتطلّ، طبيق واملمارسةكونه فنب اإلبداع حىت لة للجمهور العامرائح املختلفة املشكّيصل إىل الش ،



اإلعالنايل مل يعد وبالت جمرد إخراج لرسائل إعالمية باستخدام بعض ملؤثّة إبداعيوتية أورات الص ةاملرئي ،
بل وسيلة اتصال هلا أمهييت تتشكّسبة لكل األطراف الّة بالغة بالنل منها عملية مكتملة العناصرة اتصالي.  

  

      اإلعالنة كما زادت أمهي ـ وسويق مبفهومه احلديث بظهور الت ـ الّ ز علـى احتياجـات   ذي يركّ
ات تـسعى جات وخدمـمنت خاللالستجابة هلا وحماولة إشبـاعها من املستهلكني ورغبام من أجل ا

م له معلومات صادقة وكافية عـن  يدعيه املنتج أن نقد ة ماب إقناعه بصحذي يتطلّالّإىل إرضاء اجلمهور 
مه من سلع وخدماتكل ما يقد.  

  .ومما سبق جاءت أمهية هذا املوضوع متعددة املداخل واألبعاد

  

  :أسباب اختيار املوضوع -1-3
  :  ع كان نتيجة جلملة من األسباب هيإنّ اختيار هذا املوضو

احنصار جلّ الدراسات الّيت تناولت موضوع التسويق يف التركيز على اجلانب االقتصادي دون اجلانب   -
   .االتصايل

أمهية موضوع التسويق حلداثته من جهة وسيطرته على جلّ الدراسات احلديثة يف ميـادين عديـدة     -
 . حقل االتصالوانتقال هذه األمهية إىل

تزايد أمهية دراسة اإلعالن بصفة عامة إىل جانب االهتمام الشخصي ذا املوضوع خاصـة وأنـه يف    -
  . جمال ختصص االتصال والعالقات العامة

  

  :أهداف الدراسة -1-4
  :تأسيسا على ما تقدم فإننا نطرح ثالثة أهداف رئيسية يسعى هذا البحث إلجنازها وهي      

  

  .معرفة مرتكزات إستراتيجية اإلعالن يف مجيع جوانبها وأبعادها -1
استنتاج طرق صناعة الرسالة اإلعالنية والرموز املستعملة فيها وأساليب اإلقناع املوظّفة انطالقا مـن   -2

  .معاجلة املضمون
3- سويق وهـذا  معرفة وظيفة اإلعالن كجزء من بناء كلّي وهو اجلانب االتصايل ككل إلستراتيجية الت

  من خالل الوقوف على أهدافه
  

  :حتديد املفاهيم -1-5



إنّ خطوة حتديد املفاهيم تعين رسم جوانب املصطلح بدقّة متنع حدوث تداخل يف موضوع الدراسة       
إذ أنّ بعض املفاهيم خيتلف معناها كلّما تعدد توظيفها من دراسة إىل : أو وقوع سوء فهم للمطّلع عليها

  :خرى ويف هذه الدراسة سنتطرق يف حتديد املفاهيم إىلأ
  

  .البعد واالتصال: يتكون هذا املفهوم من كلميت :مفهوم البعد االتصايل -1-5-1
فـإنّ  '' املنجد يف اللّغة العربية املعاصـرة  '' حسب التعاريف الّلّغوية الواردة يف قاموس  :مفهوم البعد -أ

وهو مسافة فاصلة فسحة، متسع، ...الطّول أو املدى بني نقطتني أو شيئني'' هومفهوم البعد من املسافة و
، 2000املنجد يف اللّغة العربية املعاصـرة،  ( '' مظاهر عملية، أمهية، أبعاد مسألة '' : ويعين أيضا'' مدى 
103  .(  

  

  '' قة الشيء بالشيءأي عال الوصل بني شيئني''االتصال يف اللّغة العربية هو  :مفهوم االتصال -ب
  .) 64 الفريوز أباذي، القاموس احمليط،اجلزء الرابع،( 

   Communisاملشتق من الكلمة الالّتينية  Communication لغة الفرنسية، فإنّ كلمة اتصال يقابلها ويف الّ
عـة  مشترك، للتعبري بذلك عن ما مفاده إقامة رسالة مشتركة مع شـخص آخـر أو مجا   Communأي 

  ).1978،43جيهان أمحد رشيت، .( أخرى
ذات معاين جد متعددة وايات غري '' اتصال ''أما اصطالحا، فمن املهم جدا اإلشارة إىل أنّ كلمة       

  :حمدودة ومن هذه التعاريف
 عملية نقل املعلومات والرغبـات '': االتصال هو) Berelson, Steiner( تعريف بريلسون وستاينر   -

واملشاعر واملعرفة والتجارب إما شفويا أو باستعمال الرموز والكلمات والصور واإلحصائيات بقصـد  
  ).22 فضيل دليو، اتصال املؤسسة،( ''اإلقناع أو التأثري على السلوك

  
  

ـ  '' االتصال هو: تعريف كارل هوفالند - دل العملية الّيت ينقل عمدا مبقتضاها املرسل منبهات لكـي يع
  ).22 فضيل دليو، اتصال املؤسسة،( ''سلوك املستقبلني

  

نقل املعلومات دف : من خالل التعاريف السابقة نركّز على نقطتني أساسيتني يف تعريف االتصال ومها
  .التأثري أو اإلقناع



بط بعمليـة التسـويق   االتصال التجاري املرت'' مما سبق نصل إىل أنّ مفهوم البعد االتصايل حييلنا إىل  -
ومنه سنتطرق يف هذه الدراسة إىل اإلعالن كأهم عنصر من عناصـر  '' والّذي ميثّل اإلعالن أبرز أشكاله

  .االتصال الّذي ميثّل حمورا رئيسا من احملاور املشكّلة ألية إستراتيجية تسويقية
  

  :مفهوم اإلستراتيجية -1-5-2
ن املفاهيم املتداولة يف العلـوم االجتماعيـة والسياسـية والعسـكرية     يعترب مفهوم اإلستراتيجية م      

'' إسـتراتيجي ''و'' إسـتراتيجية ''واإلقتصادية الّيت تستخدم للداللة على أكثر من معىن واحد، فكلمـة  
  .تستخدمان استخداما واسعا من قبل الباحثني واملتخصصني يف شتى العلوم

مبعىن فـن   Strategosقد اشتق أصال من الكلمة اليونانية   Strategyية وإذا كان تعبري اإلستراتيج'' 
فقـد  .املعاصرة قد تعددت ومشلت العديد من امليـادين  ه،فإنّ استخدامات Art of Generalshipالقيادة 

يوصف موقع ما أو جزء من دولة بأنه إستراتيجي وقد يوصف قرار سياسي أو اقتصـادي هـام بأنـه    
  ).2002، 128 إبراهيم إمساعيل كاخيا، جملّة الدفاع، العدد.( ''ضااستراتيجي أي

ولإلستراتيجية تعريفات كثرية يرتبط معناها ومبناها بالظّروف الزمانية واملكانية الّيت صيغت فيهـا        
  .وباألحداث الّيت انبثقت عنها، وباألشخاص الّذين صاغوها وباملدارس الفكرية الّيت ولدت فيها

  

   Strategyالفرنسـية أو  '' Stratégie''هي اللّفظ املعرب لكلمة  ''إستراتيجية''كلمة :تعريفها لغة -أ
 وهو اجليش، '' Stratos''من ''   Strategos''اإلجنليزية، وأصلها يف هاتني اللّغتني من الكلمة الالّتينية 

''  Strategia'' هي قائد اجليش و '' Stratégos ''وذا املعىن تكون كلمة .مبعىن قاد '' agein'' وفعل
     ).2002، 128 إبراهيم إمساعيل كاخيا، جملّة الدفاع، العدد.( '' هي فن قيادة اجليش أو فن قيادة احلروب

  
  

     
  

واتسعت دائرة استعمال املصطلح يف العصر احلديث ليصبح داالّ على قواعد التخطـيط أو فنـون         
االت احلياة املعاصرة، ولقد حبث كثري من علماء اللّغة ومن املفكّرين املهتمني بالتخطيط التدبري يف مجيع جم

والتنبؤ باملستقبل عن مدلول هذا اللّفظ وصالحيته للتعبري عن اخلطط أو الربامج الّيت حتمل هذا االسـم  
القـول بـأنّ اللّفـظ املسـتعرب      لينتهوا إىل...''إستراتيجية املواجهة ''أو '' إستراتيجية التطوير'' مثل

فن التعبئة والتوجيه للموارد والطّاقات البشرية واملادية، قصد حتقيق أفضل وأمثـل  '' :يعين'' إستراتيجية''



إبراهيم إمساعيل كاخيا، ( .     ''لألهداف املسطّرة واملوضوعة من طرف التنظيم الّذي أشرف على وضعها
  ).2002، 128 جملّة الدفاع، العدد

  

واإلستراتيجية غالبا ما تترادف مع التخطيط،لكن التخطيط يتضمن عدة عمليات من بينها حتديـد        
فنحن حني نباشر موضوعا مـا  '' األهداف بدقّة، أما اإلستراتيجية فهي كيفية الوصول إىل هذه األهداف

ماذا؟ مىت؟ وكيف؟ ويف خضم هذه األسـئلة  : من ناحية إستراتيجية ال بد وأن جنيب على األسئلة التالية
يتحدد اإلطار واألسلوب الّذي من خالله ستتم تعبئة وتنسيق وتوجيه الطّاقات واملوارد والقوى البشرية 
واملادية واملعنوية واملالية املتاحة يف احلاضر واملستقبل بغية حتقيق أهداف حمدد ومرسومة من طرف التنظيم 

 إبراهيم إمساعيل كاخيا، جملّة الدفاع، العـدد (. ''ية التخطيط أو عملية وضع اإلستراتيجيةاملشرف على عمل
128 ،2002 .(  

  :وباإلضافة إىل ما سبق وردت تعريفات أخرى لإلستراتيجية منها
جمموع القرارات واألنشطة املرتبطة باختيار الوسـائل ومتفصـل   '' :عرفها ماري كاميل آخرون بأنها  -
  ).  Marie Camille, Pratique du Marketing ,41( ''موال ألجل حتقيق هدف معيناأل

  

تكييف للوسائل املتاحة واملوارد واإلمكانيات املادية واملعنويـة واسـتخدامها   '' : وتعرف أيضا بأنها -
  ).2002، 128 إبراهيم إمساعيل كاخيا، جملّة الدفاع، العدد(''لبلوغ األهداف املرسومة

  

اإلستراتيجية هي ختطيط املؤسسةّ لبلوغ '' :من التعريفات السابقة ميكن إعطاء التعريف اإلجرائي اآليت -
  .''أهداف حمددة بدقّة انطالقا من ظروف وإمكانيات معينة

  

  :الدراسات السابقة -1-6
ذات أمهية قصوى يف البحث  ال خيتلف اثنان على أمهية الدراسات السابقة يف جمال أية دراسة، فهي      

  العلمي كما هو معلوم، ونظرا لطبيعة هذه الدراسة والّيت تناولت أهم عنصر من اجلانب

  

االتصايل لعملية التسويق، فقد أقصت هذه اخلصوصية العديد من الدراسات الّيت تناولت التسويق كعلم  
  :اقتصادي حبت، لذلك متّ توظيف دراسة واحدة هي

اإلعالن يف املؤسسة االقتصادية اجلزائرية، مؤسسة مسيد بقسنطينة منوذجا وهـي  : ة مرمي زهراويدراس -
 -مذكّرة مقدمة لنيل شهادة املاجستري يف علم اجتماع التنمية وتسيري املوارد البشرية جبامعـة منتـوري  

  . 2004 ،غري منشورة -قسنطينة
  



ة كيفية تعامل املؤسسة اإلقتصادية اجلزائرية مع اإلعـالن يف  انطلقت الباحثة يف دراستها من مشكل      
ظل اقتصاد السوق، خصوصا مع األمهية البالغة واملتزايدة لإلعالن يف العملية التسـويقية للمؤسسـات   
اإلقتصادية إىل جانب املنافسة الّيت تواجهها املؤسسات اجلزائرية من طرف املؤسسات األجنبيـة كمـا   

ءلت الباحثة عن مدى قدرة املؤسسات اجلزائرية على وضع إستراتيجيات واضحة للمحافظة علـى  تسا
  .استمرارها

  

  : طرحت الدراسة أربع فرضيات هي: فرضيات الدراسة-
  .يغلب الطّابع اإلداري على اإلعالنات الّيت تصدرها مؤسسة مسيد -1   
  .تصدرها مؤسسة مسيد هناك عدم استقرار يف اإلعالنات الّيت -2   
  .اإلعالن يف مؤسسة مسيد يفتقد إىل القدرة على اإلقناع -3   
  .تعمل مؤسسة مسيد وفق إستراتيجية واضحة لإلعالنات -4   

  

هذا اـال   اعتمدت الباحثة على املنهج الوصفي التحليلي كون دراستها تنتمي إىل: منهج الدراسة -
رات عدراساتباالستناد على  مؤشة ويعد منهج حتليل احملتوى املناسب ملثل هذه الد.  

  

استمارة حتليل احملتوى،املقابلة الوثـائق  : وظّفت الباحثة عدة أدوات متثّلت يف :تأدوات مجع البيانا -
  .والسجالّت، وعرضت لكل أداة أهم اخلصائص كما أدرجت املسوغات املنهجية لتوظيفها

  

وهي من أقدم املؤسسات على املستوى  ال الدراسة يف مؤسسة مسيد بقسنطينةمتثّل جم :جمال الدراسة -
  .حيث عرضت الباحثة هلا بالتفصيل وهذا ما يدل على التعاون الكامل للمؤسسة.الوطين 

   
  
  
  
  

يف الصحف خالل  ةمشلت كل اإلعالنات الصادرة عن املؤسسة واملنشور هي عينة قصدية: عينة الدراسة
لكون هذه الفترة حتديدا هي البداية احلقيقية إلعالنات مؤسسة مسيد  2002إىل  1998رة املمتدة من الفت

  .حسب رأي الباحثة

  

  :توصلت الباحثة إىل النتائج الـتالية: نتائج الدراسة -
  .وجود توازن يف استخدام كل من اإلعالن التجاري واإلعالن اإلداري واإلعالن االجتماعي -1   
  .عدم استقرار عدد وحجم اإلعالنات من سنة إىل أخرى -2   



   .سيادة طابع النص على اإلعالنات وعدم إرفاقها باأللوان والصور -3   
   .سيادة اللّغة الفرنسية على اإلعالنات يف املؤسسة -4   
يـاد ورمضـان   وختتار بعنايـة مواسـم األع  لإلعالنات  وفق إستراتيجية واضحة تعمل املؤسسة -5   

واملعارض،وختضع إعالناا للمدى الّذي ميكن أن تصله منتجاا فتختار وسائل اإلعالم الّيت تالئم هـذا  
  ..) حملية، جهوية، وطنية( املدى 

   

ومن خالل إطّالعي  على هذه الدراسة ووصفها بالدراسة السابقة ،ميكن القول أنّ هناك نقاط التقاء  -
ستني، وإن كانت الباحثة قد ركّزت على جانب اإلعالن دون ربطه بسياسة التسويق يف عديدة بني الدرا

اجلانب النظري خاصة، وهذا ما أولته دراسيت أمهية معينة حبيث ال ميكن احلديث عن اإلعالن دون ربطه 
  .بالعناصر األخرى املشكّلة لسياسة االتصال أوال والتسويق ثانيا

شات الدراستني يف املنهج وطريقة اختيار العينة وكذلك يف أدوات مجع البيانات ت دإىل جانب هذا، فق
  ).استمارة حتليل احملتوى، املقابلة( 

غري أنّ جمال الدراستني خمتلف متاما، حيث ركّزت الباحثة دراستها حول القطاع اخلاص يف املؤسسـات  
  .االنتشار العاملي جماال لدراسيت اجلزائرية، يف حني متثّل مؤسسة هنكل األجنبية ذات

  

  :نظرية الدراسة  -1-7
إنّ الفكرة األساسية الّيت يدور حوهلا املوضوع تتعلّق بعملية بناء اإلعالن كونه أهم نشاط اتصـايل        

  يف إستراتيجية التسويق، وعليه فإنّ دراسة هذا املوضوع تتم على ضوء النظريات الّيت 
  
  
  

  . هذا النشاط الّذي حتول من جمرد إعالنات عن أشياء وأفكار بسيطة إىل صناعة ضخمةتناولت تفسري
وقد برز تنامي دور وأمهية اإلعالن بشكل واضح وجلي يف ظل التطورات احلاصلة يف مجيـع امليـادين   

  ستراتيجية ومهما يكن من تأكيد على دور اإلعالن يف إ.االقتصادية واالتصالية واالجتماعية وغريها
االتصال بصفة خاصة وإستراتيجية التسويق بوجه أعم فيكفينا يف هذا الصدد معرفـة دور إسـتراتيجية   

  .االتصال بكلّ عناصرها املكونة هلا

  

وقد اهتم الباحثون اهتماما كبريا بدراسة األصول النظرية لتأثريات وسائل اإلعالم عموما واإلعالن       
أنّ اإلعالن يهتم بالتأثري يف االتجاهات والسلوك كدور أساسي لعمله واجلدير بالذّكر خصوصا السيما و



هو أنّ االهتمام باإلعالن كان ينصب غالبا على جوانبه الشكلية والفنية دومنا اهتمام باملرتكزات احلقيقية 
  .لبنائه وإن كانت هذه اجلوانب جزءا منها ال ميكن إغفاله

  

      ظرية متكاملة والندف إىل شرح وتفسري كل ما يتعلّق باإلعالن كعملي ات يف جمال اإلعالن  
العناصر والوظائف، ومتعددة املداخل والغايات وجند من بني النظريات الّيت تعرضت بالدراسة ملوضـوع  

وسائل اإلعالم بصفة اإلعالن نظريات ومناذج التأثري االجتماعي لإلعالن والّيت هي امتداد لدراسات تأثري 
  .عامة وهذا بالنظر إىل عالقة اإلعالن ذه الوسائل

  

يف حني جند بعض النظريات األخرى مثل نظرية الغرس الثقايف الّيت تعترب اإلعـالن أسـلوبا وفنـا          
اتصاليا يسعى إىل غرس أمناط وسلوكات معينة والتحذير من أخرى، فاإلعالن حسب هـذه النظريـة   
وسيلة لبناء وغرس الكثري من القيم الثّقافية واالقتصادية واالجتماعية اجلديدة ومن مثّة فهو منط من أمناط 

  .الغرس الثقايف الّذي يسعى إىل التأثري على معرفة األفراد وإدراكهم للموضوعات املختلفة

  

للمتلقّي والّيت تشرح وتفسر تأثري اإلعالن  إىل جانب النظرية السابقة، جند نظرية التنشئة االجتماعية      
على اجلمهور وتأثري اتجاهات املتلقّني على فعالية اإلعالن، ويف السياق نفسه جـاءت نظريـة الـتعلّم    

  .االجتماعي
وقد أوردنا هذه النظريات على سبيل املثال ال احلصر وهذا بغرض توضـيح التعـدد يف املـداخل          

  . سة اإلعالنالنظرية لدرا

  
  

ويف هذه الدراسة اعتمدنا النظرية البنائية الوظيفية ملا هلا من عالقة مباشـرة بـدور اإلعـالن يف          
إستراتيجييت االتصال والتسويق من جهة، وما يؤديه من وظائف للمستهلكني واملؤسسـة مـن جهـة    

فة من خالل تقدمي املعلومات ونشـر األفكـار   ويقوم اإلعالن بوظائفه عرب وسائل االتصال املوظّ.ثانية
وحثّ اجلمهور على تقبلها وتبنيها بتوظيف ما يلزم من وسائل وأساليب إقناعية قصد بلـوغ غايـات   

  . معينة

    

  : فرضيات الدراسة -1-8



لبحـث  تعترب الفروض حمطّة رئيسية يف البحث وباإلمكان اعتبارها القاعدة الّيت يـبىن عليهـا ا  ''       
،فهي تساعد على حتديد اتجاهات البحث بدقّة ومنه ) 130، 2003حسن عبد احلميد رشوان، ( '' بأكمله

  :فإننا انطلقنا من الفرضيات التالية
  .يويل اإلعالن أمهّية للمنتج على حساب اإلشهار املؤسسايت   -1

  :وذلك من خالل املؤشرات التالية
 .خصائصه التفاضليةتركيز اإلعالن على املنتج و -
 .غلبة املعلومات عن منتجات املؤسسة املختلفة -
التربعـات  ( ضعف املؤشرات الدالة على هوية املؤسسة أو نشاطاا األخرى غـري اإلنتاجيـة     -

 ....)تكنولوجيا املؤسسة
 

2-  ة دون السلوكية والعاطفيسة هنكل على األهداف املعرفيةيركّز يف إعالنات مؤس.  

  :وذلك حسب املؤشرات التالية
  .كثافة املعلومات عن اخلصائص التفاضلية للمنتجات -      
  .االستخدام احملدود ألفعال األمر  -      

   

  .تفتقر إعالنات مؤسسة هنكل إىل التنويع يف أساليب اإلقناع  -3 
  :اختبار صحة هذه الفرضية حبث املؤشرات التاليةويتطلّب 

    .ع اإلستماالت يف الشكل واملضمونأنوا -
  .درجة االعتماد على شخصيات اتمع املشهورة -
  .درجة التركيز على القيم -

  
 

 :منهج الدراسة -1-9
إنّ اختيار منهج مالئم للدراسة هو من أهم اخلطوات التي يتبعها الباحث يف إجناز حبثـه ويعـرف         

جمموعة من اإلجراءات التي يتبعها الذّهن الكتشاف احلقيقة و ''  بأنه le petit robertاملنهج يف منجد 
  .)26الرامي، البحث يف االتصال، .أ( ''الربهنة عليها 

  

ونظرا لطبيعة موضوع دراسيت والّذي يتركّز حول إستراتيجية اإلعالن، ولتقصي اإلجابـة عـن         
انطالقا من الفرضيات املطروحة فإننا ميكن أن نصـنف  التساؤالت العديدة الّيت طرحتها هذه الدراسة و



ح ـتوض'' أنها فية هوـداف الدراسات الوصـأه مـلعل أه وهذه الدراسة ضمن الدراسات الوصفية 
مجاعة، وميكن أن نضيف هلذا الغرض غرضا آخر يتمثّل يف حتديد  ، أية وضعية أوـائص أية ظاهرةخص

  .) 241الرامي، البحث يف االتصال، .أ(  ''ظاهرة  سرعة ظهور أو تكرار أية

  

وتسجيلها إالّ أنّ ذلك ال ميثّل  توإن كانت تم يف معظم إجراءاا املنهجية بعملية مجع البيانا'' وهي  
حممد عبد ( ''اهلدف األساسي حيث جيب أن تكتمل الدراسات الوصفية بأهداف التحليل والتفسري املقارن

  ).13 بحث العلمي يف الدراسات اإلعالمية،احلميد،ال
     

وهو واحد من أهـم  لذا فإننا اعتمدنا على املنهج الوصفي التحليلي إىل جانب منهج حتليل احملتوى       
املناهج الوصفية جلمع املعطيات وخمتلف جوانب التراث النظري اخلاص بالدراسـة، ويعـرف املنـهج    

نة ماثلة يف املوقف الراهن فيقوم بتحليل خصـائص تلـك الظّـاهرة و    معيوصف ظاهرة ''الوصفي بأنه 
  .) 287، 2003أمحد بن مرسلي، (  '' العوامل املؤثّرة فيها

   

هل هو أداة أم منهج، فإننا نعرض له فيما : وبسبب اخلالف الدائر بني الباحثني حول حتليل احملتوى      
  :يلي
  : منهج حتليل احملتوى -1-9-1
اصطالحا يعين حتليل، تفكيك مكونات الشيء إىل مكوناته األساسية، يف حـني تشـري كلمـة    ''       

مضمون إىل ما حيتويه الوعاء اللّغوي أو التسجيلي الصويت أو الفيلمي أو الكالمي أو اإلمياين من معـاين  
  )250 ،2003أمحد بن مرسلي،( '' خمتلفة يعبر عنها الفرد يف نظام معين من الرموز لتوصيلها إىل اآلخرين

  
  
  
  

تقنية حبث للوصف املوضـوعي  '': أول تعريف لتحليل احملتوى على أنه) 1948(وقد قدم برلسون      
وقد       .) 243الرامي، البحث يف االتصال .أ( ''منظّم وكمي ملضمون واضح لالتصاالت، هدفه التفسري

فهناك ، ن املناهج األخرىـتوى وحتديد موقعه مـلتحليل احملظهر خالف كبري حول التكييف املنهجي 
بينما  techniqueمن يعتربه جمرد أداة من أدوات البحث مثل برلسون الّذي قدمه على أساس أنه أسلوب 

 ''the metho  فيقول     méthode يقدم له يف املقدمة بأنه منهج 
Is called content analysis'' )د عبد احلم41يد، حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم، حمم(.  



 a'':فيقـول "كريلنجـر "مصطلح املنهج يف عرضه للتعريف الّذي قدمـه "باد"هذا وقد استخدم       
method of analysis…it is method of observation'' )   د عبد احلميد، حتليل احملتـوى يف حبـوثحمم

   . )41اإلعالم، 
  

جمرد أسـلوب أو أداة يسـتخدمها   ''لى أنه ليس منهجا قائما بذاته وإنما هوويؤكد مسري حسن ع      
عبد  حممد( ''الباحث ضمن أساليب أخرى يف إطار منهج متكامل هو منهج املسح يف الدراسات اإلعالمية

  . )42، احلميد، حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم
ن الوسائل األخرى جلمع البيانات ليتمكّن الباحث يف حني يصنفه عبد الباسط حممد حسن بأنه وسيلة م

  .من احلصول على املعلومات من خالله
الّـذي  ووقد اعتمدنا يف دراستنا على حتليل احملتوى على أساس أنه منهج من أهم املناهج الوصفية       

يساعد على اإلجابة على األسئلة املتعدة االتـة   وهو يسعى عن''صالدة املرتبطة بعمليطريق املقارنة الكمي
ة للمضمون الظّاهر للمواد االتاملنهجيد عبد احلميـد،  ( ''ة صالية إىل احلصول على االستدالالت الكيفيحمم

  . )21حتليل احملتوى يف حبوث اإلعالم، 

  

  : أدوات مجع البيانات -1-10
 على البيانات واملعلومـات  هي جمموع الوسائل والتقنيات الّيت يستخدمها الباحث قصد احلصول      

وانطالقا من الدراسة االستطالعية يف عينة من اإلعالنات التلفزيونية ملؤسسة هنكل اإلقتصادية وذلـك  
دف االقتراب من املوضوع، تشكّل لدينا بوضوح العناصر األساسية الّيت هلا عالقة ببناء استمارة حتليل 

جوع إىل أهداف وفرضيل احملتوى وبالركل املفصراسة متّ رسم املقابلة، وفيما يلي نعرض هلا بالشات الد
  :التايل

     
  
  

  :استمارة حتليل احملتوى -1-10-1
  :فئات التحليل -1-10-1-1

يقـصد بفئات التحليل العناصر الـرئيسية أو الثّانوية الّيت يتـم وضع وحـدات التحليل فيـها   ''      
( ''والّيت ميكن وضع كل صفة من صفات احملتوى فيها، وتصنف على أساسها...) كلمة، موضوع، قيم(

مىت :طرحه بعض الباحثني هوـؤال الّذي يـوالس. ) 62رشدي طعيمة ، حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية، 
  ينبغي على الباحث صياغة فئات التحليل؟ هل يصوغها بشكل مسبق قبل



أو احملتوى املراد حتليله؟ أو يصوغها بعـد تصـفّحه للمحتـوى وتعرفـه علـى      اّتصاله مبادة االتصال  
رشـدي  ( ''لكال التصورين مربر،كما أنّ لكليهما إجيابيات وسلبيات''مكوناته؟ويف هذا يقول طعيمة إنّ 

  .) 87طعيمة ، حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية، 

  

 نـا بعض فئات التحليل بشكل مسـبق وهـذا إلدراك   ناددحيث ح بني التصورين، نامجع ناويف دراست
بتحديـد  نا قمإعالنات مؤسسة هنكل للمحتوى املراد حتليله وهو  ناوبعد تطرق ،حمل الدراسةباملشكلة 

  .وتقسيم بعض الفئات الرئيسية إىل أخرى ثانوية فئات أخرى،
  :وقد متّ تقسيم احملتوى كما يلي      

  ماذا قيل؟ -
لكشف مراكز االهتمام يف احملتوى وهذا بقصد معرفة هل هو إعالن للمنـتج أم   :بيعة املوضوعفئة ط-أ

  .إشهار للمؤسسة
  .اجلودة، االستعمال، خصائص اقتصادية، خصائص رمزية، التركيبة: ينقسم إىل : إعالن املنتج -
تكنولوجيا املؤسسة   اجلمهـور   تاريخ املؤسسة،: يتكون من التفرعات التالية:  اإلشهار املؤسسايت -

  ).أملانية، جزائرية ( الداخلي للمؤسسة، األعمال اخلريية للمؤسسة، هوية املؤسسة 

  

ارتأينا يف البداية أن أشكّل القيم يف ثنائيات إجيابية وسلبية حبيث أنّ كل قيمة إجيابيـة   : فئة القيم -ب
  : وبعد اإلطّالع على العينة حتصلت على جمموع القيم التاليةتقابلها قيمة سلبية، ولكنين يف األخري

  .تدعو إىل االتجاه بشكل إجيايب حنو شراء املنتج دون سواه: قيمة االستهالك -      
  .وهي اإلشارة إىل القدرة والتميز: قيمة املنافسة -     
  .ضمانات مباشرة للجودة بث فكرة التفوق يف إنتاج املنتج وإعطاء: قيمة اجلودة -     

  

  .توحي باالستغالل األفضل للتكنولوجيا يف جمال اإلنتاج: قيمة تكنولوجية -     
  التنويه مبا متّ حتقيقه يف تاريخ املؤسسة واملنتج والتشهري به إما بإبرازه لوحده : قيمة اإلجناز -      

  .       أو مبقارنته بطرف آخر       
  يوحي باجلانب غري الرحبي للمؤسسة ومبسامهاا يف عمليات التربع أو : اخلريي قيمة العمل -      

  .عند إنشائها ملشاريع خريية       

   

واملقصود ا الطّابع الّذي طبع به احملتوى من خالل احلديث أو الصورة وتتفرع : ماتفئة الس - ج   
  .ية، مسات تارخيية، مسات علميةإىل مسات ثقافية، مسات اجتماعية، مسات اقتصاد



  

املرأة، الرجل، الطّفل، جنوم اتمـع،  : نقصد ا الشخصيات الفاعلة يف اإلعالن وهي: فئة الفاعلني -د
  .اجلمهور الداخلي، املسنون

  .هدف معريف، هدف عاطفي، هدف سلوكي: حتدد أهداف املضمون التالية: فئة األهداف -ه
وتتمثّل يف  تتعلّق بالوسائل واألساليب املستعملة لتحقيق أهداف اإلعالن :األهداف طرق حتديد فئة -و

  :وقد متّ تقسيمها إىل اإلستماالت املوظّفة يف اإلقناع
    . ترتيب نتائج على مقدمات، االستشهاد بأرقام وإحصاءات التجريب  :تضم: استماالت عقالنية -
  .شعارات، استخدام صيغ أفعال التفضيل، استخدام الرموزاستخدام ال: تشمل :استماالت عاطفية -
  .تكشف عن اجلمهور املوجه إليه اإلعالن :فئة اجلمهور املستهدف -ي
  كيف قيل ؟ -
لغـة  : املوظّفـة يف اإلعـالن، وقـد متّ تقسـيمها إىل    نقصـد ـا نـوع اللّغـة        :فئة اللّغـة -أ

  .اجنليزية/فرنسية/دارجة،فرنسية/دارجة/دارجة،عربية/ةفرنسية،عربي/فرنسية،أمازيغية/فرنسية،دارجة

  

  .تعـبر هـذه الفـئة عـن االمتـداد الزمين للفئـات أو املـواضيع:فئة املساحة -ب

   

  : وحدات التحليل -1-10-2
  أو   يااـهي وحدات احملتوى الّيت ميكن إخضاعها للعد والقياس ويعطي وجودها أو غ''        

  

  حممد عبد احلميد، حتليل احملتوى ( ''ا أو إبرازها دالالت تفيد الباحث يف تفسري النتائج الكمية تكراره
   . )140يف حبوث اإلعالم، 

  :الوحدات التالية  يف دراسيت توقد استخدم
يتحدد من خالل تكرار األفكار واملعاين  ثحي ،من أكثر الوحدات شيوعا واستخداما :وحدة الفكرة-

 .احملتوى أو الوسيلة أو الفاعلاجتاه 
 يتستخدم ملعرفة الوقت املخصص لكلّ فئة قسم إليهـا احملتـوى أ    :وحدة مقياس املساحة والزمن -

  .معرفة كم يستغرق أي موضوع بداية من موضوع التحليل
  

ك مبا توفّره من وذل'' واألكثر استعماال تعترب املقابلة من األدوات املهمة يف البحث  :املقابلة -1-10-4
  ).190، 1999 علي غريب، فضيل دليو،( '' بيانات حول املوضوع املراد دراسته



لوش وامتـدت مـن    le chat براف، brefإيزيس،   Isisوقد أجريت املقابالت مع مسؤويل منتجات
زائـر  بـدايل إبـراهيم  اجل   باملديرية العامة ملؤسسة هنكل الكائنة 2008إىل شهر أفريل  2008جانفي 
  .العاصمة

وجتدر اإلشارة أن اإلجراءات الّيت سبقت املقابالت وختلّلتها متيزت بالصرامة الشديدة والزائدة عن       
حدها فيم خيص بعض األسئلة البسيطة املتعلّقة باملؤسسة و بسياسة االتصال بدعوى املنافسة وهذا علـى  

ل األملانية ووزارة التعليم العايل والبحث العلمي والتي تقضي الرغم من االتفاقية املربمة بني مؤسسة هنك
  .بالتعاون الكامل يف إطار الدراسات الّيت جيريها الباحثون يف املؤسسة

descriptive d’une  Fiche''بطاقة وصفية ملؤسسة '' كما أنّ استمارة املقابلة والّيت متثّل ما يسمى       

organization  ة كانت باة(للّغة األجنبيسويق) فرنسيحبسب طلب مسؤويل قسم الت  .  
  

  :جمال الدراسة -1-11
  قبل التطرق إىل التعريف مبجال دراستنا واملتمثّل يف مؤسسة هنكل ملواد التنظيف، جتدر اإلشارة   

إىل ما كنا نطمح إليه  إىل أنّ البيانات احملصل عليها من املقابلة خبصوص املؤسسة كانت قليلة جدا مقارنة
  : من خالل هذه الدراسة، وفيما يلي تعريف موجز مبؤسسة هنكل األملانية ملواد التنظيف

   

  :التعريف باملؤسسة -
      سة هنكل األملانيات  ةتعترب مؤسكنولوجيائدة يف سوق العالمات والتسات الرمن املؤس  

  
  

والّيت كانت متلـك نسـبة    1876سنة  Fritz Henkelريتز هنكل اخلاصة، وقد أنشأت من قبل عائلة ف
  .مثّ تطورت هذه املؤسسة لتصبح من أضخم اموعات الدولية، 51.5%
عالمة جتارية منها منتجات مواد التنظيـف،   750ختتص جمموعة هنكل العاملية يف إنتاج أكثر من       

دولة يف العامل ويعمل ـا مـا    125تد املؤسسة يف أكثر من ومت...مواد التجميل، التكنولوجيات اخلاصة
  .عامل 48656يناهز 

  

  :التعريف مبؤسسة هنكل اجلزائر -
جاء إنشاء مؤسسة هنكل اجلزائر نتيجة لعقد الشراكة املربم بني شركة هنكـل األملانيـة وأنـاد            

والّيت كانت ترمي إىل حتسني أداء مصانع  1999ة سنة اجلزائرية املختصتان يف إنتاج مواد التنظيف يف اي
الشركة اجلزائرية ورفع إنتاج البالد من مواد التنظيف، وينص اإلتفاق على إنشاء شركة مشتركة برأمسال 



ومشل االتفاق يف .مليون دوالر 53.8أي ما يعادل  % 60مليون دوالر متلك اموعة األملانية  89.6يبلغ 
مليون دوالر لتحديث مصنعي عني متوشنت والرغاية وتطوير اإلنتاج  20ة تقدر تكلفتها بـ بدايته خطّ

  .ألف طن يف إطار خمطّط ثالثي إىل جانب إعادة تأهيل مركّب شلغوم العيد 40إىل   30ما ليصل ما بني 

  

  :وفيما يلي تلخيص ألهم حمطّات املؤسسة      
  .يت هنكل األملانية وأناد اجلزائريةعقد الشراكة بني مؤسس :2000ماي  -
  .توسيع الشراكة بإعادة تأهيل مركّب شلغوم العيد :2002فيفري  -
تصبح مؤسسة هنكـل   HEA (Henkel Enad Algérie)مؤسسة هنكل أناد اجلزائر : 2005 جانفي -

  .  Henkel Algérieاجلزائر 
   .مليون دوالر 95ليبلغ حنو  % 4ارتفاع حجم أعمال هنكل األملانية بنسبة : 2006 -

  

أملانية حيث انفصلت عـن مؤسسـة  أنـاد     % 100وجتدر اإلشارة إىل أنّ املؤسسة اآلن أصبحت  -
مركّب الرغاية بالوسط، مركّب عني متوشنت بالغرب مركّـب  : مركّبات هي 3اجلزائرية وتشرف على 

  .شلغوم العيد بالشرق
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ة العامة املديريDirection Générale  La 
 - اجلزائر العاصمة  - دايل إبراهيم

  مركب شلغوم العيد 
 -ميلة  -

  مركب الرغاية 
 - اجلزائر العاصمة  -

 مركب عني تيموشنت

 :أقسام كل مركّب
  اإلدارة   -       

 جقسم اإلنتا -    
  قسم التعليب والتغليف -    



  
  
  
  
  
  
  .اجتهاد شخصي: املصدر.                ميثّل مركّبات املؤسسة بأقسامها)  01(شكل رقم ال
  

مـن سـوق    % 80، وتسيطر على 2006عامل جزائري حسب إحصائيات  1200وتوظّف املؤسسة 
منتجـات مـاء    % 50ولغسيل املالبس  من املنتجات املوجهة % 51و املنتجات املوجهة لغسيل األواين

   .جافيل
  

  :عينة الدراسة -1-12
      ة يف البحث، ومبا أنّ هـذه  تعترب مرحلة انتقاء عناصر جمتمع البحث الّذي ستمثله العينة مرحلة مهم

  مؤسسة وبالتحديد  إعالنات مؤسسة اقتصادية،حتليل حمتوى وصف و الدراسة تنصب على

  

ونقصد بـه جممـوع اإلعالنـات     اتمع ككل إما دراسة: تار أحد األسلوبنيخنأن ينا كان علهنكل 
وبسبب طبيعة وشـكل  اإلعالنـات   .أو اختيار عينة ممثلّة التلفزيونية الصادرة عن املؤسسة منذ إنشائها

كان املسح الشـامل  ...) صوت، صورة، حركة، شخصيات( التلفزيونية الّيت تتسم بالتشابك والتعقيد 
ن اازفة خبطوات ونتائج الوصف والتحليل بسبب صعوبة حتليل حمتوى إلعالنات مؤسسة هنكل ضربا م

املواد السمعية البصرية مقابل ضيق الوقت املتاح، لذلك جلأنا إىل العينة القصدية دون اإلخالل مبقاصـد  
 2008إىل  2004مشلت العينة كل إعالنات املؤسسة املبثّة عرب التلفزيون من سـنة   وقد. وأسس الدراسة

ويأيت هذا العدد نتيجة لطبيعة تصميم احلمالت اإلعالنيـة  ''إعالنا،  15أي نصف عشرية والّيت ضمت 
املخصصة لإلعالن وارتفاع نفقـات   ااملرتبطة بآجال معينة تقتضيها سياسة املؤسسة وأهدافها وميزانيته

  ).2008فيفري  03ريخ بتا le chatمقابلة مع مديرة منتج لوش ( ''اإلعالنات التلفزيونية

  



األول يتعلّق بطبيعة اإلعالنات التلفزيونية : واختيار اإلعالنات التلفزيونية بالتحديد راجع إىل سببني      
املتأتية من خصائص الوسيلة يف حد ذاا، والثّاين يرجع العتماد مؤسسة هنكل على التلفزيون بدرجـة  

   . كبرية مقارنة بالوسائل األخرى

وجتدر اإلشارة إىل أننا مل حنتسب تكرار اإلعالن الواحد ألكثر من موسم، حيث جند أنّ بعـض         
إعالنات املؤسسة عرضت ألكثر من عامني، وهذا ما يفسر قلّة عدد اإلعالنـات إىل جانـب إلتجـاء    

  . األسباب السابقةاملؤسسة إىل وسائل اإلعالم األخرى كاإلذاعة والصحافة املكتوبة وهذا إضافة إىل
  .واجلدول اآليت يبين عينة الدراسة

 

اإلعالنات                                 
  السنوات

  عدد اإلعالنات    
  

2004  03  
2005  03  
2006  03  
2007  01  
2008  04  

  .ميثّل عينة الدراسة) 1(اجلدول رقم 
  

  :أدوات التحليل - 1-13
دراسة على الوحدات التحليلية  البسيطة للتعبري عن القيم ومقابلتها ببعضها وكان اعتمدنا يف هذه ال      

اختيارنا للنسب املئوية لعدم حاجة الدراسة إىل مقاييس أخرى بالنظر إىل بنية الدراسة وأهدافها والبيانات 
  .املراد احلصول عليها

واملساحة الّيت ) ت(لتكرار، والذّي رمزنا له بالرمز كما جتب اإلشارة إىل أننا اعتمدنا يف اجلداول على ا
  . ومتّ حساا بالثّانية وجزء من الثّانية يف بعض احلاالت) م(رمزنا هلا بالرمز 
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2- 1- سويقمفهوم الت  :       
      رية الّة الكبمع األمهيا الت يت حظيسويق يف التسـات    د رئيس لنجـاح طبيق العملي كمحداملؤس 
العاملية يف العديد من الدول الصناعيمةة املتقدـ   العديد من املديرين غم من أنّ، و بالر ة أصبح يدرك أمهي

سويق يف حتقيق أهداف دور التأنّ إالّ سةاملؤس ن زاالي شاط مامفهوم و أبعاد هذا الن لدى  نيغري واضح
ظمات األعمال واملنظّالكثري من األفراد ومنحيث ال. ةمات احلكومي سويق لدى هـؤالء  يزال مفهوم الت

يقتصر على أنه البيع أو الترويج أو أي أعمال أخرى ترتبط بالنجاري شاط التوعلى هـذا   ''. سةللمؤس
ة  سويق مبفهومه وأنشطته احلقيقييات غري معربة عن التسمجند يف كثري من هذه املنظمات إدارات حتمل م

بـل   ،ة و إدارات املبيعات مثالًلتجارياإلدارة ا  :مات من يطلق على هذه اإلدارات اسم فهناك من املنظّ
إدارة اخلدمات أو إدارة : سويق حتت إدارة أخرى مثليت تدرج نشاط التمات الّقد جند أحياناً بعض املنظّ

1994،17ثابت عبد الرمحان إدريس،( ''اتالعملي .(  
سويق منهاقد وردت تعريفات كثرية للت:  

  

-Ralph Glasser1964 1  ("بح للمشروعو تلبية رغبات املستهلك لتعظيم عائد الر مهارة اختيار ''هو  -

ة هادفة إلشـباع  ة عمليات تبادليتصميمها إلجياد وتسهيل أي يت متّكل األنشطة الّ ''هيعرف بأن كما).2
احلاجات و الرد إبراهيم عبيدات( '' ةغبات اإلنساني20، 1989، حمم( .رف بأنعه و أيضاً ي''ة تنطوي عملي

على التنفيذ ملفاهيم املنتجخطيط والت  والتسعري والتوزيع واخلدمات واألفكار وذلـك بغـرض   رويج والت
ماتواملنظّ  هداف األفرادزمة ملقابلة أات التبادل الالّتوفري عملي'' )Marketing News 1985 01,(.  

  

      رف التعو يمة األعمالي ألنشطة منظّهو نظام كلّ'' :هسويق أيضاً بأنم بغـرض ختطـيط   ، ويصم
ن وخـدمات تشـبع حاجـات و رغبـات املسـتهلكني احلـاليي        وتسعري وترويج وتوزيـع سـلع  

  ''بـادل ة إجياد وتقرير عالقـات الت عملي'':سويق هوالت آخر أنّويذكر  )W.Stanton,1987(''واملرتقبني
  .)1994،30ثابت عبد الرمحان إدريس،(
  

       ويف معرض انتقادمها لبعض التبرايد و فرييـل (ابقة يرى عريفات الس Ferrell) ( (Pride and ّأن 
مثل هذه التعريفات وغريها للتما يكون مقبول من جانب بعض سويق ربني األكادميي  

  
  

واملمارسني ولكنوذلك يف رأيهم  -عريفات تنطوي على بعض أوجه القصور هما يعتقدان أن هذه الت- 
  : بسبب واحد أو أكثر من األسباب اآلتية



  

ـ  يكونسويق الت مات األعمال مع أنّسويق يرتبط مبنظّالت د أنّعريفات حدبعض هذه الت أنّ - ى يف حت
   ...واملؤسسات احلكومية ويف منظمات اخلدمات  بحادفة للرمات غري اهلاملنظّ

 - تتسم هذه التعريفات وغريها بالعموميسويق ة حبيث يصعب معها حتديد نطاق الت .  
 - ال يكون فقط لسويق التألفكارللع واخلدمات بل وأيضاً لس.   
  .رةما تتم يف بيئة متغيه املختلفة إنسويق وأنشطتقرارات الت عريفات أنّأي من هذه الت يوردمل  - 

ويف ضوء ذلك فقد صاغا التسويقعريف اآليت للت :''التن من األنشـطة املختلفـة لألفـراد    سويق يتكو
ة وذلك من خالل تقـدمي  ادل يف بيئة حميطة ديناميكيل بإشباع عالقات التبل وتعجيت تسهمات الّواملنظّ

لع واخلدمات و األفكار وتوالس1994،30ثابت عبد الرمحان إدريس،('' رويج هلا وتسعريهازيعها والت (.  

  

     ومن التكوتلر( تعريف الواسعةو ةعريفات املهم (الّسويق وللتهفذي يعر ـ ''ه بأن ه نشاط إنساين موج
إىل إشباع احلاجات والرغبات وذلك من خالل عمليبادلات الت'' )  Philip Kotler ,1986.(  

  

نظـيم  خطيط والتحليل والتالت '' :بأنهسويق احلديث للت) كوتلر(تعريفاً آخر لـ) نبعة أبو(ويورد        
سياستها وأنشطتها الّ ،ركةومراقبة موارد الشدف تلبي ة حاجات ورغبات جمموعة خمتارة يت متس العميل

  ).  40-39، 2002، عبد العزيز أبو نبعة ( ''من العمالء بربح مناسب
  :  على اآليت  هذا التعريف يركّز

 

  -  أنسويق احلديث وهيه يقترح ثالثة عناصر رئيسة ملفهوم الت :تكامل للحصول على رضا سويق املالت
  . وبربح معقول  املستهلك

 -  يت ترتبط باملسـتهلك   من خالل إشارته إلدارة مجيع األنشطة الّ''املزيج التسويقي '' ه يقترح فكرة أن
  .وق إىل قطاعات من خالل إشارته إىل جمموعة خمتارة من املستهلكني يقترح فكرة تقسيم السكما 

  . ومراقبة  ة من حتليل وختطيط وتنظيمشاطات اإلداريسويق يشمل النالت يشري إىل أنّ أنه -
  
  

-  ـ دة مثل تسويق البنوك واألفراد واألفكار واملنظّوكذلك ميكن تطبيقه يف جماالت متعد ـ م يت ال ات الّ
  .بشكل أفضل ) املستهلك ( ة خلدمة املواطن وائر احلكوميبح كتسويق الدالرإىل دف 

  

ـ  سويقمفهوم إجرائي للتما سبق نستطيع إجياد  إىل ستنادالبا       وهـو ابقة مستقى من املفاهيم الس:'' 
مهـور  اجل ورغبـات  حاجـات   ي دف إىل تسهيل أو إشباعمات التاألنشطة املختلفة لألفراد و املنظّ



املستهدف من خالل عملية التبرةادل ضمن نطاق بيئة متغي لع واخلـدمات واألفكـار   وذلك بتقدمي الس
رويج هلاوتسعريها وتوزيعها والت '' .  

  

2-1-1-  ة التسويقأمهي :  
      تكمن أمهية التساتعنه من آثار على مستوى الفرد و بسويق يف ما يترتتمـع   املؤساملختلفة وا
  :و ميكننا توضيح ذلك من خالل اآليت ككل

  

املنفعـة   :اآلتيةحيقّق املنافع '' فهوت املستهلكني بأحسن طريقة ممكنة  شباع رغباسويق على إالتيعمل  -
املكانية، املنفعة الزمانية،  املنفعة احليازياهيمي أمحـد إبر( "كليةة، التملّك، املعلومات لالتصال، املنفعة الش ،
2006.( 
- عن طريق توفري املنتجات للمستهلك من أماكن إنتاجها إىل أماكن اسـتهالكها  : ةاملنفعة املكاني

  .وتوفريه للمستهلك يف املكان املناسب
- عن طريق توفري املنتجات للمستهلك يف الوقت املناسب : ةاملنفعة الزماني. 
- ةاملنفعة احليازي :ئع من املنتج إىل املشترية البضاعن طريق نقل ملكي. 
- وهي احلالة النفسية للمستهلك جتاه املنتج: ةاملنفعة الشكلي. 
  .على اكتشاف حاجات ورغبات جديدة وإثارة قدمية وإشباعها يعمل التسويق -
 .يعمل التسويق اجليد على جناح املشاريع وتوسيعها وحتقيق أرباحها -
- تظهر أمهيوميكن أن نستدل على هذا النشاط من خـالل   ''طين سويق أيضا يف االقتصاد الوة الت

ظر إىل عدد املشتغلني يف قطاع التالنشاط له جزء ملحـوظ يف  جارة مجلة وجتزئة لوجدنا هذا الن
 )2006 ،إبراهيمي أمحد('' اقتصادنا الوطين

- يعمل النةسويقي على محاية املستهلك من خالل حتديد األسعار على البضائع الواردشاط الت. 
 

 

- تسهم النشاطات التم إىل درجة من الر فاهيةسويقية يف رفع مستوى معيشة األفراد للوصول. 
  

2-1-2- ر مفهوم التسويقتطو :  
      ا -املفهوم التسويقي مرانتهاء منذ -عملي ة مبراحل خمتلفة من ناحية اخلصـائص  احلرب العاملية الثاني

املفهوم  ميزتوجهات املختلفة اليت عموماً ميكن إمجال التو، بكل مرحلةبات املرتبطة واملواصفات واملتطلّ
فيما يأيتسويقي الت :  

  



 2-1-2-1- ه اإلنتاجيالتوج:   
      ساد هذا التوجه أثناء وبعد احلرب العامليإويقوم على  ،ة مباشرةة الثانية ممكنة مـن  نتاج أكرب كمي

ما كـان   ة حيث أنّراته املنطقيمرب -زالالو-وجه وقد كان هلذا الت، السلع املطلوبة من قبل املستهلكني
كما أن اهتمام املنتجني كان منصباً  ،وقمن قبل املستهلكني يف الس موازنتاجه كان مطلوباً وبشكل إيتم 

ضمن هذا التوجه على مقابلة ما هو مطلوب فعالً من املستهلكني دون إعطاء دور رئيسي لقضيسعرية الت 
  .العرضغالباً أكرب من  لبالطّ وزيع ألنّمشاكل يف الت ومل يسجل هذا  التوجه

  

2- 1-2-2- وجه البيعيالت:   
      يف ظلّو ،اإلدارة املركزية إنتاجه بناء على قرار وجه على بيع ما متّيرتكز هذا الت  وجـه متّ هـذا الت 

التعوزيع ركيز على عنصري التع يف شبكان طريق التوست أو منافذ التة وزيع يف خمتلف املناطق اجلغرافي
ـ رويج املكثّمع الت رويج وباسـتخدام  ف عن طريق ختصيص مبالغ أكرب إلنفاقها على خمتلف وسائل الت

  . خمتلف الوسائل املتاحة 
  

 2- 1-2-3-  ه حنو املستهلك التوج:   
بات حسب أذواق وإمكانـات املسـتهلكني   غسويق اهلادف إلشباع الروجه على التز هذا التيركّ       

ة وجه على فرضيويقوم هذا الت.ا على إنتاج ما ميكن تسويقهإنتاجه و إمنّ املستهدفني وليس على بيع ما متّ
مفادها أناجات ورغبات حامن حتديد  ه البدالً ملستهلكني أو،مث إنتاج ذلك املزيج التلعي أو سويقي الس

تقديرها بناء على دراسـات   يت يتموقعات الّ، و التم مع تلك احلاجات والرغباتاملنسجاخلدمي املوافق و
  ات تلف املستجدـة ملخسويق وبصورة منتظمة ودوريوث التـوحب

  

البيئيوجهة وبناء على هذا الت لبرز ألو مرة الدور اهلام ملدير التسات املعاصرة يف قضـايا  سويق يف املؤس
التواملتابعة ملختلف األنشطة اهلادفة إىل إنتاج املاركات السلعية واخلدمية املرغوبة واملقبولة  نظيمخطيط والت

  .املختلفةات املستهلكني فئمن 
  

  :سويق االجتماعيسويق والتوجه االجتماعي للتلتا -1-2-4 -2
      ومها مصطلحان خمتلفان فمفهوم التوجه االجتماعي للتات اسويق يربز املسؤوليالجتماعيسويق ة للت
ى إىل ظهور سلع وخدمات وأفكار تضـر  مات إىل تلبية ما يرغب به املستهلك أدسعي املنظّ أنّ'' حيث 

تمع والبيئة وتتعارض مع الكثري من الضباوابط االجتماعيقاليد والعـادات واألمنـاط  ة االقتصادية والت  



ةاالستهالكي ملنظّزنة مما دفع بعض احلكومات وااملتعوة حنو حتقيق نوع من التـوازن مـابني   مات إىل الد
  .)11، 2004، ردينة عثمان يوسف('' مصلحة اتمع و البيئة وما بني تلبية حاجات و رغبات املستهلكني 

  

       أمةزيـاد تصميم وتنفيذ ومراقبة الربامج اهلادفة إىل  ''سويق االجتماعي فاملقصود به ا مصطلح الت 
ها حماولة ميكن تنفيذها إن ، اسدة من الننة من قبل جمموعة حمدة أو ممارسة معيل فكرة اجتماعيمستوى تقب

بواسطة املؤسيت تسعى إىل حتقيق األرباح واهليئات واملنظّركات الّسات أو الشيت ال ة أو تلك الّمات العام
بحتبحث عن الر، وهو أيضاً حماولة تشجيع النولآلخرينعمل ما يكون نافعاً هلم  اءة ألداس بصورة عام. 

سة ة هيئة أو مؤسمن قبل أي ةاالجتماعيت لوكياّسويق االجتماعي ما هو إال تسويق للسالت نّفإ وباختصار
ولدى أي1994،17ثابت عبد الرمحان إدريس،(''اسة جمموعة مستهدفة من الن(.  

   

      ففي هذه املرحلة الرابعة لتطوسويق بر التليتها سؤوم تقتضيهسات بالعناية مبا دأت املؤسةاالجتماعي 
 إىلجاري قليدي  التالت اإلطارسويق عن عاً ال التلت توسهذه املرحلة أيضاً مثّ أنّكما ، حنو املستهلك

االت غري الرحبياسويق االجتماعية ومنها الت.  
  

-2                                              :املداخل احلديثة يف دراسة التسويق -2-1-3
1-3-1- سويقبعض املداخل احلديثة يف دراسة الت:  

ة جعلها تتعقد وتتداخل مـع األنشـطة األخـرى يف    سويقيذي طرأ على األنشطة التر الّطوالت إنّ      
سةاملؤس ممدف حتديد ا دفع املختص طبيعة العالقاتني إىل القيام بدراسة وحتليل هذه األنشطة  

  
  

 وعملية التأثري والتعبد العزيـز  (ة من خالل املداخل اآلتيةأثر فيما بينها لذلك يتم دراسة األنشطة التسويقي
  :) 42، 2002 أبو نبعة

  

   :مدخل الوظائف -أ
م سويق حيث يـت يت تقوم ا إدارة التهذه الطريقة تعتمد بشكل أساسي على طبيعة األنشطة الّ إنّ      

  :لـتقسيم هذه اإلدارة تنظيمياً وفقاً لطبيعة هذه األنشطة وذلك من خالل التتبع الدقيق 
  الشراء        -
  الترويج        -
  التوزيع        -
  .أسس تطوير و حتسني املنتجات   :املنتج        -



  .منها انطالقاسويق اليت يتم دراسة الت النقاط الضروريةو غريها من 
  :ملنتجمدخل ا -ب

يوجد ي غبات التفكري يف الوقت احلاضر هو تقدمي منتجات قادرة على تلبية احلاجات والرالت أنّمبا       
ـ  ز على طبيعة السسويق سوف تركّفإن إدارة الت، طلب يف السوق عليها مها يت تقـد لع واخلـدمات الّ

وخصائصها حيث يتم تقسيم هذه السةلع حسب استخدامها إىل إنتاجي ة وطبيعة املستهلكني واستهالكي
ـ   ر على قرار شرائها وقد تقوم إدارة التيت تؤثّو العوامل الّ هلا، جمـاميع   لع إىلسويق بتقسـيم هـذه الس

سويق مبتابعة ودراسة كل سلعة وحتديد رة على تسويقها وقد تقوم إدارة التومتابعتها ودراسة العوامل املؤثّ
  .رة على تسويقهاالعوامل املؤثّ

وجتدر اإلشارة إىل أنه متّ تقسيم دورة حياة املنتج إىل مراحل عدة ختتلف يف التصنيف والتسـمية والّـيت   
  .سنعرض هلا بعد مدخل املنشآت

  

  : مدخل املنشآت - ج 
إنتاجيـة فقـط أو إنتاجيـة     املنشـأة يت تقوم ا فقد تكون ختتلف املنشآت باختالف األنشطة الّ      

 تكـون األنشـطة   لعة ومـن مثّ د عند إنتاج السدورها يتحد ة فإنّكانت املنشأة إنتاجي فإذا  وتسويقية،
التسويقيالتجزئةعني والوسطاء وجتار اجلملة وة معتمدة على املوز .أما إذا كانت املنشآت إنتاجية ة تسويقي
فإنها تعتمد على التأي األنشطةلع وزيع املباشر و يقع على عاتقها إنتاج وتسويق الس   
  
  

ةاإلنتاجي ةوالتسويقي، أمقـد   دورها قد يكون شراء وبيع السـلع أو   ة فإنّا إذا كانت املنشآت تسويقي
فقات فقطتلعب دور الوساطة يف إمتام الص.  

  

  :اسة املنتج يف املفهوم التسويقييس -2-1-4
  :مفهوم املنتج -2-1-4-1

      عناصر املزيج يعترب املنتج من أهم التتعتمد بشكل أساسي علـى   هذه العناصر وأنّ سويقي خاص
ينة لتتجه جمملوجود سلعة مع شاطات لتسويقها وميكن تعريفهاالن:  

- ـ  ها شيء حيمل خصائص وصفات ملموسة وغريعلى أن وق جلـذب  ملموسة ميكن عرضها يف الس
يء تلبية حاجات ورغباتاالنتباه وميكن هلذا الش ة وقد تكوإنسانيهـاين بيـان   (  اتيـة ة أو خدمن مادي

  ) . 123، 1999،حرب
  



- وتعرف السلعة بأنناتها ذلك املزيج من املكو املادييت يشتريها املستهلك مجيعا ويفية والّة وغري املاد 
 1999 حممد صـاحل املـؤدن  .( ادة وتلبية متطلباواحد وذلك هلدف إشباع حاجة من حاجاته املتعد آن
،143.(  

  

وق بغرض االستهالك أو االستخدام شيء ميكن تقدميه للس ه أينأاملنتج على  (kotler) ويرى كوتلر -
غـري   ة واخلدماتلك يشمل على األشياء املاديذأو اإلشباع حلاجة معينة أو رغبة معينة وهو ب آو احليازة

  زةوحدة مميمفرد املنتج هي  نّأواألفكار و، ماتاملادية واألشخاص واألماكن واملنظّ
أمحـد شـاكر   . ( عم وغريهـا ون والطّواللّ ،عر واملظهر املاديالس، حلجممبجموعة من اخلصائص مثل ا 

  ). 16-15، 2000، العسكري

  

      عاريف ال يشتري املنتجفاملشتري وفقا هلذه الت  ا يشتري االنطباع عنه فحسب وإمنّ ةخبصائص مادي
اء مشاهدته له ومساعه عنه كاالسـم  املنتج من جر الها عن هذيت يتخيورة الّد يف الصذي يتجسالّوأيضا 

التز جاري املمي)اخل..… بعد البيع هرة أو خدمات ماالش   
 

   :قة باملنتجاألنشطة املتعلّ -4-2- 2-1
  :التغليف  -أ

      ميكن تعريف الته جمموعغليف بأن ـي تكالعناصر التباع معه من أجل ـيت تمن املنتج و الّا ن جزءو
الغالف من نحفظ حمتوياته و يتكو:  

 
ة عدوة رسومات و ألوان مستعملة ذي عادة ما يشمل عديكور الّمبثابة الد يعد: اخلارجي الغالف -

، ونالحظ من خالل منتجات مؤسسة هنكل نوعا من التوحد بينه يف و قصاصات) بيانات ( نصوص 
 . ملستهلك على إدراك املنتج دون قراءتهالغالف اخلارجي، وهذا قد يساعد ا

    ...، حديد،كارتون زجاج ، بالستيك: ل املادة املستعملة و هي حمتوى الغالف و متثّ:  العبوة  -

  .وتلجأ العديد من املؤسسات إىل التنويع يف العبوات للقضاء على السلبيات احملتملة من بعضها
 

  ) www.Marketcom.com(  :غليفمستويات الت -ب
 :غليفللت ز عموما ثالث مستوياتيمن
- غليفالت مثل ). مباشرة عبوة(حيتوي على املنتج و جنده يف اتصال مباشر به : يلاألو: sachet 

d’Isis   . 

http://www.Marketcom.com


  مباعة أي هو حاوية ة وحدات من املنتج جلعلها يف وحدةذي جيمع عدهو الّ:  انويالثّ التغليف -
 للمنتج ةإضافي.  
- يسمح بنقل وشحن عدد كبري من املنتجات من املصنع إىل نقـاط البيـع    ذيهو الّ: حنتغليف الش

ة باملنتجاخلاص.   
  

  :فغلية التأمهي -ج
      اجزء غليف يف الوقت احلايليعترب الت ايف سياسة تطوير منتجات املنظمة، كما يعترب جزء احيوي امهم 

ة املنتجات و نوعيوصور الكامل للمحتويات و احلكم على جودة إعطاء املستهلك الت من املنتج نفسه يف
  :ة التغليف يف اآليتأمهي تكمن

 

 يث يقللّـداول و اخلزن حـقل و التعبئة و النة التو محايته أثناء عملي احملافظة على حمتويات املنتج  -
 .سرضه للكتعر من احتماالت

تعليماا ومة فه باملنظّـستهلكني و ذلك من خالل تعريـغليف وسيلة اتصال مع مجهور املالت يعد  -
ة باستخدام املنتجاخلاص.  

-  يعد هرة و التمأداة للشزي . 
-  غليف عاماليعترب الت ا يف جناح املنتجات اجلديدةمهم. 
-  مة على إتباع سياسة الغليف املنظّيساعد التتعندما ترتفع  كاليفغيري فيه من أجل خفض الت  
  
  

غـيري يف  عبئة مثل التللت ور مواد جديدةـجة لتقادم الغالف و ظهـيكذلك عندما تنخفض املبيعات نتو
ـ ـالعب وات الزجاجي   ةة إىل العبـوات الكارتونيـة أو البالسـتيكي                                    .  
ميم أغلفة منتجام مبا ـاملنتجني بدءوا يف تص نّإئة فـضغط حركات محاية البي وحتت :محاية البيئة  -

  .البيئة و عدم تلويثها يتالءم مع
 

أو تصميم أو خليط من هـذه  ، أو رمز العالمة هي عبارة عن اسم أو مصطلح  :العالمة -2-1-4-3
  .جات املتنافسنيبينها وبني منت قد سلع وخدمات البائع وكذلك تفريت حتداألشياء والّ

 ).1999،285 إمساعيل السيد( 
   

للعالمة أن ميكن )   Christian   Michan ,2000:مترمجة وملخصة عنِ(  :مميزات العالمة -1-4-4- 2
 :تكون



 .منطوقة تكون مكتوبة أو  (un signe verbal)  إشارة شفهية-أ
 .هنكل أملانيا: ( nom patronymique ) اسم املالك -
  pseudonyme .ستعارا أو معدلاسم م -  
 .... تاهييت ، إيفيان:  :(Nom géographique) اسم جغرافيا -

 .  Dénomination orbitaire ou de fantaisie .تسمية مبتكرة -
 Lion noir(:أو متآلف من عدة مفردات  ) ( … OMO,TELAL ,OBOOمن جزء اسم مبتكر -

Assistance     Europe  ( 
                      Mot détourné de son sens Trésor (Parfum) . معىن آخر حمول من اسم -
 Slogan .:  شعار-
 Chiffre (1604) .  : رقم -
  CBS Lettres : حروف -
 .Lettres +chiffres :  حروف وأرقام -
 . +Signe + Lettre : Canal +  Un signe significatif:  حرف وإشارة -

 ........مزيج من األلوان، رمز، رسم :  ل صورةإشارة على شك - ب
  ). COCACOLA (الكوكاكوال  شعار: مثال

   
  

 .رةتتضمن رموز مكتوبة ومصوSigne complexe  :(( بةإشارة مركّ -ج
  .ةة و إيقاعيمن أصوات و مجل موسيقي نةمكوSigne Sonore (   : ( ةصوتي إشارة -د
،قارورة سكيس إيزي: )  La forme d’un produit ou de son emballage  ( وغالفه شكل املنتج - ه

  .....سبراف ، علبة إيزي
  

  )      Christian   Michan ,2000:مترمجة وملخصة عنِ: ( العالمة وظائف - 1-4-5- 2
ميكننا أن منيز وظائف العالمة بالنسبة للمؤسللمستهلك بةسة وبالنس:  

-  ةترمز اإلشارة إىل ملكي سةاملؤس. 
-   املنتجات واخلدمات ز خمتلفمتي. 
 .تقدمي رموز لدعم وفاء الزبائنو وقالس تقسيم  -



 .تثبيت املنتج  -
-  القضاء على التلةقليد من خالل العالمة املسج. 
-  ه ومراقبت ف على املنتجالتعر)خاصةة عند اخلدمات احلر.(   
 .امشترك االعالمة امس تصبح: االتصال  -
 ).هنكل(  اجلودة مانض  -
 .وضع املستهلك يف صورة املنتج  -
  .تقدمي منط حياة  -

 

 ). 144-2000،143بوخاوة إمساعيل،(  :دورة حياة املنتج -2-1-5
  :شبه بعض الباحثني املنتج بالكائن احلي، وقسموا حياته إنطالقا من هذا إىل مراحل هي

  

  :ة عوامل منهاهذه املرحلة بعد ار شراء املستهلك يفر قرحيث يتأثّ :مرحلة تقدمي املنتج  -2-1-5-1
  .اجلديد حمل املنتج القدمي مقاومة بعض املشترين إلحالل املنتج  -
 .ة املنافسني يف السوققلّ  -
-  كاليفارتفاع سعر املنتج نتيجة ارتفاع الت. 
  .اجلديد مقاومة توزيع املنتج  -

 
 .ةاإلعالني كثافة احلمالت  -
2 -1-5-2 -  مومرحلة الن:   

ه ذاملستهلك يف ه ر قرار شراءوق ويتأثّصف ا املنتج بالقبول من جانب السيت يتهي املرحلة الّ     
 .حنو االخنفاض اجتاه األسعار، زيادة عدد املنافسني :املرحلة جبملة عوامل منها 

 :ضجالن مرحلة - 1-5-3- 2
     ي ابقة وـّالس قل من املعدالتأولكن مبعدالت لعة خالل هده املرحلة تتزايد مبيعات الستؤد 

ر قرار شراء سويق ويتأثّنفقات الت ختفيض األسعار وتزداد  إىل املنافسة الشديدة يف هده املرحلة
 : ب ستهلك يف هذه املرحلةـامل
 .املنتجات ىإجراء تعديالت عل -
- اخنفاض عدد املنافسني وبالتسات الكبرية الّايل بقاء املؤسصف مبزايايت تت ةتنافسي.     
 :عالتشب مرحلة - 1-5-4- 2



رارات ـر قمبنتج آخر وتتأثّ فكري يف إحالل املنتجمن الت ايل البده املرحلة تقل املبيعات وبالتذيف ه     
   :يأيتالشراء يف هذه املرحلة مبا 

- وزيعحدوث تغريات يف منافذ الت.  
 .ديدةزيادة معدل استبدال سلعة بسلعة ج -

  

  :االخنفاض مرحلة - 1-5-5- 2
ر يف احتياجات ورغبات التغي:عوامل عديدة منهاتنخفض املبيعات خالل هده املرحلة نتيجة      

  .املستهلكني
  :يبين الشكل اآليت دورة حياة املنتج

  
  
  
  
  
  
  
  

  :إستراتيجية اإلتصال -2-2
النصوص العامة الّيت تعمل على  توجيه الـتفكري  إنّ اإلستراتيجيات تشكّل املخطّطات، فهي متثّل       

  .أي أنها تتأكّد من مالئمة القرارات مع األهداف.والفعل يف عملية اتخاذ القرارات
وحتتوي اإلستراتيجية على نسق من الوسائل والّيت بإمكاا أن تقود املستهدفني للمكان املراد الوصـول  

  .إىل أهداف مطابقة ومكيفة ومصاحل األطراف املعنيةإليه حيث يكون فيه االتصال موجها 
خطط مستقبلية طويلة األجل وشـاملة، تتعلّـق بتحقيـق التوافـق     '': وتعرف اإلستراتيجية بأنها      

  ).2001،15،بديع حممود قاسم( '' واالنسجام بني البيئة التنافسية وقدرة اإلدارة العليا على حتقيق األهداف

  

تبط مفهوم اإلستراتيجية بتخطيط وتوجيه العمليات وبكافّة القوى والعوامل األساسية وهي كما ير     
  .الّيت حتدد االتجاه العام الّذي توجه من خالله خمتلف السياسات جتاه حتقيق أفضل النتائج



 )الرئيسيةاملهمة، (ة جممــوع القرارات األسـاسي'' : وتعرف إستراتيجية االتصال بأنها      
رق الواجب استخدامها رة والوسائل والطّقة باألهداف املسطّاملتعلّ Majeurs et Interdépendanteواملتداخلة 

  ). www.marketing  -etudiant.fr('' لتحقيق هذه األهداف
إستراتيجية االتصال هي إذن اإلجابات التي نقدنمها لسؤالني رئيسيي:  

  :ماذا نريد أن حنقق؟ .1
 هي األهداف؟ ما  . أ

   من هو اجلمهور املستهدف؟  . ب
  

 كيف نتوقع أن نصل إىل أهدافنا؟ .2
 :بأي الوسائل  . أ
  

ü هي إستراتيجية اإلبداع ؟ ما 
ü  هي إستراتيجية وسائل االتصال؟ ما 
ü  ميزانية؟ بأي 

  بأي رزنامة؟  . ب
  
  

2-2-1-ةترتيب القرارات االتصــالي :La séquence des décisions   
ة االتصـال، وهي ال تــوضع  ل إستراتيــجييت سبق ذكرهـا متثّى األسئلة الّاإلجـابة عل إنّ     

ن بل جيب أن ترتدون ترتيـب معيسويـق ب املراحـل أو القرارات انطالقـا من إستراتيــجية الت
  :كمـــا يلي

- إستراتيـجيسويقة الت :تتضمن هذه اإلستراتيجيستهدف سويقيـة، اجلمهـور الـمة األهـداف الت
 . Le positionnement ، Le plan de manœuvre     الـتموقع

 - التيت ينشط فيهاة املعلن والسوق الّحليل التشخيصي لوضعي. 
 - ة اتصاليةضبط إستراتيجي. 
 -ة للحملةة بإتباع خطّتنفيذ اإلستراتيجي. 
 - مراقبة احلملة والنالةل إليها وتعديل القرارات حسب احلتائج املتوص.  
 



وسوف نالحظ  ،بعة بشكل عامريقة املتة تبعـا للطّنوضح القرارات االتصـالي اآليتط يف املخطّ      
ة الـخلق واإلبداع ـا نضع يف الوقت أنننفسه إستراتيجيذلك أن .ائلة الوسـاإلشهـاري وإستراتيجي

خذ عادة بعد أو يف الوقت نفسه مع تت)  Media/ supports( القرارات املتعلقة بوسائل االتصال والدعائم 
ة باخللق واإلبداعالقرارات اخلاص.  

  

هلذا سنالحظ يف اجلزء اخلاص بالوسائل أنه جيب على القائمني على إستراتيجية االتصال أن        
والفرق املختصة يف وسائل ختصة أو املكلّفة باخللق واإلبداع ات بني الفرق املحيسنوا وضع جسور وممر

  .تصالاال
  .وميثّل الشكل اآليت كيفية تطوير إستراتيجية لالتصال

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 

 
 
 
 

 امليزانية العامة لالتصال

 أهداف االتصال

 إستراتيجية التسويق

 املزيج التسويقي

 حتديد دور االتصال يف املزيج التسويقي



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  التطبيق     -       
  املراقبة -                                              
  يل   التعد -                                              

  ترمجة الباحثة.  Jaques Lendrevie,2001,135:املصدر
  
  

  La communication-mix :املزيج االتصايل -2-2-2
 ): www..Marketing -etudiant.fr(''هو الوسائل املوظّفة يف إستراتيجية اإلتصال،وميكن تقسيمها إىل''
ن،وهي ذات جانـب واحد وغري االتصال اجلماهريي، اإلعال: تتمثّل يف :وسائل فوق اخلط -2-4-1

 .شخصية
ـّالونات، الرعاية واألعـمال  :تتمثّل يف :وسائل حتت اخلط -2-4-2 ترقية املبيـعات، املعارض والص

  .......اخلريية
  :واجلدول اآليت يبين بعض هذه الوسائل

  

  التسويق املباشر  البيع  العالقات العامة  ترقية املبيعات  اإلعالن

 إستراتيجية اإلبداع

  اختيار املزيج االتصايل: إستراتيجية الوسائل

 اإلعالن التسويق املباشر العالقات العامة

 املزيج االتصايل

  خمطّط احلملة

http://www..Marketing


  الباحثة: ترمجة .) www.marketing  -etudiant.fr(: املصدر
  

وكما سبق وأشرنا يف الفصل األول، فإننا قد اخترنا اإلعالن كأهم عنصر مـن عناصـر إسـتراتيجية    
ال،أما العالقات العامة وترقية املبيعات والبيع الشخصي فسنفصـل  االتصال والّذي سنفرد له فصال كام

  : لكل عنصر فيما يأيت
  
  
  
  

2-2-3- ةالعالقات العام: 
      للعالقات العامة أمهية بالغة يف التعريف بصورة املؤسـ   سة وعالمتها الت  د أنّجاريـة ، ومـن املؤكّ
ال، سات احلديثةاملؤسسيما يف الدول املتطوة كوظيفة من وظائف تسيريرة ال تستغين عن العالقات العام 
ة ا كانت طبيعتها من قسم أو مصلحة خاصسة أي، لذا ال ختلو مؤسا وجناحها، و من عوامل قوسسةاملؤ

ةإلدارة العالقات العامتـبىن   ات، وإعداد خطط وبرامج عمـل ، تعمل على رسم سياسات أو استراتيجي
ف أو القائم بالعالقات على تنفيذها  وذلك باستخدام ، ويسهر املوظف املكلّروسةية مدعلى أسس علم

تقنيسواء مطبوعة ةات ووسائل عد ، :سةكمجلة املؤسامللصقات ات، املطوي ...  ة أو مسعيـة بصـري :
لفزيون، الراديوكالتعاية،  أو تقنيات أخرى  دة، الوسائط املتعدكالر sponsoring  املعارض ، ادوات لن
الصةحفي...  

  

  إذاعة -
  حافة مكتوبةص -
  سينما -
  تلفزيون -
  جرائد داخلية -
ــات  - كتيبـــ

brochures  

ــاب  - ألعـــ
  ومسابقات

ــيب  - اليانصــ
loteries  

  العينات -
 الكوبونات -

  ملفّات الصحافة -
  األعمال اخلريية -
  الرعاية -
  اجلرائد الداخلية -
  

  اجتماعات البيع -
املعـــــارض  -

  والصالونات
عروض ما قبـل   -

  البيع
ما بعـد   عروض -

  البيع

  الكتالوجات -
ــرب  - ــوق ع التس

  التلفزيون
الشراء عن طريق  -

  االنترنت



      ويشترط يف جناح إستراتيجيمة واضحة  بـدء ة أن تكون مبنية على خطوات منظّة العالقات العام 
ة البحثبعملياخلي واخلارجي، وذلك للترغباته ومطالبه  وخصائصه و، عرف على طبيعة اجلمهور الد ..

علم ا: ة وذلك باالستعانة مبختلف العلوم االجتماعيلـة حتليـل   تأيت مرح مثّ ..فس ، علم االجتماع ،لن
، ويف صـالية سالة االتقنيات والوسائل املناسبة لتوصيل الر، وبعد ذلك اختيار التاملعطيات املتحصل عليها

النهاية تأيت مرحلة التقييم للتعرف على مدى جناح اإلستراتيجيةة  ونسبة جناح األهداف املرجو.  
  

 :ةف العالقات العامتعري -2-2-3-1
      وضعت املئات من التعريفات لتحديد مفهوم العالقات العام عريفـات متّ ة و يف كثري من هـذه الت 

ومل تظهـر كميـدان   ... عاية واالتصال ،الد كاإلعالن  زج بينها وبني مفاهيم أخرى مشاةامللط واخل
ة ملوضوع العالقات راسة املستقلّة تم بالدمستقل إال مع تأسيس وإنشاء هيئات ودوائر حبث خاص حبث
العامة  كاجلمعية الدةولية للعالقات العام ،ةاملعهد الربيطاين للعالقات العام اجلمعة للعالقـات  ية الفرنسي
ومعهد كالتيب وبروم  ةالعام ...مها كمهنة أيضا وليس ة تنظّكما وضعت أيضا قوانني ومواثيق أخالقي

1965كقانون أثينا ، فقطميي ص أكادكتخص  د مهـام القـائم أو مستشـار العالقـات     الذي حـد
ةالعام ة بفرنساوكقانون مهنيي العالقات العام.   

  :عريفاتنورد فيما يلي بعض هذه التو 
  
  

  :قاموس علم االجتماع تعريف  -أ 
بنـاء يضـم نظريـات    '' : عرف قاموس علم االجتماع العالقات العامة بأنهـا  1944يف سنة       

شدوان علي شيبة العالقات العامة ( ''وتكنيكات تفيد يف دراسة وحتديد العالقات ما بني املؤسسة ومجاهريها 
  ). 24، بني النظرية والتطبيق

  

  :  ةولية للعالقات العامتعريف اجلمعية الد -ب
        مة، ة ومنظّنشاط إداري وتسيريي يتم بصورة دائم''ة هيالعالقات العامتسعى املؤس سـة أو أي 

تنظيم عمومي أو خاص من خالهلا إلجياد جو من التاجلمهـور  (قارب مع من تتعامل معهم  فاهم والت( ،
 إىل  سة قدر اإلمكانولتحقيق هذا اهلدف تسعى املؤسف نفسها مع اهتمامات اجلمهور،حبيـث  أن تكي

اون فعال معهم، وتأخذ بعني االعتبـار حتقيـق مصـلحة    وتسعى إلجياد تع، تطبق مبدأ اإلعالم الواسع 
  .) http://fr.wikipedia.org/wiki/ .’’, )Relations presseاجلميع

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/


  :تعريف موسوعة املعارف األمريكية -ج
أثري والتفسري ملوضوع معين سواء تحليل والتالفن الذّي يقوم على الّ'':بأنهاعرفت العالقات العامة       

  .''كان هذا املوضوع يدور حول فكرة أو حول شخص أو حول مجاعة ما

  

  :ةتعريف املعهد الربيطاين للعالقات العام -د
الفهم املتبادل بني املنظّمـة  اهود املخطّط واملدروس واملستمر إلنشاء واالحتفاظ ب:" عرفها بأنها       

  ).15، 1988، عبد اهللا عبد الرحيم" ( ومجاهريها
 تالوظيفة الرئيسية للعالقا'' فالعالقات العامة تم أساسا جبمهور املؤسسة لكسب ثقتهم، وهلذا أصبحت

  . )2003،50،وفضيل دلي( ''إقامة وتطوير عالقات فعالة مع مجاهري مفيدة -على حد تعبري بودوان –العامة 
  :وميكن القول من بعد إدراج هذه التعريفات أا تشترك يف نقاط هي

  .العالقات العامة نشاط خمطّط ومنظّم وصادق لتحقيق أغراض معينة -
 .أنها ال ختدم املؤسسة فقط بقدر ما تعمل على املوازنة بني مصاحلها ومصاحل مجهورها -
 .سب ثقة اجلمهور وزيادة نسبة املتعاملني معهاتعمل العالقات العامة وباستمرار على ك -

  
  
  
 

2-2- 3-2- ر العالقات العامةتطو:  
        على أنّ ةجيمع علماء االتصال والعالقات العام األب املؤسـ  س للعالقات العام حفي ة هـو الص

ـ ذي كان يشتغل صحفي، الIvey Leeّاألمريكي إيفي يل  ـ ا مبكتب الص ـ جنـة ا ابع للّحافة الت ة لوطني
ةالدميقراطي بالواليات املتة هو عـدم  وما دعا أيفي يل لالهتما  ة،حدة األمريكيم مبوضوع العالقات العام

رضاه عن طبيعة العالقات السال،الائدة بني أرباب العمل والعمسيما مع األزمة االقتصاديي شـهدها  ة الت
 ، إذ تأثّرت الطبقـة العاملـة   1929، وأزمة  1907أزمة  باخلصوص و، العامل مع مطلع القرن العشرين

خط والغضب ى إىل منو جو السما أدال من عملهم ، مح الكثري من العم، وسرمستواها املعيشيواحندر 
ذين ظهروا مبظهر املستغلعيب من ممارسات أرباب العمل الّالش ،وترسخت الصلرجال  اكة آنذورة السلبي
ريناعة يف أذهان اجلماهالصاملسـتغل العمل بصورة الوحش البشـع   ، وارتبطت صورة رب )William 

Ujeux , 1973, 32(.  

   

        ويف الواليات املتمليون  12ة على اخلصوص كان شبح حدة األمريكي   د عاطل عن العمـل يهـد
الدأسيما بعد أن قام أحد ال، ة وشيكةولة بقيام ثورة عماليروكفلر  وهو جون  ناعةكرب رجال الصJohn 



D. Rockefeller ـة،   ،بإعطاء أوامر باالعتداء على العمال املضربنيولكـن  مما أثار غضب الطّبقة العمالي
الـرأي   ورته أمامـحفي إليفي يل لتحسني صاستعان خبدمات املكتب الصوروكفلر أراد تدارك الوضع 

غيري اجلذري لصـورة  ة كانت دف إىل التعامللعالقات ال إستراتيجيةالعام ، وبالفعل قام إيفى يل بإعداد 
روكفلر ،وحتسينها وإظهاره مبظهر رب العمل الطيلك اقترح ذل، رير املستغل ب واحملب للخري عوض الش

  : عليه أيفي يل القيام مبا يلي 
  .ة شاطات اخلرييمات واجلمعيات وتنظيم النتأسيس املنظّ -     
  .عيم البحث العلمي والتقينمتويل اجلامعات وتد    -     

- الّ  حافة بكل شفافية عن مبالغ الضرائبإعالم الصساته ،وكذا الكشف عن األجور يت تدفعها مؤس
املدفوعة آلالف العماال شهري caro et Alex ,     

www.relationspubliques.blogspot.com/2003_10_01_relationspubliques_archives.h  
ـ   لقد كانت اإلستراتيجية اجلديدة املتبناّ   فافية يف ة من قبل روكفلر قائمة على أسـاس الوضـوح والش

ـ  ، حيث تكون متاحة أمام اجلمهور، املعلومات ة واإلعـالم  ومنذ ذلك احلني أصبحت العالقـات العام
أفاف وظيفة أساسية من وظائف الشسات غلب املؤس.  

  
  
  

أي العام خبصوص كثري من ة وسيلة أساسية إلقناع الرة بدورها العالقات العاماحلكومة األمريكياتخذت و
يت تبنتها احلكومةة الّالقرارات السياسيمحلة  ة ، فقد باشرت أمريكا، كاحلرب على احلكومة األملانية النازي

إعالمية واسعة إلعالم اجلمهور بأمهية هذه احلرب بالنو، نيسبة لألمريكية بذلك مل تصبح العالقات العام
ات احلديثـة  ـسو املؤس سات الدميقراطيةـمن دعامات املؤس ة، بل غدت دعامة أساسيوسيلة فحسب

ا كانت طبيعتهاأي :يت تعمفهي الّ ، ... ةة، ثقافياقتصادية سياسيسة على حـد تعـبري   ل على أنسنة املؤس
ة هي مثـل نظـام دفـاع    العالقات العام '': يقول   إذ  Miller de Harvardاألستاذ ميلر دو روهارفرد 

للمؤسسة احلرأ، فهي ترمي إىل ظام الرأمسايلة يف النأي تعمل على حتريكها وتفعيلـها  ، ساتنسنة املؤس
ــائن إن     ــل كك ــة ب ــدات جمهول ــط كوح ــيس فق ــاينل  Caro et Alex)   ..."س

01_relationspubliques_archives.www.relationspubliques.blogspot.com/2003_10_   
يت شهدا مع منتصف القرن املاضي يعود قلة امللموسة الّوالن ،ةت العامر جمال العالقاسبب تطو إنّ      

الذي كان سائدا يف تلك املرحلـة  ياق االقتصادي واالجتماعييف املقام األول للس   ة فاألزمـة السياسـي
ة الّاالقتصاديا الواليات املتـدت أن العأكّ 1968حدة يف شهر أوت ـيت شهدوضعت ة القات العام

http://www.relationspubliques.blogspot.com/2003_10_01_relationspubliques_archives.h
http://www.relationspubliques.blogspot.com/2003_10_


، ، ومهدت بذلك لظهور مكاتب خدمات العالقات العامـة سات واإلداراتة سلّم أولويات املؤسقم يف
ــك ختصــيص وزارات مســتقلّ ــد ذل ــوبع ــات العام ــاملة للعالق ــن دول الع ــد م      ( ة يف العدي

.org/wiki/Stratégie_de_communicationhttp://fr.wikipedia (     

       

ايات القرن املاضي وبدايات القرن احلايل طور الكبري الّومع الت الذي شهده العامل معطـور  سيما مع الت
ـ    الت كنولوجي يف جمال اإلعالم واالتصال، وبروز جمتمع معلومايت قـائم علـى أسـاس الت داول احلـر 

ة، وظهور جمتمع عاملي مفتوح يتجاوز حدود سات احملليواملؤس ولة القوميةلطة الدواحنسار س ،للمعلومات
وحسب الكـثري   ل رئيس على تكنولوجيا املعلوماتسات حديثة تعتمد بشكاجلغرافيا برزت بذلك مؤس

 Laramée   الرامي Drucker 1995 دروكـر ،  Ohmae 1995أوما : من الباحثني وعلماء االتصال أمثال
سـات  اريخ ، فظهرت رهانات جديدة غريت بعمق املؤسن جمتمعاتنا دخلت يف قطيعة مع التفإ  1997
ة البشري .وحىت ا وتستمر يستوجبتضمن هذه املؤسسات حيا  ـ كيف مع الثّعليها الت ة ورة املعلوماتي

تمعات املعاصرة التي متس بشكل مباشر جوانب حياة ا.  
      فاملؤسقليدسات التـ ة ، الّية وجدت نفسها يف سياق العوملة االقتصادي ة يت ال تعترف باحلدود القومي
واملوظّةواحمللي ،فون يف املؤسللمعلومات أصبحوا  نيسات بعد أن كانوا جمرد مستقبلني سلبي  

  

وهـو  ، ا شركاء يف الوصول إىل املعلومـات بل أصبحو ، يلجون بأنفسهم للمعلومات، متلقني فاعلني
  .سات و إداراديد لتسيري املؤساجل الشكل
      ةة بدورها تقع يف قلب هذه الثّوالعالقات العامو هي جتد نفسها مدعوة ألن تلعـب  ورة املعلوماتي ،

تمعاتا يف حياة دورا إستراتيجيسات و ااملؤس، و هـي  ها علم تسري و إدارة و اتصالعلى اعتبار أن ،
ا أن تساهم بفعاليةبإمكا رضـا  يت تشهد تنافسا شديدا فيما بينها جلذب ، الّسات احلديثةيف تسيري املؤس

فاملؤسسات اليت ال تعي طبيعة هذا الواقع اجلديد ستنمحي  .اجلمهور و السيطرة على األسواق االقتصادية
ات اجلديدة املؤسس:" د اجلدي لواقع ف لنا و صفا دقيقا هذا اـ، و املقولة اآلتية تص الوجودتدرجييا من 
ستصـمد   ا ستجد صعوبات يف البقاء ، وحدها املؤسسات املمتـازة و املؤسسات اجليدة جد ستزول ،
   (  http://www.umontreal.ca/divers/relations-medias.pdf)                          ''وتستمر

   

2-2-3-3- تعريف إستراتيجية العالقات العامرهاة وتطو:  

http://fr.wikipedia
http://www.umontreal.ca/divers/relations-medias.pdf


        ''ة حسب كتاب املقصود باستراتيجيات العالقات العامPublicitorهي جمموع القرارات اهلامة ،ّ. 
وسـائل   ة ،و ذلك باستعمالبغرض حتقيق أهداف معني ،سة ماخذها مؤسي تتة عن بعضها التو املستقلّ

اتصال و تقني2006جملة العلوم اإلنسانية، (  ''دةات متعد .(  

  

حقيق هو أساس جنـاح  ة فعالة مبنية على أساس برنامج علمي واضح و قابل للتتبين إستراتيجي إنّ        
سة الّاملؤساخلي أو اخلارجييت تريد أن تنتهج سياسة اتصال شفافة مع مجهورها الدفسها تكون لن ، حىت

ا صورة طيبة اجتاه اجلماهريأو ملنتجها وخدما.  

  

         سة الّلذا جند أن املؤسيت تؤمن بدور االتصال و العالقات العامة للّة كوظيفة أساسيال تسيري الفع
ختصةا تطلق عليه عادة تسميات ص مصلحة أو قسما خاصـ  عد قسـم   ة، كمصلحة العالقـات العام

ـ   ف موظّتكلّا ، كم..االتصال وإعـداد   ةفا أو أكثر يقوم مبهام إعداد وتنفيذ بـرامج العالقـات العام
دف تكوين وبناء صورة حسنة، ة عمل لتنفيذ هذه الربامجإستراتيجي وعالقات ثقة مع اجلماهري  ،وذلك

ة ف كاملكلّ :و أيضا عدة ألقاب، وتطلق عليه هي تتعامل مع هذه املؤسسةالتبالعالقات العامChargé de 

relations publique ،ة عون العالقات العامAgent de relations publiques     مستشار العالقـات
  ، الروالسيونيست Conseiller en relations publiquesالعامة 

 
 
 

Le relationniste ضابط العالقات العام ،ـ ة بالن لك العسـكري سبة ملن يشتغل يف السOfficier de 
.relations publiques  

  

     ة يف خلق صورةوتكون مهام هذا القائم بالعالقات منصب  طيـ بة عن املؤس ة  سة لدى البيئة اخلارجي
سة الّيت ينتمي إليهافهو يشغل دور الوس ،ة واحلفاظ عليهاوكذا تعزيز تلك العالقات االجيابييط بني املؤس 

ة املمثلّوبني البيئة اخلارجياة يف اجلمهور الدـ  سةخلي واخلارجي للمؤس ـ فيعمل على إجياد هوي ة ة خاص
سة باملؤسمتيق هل، وسات األخرىزها عن املؤسا بصورة متكّيسوزة نها من احتالل مكانة ممي.  
      وحتةيت يقوم بإعدادها ة الّى تنجح برامج العالقات العامالقائم بالعالقات العام نسيق مـع إدارة  بالت
أن ال ب سةاملؤس دقنيات والوسائل ألداء مهامهيتمكّن من استعمال وتوظيف خمتلف الت.  

  

2-2-3-4-  خطوات بناء إستراتيجيةة العالقات العام: 



     ى تتمكّحتن املؤسسة من ختطيط و إعداد إستراتيجية فعةالة للعالقات العامخصص ، و ضع خرباء الت
ة ة إعداد اإلسـتراتيجي ا من حماور خطّكل سؤال حمورا أساسيد ا حيوي جمموعة من األسئلة، ويعاستبيان

الةالفع  )http://www..marketing -etudiant.fr. (.  
  ؟ املرجوة ما هي األهداف  -أ

  من هو اجلمهور املستهدف ؟  - ب
  ، الوقت املستلزم ؟ امليزانيةما هي العوائق احملتملة خبصوص  -ج
  يت جيب االعتماد عليها ؟ ما هي الوسائل والتقنيات ال -د
  ما هي النشاطات أو اخلطوات العملية اليت ينبغي إتباعها ؟ -ه
  ؟) تقييم(ما مدى جناح برنامج العالقات العامة  -و
  

a- Quels sont les objectifs ? 
b- Auprès de quelles cibles ? 
c- Avec quelles contraintes de budget , de temps..? 
d- Avec quel moyen ? 
e- Choix des actions à  entreprendre . 
f- Evaluation de programme. 
 
 
 

  

        عند البدء يف بناء وإعداد إستراتيجية للعالقات العامة البد ة حبث واستكشاف عند من إجراء عملي
يف ذلـك  ، مسـتعينني  نفهم بشكل أفضل مقتضيات كل خطوة ، حىتاخلطوات السابقة كل خطوة من

بالدراسات االجتماعيةة والنفسي، ـسويق من جهة لفهم طبيوعلم التمهور املستهدف يفة اجلعة ونفسي 
ـ   ة، ما هي رغباته ودوافعه ؟ وبرامج العالقات العام ة احمليطـة  من جهة أخرى كي نفهـم البيئـة العام

اجتاه املؤسسة ؟ هل هي مواقف  ، ما هي توجهات ومواقف خمتلف اجلماهريسة، على سبيل املثالباملؤس
 ، أي مواقف سخط وعدم رضا؟عكس ذلك رضا ؟ أم

 ل أكثر يف شرح كل خطوة من خطوات إعداد اإلستراتيجية الفاعلةوفيما يأيت سنفص:  
  

  : حتديد األهداف -أ
بالعالقات  ، أي ملاذا يوجه القائماة لتحقيقهيت يسعى برنامج العالقات العاميقصد باهلدف الغاية الّ      
العاميت حتققّ؟ وما الفائدة الّة جلمهور مستهدفة رسائل ومضامني اتصاليها هذه اإلستراتيجيسة ة للمؤس

http://www..marketing


لقائم بالعالقات حنـو غايـة   ة يف توجيه جهود ا؟ وتكمن أمهية حتديد األهداف مع بداية اخلطّأو املنظمة
يف  حقيـق إجرائية قابلة للت ةأن تكون واقعي، كما يشترط يف األهداف تة، فال تكون جهودا مشتمقصودة

مدة زمنية حمددة أيضا، ويوجد منوذج مشهور يف االتصال حيدة خطوات حتديد األهداف  د بصورة منهجي
 des  (:  هـي   حيتوي على ثالثة مراحـل أساسـية   و Elmo Lewisإليلمو لويس  AIDAوهو منوذج 

www.fep.umontreal.ca/rp/rp/html/processus relations publiques (    
          -  جعل اجلمهور املستهدف يتعرجارية،سة أو عالمتها ف على املؤسوذلك من خالل إثارة انتباهه  الت

سةبوجود املؤس.  
  .ق اسة ويتعلّهدف حيب املؤسجعل اجلمهور املست -     
     -  جعل اجلمهور املستهدف يتحرك و يسلك سلوكا اجيابيا اتسةجاه املؤسخـاذ  ، وذلك من خالل ات

  .قرار الشراء مثال 

      إذن فأوة جعلل خطوة خنطوها عند حتديد اهلدف هي كيفي  ف علـى  اجلمهور املستهدف يتعـر
املؤسانيةيف اخلطوة الثّ ، مثّةجاريسة وعالمتها الت حناول أن جنعله حيب املؤسسة ويكوبة عـن  ن صورة طي

ن املؤسسة لنفسهاعالمتها  فتكو ويف املرحلة األخـرية  ابة تستحوذ على اهتمام اجلمهورة جذّشخصي ،
التعامل مع  أيخاذ قرار وتعزيز عالقة احملبة تلك ومن مثة حتويلها إىل عالقة استجابة وات تأيت مرحلة تنمية

ااملؤسا أو االستفادة من خدماسة بشراء منتجا .  
  

  :اجلمهور املستهدف -ب
      ف املعهد الربيطاين للعالقات العامذين يقعون داخـل  جمموع األشخاص الّ "نهأة اجلمهور على عر

منطقة نشاط مؤسنة سة معي :ـ  ، اللّيت جتمع األجـراء قابة الّالزبون احملتمل، الن ة املشـرعة   جنـة الربملاني
  .) 2006جملّة العلوم اإلنسانية،(  " املسامهون ، البنوك

 

 مسـري حسـن منصـور   ( ''بضخامة حجمها وباتصاهلا فيزيقيا '' بالرغم من أنّ اجلماهري تتمايز عامة       
اخلي  واجلمهور لداجلمهور ا:مهور املستهدف إىل صنفني اثنني اجل أن نقسم ميكن إالّ أننا ) 95، 2005

  .اخلارجي

  

يتكون من مجيع األفراد الّذين يعملون داخل املؤسسة مـن فنيـين وإداريـين    '' :  اجلمهور الداخلي -
'' ...وعاملني وقد ميتد هذا الوصف ليشمل فئة أخرى من غري العاملني باملؤسسة من مؤسسني ومسامهني

  ). 175-174، 2006أسامة كامل، حممد الصرييف، ( 
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وتأيت العالقة باجلمهور الداخلي يف مقدمة اهتمام العالقات العامة حبكم األمهية الّيت ميثّلها للمؤسسة       
من جهة والعتباره جزء من اجلمهور اخلارجي من جهة ثانية، وهذا ما يطلق عليـه بعـض البـاحثني    

كونه حلقة وصل بني نـوعني مـن   )روهناك من يضيف عائالت هذا اجلمهو('' اجلمهور الوسيط''اسم
  .اجلمهور، وهذه العالقة هي ما توظّفه العالقات العامة لتحقيق بعض أهدافها

  

اخل دة تصنع يف الـد ورة اجلي، أي الصذاا سة يف حدسة هي مسؤولية املؤسحتسني صورة املؤسو      
 يت يعملون ا، عنـدها سة الّن املؤسابة عاخلي صورة حسنة وجذّ، فحني ينقل اجلمهور الدقبل اخلارج

تبين اجلماهري اخلارجية انطباعات جيبة ألي فرد أو منشأة ليست وليـدة  '' .سةدة عن املؤسمعة الطيوالس
، العالقات العامة بني النظرية والتطبيق علي عجوة( '' وإنما هي عمل خمطّط ومنظّم ومستمر...اليوم أو األمس

137 .(  

  

( ''يشمل كل من يتلقّى الرسائل الّيت توجهها املؤسسة خارج إطاره التنظيمـي '' : اخلارجياجلمهور   -
  .) 175-174، 2006أسامة كامل، حممد الصرييف، 

وجتدر اإلشارة إىل أنّ هناك العديد من التصنيفات الّيت تناولت اجلمهور اخلارجي للمؤسسة والّـيت        
تعلّق بتصنيف املستهلكني حسب دورة حياة املنتج يف الفصـل اخلـاص   سنتطرق إىل نوع واحد منها م

  . باإلعالن

  

بل عليه  ةة عند حتديده للجمهور املستهدف ال يقوم بذلك بطريقة اعتباطيالقائم بالعالقات العام إنّ      
كعلـم   بالعلوم ذات الصـلة  باالستعانة كوذل ، أن يقوم بتحليل ودراسة دوافع ورغبات هذا اجلمهور

التلفهم الطّ وذلك...فس االجتماعيسويق وعلم النبيعة النرار الشراء رة يف اختاذه لقالعوامل املؤثّوة له فسي
وعليه أن يقوم كذلك بإجراء  على اتخاذ قرارات الشراءرون بالنسبة للزبائن مثال، واألشخاص الّذين يؤثّ

لع اليت يكث :وق ملعرفة طبيعته دراسات للسو ر اإلقبال عليهاكالسإضافة لها اجلمهوراخلدمات اليت يفض ،
  ...دراسة معايري اجلودةو، إىل دراسة األسعار

  

  : ات الواجب االعتماد عليهاما هي الوسائل والتقني  -ج
نه من توصيل ونقل ي متكّعائم التف قائمة للوسائل والدة أن يصنبالعالقات العام القائمجيب على       

  .صورة املنتجسة أو عن صورة املؤسر يت تعبسائل االتصالية الّ والراملضامني
)medias.pdf-http://www.umontreal.ca/divers/relations  (.  
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خصائص اجلمهـور  :إذ تتوقّف على عوامل عديدة منهاواختيار هذه الوسائل ليس باألمر السهل،      
طبيعة الفكرة أو املوضوع املطروح من حيـث درجـة البسـاطة    ''،)الداخلي أو اخلارجي ( املستهدف 

، النفقات املالية الّيت تتطلّبها الوسـيلة ومـدى مالءمتـها    ) 212 ،2003حممد فريد الصحن، ( '' والتنفيذ
  ... لألهداف املسطّرة

  

      ة، السمعية( ةوميكن استعمال وسائل وتقنيات عدمعية -املطبوعة، السالبصـري. لوجيـات  كنوالت
وسائل االتصـال اجلمـاهريي ووسـائل     تشكّل يف جمملها )، وسائل أخرىاحلديثة لإلعالم واالتصال

  .االتصال الشخصي

  

، ومن أهـم هـذه   ةسالة االتصاليوهي تعتمد على الوسيط املطبوع كحامل للر:  الوسائل املطبوعة  -
ـ   – le Journal ou la revue d'entrepriseسة صحيفة أو جريدة املؤس -: الوسائل  حفي امللـف الص le 

dossier de presse البيان الصحفي Le communiqué de presse  ّقاتاملعل   les affiches  الربيد  News 

letter  ،ورياتالد  Périodiques  اتاملطوي .Dépliants...  
  .اديو، الرالسينما، التلفزيون: ة بصريالتقنيات السمعية والسمعية ال -     

-  امللتيميديا، أجهزة الكمبيوترشبكة االنترنيت: عالم واالتصال كنولوجيات احلديثة لإلالت ،...  

  
  
  

األعمـال    Sponsoring الرعاية، يةالم، املعارض اإلعدوات الصحفية، النامللتقيات: وسائل أخرى   -    
  .Mécénat اخلريية

  

  : ة والوقتحتديد امليزاني -د
      جيب على القائم بالعالقات العامة منذ البداية وعرضه ة حتديد تكاليف تنفيذ برنامج العالقات العام
التكاليف على مستويات ، وتصرف هذه فيذص ميزانية كافية للتنى ختصسة، حتللمؤس اجلهة املعنيةعلى 
  :ثالث

- ة يف وسائل اإلعالم الكربى شراء املساحات اإلعالني :les cinq grands médias  ) :حف  اإلذاعة، الص
تكاليف اإلعالن هذه من وسيلة ألخرى فاإلعالن يف التلفزيون ختتلف ، و) ، السينما التلفزيون، املعلقات

حف مثال أغلى مثنا من اإلعالن يف الصأسـبوع ،    ،ساعة يوم( ة اإلعالن ، وختتلف كذلك حسب مد
  ...)شهر 



- قنية األعباء الت :أي تكاليف إعداد وإنتاج الرعلى سبيل املثال ( ة سائل االتصالي :سة إعداد جملة املؤس
   ...ةشهارياإل، إنتاج الومضات وتصميمها، تكاليف الطبع.. أو املطويات، أو امللف الصحفي

ة املناسبة لتنفيـذ  مقابل جهوده لدراسة وإعداد اإلستراتيجي: ة يف تصرف للقائم بالعالقات العامتكال -
برنامج فعةال للعالقات العام )     etudiant.fr-http://www.marketing.( 

قات العامة طبقا ملعايري ثابتة كنسبة املبيعات مثال، بينما يلجـأ  وحتدد بعض املنظّمات ميزانية العال''      
 206 2003حممد فريد الصحن ( ''بعضها إىل حتديد هذه امليزانية على ضوء األهداف الّيت وضعتها اإلدارة

حني ة يف أو وظيفة تؤديها العالقات العام اجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ هناك من يعترب اإلعالن نشاطكما ).
سويقيرى البعض أنه يلحق بقسم الت ،ده كل مؤسسة حبسب خمططهـا  لكن املكان احلقيقي لإلعالن حتد

نظيميالت.  
  

  يت ينبغي إتباعها ؟ة الّشاطات أو اخلطوات العمليما هي الن -ه
ـ          ن ركّزت العديد من البحوث على أمهية دراسة اجلمهور بالنسبة للعالقات العامـة وانطلقـت م

( ''البدء باجلمهور الداخلي باعتباره قلب املؤسسة واخلطوة األوىل لكسب اجلمهور اخلـارجي '' ضرورة 
  ).245-244العالقات العامة بني النظرية والتطبيق،  شدوان علي شيبة،

  
  
 

-  النشاطات املوجاخلي هة للجمهور الد :  
فني ، سواء بـني املـوظّ  سةداخل املؤس مناسبعمل ة بتوفري وخلق جو العالقات العام قسميهتم       

ـ جيابيفني و اإلدارة املسؤولة، فتنشأ عالقات إ، أو بني املوظّأنفسهم ـراع   وأ وترة خالية من التألن  الص
ا يف اخلارجر بشكل سلسة يؤثّوجود األزمات داخل املؤسر سلبا علـى  ، كما يؤثّيب على مسعتها وصور

    ) http://www.marketing -etudiant.fr(. تاجيأدائها ومردودها اإلن
        ةوميكن إجياز اإلجراءات العملي ) les actions internes à mener ( ّيت ميكن توجيهها للجمهـور  ال

الداخلي حتإى سلوكات ى يتبنة فيما يأيت جيابي:  
  

- إعداد جملة أو جريدة إعالمية دورية توجيصا للجمهور الـه خصاخليدسة ، تعلمهم بسياسات املؤس
ترفيهيـة  :وحتوي كـذلك أركـان مواضـيع متنوعـة     ..طموحاا ومشاريعهاونشاطاا املنتهجة و

وهي جملّة تصدر كل ثالثـة  ''  Henkel life''وهو احلال بالنسبة ملؤسسة هنكل الّيت تصدر جملّة  ....ثقافية
  .أشهر 

http://www.marketing
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- ات أو كتيب استقبالإعداد مطوي) livret d'accueil  (ع للموظّيوزـ الفني والعم حت ،فـوا  ى يتعر
بصورة واضحة وجلياسة الّة على املؤس يت يشتغلون.  

  

مـا  ، وهـذا  اتوإبالغه باملستجد اجلمهور الداخلي، إلعالم ختصيص أماكن لإلعالنات واملعلقات   -
  . مدة عن إداراانطباعات جي تكويننه من ميكّ

  

، فبإمكـان  اخليصال الـد دة لالتقتراحات، وهي وسيلة جياالت إلبداء اآلراء وتقدمي توفري سجال -
ين إستراتيجياملوظف العادي مثال أن يقترح إلداراته تبة تسويقية،ة معين نة على املنتج أو إدخال معايري معي

قتراحات على حممـل اجلـد   هذه االاإلدارة وحني تأخذ ... ، أو اقتراح تغيري ألوان معينةكتغيري الشعار
ون جزء ال يتجزأ مـن  ، وبذلك سيشكلّأفكارهم وآراؤهم حتترم وهلا قيمة ألنّكرب أبثقة العمال سيشعر 

  .البنية العامة للمؤسسة 
  

 - النهة للجمهور اخلارجيشاطات املوج:  
، وميكـن أن  ةاخلارجيماهري اجلهة ملختلف ة نشاطات موجة بتنظيم عدبالعالقات العامالقائم يقوم      

شاطات فيما يلي نوجز هذه الن:  

  
  
  

- سةإعداد شعار املؤس ) logo d'entreprise (كاختيار األلوان : ة ، حبيث تراعى عند تصميمه عوامل عد
يغرافيا، م خمـتص يف السـري  د وذلك باالستعانة مبصمي اجليصميم الفنالت ، وإثارةاألكثر جاذبيةواملناسبة 

حليالتعارل السميولوجي لداللة الشعار كرمز، أي املعاين الكامنة وراء الش.  
  

- تنظيم املعارض اإلعالمية التعريفية، واملشاركة يف التظاهرات الثقافية والرياضيعريـف بنشـاطات   ة للت
سةاملؤس.  

  

- توزيع املنشورات وامللصقات واملطويات على الزبائن وخمتلف اجلماهري اخلارجيسـة  ة لتعريفهم باملؤس
  .وخدماا

  

- ة و تقدمي اهلدايا ملختلف اجلماهري إعداد املسابقات التروجيي.  

  

- لتسويقاضية متويل األندية واجلمعيات الثقافية و الري اسم املؤسجاريةسة وعالمتها الت.  

  



سب ثقتهم والظهور مبظهر ، وذلك لكاتواجلمعيلألفراد  le Mécénatتقدمي املساعدات واملنح اخلريية  -
  ...املؤسسة احملبة للخري و املتضامنة مع اتمع وشرائحه

  

  :  Evaluation  du programme  تقييم الربنامج -و
      ة كمرحلة أخرية يؤكّتقييم برنامج العالقات العامرة أو فشـلها  ة املسطّد لنا مدى جناح اإلستراتيجي

؟ وهل استطعنا فعال إقناع اجلمهور املستهدف باملضامني اإلعالمية اليت  دةوكم نسبة جناح األهداف احملد
نقلناها له ؟ وهل أصبح هذا اجلمهور يتبىن انطباعات جيهل سة ؟ ودة عن املؤسسة من حيث جناح املؤس

هذا  رة ؟ أم أنّة املسطّارتفاع املبيعات وتزايد املداخيل مرتبط بشكل أساسي بإستراتيجية العالقات العام
ــرتبط الن ــاح مــــــ ــرى ؟  جــــــ ــل أخــــــ                                                                                  بعوامــــــ
)/processuswww.fep.umontreal.ca/rp/rp/htmldes relations publiques,    .(  

  

ة يف اخلطـوات  ، من حيث إدراك عوامل القواتة النتقاد الذّتقييم الربنامج هي خطوة ضروري إنّ      
تعزيز هذه العوامل واحلفاظ عليها، إذ يتم ابقةالسكننا التـ   ، ومي عف قييم أيضا مـن إدراك كـوامن الض

مقبلة نراعي  لفترةقوم بعد ذلك ببناء إستراتيجية ات وتصحيح األخطاء  فنتقومي الذّببذلك  ، ويتمواخلطأ
فيها نتائج التطوير والتحسني كمبدأ أساسيقييم وتعتمد على مبدأ الت.  

  
  
  

  :Sales Promotion تعريف تنشيـط املبيعـات -2-2-4
البيـع   مجيع اجلهود الّيت تساعد عمليـاّت '' :تنشيط املبيعات بـ عرفت مجعية التسويق األمريكية       

حممـد سـعيد فتـاح إدارة    ( ''الشخصي و اإلعالن و ذلك للعمل على التنسيق بينهما جلعلها أكثر فعالية
86 سويق،الت.(  

  

  .أغفل هذا التعريف أمهية تنشيط املبيعات حيث اعتربها تعمل فقط على مساعدة العناصر األخرى
ف إىل زيادة مبيعـات الشركة يف األجل األقصر ذلك النشـاط الّذي يهد'' : كم عرف أيضا بأنه      

من خالل تنشيـط و حث املستهلكيـن اجلدد على جتريب السلع اجلديــدة، و تقـدمي احلوافــز    
  للمستهلكني املداومني على استهالك سلعـة الشركـة لزيادة معدالت االستخدام

ت و زيادة فعالية أدائهم و نادرا مـا  كما يستخدم حلفز املوزعيـن و رجال البيع على تصريف املنتجا 
يتم استخدام تنشيـط املبيعـات مبفـرده كنشــاط بـل يسـتخدم جبانـب اإلعـالن و البيـع        

  ).330، حممد فريد الصحن، قراءات يف إدارة التسويق(''الشخصـي

http://www.fep.umontreal.ca/rp/rp/html


  .ولقد ركّز هذا التعريف على عدم استقاللية تنشيط املبيعات عن العناصر األخرى

  

علـى غـرار اإلعـالن و البيـع     (أنشطة تسويقية'' :تعريف آخر جند أنّ تنشيط املبيعات هو ويف      
و الّيت تدفع املستهلك إىل الشراء و تشجع الوسطاء على البيع و توزيع املنـتج   وتشـتمل   ) الشخصي 

ية و ختفـيض  املعارض، كوبونات األسعار املنخفضة و العينات اان:وسائل و طرق تنشيط املبيعات على
  ''اخل ...السعر و هدايا أول العام امليالدي أو اهلجري من أقالم و أجندات

أعطى هذا التعريف دورا هاما و منفردا لتنشيط املبيعات يف قدرا على حتفيز املستهلكني علـى القيـام   
  . بعملية الشراء

  :و يعرفه عبد السالم أبو قحف بأنه      
طة التروجيية خبالف اإلعالن و البيع الشخصي و العالقات العامة الّيت تستهدف إثارة جمموعة من األنش'' 

عبد السالم أبـو قحف،أساسـيات   (''طلب املستهلك من ناحية، و حتسني األداء التسويقي من ناحية أخرى
  ). 24،التسويق

 األداء التسويقي، غري أنه أغفـل  وقد أشار هذا التعريف بصفة عامة إىل أمهية تنشيط املبيعات يف حتسني
  .خصائص هذا النشاط

  
  
  

يت تستخدم كحافز مباشـر  شاط أو املواد الّالن''  :كما أوردت املوسوعة احلرة ويكيبيديا التعريف اآليت 
أي ،ي ميكن توجيهها إىل كل من املستهلكني والوسطاء والبائعنيلشراء أو جتربة منتج أو خدمة والت ه أن

، يت تستخدمها املنشأة لتشجيع عمالئها على زيادة مشتريام مـن منتجاـا  ة الوسائل واألنشطة الّكافّ
هودات البيعيخبالف اة الشخصيةخصية وغري الش خالل فترة زمنينةة معي .    

  

 مـة نظّويستخدم تنشيط املبيعات كقوة دافعة لزيادة املبيعات وزيادة إقبال العمالء على شراء منتجات امل
)www.wikipedia.org (.  

اآلتيةز تنشيط املبيعات باخلصائص و يتمي:  
  .ميكن توجيه هذا النشاط إىل ثالث أطراف و هم املستهلكون، الوسطاء و رجال البيع -   
ك على العكـس مـن األنشـطة    يهدف هذا النشاط إىل حتقيق تأثري مباشر و قصري األجل، و ذل -   

  .التروجيية األخرى الّيت متتد آلجال أطول

http://www.wikipedia.org


يستخدم هذا النشاط عندما يكون هناك اخنفاض يف مبيعات املؤسسة أو عنــدما يتـوفّر لـدى    -   
  .املؤسسة حجم كبري من املخزون السلعي

ني لتجربة أو شـراء منـتج   يستخدم هذا النشاط عندما ترغب املؤسسة يف استمالة بعض املستهلك -
 .جديد قدم لألسواق ألول مرة

 

ة تنشيط املبيعاتأمهي:  
  :ميكن تلخيص أمهية تنشيط املبيعات يف النقاط اآلتية

تنشيط املبيعات وسيلة جيدة إلعادة بعث منتجات بعدما أصبحت مألوفة لدى املستهلكني أي هنـاك   -
يق تنشيط املبيعات ميكن للمستهلك أن يفرق أو مييز بـني   مستهلكني اعتادوا على شراء سلعة، فعن طر
  اخل...كشراء سلعة تقدم معها هدية(السلع املألوفة و الّيت أدخلت عليها هذه التقنية

 

تنشيط املبيعات ميثّل وسيلة سهلة االستعمال لإلعالن و هي جتذب انتباه املستهلكني يف احملالّت و هذا  -
 )اخل...كزيادة هدية أو ختفيض السعر(ت تكتسبها املنتجاتنظرا للميزة الّيت أصبح

تنشيط املبيعات ميثّل أحسن وسيلة ملعاجلة سوء التفاهم الّذي ينتج بني املنتجني و املوزعني فعن طريق  -
هذه التقنية تستطيع املؤسسة أن تنهي اخلالف الذي يقع بينهما و بني موزعيهـا كإعطائهـا هـدايا أو    

  اخل ...يف كمية بسعر منخفضختفيض أو زيادة 

  
  
 

  :أساليب و أشكال تنشيط املبيعات-2-2-4-2
      ه إليهـا، فهنـاك األسـاليب     ة أساليب لتنشيطهناك عداملبيعات ختتلف باختالف اجلهة الّيت يوج

و أسـاليب تنشـيط   . املوجهة للعمالء و األساليب املوجهة للوسطاء و أخريا املوجهة إىل رجال البيـع 
بيعات املوجهة للعمالء دف إىل تقدمي مزايا نقدية أو يف شكل سلع لتشجيعهم على شراء املنتج ومن امل

  .مثّ االرتباط به
أما أساليب تنشيط املبيعات املوجهة إىل الوسطاء و رجال البيع فتهدف إىل حتفيزهم على جذب العمالء  

  ).2001،95،بورحمسن فتحي عبد الص.(و بدل مزيد من اجلهد يف تسويقها
  

  أساليب تنشيط املبيعات
  



  
  
  
  املسابقات -االجتماعات                             -العينات اانية                          - 
االجتماعات                     -اخلصومات من السعر                   -املسابقات                               -
العموالت                             -الكتالوجات                             -اهلدايا                                    -
  املعارض -الكوبونات                              - 

                                             
                                   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :و من أهم أساليب و أشكال تنشيط املبيعات جند
  : Free samplesاانيةالعينات  -أ 

تعترب العينات اانية من أكثر األساليب فعالية و إقناعا باملنتجات اجلديدة من خالل إتاحة الفرصة       
تقدم مباشرة عن طريق زيارة املنازل مثال تقدم إىل املستهلكني جمانا و هي إما أن . للمستهلكني بتجريبها

أو عن طريق الربيد أو ترفق مع سلعة غريها، و يفضل أن ترفق بالعينة نشرة إيضـاحية تـبني كيفيـة    
  ..استعمال السلعة و فوائدها

  

و إذا كان هذا األسلوب أكثر مالئمة للترويج للمنتجات اجلديدة ذات التكلفة املنخفضة للوحدة إال     
أنه يعترب أكثر تكلفة باملقارنة بوسائل الترويج األخرى، و من املهم أن يصـاحب اسـتخدام أسـلوب    

  .العينات محلة إعالنية إلخبار املستهلكني بتوزيع العينات اانية

  

املوجهة إىل رجال  املوجهة إىل الوسطاء املوجهة إىل العمالء
 البيع



  :Coupons الكوبونات -ب
لعة قد يصـل  سن عند شراء الحيق ملن حيملها أن حيصل على خصم معي قسيماتو هي عبارة عن       

  يف ترويج  الةمن األصلي، و هي من األساليب الواسعة االنتشار و الفعمن الثّ %10أو  %5إىل 
املبيعات، و ميكن توزيع هذه الكوبونات بالربيد أو برفقة عبوات السلعة، كما ميكـن اسـتخدام هـذا    

عليها من داخل املنـتج  األسلوب بطريقة أخرى و ذلك بتجميع عدد من الكوبونات التي يتم احلصول 
  .للحصول على وحدة جمانية من املنتج

و يهدف استخدام نظام الكوبونات إىل ترغيب املستهلكني  يف شراء كمية أكرب من املنتج و زيادة       
  .استخدام السلعة، كما يهدف حلماية املستهلكني احلاليني للسلعة من أنشطة املؤسسات املنافسة

  :ىل أنّ هناك بعض احلاالت الّيت ال تستخدم فيها الكوبونات منهاوجتدر اإلشارة إ
  .السلع املعمرة الّيت ال يتم شرائها بصورة متكررة -
  .املنتجات اجلديدة بالسوق التي مل يتكون عنها انطباع لدى املستهلكني -
  Money Refunds          عروض االسترداد - ت

للمشتري الّذي يقوم ) سلعة(رد مبلغ نقدي أو إعطاء مقابل مادي  يتم من خالل عروض االسترداد     
ة وحدات منها،وتعترب عروض االسترداد وسيلة تروجييلعة أو إثباته شراء عدأقل تكلفة مـن   ةبشراء الس

  .غريها
  

  :عرخصم الس -ث
      يتم خصم السـ  لعةعر مكافأة للمستخدم احلايل للس تمرار والء ، و هو أسلوب فعال لضـمان اس

ومـن  . املستهلك و إقباله على شراء السلعة أو كذلك من أجل زيادة البيع يف مواسم اخنفاض املبيعـات 
أجل زيادة الفعالية التروجيية هلذا األسلوب ينبغي تقوية مركز السلعة باملقارنة بالسلع األخرى و جعـل  

  .سلوب جبهود رجال البيعالعبوة أكثر جاذبية و إيضاح خصم السعر ا و دعم هذا األ
إنّ خصم السعر الّذي يتم إيضاحه على العبوة بواسطة املنتج يكون ذو تأثري يف اطمئنان املشـتري إالّ أنّ  

  .التفاوض يف السعر قد أصبح خارج نطاق متجر التجزئة
 :ويتميز اخلصم السعري مبا يأيت -

- ل مرةتشجيع املشتري على جتريب املنتج ألو. 
 .احلايل على زيادة الكميات املشتراة من السلعة ملشتريتشجيع ا -
 .متركز السلعة يف موقع مميز مبواقع العرض و ذلك نظرا ألثر خصم السعر على حجم املبيعات -



 .  التغلب على اخنفاض املبيعات -
   

  :اإلضافات -ج
      لعةهي إضافة للس  كلفة أو بتكلفة منخفضة و قد تقدم بسعر التـلعة أو  تقدم بدون مقابل مع الس

مرفقة و عادة ما تقدم اإلضافات عند شراء السلعة أو اخلدمة أو أحيانا عند تقدمي عروض عنها و  اهلدف 
  . من اإلضافات هو جذب و حتويل املشتري من العالقة املناسبة

  

  :اجلوائز و املكافآت -د
ورة جمانية أو مقابل سعر منخفض و تسـتخدم  تعين العرض بتقدمي صنف معني من سلعة معينة بص       

  .كحافز إضايف الستمالة السلوك الشرائي للمستهلك
  

  :املسابقات و سحب اليانصيب -ه
ومها إحدى الوسائل الّيت تستخدم يف جمال تنشيط املبيعات، فاملسابقة تعين تنافس املستهلكني فيما        

قدرات معينة، أما بالنسبة لليانصيب فـإنّ املشـاركني   بينهم للحصول على جوائز متنوعة على أساس 
  .يقومون بإدراج أمساءهم حىت يكون أمامهم فرصة أو احتمال الفوز جبائزة

  
  

وبالرغم من أنّ املسابقات و السحب و اجلوائز من األساليب حمدودة التأثري جلـذب مسـتهلكني         
تدعيم هذا األسلوب  عادة ما يتمو.اد اهتمام باإلعالنات عنهجدد لتجريب املنتج،  إالّ أنها دف إىل إجي

حيث قد يتطلب هذا املتسـابق تقـدمي   ) اإلعالنات املتضمنة الكوبونات( عن طريق أسلوب الكوبونات
  .قراءته لإلعالن أو شراءه للمنتج

  

  :ةروجييالعروض الت -ز
الم الفيديو ليتمكّن أكرب عدد من املارة من و فيها يتم عرض املنتج داخل املتجر من خالل بعض أف      

  .مشاهدته حيث يتضمن العرض صورة املنتج و كيفية استخدامه و احلفاظ عليه

  

   :ةاملعارض التجاري -و
يشترك فيها عدد من التجار و املنتجني و ذلك دف إطالع اجلمهور على املنتجات املعروضـة و        

ها و كيفية استخدامها، و غالبا ما تصبح السلع يف مثل هذه احلـاالت  التعرف على مزاياها و خصائص



ذات سعر أرخص من املعتاد، و غالبا ما تقام هذه املعارض يف مواسم معينة يكون اهلدف منـها عقـد   
  .صفقات جتارية يف احلال أو املستقبل

  

  :العبوات -ي
حيث .. لورق املقوى أو الصفيح أو البالستيكنعين ا الغالف الّذي حيوي املنتج سواء كان من ا      

جيب مراعاة اجلمال و اجلاذبية عند تصميمه، مع مراعاة يف اقتصاد و تكاليف العبوة حىت ال يكون ذلك 
  .على حساب جودة املنتج

  

  :ق ااينالتذو -ء
جـوء إىل اسـتخدام   فرصة يتيحها صاحب املتجر لتذوق املنتج جمانا داخل احملل، و غالبا ما يتم اللّ      

  .هذه الطّريقة يف السلع اجلديدة أو السلع الّيت ال يعرفها املستهلك أو الّيت تكون مبيعاا منخفضة نوعا ما

  

- النةشرات التوضيحي :  
يعدها املنتج ليتم توزيعها على اجلمهور مثل الكتالوجات و الكتيبات و األوراق اإلعالنية بقصـد        

  .املستهلك لشراء السلعة أو تقبل اخلدمة حتفيز و إغراء

  
  

وهو أسلوب بدأت تلجأ إليه الكثري من املؤسسات يف الوقت الـراهن و ذلـك     :املناسبات ةرعاي -
إلثبات وجودها يف خدمة اتمع الّذي تتواجد فيه ، كما يأيت اهلدف منها أيضا يف إبـراز هويتـها و   

  …الربامج شخصيتها، كرعاية املواعيد الرياضية،
  

  :)العرض يف متجر التجزئة(لوحات العرض -
وهو القيام بعرض خاص للسلعة يف منافذ البيع الّيت يتردد عليها املستهلكون للشراء، و الغرض من       

هذا العـــرض هو لفت انتباه املستهلك و جذبه للتعرف على السلعة و جتريبها متهيدا الختاذ قـرار  
 ).99، 2001،بد الصبورحمسن فتحي ع(الشراء

    :       وميكننا تلخيص أنواع عروض متجر التجزئة يف
  .حتضري السلعة للمستهلك أو توزيع عينات منها -
  ). 99 2001،حمسن فتحي عبد الصبور(بيان كيفية إعداد السلعة أو تركيبها أو صياغتها أو استخدامها -

  :جيية أخرى، و ذلك مثلو هناك من يضيف إىل هذه األساليب أساليب ترو



  .اإلعالن عن أمساء الوسطاء بقصد التعرف على السلعة و إقناع املوزعني هلا -
 .اللّقاءات و االجتماعات التي تعقد لرجال البيع و اإلعالن حلثّهم على أفضل السبل لزيادة املبيعات  -
-  ية الّيت تدفع لرجال البيع نتيجة جلهودهم اخلاصا يف سبيل زيادة املبيعاتاحلوافز املادة الّيت يبذلو.  

   

  :أهداف تنشيط املبيعات -2-2-4-3
      يعد و يتم تصميمه بطرق جتعل سويقية تنشيط املبيعات نشاطا يهدف إىل حل بعض املشكالت الت

عات ومن أهداف تنشيط املبيعات تعجيل وزيادة املبي. عمالء املؤسسة يتصرفون مبا يتناسب مع مصاحلها
للمنتجات الراكدة، و جماة أنشطة املنافسني، و التركيب بإعادة و تكرار الشراء واحملافظة على العمالء، 
و التشجيع على دفع الفواتري يف األوقات احملددة و حتفيز و تشجيع العمالء على جتريب منتجات جديدة 

بيئة و حاجـات السـوق الّـيت    و حتدد هذه األهداف حسب ضرورات ال...و غري ذلك من األهداف
  تتمحور حول اجلمهور املسـتهدف و من هنا نستطيع أن نؤكّد أنّ

  
  

تنشيط املبيعات ال يهدف بالضرورة إىل زيادة حجم املبيعات فقط وإمنّا يستخدم أيضـا للمسـاعدة يف    
يتناسب مـع مصـاحل    تنظيم اإلنتاج و التوزيع و ذلك بإقناع العمالء على تغيري أو تنظيم مشتريام مبا

  .املؤسسة
  

  :دف عملية تنشيط املبيعات للتأثري على
الّذي يعترب املستهدف النهائي وبالتايل يتم استخدام إستراتيجية الدفع أي دفعه : املستهلك أو املشتري -

   : حنو املنتج يف ظل الظّروف اآلتية
  . ألول مرةمستهلك غرب دائم نريد منه أن يشتري املنتج و جيربه  -
  .مستهلك حايل جديد حنثّه على جتديد شرائه للمنتج من أجل أن يصبح وفيا -

  .و بعد تسويق السوق و إنشاء نقاط بيع جديدة دف توجيه الزبائن إىل هذه النقاط
يؤثّر املوزعون على القرارات اإلستراتيجية للمؤسسة، واختيار شبكات التوزيـع واألنشـطة   : املوزع -
لتروجيية ووضع املنتجات يف مساحات العرض، و يعرض على املنتجني تبين أنشطة تروجيية الغرض منها ا

 .هو دفع املنتج حنو جتار اجلملة أو التجزئة الّذين يعتربون أهداف وسيطة ومفضلة
يف يستفيد املنتج يف مرحلة النمو من نشاط إشهاري و لكن يفضل دعمه بواسطة وكالء متواجـدين   -

  .نقاط البيع

  



البائعني لكي يبيعـوا والوسـطاء و   : و مما سبق نستنتج أنّ تنشيط املبيعات يهدف إىل التأثري على      
العمالء لكي يشتروا، و الوسطاء و العمالء لكي يبيعوا، املستخدمني لكي يشتروا، املستخدمني لكـي  

  ...يستخدموا بطريقة أكرب، أكثر، أسرع

  

داف سابقة الذّكر فإنّ لتنشيط املبيعات فعالية كبرية يف حتقيق األهـداف التسـويقية   ونظرا لأله      
فمثال جند أن اإلعالن يعجز يف كثري من . للمؤسسة، و قد تفوق فعالية باقي األنشطة التسويقية األخرى

ـ    إذا األحيان يف تغيري مواقف بعض األشخاص بينما ميكن حتقيق ذلك عن طريق تنشـيط املبيعـات، ف
لغسل املالبس و أبدت كامل رضاها عن هذا املنتج فإنهـا   Isisافترضنا أن ربة البيت تستعمل مسحوق 

ال ترى أي مربر الستخدام منتج آخر و إنّ أفضل إعالن ال ميكن أن يؤدي ا إىل تغيري موقفها و لكن 
  إذا أقدمت مؤسسة أخرى تنتج منتجا منافسا بتقدمي عينة جمانية من 

  
  

منتجاا كهدية،فأن ربة البيت ال ترى أي مانع يف جتريب هذا املنتج، وإن حدث وحقّق هـذا املنـتج   
فعالية أكرب من فعالية املنتج املعتاد استعماله فإا ستقوم دون شك بتغيري موقفها و شراء املنتج اجلديـد  

  ).335 صحن، اإلعالنحممد فريد ال.(بدل من السابق و هذا ما يؤكّد فعالية تنشيط املبيعات

  

يهدف تنشيط املبيعات الستخدام كافة الوسائل و األساليب الّيت تشجع العمـالء علـى زيـادة          
مشتريام و حتفز الوسطاء و رجال البيع على زيادة جهودهم لتحقيق زيـادة يف مبيعـات منتجـات    

ني فحسب بـل ميتـد إىل كـل    و ال يقتصر جهد تنشيط املبيعات على العمالء من املستهلك. املؤسسة
: و رجال البيع أيضا، و تعتمد أساليب تنشيط املبيعـات املوجهـة إىل  ) جتار اجلملة و التجزئة(الوسطاء

يف أجل حمدد حيصل مبوجبه املستفيد على مزايا يف شكل    Special offerمميزالعمالء على عرض عمل 
  .نقود أو سلع أو خدمات

  :تنشيط املبيعات فيمل يلي و ميكن تلخيص أهم أهداف    
  .زيادة املبيعات للمنتجات الراكدة -
  .مواجهة نشاط املنافسني -
  .الترغيب يف تكرار الشراء -
  .احملافظة على العمالء -
  .حتفيز و تشجيع العمالء على جتربة منتج جديد -

  



  :Personal Selling البيع الشخصي -2-2-5
إن مل نقل أمهّها فهـو   ة مؤسسةألي روجييالتاملزيج يف ة ناصر األساسيل البيع الشخصي أحد العميثّ      

ناجي معال، ('' ينطوي على عملية اتصال إقناعي تستهدف استمالة السلوك الشرائي للمستهلك املرتقب''
  .من خالل االتصال الشخصي املباشر)  313، 2002، رائف توفيق

ليجعل اآلخرين يشترون ما عنده  يت يستخدمها البائعخصي الّكل أساليب احلث الش ''كما يعرف بأنه 
  .) www.wikipedia.org( ''من سلع أو خدمات

العملية املتعلّقة بإمداد املستهلك باملعلومات وإغرائه بشـراء  '' :وورد يف تعريف آخر للبيع الشخصي بأنه 
  ).55 2005 ،النور دفع اهللا أمحد( ''من خالل االتصال الشخصي يف موقف تباديل السلعة أو اخلدمة

  

عملية تقدمي شفهية من خالل حمادثة شخصية مع مشتري حمتمل أو أكثر دف إمتام عملية '' : وهو أيضا
  ).21 إمساعيل السيد، اإلعالن،( '' البيع

  

طة موحدة هي املتعلّقة بنوع االتصـال بـني البـائع    تركّز كل تعريفات البيع الشخصي على نق      
    .واملشتري وهو اتصال شخصي يضمن التبادل والتفاعل بني الطّرفني

  

  الفرق بني املدخل التقليدي واملدخل احلديث للبيعيبين ) 02(جدول رقم 
 املدخل التقليدي املدخل احلديث

• ه بالعميلالبيع موج • ه برجل البيعالبيع موج 

 خيلق احلاجة لدى العمالء • يبحث عن حاجات العمالء •

حديث مـن  ( ث للعميليتحد • يتناقش مع العميل •
 )طرف واحد

إجياد واحملافظة على  إىليسعى  •
 العمالء

 حتقيق املبيعات إىليسعى  •

• غري مرن • ف مع حاجات العمالءيتكي 
  
  

  :ميكن حتديد اخلصائص اآلتية :الشخصي عخصائص البي -2-2-5-1

  

  .شاط البيع الشخصي يعد اتصاال إقناعيا مباشرا ووجها لوجه بني البائع واملستهلك احملتملن -

http://www.wikipedia.org


  

يوفّر البيع الشخصي املعلومات الكافية عن املنتج وخصائصه التفاضـلية، مـا يسـمح للمسـتهلك      -
  .باالستفسار عن ما جيهله

  

ا تكلفة يف الوقت نفسه العتمـاده علـى   يعترب البيع الشخصي من أكثر طّرق الترويج فعالية وأكثره  -
  .االتصال بشخص واحد يف حلظة واحدة

  

وسيلة البيع الشخصي تتيح فرصة أكرب أمام متلقي الرسالة للحصول على املعلومـات يف شـكل   ''  -
  ).56، 2005، النور دفع اهللا أمحد( '' التغذية املرتدة 

  

  .وبة عن املنتج أو املؤسسةيساهم البيع الشخصي يف بناء الصورة املرغ -
  

عبد السالم أبو قحف، ( '' أي املشترين الصناعيني ..تزداد أمهية البيع الشخصي بالنسبة للسلع الصناعية'' -
  ). 37 حماضرات يف هندسة اإلعالن،

  

 Push يوظّف أسلوب البيع الشخصي بدرجة كبرية جدا يف حالة تبني املؤسسة إلسـتراتيجية الـدفع   -

Strategy.  

  

يستخدم البيع الشخصي إذا كان حجم األسواق صغريا أو كانت درجة تركيز املستهلكني عاليـة يف   -
  .أماكن معينة

  

  .ميكن مالحظة رد فعل الزبون مباشرة والتكيف حسب ذلك -

  

  .ميكن معرفة الزبائن الّذين لديهم استعداد للشراء وتركيز اجلهود عليهم -

  

  . املقابلة يشعر الزبون باإلهتمام وهذا له تأثري كبري على قرار الشراءعن طريق  -

  :ومما سبق ميكننا أن نستنتج عيوب البيع الشخصي
  .القدرة احملدودة يف خدمة عدد كبري من الزبائن يف الوقت نفسه -
  .زيادة تكاليف البيع الشخصي بسبب ارتفاع أجور وعموالت رجال البيع -
  .اهود املرتبط بالعملية البيعية اإلسراف يف -

  

2-2-5-2- خصي طبيعة وظيفة البيع الش:  



ريقة شخصية وميكن كما سبق ورأينا فإنّ البيع الشخصي هو عبارة عن وسيله لترويج املنتجات بط      
  ) : 2003سعيد شعبان، ( '' أن حنصر طبيعته يف 

 .البحث عن املشتريني أو العمالء املرتقبني -
، منهج إشـباع احتياجـات   ة، منهج اخلطوات املنهجيواالستجابة رمنهج املؤثّ(اختيار املنهج البيعي  -

 .)العمالء
 .جذب االنتباه  -
 .االهتمام بالعميل  -
- غبةإثارة الر.  
 

- راءقرار الش. 
  .املتابعة -

  

  .ليس مبستهلك دائم كل من: املقصود باملرتقبني :البحث عن العمالء أو املشتريني املرتقبني _أ
 :اختيار املنهج البيعي -ب
 .يقوم على تقدمي اإلغراءات لضمان استجابة معينة: ستجابة االر ومنهج املؤثّ -
- راء: ة منهج اخلطوات املنهجيج مع املستهلك للوصول إىل قرار الشدرالت. 
بع حاجات ذلك املستهلك،فمن غري حماولة تقدمي ما يتوقّع أنه قد يش :منهج إشباع احتياجات العمالء -

 . املنطقي أن يستخدم البيع الشخصي لبيع السلع الصناعية لربات البيوت

املعـروض   جأي حماولة جعل اهتمام املستهلك منصبا على معرفة  كل مل يتعلّق باملنت:جذب االنتباه  -
 .للبيع

 . الدخل مثالحيث ة من يف أموره اخلاص املستهلكمراعاة :االهتمام بالعميل  -
- على شراء املنتجه وحتفيزه وحثّ ملستهلكلدى ا :غبة إثارة الر . 
- هو آخر حلقة يف سلسلة البيع أين يشتري املستهلك املنتج املعروض :راء قرار الش . 
سلع وصيانة ال املنتجذين قاموا بشراء الّ للمستهلكنيرجل البيع  زيارة تكرار واستمرار  وهو :املتابعة  -
  .ة املشتري الصناعي شرائها وخاص يت متّالّ

  

  : ميكن إمجاهلا يف ) www.wikipedia.org(  :أهداف البيع الشخصي -2-2-5-3
  .خدمة املستهلكني احلاليني -

http://www.wikipedia.org


  .البحث عن مستهلكني جدد -

  .املشتراة مساعدة بعض املستهلكني على إعادة بيع السلع -
  .إبالغ العمالء عن التغيريات الّيت تطرأ على السلع -
  .االحتفاظ مبستوى معين من املبيعات -

  

تعتمد إدارة املبيعات على أمناط خمتلفة من أجل رفع مستوى كفاءة  :أمناط البيع الشخصي -2-2-5-4
هذه األمناط على اجلانب الوظيفي الرجال ، وتتركّز يف الغالب  la force des ventesوفاعلية القوة البيعية 

  .) 253، 2006، البكري تامر(  :البيع والّت ميكن تصنيفها إىل
  
  

هم من يسعى لزيادة املبيعات من خالل  البحث عن زبائن جدد وجعلهم من الزبائن : جاليب الطّلب -أ
علومات املناسبة لكسبهم، وميكـن  احلاليني للمؤسسة، وهذا ما يتطلّب منهم القيام مبهام كثرية وتقدمي امل

  :) 254، 2006، البكري تامر( تقسيمهم إىل جمموعتني 

  

جمموعة الباعة الّيت تسعى للبيع للزبائن احلاليني يف املؤسسة ولكنهم مل حيقّقوا شراء منـذ زمـن، أو    -
  .كوم مل يتعاملوا مع هذا النوع اجلديد من املنتجات الّيت تقدمها املؤسسة

  .املؤسسات اجلديدة الداخلة يف السوق والّيت مل يسبق هلا التعامل مع املؤسسة ومنتجاا -

  

ينصب اهتمامهم على تنفيذ طلبات املشتري والتأكّد بشكل دقيق من الكميـة   :مستلمي الطّلبات -ب
وميكن تقـيمهم   املطلوبة ونوعيتها وتوقيت احلصول عليها أو أية شروط أخرى يكون قد طلبها املشتري

  : مها  ) 256، 2006، البكري تامر( إىل جمموعتني 

العاملني من رجال البيع داخل املؤسسة ويتلقّون االتصاالت اهلاتفية والربيد اإللكتروين والعادي والرد  -
  .واالستجابة للطّلبات املقدمة

اشر باملشترين يف أمـاكن عملـهم   العاملني من رجال البيع خارج املؤسسة والّذين يتصلون بشكل مب -
  .ومتابعة طلبام ميدانيا والتأكد من سالمة وصول الطّلبات ووفق الشروط املتفق عليها

   

  تربز هذه اموعة من رجال البيع بشكل خاص يف املؤسسات الّيت تسوق  :األشخاص الداعمني -ج
ا وكذلك خدمات أخرى بعد عملية البيع مـن  منتجات صناعية ألنها حتتاج إىل خدمات مرافقة كثرية هل

إخل وهذه اموعة هلا أثر كبري يف دعم مسعة ومكانة املؤسسة يف السوق فضال عن تعزيز ...صيانة، تشغيل



ثقة املشتري مع املؤسسة مبا يقدم له من خدمات مضافة تؤشر بذات الوقت االهتمـام بقيمـة الزبـون    
  ).   264، 2006تامر البكري،( '' عالقة معه مستقبال وحرص الشركة على استمرار ال
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  :متهيد 



      يلعب اإلعالن دورا بارزا يف نقل األفكار واملعتقدات وتوجيه االت ـ جاهات حنو هدف معـي ه ن ألن
إضافة إىل توجيـه السـلوك حنـو موضـوع     .أو خدمةالوعي بفكرة أو سلعة  جه حنو تغيري أو بثّيت

يهدف أساسـا إىل عـرض   ) منها اجلانب االتصايل واالقتصادي(د اجلوانب كنشاط متعد وهو.اإلعالن
موضوعه والتأثري فيه وعرض اجلوانـب  رويج له، ويف هذا يعتمد على اإلقناع وجذب انتباه اجلمهور والت
ركيز عليها لتكوين وباإلجيابية والتدة ناء انطباع وصورة ذهنيحول موضوعهة جي.  

 

  : تعريف اإلعالن -3-1
       لقد تعدد لإلعالن وذلك تبعا الهتمامـات البـاحثني   دت اآلراء وتباينت حول وضع تعريف حمد

وتنوة اإلعالن فتح الباب واسعا أمام الباحثني ع مداخل دراسة اإلعالن، وجتدر اإلشارة إىل أن تزايد أمهي
راسات، وكل منـها خيـوض يف جمـال    من الكتب ونشر الد ى العلوم إىل تأليف عدد كبري جداّشت يف

ب نوعا ما يف حصر املعلومات املتعلّ.ينةاإلعالن بطريقة معذا الفصل حصـرا جامعـا   وهذا ما صع قة
  .ومانعا 

  

  :ويف تعريف اإلعالن ميكن أن نورد ما يلي 
ومصدرها من لفـظ العالنيـة أي   .أظهر، أشهر، جهر : إعالنا، مبعىن من أعلن، يعلن، :لغة: اإلعالن -

  ). 39الزبري حممد مرتضى، الّد التاسع،  ( اإلظهار واإلشهار واجلهر: مبعىن

  

      ا حسب املوسوعة الفرنسية الروس أمla rousse فاإلعالن عبارة عن ،" عريف نشاط يهدف إىل الت
بعالمة جتاريجلمهور على شراء سلعة ما أو استعمال خدمة ما، وهو يبحث عـن خلـق   ينة وحث اة مع

حاجة لدى املستهلك مع مراعاة النص القانوين املشرع من طرف الغرفة التـ جارية العاملي ذي مينـع  ة والّ
  .) la rousse, 1984, 8562( "اإلعالن عن بعض السلع واخلدمات 

  

عريـف بسـلع   جمموعة الوسائل املستعملة للت":ه إلعالن بأنا Quilletة املوسوعة الفرنسي وتعرف     
ـ  هة للجمهور بغية رفع مستوى االستهالك و االستعمال، والّوخدمات ما، موج دخل يت التقتضـي الت

خصي للبائعالش.وبصفة عامتجاهاة فاإلعالن يسعى إىل تغيري ات جاريـة املستهلكني وفقا للمعطيات الت 
ك من سلعة موجودة إىل سلعة أخرى جديدةل أفكار املستهلفيحو."  )Quillet, 1981, 5559 ( .  

      ا قاموسأمle petit Robert هالفرنسي فيعرفه بأن:'' ذي يستهدف إحداث تأثري شاط أو الفن الّالن
  ). Lendrevie,2001,03 Jacques( '' ةجتاري تنفسي على اجلمهور حتقيقا لغايا

  



واسع ألنه : ا يف الوقت نفسها وحمدود جدعريف أنه واسع جدالحظه على هذا التما ميكن أن ن         
يشمل مجيع فنون البيع، وحمدود ألنايات اإلشهار يف الغايات الت جارية فحسبه ال ميكن أن حنصر.  

  

بال اعالم مقي يدفع لوسائل اإلاتصال مجاهريي وضع لصاحل ولفائدة املعلن الذّ '':وعرف أيضا بأنه      
مادسائل الّيا لنشر الرة بشـكل عـام  يت ختلقها وتضعها الوكاالت اإلشهاري''. Lendrevie,2001,3 )  

Jacques .(  

  

         ح هذا التلقد وضادعريف بشكل جي الشركاء يف العملية أو الوظيفة اإلشهاريرغم هذا  هة، لكن
يبقي غري حمدت اإلشهار وق مبجاالة فيما تعلّد خاصق بأوجه االختالف بني أثري، وكذا فيما يتعلّطرق الت

ة األخرى للمستهلكاإلشهار وغريه من املصادر اإلعالمي.  

  

      ا حسب املوسوعة االقتصاديحماولة خلق أو دعم أو توسـيع  ":ة فاإلعالن عن سلعة أو خدمة هوأم
ـ   بطريقة جذّال عليها من خالل عرض صفاا ومزاياها لب الفعالطّ راء ابة، مصـحوبة بـدعوة إىل الش

لعة جذّوغالبــا ما يكون عرض السابا ومييل إىل استغالل الضة املشترين احملـتملني  عف يف سيكولوجي
  ). 57، 1992حسني عمر،  ("

  

 " التعريف اآليت لإلعالن  American Marketing Association وتورد مجعية التسويق األمريكية      
( "لع أو اخلدمات بواسطة جهة معلومة ومقابل أجر مدفوعة لتقدمي األفكار أو السوسيلة غري شخصيهو 

   ).35أمحد عادل راشد، اإلعالن، 

  

     وتعرفه دائرة املعارف الفرنسيهة بأن:" ة أو جمموعة الوسائل املستخدمة لتعريف اجلمهور مبنشأة جتاري
ا ة وإقناعـه بتميز منتوجصناعي16، 1990 مىن احلديدي،( "ا (.  

  

لسلع بواسـطة جهـة معلومـة مقابـل أجـر      لرويج ة لتقدمي األفكار والتوسيلة غري شخصي ":أو هو
  ). 13، 1988حممد فريدالصحن، ("مدفوع

    

صال وكجـزء  ظر إليه كشكل من أشكال االتحيث ميكن الن ،دة األبعادل اإلعالن عملية متعدوميثّ     
ه فن يف سق االقتصادي، وكأساس لتمويل وسائل اإلعالم، وهلذا ينظر إليه البعض على أنمن الن أساسي

علما وفنا  "ميكن القول أن اإلعالن ميثل ومن مثّ .ةحني يرى آخرون أنه علم له موضوعه وأسسه املنهجي
ـ ر ويتأثّسويق، يؤثّ،وأداة من أدوات الت ـ ر عندما يتفاعل مع املتغي رات اخلاصسـق االجتمـاعي   ة بالن

ـ عريف خيرج إطار اإلعالن من التويف هذا التwww.Marketcom.com ،)( "واالقتصادي لع عريف بالس

http://www.Marketcom.com


واخلدمات، وإقناع املستهلكني إىل األمهية االجتماعيراسات احلديثـة  ة لإلعالن وهذا ما ركّزت عليه الد
بط االجتماعي علـى قـيم   هو أداة ملمارسة الض "يت تنطلق من فكرة مؤداها أن اإلعالن لإلعالن، والّ

  ). 13املدخل والنظرية :شدوان علي شيبة اإلعالن(  "اجلمهور من خالل وسائل اإلعالم 

  

      ومن جانبه االتف اإلعالن بأنه صايل عر:" ذلك الشذي يسـتهدف  خصي الّكل االتصايل غري الش
ق باجلهة املعلنة ة فيما يتعلّد اهلويه مدفوع األجر، حمدز بأنويتمي ،عرض أو ترويج سلعة أو فكرة أو خدمة

  ). 15ظرية، املدخل والن:شدوان علي شيبة، اإلعالن(  "

  

يت تستهدف اإلقنـاع  ة الّة االبتكاريسويقيسالة التتلك الر ":تعريف آخر أن اإلعالن هو  يرد يفو      
املد:شدوان علي شيبة، اإلعالن(  "أثري والت17ظرية، خل والن.(عريف على البعـد االقتصـادي   وركّز هذا الت

وأكثر حتديدا على البعد التد سويقي لعملية اإلعالن، فهو يهدف إىل إقناع املستهلك بالقيام برد فعل حمد
  .من قبل املعلن 

    

قالب تذكريي إقنـاعي   دة دف البيع واملنافسة يفهنية اجليورة الذّفن بناء الص "ل اإلعالن كما ميثّ    
  ). 17ظرية،املدخل والن:شدوان علي شيبة، اإلعالن ( "إعالمي هادف 

  

        ل بأنّيف األخري جيب علينا أن نسج هذه االختالفات وهذه الني نالحظها على تعاريف قائص الت
ع الغايات واألهداف الّاإلعالن إنع أشكاله، وتنوومنـه  ، ى إىل حتقيقهـا يت يسعما ترجع أساسا إىل تنو

اآليتعريف ميكن أن جنمع ما سبق يف الت:  

  

- ''اإلشهار أو اإلعالن هو عبارة عن اتذا املعىن ال ) أي يتبع جهة ما(ينة صال مجاهريي موال جلهة معو
اإلعالم ال يتبع أي جهة ألنّ(قيق للكلمة ميكن أن خنلط بينه وبني اإلعالم باملعىن الد.(   

ـ  نشاط اتصايل مكي -اإلشهارأي -وهو  - وق، وهـو أداة ملمارسـة املنافسـة    ف مع اقتصـاد الس
وق والبيع فقط، إذ قد يكون وسيلة للدفاع ولكن ال ميكن أن يكون هدف اإلشهار هو الس،ومواجهتها
إشهار مؤسسايت  -سةعن املؤس– وأيضا عن القضايا االجتماعيةة والسياسي.  

  

 :ه غري قادر على حتقيـق املعجـزات  أن على القيام بأشياء عديدة وكثرية، إالّقادرا  اإلعالنوإذا كان  -
عالنة تأثري اإلحمدودي.  

  



فكل وسـائل  . ات، واملواسما حسب القطاعات، الوضعيبطرق خمتلفة ومتغيرة جد اإلعالننلجأ إىل  -
 عالنصال تم باإلئل االتأي حاجتنا هلذه الوسائل من جهة، وكل وسا عالناالتصال منا يف ميدان اإل
ة إليه من جهة أخرىأي حاجة الوسيلة اإلعالمي.   

 

واملالحظ على كل هذه التاإلعالن هو أنّيف ها تلتقي عريفات أن:  
 .نشر لرســائل مسعية أو مسعية بصرية أو مكتوبة .1
 .عرب وســائل اإلعـالم واالتصــال .2
ل أشيـاء معلن مـالته لتقبهدفهــا إحداث تأثيـر نفسي على اجلمهـور واست .3

 .عنهــا
      اإلعالن ل بأنّمن جهة ثانية ميكن أن نسج ليس فقط عملي دف إىل البيع وحتقيق الـر بح ومـن  ة

سات أكثر من غريها لكن هذا ال مينع أن تستخدمه اهليئـات  الواضح بل ومن البديهي أن تستعمله املؤس
العمومية أو اخلاصات، أو ة، اجلمعيحتى السةلطات العمومي .ه إىل جانب احلمـالت ذات  وهذا يعين أن

املنفعة اخلاصة جند محالت ذات منفعة عامة، مبعىن أنات إشهارية خلدمة أهداف غري ه ميكن استخدام تقني
رحبية متاما كما هو الشحبيةأن بالنسبة لألهداف الر.   

  

  :بدايات اإلعالن  -3-2
نذ وجود املبادلة بني األفراد عند زيادة ما ينتجه الفرد عن احتياجاتـه يف العصـور   عالن موجد اإل      
كوسيلة لإلعالن عن قـرارات احلـاكم    "املنادي "كما استخدمت اتمعات البدائية البسيطة .القدمية

خباصـية  واهلتاف على سلع معينة واإلعالن عن املتوفني أو املفقودين أو التائهني، حيث متيز اإلعـالن  
االتصال الشفوي املباشر بني املعلن واجلمهور، مثّ اعتمد بعد ذلك على الرسوم واإلشـارات للتعريـف   

  .وسلعهم  بالبائعني
  

إشهار مصري مكتوب على ورق "وبعدها بدأ اإلعالن املكتوب بالظّهور وكان أول إعالن مكتوب هو 
( '' هلارب، ويرجع تارخيه إىل ألف عام قبل املـيالد كتبه أمري مصري يعلن عن مكافأة ملن يرد له عبده ا

حيث يرى البعض أنه كان معروفا عند اآلشوريني وكانت توجد )74-73، 1997هناء عبد احلليم سـعيد،  
ووجدت أيضا من صـغائر مدينـة بـوميب    "بروما إعالنات جتارية لترويج البضاعات الّيت تباع بالسوق

أمحد عادل ( "ة على ورق الربدي عن أشياء معروضة للبيع أو عن مكافأة بايطاليا بعض اإلعالنات املكتوب



غري أنّ اإلعالن قد عرف ازدهارا كبريا يف أوروبا يف القرنني السادس عشر والسابع عشر ، )10-9راشد، 
  .)10أمحد عادل راشد، (  "وجوانب السفن تامللصقات والدوريات والكتيبات والالّفتا"باستعمال 

   

وشهد القرن التاسع عشر ظهورا كبريا لإلعالنات الصحفية عن املنتجات الكثرية الّيت أفرزا الثّورة       
من انتشار واسع للمجالّت والصحف اليومية وانتشار التعليم، وكذا التحسـن يف   االصناعية وما وازاه

رتفاع اإلنفاق اإلعالين إىل أن استوىل طرق املواصالت والنقل وهذا مازاد من أمهية اإلعالن وأدى إىل ا
اإلعالن على إيرادات الصحف مقابل إيراد التوزيع، وأصبحت الصحف مرهونة لــه، ويف الغالـب  

  .يتوقّف مصريها على وجوده 

  

، بدأ استخدامه كوسيلة لإلعالن وخاصة يف أمريكا وفرنسا علـى  1920ومع اختراع الراديو عام       
البعض يرى أن االستخدام يف البداية كان حمدودا، وبعدها ظهر التلفزيون كوسيلة إعالنية،  الرغم من أنّ

الكتايب والشفوي واملرئـي  : حقّقت جناحا كبريا جلمعها ملعظم خصائص الوسائل السابقة، ونقصد ذا 
 ةوايل سـتمائ مليون عائلة تقتين التلفاز وح 46ففي الستينات كان هناك ما يزيد عن  ".على حد سواء 

وبعدها انتقلت أمهية وانتشار اإلعالن التلفزيوين  )14أمحد عادل راشد، ( "حمطّة إذاعة يف الواليات املتحدة 
  .من أمريكا إىل أوروبا 

  

أما يف السينما، فاستخدم اإلعالن قبل عرض الفيلم أو خالله أو داخل النص بطريقة غري مباشـرة،        
نات من خالل شريط الفيديو ومع تطور وسائل اإلعالم واالتصـال ظهـرت   ويضاف إىل ذلك اإلعال

االنترنيت واستخدمت لتسهيل عملية البادل التجاري واملعلومايت، ويف ظلّ حريـة التجـارة والتطـور    
  .أصبحت احلاجة إىل اإلعالن أمرا ال مناص منه.....التكنولوجي والعوملة 

  :د بعض أهم العوامل الّيت ساعدت على تطور اإلعالن وهي إضافة إىل ما سبق ميكننا أن نور
  

  . الثّورة الصناعية وما ترتب عنها من زيادة يف اإلنتاج واتساع يف األسواق واحتدام يف املنافسة -
التطور املستمر يف أساليب النقل والتخزين أدى إىل اتساع يف األسواق وبعد املنتج عن املستهلك  -

ال املباشر بينهما ،أدى إىل ضرورة استخدام اإلعالن كوسيلة اتصال غري شخصية وصعوبة االتص
 .تنشر معلومات عن املؤسسة ومنتجاا 

التقدم الفني والتكنولوجي وما نتج عنه من زيادة كبرية يف اإلنتاج مقابل االستهالك، إىل جانب  -
 .إلعالن عنها التنوع الكبري يف األصناف والعالمات التجارية وضرورة ا



زيادة القدرة الشرائية لألفراد أدت إىل إشباع احتياجام األساسية وحماولة أصحاب العـروض   -
 .جلذب أكرب عدد من املستهلكني حنو منتجام 

تطور الطّباعة ونقش الصور والرسومات ساعد على تطور اجلوانب الفنية لإلعالن ووسائله مثل " -
 )75-74، 1997هناء عبد احلليم سـعيد،  ( "اإلعالن على أنه مصدر لإليرادالتلفزيون واالهتمام ب

  .كما زادت مساحات اإلعالن والوقت املخصص له أيضـا 
 

  :اإلعالن خصائص  -3-3
      مماإلعالن فيه أنّ ا الشك احلديث هو مثرة للصقد ضـاعف مـن   جند أّنه  اخمة، وهكذناعات الض

ه حيث قام بتنشـيط  ظام االقتصادي كلّر بذلك على النالقرن العشرين وأثّقائمة حاجات إنسان أواخر 
  . اإلنتاج وتوجيهه وتنظيمه

  

ـــنة  ع اإلنتاج على مدار السة جانبا وجدناه يوزلع املومسيوإذا ماتركنا الس، م اإلنتاجينظّ اإلعالن -
روا على عمالئهـم  ناعة أن يؤثّوبفضله يستطيع رجال الص ،توزيعا يكاد يكون متساويا بني حني وآخر

  ). 289 -288 1997خليل صابات، ( .ون بني حاجام وبني ما ينتجونه من مصنوعاتحبيث ينسقّ

  

أخذت تعتمد عليه  مثّة، وسائل اإلعالم يف اتمعات املفتوحة تعاطت معه ملا جلبه من أرباح إضافي إنّ -
قد استطاع خالل نصف قرن أن يضع وت مدرائها، رها وسداد قوائم مصروفابصفة منتظمة لتمويل تطو

وعلى أي حال فإن وسائل االتصال هي يف حاجة أكثر إىل اإلعالن ممـا   ة،صناعة اإلعالم يف حالة تبعي
يت تظهـر يف  صال الّلفزيون ووسائل االتالصحف وسالسل التنّ تزايد يكون اإلعالن يف حاجة إليها و إ

   ). 23 -22، 1997خليل صابات، ( أوسع املستقبل تعطي اإلعالن اختيارا
  : ه خيتلففإن اإلعالنو عن خصائص     
جيب أن نوضح الفرق بني اإلعالن أو اإلشهار من جهة واإلعالم من جهـة  : واإلعــالم إلعالنا -

  www.Marketcom.com)( ملاذا؟: ليس إعالما باملعىن املتعارف عليه اإلعالن:أخرى
ة يف أغلب موجود خلدمة قضيهو جر من طرف املعلن وليس املستقبل أو املتلقي، وه مدفوع األألن :أوال

األحيان اقتصادية أو جتارية، ولكنها قد تكون أحيانا اجتماعيةة أو سياسي.  
  .عن اإلعالم شكال ومضمونا اإلعالنيتميز  :ثانيا

  

 .Sélectifsور معين هة جلمهة أي موجسائل خمتصرة جدا، مكثّفة، اختياريالر: شكال -

http://www.Marketcom.com


بني العقلـي   Dosesيف املقام األول فهو خيلط مبقادير خمتلفة  جذّابا ومغرياألن يكون  عالنسعى اإلي -
  .والعاطفي

  

 ملاذا وكيف؟: حفيقريب إىل عمل احملامي أكثر من قربه إىل عمل الصاإلعالن : مضمونا -
ة االجتاه، ة اتصال أحاديه عمليأن ن املعروف عنه، فمز اإلعالن على املوضوعية وال يسعي إليهاال يركّ -

ة وذاتيSubjective  فهو يسعى إىل التأثري يف اتاملستقبل وليس فقط تقدمي املعلومة تاجاهات وسلوكي.  
 ها وسائل لغاية وليست غاية يف حـد أي أن هي حجج وبراهني عالنر من خالل اإليت متراملعلـومة الّ -

             )Les informations ne sont pas une fin en soi(ذاا 
يعتمد على عنصر التكرار واإلحلاح وطول الفترة الزمنية الّيت تعيشها احلملة اإلشهارية عكس اإلعالن  -

 ص، 1990 مىن احلديدي (الّذي يبحث عن اجلديد وغري املألوف وما يهم الناس بالفعل و ميسهم  اإلعالم
34 (.  

  

حماولـة التـأثري يف    "فقد عرفها الصحفي األمريكي ولتر لبمان   عايةالدأما  :عـايةوالد عالنإلا -
شخصيات األفراد والسيطرة على سلوكهم ألغراض تعترب غري علمية أو ذات قيمة مشـكوك فيهـا يف   

  . ) Jacques Lendrevie, 2001 , 07( "جمتمع ما ويف زمن بالذّات 
  

بأنها التأثري على آراء ومعتقدات اجلماهري جلعلها تتخذ اتجاها  ":طلحات اإلعالم وعرفها معجم مص -
معينا حنو نظام أو مذهب بصورة اجيابية أو سلبية ، كما حتاول يئة نفسيات األفراد لقبـول وجهـات   

 الدعايـة دد صور النظر اليت تدعو هلا والتشبع ا، وقد تلجأ يف ذلك إىل تشويه احلقائق وحتريفها، وتتع
، 1985أمحـد زكـي بـدوي    (  "بتعدد أغراضها فتكون الدعاية سياسية أو اجتماعية أو ثقافية أو دينية 

129.(  

  

       ز عن الدح بأن اإلشهار أو اإلعالن يتميمن جهة ثانية جيب علينا أن نوضه يقدم عاية من حيث أن
جارية أو فاملعلن يوقّع من خالل العالمة الت ،ياهبشكل مباشر وبوجه مكشوف بدون تغطية طبيعته ونوا

التصرحيات ويتحمل بذلك كامل املسؤولية عما يقدمه من مضامني وخطابات إشهارية واإلعالن يعمل 
فمن خالل شكله وموقعه يقدم للمتلقي سواء كان متفرجا أو قارئا أو  Contraintesدون عوائق 

وأن جنعله يبدو  اإلعالنوعندما حناول أن خنفي  إىل إقناعه وإغرائه،ار وأنه يسعى مستمعا على أنه إشه
على غري حقيقته أو عندما جنعله يظهر كما لو أننا نقوم خبداع املتلقيه إعالم و موضوعي فإن )La pub 

clandestine tue la publicité( .   



  

ن متطور من فنون االتصال باجلماهري ف''ميكن اعتبار العالقات العامة : اإلعالن والعالقات العامة  -
والتأثري فيها، يستهدف كسب املؤيدين هلدف أو قضية ما وحتريكهم يف اتجاه مرسوم يف ضوء الدراسة 

كما أضحت العالقات العامة نشاطا حيويا من أنشطة ).15، 1980 خمتار التهامي،( '' العلمية املخطّطة 
ة مؤسسةاإلدارة ال تستغين عنه أي.  

ومبا أنّ العالقات العامة دف إىل اإلقناع بفكرة معينة، فقد خيتلط مفهومها ببعض األنشطة األخرى 
  : والشكل اآليت يلخص أهم الفروق بينهما.كاإلعالن

  
  

     
  اإلعالن والعالقات العامة'' 

  ).81، 2004 صاحل خليل أبو أصبع،( '' نشاطان يسعيان إىل اإلقناع باستخدام وسائل اإلعالن
  

  
  
       
  

  وظيفة إدارية - وظيفة تسويقية                                        -       
  االتصال يكون يف اتجاهني - االتصال ذا اتجاه واحد                               -       
القصص واألخبار الّيت تنشرها                       -مدفوع الثّمن                                         -       

                                 غري مدفوعة الثّمن -                                                                 
  توظّف وسائل االتصال اجلماهريي - يوظّف وسائل االتصال اجلماهريي                   -       

  .والشخصي                                                                      
  
  الباحثة: املصدر                   .يبين الفرق بني اإلعالن والعالقات العامة) 03(شكل رقم  

        

  العالقات العامة اإلعالن



القـائم  (لعميـل  احلوار الشخصي الّـذي ميارسـه ا   "فهو) البيع الشخصي (  نشيط البيعيالتأما      
وجها لوجه حماوال فيه إقناع و إغراء ودفع املشتري إىل الشراء  وذلـك  ) املتلقي(مع املشتري ) باالتصال

  .بتوضيح خصائص السلعة املتوافرة لديه ومميزاا ، وهو مكمل للنشاط اإلعالين 
  :اإلعالن تتمثّل يف من خالل هذا العرض يتبين لنا مجلة من املميزات واخلصائص الّيت تتعلق ب

أنه عملية اتصالية تتم من خالل وسائط اتصالية غري مباشرة كالصحافة والنشرات وامللصـقات   -
والراديو والتلفزيون والسينما وشرائط الفيديو وشبكات املعلومات الّيت متنع االتصال الشخصـي  

فاعل الشخصي املباشر الفوريوحتول دون املواجهة وجها لوجه ، وبالتايل ينتفي الت . 
نشاط اتصايل مدفوع على مستوى إعداد الرسالة اإلعالنية وإنتاجها وعلى مسـتوى اسـتخدام    -

  .إمكانيات الوسيلة أو الوسائل الناقلة له 
نشاط له هدف حمدد يتمثّل يف حتقيق مصلحة املعلن، ويلجأ األخري لوسـائل وأسـاليب عـدة     -

 .تهدف اإلقناع املترجم إىل سلوك حمدد وظاهر من قبل املعلن إليهلتحقيق هدفه، وبالتايل فهو يس
تلجأ إليه كافّة املؤسسات واهليئات واملنشآت اهلادفة للربح أو غري اهلادفة للربح، وكذلك األفراد  -

 .لتوفري احتياجام أو االحتياجات املصطنعة 
التأثري التراكمي ومالحقة اجلمهور يعتمد على التكرار للوصول إىل مجاهريه املستهدفة، ولتحقيق  -

 .املستهدف ومواجهة املنافسة
وضوح شخصية املعلن يف الرسالة اإلعالنية هي السمة السائدة إالّ يف إعالنات التسويق والّـيت   -

 . تسبق ظهور السلعة أو اخلدمة يف األسواق مما ميهد هلا الطّريق، وخيلق حوهلا اهتماما مجاهرييا
إىل مجاعات أو قطاعات حمددة من األفراد، بناء على  سابق معرفتهم خبصائصهم وعادام يتوجه  -

 .الشرائية واالستهالكية وأمناط تعرضهم للوسائل االتصالية 
فيه عناصر جذب النظر واالنتباه واالستحواذ على االهتمام ضرورية، حيث أن املعلن هو عـادة   -

وهو ما ميثّل أحد مظاهر االختالف األساسية بني اإلعالن واإلعالم الّذي يسعى وراء املعلن إليه، 
. 

وأساليبه من معلن إىل آخـر وبالنسـبة   ) كثافة نشره وإذاعته (تتفاوت درجة استخدام اإلعالن  -
 .للمعلن الواحد حسب ظروف السلعة أو اخلدمة يف السوق 

يز واإلجياز يف فكرته واالختصـار يف  يتسم بسرعة اإليقاع ومبحدودية مساحته، مما يتطلّب الترك -
 .        حتريره والبساطة يف املعاجلة الفنية وعدد أشخاصه 



ميثل اجلانب السيكولوجي بعدا أساسيا، حيث إنّ أغلب اإلعالنات ختاطـب العاطفـــة أو    -
 .املنطق والعاطفة معا ،كما أن حجم الوعود واخليال يف اإلشهار مساحتها كبرية 

لتجديد يف األفكار اإلعالنية ضرورة للفت االنتباه للخروج من خماطر التشبع اإلعالين االبتكار وا -
 .والتي ينتج عنها انصراف اجلمهور 

  
  
  

  

  :أنواع اإلعالن   -3-4
وهـذا  .....لقد أصبح اإلعالن ذا فعالية كبرية يف خمتلف ااالت االقتصادية، االجتماعية السياسية      

 تعدد أنواعه تبعا ملعايري تصنيف تتباين من حقل إىل حقل ومن باحث إىل آخر، وهلـذا جنـد   ما أدى إىل
العديد من التصنيفات الّيت حاولنا  أن نكيفها حتى نصل إىل تصنيف شامل نوعا ما لكل أنواع اإلعالن، 

  :ومنه اعتمدنا املعايري اآلتية يف التصنيف 
  

   : معيار اجلمهور املستهدف  -    
يعترب هذا املعيار من أهم املعايري الّيت تعتمد يف تبيان أنواع اإلعالن، ذلك أنّ الرسالة اإلعالنيـة ال        

تكون ذات قيمة أو أمهية يف غياب من يتلقّاها، فمن أهم خطوات صناعة اإلعـالن حتديـد اجلمهـور    
  . La cibleاملستهدف، وهو ما يطلق عليه باللّغة األجنبية 

  

عندما نرى إشهارا ال يستهوينا أو ال ينال رضانا، فإن ذلك يرجع إىل كون الرسـالة اإلشـهارية ال   ف "
تستهدف الفئة الّيت ننتمي إليها، فاإلشهار عن كرمي إلزالة التجاعيد ال يستهوي صغار السن ألنهـم ال  

    .)19، 2004حممد حممود مصطفى،( "من طرف املعلن  ةينتمون إىل الفئة املستهدف
  

والشركات أو  CONSUMERSاملستهلك الفرد : وهناك فئتني رئيسيتني من اجلمهور املستهدف مها       
وأغلب اإلعالنات يف وسائل اإلعالم كالتلفزيون والراديو والصحف واالت هـي  "منظمات األعمال

مه الشخصي أو السـتخدام  إعالنات موجهة للمستهلك الفرد الّذي يشتري السلعة أو اخلدمة الستخدا
أما اإلعالنات املوجهة للمؤسسات فتكون عـادة يف   .)20، 2004 حممد حممود مصطفى،( "شخص آخر 

مطبوعات متخصصة أو عرب الربيد املباشر أو يف املعارض التجارية ونادرا ما يستخدم عرب وسائل اإلعالم 
.  



  :وهناك ثالثة أنواع من اإلعالن للمؤسسات وهي 
   

- أثري علـى   :ناعياإلعالن الصهو اإلعالن الّذي يستهدف األفراد الّذين يقع على عاتقهم شراء أو الت
الصناعية، فهو صناعي ألنه يستهدف اجلمهور الّذي ال يهتم للمنتج يف حد ذاته وإنمـا   تشراء املنتجا

سلع نصف مصنعــة، مـواد    (لوسائل صناعته، باعتبار أن هذا املنتج يشكّل جزءا من منتجات أخرى
  ......)خام

  

تلجأ املؤسسات إىل اإلعالن التجاري من أجل توزيع منتجاا بشكل أكرب وهذا  :اإلعالن التجاري -
  .عن طريق زيادة عدد املتعاملني معها واحلفاظ عليهم 

 

هـور األطبـاء أو   هو الّذي يستهدف مجهورا نوعيا حمددا يؤدي املهنة نفسها كجم :اإلعالن املهين -
وعادة ما يظهر هذا النوع من اإلعالنات يف املطبوعات الرمسية للجمعيات املهنية،  "املهندسني أو احملامني

  :  )21، 2004حممد حممود مصطفى،( "ويهدف يف الغالب إىل حتقيق ثالثة أهداف
 

  .إقناع املهنيين بشراء أنواع معينة من املعدات  -
 .لى التوصية مبنتج معين لزبائنهم ومرضاهم تشجيع املهنيني ع -
 .إقناع املستهلكني باستخدام املنتج الّذي يتم اإلعالن عنه ألغراضهم الشخصية -

وجتدر اإلشارة إىل أنه متّ تصنيف اإلعالن باعتبار اجلمهور املستهدف تصنيفا آخر قسم اإلعالن إىل       
 :  
   .) 56، 2004مرمي زهراوي، ( "املستهلك النهائي  وهو الذي يوجه إل ":إعالن استهالكي -

  

موجه إىل الوكالء واملوزعني، الستخدام السلعة املعلن عنـها ألغـراض إنتاجيـة     :إعالن األعمال  -
  .أخرى

  

يهدف إىل حثّ جتّار التجزئة والوسطاء على شراء السلعة بغرض إعادة بيعها مـن  " :إعالن وسيط  -
  .) 57، 2004مرمي زهراوي، ( "ح ممكن أجل حتقيق أكرب رب

  

  :قسم اإلعالن إىل  -أي معيار اجلمهور املستهدف-وقد ورد تصنيف آخر حبسب املعيار السابق
اإلعالن القومي، إعالن التجزئـة، اإلعـالن احمللـي     "ويشمل :إعالن موجه إل املستهلك النهائي -

  .)187، اإلعالن إمساعيل السيد،  ( "اإلعالن التعاوين 

   



اإلعالن التجاري، اإلعالن الّصناعي، اإلعالن الزراعي، اإلعالن املهين :وتشكّل  :إعالنات األعمال  -
  .أو احلرفـي 

املعيـار  : لكن ما يالحظ عل هذا التصنيف أنه تداخل مع تصنيف اإلعالن حسب معيار آخر وهو      
  .مستقال عن املعايري األخرى  اجلغرايف والذي وظّفه الكثري من الباحثني توظيفا

  
  
  

  :معيار اهلدف من اإلعالن -
يتم تصنيف اإلعالن أو إعداده انطالقا من أهداف معينة حيددها املعلن، تتماشى مع السياسة العامة        

ويقسم بعض الدارسني هذه األهداف بصفة عامة .للمؤسسة، ومع سياسة االتصال على وجه اخلصوص
  .ف قصرية املدى، أهداف متوسطة املدى، وأهداف طويلة املدى أهدا: إىل

  :ويقسم اإلعالن حسب هذا املعيار إىل عدة أنواع 

  

يهدف أساسا إىل زيادة الطّلب على منتج معـين بغـض   : Primary Advertising:اإلعالن األويل  -
لة الطّلب على شرب املياه الغازية بصفة فاإلعالن الّذي حياول استما "النظر عن عالمته التجارية املختلفة 

فاهلدف منـه هـو   .)22 2004حممد حممود مصطفى،( "عامة دون االهتمام بعالمة معينة يعد إعالنا أوليا 
زيادة استهالك املياه الغازية بصفة عامة، وعادة ما يستخدم هذا النوع من اإلعالن يف حاالت حمددة منها 

:  
ألول مرةيف األسواق، حيث تكون املنافسة حمدودة، ويكون املستهلك يف هـذه  عندما يقدم املنتج  -

  .الفترة حباجة إىل معلومات عن هذا املنتج 
 .عندما يسيطر منتج إحدى املؤسسات على أكرب حصة من املبيعات يف السوق  - 
 .عندما ال يتمتع الطّلب الكلّي للصناعة اخلاصة باملنتج بارتفاع كبري  -

ينصح الدارسون مستخدمي هذا النوع من اإلعالن بتوخي احلذر بسبب استفادة منافسي املؤسسة من و
  .هذا اإلعالن

  

حياول خلق وزيادة الطّلب على إحـدى العالمـات   : Selective Advertising :اإلعالن االنتقائي -
عالنات الّيت نشاهدها متيل إىل هذا النوع والواقع أن معظم اإل "التجارية ملنتج معين وهذا ما جيعله انتقائيا

  .)196، اإلعالنإمساعيل السيد،   ( "من اإلعالنات 

 

 :Reminder and Reinforcement Advertising:اإلعالن التذكريي والتدعيمي   -



يهدف إىل تذكري املستهلك الّذي استعمله من قبل أنه اليزال موجودا يف السوق، ويـذكره خبصـائص   
  .تج التفاضلية الّيت متيزه عن منتج آخر وجتعله فريدا من نوعه املن

أما اإلعالن التدعيمي فيهدف إىل تدعيم قرارات املستهلكني الّذين اشتروا املنتج، كما يقدم هلم النصائح 
  .حول استغالل أجدى وأفضل

مسـتوى أفضـل ودائـم     وتلخيصا هلدف هذين اإلعالنني، ميكن القول أما يهدفان إىل احملافظة على
  .للمبيعات

  

يعترب هذا النوع من اإلعالن إستراتيجية دفاع مـن  : Defensive Advertising  :اإلعالن الدفاعي -
طرف املنتج عما وصل إليه من رقم أعمال وحجم مبيعات واحلصة الّيت ميتلكها يف السـوق  فهـو ال   

، وإمنّا هو يسعى إىل عدم اخنفاض مبيعات املعلن أو يهدف إىل زيادة املبيعات أو البحث عن منافذ جديدة
ويستخدم هذا النوع عادة عندما تشتد املنافسة يف بعض األنواع من السـلع  .اخنفاض حصته يف السوق

  .االستهالكية خاصة 

  

يهدف إىل حتصيل فعل الشراء من قبل : Direct Action Advertising:إعالن التصرفات املباشرة  -
حممـد حممـود   ( "دفع املستهلك للقيام بالشراء بصورة مباشـرة وفوريـة    "هلك، فهو يسعى إىلاملست

ويعد اإلعالن بالربيد املباشر واحدا من هذا النوع من اإلعالنات أو قد يسـتعمل  .)24، 2004مصطفى،
 .هذا النوع من اإلعالن الكوبونات أو بعض اخلدمات اهلاتفية اّانية 

ويقابل هـذا  "متاجر التجزئة بصورة أكرب من املؤسسات املنتجة للسلعوع من اإلعالن النويستخدم هذا 
اإلعالن املباشر ما يطلق عليه اسم اإلعالن غري املباشر والّذي يهدف إىل خلق صورة ذهنية طيبـة عـن   

  .)25، 2004حممد حممود مصطفى،( "املنتج

   

 Advertising to Conserve:للمـوارد احملـدودة   اإلعالن الّذي يهدف إىل االستغالل األمثـل  -

Ressources :    إنّ اإلعالن ال يهدف دائما إىل زيادة حجم املبيعات أو تصريف املنتجـات، بـل قـد
، فهو يدخل ضـمن إسـتراتيجية   ةيستعمل إلرشاد وتوعية املستهلك بكيفية االستفادة من املوارد املتاح

وهذا ما يتفق مع إشهار مؤسسـة . مع ما يتوفر من هذه املواردترشيد االستهالك وتوجيهه حىت يتوافق 
  .سونلغاز مثال الّذي يدعو إىل ترشيد استهالك الطّاقة الكهربائية بإطفاء ما يزيد عن حاجة املستهلك 

  

هو أكثر األنواع اسـتخداما يف الواليـات املتحـدة    :Comparative Advertising: إعالن املقارنة -
وأوروبا، ويقوم على املقارنة بني املنتجات املتنافسة فيما بينها بعرض جانب أو عدة جوانـب  األمريكية 



للمنتج، ويف هذا اإلعالن على املعلن أن يقارن فقط احلقائق الّيت ميكن إثباا كنقص على املنتج املنافس، 
  .وعكس هذا قد يعرضه لعقوبة القانون 

 localخدم أحد الفنادق احملليـة مـا يعـرف بـاإلعالن احمللـي      قد يست : معيار املنطقة اجلغرافية -

Advertising     ـة، يف حـني تسـتخدميف منطقة تواجده ألجل إشهار خدماته للجمهور القريب خاص
اإلعـالن  :املؤسسات الكربى واحدا أو أكثر من أنواع اإلعالن املقسمة حبسب املنطقة اجلغرافية وهي 

  .international ، اإلعالن الدويلnationalاإلعالن الوطين  regional احمللّي، اإلعالن اإلقليمي

  

أصبح اإلعالن الدويل ذا استخدام ....االقتصادية، السياسية،: وبسبب تالشي احلدود بكل أنواعها      
واسع وأمهية قصوى يف االقتصاديات احلديثة، حيث توظّفه بكثرة وباستمرار الشركات الكـربى الّـيت   

الّيت متلك وحدات يف معظـم   henkelكون هلا فروع وإدارات أو وحدات إنتاج يف عدة دول كشركة ت
  .دول العامل

  

إنّ اإلعالن من األمور الّيت ترتبط مبعدها، فهو عبارة عـن   ):القائمة باإلعالن ( معيار اجلهة املعلنة  -
من فعالية اإلعالن، ويقسم اإلعـالن  فقد تزيد مصداقية املعلن أو تنقص .رسالة تنقل مع ذكر مصدرها

  :حسب هذا املعيار إىل 
  

هو اإلعالن الّذي تقوم به الدول بقصد التوجيه حنـو أمورهـا كاالحتفـاظ     ": اإلعالن احلكومي  -
مـرمي   ( "بالطّاقة البشرية أو االقتصادية، أو من أجل تنمية هذه الطّاقة لصاحل األمة بكاملها لالرتقاء ا 

   .)  56، 2004ي،زهراو

    

هو اإلعالن الّذي يقوم به جمموعة من األفراد أو املؤسسات الّيت يرمي نشاطها إىل : اإلعالن اجلماعي  -
حتقيق ربح معني، لذلك عليهم رصد مبلغ حمدد من املال، وبذل جهود مشتركة تعود علـيهم بالفائـدة   

جماالت واسعة لتصريف سلعهم ونشـر   دون تفضيل فرد على حساب اآلخرين، وغايتهم من ذلك خلق
  .خدمام والوصول إىل املستهلك 

 

هو الّذي يتعاون يف إخراجه جمموعة من املنتجني أو جمموعة من جتّار اجلملة بقصد : اإلشهار التعاوين -
، لذلك منافسة كبار املنتجني، وقصد إزالة أعباء اإلعالن عن جتار التجزئة الّيت تبيع هذا النوع من السلع

  .جنده أكثر استخداما يف الدول املتقدمة 

 



ألنواع اإلعالن، تورد الكثري من الكتـب باللّغـات األجنبيـة     ابقةقسيمات السالت باإلضافة إىل      
  : التصنيف اآليت وقد متّ تبين تصنيف اإلعالن 

  .حسب أهداف املؤسسة ودورة حياة املنتج  *
  .اإلعالن حسب طبيعة االتصال وموضوع  *

  

  : يقسم اإلعالن حسب هذا املعيار إىل : حسب أهداف املؤسسة ودورة حياة املنتج  -
 phase de(يستخدم هذا النوع من اإلعالن يف مرحلة تقدمي املنـتج ):اإلعالمي(اإلعالن اإلخباري -

lancement  (ةل مروق ألوعريف باملنتج لدى املسته. إىل السأكيد على وهدفه األساسي هو التلك والت
  .ما ميكن أن يشبعه من حاجات وتتميز هذه املرحلة بكثافة احلمالت اإلعالنية بصفة عامة 

  

املستهلكني للمنتج، كما يهـدف إىل   كيهدف من خالله إىل تغيري مواقف وإدرا: عالن اإلقناعياإل -
النفراد يف املنـتج مقارنـة بغـريه    مؤكّدا على جوانب التميز وا. إقناع اجلمهور املستهدف لشراء املنتج

ويستخدم عادة عندما تشتد املنافسة يف األسواق للمحافظة على وفاء الزبائن، ويف هذه الفتـرة يكـون   
  .phase de maturitéوكذلك مرحلة النضج phase de croissanceاملنتج يف مرحليت النمو 

  

د املنتج أو العالمة التجارية وهذا للحفـاظ  يهدف إىل تذكري املستهلكني بوجو: اإلعالن التذكريي  -
  .phase de déclinعلى مستوى طلب معين،يوظّف هذا النوع من اإلعالن يف مرحلة اإلنطفاء 

  

  : ميكن ذكر مايلي  :حسب طبيعة االتصال  -
  

ـ :la publicité événementielle) الوقائعي(اإلعالن املناسبايت  - رب دف إىل الوصول إىل اجلمهور ع
، وذلك باستخدام وسائل اإلعالم لنقل صورة جيدة عن )مناسبة (املدى القصري، بواسطة حادث عرضي 

  .املنتج أو املؤسسة

  

هدف إىل إبراز أفضلية املنـتج مقارنـة باملنتجـات     :la publicité comparative:اإلعالن املقارن  -
وقد انتقد هذا النوع .خلصائص التفاضلية للمنتجأو ما يطلق عليه ا...املنافسة فيما خيص السعر، اجلودة، 

من اإلعالن يف العديد من البلدان بوصفه إعالنا كاذبا ينقل االفتراءات، وهلذا يبقى حمضـورا يف معظـم   
  .هذه البلدان 

  



للفرد،يرتكـز   وافع العميقةيهدف إىل حتريك الدla publicité subliminale ::اإلعالن الالّشعوري  -
وإدراج الصورة اخلامسة والعشـرون  ) ثا/صورة24(صورة يف الثانية  24رسالة إعالنية بسرعة  على مترير
  .عن العني وينظر إليها من قبل العقل الباطن )غري مرئية ( حمجوبة 

  

  :جند :  selon l’objet de la publicitéحسب موضوع اإلعالن  -

  

تنافسية، وهو جزء من سياسة التمييـز داخـل    ذو طبيعة: la publicité de marque:إعالن املنتج  -
أي كـل  . السوق كسوق مواد التنظيف مثال، ويهدف إىل تعريف املنتج، وخصائصه، وعالمته التجارية

  .ما جيهله املستهلك عن املنتج بصفة عامة 

  

لـدى   ةساتييهدف إىل تطوير صورة مؤسla publicité institutionnelle  :: اإلشهار املؤسسايت  -
ويف الوقت ذاته لدى اجلمهور اخلارجي، وهو حياول ذا إعطاء قيمة للمؤسسة الّـيت  . اجلمهور الداخلي

  .ابتكرت املنتج، أو الّيت أنتجته، أو الّيت توزعه 

  

إنّ جمال اإلشهار املؤسسايت واسع جدا والميكن بأي حال من األحـوال حصـره يف التعريـف          
، ولتحديد اإلطار العام هلذا النوع من اإلشهار، والذي سنسلّط عليه الضوء نوعا ما باملؤسسة وما تفعله

  :لكوننا سنعتمده كمعيار للتصنيف يف الدراسة التحليلية ،وميكن حتديد أهدافه كما يلي 

  

وهذا ما تترمجه محالت بعض املؤسسات األجنبية الّـيت يكـون   : تسهيل اخنراط املؤسسة يف حميطها   -
حمورها اهلوية الوطنية، كاملؤسسة حمل الدراسة وهي مؤسسة هنكل التي حتـاول االخنـراط يف احملـيط    

  .السياسي واالقتصادي واالجتماعي اجلزائري حمافظة على هويتها األملانية 

  

لـدعم   قد يكون اإلشهار املؤسسايت وسيلة خللق قيمة للمؤسسة لدى املوردين ولدى األوساط املالية  -
  .قدرا على إجراء املعامالت الضخمة مثال 

  

 -   ـا   سايت قد يكون اإلشهار املؤس شاطات الّيت تقـومورة بني خمتلف النوسيلة لدعم انسجام الص
املؤسسة، فبعض اموعات الكبرية لديها أنشطة كثرية و متمايزة ومتنوعة إىل درجة أن استخدام إشهار 

هلـذا  . متواصل لكل منتجاا قد يؤدي إىل تأثّر صورة اموعة أو عدم انسـجامها املنتج بشكل كبري و
يصبح إشهار املؤسسة رابطة تسمح بالتقريب والتجميع بني أكثر من نشاط، وعلى حنو آخـر جنـد أن   
بعض املؤسسات معروفة بشكل كبري جدا يف نوع واحد من األنشطة وبالتايل فإشهار املؤسسة يستخدم 



سحب صورة هذا املنتج الّذي عرفت به إىل باقي منتجاا، مبعىن االستفادة من الصورة اليت حقّقها املنتج ل
  .املشهور 

  

وهذا من أجل التعريف أكثـر باملؤسسـة لـدى    : اإلشهار املؤسسايت يف خدمة االتصال الداخلي   -
  .مجهورها الداخلي ودعم انتمائهم إليها 

  

سسايت أهداف جتارية على املدى القريب واملتوسط مما جيعله يشبه إشهار املنتج قد يكون لإلشهار املؤ -
يف بعض األحيان جند أن ما مييز فعليا منتجات متنافسة يف السوق هو املؤسسة الّيت تنتجها : إىل حد بعيد

دمات البنكيـة  فقط أي عندما تكون املنتجات غري خمتلفة عن بعضها تقريبا كما هو الشأن بالنسبة للخ
وعندما تكون ...).العاملون االستقبال،( مثال فموضوع اإلشهار يف هذه احلالة يصبح البنك يف حد ذاته 

املؤسسة بصدد خلق منتج على مقاس الزبون كما هو الشأن بالنسبة للمؤسسات اليت تقـدم خـدمات   
ا، فنحن سنشـتري خـدمات   فاإلشهار هنا سيكون مؤسساتيles sociétés de conseils  ((ونصائح 

  .ونصائح وكفاءات وقدرات املؤسسة، وليس منتجا حمددا بدقّة يف واجهة احملالّت 

  

  :هي موضوعات كثرية، ولكن األكثر استخداما هي :موضوعات اإلشهار املؤسسايت  -
  .يدور حول حقيقة املؤسسة بالتعريف ا وبنشاطاا : اإلعالم  •
  املستقبل، البحث، التجديد، التحكم يف التكنولوجـيا : les performances:قدرات املؤسسة •
تقدم من خالله املؤسسة كمجموعة أفراد يعملون لدى أفراد آخرين :الدور االجتماعي للمؤسسة  •

أو منتجات جندها عند اجلميع ويف كلّ يوم، فاألمهية االجتماعية للمؤسسة قد تظهر من خالل جعل 
و على أنها تلبية حلاجات حقيقية لدى األفراد، أو من خالل اهتمامها باملوروث الثّقـايف  منتجاا تبد
  ....أو الطبيعي

  
  

  :أغراض اإلعالن -3-5
ذي هو موضـوع اإلعـالن   صل األوىل باإلنتاج الّتت: يأخذ احلديث عن أغراض اإلعالن وجهتني      

انية باإلنسان الّصل الثّوتتاإلنتاج لهه اإلعالن إلذي يوج عدوتكـون األغـراض مـن الوجهـة     . يه وي
وميكن إمجاله حتت عنوان أغراض اإلعالن  .فكرة وخدمات أ وأ سلعةتعريف اإلنتاج سواء أكان :األوىل

جاريةالت .ا من الوجهة الثّأمفسي من اإلعالن أي هو تعامل اإلعالن مع سلوك انية فالغرض هو اجلانب الن
  .لوك بطريقة مالسذلك ا توجيهاإلنسان و



   

جارة هو تصريف اإلنتاج ناعة والتالغرض البعيد لإلعالن يف جمايل الص إنّ :جاريةأغراض اإلعالن الت -أ
بحوحتقيق الر ) ( www.Araborg Encyclopidia. ا يف اخلدمات فالغرض هو توفريها ملن حيتاج إليها يف أم
وأما نشر الفكَر فالغرض منه أن تغدو الفكرة موضع اهتمام اآلخرين وعنايتهم سـواء   معين، رمقابل أج

بح ة، ويكون الرقطعة موسيقي و حتىة أة أو اقتصادية أو اجتماعيفكرة سياسي واختراعاً أ وأكانت كتاباً أ
كَريف الناملطروحة ةهاية ملن ينشر الكتاب ويبيعه، كما يكون قبول الف ا أحد أهداف وتبني ها واالهتمام
  . املعلن

  

بعد إقناعهم به دون  ما يعلن عنه،اس لشراء إتاحة الفرص للن يف  أغراض اإلعالن القريبةتنحصر و      
ـ اس ليترقّإثارة فضول الن ''الغرض القريب هو قد طرح يف السوق، فإنّ املنتجفإذا مل يكن . سواه وأن ه وب

ره قويـ يف ايبقى خب قبلوا عليه بلهفة لدى ظهوره يف السم وأن يوق ذاكر     ''Lasary ,le marketing, 

151 ) (  .  

  

بسبب ظروف معينة قد  راء أو تراخيهم فيهاس عن الشمقاومة عزوف الن إىليهدف اإلعالن كما        
جوم بني الوقت واآلخـر  باختالف أشكاهلا وطبيعتها إىل اهل'' متس املؤسسة حيث تتعرض هذه األخرية 

، 2007حممد منري حجاب،(''  ..أو من قبل أفراد اجلمهور...من قبل مجاعات الضغط أو مجاعات املصاحل 
جارية سات التر هذه احلالة جلوء املؤسوتفس..أو ظروف متس بيئتها كالكساد، أو ارتفاع األسعار)  311

ــ ــالن الص ــت إىل آخــر إىل إع ــن وق ــيضتصــفية وغرية والكــبرية م   (  يف األســعار ختف

www.ArabEncyclopidia.org  (.  

  

ة هو دعم املمول وتعزيز قدرته على املنافسة يف األسواق احلروة غرض ثالث يستهدفه اإلعالن جتارياً ومثّ 
  وح يف حمتوى ويبدو هذا الغرض شديد الوض ،وتصريف إنتاجه مع وجود إنتاج آخر يزامحه
  . وقعة املتوافرة يف السفات املتنواإلعالن وتفصيالته، واملثال هنا إعالنات املنظّ

  

      اأم  الغرض الراخلي،صل اتصاالً غري مباشر باإلنتاج وتصريفه وهو ابع فيتاجلمهور الد  ع إذ تشـج
تواجه، وال على مضاعفة اجلهد لإلكثار من اإلنتاج يف حال راإلعالنات العممي روحهقو ة حني املعنوي

  . هونمشيد مبهارة العاملني يف ميدان إنتاجهم ومبا يقدت

  



أثري يف ر يستهدف التمؤثّ هيف دراسة اإلعالن، إىل أن فسيذهب علم الن'' :فسيةأغراض اإلعالن الن-ب
سلوك النة جوانب يف اجتّاس من عدهراً من مظاهر سلوك إنسان ن، وليس التسوق يف النهاية إال مظاه معي

  .)    www.ArabEncyclopidia.org ('' دفع إىل ذلك

  

      وأويت سبقت اهتمامه حظة الّي يكون يف اللّخص الذّل ما يسعى إليه اإلعالن هو جذب انتباه الش
ولكن هذا القـول ال  . اإلعالن اتتعريف بعضباإلعالن مشغوالً بأمور أخرى، وقد ورد هذا اجلانب في

يعين أن اإلعالن يكتفي جبذب انتباه الشه يعين كذلك تأثري اإلعـالن  خص وإثارة فضوله فحسب، بل إن
يف ذلك الشخص تأثرياً يؤدبكلّ الرسالةة تكفي ليعي ي إىل بقاء انتباهه مشدوداً مد ويكـون  . امضمو

مة لغرض آخرهذا الغرض لإلعالن مقد خص تأثرياً يسمح ببقائـه  قريب هو تأثري اإلعالن يف ذاكرة الش
لعة الّفيها إىل أن تربز احلاجة إىل السخص يف ذاكرته ما ورد يف اإلعالن يت يتناوهلا اإلعالن، فيسترجع الش

راءويعتمده يف تنفيذ عملية الش.  

   

      ا الغرض الثاّأملث فيتافع الّصل بالدك سلوك الذي حيروافع والغرائز '' خصشألنّ من خالل تلك الد
يصل بالضرورة اإلعالن إىل عقول الناس وأنفسهم فيحرك فيهم البواعث الدفينة جتعلـهم يتحركـون   

 احلاجاتو. لوك الذي يليب حاجتهواملقصود هنا الس )1992،27أمحد حممد املصري،('' ويسارعون للشراء
كثرية لدى كل إنسان، ويكون من أغراض اإلعالن القريبة استثارة الشعور باحلاجة لتدفع صـاحبها إىل  

ال، أن تستثار لدى الشـخص حاجـات   . عورتلبية ذلك الشومن أغراض اإلعالن كذلك، يف هذا ا
ة لدى اإلنسان واستثارة هذه احلاجة يف مطلع الصيف قد فاحلاجة إىل اقتناء املالبس مثالً أساسي. دةجدي

يف، ومع ذلك فقد يستهدف اإلعالن استثارة احلاجـة إىل  تكون بني أغراض إعالن حول مالبس الص
أو ذوق العصر احلديث منهان وجديد من تلك املالبس تساير نوع معي ومثل ذلك ما يتفـات  صل باملكي

قل وأثاث البيت وغريهاووسائل الن.  

     

 :وسائل اإلعالن - 3-6
ولكـلّ وسـيلة   ''ينحصر دور الوسيلة اإلعالنية يف نقل الرسالة من املعلن إىل اجلمهور املستهدف       

(  '' خصائص معينة ميكن باستخدامها نقل رسالة ذات طابع معين إىل مجهور معين حتت ظروف معينـة 
  :وبصفة عامة ميكن تقسيمها إىل). 191 أمحد عادل راشد،اإلعالن،

  



 : وسائل مطبوعة أو مكتوبة -3-6-1
على حنو  شارهاـة فاعلية النتحف من أكثر الوسائل اإلعالنيالص تعدNewspapers   :حفالص  -أ

واضح وتنوودة ومواضيع قد تكعها وفق أشكال متعدة أون عام صةمتخص.   
   :حفزايا استخدام الصم -
 .االنتشار وتغطيتها مناطق واسعة سعة - 
 .حف تصدر يومياالص إمكانية تكرار اإلعالن فيها لفترة طويلة حيث أن معظم -
- سرعة النحفشر وذلك لكثرة عدد الص ةاليومي. 
 .اجلميع كلفة وإمكانية استخدامها من قبلة التقلّ -

- ةمرونة اإلعالنات وإمكاني التمن يوم آلخر ريع ملضمون اإلعالنغري الس.   
  ). 101 ،2004 حممد حممود مصطفى،( ''إمكانية استخدام األلوان بصورة فعالة ''  -
 .الرسالة املطبوعة تؤدي إىل قدرة عالية من جانب القارئ على االحتفاظ باملعلومات -
- ابقة ل: حفعيوب استخدام الصحف فإنّ هناك جمموعة من العيوب والّيت من إىل جانب املزايا السلص

  : أمهّها
 .يل قصر عمر اإلعالنحيفة قصري وبالتاّالص عمر -
 .اإلعالن ل من جودةاخنفاض جودة الورق مما يقلّ -
- حمدودياإلعالن حف قد يكون سببا يف عدم رواجة انتشار بعض الص. 
- على اإلعالن املطلوب ح اإلطالعحيفة الواحدة قد ال تتيكثرة اإلعالنات يف الص. 
- العديد من اإلعالنات املهمنتيجة لوجود إعالنات تعاجل قضايا اجتماعية  تهاة قد خيتفي أثرها وأمهي

 .ة املتعلقة باحملاكم واملنازعات مثالـاإلعالنات احلكومي يت ختص التعازي واألفراح أو العديد منكالّ
- ''الت اخلاصحفوجود فروق يف املعدد، اإلعالن،(''ة بتكلفة اإلعالن بني الص238إمساعيل السي .( 
 يت تأخذ الشكل املطبوعوهي من الوسائل الفاعلة يف نشر اإلعالنات والّ :Magazines  تاالّ -ب

 .، مطبوعة أو إلكترونيةصةة أو متخصتقسيمها وفق العديد من املعايري، كأن تكون عام وميكن
 :تاالّ يفمزايا اإلعالن  -
- الّتتميت بطول عمرهاز ا سيب حيث تبقى فترة مع القارئالن. 
 ...األطفال تت املرأة وجمالّة وجمالّوالزراعي ةت الرياضيوجود أنواع خمتلفة من االت مثل االّ-

املستهدف ايل ميكن توجيه اإلعالن إىل اجلمهوروبالت. 



- اإلخراج اجليد لإلعالن ميزة مهمالّ زات اإلعالن يفة من مميار األلوانة عند توفّت وخباص. 
القدرة العالية لقارئ االّت على مالحظة اإلعالن فنتائج الدراسات تدلّ على أنّ قراء االّت ''  -

 حممد حممود مصطفى( '' يكونون ذوي قدرة أعلى عـلى مالحظة اإلعالن من مـشاهدي التلفزيون
2004، 109 .( 

- ارتفاع جودة الورق املستخدم مماإلعالن ي إىل ارتفاع جودةا يؤد. 
 : تاالّيف عيوب اإلعالن 

 .حفكلفة اإلعالن مقارنة بتكلفة الص ارتفاع -
 .منها لبعض القارئي لعدم انتباه ت تؤدكثرة اإلعالنات باالّ -
 .ةف ظهور اإلعالن على وقت ظهور الّيتوقّ -
 .تاألهداف نتيجة سوء توزيع االّ عالن يف حتقيققد يفشل اإل -
  .تمن شراء االّ القارئنع مية قد حف اليومية مقارنة بالصارتفاع مثن الّ -

 

الكتيبات : يأخذ اإلعالن من خـالل توظيف الربيـد أشكاال متعـددة أمهّها :اإلعالن بالربيد - ج
 ...الصغرية، الكتالوجات، النشرات

 :يا اإلعالن بالربيدمزا -
 .العمالء القدرة على انتقاء -
 .يشاء سالة وقت ماأن يرسل الراملعلن  يستطيع  -
- السرعة يف إيصال الرة إذا ما توافرت األجهزةسائل اإلعالني الربيديسائلة املناسبة لنقل الر. 
- املنافسني نحو خفي عن أنظاربى وسيلة تؤد. 
- عليها وكذلك قياسهاهولة السيطرة من الس. 
  .تغطيتها يت تودة الّقعة اجلغرافيمات والرعلى سياسة املنظّ فة وهذا ما يعتمدتغطية مكثّ -
 ). 116 ،2004 حممد حممود مصطفى( '' عدم وجود قيود على املساحة أو شكل اإلعالن''  -
  ). 248إمساعيل السيد، اإلعالن،(''بهيتميز اإلعالن بالصورة الشخصية وبالتايل اهتمام من يستقبله '' -
  :عيوب استخدام الربيد -
ى ذلك إىل زيادة ما أدما زادت اإلعالنات املرسلة كلّفكلّ يت ترافق االتصال املباشر،الكلفة العالية الّ -
كاليفالت. 
- ال تضم الرةسالة اإلعالني ا أن جتذب جوانب فنيالقارئة من شأ. 



 .بالربيد سائل اإلعالنيةك قراءة الرقد يرفض املستهل -
 .املستهلكني ب اإلعالن عن طريق الربيد وجود قائمة بأمساء وعناوينيتطلّ -
   ). 117 ،2004 حممد حممود مصطفى( '' حيتاج إىل نظام بريد فعال''  -

 
 رقتات الطّـمن الف ذه الوسيلة لنشر اإلعالن كلـتضم ه: قلالن رق ووسائطإعالنات الطّ-د

اإلعالنات الضوئيقلة، ووسائل الن. 
 :قلالن لرق ووسائمزايا إعالنات الطّ -
 .أربع وعشرين ساعة كوسيلة إعالنية ميكن أن يعمل املوقع طوال  -
- تتميالوسائل كلفة مقارنة بغريها منز هذه الوسيلة باخنفاض الت. 
- ذكري املستمر للمستهلك بسبب تكرار املشاهدةالت ايومي. 
 .متكامل ميكن استخدام األشكال والعبارات على حنو -
  :لقالن لرق ووسائعيوب إعالنات الطّ -
- الرن قصرية وبسيطةوة فيها غالبا ما تكسائل اإلعالني ركيبالت. 
 .ة املشاهدينب انتباه غالبيذال جت -
 .قلالن وسيلةرق اخلارجية وبسرعة عالية يف املرور يف الطّ قد ال تظهر أثرا واضحا عند -
 .ل من أمهية اإلعالن الواحدواحدة تقلّ كثرة اإلعالنات يف منطقة -
ة عند حدوث تغري أو تبديل يف اصـائل األخرى وخبوسـال ال متتاز باملرونة كباقي اإلعالنات يف -

 .اخلدمات املنتجات أو
- ة االنتشار حمدودي.  

  

عـالن لكنها ال تزال من أهم وسائله، وتتميز هذه تعد من أقدم وسائل اإل :امللصقات والالّفتات -ه
 :الوسيلة مبجموعة من اخلصائص هي

  ). 114، املؤسسة اتصالفضيل دليو،( '' الالّفتة تصلح أساسا ملخاطبة مجهور عام''  -
  '' فيمكن تصميم جمموعة من الالّفتات الّيت تغطّي السوق ككل أو تغطّي أسواقا حمددة : املرونة'' -
  ). 110 ،2004 حممد حممود مصطفى( 
  .التعرض املتكرر لإلعالن -
  ). 111 ،2004 حممد حممود مصطفى( '' الغياب النسيب إلعالنات املنافسني'' -



  :لكن ما يعاب على هذه الوسيلة اإلعالنية هو
  .املزاج الشخصي للمشاهدين فقد ال ينتبه الفرد لوجود اإلعالن  -
 112 2004،حممد حممود مصطفى( ''انب اإلبتكاري واخلالّق يف ميدان اإلعالنوجود قيود على اجل''  -
بسبب اختالف الرؤى ووجهات نظر األفراد حول ما ميكن أن يكتب يف اإلعالن أو أن يوضع   ).

  ...كصورة

 
3-6-2- ةالوسائل املسموعة واملرئي : 

 .والتلفزيون والسينما اإلذاعة: تنقسم هذه الوسائل إىل
الن ـويستخدم اإلع) 142 فضيل دليو، االتصال،( '' باملرونة واالستمرارية''تتميز اإلذاعة  :إلذاعةا -أ

 يتالنات الّـة من اإلعة خاصنوعي موعة ما يتطلبـاحية املسر الناص بسبب توفّـعلى حنو خ افيه
 .تعتمد على اجلانب اخلربي

 :مزايا اإلعالن اإلذاعي -
 ...لراديو بسبب قلّة التكاليف وسهولة احلمل واإلنتقال به االستخدام اجلماهريي ل -
- التعالن التلفزيوينباإل اديو قياساكاليف املنخفضة للبث اإلعالين من خالل الر. 
- املناسب سالة ويف الوقتإمكانية تكرار الر.  
(     '' اإلذاعية احملليةإمكانية التعامل نع قطاع حمدود من املستهلكني نظرا لوجود عدد من حمطّات '' -

  ). 107،  2004،حممد حممود مصطفى
 .التأثري اجليد على املستمع لبساطة الرسالة وسهولة فهمها -
  :عيوب اإلعالن اإلذاعي -
واحدة أو  الراديو غالبا ما يكونون مشتتني بني العدد الكبري من اإلذاعات املتواجدة يف منطقة مستمعو -

 .بلد واحد
كونه يعتمد على ...أن يظهر بعض خـصائص املنتج كاللّون، احلجمالن اإلذاعي ـميكن لإلعال  -

 .الصوت فقط
- الراديو وسيلة مساع تعليمياألخرى، وعليه يعد أداة اتصال حمدودة  سلية قياسا بالوسائلة أو للت

   .الفاعلية



 
ات تلفزيونية فإننا سنركّز بعض الشيء على مبا أنّ العينة املدروسة هي عبارة عن إعالن : لفزيونالت -ب

  :هذه الوسيلة

      ق التلفزيون على الوسائل األخرى،كمصدر من مصادر املعرفة و احلصول علـى األخبـار و   يتفو
ما دقائق من حلظات وقوعها و أصبح بـذلك  املعلومات و معرفة األحداث العاملية خالل ساعات، ورب

ة يف حياة األفراد و اتمعات فسارعت هذه زات جعلته حيتل مكانة هامه املميأقوى وسيلة لإلقناع، هذ
ه، ليستعمل كوسـيلة لتمريـر   األخرية إىل اقتنائه ودخل التلفزيون كل الدول و كل األسر و العامل كلّ

الرسالة اإلعالمية من خالل ما يبثه من برامج خمتلفة ، وهو ما جعله يتمتع خبصائص دون غـريه مـن   
  :وسائل اإلعالم املختلفة نذكر منها 

   

-  ''ة الطبيعإنّ اخلاصيركييب الصناعي يلفزيون هي طابعه التة للتSynthétique character  مكّنته من
اجلمع بني الصو )112، 1990، بورتسكيو.أ( ''ورة و احلركة و املؤثّرات وت و الصبالتيطرة على ايل الس

يت يتعذر نقلها عن طريق الكلمة املكتوبة أو املنطوقـة أو  دميه للمعلومات الّحواس اإلنسان عن طريق تق
رة ،إذ استعملت كل واحدة على حدااملصو ''أثري اجلمعي للكلمة و الصورة و احلركـة و  فمن خالل الت
 ).149 1978 ،حيي هندام (''ب االنتباه ذوتية ميكن جرات الصاملؤثّ
-  ''ز التلفزيون بقدرةيتمي ركيز على أهم املشاهد بصورة ال كبرية على تكبري األشياء بقدرة فائقة و الت

 .)23، 2002 حممد فلحي،( '' مثيل هلا
- االنتشار اجلغرايف الواسع حيث أنهل مشاهدة لفزيون تقلّه باختراع التص البعد املكاين و أصبح من الس

تعليمية تثقيفية، تعرض داخل املنازل أو النوادي  ة من حوادث و مشاهد و دروسكل نواحي احلياة املرئي
أو األماكن العامة، و قد أصبحت ميزة االنتشار املكاين للبث التلفزيوين يف الوقت احلاضر تضاهي قدرة 
اإلذاعة املسموعة، وذلك بعد أن ظلّت اإلذاعة الوسيلة الوحيدة القادرة على اختراق احلدود اجلغرافية و 

  .إىل مسافات بعيدةاحلواجز و الوصول 
  

- مجهور التا و متنوـ لفزيون واسع جد ـ ع من حيث املستويات الثقافي ــة  ة و التعليمية و االقتصادي
ة و هـو غري جمتــمع يف مـكان واحد كجــمهور املسرحيـة، بـل هو موزع االجــتماعيو

   .يف جمـاالت غــري حمدودة

 

حيـث أنّ   '' نصر الزمن ، أين تتجلى أمهية الصورة و تأثريهـا ل الفوري لألحداث و اختصار عالنقّ  -
باملائـة عـن    8عن طريق حاسة البصر و نسبة باملائة   90اإلنسان حيصل على معلومات بنسبة تصل إىل 



ـ وة إضافة إىل أنّ الكثري من األحداث السياسـي ) 24، 2002 حممد فلحي،(  ''طريق السمع ة االجتماعي
روب و احلفالت و السباقات الرياضية، تنقلها حمطّات التلفزيون من خالل البثّ احلـي  كاملؤمترات و احل
  . أو حلظة وقوعها

  :إضافة إىل هذا ميكن أن نقول     
ـ لفزيون قدرته على التيت منحت التأهم اخلصائص الّ أنّ - رابط بني الصـ أثري هي الت ورة مثّوت و الص 

  .يف نقل األحداث مباشرة) ة أو الفوري( رعة سون و الأضيفت إليهما تأثريات اللّ
ـ   لفزيون أهم  مصدر للصالت أنّ'' :و يرى الكاتب جريي ماندر        اس ور يف العامل ، فـإذا كـان الن

يستوعبون الص4لفزيونية بنسبة ور الت ـ ساعات يومي ه مهما كانت فوائد الصـ ا، فمن الواضح أن يت ور الّ
ارهم، فإنّاس يف أفكجيعلها الن د فلحي،(  ''لفزيون اآلن هو مصدرها الت32، 2002 حمم  (.  

 :ومما سبق ميكن أن نلخص مزايا اإلعالن التلفزيوين يف      
 .املشاهد املطلوب سهولة اختيار الوقت املناسب والقناة املناسبة للوصول إىل -
- غطية الكبرية من حيث عدد اجلمهورالت. 
 .ورةوت والصون والصواللّ حلركةاالستفادة من ا -
- ميكن للمشاهد من خالل الصورة التاملنتج ة استعمالعرف على كيفي.   

 
  :لفزيويناإلعالن التعيوب   -
 .العالية لإلعالن التلفزيوين مسة واضحة الكلفة -
 .قصر وقت اإلعالن -
- كثرة القنوات التيلة ملشاهدة اإلعالناتقل ة وتزايدها باستمرار جيعل الفرصلفزيوني. 
بث اإلعالنات يعين نوعا من املقاطعة يف  مبثابة أداة تسلية وأنّ جهاز التلفزيون غالبا ما يعترب املشاهد -

رون إىل ترك املكان وقت بث يتجاهلون اإلعالن أو قد يضطّ متابعة الربامج عند املشاهدين ما جيعلهم
   .أو يغيرون القناة اإلعالنات

 
وت ل الصـارك التلفزيون مزاياه مثـتش وهي ''ةة املرئيائل اإلعالنيـتعترب من الوس  :امالسين - ج

ورة  ورة،الصايل كرب حجم الصاشة وبالتـساع الشة استـخدام األلوان واتوتضـيف إليها إمكاني
  ). 211أمحد عادل راشد، اإلعالن،(  ''املعروضة

- ص في :ينماخصائص اإلعالن بالسما يأيتتتلخ:   



  .ال يركّز املتفرج بالسينما سوى على الشاشة أي إمكانية تعرضه لإلعالن كبرية -
أمحد (  '' اإلعالن بالسينما يسمح باستخدام األلوان، مما يساعد على عرض السلع بأشكاهلا الطّبيعية ''  -

  ).213عادل راشد، اإلعالن،
  .اعد على تقبل ما يعرض من إعالنات والتركيز معهايتسم جو السينما عادة بالراحة ما يس -
- ص يف :نماعيوب اإلعالن بالسيتتلخ:  
  .تعرض اإلعالنات غالبا يف وقت اإلستراحة أين يغادر بعض املتفرجني القاعة -
  .اإلضاءة أثناء عرض اإلعالنات ال تكون مطفأة متاما ما يؤثّر على رؤية الصورة بألواا الطّبيعية -

  

  ): Agence conseil en communication(  وكاالت اإلعالن -3-7
 Annonceurتعترب وكاالت اإلعالن شريكا أساسيا يف العملية اإلعالنيـة إىل جانـب املعلـن            

 Organismes ، ومؤسسات الرقابة وقمع الغش  La régieاملؤسسات املكلّفة ببيع الفضاءات اإلشهارية 

de contrôle et de répression des fraudes .    

        

  :وردت تعريفات كثرية وخمتلفة لوكاالت اإلعالن من بينها : تعريف وكاالت اإلعالن -3-7-1
وكالة اإلعالن عبارة عن منشأة متخصصة تعمل يف خدمة النشاط اإلعالين للمعلنني، فتتوىل عنهم ''  -

طاهر حمسن الغاليب، أمحد شاكر (''أو تشتري حلسام احليز اإلعالينعملية ختطيط وتنفيذ احلمالت اإلعالنية 
  ).2003،79 العسكري،

  

املؤسسات الّيت تتولّى التأكيد باسم املعلنني وحلسام على تصوير وحتقيق وتنفيذ وبث '' : وهي أيضا -
  ).   Depalas Bernard,1966,55( '' اإلعالن جبميع أشكاله

   

ـة اخللـق    ومن خالل هذين التعريفني ميكننا القول بأنّ وكاالت اإلعالن هي شركات مكلّفـة بعملي
واإلبداع واإلبتكار اإلعالين وكذا عملية اإلخراج والتنفيـذ بشـكل كلّـي أو جزئـي للحمـالت      

  .ومن هنا أصبحت الوكالة اإلعالنية مبثابة الوسيط بني املعلن والوسيلة اإلعالمية.اإلعالنية
وكاالت اإلعالن عموما يف أنها تتمتع بإمكانيات إعالنيـة وفنيـة واتصـالية ال ميكـن      وترجع أمهية

  .للمؤسسات املعلنة أن جتمع بينها
   :ويشترط يف وكالة اإلعالن عدة شروط أمهّها      

  .أي غري تابعة ألية جهة: أن تكون مستقّلة -
  .أن تكون ذات رأس مال كبري لتغطية أعلى النفقات -



  .أن تضم اختصاصين يف جمايل التسويق واإلعالن -
أن يكون قد متّ تأسيسها وفقا العتبارات البلدان الّيت تعمل فيها، ويشمل هذا اإلجراءات القانونيـة  ''  -

  ).2003،80، طاهر حمسن الغاليب، أمحد شاكر العسكري(''واالعتبارات السلوكية واإلجتماعية 

  

فهمـي   أشـرف (تنقسم وكاالت اإلعالن احلديثة إىل أربعة أنواع  :عالنأنواع وكاالت اإل -3-7-2
  ):37، 2007 خوخة،

  

توفر خدمات عديدة بدءا من التسويق ووصوال إىل خمتلف العمليات املتعلّقة : وكالة اخلدمة املتكاملة -أ
  . باإلعالن كاخللق واإلبداع وكتابة اإلعالن وتنفيذه

ختتص بتنفيذ جزء معين من احلملة كالتخطيط للحملة دون تنفيـذها،   :وكاالت اإلعالن اجلزئية -ب
  .حيث تنفّذها جهة أخرى

  

نتيجة لضخامة عمله اإلعالين،لكن هذا ال )مملوكة له(تتبع املعلن مباشرة : وكاالت حملية أو داخلية -ج
  .مينع أن متتد نشاطاا إىل باقي املؤسسات

  

ألعمال الفنية فقط دون أن ميتـد نشـاطها إىل التخطـيط ووضـع     ختتص بإنتاج ا :وكاالت فنية -د
  ...اإلستراتيجية واختيار الوسائل

    

تقوم وكاالت اإلعالن بوظائف كثرية ميكن أن نلخص أمهّها فيم  :وظائف وكاالت اإلعالن -3-7-3
  :يلي

سـتعانة  وذلـك باال  )2007،37 فهمي خوخة، أشرف( ''مبعىن حتليل املوقف التسويقي''  :التخطيط -أ
كما يشمل التخطيط اختيـار  ...املتعلّقة ذا اال وما يلحقه من أمور املنافسة وظروف املنتج تبالبيانا

  .إستراتيجية اتصالية وإعالنية فعالة ومناسبة ألهداف املؤسسة املعلنة
ي أن يكون عليه شكل الرسالة فكري اإلبداعي الّذي ينبغتتضمن هذه الوظيفة الت: اإلبداع واالبتكار -ب

ويقوم ذه الوظيفة أشخاص متخصصون يف كتابة اإلعـالن  . اإلعالنية بدءا من الفكرة وحتى تنفيذها
  . وطرق إخراجه

وتتم هذه اخلطوة بعد دراسة الوسائل املتاحة من حيث النفقات،  :اختيار الوسائل اإلعالنية املناسبة -ج
  ...بني اجلمهور املستهدفدرجة الفعالية واالنتشار 

  

  :إىل جانب الوظائف األساسية السابقة قد تقوم وكالة اإلعالن ذات اخلدمة املتكاملة بـ      



  .القيام بنشاط تنشيط املبيعات -
 .القيام بأنشطة اإلعالن املباشرة يف أماكن الشراء -
 .القيام باختبار السوق لبعض املنتجات اجلديدة -
 .لمؤسساتتصميم غالف املنتجات ل -
 .إعداد املعارض للمؤسسات -

  

متثّل وكاالت اإلعالن أمهية كربى سواء بالنسبة للمعلن أو بالنسبة  :أمهية وكاالت اإلعالن -3-7-4
  :للوسيلة اإلعالمية

  

تتولّى الوكالة نيابة عن املعلن أعباء كثرية قد ال ميكن للمعلن أن يتخطّها وخصوصا : بالنسبة للمعلن -أ
قـد ال متلكهـا    -عادة ما تكون ضخمة-ال العمل اإلبداعي والفني بسبب امتالكها إلمكانيات يف جم

  :املؤسسة املعلنة، وحتقّق الوكالة للمؤسسة املعلنة ما يلي
التقليل من اإلنفاق الزائد للمؤسسات على أقسامها الفنية يف مقابل عجزها أمـام اخلـربات الفنيـة     -

ةوالوسائل اإلبداعية الّيت تكتسبها الوكاالت اإلعالني.  
تتوفّر يف الوكالة النظرة املوضوعية احملايدة، فهي ال تقع حتت ضغوط اإلدارة بنفس القدر الّذي قـد  ''  -

   .)2007،38 فهمي خوخة، أشرف('' يعاين منه األفراد العاملون ذه اإلدارة 

  

  :دور هام أيضا بالنسبة للوسائل فهيتقوم الوكاالت اإلعالنية ب: بالنسبة للوسيلة -ب
تقللّ من املخاطر املالية الّيت قد حتدث بني املؤسسات املعلنة واجلهات املسؤولة عن بيـع املسـاحات    -

اإلعالنية، فهي ملزمة بدفع نفقات شراء املساحة بغض النظر عن الوضع املايل للجهة املعلنة، وهي ـذا  
  .الدخول يف منازعات قانونية مع العمالء توفّر الكثري من اجلهد واملال

  .يوفّر اإلعتماد على وكاالت اإلعالن كافّة نفقات البيع أو يقلّل منها  -
  .حتسني مستوى اإلنتاج بسبب ضخامة اإلمكانيات لدى الوكاالت اإلعالنية  -

  

فهمـي   أشرف(سية تظم وكاالت اإلعالن املتكاملة أربعة أقسام رئي: تنظيم وكاالت اإلعالن -3-7-5
  :)40-2007،39 خوخة،

  

يضم هذا القسم صفوة العاملني يف الوكالة اإلعالنية فهـم مـن   ): les créatifs( القسم اإلبداعي -أ
  .توكل إليهم مهمة االبتكار واإلبداع، ويعد هذا القسم من معايري التفضيل بني وكالة وأخرى

 



باملعلنني ومعرفة رغبام، إىل جانب متابعـة سـري    صالخيتص هذا القسم باالت: عالقات العمالء -ب
كما يعمل هذا القسم بالتنسيق مع األقسـام األخـرى  يف   .العمل بأقسام الوكالة األخرى لصاحل العميل

           ...عمليات التخطيط والتنفيذ واملتابعة مثل القسم الفني وقسم وسائل اإلعالم

يقوم بوظائف احلسابات والشؤون القانونية واإلداريـة وغريهـا مـن    ''  :قسم الشؤون اإلدارية -ج
  ).266 ،1989 خليل صابات،('' الوظائف اللّازمة ألية شركة بصورة عامة

  .تضم قسم البحوث ومركز املعلومات وغريها من اخلدمات املكملة :تنوعةامل دماتقسم خاص باخل -د

  

يعتمد املعلن يف اختياره لوكاالت اإلعالن علـى معـايري    :معايري اختيار وكاالت اإلعالن -3-7-6 
  :عديدة أمهّها

  

إعالنية فعالة املعيار وتصميم محلة  تعد قدرة الوكالة على خلق :قدرة الوكالة على اخللق واالبتكار -أ
ج املؤسسـة  وتزداد أمهية هذه املعايري عندما تتشابه املنتجات املنافسة مع منـت .األكثر أمهية يف اختيارها

املعلنة، ويف هذه احلالة ال يعطي املنتج العلن عنه أية خاصية تنافسية متيزه عن باقي املنتجات ولذلك يلجأ 
املعلن إىل الوكالة اإلعالنية الّيت بإمكاا أن تعطي ملنتجه هذه اخلاصـية مـن خـالل محلـة إعالنيـة      

مثل مساحيق الغسيل وهذا ما جنده يف منتجـات   وتظهر هذه احلالة بوضوح يف منتجات عديدة.خالّقة
  .العاملية ذات اخلربة والتخصص املضمونني DDBمؤسسة هنكل ملواد التنظيف والّيت تتعامل مع وكالة 

وحتكم املؤسسات املعلنة على الوكاالت اإلعالنية ليس فقط من خالل أعماهلا املنجـزة واحلاليـة         
  .خربة األفراد الذين سيسند إليهم  التخطيط للحملة وتنفيذهاوإنما أيضا على كفاءة و

  

إنّ حجم الوكالة اإلعالنية الّيت يقوم املعلن باختيارها البد وأن يتناسـب   :حجم الوكالة اإلعالنية -ب
ذات التكاليف الكبرية يسند  فاملنتجات) 2001،336 إمساعيل السيد،('' وحجم النفقات اإلعالنية للمعلن

  .اإلعالن عنها إىل وكالالت إعالنية كبرية أيضا
ويعكس حجم الوكالة اإلعالنية الناحية االقتصادية يف اإلعالن ويعود ذلك إىل وجود ما يسمى بعمولـة  

  .الوكالة واليت يتوقّف حتديدها على الوكالة يف حد ذاا
الكبرية توظّف إمكانيات مادية ضخمة  كما يتعلّق حجم الوكالة أيضا جبودة إعالناا، فوكاالت اإلعالن

        .  وبشرية متخصصة وهذا ما يساعد على متيز أعماهلا املقدمة للمؤسسات املعلنة
  

   :أساليب اإلقناع يف اإلعالن -3-8
  :مفهوم اإلقناع  -3-8-1



املتكونة من  (persuadere )كلمة مشتقّة من الالّتينية  ( persuader  ) األجنبيةاإلقناع يف اللّغة       
                      .) Hachette,1992,112(  (conseiller)الّذي حيمل معىن تقدمي النصح  (suadere)اجلذر 

يعرف اإلقناع بأنه فن وطريقة محل اآلخرين على التفكري و السلوك يف االجتاه املرجو : أما اصطالحا 
ذات طابع عاطفي من جهة وعلى حجج عقليةّ منطقية من جهة ويعتمد يف نفس الوقت على العالقات 

  .أخرى 

  

وميكن تعريف اإلقناع بأنه عملية إيصال األفكار واالجتاهات و القيم واملعلومات، إما إحياءا أو       
تصرحيا عرب مراحل معينة، ويف ظلّ حضور شروط موضوعية وذاتية مساعدة، وعن طريق عملية 

  .االتصال

  

ويعرف اإلقناع أيضا بأنه العملية الّيت تقوم مبحاولة جعل الشخص يتقبلّ رأيا، أو فكرة، أو يقوم       
وإحداث اإلقناع يف اإلعالن هو دفع القارئ أو املستمع أو املشاهد إىل االستجابة املطلوبة، .بعمل معين

ن أن حيقّقها له املنتج أو اخلدمة املعلن من خالل توفري أسباب اإلقناع، بذكر املزايا والفوائد الّيت ميك
عنها، و ال ميثّل اإلقناع األسلوب العقلي فقط القائم على احلجج السليمة، والرباهني املنطقية، بل ميتد 

  .ليشمل األسلوب العاطفي واإلحياء غري املباشر ويف بعض احلاالت أسلوب التخويف

  

قناع خيضع للقوانني الّيت حتكم عملية اإلدراك واملعرفة ويرى حممد عبد الرمحن عيسوي أنّ اإل      
إنّ الفرد مييل إىل االقتناع باإلحياءات الّيت يعتقد أنها تصدر من '': والدافعية، فهو يقول يف ذلك

  .'' األشخاص ذوي املكانة االجتماعية الرباقة
  .''واملواقف آلية رئيسية لتكوين اآلراء'' : وتعرفه ليلى داوود بأنه      
بأنه تأثري املصدر يف املستقبلني بطريقة مناسبة ومساعدة على '': ، إىل القول"والس"كما يذهب       

  ). www.Kenanaonline.com(''حتقيق األهداف املرغوب فيها عن طريق عملية معينة

  

كل ما حيمل  اإلشارات واستخدام اإلنسان لأللفاظ و الكلمات و '': هبريك  اإلقناع بأن فيعرو      
ا لبناء االجتاهات و التمعىن عامفات أو تغيريهاصر  '')www.Kenanaonline.com .(  

  

إىل عزل شروط اإلقناع يف )  1950 - 1940( ولقد سعى علما النفس اإلجتماعي خالل سنوات       
روح على الشخص ملتبسا أو إذا وسط جترييب، فليس مثّة جمال للحديث عن اإلقناع إذا مل يكن احلافز املط

  ). 116، 1986بوريكو .ربودون، ف( كانت املقولة املطروحة حلكم املتأثّر احملتمل أكيدة 

  

http://www.Kenanaonline.com
http://www.Kenanaonline.com


ويستهدف اإلقناع إما التأثري على البنية املعرفية للفرد أو البنية النفسية له، وكالمها يصبو إىل نتيجة       
رة تعديل السلوك أو تغيري االجتاهات أو تبين مواقف أو احلفاظ واحدة وهي التأثري الذي يتجسد يف صو

عليها، وهذه النتيجة هي هدف بالنسبة للقائم باإلقناع ومعيار يف الوقت نفسه لقياس مدى حتقّق اهلدف، 
واستكشاف الفراغات احملتملة يف عمليات اإلقناع ومن هنا جند أنّ بعض الباحثني يفرقون بني نوعني من 

  : قناع اإل

  

من الوصول إىل فهم املوقف احلقيقي ) ب(ليمكّن ) أ(وهو جمهود ناجح يقوم به : اإلقناع العقالين  -
  .من خالل توفري املعلومات الصحيحة، ويتفق هذا النوع مع املبدأ األخالقي 

ث ال يضمن نقل أما النوع الثّاين فهو اإلقناع اخلداعي ويتمثّل يف صورة أخرى غري أمينة لالتصال حي -
املعلومات الصحيحة وإمنا يتم عن طريق االتصال الّذي يشوه أو يزيف أو يسقط عن عمد بعض جوانب 
احلقيقة، وبالتايل فهو ال يتوافق مع مبادئ األخالق، ألنه ال يعامل الناس كغايات ولكن كوسائل أو 

  . )16، 2005عامر مصباح،( أدوات أو مواضيع لتحقيق غايات أخرى 

  

  : مبادئ اإلقناع -3-8-2
  :خلّص نيوسم أسس ومبادئ اإلقناع يف أربعة عناصر وهي       

فاجلماهري تتجاهل أي اقتراح أو فكرة أو رسالة، ما مل تعرف مدى تأثريها على    : مبدأ املعرفة -
  .رغبام، وآماهلم الشخصية، ومطالبهم الضرورية

املرسل يف اجلمهور املستهدف عندما يقوم بتوضيح نية تطبيقه مع بيان  تزداد فعالية تأثري: مبدأ احلركة -
  .أثر هذا االقتراح

فاجلمهور املستهدف يقبل حبماس على االقتراحات الصادرة عن شخصيات ومنظّمات : مبدأ الثّقة -
  .ذات مسعة حسنة

  .س يف فهم املقصود منها إذ جيب أن تتسم الرسالة بالوضوح منعا حلدوث أي إلبا: مبدأ التوضيح  -
  ).24 ،2005عامر مصباح،( :وبالتايل فإنّ جناح الرسالة اإلقناعية يتوقّف على العناصر اآلتية      

  . حتديد األهداف الرئيسية للرسالة اإلقناعية بشكل يؤدي إىل تأثري فعال يف اجلمهور -
  . قناعية والتعرف على خصائصه األوليةحتديد طبيعة اجلمهور املستهدف من قبل الرسالة اإل  -
اخلصائص العامة لوسيلة االتصال من حيث مالئمتها للجمهور املستهدف وصالحيتها لنقل     الفكرة  -

  .اجلديدة ودرجة انتشارها وقوة تأثريها وإمكانية متابعة وتوجيه القائمني عليها



- ائدة والدصدي معرفة دقيقة لالجتاهات واآلراء السا أن الته من الثّابت علميوافع الّيت يقوم عليها ألن
  .لالجتاهات قلّما حيقّق بالنتائج املرجوة

طيعة األدوار احملددة لكل وسيلة من وسائل االتصال اجلماهريي والشخصي يف ضوء معرفة اجلمهور  -
  .وخصائص الفكرة املراد نشرها واملدى الزمين لتحقيق اهلدف

  

  :عالن كاتصال إقناعياإل -3-8-3
يهدف اإلعالن إىل الترويج لفكر أو سلعة معينة وجعل اجلمهور املتلقّي يف موقـف اختيـاري   ''       

شدوان علي شـيبة، اإلعـالن املـدخل     ('' يصدر بصدده القرارات بالتغير أو عدمه يف االتجاه أو السلوك 
  ).120والنظرية،

  

ريه على اجلوانب االنفعالية والعقالنية واملعرفيـة علـى خمتلـف الفنـون     يستعني اإلعالن يف تأث       
وجتدر اإلشارة .السيكولوجية واالتصالية، غري أنّ هذا التأثري ال يتم مباشرة أو آنيا مبجرد التعرض لإلعالن

اال إقناعيا له أساليبه والدراسات ركّزت على كيفية تأثري اإلعالن باعتباره اتص ثإىل أنّ الكثري من البحو
  .وأسسه وقواعده

  

أنّ جناح اإلقناع يقدر ويقاس مبدى ما يتحقّق مـن تغـري يف الـرأي      Hovlandويرى هوفالند       
شـدوان علـي شـيبة، اإلعـالن املـدخل       ( واالتجاه، وتتمثّل أبعاد عملية التأثري اإلقناعي لإلعـالن يف 

  ):117والنظرية،
لني مبوضوع الرسالة الّيت جيب أن تتوفر على املعلومات واحلقائق الكافية حتى تناسـب  تعريف املستقب -

  .اجلمهور املستهدف
  .حتويل الرسالة من جمرد إدراكها إىل فهمها وتذكّرها -
  .التأثري يف اتجاهات اجلمهور املستهدف عن طريق مالئمة الرسالة اإلعالنية التجاهاته -
من اإلقناع على املستوى اجلمعي والفردي عن طريق توضيح املزايا الّيت عـود علـى    بناء مستوى'' -

شـدوان علـي شـيبة، اإلعـالن املـدخل       (''املستقبل من التعرض للرسالة اإلعالنية على الفرد واتمـع 
  ).117والنظرية،

  .حث اجلمهور على تبني املواقف اإلجيابية -
  .املصدر، الرسالة، الوسيلة، املتلقّي، التأثري :تتمثّل يف :اعيةعناصر العملية اإلقن -3-8-4
  : املصدر -3-8-4-1



بوصـفه منـوذج   '' يعد املصدر اخلطوة األوىل الّيت حتدد جناح أو فشل العملية االتصالية اإلقناعية       
ــي ــه املتلقّ ــذي ب ).                                           121،شــدوان علــي شــيبة، اإلعــالن املــدخل والنظريــة ('' رمــزي قــد حيت

ر وهذا إىل جانـب بعـض  دـة خربة املصعلى أمهيHovland  ة هلوفالندعزيزيظرية التزت النركّ      
باإلضـافة إىل مهارات اإلقــناع واخلـربة   . العوامل الواجب توافرها يف املصدر كاملصداقية واجلاذبية

ـ ـاهات والعقيدة والعـشابه يف اآلراء واالجتالتصـية وتعد خا الشخصية، ـ  اترف واجلماع ةاملرجعي 
  .ناعيـقة االتصال اإلادة فاعليـاً يف زيابيـاجيعامال 

  

3-8-4-2- إلا سالةالرةقناعي :جيب أن تتميـ ز الر ن ينظـر إىل  أأثري يف اآلخـرين و سالة بقدر من الت
حـدوث   ومن مثّ راً يف استيعاب املضمونة كبرية كونه عامالً مؤثّبأمهي هاالبساطة والتعقيد في موضوع
كمـا يـؤثّر   ...من ناحية أخرى على مراعاة خصائص املتلقّي النفسية واإلجتماعيةوهذا يعتمد .اإلقناع

سالة واملتلقيفاعل بني الرجاه أو ثنائي على عالقة التسالة من حيث كونه أحادي االتجاه الرات.  

  

  تعد الوسيلة عنصرا على قدر كبري من األمهية، ولقد أوضحت الدراسات  :الوسيلة -3-8-4-3
وسائل : أنّ وسائل االتصال غري متشاة يف اخلصائص ومنه يف التأثري ، وتنقسم هذه الوسائل عموما إىل

  .الشخصي مثالووسائل االتصال الشخصي كالبيع ... االتصال اجلماهريي الصحف واإلذاعة والتلفزيون

  

يتوقّف جناح اجلهود التسويقية واإلعالنية على حتديده بشكل دقيق من حيث  :املستقبل -3-8-4-4 
مجهور حايل مرتقـب،  ( أو أنواع التصنيفات األخرى..) الدميغرافية، اإلجتماعية، االقتصادية( اخلصائص

حيث يفسر كل منط منهم '' صال اإلقناعي،حيث تتطلّب كل خاصية وكل نوع منطا حمددا لالت..)وسيط
الرسالة اإلقناعية وفقا للتوقّعات الشخصية واخلربة الذّاتية وطبيعة االحتياجات ومنط املخـزون املعـريف   

   ).119شدوان علي شيبة، اإلعالن املدخل والنظرية، ('' .واالتجاهات حنو اإلعالن

     

( العقالين والعـاطفي  : ائي لإلعالن، ويتحقّق على مسـتويني مهاميثّل اهلدف النه:التأثري -3-8-4-5
وجتدر اإلشـارة إىل أنّ  .لذا فإنّ اإلعالن الفعال البد أن يستخدم ما يالءم خصوصية اجلانبني) االنفعايل

التأثري يف االجتاهات عملية صعبة ومعقّدة ويرى البعض أا مستحيلة،كون أنّ جناحها مربوط مبتغيـرات  
  .مهمة مثل اخلربة الشخصية والبيئة االجتماعية فضال عن السمات الشخصية والفروق الفردية للمتلقّني

   

وباالعتماد ،د غري معروفة بشكل جي ما تزال ميكانيزمات تأثري االتصال ومن املهم جدا القول بأنّ      
على نظريه أو ات السلوك ميكن اعتبار اإلشهار منبstimulus من بني املنبي ميكن أن هات األخرى الت



ك السلوكحتر .ة مناذج وضعت كمحاولة لفهم وتفسري تأثريات االتصال، بنيت على فرضية وهناك عد
عرب مراحل يف ذهن املتلقي ومن هنا  سالة يتمأي أن تأثري الرUne hiérarchie  وجود ترتيب معني 

ماذج جاءت تسمية هذه النLes modèles de hiérarchisation des effets  اآليتويف اجلدول 
ماذج يريد الربهنة على أنّنوضح أربعة منها واملالحظ أن كل واحد من هذه الن لوك أو الفعل هي الس

ة تسبقها ثالث مراحلعملي :معرفية عاطفيةة، سلوكي:   
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  الباحثة: ترمجة. Jacques Lendrevie, Bernard Brochand,2001,102: املصدر

  

  : ماالت اإلقناعيةاالست -3-8-5
يبدأ التخطيط لبناء الرسالة اإلعالنية وتنظيم حمتواها باختيار املداخل األساسية إلقناع املتلقّي       

وهذه املداخل هي الّيت تؤثّر على اختيار الرمز '' )إعالن منتج أو إشهار مؤسسايت( باملوضوع املعلن عنه
  ). 395عبد احلميد،نظريات اإلعالم واتجاهات التأثري،حممد ( ''واملعىن يف بناء الرسالة 

واجلانب العقالين باعتبارمها العناصر ) العاطفي، اإلنفعايل(ويستهدف اإلقناع اجلانب الوجداين       
  . الرئيسة لبناء االتجاهات والسلوكات

  

ستماالت العقالنية والعاطفية إالّ أنّ وعلى الرغم من أنه كثريا ما يثار السجال حول االختيار بني اإل      
الدراسات والبحوث أكّدت على أمهّية اإلستماالت العقالنية األساس حتى يف اإلقنـاع باإلسـتماالت   

فحتى الرسائل الّيت ميكن أن تنجح من خالل االستماالت العاطفية فإنها تعتمد بشـكل كـبري   ''العاطفية
ات أة جتارب سابقة لدى املتلقّي تتشكّل من خمزونه املعـريف بتـأثري   على ما ميكن أن تستدعيه من خرب
  ).396حممد عبد احلميد،نظريات اإلعالم واتجاهات التأثري،( ''عمليات التعلّم أو معاجلة املعلومات

    

  :مفهوم االستمالة -3-8-5-1
التحفيز سـلبا أو إجيابـا لقبـول    منبهات أو مثريات ترفع من مستوى '' : تعرف االستمالة بأنها      

عمليـة  '' :كما تعرف بأنها) 143 شدوان علي شيبة، اإلعالن،( '' توصيات أو توجيهات الرسالة اإلقناعية
احلفز الّيت تستهدف إثارة مشاعر اخلوف أو األمان بني املتلقّني دف احلصول على استجابة سـلوكية  

  ).143 ن،شدوان علي شيبة، اإلعال( '' معينة 



من التعريفني السابقني نستنتج أنّ االستماالت هي نوع معين من املنبهات الّيت توظّف ألجـل إقنـاع   
وتتميز بالتنوع،فهي قد ختاطب العقل أو املشـاعر أو مهـا   ...) فكرة، منتج، خدمة( املتلقّي بأمور معينة

  .معا

  

  :ثالثة أنواع هي تصنف اإلستماالت إىل: أنواع االستماالت -3-8-5-2

  

تعترب من االستماالت املوظّفة يف ختطيط الرسائل اإلعالنية، حيـث يركّـز    :االستماالت العقالنية -أ
، وتستخدم هذه االستماالت احلجج واألدلّة والـرباهني .احملتوى يف هذه احلالة على التأثري يف عقل املتلقّي

  .ج على املقدمات،تفنيد وجهات النظر املضادةاالستشهاد باألرقام واإلحصاءات، بناء النتائ
  .وسنفصل يف هذه العناصر عند احلديث عن بناء الرسالة اإلقناعية

  . تأثري يف املتلقّي من خالل إثارة عواطفه والتأثري يف وجدانهف إىل الد: االستماالت العاطفية -ب
  .ختصار مضامني الرسالة وحتديد هدفها بدقّةالشعارات والرموز وهذا ال -:توظّف هذه االستماالت 

  ...االستعارة، التشبيه، السجع: توظّف األساليب اللّغوية -
  .توظّف أدوات وحروف االستفهام مبعانيها املختلفة الّيت ال تفيد املعىن احلقيقي لالستفهام -
  .جيايب أو السليب على املتلقّيملمارسة نوع من التوجيه اإل...) فعل، صفة( استخدام دالالت األلفاظ  -
  . توظيف صيغ أفعال التفضيل لترجيح فكرة على أخرى مثال -
  .استخدام معاين التأكيد -

  

إثارة خماوف أفراد اجلمهور من اآلثار السلبية لقضـية مـا أو   '' دف إىل : استماالت التخويف -ج
  ).144 ،اإلعالن، شدوان علي شيبة( '' موضوع معين دف تغيري االتجاه 

ليس جمرد إثارة خوف املتلقّني وإنما الشرح والتفسـري   واهلدف من توظيف هذا النوع من االستماالت 
  .وتقدمي احلقائق املوضوعية وصوال إىل االتجاه املرغوب إلقناع املتلقّي

مناسبة إلعالنـات   وتوظّف هذه االستماالت يف اإلعالن عن منتجات معينة دون أخرى، فهي غري      
  .مواد التنظيف مثال

  

يدخل يف ترتيب الرسالة العديد من األمور املتعلّقة بالشكل واملضمون  :بناء الرسالة اإلقناعية -3-8-6
  :على حد سواء، نلخص هلا فيما يأيت

     



باسـتخدام   حتديد أساليب االقتراب من الفكرة: بعبارة أخرى :حتديد املداخل أو البداية -3-8-6-1
  .األسلوب العاطفي أو العقالين، وهذا ما سبق وتطرقنا إليه يف أنواع االستماالت

  

أجريت يف العديد من الدراسات اختبارات لقدرة الفرد على القيـاس   :والنتائج ةاخلالص -3-8-6-2
جـاه إىل التوافـق يف   ورأت بأنّ الفرد الّذي مييل إىل األحكام املنطقية حياول أن يـدعم االت '' املنطقي 

ومن مثّة يكون احلكم على اخلامتة )  408، حممد عبد احلميد، نظريات اإلعالم واتجاهات التأثري( '' االتجاهات
بالصدق إذا كان االتجاه إجيابيا حتى ومل تكن صادقة، بينما ختتلف نتيجة الفرد الّـذي حكـم بعـدم    

  .مصداقيتها
االتجاه املعارض حتتاج إىل جهود مضافة الستمالتهم، وهذا ما يفرض بعـض   وهذا يعين أنّ خماطبة ذوي

املعايري الواجب توافرها يف اخلامتة كالوضوح ومراعاة مستوى ذكاء املتلقّي، إضافة إىل العوامل املرتبطـة  
  .  باملصدر

  

األوىل، فهـي تـدعم   املنطقية بالدرجة  األصل يف الرسائل األدلّة تعترب: استخدام األدلّة -3-8-6-3
  .األفكار واالتجاهات يف موضوع الرسالة مبحاولة إضفاء صفة الشرعية

حممد عبد احلميد، نظريات اإلعالم ( '' واستخدام األدلّة يرتبط بداية حباجة املوضوع أو الفكرة إىل األدلّة '' 
  ....إجيابية وسلبية، بسيطة ومعقّدةوتصنف األدلّة عادة إىل قوية وضعيفة، ). 409، واتجاهات التأثري

  :وبشكل عام، يرتبط توظيف األدلة مبا يلي
  .تقدمي الرسالة بصورة ضعيفة يقلّل من قيمة األدلّة املوظّفة -
  .استخدام األدلّة غري املألوفة يزيد من قيمتها -
اقية عالية، كلّما قلّل ذلـك  يتأثر استخدام األدلّة مبصداقية القائم باالتصال،فكلّما كانت درجة املصد -

  .من احلاجة إىل توظيف األدلّة
  .ال بد أن تقوم األدلّة على حقائق حمددة -
    

تعد هذه اخلطوة من أهم اخلطوات  :عرض جانب واحد من املوضوع أو جانيب الفكرة -3-8-6-4
وعـرض اجلـانبني أي املؤيـد    يف بناء الرسالة اإلقناعية، واملقصود باجلانب الواحد هو اجلانب املؤيد، 

  .واملعارض
يرى الباحثون أنّ عرض جانيب املوضوع يكون أكثر فعالية على املدى الطّويل من عرض جانب واحـد  

  :وهذا راجع ملا يلي



حممـد عبـد احلميـد،    ( '' عندما يكون من املتوقّع تعرض مجهور املتلقّني إىل رسائل دعائية مضادة ''  -
  ).  410، اتجاهات التأثرينظريات اإلعالم و

يصبح عرض اجلانبني أقلّ فاعلية إذا كان اجلمهور يتفق أصال مع القائم باالتصال، شرط أالّ يكون من  -
  .املتوقّع تعرض اجلمهور بعد ذلك للدعاية املضادة

  .كلّما كان أفراد اجلمهور أكثر ذكاء، كلّما زادت فاعلية عرض جانيب املوضوع -
  . ة تأثري رأي األغلبية ليحس األفراد باألمان داخل مجاعاممراعا -

  

ث أكرب تـأثري  قصد إحدا يتعلّق ترتيب الرسالة ببناء العناصر املكونة هلا :ترتيب الرسالة -3-8-6-5
ديد لذا فقد برزت الع.وتربز أمهية الترتيب بصفة خاصة يف حالة تعدد األدلّة وتباينها. ممكن على املتلقّني

  :من االتجاهات نورد منها اآليت

  .أي التدرج من األضعف إىل األقوى، أي أنه يعتمد على تأثري النهاية :ترتيب النهاية -أ
   .يبدأ باألقوى مثّ يتدرج إىل األضعف :الترتيب النازل -ب

فتقدمي . ةحجج مؤيدة، حجج معارض: ومن جانب آخر، اهتم الباحثون بترتيب احلجج حسب  االتجاه
حممد عبد احلميـد، نظريـات   ( '' يف البداية سوف يكون تدعيما الهتمام املتلقّي بالرسالة'' احلجج املؤيدة 

  .بينما تقدمي اجلانب املعارض يف البداية جيعل املتلقّي ال ينتبه للرسالة ). 411، اإلعالم واتجاهات التأثري
  

واضـحة ومألوفـة   : يف لغة الرسالة اإلقناعية أن تكـون  يشترط: لغة الرسالة وأسلوا -3-8-6-6
ومفهومة وبعيدة عن الغرابة والتعقيد، مع مراعاة خصائص اجلمهور فيما يتعلّـق بتوظيـف األسـاليب    

    .   البالغية وقواعد النحو والًصرف
من الباحثني أنّ تكرار  ويف األخري من املهم جدا اإلشارة إىل أمهية تكرار عرض الرسالة،حيث يرى الكثري

العرض من العوامل املساعدة على اإلقناع، وعلى النقيض من هذا الرأي يرى آخرون أنّ التكرار يـؤدي  
  .إىل امللل

أم الرأي الثالث فيوازن بني الرأيني السابقني والّذي يقول بأمهية اجلمع بني عنصري التكرار والتنوع لدفع 
  .، وضمان التذكري املستمر بأهداف الرسالة من جانب آخرامللل والنفور من جانب

  

  : إستراتيجية اإلعالن -3-9
تقوم خمتلف املؤسسات بتطوير إستراتيجية اإلعالن من خالل ما يعرف بعناصر املـزيج اإلبـداعي         

Créative Mix كل اآليتة اإلعالن، وسنكتفي بتحل: ، وميثّل الشيل أهم عناصر خمطّط تطوير إستراتيجي



حتديد األهداف اإلعالنية، حتديد مجهور اإلعالن، اختيار الوسائل اإلعالمية والدعائم، :اإلستراتيجية وهي
  ). Creative messageالرسالة اإلبداعية ( امليزانية والرسالة اإلعالنية

  
  
  
  
  
  

  ميثّل) 03(شكل رقم  اإلعالن خمطّط تطوير إستراتيجية
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  

 إستراتيجية اإلعالن              
  
  
  
  

  
  

  

  :حتليل خارجي
  الفرص  -
 السلوكات  -
 املنافسة -
  البيئة -

 :حتليل داخلي 
  وضعية املؤسسة -
 القيود املالية -
 :أهداف املؤسسة -

أهداف عامة، أهداف 
التسويق، أهداف 

 .االتصال

 حتديد أهداف اإلعالن

 حتديد مجهور اإلعالن

 اختيار الوسائل والدعائم

 اإلبداع اإلعالين

  )التخطيط، التوسع، امليزانية(  مشروع خمطّط احلملة

 حملةاإلختبار القبلي لل

 تطبيق العمليات



  
  

  
  

 

  :املصدر Guy Audigier,2003,230 الباحثة ترمجة.  
  
  

   : أهداف اإلعالن -3-9-1
      ينبغي اإلشارة يف البداية أن أهداف االتصال جيب أن تكون مرتبطة بالتنظيم وجهات الكربى للت

وعني من خنلط بني هذين الن أالّومنه ينبغي  ،سويقيةة واألهداف التتراتيجيوبشكل مباشر مع اإلس
  :األهداف

  

يت ترغب الّ...) شراء، اخنراط، خضوع( تعرف طبيعة ونوعية السلوكات: سويقيةالت األهداف -أ
املؤسسة يف احلصول عليها من طرف الزبائن املستهدفني يف فترة زمنيم يف ،وغالبا ما تترجدةة حمد

ومنه فأهم ما ينبغي علينا االحتفاظ به يف  ..كمية من السلع) س(أن تبيع : مصطلحات جتارية مثل
  .سلوك عن عبارة سويقيالت اهلدفاألذهان هو أن 

  

سة إحداثها يف ذهن يت تريد املؤسفسية الّأثريات النتعرف طبيعة وحجم الت :صاليةاألهداف االت- ب
سة نفسها أو جتاه أحد عروضها أو جتاه بعض خصائص تلك العروض يف املؤس اجلمهور املستهدف جتاه

هي نة ومنه فالكلمات املفتاحيةآجال معي: 
  Attention  االنتباه                    -
     Connaissances   املعارف             -
      Attitudes  االجتاهات                 -
  Intentionsبالفعل  الفعل أو نية القيام -

 

  Les objectifs de la publicité -médias :اإلعالنأهداف _ج
 

objectif cognitif  معريف objectif affectif عاطفي objectif conatif سلوكي   

 مرابة فعالية احلملة



faire connaître faire aimer Faire agir 

      
      ايات مإذن ميكن القول بأننا نستخدم اإلشهار ألهداف وتعددة ومتنوولكن عادة ال . اعة جد

قة زم والدبالوضوح الالّ اإلعالنيةيت نرغب يف الوصول إليها من هذه العملية نقوم بتحديد األهداف الّ
املطلوبة يف وقت هي فيه عملية وال ميكن االستغناء عنهاة أو مرحلة ضروري.  

   )www.Marketcom.com (هو هدف اتصايل وليس حجما  :تعريـف اهلدف اإلشهـاري -د
ال بد صايل على ثالث عناصر هيوأن حيتوي هذا اهلدف االت:  
v   Une intention:  ذا الفعل أو ذاك نية وإرادة ومشروع للقيام. 

 ينبغي أن حيديت نستهدفها أو نريد الّ ذي نرغب يف الوصول إليه، والفئةيء الّد اهلدف اإلشهاري الش
  :الوصول إليها مثال

 .نة من فئات اتمعيادة شهرة املنتج لدى فئة معيز -
- زيادة فرص استهالك منتج معينةن من طرف فئات معي. 
- يت تشترىة الّزيادة الكمي. 
 .زيادة موسم االستهالك -
 .جلب جيل جديد من املستهلكني -
  .جعل العيوب تبدو عبارة عن إجيابيات -
v Une proportion : األمهيية ة املادةواملعنوي ر عنها بـ يءللشة: يعبسبة املئويالن %.  

    اإلر دوما عن األهداف ينبغي أن نعبة بعبارات قابلة للقياس حسب املستطاع مثال ميكن أن شهاري
د اهلدف اإلشهاري كما يليحند :لدى فئة  %50إىل  %30بـجارية زيادة مسعة أو شهرة العالمة الت

  .سنة 20إىل  15الشباب من 
v  Un délai:  عادة ما تكون اآلجال الّ، وزمة لتحقيق اهلدفمنية الالّاألجل أو الفترة الزدها يت حند

 .د آجاال أبعد أي أكثر من سنةادر أن حنده ليس من النولكن ،ةسنوي اإلعالنية فلألهدا
ه ينبغي أن دة ألنومعقّة صعبة هي عملي اإلعالنيةيف األخري جيب أن نسجل أن حتديد األهداف       

رة، ة املتوفّ، املوارد املاليPlan marketingسويقي ط التنأخذ فيها بعني االعتبار كل عناصر املخطّ

http://www.Marketcom.com


عالينومنه فاهلدف اإل ،وق واملنافسةالس ينبغي أن حيدد باالتفاق املسبق بني املديريجارية للمعلن أو ة الت
ةسة ووكالتها املؤساإلعالني.  

 

  :مجهور اإلعالن -3-9-2
عنصرا أساسيا من عناصر املزيج اإلبداعي  Target audienceيعد اجلمهور املستهدف       

Creative Mix  ، ''وتشتمل عناصر املزيج اإلبداعي على مفهوم املنتج* Product Concept 
اإلعالم  ووسائطTarget audience  واجلمهور املستهدف ) تطرقنا إليه يف الفصل السابق*(

Communication Media   ةوالرسالة اإلبداعيCreative message'' ) د حممودحمم
  ).2004،87،مصطفى

حتليل ودراسـة دوافـع   على قوم تبل  ةبطريقة اعتباطي تتمجلمهور املستهدف ال احتديد  عملية إنّ      
فس سـويق وعلـم الـن   تكعلـم ال بـالعلوم ذات الصـلة    باالستعانة كوذل ، ورغبات هذا اجلمهور

رار الشراء بالنسبة للزبائن مثال، رة يف اختاذه لقالعوامل املؤثّوة له فسيبيعة النلفهم الطّ وذلك...االجتماعي
للمنتج مـن أجـل    Primary Usersفمن املهم معرفة الفئات الّيت متثّل املستخدمني األوائل واألساسيين 

  . تسهيل عملية اإلقناع
تقسيم اجلمهور إىل العديد من املعايري وهذا ما أدى إىل التنوع الكبري يف تصنيفاته لكننا خيضع  و     

  :مة للدراسةئنتبنى التصنيف اآليت كونه أكثر مال
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  com.sigma conseil: املصدر 



بناء على الرإىل مخسة فئات املستهلكابق ميكن تقسيم سم الس:  
عادة ما يكونون فئة من الشـباب  املستهلكني،من % 2.5ذين ميثلون الفئة األوىل هم املغامرون والّ      
يتمتممتازرة، ووضع مايلد وعالقات مؤثّعون مبستوى تعليمي جي  .أمم الشخصين وة فهم منفتحا صفا

ا معرفتهم باملُنتج فتعتمد علـى جهـودهم   أم. ن اجتماعيا وهلم الكثري من العالقاتون، ومقبولوومتفهم
الت واألصدقاء أكثـر مـن   الشخصية يف احلصول على املعلومات من الوسائل املختلفة كاإلنترنت وا

  .الشركاتاعتمادهم على مسؤويل البيع يف 
  

ن يوهلم معظم صفات املغامر. من املشترين %13.5ون ذين ميثلّوالّ املستهلكنيانية هي أوائل الفئة الثّ      
اً ملسؤويل البيع لذا يعدون هدفاً رئيسي. زون بتأثريهم الكبري فيمن حوهلمويتمي. إال أم متأنون أكثر منهم

ساتسويق يف والتاملؤس تج بأسرع وقتإلقناعهم باملُن.  
  

يعترب دخلهم السنوي أعلى بقليل مـن  . املستهلكنيمن  %34ل مة ومتثّة املتقدالثة هي الغالبيالفئة الثّ      
. عريفية بـاملُنتج ة والتة كاحلمالت اإلعالنيللمؤسسة سويقيويستقون معلومام من اجلهود الت. املتوسط

  .همباإلضافة لتأثري املشترين األوائل علي
  

      الفئة الرابعة هي الغالبيويقومون بشراء املنتج اجلديد . كذلك املستهلكنيمن  %34ل رة ومتثّة املتأخ
ة أكثر ة واالقتصاديغوط االجتماعير هذه الفئة بالضحيث تتأثّ ،بعد أن يصبح مقبوالُ لدى الفئات السابقة

  .اذ القرارة عند اختّفات الشخصيرها بالصمن تأثّ
  

عادة ما يكونـون مـن املسـنني    . املستهلكنيمن  %16هم املتقاعسون وميثلون ف الفئة األخريةأما       
ج جديد قبـل أن  و. خول املنخفضةوأصحاب الدتنج واقتناء متقد يقوم املغامرون باالستغناء عن هذا املُن

  .يقدم املتقاعسون على اقتناء املُنتج األول
أنّ هناك العديد من التصنيفات األخرى املرتبطة أساسا بنوع اإلعالن،فقد يكون  وجتدر اإلشارة إىل

  ... اجلمهور املستهدف مؤسسة أو هيئات حكومية أو موزعني
                               

  :نيةعالاإل الوسيلة اختيار -3-9-3
عالن وعلى جانب كبري من األمهية لتحقيـق  يعد اختيار الوسيلة اإلعالنية شرطا أساسيا لفعالية اإل      

ن من توصـيل ونقـل   ي متكّعائم التللوسائل والداألهداف املرجوة،حيث البد من وضع قائمة تصنيفية 
للسائل االتصالية املضامني والربري عتصورة املنتجسة أو عن صورة املؤس. 



خصائص اجلمهـور  :على عوامل عديدة منهاواختيار هذه الوسائل ليس باألمر السهل،إذ تتوقّف       
حممد فريد الصحن، (''   طبيعة الفكرة أو املوضوع املطروح من حيث درجة البساطة والتنفيذ''املستهدف، 

  ... ، النفقات املالية الّيت تتطلّبها الوسيلة ومدى مالءمتها لألهداف املسطّرة) 212 ،2003
   ...).البصرية-املطبوعة، السمعية، السمعية( ةعدوميكن استعمال وسائل وتقنيات       

  :يتم اختيار الوسيلة اإلعالنية على مرحلتني 
  .ختطيط وتطوير اختيار فعال للوسيلة إلعالنية -
  .شراء الوسيلة املختارة -

  :إنّ اختيار الوسيلة يتطلّب ما يلي
  .حتديد أفضل الوسائل للوصول إىل اجلمهور املستهدف -
  .فها التوظيف األمثلتوظي -
التأكّد من أنّ امليزانية قد وزعت لتحقيق الفائدة املرجوة وأنّ القيمة الكربى سوف يتم احلصول ''  -

  ). 2004،54،فارايب.د.أ( '' عليها
وقد تطرقنا يف عناصر سابقة من هذا الفصل إىل أهم الوسائل اإلعالنية، مركّزين على مزايا وعيوب كل 

   :د ميزانية شراء الوسيلة جزءا من امليزانية العامة لإلعالن والّيت نفصل فيها فيما يليوتع.وسيلة

  

  :ميزانية اإلعالن -3-9-4
      يقوم املعلن يف الغالبية العظمى من احلاالت بتحديد قيمة امليزانيوال حيق  عالنصة لإلة املخص

ة مربيقيإة خاضعة لطرق ة هي عملية حتديد امليزانيمليوع. ل يف هذا األمرأن تتدخ اإلعالنيةللوكالة 
ميدانية جتريبيةر املعلن وال الوكالة حبيث ال يتوفّ. ةة أكثر منها علمياإلعالني على أدوات علمية ة منطقي

ةة لتحديد أحسن مستويات امليزانياإلعالني.  
  

  :عرضـها وكيفية امليـزانية حمتوى-3-8-4-1
 

  : عالنيةاإل صاريفامل طبيعة-أ
      ةاملصاريف  تعداإلعالني تكـاليف تشغيل وهذا من وجهة نظر احملاسبيـن واملختصرائبني يف الض 
ولكنه ليس بالضفإذا كـانت بعض مصاريف االتصال  .ةـرورة رأي املعلن عند حتديــد امليـزاني

ة مصــاريف الترقية وخاص)Promotion(  دف للحصـول علىمردوديعموما  عالناإل ة، فإنّة آني
 C’est l’engrais qui fera pousser.دة للمستهلكاجلي ي اإلرادةذي ينممـاد الّألنه الس يعترب استثمارا



la bonne volonté du consommateur  ةهلذا ينبغي أن توضع املصاريفاإلعالني ة طويلة على فترة زمني
  .ةضرورة حماسبيّ ة على فترة سنوية ليس إالّحتديد امليزاني بأنّة ولنعلم آثارها تراكمي ألنّ

 

  :اإلعالنية ةامليزاني ناتمكو_ب
مة ة أي أن توضع يف املقدريقة األمريكيعناصر يتم عرضها عادة على الطّ 5حتتوي امليزانية على          

ا القسم اآلخر أمAbove  the line    امليزانيةمصاريف وسائل اإلعالم وتدعى هذه الفئة أو القسم من 
 . رقيةة على مصاريف التوحيتوي خاصBelow the line  فيدعى
   :اإلعالنسنوضح كيف تعرض ميزانية  اآليتط ويف املخطّ 
 

 فوق اخلط                             أ                     أو                    ب
 إلعالن،الربيد املباشر                              اإلعالنا                             
 إخل   ....العالقات العامة                           

  
  الربيد املباشر                  حتت اخلط                ترقية املبيعاتـ تصميم 

 ....العالقات العامة                  مواقع  الواب                                                  
 

  176، 2004فاريب،.د.أ: املصدر
  
 :طرق حتديد امليزانية -3-9-4-2
ه طاملا مل ، وأناإلعالنيةة لتحديد حجم امليزانية ة ومنطقيه ال توجد طرق علميد أنينبغي أن نؤكّ   

سيبقى اإلعالنية ة صة للعملية املخصم امليزانيحتديد حج فإنّ اإلعالن،ة قياس فعالية ا يف عمليتحكم فعليي
ولكن هذا ال مينع من وجود طرق كثرية مستخدمة من طرف املعلنني . جربةخاضعا للممارسة والت

  ). 180-2004،177،فارايب.د.أ(  :سنعرض فيما سيأيت أربعة منها
 

رة، كما ميكن أن تكون بناءا أو متغيسبة أن تكون ثابتة ميكن هلذه الن: من رقم األعمال %طريقة النسبة-أ
رح، سهلة طبيق، سهلة وبسيطة الشها سهلة التمن مزاياها أنو ،عةقة أو املتوقّعلى حجم املبيعات احملقّ

عليلالت.  
 

   .أي مقارنة بامليزانية السابقة :حتديد امليزانية حسب املخصصات السابقة-ب



  

ل ا وعلى الورق وتتمثّة على األقل نظريرق دقّهي أكثر الطّ :افحتديد امليزانية انطالقا من األهد- ج
 مثّ) media, supports, plan d’insertion(زمةحتديد الوسائل الالّ مثّ عالنبداية يف حتديد أهداف اإل

ة العمليتعاد سة على ختصيصه تيجة ما تقدر املؤسوإذا فاقت الن. يت نصل إليها يف األخريمجع املصاريف الّ
   .باالنطالق من أهداف أقل طموحا

 

ه فإناإلعالنية ريقة املعتمدة لتحديد امليزانية مهما تكن الطّ :حتديد امليزانية انطالقا مما ينفقه املنافسون -د
سة باإلعالنعادة ما . نافسونروري دراسة ما يقوم به املمن الضملواجهة املنافسة وألخذ  تقوم املؤس

حصا وللحفاظ على زبائنت )أنواع اإلعالن/اإلعالن التنافسيانظر ( وقة من السذين ا الّهواجه هجما
مزون بذاكرة قصرية ويتميبإمكا ة أخرىاالنتقال إىل عالمات جتاري  . 

  

  ):Creative message الرسالة اإلبداعية(الرسالة اإلعالنية  -3-9-5
ة عرب التلفزيون بصفة خاصة تتطلّب الكثري مـن التخطـيط   إنّ الرسالة اإلعالنية بصفة عامة واملبثّ      

وقد تطرقنا لبناء مضمون هذه الرسالة  يف معرض حـديثنا عـن   .لبنائها بناءا سليما حيقّق املقصود منها
الرسالة اإلقناعية باعتبار أنّ اإلعالن هو رسالة إقناعية بالدرجة األوىل، وسنتطرق يف هـذا العنصـر إىل   

ونقصد ا طريقة عرض وإخراج  -حسب عينة الدراسة -ور املتعلّقة بشكل الرسالة اإلعالنية املرئيةاألم
املعلومات والبيانات اخلاصة مبوضوع اإلعالن يف صورة مثرية لالنتباه، فجذب االنتباه هو اخلطوة األوىل 

ة لالنتباه وهو أنمن مراعاة أهم خاصي ة اإلقناع وال بدحمدود مبعىن أنّ األشياء اليت ميكننـا أن  ''ه يف عملي
  .وهو ما مييز اإلعالن التلفزيوين) 2007،29أشرف فهمي خوخة،( ''ننتبه إليها يف حلظة معينة حمدودة

وحيتوي اإلعالن التلفزيوين على الكثري من عوامل اجلذب كاملوسيقى التصويرية املصاحبة لإلعالن،       
وفيما يلـي أهـم   ...واحلركية، ديكور اإلعالن، اإلضاءة، وحتى مالبس الشخصيات املؤثّرات الصوتية

  :األمور الشكلية املتعلّقة بزيادة فاعلية اإلعالن

  

خيطئ الكثري من األشخاص باالعتقاد أن اإلعالنات التلفزيونية ال عنـوان هلـا    :العنوان -3-9-5-1
ذ عادة ما حتمل الصورة األوىل كتابة تدل على موضـوع  وخيصون العنوان باإلعالنات املطبوعة فقط، إ

  .اإلعالن
  . ويشترط يف العنوان أن يكون بارزا وواضح الداللة وأن يعكس مضمون اإلعالن بشكل خمتصر ومعبر

    



خيتلف متغير املساحة يف اإلعالن التلفزيوين عن غـريه مـن أنـواع     :مساحة اإلعالن -3-9-5-2
ي اإلعالنات املطبوعة مثال يفضل أن تكون املساحة كبرية بشكل يتناسب مـع  اإلعالنات األخرى، فف

شروط الرؤية والقراءة املرحية لتسهيل اإلدراك، يف حني يدخل يف حتديد مساحة اإلعالن التلفزيوين الكثري 
  .دةوهذا ما جيعل مدة اإلعالن التلفزيوين قصرية يف العا.من العوامل الّيت من أمهّها سعر املساحة

   

  :لغة الكامريا -3-9-5-3
فالكامريا ''  إنّ أساس الصور الّيت نشاهدها يوميا عرب التلفزيون ويف اإلعالنات هو الكامريا

عن طريق اختيار التركيب املناسب للصورة واحلجم املناسب للقطاا وزوايا التصوير -التلفزيونية
تفوق أحيانا الكلمات لعرض املضمون الرباجمي واإلقناع ميكن أن تكون وسيلة فعالة -ونوعيات حتريكها

فاللّقطة املكبرة مثال تزيد من درجة الربط العاطفي بني الشخصية  )68 ،2004 حممد مهين،( ''به
املنظور عكس الغاطس '' ،كما يعطي التلفزيونية مع املتلقّي وهي أسرع اللّقطات يف التعبري االنفعايل

Contre Plongé  ة إح262، 2004،نسمة البطريق( ''ساسا بالسيادة والقو.(  
  

  :لغة اإلضاءة -3-9-5-4
تستخدم الكشافات املختلفة وبأعداد تتناسب مع حجم قد تكون طبيعية يف التصوير اخلارجي وقد       

ها لتوزيعأثري النفسي على املشاهد طبقا إىل التاإلضاءة  ودف.يف حالة التصوير الداخلي ستوديواأل
  .تساعد على إبراز أجزاء دون غريها جلذب عيون املشاهد إليها،كما الظّالل واأللوان وتوزيع

  

   :الديكور -3-9-5-5
التجميل، وتثري يف الذّهن -عادة- عندما نستخدم كلمة ديكور يف أحاديثنا العامة، فإننا نعين ا      

إالّ أنّ استخدام هذه الكلمة عند احلديث عن ''....أو احملالّت بعض الصور اجلمالية الّيت ترتب ا البيوت
الديكور يف التلفزيون يعين أشياء أخرى أكثر وأبعد من جمرد التجميل أو الزخرف أو جعل املناظر مرحية 
أو خالّبة، فهي قد تكون كذلك بالفعل إذا دعت الضرورة لذلك، وقد تكون على العكس من ذلك 

) 177كرم شليب،اإلنتاج التلفزيوين وفنون اإلخراج،( ''دعو إىل الشعور بالكآبة واخلوف والبؤسمتاما حبيث ت
إذن فكلمة ديكور يف التلفزيون أصبحت تشري إىل املنظر املصنوع داخل األستوديو بكلّ ما يشتمل عليه 

كما قد ...ن اخلشب قطع األثاث،الستائر،اخللفيات واألشكال املصنوعة م:من حمتويات ومستلزمات مثل
ويرى البعض أنّ اللّجوء إىل الواقع وتصوير األحداث يف أماكنها الطّبيعية '' .تشري إىل الديكور الطّبيعي

يكون أكثر واقعية وتأثريا وإقناعا من إقامة ديكورات داخل األستوديو وحتاول إيهامنا بأننا نرى حديقة 



تصوير يف املواقع احلقيقية يوفّر الكثري من الوقت والتكاليف فضال عن أنّ ال...أو مقهى أو غرفة عمليات
  .)177كرم شليب،اإلنتاج التلفزيوين وفنون اإلخراج،(''واجلهد

   

  : استخدام األلوان -3-9-5-6
فمثال األلوان القريبة من األمحر كالربتقايل ''جتذب االنتباه دلّت الكثري من األحباث على أنّ األلوان       
فر تعترب ألوانا دافئة وتوحي باحلركة والسرعة والنشاط، أما األلوان القريبة من األزرق كاألخضر واألص

  .)2007،30أشرف فهمي خوخة،( '' والبنفسجي فهي على عكس ذلك

  )135 ،1968 على السلمى،( '':وهناك عدة أسباب رئيسة الستخدام األلوان يف اإلعالن
  . جذب االنتباه لإلعالن -
  .ر السلع بطريقة واقعية وطبيعية تربز خصائصهاتصوي -
  .التركيز على بعض جوانب املنتج أو الرسالة اإلعالنية -
  .خلق انطباع إجيايب يف صاحل اإلعالن واملنتج املعلن عنه -
  .إضفاء درجة من الرونق والبهاء على املنتج -
  .تثبيت االنطباعات الّيت   يكوا الفرد عن اإلعالن -

  

  :تقييم نتائج اإلعالن - 3-10
فهو عملية جد مكلّفة وال تنتهي اجلهود بانتهاء ، يتطلّب اإلعالن الكثري من اجلهد والوقت واملال      

  :تنفيذه إذ ال بد من تقييمه من حيث املهنية وفعالية النتائج لعدد من األسباب أمهّها
  .داف املوضوعة لإلعالناحلاجة إىل تقييم إىل أي مدى قد حتقّقت األه -
على مدير اإلعالن أن يتقدم مبذكّرة مسبقا للتصديق على املبالغ '' : احلاجة إىل التربير إىل اإلدارة -

سوف يكون من احلكمة أن يعرض مدير اإلعالن على إدارة الشركة كيف مت إنفاق ...املستثمرة
  ).188، 2004 د فاريب،.أ('' األموال

ية محلة إعالنية وتنفيذها ال يعين خلوها من بعض األخطاء، لذل فإنّ التقييم جبميع إنّ التخطيط أل -
  .مراحله يساعد على تفادي الوقوع يف مثلها

     
متر عملية تقييم نتائج اإلعالن مبرحلتني أساسيتني قبـل وبعـد احلملـة     :مراحل التقييم -3-10-1 

تقييم التذكّر يف ضوء ''خرى ثالثة متتد مع فترة التنفيذ من أجل اإلعالنية وهناك من الباحثني من يضيف أ
  ).194، 2004 د فاريب،.أ('' التجربة الفعلية



وتسبق عملية التقييم األوىل فترة القيام بتنفيذ احلملة اإلعالنية على نطاق واسع وتسمى هـذه املرحلـة   
احلملة اإلعالنية يف سوق حمدودة حتـى ميكـن   وفيها يتم جتريب عناصر   Pretestingباالختبار القبلي 

  .تعديل هذه العناصر وفقا لنتائجها

  

ودف عملية القياس القبلي إىل استبعاد أي نقاط الضعف توجد يف عناصر احلملة اإلعالنية والعمـل  '' 
  ).364، 2001 إمساعيل السيد،( ''على تصحيحها قبل تعميمها على نطاق السوق الكلّي

      ة على نطاق واسع، ويطلق على هذه املرحلة اسـم  أما املرحلة الثّانية فتتم بعد تنفيذ احلملة اإلعالني
واهلدف من التقييم يف هذه املرحلة هو معرفة جوانب القصور  Post testingالتقييم أو االختبار البعدي 

دد القائمون على احلملـة نقـاط   يف احلملة لتفادي الوقوع فيها يف احلمالت املقبلة، إىل جانب هذا  حي
  .جناحها لالستفادة منها أيضا

  

هناك العديد من الطّرق الّيت ميكن استخدامها الختبـار   :طرق تقييم اإلعالن قبل احلملة اإلعالنية -أ
  : فعالية اإلعالن قبل تنفيذه على نطاق واسع، ومن أهم هذه الطّرق ما يلي

يشكّل بعض املعلنني هيئات حتكيم مـن  :  Consumer Jury لكنياستخدام هيئة حملّفني من املسته -1
املستهلكني للحكم على فعالية بعض اإلعالنات، وذلك وفقا موعة من املعايري مثل قدرة اإلعالنـات  

ويلجأ املعلنون إىل املستهلكني ألنّ حكمهم أكثر موضوعية مـن حكـم بعـض    ...على جذب االنتباه
  .علنةاملسؤولني يف املؤسسة امل

  ). 371، 2001 إمساعيل السيد،(  :ويوجد نوعان من التباين يف هذه الطّريقة
الترتيب وفقا لدرجة االستحقاق واليت يطلب فيها من املستهلكني أن يقوموا بترتيب اإلعالنات وفقـا   -

  .موعة من املعايري
ك يف عملية التقييم أن يقـوم بتعـيني   طريقة املقارنات الزوجية والّيت يطلب فيها من املستهلك املشتر -

  .أفضل إعالن من ضمن زوجني من اإلعالنات وذلك وفقا ملعيار حمدد

  

تستخدم هذه الطّريقة الختبـار  :  Story Board Test اختبار اللّوحات الّيت حتكي قصة اإلعالن -2
إلعالنية على شرائح أفالم مع اإلعالنات التلفزيونية حيث يتم وضع لوحات اإلعالن واليت حتكي القصة ا

تسجيل الصوت املصاحب لكل لوحة على شريط خارجي مثّ يتم عرض هـذا العمـل جمموعـة مـن     
وجتدر اإلشارة إىل تنامي االعتماد على هذه الطّريقـة نظـرا للتكلفـة    .املشاهدين للحكم على اإلعالن

  .املرتفعة إلعداد اإلعالن التلفزيوين

  



3- وفقا هلذه الطّريقة يتم إعداد بعض اآلالت واألدوات الّيت ميكن أن تستخدم ''  :ةاالختبارات املعملي
إمساعيل ( ''...لقياس رد فعل األفراد الغري ملحوظ والغري مباشر لإلعالن مثل دقّات القلب أو ضغط الدم

  .يتم فيها اإلعالن ، وأول ما يوجه هلذه الطّريقة هو بعدها عن البيئة الطّبيعية الّيت)372، 2001 السيد،

  

علـى عـرض    التاكيستوسكوبيعمل جهاز :   The Tackistoscope اختبار التاكيستوسكوب -4
الشرائح اإلعالنية بدرجة إضاءة وسرعة خمتلفتني على جمموعة من األفراد الّذين عليهم حتديد اإلضـاءة  

بار أنه كلّما كانت سرعة إدراك والسرعة املناسبتني ملالحظة اإلعالن وفهم مضمونه، ويفترض هذا االخت
  .اإلعالن عالية كلّما كان اإلعالن أكثر فعالية

  

تستخدم يف هذا االختبار كامريات التصوير والتسـجيل  :  Yea Camera Test اختبار حركة العني -5
لتسجيل حركة العني بشكل رأسي أو أفقي أثناء التعرض لإلعالنات، وتتميز هذه الكـامريات بقـدرة   

رية على عكس اإلضاءة الصادرة من عيون األفراد الّذين يشاهدون اإلعالنات ويتم أيضا وضع نقـط  كب
متحركة على املكان الّذي تقع عليه عني املشاهد أثناء عرض الصور مع حتديد الوقت املستغرق يف النظر 

أي األجـزاء  ،املشاهد   ويقصد من هذا االختبار توضيح أكثر أجزاء اإلعالن جذبا النتباه.إىل كل مكان
واملشكلة األساسية يف هذا االختبار هو عدم قدرته على التمييز بني األجزاء '' يبدو غامضا وغري واضح، 

  .)374، 2001 إمساعيل السيد،( '' الّيت اهتم ا الفرد وتلك الّيت أثارت لديه الغموض وعدم الفهم
  

احثون العديد من االختبارات املتعلّقة باتجاهات األفـراد  إىل جانب االختبارات السابقة صنف الب      
  .وطرق  إدراكهم لإلعالن

  

إنّ األساس يف هذه الطّرق هو حتديد نقـاط القـوة     :طرق تقييم اإلعالن بعد احلملة اإلعالنية -ب
  :والضعف يف احلملة اإلعالنية ومن أمهّها

  

االختبارات اإلعالنات املطبوعة ويسمى املقيـاس  ختص هذه : اختبارات التعرف على اإلعالنات  -1
جمموعة عشوائية من القراء ويتم سؤاهلم عن درجة  مقابلةووفقا هلذا األسلوب يتم .املطبق مبقياس التعرف

تعرضهم لإلعالنات املنشورة وإذا ما أشار القارئ  باإلجياب يستمر الباحث بسؤاله عن تفاصـيل هـذا   
    . اإلعالن

دف إىل قياس االنطباعات الّيت تركتها اإلعالنات يف ذهن القارئ أو املشـاهد   :ارات التذكّراختب -2
اختبارات تتم فيها مساعدة الفرد على التذكّر وأخرى ال يتم فيها مساعدة الفـرد علـى   : وهي نوعان



جـالوب   ومن أشهر املقاييس املسـتخدمة مقيـاس  .التذكّر وقد جيمع بني االختيارين يف اختبار واحد
  . Galloup- Robinsonوروبينسون 

  

يتم قياس السلوك املرئي والظّاهر متمثّال يف '' وفقا هلذه االختبارات  :اختبارات اموعات الرقابية -3
ويطبق هذا االختبار علـى  .)378، 2001 إمساعيل السيد،( '' املبيعات املترتبة على تعرض األفراد لإلعالن

يف مجيع الظّروف مع تعريض إحدامها لإلعالن دون األخرى وبعده يقاس الفـارق   جمموعتني متساويتني
  .بني مبيعات اموعتني ويفسر الفارق بأنه األثر اخلاص باإلعالن

  

فيها يتم اختبار جزء معين من السوق وبتم فيه عرض اإلعالنات ليتمّ  قياس أثر : اختبارات املبيعات -4
يف هذه املنطقة، وال يتم استخدام هذه الطّريقة إالّ إذا كـان اهلـدف مـن    ذلك على مشتريات األفراد 

وال ميكن توظيف هذه الطّريقة إذا كان اهلدف مرتبطا بأحد .اإلعالن هو حتقيق مبيعات مباشرة وسريعة
  .مراحل االتصال أو ببناء صورة ذهنية



  
  
  
  

   إستراتيجية اإلعالن لدى مؤسسة هنكل: الفصل الرابع      
  

 سبة ملؤسسة هنكلأمهية اإلعالن بالنموقع و- 4-1                     
 مضمون وشكل إعالنات مؤسسة هنكل - 4-2                     

 نتائج الدراسة -3- 4                    
                         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
  
  
 
 
 
  



   :ة هنكلاإلعالن بالنسبة ملؤسس موقع وأمهية -4-1
قبل اخلوض يف العناصر املتعلّقة بإعالنات مؤسسة هنكل، وجب يف البداية أن نتطرق إىل احلديث        

احلذر مـن  ''عن عملية التسويق لدى املؤسسة بالرغم من قلّة البيانات املتحصل عليها من املقابلة بدعوى 
بالتحضري إلطالق منتج جديد يف سوق مـواد   املنافسة من جهة، وبسبب انشغال خمتلف أقسام املؤسسة

 brefومنـتج بـراف    Isisمقابلة مع نائب مديرة منتج إيزيس ( '' Extraالتنظيف وهو منتج إكسترا 
  ).2008مارس  23بتاريخ 

حيظى قسم التسويق مبؤسسة هنكل ملواد التنظيف املسـتثمرة يف اجلزائـر   : قسم التسويقالتعريف ب -أ
ة خاصة الّيت غالبا ما تكـون  بأمهيورية عن طريق اإلجتماعات الدة العامة إذ يرتبط مباشرة برئاسة املديري

  .يومية
( يؤدي قسم التسويق باإلضافة إىل وظائفه اإلقتصادية الّيت تؤدى بالتنسيق مع األقسـام األخـرى         

تصالية املتمثّلة يف نشاطات العالقات العامـة،  خمتلف األنشطة اال...) قسم املالية واحملاسبة، قسم التوزيع
وميثّـل الشـكل اآليت املخطّـط    .ترقية املبيعات، اإلعالن إضافة إىل فرع خاص بالدراسات والبحوث

  : التنظيمي لقسم التسويق
  
  

  
  
  
  
  
  
  

  .الباحثة: ترمجة.               مؤسسة هنكل: املصدر
  
  

 مدير التسويق

 مديرة منتج لوش 
 وإكسترا

 مديرة منتج براف مسؤول الدراسات 
 وإيزيس

مساعد مدير 
  إيزيسمنتج 

مساعد مدير 
 براف منتج

مساعد مدير 
 منتج إكسترا 

مساعد مدير  
 منتج لوش 

 مساعد 
  لدراساتا



املخطّط السابق أنّ تقسيم املهام بني مسؤويل قسم التسويق يتم على أسـاس تنـوع    نالحظ من خالل 
، ومنتج إكسترا  le chat، لوش bref، براف Isisإيزيس : املنتجات حيث منيز بني أربعة منتجات هي

Extra  وقحضري إلطالقه يف السالّذي يتم الت.  

  

العالقـات العامـة، ترقيـة    : صد بالنشاطات االتصاليةنق: شاطات االتصالية لقسم التسويقالن -ب 
  .    املبيعات، البيع الشخصي

ال يوجد قسم خاص بالعالقات العامة، إالّ أنّ املؤسسة تعتربها فنـا   بالرغم من أنه :العالقات العامة -1
لذا يتم التخطيط هلا بشكل دائـم   والتأثري فيها) الداخلية واخلارجية(متطورا من فنون االتصال باجلماهري 

  :ومستمر، وفيما يلي بعض نشطاا
وتصدر باللّغتني الفرنسية والعربية وتعترب وسيلة اتصال ''  Henkel Life'' تسمى : إصدار جملّة املؤسسة -

  .هامة تربط املؤسسة جبمهورها الداخلي، وتصدر كل ثالثة أشهر وتوزع جمانا
األنترانـت  : إىل جملّة املؤسسة، تعتمد املؤسسة على عدة وسائل اتصـالية أخـرآ مثـل   باإلضافة       

  ....املطويات
- تنظيم املعارض اإلعالميعريفيةة الت واملشاركة يف التظاهرات الثقافية والرياضيعريـف بنشـاطات   ة للت

سةاملؤس.  

- توزيع املنشورات وامللصقات واملطويبائنات على الز وخمتلف اجلماهري اخلارجيسـة  ة لتعريفهم باملؤس
  .وخدماا

، وذلك لكسب ثقتهم والظهور مبظهر اتواجلمعيلألفراد  le Mécénatتقدمي املساعدات واملنح اخلريية  -
املؤستمع وشرائحهسة احملبة للخري و املتضامنة مع ا...  

نه ميكّما وهذا  اتوإبالغه باملستجد ور الداخلياجلمه، إلعالم ختصيص أماكن لإلعالنات واملعلقات   -
  . مدة عن إداراانطباعات جي تكوينمن 

تويل مؤسسة هنكل اهتماما خاصا لعالقتها مع الصحافة وهذا من أجـل  : تنظيم املؤمترات الصحفية -
هذه  املـؤمترات  رسم صورة مثلى عنها كمجموعة أجنبية مستثمرة يف اجلزائر، وتلجأ املؤسسة إىل عقد 

  :ألسباب عديدة منها
  .لإلعالن عن نسب الزيادة السنوية يف جمال استثماراا -
  ).إن كانت هناك زيادة(تربير الزيادة يف األسعار  -
  ...   وزارة التعليم العايل، وزارة البيئة: إبرامها التفاقيات تعاون مع بعض اجلهات كالوزارات -



  .جات جديدة أو حتسني أخرى قدميةإعالا عن إطالق منت -
  .     الرد على اإلشاعات اخلاطئة - 

إنّ تركيزنا على ذكر هذين النشاطني ال يعين إقصاء الوظائف األخرى الّيت تقوم ا العالقات العامة       
   .املقابالت توإنما جاء لتقيدنا ببيانا

  

و اإلعالن و ذلك للعمل على التنسيق بينهما جلعلها  تساعد عملياّت البيع الشخصي: ترقية املبيعات -2
ودف إىل زيادة مبيعـات املؤسسة من خالل تنشيـط و حث املستهلكيـن اجلدد على  ،أكثر فعالية

وحتث املستهلكني الدائمني على استهالك منتجـات املؤسسـة    )منتج إكسترا( جتريب السلع اجلديـدة
  .األخرى لتدعيم وفائهم هلا

علـى    كثر األساليب توظيفا يف نشاطات ترقية املبيعات هو العينات اّانية الّيت توزعهـا املؤسسـة  وأ
العائالت اجلزائرية يف الواليات ذات الكثافة السكّانية العالية وهذا دف خلـق عالقـة دائمـة بـني     

  .املستهلكني ومنتجات املؤسسة

  

4-1-1-  ةاإلعالن باعتباره عنصرا من السعنصـرا   يعد اإلعالن من هذا املنظـور : ياسة اإلقتصادي
  :مهما من بناء كلّي وهو التسويق ويؤدي وظيفة إقتصادية بالتنسيق مع العناصر اآلتية

  .اختيار سياسة التوزيع -
  .اختيار سياسة اجلودة والسعر -
  .كيفية تبني املستهلك للمنتج  -

 يعمل مبعزل عن العناصر األخرى، فهو نتيجة لسلسلة مـن البحـوث   ومن هذا املنطلق، فإنّ اإلعالن ال
  :املنتج، السعر والتوزيع ويؤدي الوظائف التالية: حول عناصر التسويق

  .زيادة حجم املبيعات -
خلق الطّلب احملتمل للسلع واخلدمات ويساعد هذا على حتقيق األرباح على املدى الطّويل من خـال   -

  .دة الطّلب على منتجات املؤسسةمسامهته يف زيا
 .يسهل اإلعالن نشاطات البيع الشخصي وترقية املبيعات -
  .حتسني وتطوير املنتجات -
من املعلوم أنّ صناعة اإلعالن تتطلّب ميزانيات ضخمة عادة، لكـن اللّجـوء إىل   : ختفيض النفقات -

  .فعالية من اإلعالن أساليب الترويج األخرى قد سبب نفقات أكثر مع نتائج أقلّ
  



شكل رقم(01) : مساحة وتكرار موضوع االعالن   
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ميثّل اإلعالن وفق هذا املنظور عامال مهما  :اإلعالن باعتباره عنصرا من السياسة االتصالية -4-1-2
من العوامل الّيت تقوم عليها حياة املؤسسة وشرطا من شروط بقائها واستمرارها، ووسيلة اتصال سريعة 

ية قصوى لتنظيمه والتخطيط لفعاليته حبيـث يتناسـب   وفعالة ومجاهريية، لذا توليه مؤسسة هنكل أمه
  .واألهداف العامة هلا

  :وتتمثّل أهم أنواع اإلعالن يف مؤسسة هنكل يف  
يضم كل إعالنات املؤسسة الّيت متـر عـرب وسـائل    :  Publicité Médiaاإلعالن عرب وسائل اإلعالم  -

وتركّز أكثر على التلفزيون لالعتبارات الّيت أوردناها ..تلفزيون، إذاعة، صحافة مكتوبة: اإلعالم املختلفة
يف مقابل الوسائل األخرى، وجتدر اإلشارة إىل أنّ مؤسسة هنكل ال تعتمـد   % 70من قبل وهذا بنسبة 

  .على اإلعالن اإللكتروين ألسباب مل تذكر
ن املباشر يف أمـاكن  يتمثّل خاصة يف اإلعال:  Publicité Hors Média اإلعالن خارج وسائل اإلعالم -

  .Sponsoringالبيع، ويف املقابل جند أنّ املؤسسة ال تعتمد إطالقا على الرعاية 
  

   :شكل ومضمون إعالنات مؤسسة هنكل -4-2
  :اعتمدنا يف هذا العنصر على حتليل املؤشرات الّيت متّ حتديدها يف استمارة حتليل احملتوى كما يلي      

  :اإلعالن ضوع مومؤشر حتليل  -4-2-1
      تضمموضوعني متّ حليلي للبحثن العمل الت التسة هنكل حبيث مـن  طرق إليهما يف إعالنات مؤس

مضمون  نة منسة جبوانب معير إىل الكشف عن اهتمامات املؤسعامل مع هذا املؤشي التبيعي أن يؤدالطّ
ـ ؤسه امل، ويفيد أيضا يف معرفة توجاإلعالنات وتركيزها عليها ومعلـوم أنّ   .ةسة يف بناء صورة ذهني 

ا ة اإلعالن عموما يهدف إىل رسم وتكوين صورة ذهنيمه من مضمونعميقد.  

   

 ا تباينزت عليها اإلعالنات يظهر لنا جليي ركّاملربز للمحاور الت)   01( رقم  الشكلفمن خالل       
هناك تفاوتا ملحوظا يف املسـاحة   ، حيث نالحظ أنّساحةكرار واملوفقا لكثافة الت يف تناول املوضوعني

سايتمنية إلعالن االزة ما، وإن كان أحدمها مرتبطا باآلخر بصورملنتج مقارنة باإلشهار املؤس .  
ثا لإلشهار  69يف مقابل ) %34.75(إلعالن املنتج أي بنسبة  ثا 437وقد خصصت اإلعالنات مساحة 

ة يف مقابـل  مـر  338ما ما خيص التكرار فتكرر احلديث عن املنتج أ).%11.89(املؤسسايت أي بنسبة  
  .ة مر 53: احلديث عن املؤسسة ب

  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

 leلوش Isis س، إيزيbrefسة وهي براف ة منتجات للمؤسز عديمي، واملالحظ لعناوين اإلعالنات      

chat  سةمنتجات ) ماركات ( وهي مجيعهمامؤس نظهنكل ملواد التيف ذات اهلويزة عن منافسيها ة املمي
باعتبارها مؤس ،سة أملانية االنتشار ة هلا عاملي.  

ركيـز علـى   وق من خـالل الت إشهار املنتج إىل متييزه عن باقي املنتجات املنافسة يف الس يهدفو      
كوينية والّخصائصه التم يت تض:غليفالتات على ذكر خمتلـف زت اإلعالن، حيث ركّركيبة، احلجم، الت 

ز احلديث عـن هـذه اخلصـائص    ، ومتي مرة 71وبتكرار  ثا 89: هذه اخلصائص يف مساحة قدرت ب
  .اهركتفاء بوصف الظّال، واةركيبات املعقديغ والتخول يف الصب الدوجتنر باالختصا

  

 52 وبتكرار ثا 147واحلديث عن املنتج هو حديث عن االستعمال حيث شغل االستعمال مساحة       
ة واملسـاحات  للغسـيل   ضي، لألرسائل، غري سائل، لألواين( عمال مرتبط بطبيعة املنتج وهذا االست مرة

ـ ة التاال من خالل عمليويسعى اإلعالن إىل إظهار استعمال املنتج سهال وفع) باليد أو باآللة  يت جريب الّ
  . اإلعالنات  زت عليها جلّركّ

  

صت أكرب مساحة للحديث عن ، لذا خصذي يعلن عنهة املنتج الّته من قواملنتج قوعالن إ يستمدو      
وهي أكرب نسبة يف موضوعات %) 37.12(ما يعادل نسبة أي ،ةمر 59وبتكرار  ثا 186 : جودة املنتج ب

املنـتج وجودتـه ذا    احلديث عن انـوإن ك ه حىتقطة  أنعض حول هذه النـويرى الب،إعالن املنتج 
  . للمنتج يف ذهن املستهلك psychic valueة يف إضافة قيمة نفسي ا، فإن لإلعالن دورا كبريداقية عاليةمص

  

      وقد أيدخيتركتور إيرسنت د الد أب حبوث الدافعية والتم الفكرة  20ات من القرن حفيز يف الستيني
ة للمنـتج  من املالمح الضمني تعد - تسويقهايت لإلعالن دور كبري يفالّ -ةصورة املنتج الذهني القائلة بأنّ



ى وإن مل يشر اإلعالن ه حتحقة إىل أنراسات الالّلت الدتوص و) 45 ،2004، حممد حممود مصطفى( ذاته 
وهكذا فإن ملنتج جلعله حمبوبا لدى املستهلكه قد يشري ضمنا إىل جودة الفظا إىل شيء عن املنتج إال أن ،

  .ة احلقيقي تهلمنتج إضافة إىل قيماإلعالن يضيف قيمة ل

   

      ا ة والّويشمل إعالن املنتج أيضا احلديث عن اخلصائص االقتصادي وزيع: يت يقصدعر والتيت والّ الس
 ثا 19    : ة مبساحة تقدر بمر 15رت قد تكرنة باخلصائص األخرى، فنالحظ أن مساحتها قليلة مقار

وزيع على نطاق من نظام الت عنصراويرجع هذا إىل اعتبار اإلعالن  ،سبةنوهي أصغر  %)3.79 (أي بنسبة
 يتطلب األمر إعالنا عـن  يت الذات االستهالك الواسع والّ) مواد تنظيف( واسع إضافة إىل طبيعة املنتج 

ذي عـرض  اخلاص بشهر رمضان والّ سفنجده منحصرا يف إعالن إيزيتوزيعها، أما احلديث عن السعر 
  .  األيتامللمسامهة يف بناء دور  األصليم من أسعار املنتجات عند شرائها بنفس سعرها قيمة اخلص

      وتضم اخلصائص الرة للمنتجمزي :رمز العالمة، وكذا الشـ عارات املرد يت شـغلت  دة واملكتوبة والّ
ـ  رتكرا 149: رت بيت قدرارات والّلذلك اعتمدنا على حساب التكّ انيةمساحة أقل من الثّ ت مـض

ركيبة شعارات عن الت)هنكل ضمان اجلودة(ة وعن اجلود) ةتركيبة أملاني(.عارات ويشترط يف تصميم الش
جع مثل عبـارة  فيها الس ىحتدث نغما عند قوهلا لذلك يراعذكر وسهلة احلفظ والتو،أن تكون خمتصرة

ينجح يف بعض األحيان يف مترير كل  مزالر وجتدر اإلشارة إىل أنّ ''كول ما تشتهيه ، وخلي ليدام عليه''
س م الناّتكلّ اجعل يل آية ،قال آيتك أالّ قال رب'' فظ ، يقول سبحانه وتعاىل ورة واللّعجز عنه الصتما 

(  '')11(ا حوا بكـرة وعشـي  فخرج على قومه من احملراب فأوحى إليهم أن سب) 10(سويا  لثالث ليا
عبري ومتريـر أفكـارهم املعارضـة    مز للتعتمد األدباء على طريقة الروقد ا)  11 ،10 سورة مرمي ، اآليتني

لطة ونظام احلكم ، فنجد مثال ابن املقفّللسع استخدم الرمز يف مترير رسالة ضد لطة وسياسة احلكـم  الس
  . حيث اعتمد على احليوانات يف كتابه كليلة ودمنة 

 فضيل دليو،( ، تضفي على مقتنيها القيمة املستهدفة منتجنة لليعمل البعد الرمزي على تقرير قيم معي''إذن 
  ) . 46،  اتصال املؤسسة،

ني ومما سبق قوله  خنلص إىل أمرين أساسي:  
      فقد متّق حبجم عناصر موضوع إعالن املنتجل يتعلّاألو ، التية واحـدة  ركيز بصفة كبرية على خاص

للمنتج وهي اجلودة املتأتيركيبة ة من التوهذا حسب بعض القواعد التـ  سويقية الت هار ي خيضع هلـا اإلش
ه جيب التنقطة إجيابية حيث أنة واحدة للمنـتج  ركيز على خاصيunique selling proposition     مـع



جتنفالسلّسائل واخلصائصب تعدد الر ،عة جيب أن ترتبط يف أذهان الناس خباصيش ة واحدة حىت ال يشو
سة ،( ''شهارية سالة اإلعلى الر49فضيل دليو، اتصال املؤس .(  
      ا األمر الثّأموالّةاين فيدور حول صورة املنتج الذهني ،فقد يكـون  سةيت ترتبط أيضا بصورة املؤس ،

  .ملصدر املنتج نفس أمهية املنتج بالنسبة للمستهلك

  

 يلغـي ، ولكن هذا ال إعالن املنتج نسبته أقل من نسبة ، فقد كانتشهار املؤسسايتاإل فيما خيصو     
هأمهيتلكونه يهدف إىل بناء صورة جي ،جـاح      سة متدة عن املؤسزها عـن غريهـا وتضـمن هلـا الني

بناء  أنّ ويرى البعض واإلستمرارية السيما إذا كانت جيدة جلمهور املؤسسة بنوعيه الداخلي واخلارجي،
صورة ذهنيعريف حبصيلة ما تقوم هو من مهام القا سةة عن املؤسة والّيت تسعى إىل التئم بالعالقات العام

من جناح نتيجة مواقفها ومشاركتها به املؤسسة من أعمال ونشاطات، وبعبارة أخرى ما حتقّقه املؤسسة 
يف احلياة االجتماعية أي كل ما ال يدخل يف وظيفتها اإلنتاجيةة والثقافي.  

   

سـة  تبعا لدرجة اتصاهلم باملؤس-ن لديهمذين تتكوالّ -أو ضعفها عند األفرادورة ة الصف قووتتوقّ      
جربة املباشرة أو غري املباشرة وقد ورة من الترهم بنشاطها وقد تكون هذه الصومدى اهتمامهم ا أو تأثّ

عات ة والوثـائق أو علـى اإلشـا   على احلقائق امللموسة كاألدلّتبىن تكون عقالنية أو غري رشيدة وقد 
سات إىل رسـم االنطباعـات واآلراء   لذا تسعى املؤس) 05. 1999علي عجوة، ( واألقوال غري املوثوقة 

أثري املرغوب واألفكار حوهلا بتقدمي معلومات صادقة وهذا لضمان الت.  
   

هـا  أن يستخلصسايت سة هنكل لإلشهار املؤسصت يف إعالنات مؤسيت خصواملالحظ للمساحة الّ      
  . سة ومها اجلانب املادي واجلانب املعنوي ت على عرض جانبني لرسم صورة املؤسزركّ
ا اجلانب املادي فأبرزت فيه كلّأم ما هو واقعي وواضح من خالل التاالسم  سة ألنّركيز على اسم املؤس

  l’identification corporative (  )pignac – pierre- 1989-234(  التعريف اجلسدي هلا يعترب مبثابة
   . (    
      كما أبرزت املؤسا وحجمه يف دولتها األصلية وسة شكل بنياهي أملانيا فنشاط املؤسأن  سة ال بد

ا عند احتفاهلا بعيد هايتوافق مع مقرلوش  منتجها، وقد أبرزت هذا يف إعالناLe Chat وإبـراز    ةاملائ
ال من ها أرفقه إظهار جمموعةمقرلذي ميثّاّستقبال االال يف عمل ما ينطبع يف ذهـن الفـرد حـول    ل أو

املؤسـ ، وركّصادف الفردل شيء يسة باعتبار االستقبال أو ال يف حالـة مـن   ز املشهد على إظهار العم
احة واالنسجامالر ـ، وهذاـدف عكس الصسة جلمهورها اخلارجي اخليةورة الدباإلضافة إىل  للمؤس



شكل رقم (02):التكرار العام للقيم
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وهو عنصـر  ) سة ة باملنتج أو باملؤساخلاص( إعالناا  يف كلّ اسة جزء بارزملؤسل شعار افقد مثّ ما سبق
 األبـيض و األمحـر  : من لونيني مها سة هنكل ن شعار مؤس، ويتكوسة وصوراوية املؤسهام متعلق 

عـن   البحث نا، وقد حاولة البصرر مباشرة على حاسولأللوان أثر ال ينكر على جذب االنتباه فهي تؤثّ
ـ يف الن ناجعا رنسة هنكل ولكنونيني منذ ظهور مؤسأساس اختيار هذين اللّ ونني هاية إىل إيراد معاين اللّ

ـ  ورة وكلّر عن احلرارة والثّون األمحر يعب، فاللّما اإليديولوجيارخيي وربنبها التادون ربطها جب هـو   ام
وكتابة اس)  157 ،أمحد عادل راشد  اإلعـالن ( وعنيف  قويون األمحر على مساحة بيضاء سة باللّم املؤس

كما توظّظر من مسافات بعيدةيعطي قدرة عالية على جذب الن ،سة األلوان الطبيعف املؤسة الكاملة يف ي
علـى درجـة    املناسب اللّون، لذا فإن اختيار املنتجات بشكلها األصلي املناظر أو املنتجات لكي تظهر

  .اإلعالن برية من األمهية يف تصميمك

ونرجع إىل عنصر مهم استغلّته املؤسسة يف إعالناا عن نشاطها غري اإلنتاجي وهو التربع وهـذا        
بالنسبة حيث اختارت شهر رمضان وهو شهر فضيل  العنصر مرتبط بسياستها يف اختيار الوقت املناسب،

ة مجهورها سة األملانية هنكل خلصوصيسدا عن إدراك املؤ، ما يعطي انطباعا جيللمجتمع اجلزائري املسلم
سة يف رمسه وهي أمثل صورة ميكـن  ذي تأمل املؤسقطة يف اجلانب املعنوي الّ، وتدخل هذه النفاملستهد
  . قهأن حتقّ

                               

  :يمقحتليل مؤشر ال -4-2
كّز من خالل هذه الدراسة على املتعلّقـة  يرتبط حتليل القيم من خالل اإلعالن بعدة متغيرات، ونر      

منها مبقاصد وأهداف املعلن والّيت من أجلها متّ تشكيل الرسالة اإلعالنية بطريقة معينة قادرة على بلـوغ  
هذه األهداف، والتعرف على جمموعة القيم املتخلّلة لإلعالنات يعطينا نظرة واضحة عن سياسة مؤسسة 

                                                                         .     هنكل يف إعالناا 
البيئـة  : ينطوي أي إعالن على جمموعة من القيم حيددها البناء البيئي لإلعـالن الّـذي يشـمل         

وغريها مـن العوامـل    االجتماعية والثقافية، البيئة التنافسية، البيئة النظامية أو القانونية، البيئة االقتصادية
  . املؤثرة يف صياغة الّرسالة اإلعالنية كما سبق ورأينا يف اجلانب النظري

  
  
  
  



شكل رقم (03) : تكرا القيم يف اعالن املنتج
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شكل رقم  (04) : تكرار القيم يف االمشار املؤسسايت 
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اخلاص بالتكرار العام للقيم، نالحظ أن اإلعالنات دارت حـول  )  02(ومن خالل الشكل رقم        
يم الّيت متّ رصدها وعددها ستة، مما جعل الفروق بينها ال تبدو كبرية جدا فقد متّ التركيز جمموعة من الق

اجلودة، االستهالك، اإلجناز، بينما جند أضعف القيم يف احملتوى هـي املنافسـة مث   : على ثالث قيم هي 
                .                                    العمل اخلريي مث التفوق الّتكنولوجي 

وبالنظر إىل التحليل اخلاص مبوضوع اإلعالن والّذي قسمناه إىل إعالن املنتج واإلشهار املؤسسـايت        
انقسمت القيم بالتساوي من خالل ظهورها وهذا دون قصد إىل هذا التقسيم وإنما جـاءت النتـائج   

املنافسة واجلودة يف إعالن املنتج وقيم التفوق حسب طريقة التحليل حمايدة، فقد ظهرت قيم االستهالك و
  )04(و ) 03(أنظر الشكلني رقم (التكنولوجي واإلجناز والعمل اخلريي يف اإلشهار املؤسسايت 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

وقد أمكننا استجالء هذه القيم الّيت ميكن اعتبارها اجيابية متاما مـن احملتـوى إضـافة إىل بعـض           
إعالن منتج ،إشـهار  ( ملساعدة كتحليل مؤشر السمات، األهداف وكذا موضوع اإلعالن املؤشرات ا
مع مالحظة أن إعالنات املؤسسة ومن خالل العينة مل تغطّ بشكل كـاف القـيم املتعلّقـة    ) مؤسسايت 

قيم منطبقـة  باملستهلك كاالستهالك مقارنة بالقيم املتعلّقة باملؤسسة ومنتجاا ، ولتأكيد قراءة أن هذه ال
اخلاص بالتكرار العام للقيم والّذي تظهر فيه أعلى نسبة ) 02( على موضوعاا، يكفي قراءة الشكل رقم 

وجند أن هذه الّنسبة متعلقة مبوضوع إعالن املنتج تليها قيمة االستهالك )  % 32.04: (لقيمة اجلودة بـ 
والعمل  ) %11.96(از، وبعدها املنافسة بـ جاءت قيمة اإلجن)  %15.44( مثّ بنسبة  ) %27.41(بنسبة 

   .)  %6.17(ويف األخري التفوق التكنولوجي بنسبة )   %6.94(اخلريي بنسبة 

  

ميكن أن نالحظ من خالل اإلعالنات أن مؤسسة هنكل تراهن يف الواقع رهانا كبريا على جـودة        
 ة، شاملةا مبفهومها وأبعادها وأصوهلا العلميذا املفهوم القدمي للجودة الّذي يركّز على خلـو  منتجا   

مـن   ) com.sigma  conseil( السلعة أو اخلدمة من العيوب أي املالئمة لالستخدام حسب جـوران  
جانب والوفاء باملتطلبات حسب املفهوم احلديث، وتعد اجلودة السالح الّذي ميكن التعامل بواسطته مع 

ذي ساعد املؤسسات الكربى مثل مؤسسة هنكل العاملية على كسـب  مستجدات العصر وتطوراته والّ
  .حصص سوقية كبرية يف أكثر من بلد من بلدان العامل 

                                       

وإىل جانب تركيز املؤسسة على جودة منتجاا من خالل إعالناا، تقوم أيضا من خالل نشاطاا       
 أضـواء   ات بتوزيع عينات جمانية على العائالت اجلزائرية لتجريبها وملس جودا بعيدا عنبترقية املبيع
هنكـل  '' بشـعارها وقد ربطت املؤسسة اجلودة )  le chatلوش  مسؤولة منتج  مع مقابلة(اإلعالنات

  .وقد سبق  احلديث عن أمهية شعار املؤسسات وتأثريه ''ضمان اجلودة 

  

باالستهالك والّذي جاء بعد اجلودة، فإنّ اإلعالنات احملللّة تضمنته بأسـلويب الكـالم    وفيما يتعلّق      
والصورة، حيث روجت إىل كون منتجات اهلنكل هي األكثر استهالكا وهـي أكثـر مـا حيتاجـه     
 املستهلكون إلشباع حاجام إشباعا جيدا أو مالئما، ويرى البعض أن االستهالك أصبح ثقافة وقد انتشر
بعد انتصار احللفاء يف احلرب العاملية الثانية وعودة ماليني اجلنود إىل بلدام ليعملوا وينتجـوا وكتبـت   



ما دمنا نعمل '' : '' تاريخ الفرح يف أمريكا : الرقص يف الشوارع '' الصحفية باربرا إيرينرايك يف كتاب 
  لبيع كثريا وننتج كثريا البد أن نستهلك كثريا، والبد أن يكون ا

'' لنكرر الشيء نفسه  والشراء شيئا مثل اإلميان بعقيدة دينية، البد أن نشتري ونرمي، ونشتري مرة ثانية
)sigma  conseil.coml.(  

ليس اإلعالن عما يشتري الناس ولكن عن '' : وكتب جريي غوديز أبو اإلعالن احلديث يف كندا       
  .'' وأكل مل نأكله ...وبلد مل نسافر إليه  ما مل يشتروا، عن رغبات مل حنقّقها،

ويوجه لإلعالنات الكثري من االنتقادات السلبية حول تروجيها لالستهالك بصفة كبرية قد تصل أحيانـا  
  .'' االستهالك التريف '' إىل دفع املستهلك إىل شراء ما ال  حيتاجه أو إىل ما يسميه البعض 

  

لية من جهة منطقية، حيث تعتقد بالتأثري غري احملدود لإلعالن وهي وجهة لكن هذه النظرة تعترب مغا      
نظر خاطئة فاإلعالن مهما أجيد التخطيط له وأحسنت صياغته يكون تأثريه حمدودا على املستهلك الذّي 

ـ  ) اخل ...نفسية ، اجتماعية ، اقتصادية ( يدخل يف التأثري عليه عوامل أخرى  د كما أنّ االسـتهالك يع
قيـمة إجيابية للمعلن، فاهلدف األساسي ألية عملية ترويج هو احلث على االستهالك هذا من جهة ومن 
جهة أخرى فإن طبيعة السلع واخلدمات املعلن عنها واستعماهلا هي الّيت حتدد سلبية هذه القيمـة مـن   

ضرورية الستعماالت احلياة اليومية إجيابيتها، فمواد التنظيف املعلن عنها من قبل مؤسسة هنكل تعد مواد 
  .لألفراد ومنه فهي قيمة إجيابية للمعلن وللمستهلك يف آن واحد 

  

منظار املستهلك يـرغم  '' ويرى االتجاه احلديث للتسويق بصفة عامة ولإلعالن بصفة خاصة أنّ        
وهذا ما يقوله جريار النيو )  9906د ، العـد  1999جريدة اجلزيرة ('' املعلن عن التساؤل عن أذواق الناس 

البد من تغيري وجهة اإلعالن برمتها  فبدال مـن  '' : حيث يرى أنه '' سوسيولوجيا اإلعالن "يف كتاب 
 1996جريار النيـو، '' النظر إىل املستهلك انطالقا من املنتوج، ينبغي علينا النظر إىل املنتوج بعيين املستهلك

   March And simon ومـارش وسـيمون    katonaأورد كل من كاتونا  وعن سلوك املستهلك) 41
يف  منادج لتفسري سلوك املستهلكني كل حسب رأيه Morganوكذا مورغان  lazarsfeldوالزار سفيلد 

  ) .80انظر أمحد عادل راشد، اإلعالن ، ( تصنيف املتغريات والعوامل الداخلة 

  

رتبطة إىل حد ما بقيمة التفوق التكنولوجي، حيث كانـت األوىل  أما قيمة اإلجناز فقد كانت م         
فيما خيص منتج لوش  1807نتيجة الستعمال الثانية وقد أظهرت من خالل إعالناا خربا واجنازاا منذ 

 )Le Chat   (كنولوجي وهذه النقطة مربوطة بقيمة املنافسةسة على . وتفّوقها التإىل جانب تركيز املؤس



شكل رقم (05) : التكرار العام للسمات

اجتماعية
ثقافية   
اقتصادية  

ات ومميزات منتجاا والّيت ال تتوفّر يف املنتجات املنافسة وغالبا ما يسمى هذا النوع مـن اإلعـالن   صف
  . باملقارن والّذي سبق وتطّرقنا إليه يف أنواع اإلعالن

  

وتأيت يف آخر الترتيب قيمة العمل اخلريي التي ظهرت بشكل كبري يف إعالن منتج إيزيس اخلـاص        
ث أطلقت عدة شركات أجنبية عاملة يف اجلزائر مبادرات خرييـة لفائـدة األيتـام و    يشهر رمضان حي

املرضى والفئات احملتاجة يف اتمع منها مؤسسة هنكل الّيت أطلقت محلة ملساعدة األيتام وقررت اقتطاع 
هيزها جبميع نسبة نقدية من مبيعات كل منتج من منتجاا لتوضع يف صندوق خاص لبناء دار لأليتام وجت

 (Mécénat)األعمـال اخلرييـة    يف تنشئتهم تنشئة عادية وسليمة، وتعد ةاملقتنيات الّيت من شأا املسامه
التغلغل يف النسيج االجتماعي واالستفادة  إحدى وسائل العالقات العامة ودف إىل متكني املؤسسة من 

  ) . 113،  اتصال املؤسسةفضيل دليو ، ( ملؤسسة من األثر االجتماعي والسياسي اإلجيايب على صورة ا

  

من كل ما سبق خنلص إىل أنّ تأكيد مؤسسة هنكل االقتصادية على هذه القيم يف العينة احملللّة يظهر       
  .لنا نوعا من التخطيط السليم و املمنهج إلعالناا وهي مسة املؤسسات الكربى 

  

  :حتليل مؤشر السمات -4-3
إنّ حتليل السمات يعطينا صورة واضحة عن وجهة موضوع اإلعالن، وقد عرف هذا األخري عرب         

مثّلت مـراحال رئيسـية   ) إخل ....اقتصادية ، اجتماعية ، اتصالية ( خمتلف مراحل تطوره أبعادا خمتلفة 
  .لدراسته 

جتدر اإلشارة إىل أننا ال نسعى إىل حتليل تـأثري  وحتريا للفهم الدقيق لتوظيفنا هلذا املؤشر يف التحليل       
إخل بقدر ما نسعى إىل تسليط الضوء على توظيف ...اإلعالن على البيئة االقتصادية واالجتماعية والثقافية

  .اإلعالن خلصوصية كل بيئة دف التنويع يف اإلقناع 
برز تناوهلا وتوظيفهـا يف إعالنـات   ) ل انظر الفصل األو( وكنا قد حددنا جمموعة من السمات       

  :مؤسسة هنكل والتي سنتعرض هلا بالتحليل فيما يلي 
  
  
  
  
  



شكل رقم  (07) : تكرار السمات يف االشهار املؤسسايت 

اجتماعية

شكر رقم  ( 06) : تكرار السمات يف إ عالن املنتج

ثقافية 

اقتصادية

اجتماعية

علمية

  
  
  

     
  
  
  

اخلاص بتبيان السمات العامة املرصودة يف العينة بروز السمة االجتماعية علـى  )  05( يبين الشكل رقم 
بنسبة ة قتصاديواال ) % 29.13( ثقافية بنسبة مثّ السمة ال)  % 31.65( غريها من السمات وذلك بنسبة 

)  % 5.03وقريبا منها السمة التارخييـة   )  % 5.39( أما التكنولوجية فقد برزت بنسبة )  % 25.89( 
  ) . % 2.87( والعلمية األضعف توظيفا بنسبة 

ـ : ومبتابعة التحليل املفصل لتوزيع السمات على موضوعي اإلعالنـات         الن منـتج، إشـهار   إع
يف )  % 12.69( يف مقابل) % 33.95( مؤسسايت، فإننا نلحظ بروز السمة الثّقافية يف إعالن املنتج بنسبة

اإلشهار املؤسسايت، وظهرت السمة االقتصادية فقط يف إعالن املنـتج يف مقابـل ظهـور السـمتني     
على )  %22.22( و )  % 23.80( عالن املنتج بنسبة التكنولوجية والتارخيية يف اإلشهار املؤسسايت دون إ
يف ) %28.83(يف اإلشهار املؤسسـايت و ) % 41.26( الترتيب، أما السمة االجتماعية فقد برزت بنسبة

  ). 07( ،) 06( أنظر الشكلني رقم ( إعالن املنتج 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  : إنّ هذه النتائج تربز لنا ما يلي 
سسة هنكل من خالل إعالناا حتاول عكس اجلانب الثّقايف للمجتمع اجلزائـري بربطهـا   إنّ مؤ      

ورغم اختالف الدارسني حول تعريف الثّقافة الوطنية من '' ملنتجاا بذوق واستهالك اتمع اجلزائري، 
ن من ممارسـة  حيث داللتها ومكوناا، فإنها تتشكّل من كل ما ينتج يف إطار جغرايف حمدد يسمى وط

 1999جملة الباحث اإلجتماعي ، ( '' دينية ولغوية، وإنتاج فني وفكري وعادات وتقاليد خاصة بكل منطقّة 
واملتتبع لواقع الثّقافة اجلزائرية يالحظ أنها ذات أبعاد خمتلفة وهي عربية ، أمازيغية ، )  42، العدد الثاين ، 

  إخل ...فركوفونية 

   

التعدد يف الثّقافات يعين بالضرورة تقسيما معينا للجمهور، وهذا ما حاولت مؤسسة هنكل  إنّ هذا      
  أن توظّفه دف الوصول إىل كل شرحية بتخصيصها وهذا ذو تأثري إجيايب، فاألفراد ينصتون 

ة القدمية، عندما يكون احلديث عنهم، فنجد يف صور اإلعالنات جتسيدا حلياة العائالت اجلزائرية يف القصب
وكذا يف منطقة القبائل ويف اجلنوب اجلزائري بعرض لقطات من احلياة اليومية الّيت تستعمل فيها العائالت 

  .املختلفة عرب مجيع مناطق الوطن منتجا واحدا يوحدها 

  

'' وقد ركّزت اإلعالنات على عرض خمتلف الرموز الثّقافية لشرائح هذا اجلمهور من خالل اللّباس       
  ''    ال بوصفه قيمة معاشية ضرورية، وإنما بوصفه صورة ثقافية هلا معانيها وهلا دالالا 

ويرى ) كما سبق ورأينا يف حتليل مؤشر اللّغة ( ومن خالل لغة اإلعالن )  99،  2005عبد اهللا الغذامي ، (
ا وتسويقها واستهالكها  جتسـيد  بعض الباحثني أنّ املنتجات بدءا بصناعتها وتغليفها وتسعريها وتوزيعه

  .لذوق ثقايفّ معين يتناسب والبىن الفكرية واملمارسات السلوكية العاكسة لثقافة جمتمع ما
  



وعلى هذا األساس أصبح من الضروري على اإلعالن اإلملام بالعناصر الثّقافية السائدة يف اتمـع        
لّ غياب مثل هذه احلقائق الثّقافية عند كـثري مـن املعلـنني     ولع'' املوجه إليه اإلعالن، ضمانا لنجاحه 

سلسلة كتب ( . '' واملتعاملني و املنتجني يف بعض اتمعات هي السبب الرئيسي يف عدم فاعلية اإلعالن 
  ). 71األمة ، العدد 

   

ظّفة، فإننا فصـلناها عـن   أما بالنسبة للسمات االجتماعية والتي شغلت احليز األكرب للسمات املو      
لتسليط الضوء على البعد االجتماعي لإلعالن حيث صورت  -وإن كانت جزءا منها -السمات الثّقافية

اإلعالنات البيئة االجتماعية للعائالت اجلزائرية والّيت جتمعها منتجات اهلنكل يف ثوب من التفاعل املؤدي 
كحاجة ضـرورية ويف هـذا   ) لوش  إيزيس ،براف،( تجاا إىل االنسجام، كما صورت اإلعالنات من

أنه من الضروري أالّ يعمل اإلعالن يف جماالت االحتياجات الزائفة التي ال متس '' الصدد يرى ماركيوز 
كما حتيلنا صور اإلعالنات عن العائالت )  38، 2005شدوان علي شيبة ، ( '' املصلحة احلقيقية للمتلقي 

األحبة إىل تأثري اجلماعات املرجعية، حيث أنّ الفرد ال يعيش وحيدا أو مبعزل عن اآلخـرين،  واجلريان و
وإنما يف إطار اجتماعي، وسط مجاعة من الناس يستمد منهم قيمه ومعايريه الّيت حيكم بناء عليها علـى  

عاليته، واتفاقـا مـع   األشياء، كما نستشف دور هذه اجلماعات يف إمداد الفرد باملعلومات عن املنتج وف
أنّ ميول األفراد واجتاهام تسـتمد مـن عضـويتهم يف    '' : Hovlandوجهة النظر هذه يرى هوفالند 

ومن جهة أخرى استخدمت اإلعالنات مسة التكافـل  )  39،  2005شدوان علي شيبة ، ( ''مجاعات معينة
لسمة باخلصوص يف شـهر رمضـان يف   االجتماعي، وهي ما مييز اتمع اجلزائري وركّزت على هذه ا

  .إعالا اخلاص بالتربع لليتامى والّذي يعد تقليدا اجتماعيا مستمدا من الدين اإلسالمي 
ويف اإلعالنات أيضا إشارة إىل تنشئة األطفال على استهالك منتجات اهلنكل بتصـويرها منتجـات          

قطة سلبية حسب بعض الباحثني كوا تشجع ثقافة ترافق العائالت عرب خمتلف مراحل تطورها ، وهي ن
  .االستهالك لدى الطّفل، فشخصيته تتكون يف املراحل األوىل للطّفولة 

  

ومن هنا جيب أن ميارس اإلعالن تأثريه من خالل خصوصية األبنية واجلماعات االجتماعية مـع         
ري ملموسة، ويعترب هذا التوظيـف للسـمات   مراعاة حدودها جيدا وإن كانت هذه احلدود متغيرة وغ

  .االجتماعية اخلاصة باتمع اجلزائري تنويعا يف أساليب اإلقناع 

  

وبالنظر إىل السمة االقتصادية إلعالنات مؤسسة هنكل نستشف أمهية اإلعالن االقتصادية بصـفة         
  .انب يقلّل من التكاليف عامة، فهو من جانب حيفّز الطّلب ويزيد املبيعات ومن ج



  اخل...وركّزت إعالنات مؤسسة هنكل على إبراز السمات التفاضلية ملنتجاا كالتركيبة، اجلودة 
  براف bref إزيس (Isis وأبرز ما ركّزت عليه هو إظهار كثرة الطّلب على منتجاا بكل أنواعها

 le chat  لوش (احية العمليره من النسة تسيطر على وهذا له ما يربمن سوق املنتجات  % 80ة، فاملؤس
مـن مـاء    %50من املنتجات املوجهة لالستعمال يف غسيل املالبس و  % 51واملوجهة لغسيل األواين، 

  ). 10065، العدد  2006جريدة الشرق األوسط ، ( اجلافيل 
  

ينة بأساليب عدة، منها التركيـز  ومنه فإنّ اإلعالن حياول التأثري على تفضيل املستهلك ملنتجات مع      
على االستعمال الواسع إىل جانب إبراز السمات االقتصادية للمنتج والتي متس السعر والتوزيع لكننا جند 
أنّ هذه السمات قد غيبت يف اإلعالنات، وهذا يعترب إجيابيا ، ألن إضافتها يعد نوعا مـن التكثيـف يف   

التشويش على فهم الرسالة، لكن هذا ال يعين أنّ اإلعالنات ال تقدم عروضا املعلومات، وهو ما يسبب 
  .خاصة بأسعار إستراتيجية حمددة بفترة معينة، تنتهي بانتهاء آجال اخلطّة التسويقية للمؤسسة املعنية 

   

حيـث ركّـز    وجند احلديث عن سعر املنتجات فقط يف إعالن واحد وهو اخلاص بالتبرع لأليتام،      
اإلعالن على اقتطاع نسبة نقدية من مبيعات كل منتج توضع يف صندوق خـاص لبنـاء دار األيتـام    
وجتهيزها جبميع املقتنيات، وهذه العملية تتم دون زيادة يف أسعار املنتجات، وتوظّف مؤسسة هنكل إىل 

جام وأسعار منتجاا حيث جنـد  جانب اإلعالنات التلفزيونية أنواعا أخرى من اإلعالن تعرف فيها بأح
على اعتباره األكثر شعبية يف السوق اجلزائرية ''  Isisإزيس '' الكثري من اإلعالنات يف اجلرائد عن منتج 

  .حسب السيد املدير العام للمؤسسة )  5339، العدد  2008اخلرب ، ( '' 
  

هنكل تركّز علـى مسـات منتجاـا    من هنا نستطيع أن نصل إىل نتيجة جزئية وهي أن مؤسسة       
  التفاضلية االقتصادية تركيزا نسبيا يف إعالنات التلفزيون، تدعمه بأشكال أخرى من اإلعالن تتميز 

  

فاحلديث عن السعر يف التلفزيون يكون يف وقت قصري جدا بينمـا يف   -إن صح التعبري  -بعدم احلركة 
  .ته يف متسع من الوقت اجلريدة ميكن اإلطّالع عليه ومقارن

  

ويف جانب مغاير ركّزت مؤسسة هنكل من خالل السمات التارخيية والتكنولوجية علـى إبـراز         
الّيت تؤثّر على طـرق  '' حصيلة خربا ومعرفتها التقنية وطرق استخدامها واستغالهلا األمثل للتكنولوجيا 

   )40، 2004حسن عبد اهللا العايد ، ( '' علومات اإلنتاج واقتصادياته وعلى تدفّق املوارد وامل



وكنتيجة الستعماهلا للتكنولوجيا ظهرت منتجاا متنوعة ومنتشرة وسهلة االستعمال وذات جودة عالية 
.  

  

أما بالنسبة للسمة العلمية التي أبرزا اإلعالنات، فما هي إالّ امتداد لسعي مؤسسة هنكل يف رسم       
 Iso عنها وعن منتجاا بتوظيف أخصائيني يدعمون علمية إنتاجها باحترام مقاييس اإليزو صورة جيدة

  )Organization International Standard   (ة املواطنني وأكثر من هذااالهتمام  واحلفاظ على صح
تطلّبت اسـتثمار   بإطار معيشتهم، وتدعم املؤسسة هذه الصورة باجنازها العديد من أعمال إزالة التلوث

وهذا إىل جانب توقيعها لعقد اجلودة امللزم باإلسراع يف )  2004الوكالة الوطنية لألنباء ( مليون دوالر  15
  .تطبيق املقاييس الدولية يف جمال التلوث ومحاية البيئة

  

تعلّقة بالتنويع يف ومن حتليلنا لسمات إعالنات مؤسسة هنكل نستنتج جزئيا صحة الفرضية الثّانية امل      
أساليب اإلقناع، حيث وظّفت املؤسسة خمتلف أنواع السمات كطعم إلقناع املستهلكني مبنتجاا مـن  
جهة، ولتعزيز صورا وكذا مكانتها من جهة ثانية بتصويرها لسمات اتمع اجلزائري مبـا خيـدمها،   

بأنها توظف خمتلف اإلمكانيـات املتاحـة   وخصوصا كوا مؤسسة أجنبية، وهذا ما يقودنا إىل احلكم 
رسـالة   -بدرجة معينة  -بالنظر إىل خصوصية اتمع، هذا من جهة ومن جهة ثانية فإن اإلعالن يعد 

اتصالية ذات حمتوى اجتماعي وثقايف ورمزي ال ميكننا إلغاؤه بأي شكل من األشكال وإالّ حتول إىل مـا  
  .يف جانبه التقين البحت يشبه سريان التيار الكهربائي 

  

  :حتليل مؤشر الفاعلني -
ك األحداث  حبيـث  خص أو اموعة اليت حتر، ويستخدم يف دراسة الشيطلق عليه أيضا اسم املمثل     

تكشف عن الشخصيات الّخصية أو الشيت يتم ّا تقوم بأعمال ركيز عليها وتقدالتميها على أ  
  

وهذا مـا  –يقوم بتشخيصهم بعيدا عن صفام  عالن يف توظيفه هلؤالء الفاعلني،اإل ، واملعروف أنّمعينة
  . يالحظ يف معظم اإلعالنات

نةد لنا من خالل لقد حتدعي الدة أطراف فاعلة يف اإلعالنات وهي راسة ست :  
  . واجلمهور الداخلي للمؤسسة، املسنون الرجل، الطّفل، جنوم اتمع، املرأة

الفاعل األساسي وذلك  تلمثّاملرأة  ن لنا أنّ، يتبياخلاص بالفاعلني)  08(  رقم  الشكلخالل ومن       
جنوم وتأيت فئة  )%  14.93(  والرجال بنسبة)  % 16.18( مثّ تأيت فئة األطفال بنسبة )%54.35( نسبة ب
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شكل رقم (08) : التكرار العام للفاعلني

وأخـريا  %) 5.8 ( لتل مثّبنسبة أق اجلمهور الداخلي للمؤسسة مثّ %)7.46: ( بنسبة معتربة بـ اتمع
1.24: ( ون بنسبة مقدرة باملسن%(.  

08(الشكل رقم ( بياين املوايل مثيل الانظر الت(  
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

وظّفت بنسبة كبرية جدا عنصر اإلعالنات  ، يالحظ أنّالل النتائج احملللّة هلذا املؤشروعموما من خ      
ات ساء كشخصيزايد املستمر يف اعتماد الن، وللتباألنثى من جهة )واد التنظيفم(لعة ، الرتباط السالنساء

و إن مل يكن للمـرأة عالقـة    أثري فيه حىتو التاملستهلك  فاعلة يف اإلعالنات من جهة ثانية للفت انتباه
  .باملنتج املعلن عنه

  

أييد واملوتوظيف املرأة يف اإلعالنات يلقى الكثري من اآلراء املتضاربة بني الته عارضة حيث يرى البعض أن
أة، وحول مراابا بصورة أو صوت األساليب يف إجناح اإلعالن، أن يكون جذّ من أهم  

 أنّ) 1318العـدد 2005،احلوار املتمدن( نجاح الّ جامعةأستاذ اإلعالم يف  ظهريتور فريد أبو هذا يرى الدك
يت يسعى الفرد مـن خالهلـا لتحصـيل    ة الّأمسالية الربع من الفلسفة املادينااستغالل املرأة يف اإلعالنات 

األرباح املاديويرى آخـرون أنّ  .خذ قضية املرأة ويعيدها إىل الوراءأظر عن القيم وهذا ما ية بصرف الن 
ذي تعرض فيـه   كل الّار عليها  ولكن املشكلة يف الشبصورة املرأة يف اإلعالنات من حيث اجلوهر ال غ

، واملرأة هي جزء من هذا اتمـع  مية، يعكس واقع اتمع يف نقطة ماائل اإلعالفاإلعالن مثل باقي الرس
  . ظهورها أمر طبيعي  وبالتايل فإنّ



ا علـى  ، فقد يكون االنتباه منصـب ود املرأة يف اإلعالن على السلعةلبعض حول تأثري وجا وخيتلف      
نتباهلعة إذا كانت مميزة وتلفت االصورة املرأة أكثر من الس.  

   

عفا يف إبداع األسـاليب  ض استخدام املرأة يف اإلعالنات يعد ، فإنّومن وجهة نظر مغايرة لألوىل      
بتسويق هـذه   تتهمة وإن كانت ول الغربيحظ أن الدوما يال ،باعتبارها أسهل طريقة لإلقناع اإلقناعية

  . االعتماد الكلي على املرأة قة يف إعالناا بعيدا عن الفكرة إال أننا جند أفكارا خالّ
، جند أن هناك حماوالت إلظهار املرأة الفاعلة يف اإلعالنات مبظهر املـرأة  ينة احمللّلة ملؤسسة هنكلويف الع
قناة ، وهذا ما اجلزائريإليه عند حتليل مسات احملتوى  تطر.  

  

تأثريات تعـرض األطفـال    راسات والبحوث من دراسةلت جل الد، فقد حتووفيما خيص األطفال      
يف  فقد أصـبح اسـتخدام الطّفـل   .لإلعالنات إىل تأثري استخدام األطفال يف اإلعالنات دف اإلقناع

اإلعالنات التوأصبح إحساس الطّ''فس و االجتماع لفزيونية ظاهرة تثري قلق علماء النجنم خطـر   فل بأنه
ياض، (''ةباألسر د مستقبله وعالقتهيهدة ) 13642العدد، 2005جريدة الرراسات األجنبيد الكثريون الدويؤي

  .و العاملية التي تضع قيودا على استخدام األطفال يف اإلعالنات
آد رأي ويؤيفولة كإعالنات ي تتفق ومتطلبات سن الطّخر ظهور األطفال مع اإلعالنات عن املنتجات الت

  . لعب األطفال واملالبس وغريها 

  
  

ركيز الكبري علـيهم  اإلعالنات قد استخدمت األطفال دون الت ، جند أنّالدراسة  ةإىل عينوبالعودة       
م األطفال يف مشـاهد  ااستخدطغى إلعالن اخلاص بدور اليتامى، فقد  اماعدا يف  ،يف معظم اإلعالنات

نويعـا يف أسـاليب   وهذا يعترب ت ،ربع من أجل بناء دار لليتامىأثري يف املستهلكني ودفعهم للتعب للتاللّ
خصيات املعروفة اإلقناع إذا ما قورن باستخدام الش.  

  

ة األمريكيـة و  ة يف الواليات املتحدل مروجنوم اتمع يف اإلعالنات ظهر ألو واستخدام مشاهري      
  ر يت نشاهدها اليوم  واختياة ملعظم اإلعالنات الّئيسيالر السمة، حىت أصبح انتشر انتشارا واسعا

شخصية دون أخرى حمكوم مبعايري عدخصية وتقبلها من قبل أكرب عـدد  ة أمهها األلفة أي مدى ألفة الش
ممكن من اجلمهور إىل جانب الشا هـي وجـود   خصية واملسألة هنا ليست مسألة انتشار وإمنّهرة أو الش
مكان داخل عقول وعواطف النـرورة  ا يف جمال اإلعالن قبوهل يعين قبوهلا العام كما ال ،أثرياس للتبالض

.ويرى البعض أن مسعة الشخصية ومصداقيتها إضافة إىل خصية أمر ضروري يثبته تاريخ وجتربة هذه الش



شكل رقم  (09) : تكرار األهداف 

هدف معريف 
هدف عاطفي 
هدف سلوكي 

القدرة على عرض املضمون بطريقة تتوافق مع املنتج واملستهلك ، فاختيار الفنانة نادية بـن يوسـف يف   
  .أة أقدر على إقناع مثيالا إعالنات مؤسسة هنكل كان العتبارها امرأة واملر

  

خصية للقيام بـاإلعالن  ذي تأخذه الشكاليف أو املقابل الّ، نضيف التالسابقة إضافة إىل االعتبارات      
، وخيتلـف املقابـل مـن    قابل قد يتجاوز ماليري الدوالراتهذا امل لع عليه من أخبار فإنّوحسب ما نطّ

ه اإلعالبما يتطل حسب ة  ألخرىشخصين وتوفره الشة خصي .  

  

      أماخلي يف جانب اإلعالنسة ا استخدام املؤسفهو غري منتشر انتشارا واسعا مقارنة جلمهورها الد ،
باستخدام الندف املؤسسة من ورائه إىل زيادة ثقتهم وانتمائهم إليها من جهـة وإىل  جوم واملشاهري، و

ا اخلارجيانسجامهار ة انطالقا من إظهاحتسني صور اخليالد.   

  

  :حتليل مؤشر األهداف -

مـة األهـداف   اهلدف العاطفي جاء يف مقد ح أنّ، توضاءة الشكل اخلاص بأهداف املضمونإن قر      
 %)34.88(ة أي بنسـبة  مر 75بتكرار  اهلدف املعريفّ يتيأ ، مثّ) %49.30(مرة ، أي بنسبة  106بتكرار 

  . %)15.81(ة أي بنسبة مر 34ر لوكي تكرلساهلدف ا ويف األخري جند أنّ
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

، كان أكثر جناحا اغ وأنه كلّما كانت أهدافه أكثر حتديدااإلعالن ال ينطلق من فر من املفترض أنّ      
عـة مـن   هولة املتوقّإعالن ليست بالس حتديد األهداف يف كلّ ا اإلشارة إىل أنّ، ومن املهم جدفاعليةو

  . تداخل طرق صياغتها البعض ، ل

  

  :إعالنات مؤسسة هنكل، تربز لنا شيئني أساسيني ة بترتيب األهداف يفقراءة النتائج اخلاص إنّ      



عن بـاقي املنتجـات   ) le chat لوش، براف، سإيزي( املؤسسة من جهة حتاول متييز منتجاا الثالثة  أنّ
هذه  ، بعد أن علق بذهن الكثريين أنّنتجات أملانية خالصةبأنّ هذه امل ، وهذا لتعريف املستهلكاجلزائرية

سة هنكـل األملانيـة مبؤسسـة أنـاد      ي كانت تربط مؤسراكة التة حبكم الشجزائري -املنتجات أملانية 
ENAD)  (ةاجلزائري نظيف ملواد الت .  

      وتبدو هذه السمة هي الغالبة يف األهداف املعرفيعي إة إىل جانب السعريف بتنوع منتجـات  ىل الت
ـ   زت بدرجة أقل على احلديث عن كـلّ ركّ -كما سبق اإلشارة إليها-سة املؤس ق بـاملنتج  مـا يتعلّ

كاخلصائص التكوينية واإلستعمالية وكذا االقتصاديي تعترب خصائص تفاضلية للمنتج ويشـترط يف  ة والت
لتنـال   ضا ،كما يشترط فيها عدم التناقمعلومات املرسل أن تكون بسيطة حىت يسهل فهمها وإدراكه

  .    ةاملصداقي

  
  
  
  
  

زت بشكل كبري علـى  سة ركّاملؤس أنّ ها هيحليل ويقري إليها التيت يؤداألخرى الّ الوجهةا مأو      
أثري يف املستهلك باعتبار أن القناعات ، انطالقا من أن اهلدف املعريف غري كاف وحده للتاهلدف العاطفي

  . ه سلوكه عامة ي توجية لإلنسان وعواطفه هي التاملعرف
  

ابة لتحريك العواطـف  ة جذّة ولفظيصور بصريبركيز يف اإلعالنات على ربط املنتجات الت وقد متّ      
ي تدفع إىل امليل إليه وتقديرهة حنو املنتاإلجيابيج والتي إىل خلق عالقة حمبة بعد أن ، وبعبارة أخرى ، تؤد

  .قة يف اهلدف املعريف كسب الثّ سعت إىل
ؤسسة مل تركز عليـه بالدرجـة   امل من خالل عرض نسبته جند أنّو، وبالنظر إىل اهلدف السلوكي      
بني األهداف الثّالثة لإلعـالن قـد    اجلمع فهناك من يرى أنّ ،ة نوعا ما، وهذه تعترب نقطة إجيابينفسها

ر ، لكونه يؤثّي إىل عكس املطلوبيؤدقصت تركيزه،ويسلبا على املتلقي ويشتلوك بطبيعة احلـال  د بالس
الفعل احملصال من املستهلك جتاه املؤسسة أو منتجا.  

  

سـة  ي تريد إحداثها يف ذهن اجلمهور املستهدف جتاه املؤسفسية التأثريات النسة التق املؤسولتحقّ      
حـل  ها متر عرب مراينة فإنتلك العروض يف آجال معاه بعض خصائص جتنفسها أو جتاه أحد عروضها أو 

لوك ميكن اعتبار اإلعـالن  ات الس، ومن هذا املنطلق وباالعتماد على نظريلتؤثّر الرسالة يف ذهن املتلقي
ها أو حافزا منب )stimulus  (من بني املنبهات األخرى التي ميكن أن حترلوكك الس.  



شكل رقم (10) : طرق حتقيق االهداف 

استماالت عقالنية
استماالت عاطفية

  

ي سبقت اهتمامـه  حظة التي يكون يف اللّعالن هو جذب انتباه املتلقي الذّما يسعى إليه اإل وأقلّ      
كلّه ،ومن خالل توفري املعلومات الكافية عن  باإلعالن مشغوال بأمور أخرى حىت يدرك مضمون اإلعالن

لـدى  )  attitudes(           جاهـات  غبـات أو االت على تغيري الر موضوع اإلعالن يعمل اإلعالن
  ).منتج أو مؤسسة (  ة القيام بفعل ما جتاه موضوع اإلعالنك قصد خلق فعل أو نياملستهل

  

  attitudesجاهـات  ، االتconnaissance  ، املعـارف  attentions اإلنتباه: (إنّ هذه املراحل       
ـ صـال  هي مبثابة وصف متدرج مليكانيزمات تـأثري االتintentions  ( الفعل أو نية القيام بالفعل   يتوالّ

  .عروفة بشكل جيدالزالت غري م

  
  

  :حتليل مؤشر طرق حتقيق األهداف -
، وباعتبار اإلعـالن رسـالة اتصـالية ذات    إنّ أية رسالة اتصالية هي رسالة إقناعية بالدرجة األوىل     

أينا يف فصل أهداف معينة، فإنه يوظّف ما خيدمه من األساليب اإلقناعية بغية حتقيق هذه األهداف، وقد ر
  اإلعالن خمتلف التعاريف املرتبطة باإلقناع واإلستماالت ،كما تطّرقنا إىل ما يتعلّق بالرسالة

اإلقناعية، وسنكتفي يف هذا التحليل بالعناصر احملددة من قبل يف استمارة حتليل احملتوى والتي قسـمناها   
ترتيـب نتـائج علـى مقـدمات،     : مناها إىل اإلستماالت العقالنية وقس: إىل نوعني من اإلستماالت 

اسـتخدام الشـعارات،   : االستشهاد بأرقام وإحصاءات والتجريب، واستماالت عاطفية وقسمناها إىل 
  .استخدام صيغ أفعال التفضيل واستخدام الرموز

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

)  %55.60: (بة بــ  جند أنّ اإلستماالت العاطفية كانت أعلى نس)  10( ومبالحظة الشكل رقم       

يف اسـتخدام الرمـوز    )% 17.28(يف استخدام الشعارات، و ) % 23.83: (وتوزعت هذه النسبة بـ 
  ويف املقابل جند نسبة) % 14.48(وجاء استخدام صيغ أفعال التفضيل بنسبة 

صـغر نسـبة   خاصة بترتيب النتائج على املقدمات، وأ) % 19.15(متعلّقة بالتجريب و ) % 24.29(  
وجمموع هذه النسب هو نسبة توظيف اإلسـتماالت  ) % 0.93(لإلستشهاد باألرقام واإلحصاءات وهي 

  . )% 44.37: (العقالنية والتي تقدر بـ 

  
  
  
  

من املعروف أنّ الفرد يتفاعل ويتعامل مع أحداث حياته ومستجداا من خالل الـتفكري العقلـي         
ل واالستنتاج جبانب املشاعر واألحاسيس التـي حتركهـا العاطفـة وامليـول     القائم على املنطق والدلي

والرغبات، وقضية العواطف ال تنفصل عن الطّبيعة اإلنسانية والفطرة البشرية، فهي التي حتمـل معـامل   
احلب والكراهية والرضا والغضب، وهذه العواطف مالزمة لإلنسان وقد تتغلب أحيانا على أحــكام  

  ل واملنطق لذا توظّف بشكل كبري يف اإلعالنات، وجندها أيضا حمورا لالنتقاداتالعق
السلبية املوجهة لإلعالنات كوا تعمل على استثارة العاطفة، وتوظّف اإلستماالت العاطفية والرمـوز   

عناصـر  والشعارات واألساليب اللّغوية وصيغ أفعال التفضيل، وكـذا استخدام غريزة القطيع وتدعم ال
ـّابقة بصورة بصرية ولفظية جذابة، ومن  الثّابت علميا أنّ التلفزيون كوسيلة إعالنية تساعد على '' الس

حممـد حممـود مصـطفى،    ('' خلق أكرب قدر من املشاركة الوجدانية وبتأثري ضخم ومباشر على الفـرد  
2004،104  (أثري العاطفي على املستهلك وهو ما فاستخدام األلوان على سبيل املثال ال احلصر يوظّف للت

فالشعار يلخص أهم احلجـج اإلعالنيـة   ''يؤخذ بعني االعتبار عند تصميم الشعارات كما سبق ورأينا 
  ). 116،  فضيل دليو، اتصال املؤسسة( '' ويلفت االنتباه يف صيغ موجزة سهلة التذكر 

  

 أنها قد حتمل جوانب إجيابية بناءة وهذا ما نستشفّه وقضية إثارة العواطف وإن انتقدت بالسلبية إالّ      
رمضان اخلاص بالتربع من أجل األيتام وهي عاطفة نبيلة أقرها القرآن الكـرمي   Isis إعالن  من خالل 

ولـيخش  '': خاطب العاطفة اإلنسانية حاثّا إياها على فعل اخلري والرفق باليتامى يف قوله تعـاىل   حينما
النسـاء،اآلية  ('' تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا اهللا وليقولوا قوال سـديدا   الّذين لو

09.(  



شكل رقم  (11): لغة االعالنات 

عربية / فرنسة 
دارجة / فرنسة 
عربية /دارجة/فرنسية 
فرنسية 
أمازغية /فلرنسية 
دارجة/فرنسية /اجنليزية
عربية /دارجة

أما توظيف البعد الرمزي فهو من أجل تقرير قيم معينة اجتماعية أو ثقافية للمنتجات مـا يضـفي         
  .على مقتنيها القيمة املستهدفة 

طفية، وظّفت اإلعالنات اإلستماالت العقالنية والّيت تدل تسـميتها  وإىل جانب اإلستماالت العا       
على طبيعتها، حيث تعتمد على خماطبة عقل املتلقّي، وتقدمي احلجج والشـواهد املنطقية،وتفنيـد اآلراء    

  .املضادة ويتطّلب ذلك االستشهاد باألرقام واألحداث الواقعية

  

ات مؤسسة هنكل أنها وظّفت ترتيب نتائج على مقدمات وهو وكما هو مالحظ من حتليل إعالن       
أسلوب شائع يف اإلقناع، فالعقل البشري يدرك كلّ ما هو منطقي وكلّ ما هو نتيجة لسـبب معـين،   

للمقارنة بني استعمال منتجات هنكل واستعمال منتجات أخرى، وتعترب هذه  بحيث وظّف هذا األسلو
دة ولكن البدعامل معها حبرص شديد حبيث يتم تصميم اإلعالن مبا يعرض مزايا  الفكرة فكرة جيمن الت

املنتجات احلقيقية للوصول إىل نتائج منطقية يسهل على املتلقي إدراكها وتصديقها، وإالّ وقع املعلـن يف  
  .وهذا ما يؤدي إىل اهتزاز الصورة املكونة عنه   (la publicité mensongère )اإلعالن الكاذب 

  :حتليل مؤشر اللّغة -
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

      غة املوظّواخلاص باللّ) 11( كل رقم من خالل قراءتنا للشفة يف إعالنات مؤسضح لنـا  سة هنكل تت
ة ، ة  دارجة فرنسـي فرنسي :ة  وتشمل نة احملللّغة املستعملة وهذا بعد االحتكام إال العيسبعة تصنيفات للّ

ة أمازيغي /ة ،عربفرنسيةي /ة دارجة ، عربي /دارجة ،ةدارجة ، فرنسي /ة فرنسي /ة إجنليزي .  



شكل رقم  (12) : لغة االعالنات 

عربية فصحى  
دارجة
فرنسية 
اجنليزية
أمازغية

دارة يف مكانة الص فرنسية احتلت/ دارجة / عربية : غة اللّ فئةح أن ل عليها توضالبيانات احملص إنّ      
سـبة  وجاءت بن)  %13.87( مث دارجة فرنسية بنسبة ) % 51.71( ثا أي بنسبة  272رتيب مبساحة الت

ـ )   %8.93( فرنسية بـ / ة و األمازيغيةغة الفرنسيمن اللّ متساوية كلّ ابقة يـأيت  وبنسبة أقرب إىل الس
جاءت فئة عربية دارجة وهي )   %8.17( وبنسبة %)  8.36: ( إجنليزية بـ/ فرنسية / ارجة تصنيف الد

ابقة أيضا نسبة قريبة من الس .  
  

لغة  دقيق لكلّة بالتن املساحة الزمنيوضعنا جدوال آخر أكثر تفصيال يبي، ولتحليل هذه النسب أكثر      
   :) 12 (كل رقم نه الشكما يبي على حدا

  

  
  
  
  
  
  
  
  

     
  

 وقبل اخلوض يف حتليل النغة يف اإلعالن من املوضوعات موضوع اللّ اإلشارة إىل أنّ جتدرابقة ، سب الس
روط الواجب الش خيصفيما  السجالوقد أثري حوهلا الكثري من ، ثنيسترعت اهتمام الكثري من الباحيت االّ

قافيـة ،  الثّ( اللة الكلمات وتوظيفها ببيئة املسـتهلك  د، ارتباط غة، تأثري اإلعالن على اللّها فيهاتوافر
  .لةوغريها من األمور ذات الص...) ة ، االقتصادي تماعيةاالج

  

غويني مثل ، حيث يرى بعض اللّغةهلما طبيعة ومكانة اللّني أوأساسي هذا اجلدل مربوط مبحورين إنّ      
 manner ريقةلوك هنا الطّونعين بالسhuman behavior  لوك اإلنساين ضرب من الس'' غةاللّ بلومفيلد أنّ

أي ) 09، 2001كرمي زكي حسام الـدين  (فق عليها ف ا أفراد اتمع طبقا ملعايري وأعراف متيت يتصرالّ
أنتمع ها وسيلة لالتصال والتواصل بني أفراد ا.  

  



عن أفكار بصيغة تعبر  اههم اجتمعوا يف أنغة وظائف عديدة اختلف يف تصنيفها الباحثون غري أنوللّ      
األكثر خطورة وتأثريا  ةاألخري هذه ة وتعدصرحية أو ضمني.   

  
  

إىل جانب (  ةاألمة ذي تقوم عليه قصلد الّالص األساس فهي ،ة اتمعغة فيما يسمى هويوتدخل اللّ      
ة على ثقافة وأعراف اتمع من خـالل عكسـها   ة بالغة فهي دالّوهذا ما أكسبها أمهي) عناصر أخرى 

1725العـدد    2006نبيل حاجي نائف ، ( ''...قافات والعقائد واملبادئنشرها للثّ''واصل وألساليب الت (. 
ـ صال اجلماهريي يؤثّن هو اإلعالن باعتباره شكال من أشكال االتثاين احملوري ال يف سـلوك  ر بشكل فع

  دون ابة جتعل األفراد يردلغته املستخدمة بطريقة جذّ وقيم اجلمهور مبا أنّ
ة أو لغـة  عادة ما تستخدم لغة أو هلجة عامي ةاإلعالنيسالة الر غة أنّدافعون عن اللّويرى امل''مجله وألفاظه

   .)51، 2004حممد حممود مصطفى . (  ''غةمما يسيء إىل اللّيمة غري سل) ة أو غري عربي( عربية 

  

عالنات وظّفت بدرجة كـبرية  حليل ، فاإلل مثبت من خالل نتائج التأي يف شطره األوهذا الر إنّ      
هذا ما تركـز عليـه   ة واألميمة منها وشرائح اتمع املتعلّ ومفهومة من قبل كلّ ة، لكوا سهلالدارجة

يون بدعـوى الوصول إىل مجهـور  يت تبث يف اإلذاعة والتلفز، وحىت أغلب الربامج الّأغلب اإلعالنات
  .واسع

  

سة هنكل حاولت على ما يبدو إعالنات مؤس ة فإنّسم بالتعدديغوي يف اجلزائر يتولكون الواقع اللّ      
ذا املؤش للّر من خالل توظيفها األخذغة الفرنسية ة املرتبطة باملوروث االستعماري واملدرجة كلغة أجنبي

رات وجودها كغنيمة حرب جيب االسـتفادة  يف أضعف مرب''ها اعتربت كما أن،أوىل يف خمتلف ااالت
  ). 2004،32بدر الدين مسعودي (  ''منها

  

      واستخدام األمازيغيظر إىل خصوة يف اإلعالن قد يكون بالنة فئة من اجلمهور وهذا يقصد إضفاء صي
نوع من التأو قد يكون بسـبب   -ع اجلمهور قصد االستمالة شخيص واالهتمام بتنوهـات وآراء  توج

ذا أنّ املسؤولني بقسم التسويق مبؤسسة هنكل من أصول قبائلية، وهذا ما متّت  ونعين القائم  باالتصال
ر تأثّية باملؤسسة ،وهذه النقطة هلا مربراا حيث أنّ القائم باالتصال يمالحظته خالل فترة الدراسة امليدان

ةبالعديد من العوامل منها االنتماءات اإليديولوجية واجلماعات املرجعي.  
  

       ا اللّأمغم من فت بنسبة تكاد تكة الفصحى فقد وظّغة العربيتها''ون منعدمة بالررمزي'' ) ين بدر الـد
ي من املفترض أن تكون يف مجيع ااالت حىت وإن كـان  ة والتغة الوطنيفهي اللّ)  32 ،2004مسعودي 



بون على حنو أفضل للغة احلوار البسـيطة  ياس سيستجالن تشري حبوث اإلعالن إىل أنّ''توظيفها بسيطا و
  ).51،  2004حممد حممود مصطفى ، ( ''واملتواضعة 

  

شر اجلمهور املستهدف مل يتم حتليله بسبب  عدم إمكانيـة حتديـده،   اإلشارة إىل أنّ مؤجتدر : مالحظة
وهذا راجع إىل نوع التصنيف املتبع حسب دورة حياة املنتج والنعدام إمكانية معرفة مرحلة حياة كـل  
منتج بالضبط سقطت إمكانية التحليل بسبب عدم مساعدة املسؤولني يف قسم التسويق علـى حتديـد   

  .تقريباملراحل ولو بال
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :نتائج الدراسة -4-8



حاولت هذه الدراسة بداية من وصف املشكلة البحثية املربزة من خـالل اإلشـكالية والتفصـيل          
إستراتيجية اإلعالن كأهم عنصر اتصايل يف عملية التسـويق  :املمكن للمتغيرين األساسيني املتمثّالن يف 

  :ياسة التسويق اإلجابة على تساؤالت حمددة خلصنا منها إىل النتائج التاليةوس

  

  : خيص موضوع اإلعالن افيم      

فقد أبرزت الدراسة من خالل العرض النظري كلّ ما هو متعلّق باإلطار املفـاهيمي واخلصـائص         
أظهر حتليل املؤشرات الدالة على طبيعـة   بينما.واألمهية وغريها من األمور ذات الصلة الواجب توافرها

إعالن املنتج واإلشهار املؤسسايت أنّ هذه األخـرية تـويل أمهيـة    :موضوع اإلعالنات والّيت قسمت إىل
إلعالن منتجاا على حساب اإلشهار املؤسسايت وهي ذا تركّز على كلّ ما له عالقة باملنتج كالتركيبة، 

نما تم يف اإلشهار املؤسسايت بإظهار تكنولوجيا املؤسسة وإجنازاا وأعماهلـا  بي...واجلودة واالستعمال
وقد سبق وقلنا أنّ هذين النوعني من اإلعالن يهدفان أساسا إىل بناء صورة ذهنية جيدة عن .غري اإلنتاجية

  .املؤسسة
جليا حنو إعالن منتجاا املتنوعـة   كما بين التحليل بطريقة ال ريب فيها عن توجه املؤسسة الظّاهر      

  . مقارنة مبا توليه من أمهية للتعريف مبؤسستها
  

  :فيما خيص أهداف اإلعالنات      
اعتمدنا على مؤشر أهداف اإلعالن والّذي أبرز من خالل حتليله صحة الفرضية الثّانية القائلة بـأنّ        

زت املؤسسـة   ركّفقد  هداف املعرفية والعاطفية دون السلوكيةعلى األتركّز يف إعالناا  مؤسسة هنكل
أثري يف املسـتهلك  ، انطالقا من أن اهلدف املعريف غري كاف وحده للتبشكل كبري على اهلدف العاطفي

باعتبار أن القناعات املعرفية لإلنسان وعواطفه هي الته سلوكه عامةي توج     .  

  

  : قناعيةفيم خيص األساليب اإل      

  

وإن كـان  .اعتمدنا  العديد من املؤشرات املتمثّلة يف مؤشر السمات القيم، الفاعلني، وكذا اللّغة       
  . ظاهرا بأنّ مؤشر طرق حتقيق األهداف كاف إلبراز هذه األساليب

ـ         ات وما متّت مالحظته هو تداخل هذه املؤشرات بعضها ببعض وإن كان تصنيف حمتواهـا يف فئ
ـّسة هنكل من أساليب وظروف    جامعة مانعة فهي تقود إىل  استنتاج أهم ما  وظّفته مؤس



تساعد يف حتقيق أهدافها، وقد رأينا هذا من خالل حتليلنا لسمات احملتوى، حيـث كشـف التحليـل    
ـ  ص محلـة  توظيف اإلعالنات خلصوصية املستهلك اجلزائري االجتماعية والثقافية وحتى الدينية فيما خي

  .التربع يف شهر رمضان
إنّ هذا التوظيف ينم عن ختطيط مدروس لإلعالنات ومنه للجانب االتصايل ككل كون اإلعـالن        

  .رسالة اتصالية يف املقام األول
  

وقبل أن نورد النتائج الّيت توصلت إليها الدراسة من املهم مبا كـان أن نشـري إىل أنّ اجلمهـور          
غري حمدد من خـالل التحليـل    -والّذي فصلنا أنواعه يف فصل اإلعالن -تهدف ذه اإلستماالتاملس

بسبب غياب املؤشرات الدالة عليه يف اإلعالنات خصوصا وأننا اتبعنا التصنيف املتعلّق بدورة حياة املنتج 
  .وهذا ما مل يدل عليه احملتوى

  

  :ومما سبق نصل إىل ما يأيت
صحة الفرضية األوىل الّيت وضعت لالختبار، حيث تبين أنّ املؤسسة تـويل أمهيـة    أثبت البحث -

  .إلعالن منتجاا على حساب اإلشهار املؤسسايت
 

كما أثبت البحث صحة الفرضية الثّانية املتعلّقة بأهداف اإلعالن، حيث ثبـت أنّ اإلعالنـات     -
 .من السلوكيةتركّز على األهداف املعرفية والعاطفية أكثر 

  

كما أثبتت الدراسة خطأ الفرضية الثّلثة واملتعلّقة بالتنويع يف أساليب اإلقناع،حيث وقفنـا مـن    -
  .خالل حتليل البيانات على أساليب متنوعة لإلقناع باحملتوى وهذا عكس ما جاءت به الفرضية

  

قعها ضمن قطاع السوق وعليه فإنّ إستراتيجية مؤسسة هنكل االقتصادية جاءت منسجمة مع مو -
  . العاملية واجلزائرية 



  
  

بعد دراستنا ملوضوع البعد االتصايل إلستراتيجية التسويق يف مؤسسة هنكل االقتصـادية بشـقّيها         
عناصره املكونة له ضمن ما يسـمى بـاملزيج    عجبمي -بأنّ لالتصال  النظري والتحليلي، نصل إىل القول

حامسا يف حياة املؤسسات، فلقد أصبح له دور مهم يف تنفيذ اإلسـتراتيجيات اخلاصـة   بعدا  -االتصايل
  .باملؤسسات ومن بينها إستراتيجية التسويق 

  

باعتبـاره   -وإذا ما فصلنا يف أبعاد هذه اإلستراتيجية، فإننا سنخلص يف األخري إىل أنّ التسـويق        
يقوم بدرجة كبرية علـى   –ألمهية يف مجيع أنواع املؤسسات تقريبا نشاطا حيويا وعلى درجة كبرية من ا

  .االتصال الفعال الّذي يربط املؤسسة ببيئتها الداخلية واخلارجية ويضمن هلا حتقيق أهدافها املرجوة

  

 التصالطور التكنولوجي يف جمال اإلعالم واسيما مع التالذي شهده العامل الكبري الّ التغير ويف ظل      
زاد االهتمام أكثر مبختلف عناصر االتصال وخصوصا باإلعالن الّذي ميثّل أحد املرتكـزات األساسـية   

جاهات حنـو  دورا بارزا يف نقل األفكار واملعتقدات وتوجيه االت فهو يلعب إلستراتيجية تسويقية فعالة،
هدف معين، ألنإضافة إىل توجيه السلوك حنـو   أو خدمةالوعي بفكرة أو سلعة  جه حنو تغيري أو بثّه يت

   .موضوع اإلعالن

  

منها اجلانـب االتصـايل   (د اجلوانب اإلعالن كنشاط متعدومن خالل هذه الدراسة وصلنا إىل أنّ       
رويج له، ويف هذا يعتمد على اإلقناع وجذب انتباه يهدف أساسا إىل عرض موضوعه والت) واالقتصادي
أثري فيهاجلمهور والتوعرض اجلوانب اإلجيابية والت ،دة ركيز عليها لتكوين وبناء انطباع وصورة ذهنية جي

  .حول موضوعه

  

ومن هذا املنطلق ميكننا القول بأنّ االتصال بصفة عامة واإلعالن على وجه اخلصوص أصبحا مـن        
املنافسة من جمرد السـعي   العوامل الّيت ال تستغين عنها أي مؤسسة من املؤسسات احلديثة،حيث انتقلت

  .   لزيادة األرباح إىل الرغبة يف خلق قنوات اتصال دائمة مع مجاهري املؤسسة
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  مسرد املصطلحات بالفرنسية
  

  Les termes Français  بالعربية املصطلحات

  Achat    شراء  

  Actions internes à mener    اإلجراءات العملية املوجهة للداخل  

  Adoption    التبين  

 Affectif    يعاطف  

 Affiches    معلّقات  

 Agence conseil en communication  وكاالت اإلعالن

 Agent de relations publiques    عون العالقات العامة  

 Annonceur  معلن

 Attention    االنتباه  

  Attitudes    االجتاهات  

 Attrait    جاذبية  

 Brochures    كتيبات  

 Chargé de relations publiques    لعالقات العامةمكلف با  

 Chiffre    رقم  

 Cible    املستهدف  

 Cognitif    معريف  

  Communication -mix    املزيج االتصايل  

      Communiqué de presse    البيان الصحفي  

 Compréhension    الفهم  

 Conatif    معريف  

 Connaissance    املعارف  

 Conseiller    النصح  

 Conseiller en relations publiques    مستشار العالقات العامة  



 Contraintes    عوائق  

  Contre Plongé  املنظور عكس الغاطس

 Conviction    اإلقناع  

 Délai    األجل  

   Dénomination orbitaire on de fantaisie    تسمية مبتكرة  

 Dépliants    ياتاملطو  

 Désir    الرغبة  

 Doses    مقادير  

 Dossier de presse    امللف الصحفي  

 Essai    التجريب  

 Evaluation    التقييم  

 Evaluation du programme    تقييم الربنامج  

 Fidélisation    الوالء  

 Force des ventes    القوة البيعية  

 Forme d’un produit ou de son emballage    و غالفهشكل املنتج   

 Hiérarchie    ترتيب معني  

 Informations ne sont pas une fin en soi    املعلومة ليست غاية يف حد ذاا  

 Intentions    الفعل أو نية القيام بالفعل  

 Intérêt    االهتمام  

 Journal ou la revue d’entreprise    صحيفة أو جريدة املؤسسة  

 La Régie  املؤسسات املكلّفة ببيع الفضاءات اإلعالنية

 Lettre    حرف  

  Lettres et chiffres    حروف وأرقام  

 Livret d’accueil    كتيب استقبال  

 Logo d’entreprise    شعار املؤسسة  

 Majeurs et interdépendante    األساسية و املتداخلة  



 Marque    العالمة  

 Mécénat    األعمال اخلريية  

 Méthode    املنهج  

 Mot détourné de son sens trésor    اسم حمول من معىن إىل آخر  

 Nom géographique    اسم جغرايف  

 Nom patronymique    اسم املالك  

 Notoriété    السمعة، الشهرة 

 Objectif affectif    هدف عاطفي  

 Objectif cognitif    هدف معريف  

 Objectif conatif    هدف سلوكي  

 Objectif de la publicité média    أهداف اإلشهار  

 Officier de relations publiques    ضابط العالقات العامة  

 Organismes de Contrôle et de Répression des  مؤسسات الرقابة وقمع الغش
Fraude  

 Performances    قدرات  

 Périodiques    الدوريات  

  persuader  أقنع
 Phase de croissance    مرحلة النمو  

 Phase de déclin    مرحلة االنطفاء  

 Phase de lancement    مرحلة تقدمي املنتج  

 Phase de maturité    مرحلة النضج  

 Plan de manoeuvre    خمطّط العمل  

 Plan marketing    املخطط التسويقي  

 Positionnement    التموقع  

 Produit    منتج  

 Proportion    األمهية املادية و املعنوية للشيء  

 Pseudonyme    اسم مستعار أو معدل   



 Publicité comparative    اإلعالن املقارن   

 Publicité de marque    اإلعالن املنتج  

 Publicité événementielle    اإلعالن أملناسبايت  

 Publicité institutionnelle    اإلشهار املؤسسايت  

 Publicité Mensongère  اإلعالن الكاذب

 Publicité subliminale    اإلعالن الالّشعوري  

 Relationniste    روالسيونيست  

 Sales promotion    تنشيط املبيعات   

 Sélectifs    معني  

 Selon l’objet    حسب موضوع اإلعالن  

 Signe complexe    إشارة مركبة  

 Signe significatif+signe+lettre canal    حرف وإشارة  

 Signe sonore    إشارة صوتية  

 Signe verbale    إشارة شفهية  

 Siquence des décisions    ترتيب القرارات االتصالية  

  Slogan    شعار  

 Sociétés de conseil    املؤسسات التي تقدم خدمات ونصائح  

 Sponsoring    الرعاية  

 Subjective    ذاتية  

  
  
  
  
  
 



  باإلجنليزية مسرد املصطلحات
  

 English  العربية
 Above The Line  فوق اخلط

اإلعالن الذّي يهدف لالستغالل  األمثل  
  دودةللموارد احمل

Advertising to conserve resources 

 American Marketing Association  مجعية التسويق األمريكية 

 Attention  انتباه

 Attitude  اتجاه

 Below The Line  حتت اخلط

  Comparative advertising  إعالنات املقارنة 

  Connaissances  املعارف

 Consumer Jury  هيئة املستهلكني

 Consumers  املستهلك الفرد 

 Coupons  الكوبونات 

 Creative message  الرسالة اإلبداعية

 Creative Mix  املزيج اإلبداعي

 Defensive  Advertising  اإلعالن الدفاعي 

 Direct Action Advertising  ةإعالن التصرفات املباشر 

 Free Samples  العينات اانية 

  Humain Behavior  نساينالسلوك اإل

 Intention  نية القيام بالفعل

 International Advertising  اإلعالن الدويل 

   ISO  اإليزو

 Letter-News  الربيد 

 Local Advertising  اإلعالن احمللي 



 Magazines  االت 

 Manner  الطّريقة

  Media/supports  وسائل اإلعالم والدعائم 

 Money Refunds  ردادعروض االست 

 National Advertising  اإلعالن الوطين 

 Newspapers  الصحف 

 Personal Selling  البيع الشخصي 

  Post-testing  االختبار البعدي

  Pre-testing  االختبار القبلي

 Primary Advertising  اإلعالن األويل 

 Primary Users  املستخدمون األوائل

  Product Concept  مفهوم املنتج

 Psychic Value  قيمة نفسية

 Push Strategy  إستراتيجية الدفع 

 Regional Advertising  اإلعالن اإلقليمي 

 Reminder and Reiforcement  اإلعالن التذكريي والتدعيمي 
Advertising 

 Selective Advertising  اإلعالن االنتقائي 

 Special Offer  عرض عمل مميز 

 Sponsoring  الرعاية 

 Stimulus  منبه 

  Story Board Test  اللّوحات الّيت حتكي قصة اإلعالن

 Synthetique Character  طابعه التركييب الصناعي 

 Target Audience  اجلمهور املستهدف

  Unique Sel Ling Proposition  عرض خاصية واحدة للمنتج

 Yea Camera Test  اختبار حركة العني

  



  يبين مساحة وتكرار موضوع اإلعالن) 02(جدول رقم 
Σ سايتموضوع                   إعالن املنتج إشهار مؤس

 االعالن
 حجم اإلعالن   

 املساحة التكرار املساحة التكرار املساحة التكرار

  )إيزيس(  Isis مهرجان ثا 38 27 ثا 01 01 ثا 39 28
  )إيزيس(  Isis ثا 42 26 ثا01 01 ثا 43 27

 ثا 32 28 ثا 01 01 ثا 33 29
Bref Hammam  )براف  

  )محام

 ثا 16 22 __ 01 ثا 16 23
Isis soles et 

surfaces  
  إيزيس أرضية ومساحات

  ) لوش(   Le chat ثا 27 20 ثا 5 10 ثا 32 30

 ثا 5 16 ثا 14 16 ثا 19 32
Le chat Final  ) لوش
  )النهائي

  ) لوش(   Le chat ثا 27 18 ثا 01 01 ثا 28 19
  )إيزيس(  Isis ثا 47 31 ثا 01 01 ثا 48 32

 ثا 3 11 ثا 37 15 ثا 40 26
Isis Ramadhan   )إيزيس 

  )رمضان
  )إيزيس(  Isis ثا 46 30 ثا 01 01 ثا 47 31

  )إيزيس(  Isis ثا 46 31 ثا 01 01 ثا 47 32
  )إيزيس(  Isis ثا 26 19 ثا 01 01 ثا 27 20
  )براف  ( Bref ثا 39 27 ثا 02 01 ثا 41 28

 ثا 43 32 ثا 03 02 ثا 46 34
Le chat Machine  

  )لوش لغسيل اآللة(

391 
506 
 Σ ثا 437 338 ثا 69 53 ثا

%100 87.23 
%  16.99 % 11.89 % 83 % 75.34 %  % 



  ار ومساحة موضوعات إعالن املنتجيبين تكر) 03(جدول رقم 

Σ ةة اجلودة االستعمال خصائص اقتصادية خصائص رمزيخصائص تكويني 
  التكرار املساحة التكرار املساحة التكرار املساحة التكرار املساحة التكرار املساحة التكرار

  05 ثا 30 08 ثا 04 07 _ _ _ 07 ثا 38 27

  08 ثا 15 04 ثا 15 05 _ _ _ 09 ثا 42 26

  08 ثا 12 07 ثا 11 02 _ _ _ 11 ثا 32 28

 06 ثا 09 04 ثا 02 05 _ _ _ 07 ثا 16 22

  03 ثا 09 05 ثا 11 03 _ _ _ 09 ثا 27 20

  02 ثا 03 04 ثا 01 01 _ _ _ 09 ثا 05 16

  04 ثا 10 04 ثا 04 02 _ _ _ 08 ثا 27 18

  07 ثا 20 04 ثا 16 02 ثا 05 04 _ 15 ثا 47 31

 _ ثا 01 01 _ _ ثا 02 02 _ 06 ثا 03 11

  07 ثا 20 03 ثا 15 02 ثا 05 04 _ 14 ثا 46 30

  07 ثا 20 03 ثا 15 02 ثا 05 04 _ 14 ثا 46 31

  02 ثا 07 04 ثا 13 04 _ _ - 09 ثا 26 19

  08 ثا 15 03 ثا 12 04 _ _ _ 12 ثا 29 27

  04 ثا 15 05 ثا 25 13 ثا 02 01 _ 09 ثا 43 32

 139 ثا 437 338
أقل من 

 ثا
  71 ثا 186 59 ثا 147 52 ثا 19 15

100% 100% 40.05% _ 4.45 % 3.79 % 15.43 % 29.34 %   % 17.50 37.12 % 21.06 %  



  يبين تكرار ومساحة موضوعات اإلشهار املؤسسايت) 04(جدول رقم 

  يبين التكرار العام للقيم) 05(دول رقم ج

Σ سةة هوية املؤسشاطات غري اإلنتاجياخلي النسة اجلمهور الدسة تكنولوجيا املؤستاريخ املؤس 
  التكرار احةاملس التكرار املساحة التكرار املساحة التكرار املساحة التكرار املساحة التكرار
 _ _ _ _ _ _ _ ثا 01 01 ثا 01 01
 _ _ _ _ _ _ _ ثا 01 01 ثا 01 01
 _ _ _ _ _ _ _ ثا 01 01 ثا 01 01

01 _ 01 _ _ _ _ _ _ _ _ 

  06 _ _ _ _ _ _ ثا 01 04 ثا 05 10
  08 ثا 01 02 ثا 01 03 _ _ ثا 04 03 ثا 14 16
 _ _ _ _ _ _ _ ثا 01 01 ثا 01 01
 _ _ _ _ _ _ _ ثا 01 01 ثا 01 01
 _ _ _ _ _ ثا 37 15 _ _ ثا 37 15
 _ _ _ _ _ _ _ ثا 01 01 ثا 01 01
 _ _ _ _ _ _ _ ثا 01 01 ثا 01 01
 _ _ _ _ _ _ _ ثا 01 01 ثا 01 01
 _ _ _ _ _ _ _ ثا 02 01 ثا 02 01
 _ _ _ _ _ _ _ ثا 03 02 ثا 03 02

  14 ثا 01 02 ثا 01 03 ثا 37 15 ثا 18 19 ثا 69 53
100% 100% 35.84% 26.08% 28.30% 53.62% 5.66% 1.44% 3.77% 1.44% 26.41%  

  ∑  العمل اخلريي  اإلجناز  التفوق التكنولوجي  اجلودة  املنافسة  االستهالك
04  01  07  __  __  __  12  

09  03  09  __  __  __  21  

02  03  08  __  __  __  13  

__  __  05  __  02  __  07  

04  03  05  03  06  __  21  

__  02  04  02  06  __  14  

03  01  05  __  __  __  09  



 

  يبين تكرار القيم يف إعالن املنتج) 06(جدول رقم 

08  03  07  __  05  __  23  

__  __  01  __  04  18  23  

08  03  07  __  05  __  23  

08  03  07  __  05  __  23  

05  01  06  __  03  __  15  

09  04  07  03  02  __  25  

11  04  05  08  02  __  30  

71  31  83  16  40  18  259  

27.41 %  11.96 %  32.04 %   06.17 %  15.44 %  6.94 %  100% 

  ∑  العمل اخلريي  اإلجناز  التفوق التكنولوجي  اجلودة  املنافسة  االستهالك
04  01  07  __  __  __  12  

09  03  09  __  __  __  21  

02  03  08  __  __  __  13  

__  __  05  __  __  __  05  

04  03  05  __  __  __  12  

__  02  04  __  __  __  06  

03  01  05  __  __  __  09  



  

  يم يف اإلشهار املؤسسايتقيبين تكرار ال) 07(جدول رقم 

08  03  07  __  __  __  18  

__  __  01  __  __  __  01  

08  03  07  __  __  __  18  

08  03  07  __  __  __  18  

05  01  06  __  __  __  12  

09  04  07  __  __  __  20  

11  04  05  __  __  __  20  

71  31  83  __  __  __  185  

38.37 %   16.75 %  44.86 %  __  __  __  100% 

  ∑  العمل اخلريي  اإلجناز  التفوق التكنولوجي  اجلودة  املنافسة  االستهالك
__  __  __  __  __  __  __  

__  __  __  __  __  __  __  

__  __  __  __  __  __  __  

__  __  __  __  02  __  02  

__  __  __  03  06  __  09  

__  __  __  02  06  __  08  

__  __  __  __  __  __  __  



  
  يبين التكرار العام للسمات) 08(جدول رقم 

__  __  __  __  05  __  05  

__  __  __  __  04  18  22  

__  __  __  __  05  __  05  

__  __  __  __  05  __  05  

__  __  __  __  03  __  03  

__  __  __  03  02  __  05  

__  __  __  08  02  __  10  

__  __  __  16  40  18  74  

__  __  __  21.62 %  54.05 %  24.32 %  100% 

  ∑  علمية  تكنولوجية  تارخيية  ثقافية  اجتماعية  اقتصادية
__  06  10  __  __  __  16  

09  07  08  __  __  __  24  

03  02  02  __  __  08  15  

04  __  __  __  __  __  04  

07  05  06  03  02  __  23  

__  02  02  05  02  __  11  



  

  يبين تكرار السمات يف إعالن املنتج) 09( جدول رقم 

05  04  08  __  __  __  17  

05  07  14  02  __  __  28  

02  26  08  __  __  __  36  

09  07  08  __  __  __  24  

09  07  08  __  __  __  24  

06  06  02  __  __  __  14  

07  04  01  02  03  __  17  

06  05  04  02  08  __  25  

72  88  81  14  15  08  278  

25.89 %  31.65 %  29.13 %  5.03 %  5.39 %  2.87 %  100% 

  ∑  علمية  تكنولوجية  تارخيية  ثقافية  جتماعيةا  اقتصادية
__  06  10  __  __  __  16  

09  07  08  __  __  __  24  

03  02  02  __  __  __  07  

04  __  __  __  __  08  12  

07  05  06  __  __  __  18  

__  02  02  __  __  __  04  

05  04  08  __  __  __  17  



  

  شهار املؤسسايتيبني تكرار السمات يف اإل) 10( جدول رقم 

05  07  14  __  __  __  26  

02  __  __  __  __  12  14  

09  07  08  __  __  __  24  

09  07  08  __  __  __  24  

06  06  02  __  __  __  14  

07  04  01  __  __  __  12  

06  05  04  __  __  __  15  

72  62  73  __  __  20  227  

31.71 %  27.31 %  32.15 %  __  __  8.81 %  100% 

  ∑    تكنولوجية  تارخيية  ثقافية  اجتماعية  اقتصادية
__  __  __  __  __  __  __  

__  __  __  __  __  __  __  

__  __  __  __  __  __  __  

__  __  __  __  __  __  __  

__  __  __  3  2  __  5  

__  __  __  5  2  __  7  



  لفاعلنياكرار تن يبي) 11(جدول رقم 

__  __  __  __  __  __  __  

__  __  __  2  __  __  2  

__  14  8   __  __  __  22  

__  __  __  __  __  __  __  

__  __  __  __  __  __  __  

__  __  __  __  __  __  __  

__  __  __  2  3  __  5  

__  __  __  2  8  __  10  

__  14  8  14  15  __  51  

__  27.45%  15.68%  27.45%  29.41%  __  100% 

  ∑  اجلمهور الداخلي  املسن  الرجل   الطّفل  املرأة  جنوم اتمع
__  09  01  06  02  __  18  

__  12  04  04  01  __  21  

__  07  02  __  __  __  09  

__  01  __  __  __  __  01  

15  14  15  04  __  05  53  

03  02  __  04  __  09  18  

__  06  01  07  __  __  14  

__  16  __  06  __  __  22  



  

  يبين تكرار األهداف) 13(جدول رقم 
اإلعالن 

األه  
  داف

  Σ  هدف سلوكي  هدف عاطفي  هدف معريف

  15  02  06  07  )إيزيس(  Isis مهرجان

Isis  )19  03  08  08  )إيزيس  

Bref Hammam  )16  02  07  07  )محام  براف  
Isis soles et surfaces  

  إيزيس أرضية ومساحات
06  04  _  10  

Le chat   )15  04  06  05  ) لوش  

Le chat Final  )11  _  04  07  )لوش النهائي  

Le chat   )10  02  03  05  ) لوش  

Isis  )20  04  13  03  )إيزيس  

Isis Ramadhan   )19  06  12  01  )رمضان إيزيس  

Isis  )18  03  10  05  )إيزيس  

Isis  )18  03  10  05  )إيزيس  

Isis  )14  01  09  04  )إيزيس  

Bref )  16  02  07  07  )براف  

Le chat Machine  ) لوش لغسيل
  )اآللة

05  07  02  14  

Σ  75  106  34  215  

__  15  04  __  __  __  19  

__  12  __  __  __  __  12  

__  12  __  __  __  __  12  

__  09  __  __  __  __  09  

__  09  12  __  __  __  21  

__  07  __  05  __  __  12  

18  131  39  36  03  14  241  

7.46 %  54.35 %  16.18 %  14.93 %  1.24 %  5.80 %  100% 



%  34.88 %  49.30 %  15.81 %  100 %  
 
  

Σ 
 الت عقالنيةاإستم إستماالت عاطفية

استخدام صيغ  استخدام الرموز
 التفضيل

االستشهاد بأرقام و  تقدمي أمثلة واقعية عاراتاستخدام الش
 إحصاءات

ترتيب نتائج على 
 مقدمات

19 02 04 04 06 __ 03 

16 03 02 04 05 __ 02 

13 __ 01 02 05 01 04 
04 __ __ 02 __ __ 02 



 يبين طرق حتديد األهداف) 14(رقم  جدول

 يبين اجلمهور املستهدف) 15( جدول رقم 
 
أوائل   املغامروناجلمهور   اإلعالن

  املشترين
الغالبية 
  املتقدمة

الغالبية 
  املتأخرة

  Σ  املتقاعسون

              )إيزيس(  Isis مهرجان
Isis  )إيزيس(              

Bref Hammam  )محام  براف(              
Isis soles et surfaces  

  إيزيس أرضية ومساحات
            

Le chat   )لوش (              
Le chat Final  )لوش النهائي(              
Le chat   )لوش (              

Isis  )إيزيس(              
Isis Ramadhan   )رمضان إيزيس(              

Isis  )إيزيس(              
Isis  )إيزيس(              

16 03 04 02 05 __ 02 

09 02 04 __ 01 01 01 

15 02 01 04 05 __ 03 

22 07 02 05 03 __ 05 

21 08 __ 07 03 __ 03 

16 03 02 04 05 __ 02 

11 01 02 07 __ __ 01 

15 01 02 03 05 __ 04 

21 02 05 03 04 __ 07 

214 37 31 51 52 02 41 
119 94 

%100 
17.28 % 14.48 % 23.83 % 24.29 % 0.93 %  19.15 %  

55.60 %  44.37 % 



Isis  )إيزيس(              
Bref )  براف(              

Le chat Machine  ) لوش لغسيل
  )اآللة

            

Σ              
%              

 

  لغة اإلعالنات يبين تكرار ) 16(جدول رقم 

   
دارجة  فرنسية/أمازيغية  فرنسية  فرنسية/دارجة/عربية  فرنسية/ دارجة  فرنسية/عربية  اإلعالن                             اللّغة   

  __  __  __  __  __  )إيزيس(  Isis مهرجان
Isis  )ثا 43  __  __  )إيزيس  __  __  

Bref Hammam  )ثا 33  __  __  )محام  براف  __  __  
Isis soles et surfaces  

  __  __  __  __  __  إيزيس أرضية ومساحات

Le chat   )ثا 33  __  ) لوش  __  __  __  
Le chat Final  )ثا 23  __  __  )لوش النهائي  __  __  
Le chat   )ثا 38  __  __  ) لوش  __  __  

Isis  )ثا 48  __  __  )إيزيس  __  __  
Isis Ramadhan   )ثا 40  __  )رمضان إيزيس  __  __  __  

Isis  )ثا 47  __  __  __  __  )إيزيس  
Isis  )ثا 47  __  __  __  )إيزيس  __  
Isis  )إيزيس(  __  __  __  __  __  

Bref )  ثا 41  __  __  )براف  __  __  
Le chat Machine  )ثا 46  __  __  )لوش لغسيل اآللة  __  __  
Σ  __  73 ثا 47  ثا 47  ثا  272  ثا  
%  __  13.87 %  51.71 %  08.93 %  08.93 %  

  يبين تكرار كل لغة منفصلة) 17(جدول رقم 
  

  Σ  أمازيغية  إجنليزية  فرنسية  دارجةعربية اللّغة  اإلعالن



  فصحى
  ثا 44  __  ثا 01  ثا 03  ثا 40  __  )إيزيس(  Isis مهرجان

Isis  )ثا 43  __  __  ثا 01  ثا 37  ثا 05  )إيزيس  
Bref Hammam  )ثا 33  __  __  ثا 01  ثا 31  ثا 01  )محام  براف  

Isis soles et surfaces  
  ثا 16  __  __  __  ثا 10  ثا 06  إيزيس أرضية ومساحات

Le chat   )ثا 33  __  __  ثا 01  ثا 32  __  ) لوش  
Le chat Final  )ثا 23  __  __  ثا 01  ثا 20  ثا 02  )لوش النهائي  
Le chat   )ثا 38  __  __  ثا 04  ثا 28  ثا 06  ) لوش  

Isis  )ثا 48  __  __  ثا 01  ثا 42  ثا 05  )إيزيس  
Isis Ramadhan   )ثا 40  __  __  ثا 01  ثا 39  __  )رمضان إيزيس  

Isis  )ثا 47  ثا 43  __  ثا 04  __  __  )إيزيس  
Isis  )ثا 47  __  __  ثا 47  __  __  )إيزيس  
Isis  )ثا 27  __  __  __  ثا 19  ثا 08  )إيزيس  

Bref )  ثا 41  __  __  ثا 01  ثا 33  ثا 07  )براف  
Le chat Machine  ) لوش لغسيل

  )اآللة
  ثا 46  __  __  ثا 03  ثا 38  ثا 05

Σ  45 ثا 526  ثا 43  ثا 01  ثا 68  ثا 369  ثا  
%  8.55 %  70.15 %  12.92%  0.19 %  8.19 %  100%  

  



  )مترجم إىل اللّغة العربية(دليل املقابلة 
  
I- ا األساسية -1 :قانوة أو خاصعمومي  

  وضعها القانوين -2  
  هدفها رحبي أم ال -3  

II - تها -1  :سبب إنشائهامهم  
  جمال نشاطها -2  
  ...سلع، خدمات: طبيعة إنتاجها -3  

III - فترة وظروف إنشائها -1         :تارخيها  
  دورة حياا، أهم مراحل تطورها، أهم األحداث الّيت طبعت     ( تطورها  -2                        
  ).مسريا    

ٍVI - اهاة -1       :توجاألهداف العام  
  أهم مراحل التطوير -2  
  فلسفتها -3  
  )التسويق، الصورة( أهم سياساا -4  

V- نظيمي وأهم وظائفه -1 :اهليكل والوظائفهيكلها الت  
  املديرية هيكل -2     
  هيكل قسم التسويق -3     

VI - صالسويق واالتعف( تقييم نتائجه –وصفه  - :الربنامج احلايل للتة والضنقاط القو.(  
  طريقة حتديد األهداف  - :حمور االتصال -أ    

  اختيار اجلمهور والوسائل -                           
  وقت                        حتديد ال -                           

  بيانات حول التسويق املباشر، وترقية املبيعات  -                     
 ...)األهداف، املناهج( بيانات عن قسم العالقات العامة  -                     
 .سسةبيانات حول دراسات املستهلك أو سبور اآلراء حول املنتج أو املؤ -                     

  األهداف - :حمور اإلعالن -ب



  ميزانية اإلعالن حبسب السنوات -                     
  كيفية اختيار وكالة إعالن -                     
  ).إعالن املنتج، اإلشهار املؤسسايت( أنواع اإلعالن بالنسبة املئوية  -                       
التلفزيـون، الصـحف،        ( ب املئوية  لإلعالنات عـرب وسـائل اإلعـالم    النس -                      

  ....)الرعاية، املعارض( وأشكال أخرى...) اإلذاعة، االّت
  .اجلمهور املستهدف من اإلعالن -  
  .حتديد معايري فعالية اإلعالن -  



 الفرنسيةباللّغة دليل املقابلة 
 

Fiche descriptive d’une organisation)( 
 

I. Son statut: 
1) Privé ou public 
2) Statut légal 
3) A but lucratif ou non 

II. Sa raison d’être 
1) Sa mission 
2) Son ou ses domaines d’activité 
3) Type de production : 

ü Produits 
ü Services 
ü Causes 
ü Impétrations 

4) Ses contributions spécifiques (gammes) 
III. Son historique 

1) Creation 
ü Moment 
ü Circonstances 

2) Evolution 
ü Stade du cycle de vie 
ü Principales phases de développement 
ü Evénements majeurs ayant marqué sa vie  

IV. Ses orientations 
1) Buts (objectifs généraux) 
2) Principaux axes de développement 
3) Philosophie (système de valeurs) 
4) Principales politiques : 

ü Marketing 
ü Image 

V. Importance relative 
1) Ressources (ex type et nombre d’employés) 
2) Chiffres d’affaires, achalandage, adhérents… 
3) Capacité d’adaptation aux turbulences environnementales : 

ü Conjoncturelles 
ü Structurelles  

VI. Structure et fonctionnement 
1) Organigramme des principales fonctions 
2) Structure de direction 



3) Identification des principaux responsables 
4) Intérêt et rôle du principal responsable en matière de 

communication 
VII. Organisation de la fonction marketing –communication 

1) Organigramme 
2) Responsabilités et taches  
3) Ressources par sous -fonction 

ü  Humaines : catégories, nombre, 
expertise, compétence 

ü Budgétaires 
ü Informationnelles : banques  de données, 

manuels, guides, cours de formation, etc. 
VIII. Programmes marketing et de communication actuels   

1) Description succincte 
2) Evaluation des résultats : forces et faiblesses. 

 
b) Informations sur le produit. 

d) Informations sur la publicité : 
 

- le budget publicitaire par année. 
- comment vous sélectionnez une agence de publicité et un média     

- les formes de pub par % : institutionnelle ; de marque . 
- la publicité sur les médias par % (télé, journaux  ,radio, publicité magazine, 
catalogue des ventes, sponsoring, la pub sur le web)et d’autres formes de pub(les 
salons, l’annuaire, les expositions,publicité par utiliser des objets :portes-
clés,agenda….pub sur le lieu de vente) 
 
- des informations sur :le marketing direct , la promotion des ventes. 
 
- des données sur le service du  relations publiques :objectifs,méthodes , cibles,   
 
- les études sur les consommateurs,ou un sondage d’opinion sur la 
marque/l’entreprise.   
 
- L’axe de communication : 
- définir les objectifs. 
- choix des cibles. 
- Timing et calendrier. 
- Mesures de l’efficacité publicitaire selon vous. 
 

 
  



  

     
سسة أن حتقّق أهدافها علـى املـدى   ال ميكن ألية مؤ تنطلق هذه الدراسة من الفكرة القائلة بأنه        

اسة يالقريب أو البعيد مهما يكن ختطيطها سليما لسياسات املزيج التسويقي، ما مل يقابله ختطيط سليم لس
يت ترتكز عليها حركة يشكّل االتصال واحدا من أهم احملاور الّحيث  االتصال وخاصة يف الوقت احلاضر

تالتشرط أس وهو معاتـطور داخل افاعل، واحلصول على اخلـربات، وتبـادل املعلومـات    اسي للت
   .وخصوصا بالنسبة للمؤسسات املختلفة

  

والّـذي يشـكّل    جاري مباشرةيف هذه الدراسة إىل االتصال الت'' البعد اإلتصايل'' وحييلنا مفهوم       
القـات العامـة، ترقيـة    الع: اإلعالن مظهره األساسي إىل جانب عناصر أخرى ال تقلّ أمهية عنه وهي

املبيعات،البيع الشخصي، ويزداد االهتمام ذه العناصر يوما بعد يوم نتيجة للتطـور احلاصـل يف بيئـة    
  .املؤسسات ورغبتها يف االستجابة هلا والتكيف معها

  

عتـرب ترقيـة   ، كمـا ت جاريةسة وعالمتها التعريف بصورة املؤسة بالغة يف التة أمهيعالقات العامفلل      
الّذي يعد هـو   على غرار اإلعالن و البيع الشخصي-املبيعات نشاطا تسويقيا على قدر كبري من األمهية 

  .عملية اتصال إقناعي تستهدف استمالة املستهلك حنو ما خيدم أهداف املؤسسة اآلخر

  

ة فعلية، لذا ركّزنا يف هـذه  ويعد اإلعالن معطى اتصاليا  وتسويقيا لذا ال ميكن اإلحاطة به إحاط      
وعليه فهذه الدراسة تتناول  .الدراسة على أهم ما قد ميثّل مرتكزا من مرتكزات إستراتيجية فعالة لإلعالن

موضوع اإلعالن كأهم عنصر من عناصر املزيج التسويقي وكيفية التعاطي معه وصـناعته وتقدميـه إىل   
ل البنائي ملضامني اإلعالن من أجل الكشف عن مراكز االهتمـام  اجلمهور معتمدين يف ذلك على التناو

وقد متّ اختيار إعالنات مؤسسة هنكل االقتصادية .واالتجاهات والقيم وكذا األساليب املوظّفة يف اإلقناع
منوذجا حتليليا من أجل الوصول إىل اإلجابة عن تساؤالت هذه الدراسة الّيت دارت حول أسلوب حتديد 

تتعلّق األوىل مبوضوع : هنكل إلستراتيجية معينة يف إعالناا، انطالقا من ثالث فرضيات أساسية مؤسسة
وختص الثّانية أهداف اإلعالن ، أمـا الثّالثـة فتتعلّـق    .اإلعالن هل هو إعالن منتج أم إشهار مؤسسايت

  .يعباألساليب اإلقناعية املوظّفة والّيت افترضنا أنها تفتقر إىل التنو
وبتطبيق منهجي الدراسة ومها املنهج الوصفي التحليلي ومنهج حتليل احملتوى باستعمال أدوات مجع      

  القصدية  الّيت مشلت كل البيانات املتمثّلة يف استمارة حتليل احملتوى واملقابلة على عينة الدراسة 
  



  
أي نصف عشرية توصلت الدراسـة إىل   2008إىل  2004إعالنات املؤسسة املبثّة عرب التلفزيون من سنة 

  :النتائج اآلتية

  

فقد أبرزت الدراسة من خالل العرض النظري كلّ ما هـو متعلّـق   : خيص موضوع اإلعالن افيم     
بينما أظهر حتليل .باإلطار املفاهيمي واخلصائص واألمهية وغريها من األمور ذات الصلة الواجب توافرها

إعالن املنتج واإلشهار املؤسسـايت أنّ  :لة على طبيعة موضوع اإلعالنات والّيت قسمت إىلاملؤشرات الدا
وهذا ما يثبت صحة الفرضـية   هذه األخرية تويل أمهية إلعالن منتجاا على حساب اإلشهار املؤسسايت

  .األوىل

  

ن خالل حتليلـه صـحة   اعتمدنا على مؤشر األهداف والّذي أبرز م: فيما خيص أهداف اإلعالن      
على األهـداف املعرفيـة والعاطفيـة دون     تركّز يف إعالناا  مؤسسة هنكلالفرضية الثّانية القائلة بأنّ 

، انطالقا من أن اهلدف املعريف غري كـاف  زت بشكل كبري على اهلدف العاطفيسة ركّاملؤس السلوكية
أثري يف املستهلك باعتبار أن القناعات وحده للتاملعرفية لإلنسان وعواطفه هي الته سلوكه عامةي توج .  

  

اعتمدنا  العديد من املؤشرات املتمثّلة يف مؤشر السـمات، القـيم   : خيص األساليب اإلقناعية افيم     
  .وإن كان ظاهرا بأنّ مؤشر طرق حتقيق األهداف كاف إلبراز هذه األساليب.الفاعلني، وكذا اللّغة

نويع يف أساليب اإلقناع،حيث وقفنا من خالل حتليل وقد أثبتت الدة الُثّانية واملتعلّقة بالتراسة خطأ الفرضي
  .البيانات على أساليب متنوعة لإلقناع باحملتوى وهذا عكس ما جاءت به الفرضية

ية وعليه فإنّ إستراتيجية مؤسسة هنكل االقتصادية جاءت منسجمة مع موقعها ضمن قطاع السوق العاملّ
  . واجلزائرية 

  
  
  
  

     
  

                       
 


