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 مقدمة

 من أقدم أوجو النشاط اإلنساين، وىو ركيزة العملية االجتماعية والوسيلة اّليت يستخدمها اإلنسان االتصال يعد
لتنظيم وتغيري واستقرار حياتو االجتماعية، حيث رافقو للتعبري عن أفكاره واستخدمو لتسيري مصاحلو، وأسهم يف ترقية 

تلفة يؤدي دوراً كبرياً يف حياة كل شخص مهما كانت الوظيفة اّليت يشغلها والعمل معارفو وتنميتها، فاالتصال بأنواعو ادلخ
اّلذي يقوم بو، وال ميكن ألية مجاعة أو منظمة أن تنشأ وتستمر دون وجود اتصال جيري بني أعضائها، ذلك أنّو نشاط 

اجلهاز العصيب اّلذي يعمل على دتاسك أساسي يف احلياة لتكوين اجملتمع وبنائو، فهو ركيزة ونواة كل تفاعل اجتماعي، و 
 وتكامل أعضائو ومؤسساتو.

ىذا السياق، يعترب االتصال من ادلوضوعات األساسية يف ادلؤسسات بشىت أنواعها، واّليت تسعى إىل حتقيق  يف
 ّليت ال ختتلف يفالبقاء واالستمرارية يف بيئة تتسم بديناميكية عالية ومنافسة شرسة، ومن ىنا تربز االتصاالت التسويقية ا

العملية االجتماعية بل ىي جزء منها رغم اخلصوصية اّليت تتميز هبا، فهي  بطبيعتها العامة، جوىرىا عن االتصاالت
حيث والسلوكية اّليت يتم من خالذلا التواصل والتفاىم والتفاعل بني ادلؤسسة وخمتلف اجلماىري ادلستهدفة يف رلتمعها، 

ال والنشاطات فيما بينهم من خالل تبادل ادلعلومات واألفكار، واّليت تكون مضمون العملية يسمح بتنظيم وتنسيق األعم
 بني ادلؤسسة واجلمهور ادلستهدف. تفاعلية تتم حوارية عملية جوىرىا يف أّّنا اعتبار على االتصالية،
 يف بيئة ادلؤسسات، احلاصلة بشكل كبري كنتيجة حتمية أملتها التطورات ادلتسارعة التسويقية االتصاالت تطورت لقد
العقد ادلاضي حتول العامل إىل ما يشبو السوق ادلوحدة يف ظل االجتاه حنو العودلة االقتصادية، إضافة إىل  فمنذ بداية

والقفزة الكربى إىل األمام لتطوير بررليات وسائل االتصال رلال تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت، التطورات ادلذىلة يف 
يف منط  ية، كما أّن القيمة اّليت أضافتها االنًتنت وبروز اإلعالم اإللكًتوين يف اجملتمع، باإلضافة إىل التغيري ادلتزايداجلماىري 

"، Facebook" ،"Myspace، مثل: "عيش ادلستهلكني، وميلهم أكثر حنو التحضر، واعتماد أساليب جديدة للتواصل
"Twitter" ،"YouTube" ،"Blogs personnelles" إجراء تغيريات يف رلاالت االتصاالت التسويقية ، أدت إىل...إخل ،
كان خرباء  ىذا مكن ادلسوقني من الوصول إىل أسواق جديدة بطرق خمتلفة جدا عن قنوات اإلعالم التقليدية. وقدو 

عملي من خالل من رصدوا ىذه التحّوالت اجلذرية، وعملوا على توظيفها بشكل  االتصال التسويقي من أوائل وأخصائيو
اّلذي يعد مبثابة تطبيق عملي للنظرة التكاملية يف العملية االتصالية، حيث يعمل "االتصاالت التسويقية ادلتكاملة"، منوذج 

على دمج أدوات االتصال التسويقي ادلتمثلة يف اإلعالن والبيع الشخصي وتنشيط ادلبيعات والعالقات العامة والتسويق 
يوحد اجلهود االتصالية، ويضمن عدم تناقضها مضموناً وأسلوباً ووسيلة، بداًل من النموذج السابق  ادلباشر يف منوذج واحد

 اّلذي كانت ىذه األدوات تعمل خاللو بصورة منفصلة.



 

00 

ــــــةمقدمـ  ـــ

 واالسًتاتيجيةالنظرية  فصول، اّليت جاءت من أجل توضيح كافة األطرمخسة إىل طبوعة ادلىذا  تقسيم لقد مت
تصال، ذلك بدًء بتقدمي حملة عن ماىية االتصال وأمهيتو يف ادلؤسسة يف الفصل األّول؛ من مث توفري فهم اخلاصة بالعملية اال

التسويقي أنواعو ومضامينو، اسًتاتيجياتو  للعملية االتصالية يف جانبها التسويقي من خالل استعراض ماىية االتصال شامل
 طبوعة.يف الفصل الثاين من ادل، والعوائق اّليت تعًتضو ادليزانية اخلاصة بووأىم العوامل ادلؤثرة عليو، إضافة إىل كيفية حتديد 

وادلتمثلة يف اإلعالن والبيع الشخصي وتنشيط  أدوات االتصال التسويقي،كما جاء الفصل الثالث منها الستعراض 
 .يارىا والعمل هبا، مع توضيح العوامل ادلؤثرة على اختوالنشر ادلبيعات والعالقات العامة والتسويق ادلباشر

جاء الفصل الرابع، ليعرض بشكل شامل التصور احلديث  وبسبب التطورات ادلهمة اّليت عرفها االتصال التسويقي
والنهج ادلعاصر لالتصال التسويقي، ادلتمثل يف "االتصاالت التسويقية ادلتكاملة"، حيث مت توضيح أىم التحوالت اّليت 

مزايا وفوائد التكامل يف أدوات  وما جيسده من واعتماده كنهج وممارسة، نشأتو وكيفية طرأت على ىذا ادلفهوم التسويقي،
 .االتصال التسويقي

تطرق إىل تكنولوجيا ادلعلومات  لالتصال، حيثلكًتوين اجلانب اإل يغطي أن ارتأينا فقد واألخري، ام اخل الفصل أّما
 تسويقي اإللكًتوين.واالتصال، وإىل الشبكات ادلعلوماتية، وكذا االتصال ال
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 يف احلياة البشرية والعالقات اإلنسانية، حيث يعترب أحد العناصر األساسية يف ىاماً  عنصراً  االتصاؿ ومازاؿ كاف
ساعد يف منو كثَت من اجملتمعات من النواحي االقتصادية، اّلذي  ىو واجلماعات األفراد بُت االتصاؿ ىذا اإلنساين، التفاعل
واحلضارية. ومع تطور ادلدينة والدولة تطّورت أساليب االتصاؿ، وظهر ذلك جليًا يف العالقات التجارية  اعيةاالجتم

 وعمليات البيع والشراء، والعالقات بُت الدوؿ.

 مفهوم االتصال9 -1
 سة تسعىدراسة االتصاؿ وإلقاء الضوء على أبعاده كظاىرة وعملية يعد من األمور اذلامة واألساسية لكل مؤس إفّ 
اذباىات وسلوكيات اجلماىَت من خالؿ ادلعلومات الصادرة عنها دبختلف أشكاذلا وعرب شىت الوسائل  للتأثَت على
 ادلتاحة. 

 تعريف االتصال9 -1.1
 لغويًا التعبَت والتفاعل من خالؿ بعض الرموز لتحقيق ىدؼ معُّت، (Communication)كلمة االتصاؿ  تعٍت

        العالقة "، دبعٌت ادلشاركة وتكوينCommuinsوالتدبَت. وىي مشتقة من األصل الالتيٍت "وتنطوي على عنصر القصد 
"، دبعٌت عاـ أو مشًتؾ. وكل ىذه Commonأو دبعٌت شائع ومألوؼ. كما أرجع البعض ىذه الكلمة إذل األصل "

 حيث ة( لتحقيق )ىدؼ/ برنامج(.ادلفاىيم توضح أّف االتصاؿ عملية تتضمن )ادلشاركة/ التفاىم( حوؿ )موضوع/ فكر 
أو تبادؿ  أو الرسالة الشفوية ادلبلغة واالسم يعٍت ادلعلومات "يّتصل"، الفعل إذل العربية اللغة يف اتصاؿ كلمة أصل يرجع

 يستخدـ ما االصلليزية أو ادلعلومات عن طريق الكالـ أو اإلشارات ...إخل. ويوجد من القواميس العربية/ األفكار واآلراء
 .1" كأحد مرادفات الفعل العريب "وصل" و"شارؾ" و"تفاعل"Communication" وكلمة "Communicate" علف

اّلذي  أّما من اجلانب االصطالحي، فهناؾ تعاريف عديدة لالتصاؿ زبتلف طبقًا ذلدؼ من يقـو بالتعريف واجملاؿ
دبعناه العاـ  رب االتصاؿاعت   حيث واىتمامو. موضعًا لتأكيده تكوفاّليت  االتصارل يبحث فيو، وتبعًا جلوانب السلوؾ

والبسيط على أنّو: "نقل أو استقاء أو تبادؿ ادلعلومات بُت أطراؼ مؤثرة ومتأثرة، على ضلو يقصد بو ويًتتب عليو تغيَت 
  .2يف ادلواقف والسلوؾ"

تتميز باالنتشار يف الزماف  الرمزي، التفاعل أنّو: "عملية اشًتاؾ ومشاركة يف ادلعٌت من خالؿب االتصاؿ عّرؼ كما
  .3استمراريتها وقابليتها للتنبؤ" وادلكاف، فضالً عن

                                                           
 .15-14، ص ص2003، اإلسكندرية: ادلكتب اجلامعي احلديث للنشر والتوزيع، االتصاؿ بُت النظرية والتطبيقىناء حافظ بدوي،  - 1
  .43، ص2002، اجلامعية ، اإلسكندرية: دار ادلعرفةاالتصاؿ اإلنساين يف الفكر االجتماعيسعد،  عليإمساعيل  - 2
 .9، ص2003، ، اإلسكندرية: دار ادلعرفة اجلامعيةاالتصاؿ واإلعالـ: تكنولوجيا ادلعلوماتسامية زلمد جابر، نعمات أمحد عثماف،  - 3
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بشكل  - ي عّرؼو  .1"استخداـ الكلمات واحلركات وغَتىا من الرموز لتبادؿ ادلعلومات"كما يعّرؼ كذلك بأنّو: 
 . 2مع اآلخرين" يؤدي إذل التواصل وإقامة العالقاتاّلذي "الفعل  :على أنّو - سلتصر
 أو معاين بُت طرؼ معلومات تبادؿ ىو عملية ديناميكية هتدؼ إذل أّف االتصاؿ القوؿ سبق، ديكن ما خالؿ من
       الوجو تعابَتاإلحياءات و  مثل غَت لفظي، أو تعبَت كتعبَت لفظي مكتوبة أو منطوقة رموز أو كلمات باستخداـ وآخر،

ديكن أف ينقل معٌت معُّت، فاالتصاؿ عملية تبادؿ للمعاين  - حياناً أ - أو حركات اليد أو اجلسم عموماً. وحىّت الصمت
 بُت شخصُت أو أكثر. فيها طرفاف، مرسل ومستقبل، والتبادؿ ال يتم إالّ إذا وقع

 خصائص االتصال9 -1.1
 وأمهيتو االتصاؿ موضوع على كما تتوقف ألخرى، مؤسسة ومن ألخرى عملية من االتصاالت تفاصيل زبتلف
 لالتصاؿ عملية أية يف توافرىا الواجب العامة واصفاتادلو  صائ اخل بياف وديكن نقلها. ادلراد والوثائق دلعلوماتا ونوعية
  :3اآليت النحو على
 ؛سليم بشكل ذلا وسلطط مسبقاً  زلددة أىداؼ على مبنياً  االتصاؿ يكوف أف 
 خلرباهتم مناسباً  االتصاؿ يكوف أف وكذلك للمعاين، فهمهم ودرجة األفراد إدراؾ مع االتصاؿ يتناسب أف 

 ؛ومعتقداهتم
 إذل تابع مرؤوس مع إداري يتصل أالّ  دبعٌت مرجعي، ذباوز ىناؾ يكوف ال حبيث ،التنظيم يف اذلرمي التسلسل إتباع 

 ؛صحيح والعكس آخر، إداري
 ؛ادلؤسسة احتياجات ضوء يف االتصاؿ يكوف أف 
 عاليتوف وزيادة االتصاؿ تقوية إذل يؤدي اجليد اإلصغاء. 
  ّا سبكن بالتارل أف تعترب عملية االتصاؿ عملية تفاعل اجتماعية سبكن من خالذلا التأثَت يف األفراد والتأثر هبم، شل

 ؛ف مع األوضاع البيئية ادلختلفةتغَت يف اذباىاهتم وسلوكهم بالتكيّ 
 ىا بدقة عند االتصاؿ وإال دلا ربويو من أشكاؿ وعناصر وأنواع وشروط جيب اختيار ، وىذا االتصاؿ عملية معقدة

 ؛ستفشل العملية االتصالية
 سلتلف  و من غَت اتمل أف يتبع األفراد رسائل يف الشكل، وادلعٌت وادلضموف يفأي أنّ  ،االتصاؿ عملية ال تعاد

 ؛األوقات

                                                           

 .23، ص2000، اإلسكندرية: الدار اجلامعية للنشر والتوزيع، كيف ترفع مهاراتك اإلدارية يف االتصاؿأمحد ماىر،  - 1 
2
 - Marc Vandercammen, Marketing: L'essentiel pour comprendre, décider, agir (2

ème
 éd), Bruxelles: De Boeck, 2002, 

p. 425. 
 أنظر: - 3

 .192، ص2010، والتوزيع الفكر للنشر دار عماف: (،4)طالتنظيم  يف واجلماعة األفراد سلوؾ وأسس ىيممفا التنظيمي: السلوؾ ادلغريب، زلمد كامل -
 .11، ص2006، البحرين: مؤسسة لورد العادلية للشؤوف اجلامعية ،االتصاالت الدولية ونظم ادلعلوماتزلمد الصَتيف، عبد الغٍت حامد،  -

http://www.umc.edu.dz/buc/catalogue/index.php?lvl=publisher_see&id=153
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 محاضرات في مقياس الاتصال

 دائم حيث ال يوجد بداية أو هناية لعملية االتصاؿ، فنحن يف عملية اتصاؿ  ،عملية مستمرة ودائرية االتصاؿ
ومستمر مع أنفسنا ومع البيئة ايطة بنا، كما ال يسَت يف خط مستقيم من شخ  آلخر فقط، بل عادة ما 

 .يف إرساؿ واستقباؿ وأخد وعطاء وتأثَت وتأثر بالرسالة االتصالية يشًتؾ األفراد مجيعاً ، إذ يشكل حيز دائري

 أنواع االتصال9 -1
 :1يلي اكم وىذا ادلعايَت، من جملموعة عاً تب أنواع، عّدة إذل االتصاؿ تصنيف ديكن

 من حيث كيفية االتصال9 -1.1
 وصلد ثالث أنواع، ىي:

 الذاتي9 االتصال -1.1.1
األساسي  ىو العملية االتصالية اّليت ربدث داخل الفرد، أي بينو وبُت نفسو، حيث يلعب فيو اجلهاز العصيب الدور

إذل العقل،  كذا التجارب اّليت يستقبلها عن طريق إحدى حواسو اخلمسيف نقل حصيلة اإلدراؾ وادلشاعر واألفكار، و 
 دلقتضيات وفقاً  التصرؼ يف الفرد اّلذي يقـو ىو اآلخر بتحليل وتفسَت ىذه ادلدركات وادلفاضلة بينها، ليبدأ بعد ذلك

 وادلستقبل يف نفس الوقت.  ىذه احلالة دور ادلرسل الفرد يف يلعب وبالتارل االستجابة،
 شخصي9 االتصال ال -1.1.1

يتم وجها لوجو بُت ادلرسل وادلستقبل، سواًء كاف ىذا ادلستقبل فرد أو مجاعة صغَتة اّلذي يقصد بو ذلك االتصاؿ 
من األفراد، وأىم ما ديّيز ىذا االتصاؿ ىو التواجد الشخصي للمرسل وادلستقبل يف وقت زلدد ومكاف معُّت دوف حواجز 

ائل اتصالية معقدة من جهة، واألثر ادلتحقق من ىذا التواجد من جهة أخرى، فضاًل عن ىذا ودوف احلاجة إذل توفَت وس
حدوث التغذية العكسية وردود الفعل مباشرة، شلّا ديكن ادلرسل من معرفة أف الرسالة قد فهمت أـ ال، وبالتارل معرفة 

 معوقات االتصاؿ وزلاولة تصحيحها أو تعديلها أو تفاديها.
 جماهيري9 ال الاالتص -2.1.1

 واسعة من ادلستقبلُت، أي اتصاؿ علٍت ومنظم عربشرحية االتصاؿ اّلذي توجو فيو الرسائل إذل  ذلكو ونقصد ب
كبَت  ىو ذلك ادلستوى من االتصاؿ ادلعٍت دبشاركة عدد، دبعٌت آخر وسائل االتصاؿ اجلماىَتية إذل عدد كبَت من األفراد.

                                                           
 أنظر: - 1

 .88، ص2014، ، عماف: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيعادلنظمات العامة بُت النظرية وادلمارسةاالتصاؿ يف بشَت عباس العالؽ،  -
 .32، ص2007، عماف: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، االتصاؿ وتكنولوجيا التعليمعبد احلافظ سالمة،  -
 .135-134، ص ص2000، : ادلكتبة األكادديية، القاىرةإدارة السلوؾ التنظيمي: رؤية معاصرةأمحد سيد مصطفى،  -
 .146، ص1998، ، عماف: دار الشروؽ للنشر والتوزيعالعالقات العامة واالتصاؿ اإلنساينصاحل خليل أبو أصبع،  -
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مثل التلفزيوف والصحف، عندما يكوف األفراد غَت  ،وعرب مصادر سلتلفة وغَت مباشرة، من األفراد يف موقف اتصارل معُّت 
  متجانسُت يف األفكار وادلعتقدات والتأثَتات.

العملية االتصالية  ا جيعلشلّ ، إف ىذا النوع من االتصاؿ ال يتم بُت مرسل الرسالة ومستقبلها، بل يتم عرب وسائل سلتلفة
وصعوبة معرفة األثر ، دةوتوفَت وسائل االستقباؿ اجليّ  ،مث اختيار الوسيلة ادلناسبة، بالرسالة بدءاً ، دة يف كل مراحلهامعقّ 

 الناتج من الرسالة كتغيَت السلوؾ أو تبٍت سلوكات جديدة.
 من حيث طريقة األداء9 -1.1

 ديكننا تصنيف االتصاؿ من حيث طريقة األداء إذل األنواع التالية:
 هي9 الشفاالتصال  -1.1.1

باستخداـ الكلمات قبل ينطوي ىذا النوع من االتصاؿ على تبادؿ األفكار، ادلعلومات واآلراء بُت ادلرسل ومست
 إخل.... ادلنطوقة، مثل ادلقابالت الشخصية، ادلناقشات، الندوات، اللقاءات، ااضرات، االجتماعات، استخداـ اذلاتف

ؼ على رد وكذا التعرّ ، لسرعة والتفاعل التاـ بُت أطراؼ االتصاؿ وقوة التأثَتو يضمن امن مزايا ىذا النوع من االتصاؿ أنّ و 
 االتصاؿ من النوع ىذا على يعاب وما ولكن فورية. وبالتارل تكوف التغذية العكسية، فعل ادلستقبل بشكل مباشر وفوري

 مع استنزاؼ الوقت واجلهد، وكذا تكلفتو ادلرتفعة. ىو تأثَت الضوضاء
 كتابي9 ال الاالتص -1.1.1
وثائق، تقارير، مستندات  بشكل سواءً ، نقل الرسائل أو ادلعاين وادلعلومات كتابياً  االتصاؿ من النوع ىذا يتضمن

ادلادة الكتابية تكوف أكثر  أفّ  االتصاؿ من النوع ىذا من مزاياو  وسبثل دالئل ثبوتية.، وتكوف يف الغالب شلضاة ،...إخل
                 ف ادلعلومات، وديكن إرساذلا إذل عدد كبَت من األفراد دوف أف حيدث أي تغيَتوسبنع التالعب وربري ،وضوحاً 

من عيوهبا االفتقار إذل لكن  ا تضمن ربديد ادلسؤولية.، كما أهنّ أو تشويش فيها، وديكن حفظها واللجوء إليها مستقبالً 
فشل ادلرسل يف التعبَت  بُت ادلرسل وادلستقبل، إضافة إذل أفّ  التغذية العكسية الفورية، وكذا افتقارىا إذل التفاعل ادلباشر

 يؤدي إذل عدـ فهم الرسالة من قبل ادلستقبل.  
 لكتروني9 االتصال اال -2.1.1

 )اإلنًتنت، اإلنًتانت االلكًتونية ىو االتصاؿ اّلذي يتضمن نقل ادلعلومات باستخداـ شبكات االتصاالت
فمثل  .مؤسبرات الفيديو، الشبكات التلفزيونية التفاعلية الصويت وااللكًتوين، والربيد لنقالة،ا اذلواتف وأجهزة ،واإلكسًتانت(

ما يعاب عليو كونو غَت متاح للجميع بسبب  إاّل أفّ ، ىذا النوع من االتصاالت يعزز االتصاالت الشفهية والكتابية
 االفتقار للمعرفة وارتفاع تكاليفو.  

 لفظي9االتصال ال -3.1.1
 ويدخل ربت ىذا النوع: االتصاؿ بُت شخصُت،، يتم عن طريق استخداـ اللغة ادلنطوقةاّلذي االتصاؿ  وىو

 االتصاؿ داخل اجلماعة، االتصاؿ بُت اجلماعات، االتصاؿ العاـ باجلمهور.
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 االتصال غير اللفظي9 -4.1.1
"رانداؿ  يرى كما اللفظي يتم عن طريق استخداـ اللغة الصامتة، وينطبق االتصاؿ غَتاّلذي وىو االتصاؿ 

 التالية: األصناؼعلى  "Randall Harrisonىاريسوف 
 مثل: تعبَتات الوجو، حركات العيوف حركات اجلسد، غَت اللفظية من اإلشارات تًتاوح حيث األداء9 رموز 

النحنحة، "شبو اللغة"، مثل نوعية الصوت، الضحك، و  ػب إذل شرحية فرعية أخرى، وىي ظاىرة تعرؼ واإلدياءات،
 واحلكة ...إخل؛

 ة  كاستخداـ ادلالبس ومستحضرات  )لغة األشياء(9 اصطناعية رموز التجميل واألثاث واألشياء الفنية والرموز ادلعربر
 نقوذلا؛اّليت عن مكانة اإلنساف، فهي رموز مكمرلة للرسالة 

 اإلعالمية خالؿ استخداـ الوسائل ىذه الرموز عن االختيارات والًتتيب واالبتكارات حيث تنبعإعالمية9  رموز 
 أف وديكنو طويلة، لقطة أو السينمائي لقطة مقربة خيتار ادلخرج أف ديكن ادلثاؿ، سبيل فعلى وتقنياهتا، إلمكانياهتا
 ادلوسيقى أو ادلؤثرات الصوتية، وقد يعيد ترتيب لقطاتو بأسلوب جديد؛ يضيف

 للوقت وادلكاف، مثاؿ ذلك، أف نًتؾ شخصًا ينتظرنا لفًتة استخدامنا  ىذه األخَتة من تنبثق حيثظرفية9  رموز
  طويلة أو صللس يف مكاف بعيد عن شخ  نعرفو وندير لو ظهرنا أو أف يتم ترتيب الزوار حسب أمهية مناصبهم

 أو اختيار مكاف معُّت لعقد اجتماع أو لقاء.

 من حيث الهدف من االتصال9 -2.1
 حسب ىذا ادلعيار، ىي:يتمّيز بُت ثالثة أنواع من االتصاؿ 

 عرضي9 االتصال ال -1.2.1
وفيو يقدـ ادلرسل معلومة بدوف أف تكوف لو نية يف ذلك أو بدوف أف تكوف يف اعتباره. وىنا ال يكوف تركيب 

 رسالة، ولكن ادلستمع يذىب إذل تفسَت بعض ادلؤشرات احلاملة دلعلومات ال تكوف حتماً واعية لدى ادلرسل.

 ألداتي9 االتصال ا -1.2.1
وىو يستجيب إذل غاية أو ىدؼ، حيث هتدؼ الرسالة فيو إذل إحداث أثر أو رد فعل ادلستقبل، وىناؾ تشكيل 

 التحكم يف الرسالة شيء أساسي. عن البحث االتصاؿ يكوف من ىذا النوع وتكييف للرسالة حسب ىذا التأثَت. ويف

 تستهالكي9 االتصال اال -2.2.1
 ادلتخاطبُت، أو ادلتصلُت حوافز يعرض فهو بإظهار حالة عاطفية، ادلرتبطة التبادالت كل على االتصاؿ ىذا يعتمد

 و.بوىم معنيوف  اّلذين يعيشوف ىذا االتصاؿ،
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 من حيث الجمهور المستهدف والرتسالة9 -3.1
جو وقد وا ديكننا احلديث عن أنشطة االتصاؿ ادلختلفة حسب طبيعة اجلمهور ادلستهدؼ والرسالة ادلوجهة إليو،

دارسو االتصاؿ مصطلحات عديدة، مثل: االتصاؿ عرب الثقافات، االتصاؿ الدورل، االتصاؿ السياسي، االتصاؿ 
من االتصاؿ ادلهٍت كاالتصاؿ الصحي، واالتصاؿ  التنظيمي، االتصاؿ البيئي، االتصاؿ السياحي. باإلضافة إذل أنواع كثَتة

 الًتبوي، واالتصاؿ العلمي، واالتصاؿ الزراعي.

 9في المؤتسسة االتصال الداخلي -2
 سليم داخلي اتصاؿ نظاـ وجود أفّ  واضحة، كما أمهية لو ادلؤسسات يف الداخلية االتصاالت تلعبواّلذي  الدور إفّ 
 يستطيع كما بشكل سليم، ادلشكلة أو ادلوقف بتحليل القياـ يستطيع ادلسَت ألفّ  أىداؼ ادلؤسسة، لتحقيق ضرورة وفّعاؿ
 لكن احلل، ذلك على والنتائج ادلًتتبة التوقعات كل مع حساب جوانبو كل من ادلوقف لذلك مناسبو  مالئم حل وضع
 نتائج عليو مكلفاً جداً، ويًتتب ذلك اخلطأ يكوف وقد االتصاؿ الداخلي، عملية يف خطأ ىناؾ إذا كاف يفشل كلو ذلك

 للمؤسسة. سلبية بالنسبة

 مفهوم االتصال الداخلي9  -1.2
اخلي عرّفو الكثَت من الباحثُت بتعابَت سلتلفة، لكنها ترمي مجيعها إذل نفس ادلعٌت. حيث يعّرؼ على االتصاؿ الد

أنّو: "رلمل النشاطات واألعماؿ ادلتخذة إلحداث وخلق عالقات مستمرة بُت األشخاص وربقيق التواصل مع بعضهم 
ادلؤسسة، وكذا الزيادة يف اإلنتاج، فبفضلو ديكن  البعض، هبدؼ خلق جو من االستقرار والثقة بُت القمة والقاعدة داخل

تسبب آثار سلبية اّليت ذبنب عّدة مشاكل على مستوى ادلؤسسة، كاإلضراب عن العمل، التأخر عن العمل والالمباالة 
 .1للمؤسسة"
تتم يف شكل اّليت "رلموعة العالقات الشاملة لكل رلاالت التفاعل التنظيمي، و  يعّرؼ االتصاؿ الداخلي بأنّو: كما

حبوزهتا بغية تسهيل اّليت  الوسائل كل بإدماج وذلك االتصاؿ(، تعبَت رمسي مقصود للمؤسسة )بصفتها القائمة بعمليات
عملها الداخلي وتسيَت تكوين صورة معّينة تنتج عن نشر شخصية زلددة تنسجم مع واقعها وانتصاراهتا وأىدافها 

  .2وأحاسيسها وطلبات زليطها"
يسمح بانتقاؿ ادلعلومات بُت ادلوظفُت، اّلذي  "النشاط ديثل: االتصاؿ الداخلي أفّ  القوؿ ديكن ،بتعبَت آخر

 األقساـ، واإلدارات داخل ادلؤسسة بغرض ربقيق األىداؼ التنظيمية ادلسطرة".
 

                                                           
 .14، ص1992، ، اجلزائر: ادلؤسسة الوطنية للكتابوالتنظيم الصناعيأسس علم النفس  ،العشوي مصطفى - 1
 .87، ص2003، ، القاىرة: دار الفجر للنشر والتوزيعادلؤسسة: إشهار، عالقات عامة، عالقات مع الصحافة اتصاؿ فضيل دليو، - 2
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 وظائف االتصال الداخلي9  -1.2
سلتلف وحداهتا، وبينها  بُت ادلعلومات وتبادؿ إيصاؿ خالذلا من يتم اّليت الوظائف من العديد ادلؤسسة داخل لالتصاؿ

سلوؾ الفئة ادلستهدفة بالعملية  وبُت زليطها اخلارجي، كما قد تكوف ىذه الوظائف أكثر تأثَتًا يف توجيو وربفيز ومتابعة
 :1يلي االتصالية. وديكن إمجاؿ ىذه الوظائف كما

 وظيفة االتستماع9 -1.1.2
ئل عديدة كسرب اآلراء واالقًتاحات، واّليت تساعد على انتقاؿ ادلعلومات بُت بإنشاء وسا ادلؤسسة قياـ يف وتتجلى

العماؿ وادلسؤولُت من خالؿ تقدًن العماؿ النشغاالهتم وآرائهم إذل اإلدارة العليا، إاّل أّف صلاح وظيفة االستماع مرىوف 
 دبدى اىتماـ اإلدارة العليا بتلك االنشغاالت واآلراء.

 م9وظيفة اإلعال -1.1.2
أصبحت ادلؤسسة ادلعاصرة تتوفر على وسائل متعددة )مكتوبة، مسعية وبصرية( تستعملها بطريقة عقالنية يف إعالـ 

 العاملُت لديها بكل ما جيري يف مؤسستهم.
 الوظيفة اإلمدادية9 -2.1.2

ن وتؤمن ال ديكن ألي مؤسسة مهما كاف حجمها ونوعية نشاطها أف تستمر دوف تبادؿ للمعلومات، وحىت تضم
ادلؤسسة فعالية ىذا التبادؿ عليها إلزاميًا التنبؤ باحلد األدىن ذليكلها التنظيمي اّلذي يساعد من جهة على وضع الشكل 
والصورة الواضحة للمؤسسة، ويسمح من خالذلا بالسَت اجليد لشبكة ادلعلومات ادلرتبطة بوحداهتا ادلختلفة من جهة 

 أخرى.
 وظيفة التسيير9  -3.1.2
 ىذه الوظيفة على أكمل وجو يقـو مسؤولو اإلدارات بإنشاء نظاـ للمعلومات لدمج كل ادلعلومات اخلاصة لسَت

بادلؤسسة، حىت يتم إشراؾ مجيع العاملُت فيها يف عملية االتصاؿ، لضماف ترابط وتطابق الوحدات اإلدارية مع األىداؼ 
 مة للعمل، وغالباً ما تسند ىذه الوظيفة إذل مديرية ادلوارد البشرية.االتصالية الداخلية ادلوضوعة، ومرافقتها بالوسائل الالز 

 الوظيفة االقتصادية9  -4.1.2
 :من خالؿتعمل العملية االتصالية لتحقيق أىداؼ الوظيفة االقتصادية داخل ادلؤسسة 

                                                           
 أنظر: - 1

 .16، صمرجع سبق ذكره زلمد الصَتيف، عبد الغٍت حامد، -
- Liliane Demont-Lugol et al., Communication des entreprises: Stratégies et pratiques (2

ème
 éd), Paris: Armand 

Colin, 2006, pp. 214-215. 
- Marie-Hélène Westphalen, Communicator: Le guide de la communication d'entreprise (3

ème
 éd), Paris: Dunod, 

1998, p. 100. 

https://www.decitre.fr/auteur/1155842/Liliane+Demont+Lugol
https://www.chapitre.com/p/marie-helene-westphalen,419201.aspx
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 نفس القيم ومشاعر يف ادلؤسسة من أجل االعتماد على فريق ملتحم ومتضامن يتقاسم  العاملُت األفراد وتوحيد مجع
 ؛االنتماء للمؤسسة

 ؛وربفيزه على نشر صورة قوية ذلا تنظيم فريق ناجح وفخور بانتمائو للمؤسسة 
 يف عالقاهتا مع عمالئها  السهر على دمج وعود وانشغاالت ادلؤسسة بسلوؾ العاملُت يف الداخل وباخلارج

 والتزاماهتا االتصالية اذباه ادلؤسسات العاملة معها.
 الوظيفة االجتماعية9  -5.1.2
غَت مباشرة مع  أو أمهية الوظيفة االجتماعية داخل ادلؤسسة عن طريق اتصاؿ ادلستخدمُت بطريقة مباشرة تتجلى

وطموحاهتم وادلطالبة حبقوقهم االجتماعية )شروط العمل، الشروط الصحية واألمن، تنظيم  أراءىمرؤسائهم إلبداء 
عاتق شلثلي ادلستخدمُت الذين يسهروف جاىدين على  ما تًتؾ ىذه ادلبادرة على وغالباً (، .إخلالعمل، األجور، الًتقيات..

داخل ادلؤسسة، والرد على انشغاالهتم بادلعلومات   وتنميتهم وتوفَت ذلم جو اجتماعي مالئم، إدماج ادلستخدمُت
ما يكوف ربت مسؤولية مديرية  صاالت غالباً ىذا النوع من االت واألدلة والقوانُت الواضحة، وعليو فإفّ ، االجتماعية الالزمة
 ادلوارد البشرية.

 وظيفة التخطيط9  -6.1.2
تظهر أمهية االتصاؿ يف ادلؤسسة من خالؿ التخطيط للحصوؿ على ادلعلومات والبيانات الالزمة، مع دراسة 

 ادلشكالت واستنباط ادلؤشرات والتنبؤ هبا.
 وظيفة التنظيم9  -7.1.2
ادلعلومات  سبدىا بالبيانات الالزمة وتبادؿاّليت شرايُت احلياة  يف اذليكل التنظيمي لكل مؤسسةخطوط االتصاؿ  سبثل

 وإداراهتا ادلختلفة. قطاعاهتا الوظائف يف ادلؤسسة ويف وتباين بُت عناصر التنظيم يف ضوء تعدد
 وظيفة التوجيه9  -8.1.2
ة وادلرسومة، وكذا إرشادىم بصورة مستمرة إذل الكيفية تعٍت ربريك سلوؾ العاملُت لتحقيق األىداؼ ادلتوقعواّليت 

  ادلتميز.سَّت وسبثل إحدى مواصفات ادل، التوجيو من مهارات اإلدارة سبكنهم من ذلك، وتعترب مهاراتاّليت 
 وظيفة التركيب والتنسيق9 -1.2..1

تالؼ بُت ما يعيشو تعمل ادلؤسسة على التنسيق بُت االتصاؿ الداخلي واخلارجي حىت ال حيدث خلل أو اخ
   العماؿ وصورة ادلؤسسة خارجياً.

 وظيفة الرقابة9  -11.1.2
لالتصاؿ يف ادلؤسسات ىي استخداـ االتصاؿ   الوظيفة األكثر شيوعاً  فإفّ  إذل الوظائف السابقة الذكر،باإلضافة 
 وذلك من خالؿ مسامهتو يف ربقيق اآليت:، كوسيلة رقابة
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 ؛تستخدـ لتقييم النتائجاّليت و ، ويات اإلدارية ادلختلفةتوفَت ادلعلومات الالزمة للمست 
 ؛توفَت ادلعلومات إلدارة ادلؤسسة لتسيَت مواردىا بدرجة عالية من الفعالية 
 ؛توفَت البيانات وادلعلومات الالزمة للتخطيط ادلستقبلي 
 ؛توفَت ادلعلومات للجهات اخلارجية ذات ادلصلحة لتكوين انطباع سليم عن ادلؤسسة 
 ربد من اّليت والعوامل ، ومدى تقدمها، اإلدارية اإلحساس الصادؽ عن نشاط ادلؤسسة كافة ادلستويات  منح

 .فعاليتها

 أهداف االتصال الداخلي9 -2.2
 :1فيما يلي االتصاؿ الداخلي يف ادلؤسسةتلخي  أىداؼ  ديكن

 ؛شلّا يؤدي إذل زيادة التفاىم والثقة بُت الرؤساء والعماؿ، إعالـ العاملُت 
 ؛ربفيز العاملُت 
 ؛تنسيق األفعاؿ 
 ؛تغيَت التصرفات والعقليات 
  ذبنيد رلموع العاملُت حوؿ ىدؼ أو مشروع ما؛ 
 إعطاء معٌت داخلي للصورة اخلارجية للمؤسسة؛ 
 وربسُت اإلنتاجية؛ خلق روح الفريق 
 انسجاـ اذليئة ادلسَتة حوؿ األىداؼ لتسمح برفع االلتباسات؛ 
 لية للمؤسسة مع بعضها؛ربط كافة ادلكونات الداخ 
 أي شائعات ومعوقات تواجو ادلؤسسة؛ مواجهة 
 ،ادلختلفة يف ادلؤسسة؛ اإلدارات وبُت ربسُت األداء والتبادؿ الفكري بُت الرؤساء وادلرؤوسُت 
  والتقارب بُت األفراد واجلماعات؛ االحتكاؾخلق فرص 
 تعًتض العملية االتصاليةاّليت وائق ادلعلومات والفهم الضروري للجهود اجلماعية بإزالة الع تنمية. 
 
 

                                                           
 أنظر: - 1

، رسالة ماجستَت مكانة االتصاؿ الداخلي يف ادلؤسسات االقتصادية العمومية اجلزائرية: دراسة حالة شركة األكياس والصناديق لوادي السّمارحورية شريط،  -
 .140-139، ص ص2000ـو السياسية واإلعالـ، جامعة اجلزائر: اجلزائر، غَت منشورة، كلية العل

 .15-14مرجع سبق ذكره، ص ص ىناء حافظ بدوي، -
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 أنواع االتصال الداخلي9  -3.2
 :1يلي افيم أمهها ديكن ذكر معايَت، عّدة وفق ادلؤسسة يف الداخلي االتصاؿ يقسم

 حسب الرتسمية9 -1.3.2
 يصنف االتصاؿ الداخلي وفق ىذا ادلعيار إذل نوعُت رئيسيُت، مها:

 االتصال الرتسمي9  -أ 
 البناء حيددىااّليت  وادلسارات القنوات ويتبعربكم ادلؤسسة، اّليت يتم يف إطار األسس والقواعد ي اّلذوىو االتصاؿ 

 جلميع ومعروفة واضحة ووسائلها تكوف ىذه االتصاالت سارية وفّعالة جيب أف تكوف مجيع قنواهتا ولكيالرمسي.  التنظيمي
يقـو باالتصاؿ إال  سب زبطيط السلطة ادلسؤولة، أي أف الح أف تتم وجيب ادلؤسسة، إطار ىذه داخل ادلوجودين األعضاء

  من ىو سلت  بذلك.
 واخلطابات االجتماعات الرمسية، والتقارير، ادلذكرات ادلنشورات، ادلواثيق، طريق عن االتصاؿ من النوع ىذا وحيدث
منو مرتبطة  وتصبح حركة االتصاؿ باذليكل التنظيمي، مرتبطة تكوف اذباىات على حركتو يف يعتمد وىو ادلكتوبة. واألوامر

باذليكل التنظيمي للعمل، ومنو فالعالقات يف ىذا النوع من االتصاؿ تكوف بعيدة عن الطابع الشخصي، كما أهّنا مقيدة 
 دبجموعة من اللوائح.

 االتصال غير الرتسمي9  -ب 
من يتم بأسلوب غَت رمسي. ف إذ اددة لالتصاؿ، الرمسية ادلسارات حيدث خارج لكونو نظراً  االسم، هبذا ويعرؼ

سلتلف ادلؤسسات حوؿ أمور تتعلق باألفراد، وأمور عامة ترتبط  يف والشائعات ادلالحظ يوميًا انتشار األخبار وادلعلومات
 .ا ال زبضع ألي تنظيم رمسي أو رقابةدبيداف العمل وما يتصل بو، إذ أهنّ 

 شاعات كاذبة، وقد يكوف من الصحيح أّف اإلشاعاتيتبادر إذل الذىن أف االتصاؿ غَت الرمسي ىو رلرد إ قد
الكاذبة تتناقل من خالؿ االتصاؿ غَت الرمسي، غَت أّف ىناؾ معلومات أخرى صحيحة جيري نقلها بواسطة قنوات 

 سطةبوا ادلنقولة ادلعلومات من الكثَت من الدراسات ادليدانية اإلدارية تشَت إذل أف أكرب نسبة بل إفّ  الرمسي، غَت االتصاؿ
 ملحوظة من الدقة، وىي ليست إشاعات كاذبة. قنوات االتصاؿ غَت الرمسي ادلتمتعة بدرجة

                                                           
 أنظر: - 1

 .62-61، ص ص2009، عماف: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، أساسيات االتصاؿ: مناذج ومهاراتمحيد الطائي، بشَت العالؽ،  -
 .154-153، ص ص2005، ، عماف: دار احلامد للنشر والتوزيعتطور الفكر واألنشطة اإلداريةصبحي جرب العتييب،  -
 .154-153، ص ص2000، عماف: دار وائل للنشر والتوزيع، مبادئ االتصاؿ الًتبوي اإلنساينعمر عبد الرحيم نصر ا،  -
 .266-265ص ص ،1999 احلديث، اجلامعي ادلكتب القاىرة: ،جتماعيةاال مدخل إذل إدارة ادلؤسسات إدارهتا: وأسس ادلنظمات كشك، هبجت زلمد -
 .69، صمرجع سبق ذكره زلمد الصَتيف، عبد الغٍت حامد، -
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 االتصاالت أىداؼ بالضرورة ليست مع أىداؼ أّف االتصاؿ غَت الرمسي نوعاف: األّوؿ، يتفق القوؿ ديكن وعليو،
يلقى  السبل أمامو. أّما النوع الثاين، فهو الينبغي على ادلديرين تشجيعو وتسهيل اّلذي لكّنو يعززىا، وىو النوع  الرمسية،

 تأييد ادلدراء، بل وحياوؿ أغلبهم زلاربتو ظناً منهم أنّو يعّطل انسياب االتصاالت الرمسية، ويعرقل بلوغ أىدافها.
كوهنا  من أىم وسائل سباسك اجلماعات غَت الرمسية وبعث اىتماماهتا بالعمل، ذلك تعترب االتصاالت غَت الرمسية

ىذا ما ، فهو ديتد وينتشر داخل ادلؤسسة بصرؼ النظر عن اذليكل التنظيمي، م بطريقة غَت مرتبطة بالتنظيم الرمسيتت
، بل لًتتيب معُّت  جعل الرسالة االتصالية دبا فيها من بيانات ومعلومات سبتاز بسرعة احلركة وكثرة التغيَت وال تسَت طبقاً 

 .تتسَت يف كل االذباىات وعلى كل ادلستويا
 أمهها ما يلي:، ة أمناطوتأخذ االتصاالت غَت الرمسية داخل ادلؤسسة عدّ 

  9من أكثر األمناط الشائعة يف االتصاالت غَت الرمسية، حيث يتوذل فيها شخ  واحد  تعداالتصاالت العنقودية
اص من األشخ نة إذل أشخاص آخرين، أو يتم نقل ادلعلومات من شخ  إذل عدد قليلمهاـ بث رسالة معيّ 
 ؛وىكذا، والذين بدورىم يقوموف بتمرير ادلعلومات إذل آخرين مشكلُت بذلك سلسلة عنقودية، بشكل انتقائي

 9أو ادلؤسسات اخلدميةبشكل خاص يف ادلؤسسات الصغَتة جداً  يعد ىذا األسلوب شائعاً  اإلدارة بالتجوال ، ،
 ؛التعامل معهم بشكل غَت رمسيما يشعر الزبائن باالرتياح عندما يتم  مثل الفنادؽ، حيث غالباً 

 حيث ينقل ادلرسل إذل ادلستقبل معلومات ذلذه السلسلة أي منط زلدد لالتصاؿ، ال يوجداالجتماعية9  السلسلة 
 أو اطلعوا فعالً  نة، مث يقـو ادلستقبل بدوره بنقلها إذل اآلخرين، وبذلك يكوف بعض األفراد قد مسعوار معيّ باوأخ

 ا قد يكوف آخروف دل يطلعوا عليها. على ىذه ادلعلومات، بينم
عن اإلطار الرمسي اّلذي حيكم  وبعيداً ، االتصاالت غَت الرمسية تعرب عن انتشار العالقات الشخصيةوعليو، ف
 ولعل الداخلية، االتصاالت التنظيمية داخل ادلؤسسة، واّليت ترى إدارة ادلؤسسة كوهنا خروج عن ادلألوؼ لصيغ ادلستويات

 انتشار ىذه االتصاالت ىو وجود اجلماعات الصغَتة داخل ادلؤسسة اّليت تنتمي إذل فئات ومعتقداتما يشجع على 
ادلختلفة، أو ديكن  السيطرة على العمليات االتصالية ادلؤسسة يصعب عليها أحيانا نة خيتلفوف هبا عن اآلخرين، أو أفّ معيّ 
اخلروج عن  ا يستوجب يف بعض األحيافاالتصاالت، شلّ ربدث يف ظل ضعف نظاـ الرقابة اإلدارية أو ضعف فعالية  أف

 اإلطار الرمسي يف االتصاؿ دلقتضيات العمل.
يف  ربدث ا مسألة طبيعيةبل أهنّ ، عن النظاـ أو اإلدارة مثل ىذه االتصاالت جيب أف ال تعتربىا ادلؤسسة خروجاً  إفّ 
ا كحقيقة وصيغة موجودة وتوظفها لصاحل أعماذلا من الضروري أف تتعامل إدارة ادلؤسسة معه، وعليو .ادلؤسسات أغلب

 إذل جنب. وأىدافها وتفعيلها مع عملية االتصاؿ الرمسية جنباً 
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 شكل االتصال9حسب  -1.3.2
 االتصاؿ الداخلي إذل ثالثة أشكاؿ، ىي: ينقسم

 االتصال النازل9 -أ 
يف  أساسيعنصر يها يف اذلـر اإلداري. فهو تلاّليت يتم من مستوى إدارة ما يف ادلؤسسة نزواًل إذل اإلدارة اّلذي وىو 

تنشأ يف اإلدارة العليا البد أف تنقل بدقة إذل ادلستويات األدىن يف اّليت صلاح ادلؤسسة، فادلخطط والسياسات واإلجراءات 
 .اؿادلؤسسة لتأمُت األداء الفعّ 

 لة، وىي:ويتم االتصاؿ النازؿ على شكل األنواع التالية، وىذا حسب طبيعة مضموف الرسا
 األوامر والتعليمات والتوجيهات اخلاصة ادلرتبطة بالعمل؛ 
 ادلعلومات ادلتعلقة بفهم العمل؛ 
 ادلعلومات ادلرتبطة باإلجراءات والتطبيقات التنظيمية ادلرتبطة باجلزاء والعقاب مثاًل؛ 
 ادلنظمة.  سطرهتاّليت ا لألىداؼ عقائدي طابع إعطاء إذل أساساً  هتدؼاّليت  العقائدي الطابع ذات ادلعلومات 

اإلدارية اّليت سبر عربىا الرسالة، والبعد اجلغرايف  غَت أّف ما يعاب على ىذا النوع من االتصاؿ، كثرة عدد ادلستويات
 بُت ادلرسل وادلستقبل أحياناً شلّا يفقد الرسالة فعاليتها ويصعب من خالذلا التحكم يف العملية االتصالية.

 االتصال الصاعد9  -ب 
تعلوىا يف اذلـر اإلداري، اّليت مستوى إدارة ما صعوداً ضلو اإلدارة  على فهو يتم يف االذباه، األّوؿ النوع عاكسي وىو

وذلك حلاجتها إذل البيانات وادلعلومات الالزمة دلعرفة مستوى االصلاز اقق من األىداؼ ادلرسومة، أو معرفة ادلعوقات 
 صاالت يف شكل:اّليت حالت دوف ذلك، حيث تكوف ىذه االت

 تقدًن تقارير عن األداء وظروؼ العمل؛ 
  يعاين منها الفرد أو أحد أتباعو إف كاف مشرفاً مثاًل؛اّليت تقدًن شكاوى عن ادلشاكل الشخصية 
 تقدًن تقارير إجيابية أو سلبية عن اآلخرين؛ 
 طلب توضيحات واستفسارات عن بعض النقاط الغامضة يف ادلنظمة أو يف أداء عمل ما؛ 
 .اإلجابة عن األسئلة الواردة من األعلى 

 فبدوف التقارير ال تستطيع اإلدارة العليا رقابة أداء ادلؤسسة أو ازباذ القرارات بشأف الفعاليات والربامج ادلستقبلية،
المو النازؿ قد مت است ما إذا كاف االتصاؿ أّف االتصاؿ الصاعد يؤلف تغذية عكسية يستطيع ادلدير من خالذلا معرفة كما

وفهمو، كما أّف ىذا الشكل من االتصاؿ يفيد العماؿ يف ربقيق ذواهتم ويرحيهم من التوتر العاطفي وجيعلهم يشعروف 
 باالنتماء للمؤسسة.
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 االتصال األفقي9   -ج 
 مستوياتوالصاعد(، يتم ىذا النوع من االتصاؿ بُت اإلدارات وادلسؤولُت من  االتصاؿ الرأسي )النازؿبعكس 

حيدث بُت الوحدات التنظيمية من نفس ادلستوى اّلذي إشرافية سلتلفة. فهو  متقاربة يف وظائف إدارية أوأو  متشاهبة
نفسها، ويتصف ىذا االتصاؿ بكونو استشاريًا يشجع على  التنظيمية الوحدة يف أنفسهم األشخاص بُت اإلداري أو

وبلوغ األىداؼ ادلرسومة، والتغلب على  نتاجية واألداءالتعاوف والتنسيق بُت اإلدارات والعاملُت يف ادلؤسسة لتحسُت اإل
 ادلشكالت القادمة بعيداً عن تدخل اإلدارة العليا أو ادلسؤولُت التنفيذيُت. 

أساليب األداء الوظيفي   من االتصاؿ يوفر فرصة تبادؿ وجهات النظر بُت األقساـ ذات العالقة فيما خي النوعىذا 
 ادلختصُت ادلختلفُت. تبادؿ اخلربات ذباه األوضاع القائمة باالستفادة من رؤى وتصورات إضافة إذل للتنظيم، واإلجرائي
 تنظيمية أعلى أو أدىن يف مستويات ويتمثل يف نقل رسائل )معلومات( بُت ،مائالا لالتصاؿ األفقي أف يكوف  وديكن

عة عصر ثورة ادلعلومات، وىو عصف فرضتو طبياّلذي ، وىو االتصاؿ االتجاهات إدارات سلتلفة أو أف يكوف يف كافة
 ويؤثر عليو بشكل مباشر ومتواصل. االذباىات، مجيع من الشخ  لو اتصارل يتعّرض
قد ال اّليت يوضح الكثَت من ادلعلومات والعناصر علينا أمهية االتصاؿ األفقي يف نشاط ادلؤسسة، إذ  زبفىوال 

يؤدي إذل احتكار ادلعلومات اّلذي يسودىا التسلط اّليت سات وخاصة يف ادلؤسي تحصل عليها بواسطة االتصاؿ الرأسي، 
باعتبار ىذا األخَت مصدر من مصادر القوة والسلطة. وغالبًا ما يؤدي االتصاؿ األفقي إذل نشوء عالقات صداقة قوية 

 بُت زمالء العمل سبتد إذل خارج ادلؤسسة. 
وسيلة لتحقيق اإلدارة الفّعالة، واالتصاؿ اإلنساين "ىنري فايوؿ" ضرورة تشجيع االتصاؿ األفقي ادلباشر ك ويرى

 السليم مع مراعاة شطرين أساسيُت، مها:
 إعطاء أي معلومة جلهة أخرى، ولضبط ىذه العملية ديكن وضع  قبل رئيسو إذف على ادلوظف حصوؿ وجوب

 سياسة لتحديد أنواع االتصاالت ادلمكن تبادذلا مباشرة على ادلستوى األفقي؛
 ـ ادلوظف لرئيسو نتائج االتصاالت األفقية.ضرورة إعال  

 الهدف9حسب  -2.3.2
 االتصاؿ الداخلي وفق ىذا ادلعيار إذل ثالثة أنواع، ىي:يصنف 

 االتصال فيما بين األفراد9  -أ 
 متعددة، ألىداؼادلؤسسة  يف من شخ  إذل آخر، وىو ما حيدث بُت األفراد ويعرب ىذا النوع على االتصاالت

 نشاط العادي للمؤسسة أو إلقامة عالقات خارج الوظائف اددة لألشخاص.سواًء ترتبط بال
 االتصاالت الوظيفية9  -ب 

عملية نقل الرسائل يف إطار عمل ادلصاحل والوحدات أو ادلؤسسة ككل، وىي تفًتض على األقل مرساًل  وىي
تؤثر على ادلرسل يف إعادة اّليت ستقبل، و واحدًا ومستقباًل واحداً، وتتمّيز ىذه االتصاالت بوجود التغذية ادلرتدة من ادل
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اّليت يتخذ عّدة أشكاؿ كالرمسية وغَت الرمسية، و اّلذي النظر وتكييف الرسائل ادلقبلة. وعلى العكس من النوع السابق 
تدخل ضمن العمل العادي أو االتصاؿ الشخصي، فإّف ىذا النوع عادة ما يكوف ضمن شبكة االتصاالت الرمسية، 

 ترتبط بو.اّليت ف ادلهاـ اإلدارية يؤدي سلتلو 
 االتصال الجماعي9   -ج 

ويكوف يف حالة نقل الرسائل إذل عدد كبَت من األشخاص وادلرسلُت، وادلستقبلُت يكونوف عمومًا بأعداد كبَتة، ال 
 حىّت  أو الرمسية،ديكن معها ربديدىم أحياناً. وىذا النوع يكوف يف االجتماعات وادلناقشات ادلفتوحة، سواًء الرمسية أو غَت 

 قد تنتشر لسبب ما يف ادلؤسسة.اّليت  باإلشاعات يرتبط فيما

 وتسائل االتصال الداخلي9  -4.2
وسائل  ويقسم الباحثوف ىذه الوسائل إذل وتطويرىا، لتجسيدىا وسائل إذل الداخلي االتصاؿ اسًتاتيجية ربتاج
 : 1سائل ثقافية. وفيما يلي توضيح ذلذه الوسائلوسائل شفهية، وسائل مسعية بصرية، وىناؾ من يضيف و  مكتوبة،

 وتسائل المكتوبة9ال -1.4.2
عوامل صلاحو، وتظهر أمهيتها يف  أحد لالتصاؿ الداخلي، وكذلك ادلركزية الوسائل تشكل ادلكتوبة الوسائل أصبحت

 صلاح العملية االتصالية. ومن أمهها صلد:
 جريدة المؤتسسة9 -أ 

 االتصاؿ الداخلي وأصلعها، إذ بلغت نسبة استخدامها من طرؼ مؤسساتجريدة ادلؤسسة أىم وسائل  تعترب
، وسبلك  ادلؤسسات الكربى أزيد من جريدة يف ادلؤسسة. كما تعترب ىذه ادلادة أّوؿ %80 الدوؿ ادلتقدمة مثاًل فرنسا

، ذلذا زبص  ذلا مصدر للمعلومات يف ادلؤسسة قبل ىيئات ادلؤسسة واالنًتنت وكل مادة إلكًتونية أو مسعية بصرية
  من االتصاؿ الداخلي ادلكتوب. %60وحدىا ميزانية تقدر بنسبة 

 دفتر االتستقبال9  -ب 
 من قد ديثل ىذا السجل أوذل اتصاالت ادلوظف اجلديد مع ادلؤسسة، ومضموف السجل أف حيتوي على نوعُت

عالقة بالعماؿ )مكانة العامل داخل  ذلا وأنشطتها( ومعلومات اسًتاتيجيتها) بادلؤسسة عالقة لو اّلذي النوع ادلعلومات؛
واجباتو ...إخل(. هبذه الطريقة سّيطلع ادلوظف اجلديد على قواعد ومعلومات  ادلؤسسة، قواعد األجر، حقوؽ العامل،

 يستطيع طرح أسئلة نامجة عن مطالعتو لو.اّليت خاصة دبؤسستو اجلديدة، و 

                                                           
 أنظر: - 1

- Nicole d'Almeida & Thierry Libaert, La communication interne des entreprises (7
ème

 éd), Paris: Dunod, 2018,     

pp. 25-32. 
- Marie-Hélène Westphalen, OP.cit, pp. 82-102. 

 .160-157مرجع سبق ذكره، ص ص حورية شريط، -

https://www.dunod.com/livres-nicole-d-almeida
https://www.dunod.com/livres-thierry-libaert
https://www.chapitre.com/p/marie-helene-westphalen,419201.aspx
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 لوحة اإلعالنات9  -ج 
الداخلي، لكن إذا سَتت بطريقة جّيدة ستقدـ الكثَت من اإلجيابيات، كما أهّنا  عنها األب الفقَت لالتصاؿ يقاؿ

أداة لإلعالـ تسمح بتنبيو،  وسهلة التطبيق والتسيَت، وتتناسب مع أحداث الساعة. كما أهّنا تعترب أقل تكلفة، أداة
 ربسيس أو إعالـ عماؿ ادلؤسسة. 

 نات دوراً فّعااًل يف االتصاؿ، يقًتح الباحثوف سبع قواعد مهمة، ىي:لوحة اإلعال تؤدي ولكي
 تفادي اكتظاظ اللوحة بادلعلومات، وىذا بإلغاء ونزع ادلعلومات ادليتة والقددية؛ 
 تقسيم اللوحة إذل أقساـ؛ 
 زبصي  مكاف للمعلومات الطارئة أو األكثر أمهية؛ 
  مرسلو؛تشخي  ادلعلومات بوضع لكل ملصق تارخيو وإمضاء 
 االعتناء بتقدًن اللوحة على أحسن صورة؛ 
 األخذ بعُت االعتبار االنتباه البصري؛ 
 .اختيار أفضل نوعية الورؽ 

 محضر االجتماع9 -د 
توصيل ادلعلومات عن طريق ادلشاركُت يف  إذل يهدؼ عمل اجتماع أو إعالمي اجتماع عن مكتوب زلضر وىو

 إجيابيات خلروج حبلوؿ ومقًتحات للمشاكل ادلطروحة يف ادلؤسسة. ومناالجتماع إذل بقية العاملُت بغرض إعالمهم وا
 مرجعية للمؤسسة، ويؤدي دوراً فّعااًل، إذا حدد بطريقة واضحة وكاملة وموضوعية. وثيقة يصبح أنّو اضر

 صندوق االقتراحات9 -ه 
احلة لنقل كل االقًتاحات بالنسبة لالتصاؿ الصاعد، إذ ىي ص إحدى التقنيات القددية وأسهلها وأقلها تكلفة ىي

عن طريق ىذه األداة تستفيد اإلدارة بتطوير أنشطتها عن فاخلاصة بتطوير األنشطة وادلهاـ الداخلية للمؤسسة بكل حرية. 
طريق األخذ بعُت االعتبار اقًتاحات العماؿ، كما تشمل ىذه األداة رلموعة من األسئلة عن العمل، واإلجابة عليها يف 

  وف يف جريدة ادلؤسسة.بعض األحياف يك

 تسبر اآلراء9 -و 
يعترب ادلبدأ الرئيس لسرب اآلراء بسيطاً، فاذلدؼ من ىذه التقنية ىو وصف الكل انطالقًا من معرفة اجلزء، ويشكل 

سرب اآلراء على أهّنا: "اجلوانب ت نرغب يف معرفة آرائهم. وقد عرّفاّلذي "الكل" اجملتمع األصلي، أي رلموع األشخاص 
 ازباذ القرارات". لعملية ادلفيدة لتطوير وتزويد اإلدارة بادلعلومات وادلوضوعية ادلنتظمة

 معرض الصحافة9 -ز 
ادلؤسسة  بعمليات العماؿ إعالـ إذل يهدؼ اخلارجية، الصحافة طرؼ من ادلؤسسة عن ادلكتوبة ادلقاالت رلموع ىو
 على معلومات زبصهم من اخلارج.  يتحصلوف دبا العماؿ انتقادات تفادي إعالمي، وىذا بالعمل على ذلا صدىاّليت 
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 المذكرة الداخلية9   -ح 
 قواعد ضبط كهدؼ وذلا ادلؤسسة، أعماؿ إدارة يف مهمة كأداة وىي الداخلي، االتصاؿ وسائل من وسيلة أّوؿ ىي
ي بذلك أداة التوجيهات، اإلعالـ حوؿ التوجيهات والتغَتات القانونية، التقنية أو التجارية، وى وربديد الداخلية العمل

 تستعمل يف االتصاؿ النازؿ. 
 رتسالة المدير العام9 -ط 

أو دبناسبة، وعادة ما تستعمل الرسالة  وثيقة مكتوبة حيررىا ادلدير العاـ وتبعث إذل كل العاملُت سواء بانتظاـ ىي
 ذلذه أمهية لوفيو  العماؿ لتوضيح وضعية ادلؤسسة، التنبيو إذل موضوع خطَت، تشجيع العماؿ وغَت ذلك. وعموماً، كل

والسبب يعود إذل مكانة مرسلها يف ادلؤسسة. ومن  األداة، إذ يقرؤوهنا كلهم أو على األقل يكوف اجلميع على العلم هبا،
 إجيابيات ىذه األداة سرعة التأثَت والتقليل من دور اإلشاعة. 

 الرتسالة السرية9 -ي 
بعض أعضاء ادلؤسسة، وتولد الرسالة السرية الشعور الرئيس ادلدير العاـ، ويتم إرساذلا إذل كل أو  إمضاء من ىي

 أو مجاعة اظوظُت، كما تسمح للمؤسسة إعطاء معلومات سرية تتعّلق بادلؤسسة لبعض األشخاص، باالنتماء إذل نادي

 الرمسية األخرى. االتصالية القنوات ضمن القنوات التنظيمية يعطيها طابعاً قويّاً ومكانة وبث الرسالة خارج
 لشفهية9الوتسائل ا -1.4.2
رمسية،   غَت بطريقة يتم الشفهي واالتصاؿ والتجمعات، ىو وسيلة تبادؿ طبيعية وسريعة يف كل ادلؤسسات الكالـ

 كما يتم كذلك بطريقة رمسية على شكل أشكاؿ عديدة، نذكرىا فيما يلي:
 االتصال عن قرب9 -أ 

  مكاف عمل العماؿ، وذلا أمهية تظهر فيما يلي:التبادالت احلاصلة داخل ادلؤسسة يف من رلموعة عن عبارة وىو
 على الدراسات وىذا باالستماع؛ االعتماد دوف للعماؿ االجتماعي ايط قياس للمسَت تسمح 
 مباشرة إذل العامل؛ مع إرساذلا بادلقارنة ادلثلى الطريقة وىي الرسائل نشر 
 ادلؤسسة. إّف تقارب ادلسَت من العامل دليل على احًتامو لو ومكانتو يف 

 ملتقيات التكوين9  -ب 
              أو التحفيز ثقافة ادلؤسسة تثبيت هبدؼ للتكوين دورات تقيم ادلؤسسات من فكثَت لالتصاؿ، جيدة مناسبة التكوين

  أو تقوية شعور االنتماء لدى العاملُت.

 االجتماعات9  -ج 
اجتماع عاـ، اجتماع خدمة، زلاضرة  تنظم يف ادلؤسسة اجتماعات متسلسلة لكنها سلتلفة األنواع، إذ صلد:

االجتماع عن طريق اذلاتف، ااضرة ادلرئية ...إخل. ويستطيع أف ينجم عنها نتائج إجيابية إذا ما نظمت بطريقة جّيدة، 
 ورعي فيها القواعد العامة لتسيَت االجتماع.
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أّف ادلؤسسة  باالجتماعات عن بعد، إالّ  يسمى ينبغي اإلشارة إليو، أنّو بالرغم من التطور التكنولوجي وظهور ما وما
 تعتمد على ىذه الوسيلة ألهّنا تعترب مكاف عمل وتبادؿ األفكار واآلراء.

 الهاتف9 -د 
انتشاراً، لدرجة أنّو من النادر أف ذبد مؤسسة ال  وأكثرىا أقدمها ومن الصويتاالتصاؿ  وسائل أىم من اذلاتف يعد
يف كل مستويات  نستطيع استخدامو شكل الوسيلة األكثر استعمااًل داخل ادلؤسسة،فال يزاؿ اذلاتف يىاتفياً.  خطاً  سبتلك

االتصاؿ الداخلي )صاعد، نازؿ، أفقي(، إذ جينب التنقل من مكاف آلخر، ويسمح باالتصاؿ يف أي وقت ويف أي 
 مكاف ودبن نريد.

 المحاضرات9  -ه 
حوؿ ادلسائل  خصيات من خارجها، وتدور ااضرةش أو ادلؤسسة دبشاركة إطارات من ادلؤسسة إدارة تنظمو لقاء ىي
الثقافة العامة ألعضاء ادلؤسسة  توسيع على تساعد أهّنا ااضرات إجيابيات ومن ادلهنية. باحلياة تتعلقاّليت أو ادلواضيع 

 وتساىم يف تكوينهم.
 العروض9 -و 

غالبًا ما ترفق بإنشاء فريق  ذاأدوات سبرير الرسائل، لكن ال تساىم يف تطوير االتصاؿ الشخصي، ذل إحدى ىي
 للعمل أو التفكَت.

 سمعية البصرية9الوتسائل ال -2.4.2
تساعد ادلؤسسة أف تكوف معروفة عند مجهورىا الداخلي واخلارجي، وىي أفضل من  البصرية السمعية الوسائل إفّ 

 نذكر: الوسائل ادلكتوبة دبا أهّنا تربح الوقت وسريعة. ومن أىم الوسائل السمعية البصرية
 المذياع9 -أ 

وىو من األدوات األقل استعمااًل داخل ادلؤسسة، رغم ذلك يعد وسيلة مهمة خللق الشعور باالنتماء، ومجع 
العاملُت حوؿ األىداؼ ادلسطرة، وال جيب استعماذلا فقط كوسيلة لبث ادلعلومات، وإمّنا كأداة اتصالية لتمرير الرسائل 

 على ادلستويات الثالث. 
 الفيديو9  -ب 

تسمح لو بانتشار أوسع اّليت بينهما يف سهولة االستعماؿ  الفرؽ األساسي األفالـ لكن ديكن طريقة بنفس يعملو 
 بُت العاملُت. 

 األفالم9  -ج 
ادلدة ادلتوسطة لبث أفالـ ادلؤسسة ىي عشر دقائق، وعند هناية البث تكوف الرسالة مفهومة ومنشورة، وتستعمل يف 

 و دراسة مشكل يهمها.التعريف بادلؤسسة ونشاطاهتا أ
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 مكبرات الصوت9 -د 
وسيلة تبث عن طريقها رسائل صوتية وأخبار واالجتماعات، تغيَت أو تعديل ساعات العمل أو بث آخر  ىي

األخبار. ومن إجيابيات ىذه األداة بساطة وسهولة االستعماؿ، اإلعالـ الفوري للعماؿ وإمكانية تكرار األخبار عّدة 
 .  مرات يف اليـو

 9لكترونيةالوتسائل اإل -3.4.2
 :صلد من أمهها ما يلياّليت أثرت تكنولوجيا ادلعلومات واالتصاؿ على وسائل االتصاؿ داخل ادلؤسسة، و 

 الرتسائل اإللكترونية9 -أ 
تقدمها شبكة االنًتنت وأشهرىا، فمن خاللو يسمح اّليت الربيد اإللكًتوين من أقدـ وأىم اخلدمات  يعد

 ت بُت العاملُت يف ادلؤسسة، وبسعر زىيد وبسرعة فائقة. للمستخدمُت تبادؿ ادلراسال
 للموظفُت أف يكونوا على اتصاؿ وثيق مع مؤسستهم حىّت وإف كانوا خارجها يف مهمات عمل. اإللكًتوين الربيد مسح لقد

 ديتاز دبا يلي:ذي الّ وديكن لألفراد وادلؤسسات بكافة أنواعها وأشكاذلا ونشاطاهتا االستفادة من خدمات الربيد اإللكًتوين 
 قلة التكاليف، فغالباً ما يكوف الربيد اإللكًتوين أرخ  من ادلكادلات اذلاتفية أو الربيد العادي؛ 
 السرعة، إذ ال حيتاج الربيد اإللكًتوين إالّ إذل ثواٍف معدودة لتوصيل الرسائل؛ 
  أّف ادلستلم ديكن أف يقرأ الرسالة الحقاً؛الراحة، إذ ال حيتاج ألف يكوف ادلستلم موجوداً لكي يستلم الرسالة، ذلك 
 عدـ ضياع الرسائل اإللكًتونية؛ 
 ديكن إبقاء الرسائل اإللكًتونية على حاذلا أو طبعها، كما ديكن إعادة إرساذلا ومعاينتها؛ 
 َتىا تسهيل ادلراسالت الدولية، إذ ال داعي من فروؽ التوقيت بُت األقطار ادلختلفة أو األحواؿ اجلوية السيئة وغ

 من ادلعوقات؛
  القوائم الربيدية، إذ بإمكاف ادلستخدـ إنشاء قوائم بريدية(mailing-Lists ) ديكنو عن طريقها إرساؿ الرسالة نفسها

 بصورة أوتوماتيكية يف وقت واحد إذل رلموعة من األشخاص يف ادلؤسسة؛ 
 لسببرىا يف حاؿ تعذر وصوذلا إذل وجهتها الرسالة إذل مصد تعود حيث باالعتمادية، اإللكًتوين الربيد ديتاز كما 

 من األسباب كأف يكوف عنواف الوجهة ادلقصودة خاطئاً أو ناقصاً.
 االنترانت9  -ب 

معّينة، وذلك ليتمكن األفراد داخل ادلؤسسة االتصاؿ  دبؤسسة خاصة زللية معلوماتية "شبكة بأهّنا: االنًتانت تعّرؼ
 بطريقة أسرع وأكثر كفاءة، وأقل التكلفة". فيما بينهم والوصوؿ إذل ادلعلومات، وذلك

 وتتمثل أىم شلّيزات االنًتانت، فيما يلي:

                                                           
 .سيتم تناوذلا بالتفصيل يف الفصل اخلامس 
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 ،بسرعة، ويؤدي إذل تناسق بُت ىذه الوظائف وتصبح  يسمح للهياكل ادلعّقدة بالعمل السريع فاالتصاؿ التناسق
 القيادة غَت مسؤولة لوحدىا عن ربقيق االنسجاـ؛

 ربقيق ادلؤسسة الشبكة؛ 
 عاوف بُت أعضاء ادلؤسسة، حيث تتزايد الوظائف ادلنجزة مجاعياً واضلصار العمل الفردي؛تشجيع الت 
  االنًتانت خبلق نظاـ معلومايت بتكلفة قليلة جداً.تسمح 

 عوامل نجاح االتصال الداخلي9 -5.2
 جهة، من مسبقاً  ادلسطرة لو صلاح االتصاؿ الداخلي أليّة مؤسسة يعود بالدرجة األوذل إذل مدى ربقيق األىداؼ إفّ 
ادلستقبلُت )مجيع أعضاء ادلؤسسة(، واستيعاهبم لذلك ادلضموف من جهة أخرى. وبالتارل، فإّف  إذل الرسالة زلتوى ووصوؿ

تتفق  ةتوصيل اخلطاب إذل ادلرسل إليو بدرجة فهم مرتفععلى نظاـ االتصاؿ الداخلي الفّعاؿ ىو ذلك النظاـ القادر 
 :1تيةيتمتع باخلصائ  اآلاّلذي رسل، وديكن القوؿ إّف النظاـ الفّعاؿ ذلك ما يعنيو ادل بدرجة كبَتة مع

 وضع أهداف واضحة لعملية االتصال9  -1.5.2
مستوى ادلؤسسة ال بد وأف يبدأ بتحديد األىداؼ ادلطلوب ربقيقها من وراء ىذا  على لالتصاالت برامج إعداد إفّ 

 أف ديكن ال أنّو ولإلشارة د على إجياد روح الثقة فيما بُت اإلدارة والعاملُت.يساعاّلذي النظاـ، ويرتبط ىذا بتوفَت ادلناخ 
 العاملُت، للمؤسسة، وعدـ أخذىا ألىداؼ العامة األىداؼ الوقت نفس يف ونتجاىل االتصاالت عملية أىداؼ نرّكز على
األخرى للمؤسسة، مثل  ربقيق بعض األىداؼ ولكنها تستخدـ من أجل حد ذاتو، يف ىدفاً  ليس االتصاالت فنظاـ

 ىدؼ تعظيم العائد على االستثمار.
  عداد الجّيد9اال -1.5.2
على طبيعة النظاـ وادلشاركُت فيو من  والتعّرؼ سيتم فيو االتصاؿ،اّلذي  للمجاؿ اجلّيد االستكشاؼ بو ويقصد

ى أفضل وجو، حيث يتم ادلستقبلُت أو ادلرسلُت، مث دراسة أفضل الطرؽ لالتصاؿ بينهم، حبيث يكوف اخلطاب عل
مع ادلؤسسة،  جّيدة. واإلعداد اجلّيد يعٍت أيضًا إعداد نظاـ متناسب عامة عالقات تقيم اّليت بالكيفية ادلطلوب االتصاؿ

و، دوف قياس مدى نيحبيث ال يكوف نقاًل تقليديًا لألنظمة األخرى، أو رلرد تطبيق نظاـ أخر درج اآلخروف على تب
  ي.مالءمتو للجهاز اإلدار 

  وضوح والبيان9ال -2.5.2
يتم االتصاؿ وفق درجو عالية من الوضوح، حبيث يتحقق اإلقناع والفهم، ومن ذلك استخداـ لغة اتصاؿ  أف

مفهومة واضحة ألطراؼ عملية االتصاؿ، وعدـ وجود درجة مرتفعة من تصفية ادلعلومات )الًتشيح للمعلومة( عند انتقاؿ 
  رية ادلختلفة.اخلطابات بُت ادلستويات اإلدا

                                                           
               ،2016(، الرياض: العبيكاف للنشر والتوزيع، 12)ط مبادئ إدارة األعماؿ: األساسيات واالذباىات احلديثةأمحد بن عبد الرمحن الشميمري وآخروف،  - 1

 .244-243ص ص
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  نسيابية9اال -3.5.2
إتباع  ذلكويتطلب  لالتصاؿ، اإلجرائية وفق أقصر الطرؽ ادلناسبة دوف احلاجة إذل تعقيد العملية يتم االتصاؿ أف
 وتعدد اختالؼ مبسط لتدفق وانسياب ادلعلومات واألوامر والتوجيهات بصوره تسهل استيعاهبا. كما ال ديثل فيو نظاـ

دارية لألفراد عقبة كبَتة يف االتصاالت، وأف تكوف شبكة االتصاالت الرمسية زلددة وواضحة ومعروفة ادلستويات اإل
  للجميع، وتتسم بادلرونة دبا يساعد يف بلوغ وربقيق األىداؼ.

  ختيار الوتسيلة المناتسبة لالتصال9ا -4.5.2
حبيث  من بينها، واختيار األنسب التصاؿ،الوسيلة ادلناسبة لالتصاؿ استعراض الوسائل ادلختلفة ل اختيار يتطلب

وأخرى يكوف يف استخدامها  عمليات االتصاؿ الوسائل غَت مالئمة لبعض بعض تكوف فقد بنجاح. االتصاؿ إلسباـ تصلح
  ادلؤسسة. عليو درجت تقليد رلرد استخدامها على اإلبقاء ويكوف ادلعلومات، ونقل لإلجراءات وإطالة تكلف

  ليم لالتصال9توقيت السال -5.5.2
التأخَت للمهاـ  ويتحقق ذلك عن طريق سرعة اإلصلاز وإهناء ادلهمة يف الوقت ادلخص  ذلا دوف تأخَت، إذ أفّ 
يضع أولويات اّلذي والعمليات والقرارات اإلدارية ردبا يفقدىا أمهيتها أو فائدهتا بالكلية. والنظاـ اإلداري الفّعاؿ ىو ذلك 

اإلداري  يف ادلستوى ادلستقبل ذلك كاف سواءً  ادلناسب ة لوصوؿ اخلطاب للمستقبل يف الوقتوآليات تنفيذية مرنة وميسر 
  ادلستوى اإلداري األدىن. أو األعلى

 هارات االتصال9م -6.5.2
كي ينجح االتصاؿ يف إيصاؿ الرسالة إذل ادلستقبل بالشكل ادلطلوب جيب توفر العديد من ادلعارؼ وادلهارات لدى 

 :1االتصالية من بينها أطراؼ العملية
  9عملية االتصاؿ سواءً  أي استخداـ الفكر بسرعة يف ادلواقف والعالقات ايطة بالعمل خالؿمهارة التفكير 

 مرؤوسيو، حىت أو ونة على رئيسيتعجل الفرد يف عرض فكرة أو مشكلة معيّ  لذلك جيب أالّ  للتحليل أو االبتكار.
 ؛كانت اتصاالتو عرضة لبعض مشكالت إساءة الفهم إالّ و ، يتم التفكَت فيها وحيللها أف قبل
  9أي تنمية الفرد على كيفية التحدث بفعالية، ويف نفس الوقت ذبنب الوقوع يف األخطاء اخلاصة مهارة التحدث

اؿ مع استخداـ ادلستمع بالطريقة اّليت تساعده يف توصيل رسالتو بشكل فعّ  األسئلة إذل توجيو على عالوة باحلديث،
 ؛رض واألمثلةالع
 ولذلك فمن يعد اإلنصات أحد أىم ادلبادئ ادلعينة على فعالية االتصاؿ بُت الرئيس وادلرؤوس، 9نصاتمهارة اإل 

بُت  مستقبل الرسالة؛ ألف عملية اإلنصات مرتبطة بالفهم، ومن ىنا نفرؽ ادلهم تعميق مبدأ اإلنصات من قبل
استماعاً دوف إدراؾ، وقد يكوف الذىن مشغواًل دبسائل  كلمأف يستمع للمت فيمكن للشخ  واالستماع، اإلنصات

                                                           
 .111-101، ص صمرجع سبق ذكرهالعالؽ، محيد الطائي، بشَت  - 1
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من مرؤوسيو. يف  أخرى، وبناًء عليو يكوف االتصاؿ غَت فّعاؿ لعدـ تركيز الرئيس على مضموف الرسالة ادلوجهة لو
ِرَئ َوِإَذا ق   ذلك قوؿ ا عز وجل ﴿ ومن حُت أّف اإلنصات يتطلب اإلدراؾ والفهم والتدبر دلا يقولو ادلتكلم،

 [؛204األعراؼ:  ﴾ ] اْلق ْرآن  فَاتْسَتِمع وا َله  َوَأنِصت وا َلَعلَّك ْم ت  ْرَحم ونَ 
  9لفكرة  عملية فكرية وشكلية حياوؿ من خالذلا أحد الطرفُت التأثَت على اآلخر وإخضاعو اإلقناعمهارة اإلقناع
واألمثلة  ية ادلعززة باإلحصائيات،بالقص  القصَتة، التجارب ادليدان ويكوف ذلك من خالؿ االستشهاد ،ما

 والرباىُت. 
  تابعة االتصال9م -7.5.2
إمهاؿ متابعة  مجيع الصفات الفّعالة السابقة، لكن فلردبا توفرت ،هاصلاح االتصاالت من أىم عوامل متابعة تكوف قد
 ربقيق مستمرة لضماف متابعة زموأف يال ينبغي الفّعاؿ فاالتصاؿ سبقت. اّليتقد يعٍت فقد كل اجلهود األساسية  االتصاالت

مهاـ أو تعليمات  عبارة عن أوامر أو األىداؼ والغايات من عملية االتصاؿ. وتزداد األمهية عندما تكوف االتصاالت
  يتوقف صلاح العملية اإلدارية على إسبامها بدقة.

لو  فائدة للمؤسسة، عليها أف توفريكوف نظاـ االتصاؿ الداخلي جّيداً، وأكثر  وما ذبدر اإلشارة إليو، أنّو حىّت 
 عدداً من الشروط الضرورية، منها:

 وضرورة مرونتو دبا يساعد بلوغ أىدافها؛ ادلؤسسة، الحتياجات االتصاؿ نظاـ مالئمة 
 وجود شبكة مفتوحة لتدفق وحركة ادلعلومات يف كل اذباه؛ ضرورة 
 تتعلق بعملهم ومستقبلهم اّليت ادلختلفة  ادلوضوعات على قللتعلي والعاملُت اإلدارة أفراد جلميع الكاملة احلرية إعطاء

 الوظيفي دبا يف ذلك العالقة بُت الطرفُت؛
 العمل ادلقدمة، سواًء كانت  أف ال يًتددوا يف تقدًن شرح وايف بالنسبة دلشكالت وادلرؤوسُت الرؤساء على جيب

 وتنسيق وغَتىا؛اقتصادية أو تتعلق بالعمليات التجارية للمؤسسة من إنتاج وسبويل 
 معّينة، وذلك قبل إصدار االتصاؿ؛ سياسة عند إعداد ادلربرات يشرحوا أف الرؤساء على جيب 
 جيب أف يكوف اتفاؽ حوؿ ادلعاين االتصالية بُت العماؿ واإلدارة، وىذا حىت يكوف االتصاؿ تاماً؛ 
 تصعد إليها من ادلرؤوسُت؛ اّليتاألسئلة واالستفسارات  ذبمع واضحة إجابات تعطي أف اإلدارة على جيب 
  جيب أف تأخذ عملية االتصاؿ رلراىا الطبيعي، وذلك عن طريق كل رئيس مباشر، وىو ما يعٍت عدـ زبطي الرئيس

 عند االتصاؿ بأحد ادلرؤوسُت التابعُت لو؛
 حظة انطباعات على ادلستقبل من واقع مال أثر الرسالة معرفة للمرسل يتيحاّلذي  ادلباشر االتصاؿ على الًتكيز جيب

 اآلخرين؛
 جيب الًتكيز على الرسالة ادلطلوب توصيلها للمستقبل؛ 
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 مقارنة تكاليف نظاـ االتصاؿ ومداخيلو، وضرورة ربقيق عائد مقبوؿ من ورائو؛ 
 ومتابعتو الكتشاؼ األخطاء يف الوقت ادلناسب؛اسًتاتيجيأساس  النظاـ على قياـ ضرورة ، 
 تلف مستويات اإلدارة والعماؿ، ودعم النظاـ من طرؼ اإلدارة العليا؛ضرورة وجود الثقة وااللتزاـ بُت سل 
  حرص النظاـ على احًتاـ العالقات التنظيمية الرمسية يف مزاولة االتصاؿ، وعدـ زبطي ادلرؤوسُت لرؤسائهم بالنسبة

 لكافة ادلستويات التنظيمية؛
  شبكات االتصاؿ غَت الرمسي إف وجدت.وجود شبكة اتصاؿ رمسية واضحة ومعروفة لدى العماؿ، وعدـ ذباىل 

 عوقات االتصال الداخلي9م -6.2
 من ربوؿ دوف ربقيق أىدافو، وزبتلف ىذه العراقيل ال ديكن أف ينجح االتصاؿ الداخلي إذا كانت ىناؾ عراقيل

 :1يلي مامؤسسة إذل أخرى. وديكن حصر أىم ىذه العراقيل في
 صعوبات المادية9ال -1.6.2
باذباه  تتعلق صعوبات برزت بات بادلادة اإلخبارية، فمع توسع ادلؤسسات وظهور التخصصات،ىذه الصعو  تتعلق

 الرسالة وربديد زمن بثها، وأسئلة كثَتة تطرح يف ىذا اجملاؿ:
  جيب بثها ؟اّليت ما ىي ادلعلومات 
 طرؼ أو أطراؼ معّينة ؟ية بادلعلومة ؟ أـ أنّو جيب توجيو الرسالة إذل نالفاعلة داخل ادلؤسسة مع األطراؼ كل ىل 
 ما ىو الوقت الزمٍت ادلناسب لبث ادلعلومة ؟ 
 ىل بث ادلعلومة مرتبط باآلنية أـ الظروؼ الداخلية للمؤسسة ؟ 

 وافر المعلومات غير الضرورية9ت -1.6.2
 لعامليف توزيعها أو بثها مجيعها، ويف ىذه احلالة قد تتوفر لدى ا إّف تراكم ادلادة اإلخبارية قد حيدث خلالً 

ادلعلومات، وطرح الباقي جانبا  يلزمو من غَت ضرورية، والسؤاؿ ادلطروح ىنا: ىل بإمكاف ىذا األخَت انتقاء ما معلومات
ذلذا فإّف وجود ادلعلومات داخل ادلؤسسة، برغم أمهيتو، قد يؤدي إذل بروز عائق توافر ادلعلومات غَت الضرورية إذا زاد . ؟

 عن احلد ادلطلوب.
 صر الوقت9نع -2.6.2

اّليت إّف لعنصر الوقت أمهية حيوية يف ضماف صلاح اإلدارة يف ربقيق وظائفها بكفاءة عالية، ويعد الوقت من العوامل 
 تؤدي إذل عرقلة عملية االتصاؿ وفشلها، فللوقت دور كبَت يف جعل االتصاؿ ضعيفًا أو قوياً، فقد يؤدي ضغط الوقت

 تو نظراً الحتماؿ قصور الرسالة أو عدـ توافر الوقت للمستقبل لفهم االتصاؿ.مت فيو االتصاؿ إذل عدـ فاعلياّلذي 
                                                           

 أنظر: - 1
 .150مرجع سبق ذكره، ص بشَت عباس العالؽ، -
 .137-134مرجع سبق ذكره، ص صحورية شريط،  -
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 طء االتصال9ب -3.6.2
سد القنوات الرمسية لالتصاؿ الداخلي، فتعطل عملية ازباذ القرار، باإلضافة  البَتوقراطية إذل العراقيل تؤدي ما كثَتاً 

ل، ىذا مع بروز االتصاؿ غَت الرمسي كقناة رئيسية لتبادؿ الرسائل، إذل اإلجراءات الالزمة يف األوقات الضرورية ألداء العم
شلّا يؤدي إذل كثرة اإلشاعات، وانقطاع احلبل االتصارل بُت مراكز القرار والقاعدة العمالية، فاختالؿ التوازف بُت االتصاؿ 

 ة. الرمسي واالتصاؿ غَت الرمسي ىو أحد العوامل الرئيسية يف سوء االتصاؿ داخل ادلؤسس
 عوائق النفسية9ال -4.6.2
شلّا جيعلها يف بعض  من طرؼ ادلرسل، جانباً انطباعياً  واإلعالمي، اإلخباري طابعها رغم ادلؤسسة داخل الرسائل ربِمل

فالكل يبحث على  من طرؼ ادلستقبل، فادلعلومة دائما زلل تنافس وتصارع، األحياف زلل معارضة أو عدـ الفهم
كما ديكن للمعلومة القادمة من  د شلكن من ادلعلومات إّما لتقوية مركزه، أو لتجنب التفاوت.االستحواذ على أكرب عد

 أجزاء بعض حذؼ إذل ادلعلومات توزيع على القائمُت األعلى ضلو األسفل أف تتأثر بشخصية القائم ببثها، إذ يذىب بعض

رجة، ويكوف موقف ادلسؤوؿ أقوى إذا كانت لديو األسئلة ا بعض وضيقاً لتجنب غَت مستفيض شكالً  وإعطائها الرسالة،
الفاعلُت يف االتصاؿ  االتصاؿ بقولو: "ال جيب أف تعرؼ ىذا". أّما أبواب معلومات أكثر من أتباعو، كما بإمكانو غلق

 من األسفل إذل األعلى فهم نوعُت:
 تعيشها ادلؤسسة أو أهّنم يتقبلوف اّليت اّلذين ال يقولوف شيئاً، وىم إّما أف يكونوا راضيُت باحلالة السيئة  العماؿ

 الوضع على حالو عن جهل وقلة الوعي، وإّما على أساس زبوفهم أف يظهر ضعفهم يف حالة اتصاذلم باآلخرين؛
 احللوؿ للمشاكل العالقة،  وىم اّلذين يقًتحوف يف معظم األحياف اّلذين ديكن وضعهم يف خانة الثرثارين، العماؿ

الوضع،  القسم بالقصور يف مواجهة آرائهم إذل أعلى ىـر ادلؤسسة حىّت ال يتهم رئيس ن إيصاؿوغالباً ما دينعوف م
 وكثَتاً ما تساىم ىذه التصرفات يف سد قنوات االتصاؿ الصاعد.

 المرتسل9ب معوقات خاصة -5.6.2
 األخَت فعاًل إيصاؿ إّف االتصاؿ الفّعاؿ يتطلب قدرًا عارل من الًتكيز واحلكمة من قبل ادلرسل إذا ما أراد ىذا

 مشاكل صلد معلومات صحيحة ربقق لو وللمستلم أىداؼ معّينة، غَت أّف الوضع ادلثارل ال يتحقق يف الواقع، حيث
ادلرسل، ما يؤدي إذل مشاكل ومعوقات يف العملية االتصالية ككل. ومن أبرز ىذه ادلعوقات:  من تبدأ ومعوقاتو االتصاؿ

إرساؿ  لتوقيت اخلاطئ االستخداـ الرسالة، ل، االفًتاضات واألحكاـ ادلسبقة على عدـ وضوحاحلالة النفسية السيئة للمرس
 عدـ كفاءة ادلرسل وافتقاره دلهارات االتصاؿ، التفاوت يف السلطة الوظيفية. الرسالة،

 المستقبل9ب معوقات خاصة -6.6.2
 :عوقاتولدينا ىنا رلموعة من ادل
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  ّاع، فادلستقبل يقـو بتلقي الرسالة على أساس التفاعل معها، وال يتم ىذا إاّل ؿ عن خط االستميًتتب العائق األو
 عن طريق حسن االستماع؛

 مع ادلرسل نتيجة اختالفاهتم الفكرية والذىنية  تعاونو للمستقبل وعدـ السيئة النفسية فاحلالة النفسي، العائق
 ؛واإلدراكية

 نريد اإلنصات إليو، وكل معلومة خارجة عن إطار معارفنا ال عائق اإلدراؾ، ويتمثل يف أننا ال نستمع إذل ما ال 
 ندركها، ذلك أّف الرسائل تؤوؿ حسب آرائنا وذباربنا وتكويننا؛

  حيملها ادلستقبل، وكذا اذباىاتو السلبية وعدـ ثقتو يف اإلدارة ديكن أف يؤدي إذل رفض الرسالة اّليت عائق اخللفية
 ادلعلومات ادلتبادلة بُت أطراؼ التنظيم.االتصالية، ويؤثر على حجم ونوعية 

 خاصة بمضمون الرتسالة9 معوقات  -7.6.2
كثَتة ىي ادلعوقات وادلشاكل ادلتعلقة دبضموف الرسالة، حيث يكوف قسم منها متعمداً، واآلخر غَت متعمد، وديكن 

، أسلوب الكتابة الركيك، أسلوب إجياز أبرز ىذه ادلعوقات كاآليت: لغة الرسالة غَت مفهومة، ىدؼ الرسالة غَت الواضح
 نطق أو توصيل الرسالة.

 قناة االتصال9 معوقات خاصة ب -8.6.2
أو  االتصاؿ، االختيار اخلاطئ لقناة االتصاؿ، أو االستخداـ اخلاطئ ذلا، أو ازدحاـ وسيلة يف ادلعوقات ىذه وتتمثل
 ادلؤسسة. يف دارةاإل ادلستويات وتعدد أو بعد ادلسافة التنظيمية االتصاؿ، وسيلة ضعف

 تغذية العكسية9معوقات خاصة بال -6.2..1
تعد التغذية العكسية من أىم عناصر االتصاؿ، ذلذا فإّف االفتقار إذل متابعة عملية االتصاؿ وعدـ االكًتاث 

  بالنتائج، مع افًتاض أطراؼ االتصاؿ بأّف التغذية العكسية غَت ضرورية قد تفسد العملية االتصالية بأكملها.
 9ارجيةمعوقات خ -11.6.2
         )كاحلرارة متعددة، مثل حدوث ضوضاء تعرقل االتصاؿ أو وجود طريف الرسالة يف ظروؼ غَت مالئمة وىي

تزيد من  عوقاتكل ىذه ادلالرقابة اّليت قد تستلـز احلذؼ، تداخل ادلصاحل، العقبات اإلدارية ...إخل.   ،أو الربودة الشديدة(
 لرسالة أو سوء فهم مضموهنا.احتماؿ عدـ فهم ا

 االتصال الخارجي9  -3
أنّو: "كافة اجملهودات )بيع شخصي، إعالف، تنشيط مبيعات، عالقات عامة، على تعريف االتصاؿ اخلارجي  ديكن

 تقـو هبا ادلؤسسة، إلمداد زليطها اخلارجي أو مجهورىا ادلستهدؼ )زبائن، موردين، موزعُت،اّليت تسويق مباشر وغَتىا( 
ادلؤسسة، صورة العالمة،  ثقافة )منتجات، واإلشارات اخلاصة بادلؤسسة والرسائل، ادلعلومات، دبختلف ...إخل( منافسُت،



 

11 

 محاضرات في مقياس الاتصال

 اّليت االتصاالت كافة فهي .1...إخل(، قصد التأثَت على سلوكهم )التعريف، اإلقناع والتذكَت ...إخل(" صورة ادلؤسسة
ادلؤسسة، ودبختلف مستوياهتا التنظيمية إلسباـ العملية االتصالية مع على دعم مجاعي من قبل العاملُت يف  تعتمد

مؤسسات أخرى أو مع مستهلكيها أو ادلتعاملُت معها خارج ادلؤسسة. وىي بذلك سبثل صيغة معقدة يف التفاعل مع 
ية اّليت تتيح ذلا الوصوؿ ادلتغَّتات البيئية ايطة بادلؤسسة، وسواًء كانت ىذه البيئة ترسم للمؤسسة حدود الفرص االتصال

إذل مواقع جديدة، أو تفرض عليها هتديدات خطَتة قد تؤدي إذل إهناء أو فشل الربامج اّليت تضعها ادلؤسسة، فإّف 
االتصاالت اخلارجية يف ىذه احلالة سبثل القوة اّليت سبلكها ادلؤسسة  لتكييف مكانتها واسًتاتيجياهتا وقوهتا مع ما تفرضو 

 .2ىذه البيئة
 Marketing "االتصاالت التسويقية مصطلحاخلارجي،  أكثر ادلصطلحات استخداماً للتعبَت عن االتصاؿ بُت ومن

Communicationsالًتويج  ب ادلشارقة الباحثُت " أو كما يعرؼ عند"Prommtion".  سنتعرض لو بالتفصيل يف اّلذي و
 الفصوؿ ادلقبلة.

اؿ االت الداخلية مع االتصاالت اخلارجية يف إجياد نظاـ كفء وفعّ تكامل االتصوما ينبغي اإلشارة إليو، أّف 
لالتصاالت يف ادلؤسسة ىو السبيل األفضل لًتمجة اخلطط واالسًتاتيجيات ادلوضوعة من قبل إدارة ادلؤسسة لبلوغ 

 تقدـ وتطور التطور التكنولوجي واألدوات احلديثة ادلستخدمة يف ىذا اجملاؿ قد أسهمت بشكل كبَت يفيعد أىدافها. و 
لرجاؿ البيع من تكوين قاعدة بيانات عن عمالئهم وربديثها  أصبح من السهل، فعلى سبيل ادلثاؿ .عمليات االتصاؿ

 إدارة أفّ  كما ادلناسبة، والسرعة بالدقة لديهم احلاصلة ودبا يتوافق مع كل ادلتغَتات، بسرعة واستمرار لغرض االتصاؿ هبم

واضح ومباشر كافة عملياهتا واتصاالهتا مع اآلخرين لتحديد مقدار الطلب على  لادلؤسسة تستطيع أف تدقق وبشك
وقياس مستوى وحجم ادلخزوف أو اإلنتاج ومدى توافقو مع تلك الطلبات دوف أف يكوف ىناؾ أي خطأ يف ، منتجاهتا

ن كفاءة يف استثمار عمليات االستجابة، وىذا ما يرفع يف النهاية ويعزز من قيمتها التنافسية يف السوؽ مع ما حققتو م
 االتصاؿ والوسائل ادلعتمدة فيها. 

                                                           
1
 - Thérèse Albertini et al., Dictionnaire de marketing (2

ème
 éd), Paris: Vuibert, 2003, p. 30. 

 .47ص، 2009، عماف: دار احلامد للنشر والتوزيع(، 2)ط االتصاالت التسويقية والًتويج، البكري ثامر ياسر - 2

https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/therese-albertini-26053/
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ووظيفة أساسية من وظائفها إىل جانب اإلنتاج  الرئيسية للمؤسسة، النشاطات أوجو أحد التسويقي النشاط يعترب
التمويل وادلوارد البشرية وغَتىا، ويتكوف النشاط التسويقي من عّدة عناصر ومتغَتات متفاعلة فيما بينها، أعلها ادلزيج 

" إىل أربعة عناصر، ىي: ادلنَتج، التسعَت، التوزيع والًتويج أو ما يعّرؼ Mc. Carthy, 1960ذي قسمو "الّ  التسويقي
 باالتصاالت التسويقية.

 مدخل عام لالتصال التسويقي: -1
 للبقاء واالستمرارية يف ظل ادلنافسة الشديدة، حيث يف تسعى مؤسسة لكل ملحة ضرورة التسويقي االتصاؿ يعترب
ألحياف ؽلكن ذلا أف زبلق التمّيز دلنتجاهتا وذلا على حد السواء، فقط من خالؿ الرسائل االتصالية الصادرة كثَت من ا

 عنها، واّليت ربمل من ادلغريات واالستماالت واألساليب اإلقناعية ما يكسبها ادليزة التنافسية.
 تعريف االتصال التسويقي: -1.1
 تكمن العاـ لالتصاؿ، لكن ادلعٌت ؼلرج عن و ادلنتجات وادلؤسسات الاالتصاؿ التسويقي اّلذي يكوف مضمون إفّ 

فهو يعّرؼ  .1معقدين ومتداخلُت، أاّل وعلا التسويق واالتصاؿ من مفهومُتيف كونو يف حقيقة األمر مركب  خصوصيتو
قيق أىدافها سلتلف األطراؼ ادلشكلة للسوؽ، سعيًا منها رب ادلؤسسة باذباه عن الصادر "ذلك االتصاؿ :أنّو على

   .2التسويقية"
"ذلك اجلزء من االتصاالت اّلذي يهدؼ إىل إعالـ وتذكَت ادلستهلك دبنتجات ادلؤسسة،  أنّو:على  يُعّرؼ كما

  .3والتأثَت فيو لقبوذلا واستخدامها"
غ وإقناع وتذكَت "الوسائل اّليت رباوؿ ادلؤسسة من خالذلا إبال تعّرؼ االتصاالت التسويقية بأّّنا:شامل،  تعريف ويف

 .4"لتسهيل عمليات التبادؿ ادلنتجات اّليت تقـو بإنتاجها ادلستهلكُت بصورة مباشرة أو غَت مباشرة عن
 ومتدفق تقـو أساسًا على شقُت رئيسُت، أّوذلما: كم مناسب شلّا تقدـ، ؽلكن القوؿ أّف عملية االتصاؿ التسويقي

بالصورة والشكل ادلناسبُت،  الفّعاؿ العميل إىل نقلها يتم وخدماهتا، وسلعها ادلؤسسة عن والبيانات وادلعلومات احلقائق من
بأعلية وضرورة التعامل مع منتجات ادلؤسسة واالستفادة من  العميل ىذا إقناع وىو الثاين، والشق ادلناسب. الوقت ويف

و على إشباع الرغبات اّليت توّلدت خدماهتا، واّليت يقدمها عن طريق تعظيم حاجات الشعور واإلدراؾ ذلذا العميل، وحث
لديو أو القائمة عنده عن طريق التعامل مع ادلؤسسة. ويعتمد يف ذلك على أساليب التأثَت الذىٍت ادلباشرة وغَت ادلباشرة، 

 ادلتمثلة يف سلتلف عناصر مزيج االتصاؿ التسويقي.
                                                           

1
 - John Burnett, Introducing Marketing, Zurich: Jacobs Foundation, 2011, p. 200. 

2
 - Jacques Lendrevie et al., Mercator: Théorie et pratique du Marketing (8

ème
 éd), Paris : Dalloz, 2006, p. 503. 

 .315، ص2002، اإلسكندرية: الدار اجلامعية ،التسويقزلمد فريد الصحن،  - 3
4
 - Philip Kotler et al., Marketing Management (15ème éd), Paris: Pearson Éducation, 2015, p. 503. 

https://www.amazon.fr/Jacques-Lendrevie/e/B001K7ORF6/ref=dp_byline_cont_book_1
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 أهمية ومبررات االتصال التسويقي: -2.1
اّليت ساعلت إىل حد كبَت يف تبلور احلاجة للقياـ بنشاط االتصاؿ التسويقي،  ظروؼوال العوامل من رلموعة ىناؾ

  :1ومن أىم ىذه العوامل ما يلي
  تباعد ادلسافة بُت ادلنتجُت وادلستهلكُت، األمر اّلذي يتطلب وسائل وأدوات معّينة تساىم يف ربقيق االتصاؿ

 والتفاىم الالزمُت بينهما؛
 أّف التطّور العلمي والتكنولوجي أدى إىل زيادة كبَتة يف الطاقة اإلنتاجية والقدرة على حجم اإلنتاج، حيث  زيادة

 اإلنتاج الكبَت، شلّا أدى بالتايل إىل احلاجة إىل القياـ بنشاط تروغلي للمساعلة يف تسويق ىذا احلجم من اإلنتاج؛
 تيار ادلنتجات، شلّا ترتب على ذلك زيادة شدة ادلنافسة بُت ادلؤسسات جعلت ادلستهلك انتقائي يف عملية اخ

 االىتماـ باالتصاؿ التسويقي كأداة جلذب ىذا ادلستهلك؛
  رفع مستوى الوعي لدى أفراد اجملتمع، والتأثَت عليهم يف عملية استهالكهم دلنتجات معّينة تتصف بندرهتا، كما

 اسة إىل التعقل يف استخدامها؛ىو احلاؿ يف ترشيد استخداـ ادلياه والكهرباء والغاز، حيث تظهر احلاجة ادل
 احللقات الوسيطية بُت ادلنِتج وادلستهلك وزيادة عددىا، فأصبح االتصاؿ ادلباشر بُت ادلنِتج وادلستهلك متعذراً  تنوع

 يف الكثَت من ادلؤسسات ألسباب سلتلفة؛
  وسائل نقل ادلعلوماتالتطور التكنولوجي يف رلاؿ االتصاالت، حيث أّف التطّور ادللفت يف عامل االتصاالت و 

 يف غاية السهولة، مقًتناً  واالنًتنت ...إخل، جعلت من نشاط االتصاؿ التسويقي أمراً  الصناعية واألقمار كالتلفزيوف
 بنجاح كبَت يف التعريف بادلؤسسات والسلع أو اخلدمات ادلنتجة لديها؛

 لى قرار الشراء لدى ادلستهلك، لذا نرى بأّف أثبت الواقع العملي أّف النشاط االتصايل الناجح يؤثر بشكل مباشر ع
الكثَت من ادلستهلكُت يشًتوف سلعًا مل يكونوا قد خططوا لشرائها مسبقاً، بل أّف قرار الشراء ذلؤالء عائد لتأثَت 

 نشاط اتصايل معُّت كاإلعالف مثالً أو قدرة رجل ادلبيعات على إقناع ادلستهلك بالشراء ...إخل؛
 ضرورة ملحة لنشاط االتصاؿ التسويقي يف احلاالت التالية: إىل جانب ذلك، ىناؾ 

  ّىذا يستلـز القياـ بنشاط تروغلي واسع النطاؽ من أجل  عندما تكوف السلعة يف أوىل مراحل حياهتا، فإف
 التعريف هبا؛

 عندما يتم تطوير أو تغيَت شكل السلعة أو لوّنا أو استخداماهتا ...إخل؛ 
 وؽ من خالؿ بيع نفس السلعة يف قطاع سوقي جديد؛رغبة ادلؤسسة يف تطوير الس 
 قيمة ادلنَتج يف السوؽ من خالؿ إظهار منافعو؛ الرغبة يف زيادة 

                                                           
 أنظر: - 1

 .261، ص2004، (، عماف: دار حامد للنشر والتوزيع2)ط اسًتاتيجيات التسويق: مدخل كمي وربليليم الصميدعي، جاس زلمود -
 .490، ص2001، ، اإلسكندرية: مكتبة ومطبعة اإلشعاع الفنيةالتسويق: وجهة نظر معاصرة أبو قحف، عبد السالـ -
 .283-282، ص ص2000، لنشر والتوزيع، عماف: مؤسسة الوراؽ لأسس التسويقزلمد أمُت السيد علي،  -
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 ،حالة وجود تشويو واىتزاز ذلذه الصورة. خاصة يف ربسُت صورة ادلؤسسة ومنتجاهتا 

 أهداف االتصال التسويقي: -3.1
  :1ها ما يليواّليت من أعلىناؾ عّدة أىداؼ لالتصاؿ التسويقي، 

 وجود ادلنَتج وعن شليزاتو، من حيث خصائصو، منافعو، سعره وأماكن احلصوؿ عليو وغَتىا؛ عن ادلستهلكُت إخبار 
 خلق الوعي لدى ادلستهلك حوؿ ادلؤسسة وكل منتجاهتا؛ 
 توعية وتثقيف ادلشًتين وادلستهلكُت؛ 
  كَتىم هبا من وقت آلخر؛، وكذا تذ منتجات ادلؤسسةاقتناء تفضيل و على ادلستهلكُت تشجيع 
  وتقوية صورة ادلنَتج وإقناع ادلستهلكُت بادلنافع وادلزايا اّليت ػلققها ذلم، بغرض احلصوؿ على االستجابة تعديل

 ادلطلوبة منهم؛
 زيادة ادلبيعات يف ادلدى القصَت من خالؿ التحفيز؛ 
 طمأنة العمالء وتعزيز عمليات الشراء اخلاصة هبم؛ 
 ء و توليد ادلعلومات عنهم؛التواصل مع العمال 
 ث األفراد ايحميطُت هبم على الشراء، ودفعهم حلوتدعيم والئهم،  شرائو، بعد ادلستهلكُت لدى بادلنَتج الرضا تعزيز

 "االتصاؿ ما بعد البيع"؛ ػوىو ما يعرؼ ب
 ُّت أحد منحٌت الطلب، حيث يعترب زيادة الطلب أو نقل منحٌت الطلب من نقطة إىل أخرى عند سعر مع نقل

 األدوار االقتصادية للنشاط االتصايل.

 وظائف االتصال التسويقي: -4.1
 :االتصاؿ التسويقي من وجهة نظر ادلستهلك إىل وجهة نظر رجل التسويق، وىذا كما يلي وظائف زبتلف
 من وجهة نظر المستهلك: -1.4.1

 :2ػلصل ادلستهلك على مزايا عديدة من االتصاؿ التسويقي، أعلها ما يلي
 :هتدؼ أنشطة االتصاؿ التسويقي إىل الوصوؿ إىل ادلستهلكُت وإىل مشاعرىم، ويقـو رجاؿ التسويق  إنشاء رغبة

 ؛بتذكَت ادلستهلكُت دبا يرغبوف فيو، وما ػلتاجوف إليو

                                                           
 أنظر: - 1

- Marie-Camille Debourg et al., La mercatique en action: Toute les recettes du marketing opérationnel, Paris: Le 

génie des glaciers, 2007, p. 303. 
- Richard J. Varey, Marketing Communication: Principles and Practice, London: Routledge, 2002, pp. 289-290. 

، عماف: دار اليازوري العلمية للنشر الًتويج واإلعالف التجاري: أسس، نظريات، تطبيقات/ مدخل متكاملبشَت عباس العالؽ، علي زلمد ربابعة،  -
 .13، ص2002، والتوزيع

 .257-256مرجع سبق ذكره، ص صجاسم الصميدعي،  زلمود - 2

https://www.amazon.fr/Marie-Camille-Debourg/e/B004MNTK8O/ref=dp_byline_cont_book_2
https://www.dunod.com/livres-thierry-libaert
https://www.dunod.com/livres-thierry-libaert


 

04 

 محاضرات في مقياس الاتصال

  :وىذا من خالؿ ادلعلومات ادلقدمة إىل ادلستهلكُت عن ادلنتجات اجلديدة، وما تقدمو من تعليم المستهلك
 ؛تعريفهم بأسعارىا، أحجامها والضمانات اّليت تقدـ معها، ...إخلإشباع و 

  :على أماؿ ادلستهلكُت وتطلعاهتم إىل حياة كرؽلة؛ دبعٌت  التسويقي يبٌت االتصاؿتحقيق تطلعات المستهلك
 اعتقادىم عند شراء ادلنَتج أّّنم ػلصلوف على ىذه التوقعات. 

 من وجهة نظر رجل التسويق: -2.4.1
ىو ربريك منحٌت الطلب إىل اليمُت،  - كما سبق وأف ذكرنا -ؼ الرئيسي من نشاط االتصاؿ التسويقي اذلد إفّ 

عن طريق زلاولة زيادة ادلبيعات أو رفع األسعار مع احلفاظ على نسبة ادلبيعات، وذلذا الغرض، يستعمل االتصاؿ 
 :1التسويقي إحدى الطرؽ التالية

 ادلوزعُت، البيع، رجاؿ على الطريقة أساساً  وتعتمد ىذه منها، كبير حجم على المحافظة أو المبيعات زيادة 
 ضبالت إعالنية قصد ربسُت صورة ادلنَتج أو صورة ادلؤسسة؛ ادلبيعات وغَتىا أو استعماؿ تنشيط

 مرحلة التدىور، استعماؿ  وقد تلجأ ادلؤسسة كمحاولة إلنقاذ ادلنَتج من المبيعات، على مشكلة انخفاض التغلب
 ف اّلذي يوضح استعماالت جديدة للمنَتج، وذلك إلنعاش ادلبيعات مرة أخرى؛اإلعال

 وكذا معاجلة األزمات  والمرتقبين، الرد على األخبار السلبية الّتي يبثها المنافسين للتأثير على الزبائن الحاليين
 واإلشاعات، وتدعيم الثقة بُت ادلؤسسة وصباىَتىا ادلختلفة.

 ال التسويقي:النموذج العام لالتص -2
يف تفاعلها  خاصة تقـو هبا ادلؤسسة، التسويقية اجلزء األكرب واألىم من حجم االتصاالت اّليت االتصاالتتشكل 

ايحميطة. ولكي ربقق ىذه االتصاالت أىدافها والتأثَت ادلطلوب منها، فإنّو البد من فهم  مع مفردات البيئة اخلارجي
ذلك أّف االتصاؿ عملية ديناميكية يتم استخدامها لنقل ادلعاين واخلربات ادلشًتكة ادلكونات األساسية لعملية االتصاؿ. 
 منظمة ومدروسة وموجهة لتحقيق األىداؼ ادلسطرة. وعليو، فقد وجدت عملية بُت األفراد ادلتصلة فيما بينها. فهي

ات االتصاؿ وبناءه وعواملو وكيفية العديد من النماذج اّليت توفر للباحثُت والدارسُت أبسط وأفضل الطرؽ لتفسَت عملي
تفاعلها، كما أّّنا زبتلف حبسب تصورات واضعيها ورلاالت اىتمامهم؛ ولكنها كّلها مبنية على رلموعة من العناصر 

 ادلشًتكة والثابتة. 
كما قاـ "،  Laswell, 1947 Harold" ػالنموذج اخلطي ل لقد اعتمدت كافة الدراسات العلمية كقاعدة ذلا على

مبسط يظهر عناصر عملية االتصاؿ يف شكلها التفاعلي،  بوضع ظلوذج" Shannon & Weaver, 1949باحثُت "ال
ىي الوسائل الالزمة لالتصاؿ ؟  ما ؟ يقوؿ أف ؟ وماذا يريد باالتصاؿ يقـو من ىي: أسئلة، عّدة هدؼ إىل اإلجابة عني

 ومن ىو ادلستهدؼ باالتصاؿ ؟
                                                           

 .13مرجع سبق ذكره، صاس العالؽ، علي زلمد ربابعة، بشَت عب - 1
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 ى مر السنوات كانت مكّونة من عناصر أساسية وثابتة، تشمل: وعليو، فإّف عملية االتصاؿ وعل
 ادلشاركُت الرئيسيُت: ادلرسل وادلستقبل؛ 
 أدوات االتصاؿ األساسية: الرسالة والقناة؛ 
 الوظائف والعمليات األساسية: الًتميز، فك الًتميز، األثر، التغذية العكسية؛ 
 .ادلعيقات األساسية: التشويش والضوضاء 

 كن تلخيصو من خالؿ الشكل التايل:وىذا ما ؽل

 (: النموذج العام لالتصال التسويقي01الشكل رقم )

  

  

 

 

 

 

 :1االتصاؿ فيما يلي العناصر ادلكّونة لعملية نستعرض وسوؼ

 الُمرسل: -1.2
ىو مصدر الرسالة والنقطة اّليت تبدأ عندىا عملية االتصاؿ، وقد يكوف ىذا ادلرسل شخصًا طبيعيًا أو معنويًا يقـو 

 الفئة ادلستهدفة من عملية بإرساؿ رلموعة من ادلعلومات حوؿ موضوع االتصاؿ )سلعة، خدمة، فكرة أو غَت ذلك( إىل
ادلرسل قبل بدأ عملية االتصاؿ أو قبل إرساؿ الرسالة أف يقـو بدراسة كاملة ومفصلة حوؿ الفئة  وعلى االتصاؿ.

ادلرغوب، ادلستهدفة من حيث طبيعتها، ثقافتها، وخرباهتا ...إخل، لكي يتمكن من صياغة الرسالة الكفيلة بإحداث األثر 
                                                           

 أنظر: - 1
- Michael A. Belch & George E. Belch, Advertising and Promotion: An Integrated Marketing Communications 

Perspective (6
th

 ed), New York: McGraw-Hill, 2003, pp. 139-143. 

 .70-68، ص ص2011، عماف: دار أسامة للنشر والتوزيع، االتصاؿ واإلعالـ التسويقيفاطمة حسُت عواد،  -
 .49-47، ص ص2009، للنشر والتوزيعدار كنوز ادلعرفة العلمية عماف: ، االتصاؿ التسويقيفريد كورتل،  -
 .75-69، ص ص2006، عماف: دار احلامد للنشر والتوزيع(، 1)ط االتصاالت التسويقية والًتويج، البكري ثامر ياسر -
 .59-58، ص ص2001ر احلامد للنشر والتوزيع، عماف: دا، االتصاؿ والرأي العاـعبد ادلعطي زلمد عساؼ،  -

 الضوضاء )التشويش(

ادلرسل              
)مصدر 
 الرسالة(

 ادلستقبل
)فك 
 الًتميز(

 )الًتميز( الرسالة القناة 
 

  وسائل االتصاؿ
 الشخصي؛

  وسائل االتصاؿ
 اجلماىَتي.

اإلعالف، البيع 
الشخصي، 

العالقات العامة، 
، تنشيط ادلبيعات
 التسويق ادلباشر.

 التغذية العكسية )رجع الصدى(

https://www.amazon.com/-/es/Michael-A-Belch/e/B001IO9UUI/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/-/es/George-E-Belch/e/B001IOFHNC/ref=dp_byline_cont_book_2
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عن صلاح االتصاؿ إذا مل يتم فهم الرسالة ادلرسلة بالشكل الصحيح وبادلعٌت نفسو اّلذي يريده  حيث ال ؽلكن التحدث
 ادلرسل. 

 الرسالة: -2.2
رلموعة الرموز وادلعاين  وىي التسويقي، جوىر عملية االتصاؿ ألّّنا سبثل ادلضموف أو ايحمتوى لعملية االتصاؿ ىي

 وحسب ادلستهدفة، الفئة ادلستقبل. ويتم تصميم الرسالة وتكييفها حسب نوع ادلعلومات اّليت يريد ادلرسل إيصاذلا إىلو 

طريقة االتصاؿ )شخصية أو غَت شخصية(، وكذا حسب وسيلة نقلها )الوسيلة االتصالية(. وعادة ما تكوف الرسالة 
ؼ من العملية متضمنة دلزيج من الكلمات، اإلشارات، الرموز، األشكاؿ، األلواف ...إخل، بشكل يتوافق مع اذلد

وىناؾ عّدة خصائص تزيد من تأثَت الرسالة وربقق االتصالية من جهة، ومع القدرات العقلية للمستقِبل من جهة أخرى. 
 الفعالية ادلرجوة منها: 

 وذلك من خالؿ التسلسل ادلنطقي دلضموف الرسالة، وتأكيدىا على األفكار ادلطروحة، اإلعداد الجّيد للرسالة :
االىتماـ باألسلوب ومراعاة مستوى ادلتلقي ذلا، كي تكوف مفهومة لديو وواضحة ومستندة إىل باإلضافة إىل 

 ضرورة معاملة األفراد على قدر عقوذلم، ومستوى إدراكهم وطبيعة مفاىيمهم؛
  :وذلك من خالؿ ترتيب العرض وطرح األولويات وربديدىا يف إطار اذلدؼ، أسلوب تقديم وعرض الرسالة

كاأللواف  ادلفاىيم الواردة بالرسالة، عن طريق استخداـ ادلؤثرات ادلناسبة، على رة على التأكيدإىل جانب القد
واإلضاءة ونربة الصوت ...إخل، على أف تكوف تلك االستخدامات يف اذباه مدعم للهدؼ من ىذه الرسالة 

 وليس معارضا لو.

 الوسيلة:  -3.2
 طبيعة الرسالة حسب زبتلف وىي الرسالة من ادلرسل إىل ادلستقِبل، تعترب الوسيلة دبثابة القناة اّليت سبر عربىا

نوع الوسيلة لعّدة  اختيار ؼلضعو  والسلوكية للفئة ادلستهدفة. والدؽلوغرافية النفسية ومضموّنا، وحسب اخلصائص
و وقدرتو على فهم ادلستقبل وإدراك الرسالة، مستوى مستقِبل طبيعة منها، اذلدؼ منها: موضوع الرسالة،اعتبارات، 

 ادلصداقية، ادلرونة، الكلفة، االنتشار والوصوؿ.استيعاب الرسالة، إىل جانب 
وعليو، يفًتض أف يتمتع رجاؿ االتصاؿ دبعرفة واسعة عن حدود وإمكانيات كل وسيلة اتصاؿ متاحة، وحدود 

فة بدقة، إضافة لتحديد تأثَتىا على الفئة ادلستهدفة، وجوانب قوهتا وضعفها، حيث غلب ربديد الفئة ادلستهد
خصائصها، ومن مث اختيار الوسيلة األنسب لتلك اخلصائص؛ إىل جانب معرفة كافية دبدى مالئمة الوسيلة خلصائص 
الرسالة ونوعها. فعملية االتصاؿ التسويقي تعترب من العمليات ادلعّقدة، باعتبارىا تتم من خالؿ عّدة وسائل موجهة 

 ثقافات ادلختلفة والدوافع واالذباىات ادلتباينة.للعديد من ادلستهلكُت ذوي ال
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وما ذبدر اإلشارة إليو، ىو أّف غالباً ما تعتمد ادلؤسسة أكثر من قناة لالتصاؿ يف نفس الوقت، هبدؼ تعزيز عملية 
لى االتصاؿ. كما أّف رد فعل مستقبل الرسالة مرتبط بتأثره بالوسيلة اّليت ربمل الرسالة، فقد يضعف أثر الرسالة ع

 ادلستهلك إذا وصلتو عن طريق وسيلة غَت مرغوبة.

 المستقِبل )المرسل إليه(:  -4.2
 يف وادلتمثل صباعات، أو أشخاص سواًء كاف ذلك شخصًا أو رلموعة بالرسالة ادلعٍت أو الطرؼ الرسالة وىو متلقي

صاؿ، حيث يستقبل الرسالة ادلرتدة، ويقـو ىامًا يف عملية االت يقع عليو دوراً  ادلستهلكُت. فادلستقبل من ادلستهدفة الفئة
 بفك رموزىا وفقاً إلطارىا ادلرجعي، زلاواًل فهم الفكرة اّليت أراد ادلرسل إرساذلا، واّليت تتوافق مع اذلدؼ منها.

مع  الرموز تلك تتوافق وأف الطرفُت، يعرب عن الرموز والعبارات واإلشارات القابلة للفهم ادلشًتؾ بُت الًتميزوفك 
 درة ادلستقِبل على تفسَت تلك الرموز اّليت احتوهتا الرسالة الصادرة من ادلرسل.ق

إّف التفسَت والفهم الصحيح للرسالة يتوقف على مدى وجود رلاؿ للخربة ادلشًتكة بُت ادلرسل وادلستقبل، وىذا يعٍت 
 يل الفهم ادلتبادؿ وربقيق االستجابة.وجود لغة مشًتكة بُت طريف عملية االتصاؿ تتيح قدراً كافياً من الوضوح، وبالتا

 االستجابة: -5.2
السلوؾ اّلذي يظهره ادلستهلك بعد استقباؿ وتفسَت الرسالة، فعل مستقبل الرسالة، أي دبعٌت آخر،  ردود تتمثل يف

خذ شكل مشًتيات، فقد يكوف سلوكاً اغلابياً أو سلوكاً سليباً، وحىت ادليوالت واالذباىات اّليت يتبناىا. وىذه االستجابة تأ
 استفسارات، شكاوي، زيارات، اتصاالت، أي كتأكيدات على أف الرسالة قد وصلت إىل ادلستهلك.

واالستجابة لالتصاؿ التسويقي قد تكوف أنية وفورية، كما قد تكوف الحقة وعلى فًتات متباعدة عن وقت استالـ 
الذاكرة، ليسًتجعها  ادلعلومات وتفسَتىا مث زبزينها يف ادلستهلك باستقباؿ ما يقـو الرسالة من قبل ادلستهلك، فعادة

الحقًا عند احلاجة أو عند تعرضو لظرؼ أو منبو يستوجب عليو التصرؼ يف حدود ما ؽلتلك من رصيد معريف، أو أّف 
 قيقرب فإفّ  موضوع االتصاؿ يتطلب منو الًتيث وصبع معلومات إضافية لتدعيم االستجابة االغلابية للرسالة. وعليو،

 التسويقي يف التأثَت االغلايب على ادلستهلك ليس بالضرورة مباشرة بعد التعرض للرسالة. االتصاؿ أىداؼ

 :(Feed Back)التغذية العكسية  -6.2
 تعد التغذية العكسية، واّليت تسمى أيضًا بادلعلومات ادلرتدة أو ادلرذبعة ركنًا مهمًا يف عملية االتصاؿ التسويقي،

علومات اّليت يتم من خالذلا تأشَت مستوى التفاعل والفهم ادلتحقق من قبل مستلم الرسالة، وىي يف الوقت كوّنا توفر ادل
تسمح التغذية العكسية من إعادة تصحيح  حيث عملية االتصاؿ، من دلستوى األداء التسويقي ادلتحققنفسو سبثل مقياس 

 اّلذي ػلدث األثر ادلرغوب.ومراقبة مضموف الرسالة وإعادة تصميمها من جديد، بالشكل 
 



 

00 

 محاضرات في مقياس الاتصال

 الضوضاء )التشويش(:  -7.2
الرسالة يف قناة لالتصاؿ، ومهما كاف شكلها فإّّنا ستتعرض إىل درجة معّينة من التشويش أو االضلراؼ  سبرطادلا 

باً. وىي الرسالة وجعل إمكانية فهمها صع ربريف على السليب دلعٌت الرسالة، ويشمل سلتلف الظواىر الطفيلية اّليت تعمل
. وربصل عملية الضوضاء التقليل من القدرة على إدراؾ معٌت الرسالة وفحواىاالعوامل غَت ادلخطط ذلا، واّليت من شأّنا 

 اذبهت العملية كّلما التشويش فيغَت من ادلعٌت ادلراد توصيلو. وكّلما زادمن أجزاء نظاـ االتصاؿ التسويقي،  يف أي جزء
تشكل عنصر سليب تؤثر على الرسالة فتغَت من شكلها ومضموّنا، وبالتايل تؤثر على  االتصالية ضلو الفشل، حبيث

 تفسَتىا وربدد نوع االستجابة. 
يظهر لنا أنّو غلب أف تكوف رلتمعة كّلها لتتم  اّليت تشكل عملية االتصاؿ، كل العناصر األساسية أوضحنا أف بعد

 التصاؿ وفقاً لذلك ىو عملية ديناميكية متصلة، ونظاـ متكامل يؤثرالعملية االتصالية بنجاح وعدـ إعلاؿ أي عنصر. فا
كل عنصر فيو على العناصر األخرى. وبالتايل، غلب دراستها صبيعها معاً وربليل التأثَتات ادلرتبطة هبا على باقي العناصر 

 وباألخص على الفئة ادلستهدفة )ادلستقِبل(. 
شاط االتصاؿ التسويقي: "عملية االتصاؿ التسويقي التفاعلي"، إذ " على نDuncanبنفس ادلعٌت السابق، أطلق "

يقـو مصدر االتصاؿ بإرساؿ رلموعة من ادلعلومات يف شكل رسالة مشفرة متضمنة دلزيج من الكلمات، اإلشارات، 
ه العملية، الرموز، األشكاؿ واأللواف، حوؿ موضوع االتصاؿ )سلعة، خدمة، فكرة، ادلؤسسة( إىل الفئة ادلستهدفة من ىذ

حبيث يتم تصميمها وتكييفها حسب نوع اجلمهور ادلستهدؼ وبشكل يتوافق مع قدراتو العقلية لتفسَت تلك الرموز، 
 وحسب طريقة االتصاؿ شخصية أو غَت شخصية.

 عوامل نجاح العملية االتصالية: -3
الوسائل واألساليب والرسائل  يف حالة االتصاؿ التسويقي، واّلذي يعترب عملية ديناميكية مستمرة، تتعدد فيو

االتصالية. وكذا يتمّيز ادلستقبلوف باالختالؼ والتباين يف اخلصائص والصفات، وكذا التشتت اجلغرايف، وما لو من آثار 
ادلهم دراسة كافة عناصر عملية االتصاؿ دوف إعلاؿ إحداىا. ذلك أّف  من شلّا غلعل ذلم، واالجتماعي النفسي التكوين على

من التأثَت  الية االتصاؿ تتوقف على مدى خلو عملية االتصاؿ من ادلعوقات اّليت تشوه الرسالة ادلنقولة أو ربدربقق فع
 اّلذي ربدثو تلك الرسالة أو من ربقيق اذلدؼ اّلذي من أجلو يتم االتصاؿ.

واّليت ؽلكن صالية. عناصر العملية االت االتصاؿ، وادلرتبطة بكل عنصر من معيقات سلتلف تندرج اإلطار، ىذا ويف
 :1استعرضها كما يلي

                                                           
 أنظر: - 1

 .16-15، ص ص2010، والتوزيعدار أسامة للنشر عماف: ، االتصاؿ والتسويق: بُت النظرية والتطبيق ضبد النواعرة،أ -
 .47-34مرجع سبق ذكره، ص ص ىناء حافظ بدوي، -

- Marc Vandercammen, OP.cit, p. 436. 
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 عوامل متعلقة بالمرسل: -1.3
 وىي تشمل ما يلي:

 أف يكوف ادلرسل موضع ثقة، ولديو مصداقية مقبولة لدى اجلماىَت ألّّنا أساس التفاعل؛ 
 تو على اّلذي ينعكس على مدى قدر  لديو مهارات اتصالية عالية يف استخداـ اللغة اللفظية وغَت اللفظية، األمر

والنفسية، وحىت تكوف جذابة  خلصائص ادلستقبل الفكرية واالجتماعية وادلراعية صياغة الرسالة ادلعربة بوضوح،
 ومفهومة ومقنعة، وبالتايل ربدث درجة عالية من األثر؛ 

 ادلالئمة لطبيعة الرسالة وىدفها وطبيعة ادلستقبل؛ والوسيلة الوقت اختيار حسن 
 واضحة؛ القدرة على صياغة رسالة 
 .التزاـ ادلوضوعية وعدـ تكوين أفكار مسبقة حوؿ ادلستقبل 

 عوامل متعلقة بالرسالة: -2.3
 وىي تضم ما يلي: الرسالة غلب دائما مراعاة بعض اجلوانب لضماف أحسن استجابة من ادلستقبل،إعداد عند 

 ستوى إدراكو وتلبية حاجاتو، يتناسب موضوع الرسالة مع ادلستقبل، من حيث اىتماماتو ودرجة استيعابو، م أف
 مث فهمها واالستفادة منها؛ ومن استقباذلا، يف ادلبذوؿ واجلهد منها، ادلرجوة الفائدة على الرسالة تأثَت يتوقف حيث

 معها. حسن صياغة الرسالة وتضمينها عنصر التشويق واإلثارة اّلذي ؼلاطب إدراؾ ادلستقبل، ويضمن قوة تفاعلو 

 وطبيعة ادلستقبل؛ الرسالة وىدؼ يتالءـ دبا الرمزي النسق خداـاست حسن إىل باإلضافة
  غلب أف تكوف ىذه الرسالة جذابة ومقنعة، فما الفائدة من اجلهود االتصالية أف كانت ال تستطيع احلصوؿ على

دمي رسالة انتباه ادلستقبل، وبالتايل فإّف أّوؿ األمور اّليت غلب العمل عليها ىي جذب انتباه ادلستقبل من خالؿ تق
 ملفتة، ومن مث تضمينها من ادلغريات ما غلعلها مقنعة ومؤثرة؛

  وضوح ادلضموف، فقد يستخدـ تعبَتات وألفاظ تكوف ذات مدلوالت متعددة لدى ادلستقبل، شلّا يؤدي إىل
 احتماؿ استجابات متعارضة مع ما ىو متوقع من قبل ادلرسل؛

 رابات استيعاب ادلعٌت؛تناسق ادلعلومات وايحمتوى، شلّا يقلل من اضط 
 .أف تتناسب الرسالة يف صياغتها وشكلها مع وسائل االتصاؿ ادلتاحة 

تكوف: صرػلة  " الرسالة االتصالية رلموعة من اخلصائص جلعلها ناجحة، وىي أف2010ولقد ضمن "النواعرة، 
 جذابة.غَت متحيزة، صحيحة ومضبوطة، واضحة وجلية، تامة غَت ناقصة، موجزة وخفيفة، لطيفة و 

 عوامل متعلقة بالمستقِبل: -3.3
 وىي تشمل اجلوانب التالية:

 يقـو ادلستقبل بتفسَت الرموز  حيث للمستقبل، واإلدراكي ادلعريف مدى التوافق ادلوجود بُت الرسالة االتصالية واإلطار
يت ربدد وتتحكم يف ضمن ىذا اإلطار، إذ أّف لكل فرد أو صباعة رلموعة من التصورات واالذباىات والدالالت الّ 

 سلوؾ األفراد ضمن البيئة اّليت يعيشوف فيها؛
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 إدراؾ ادلعلومات بشكل انتقائي على حسب  ؽليل إىل أّف الفرد حيث االختياري: اإلدراؾ مع الرسالة توافق مدى
ينتقوف فقط من ادلعلومات وليس الكل، و  اجلزيئات انتقاء إىل األفراد اذباه احتياجاتو واىتماماتو. فاإلدراؾ ؽلثل

 ادلعلومات اّليت تتفق وأىدافهم ودوافعهم ومعتقداهتم.

 عوامل متعلقة بالوسيلة: -4.3
تؤثر على فعالية االتصاؿ، وؽلكن  من اخلصائص اّليت عدد يف ادلعلومات نقل يف ادلستخدمة األساليب تتفاوت

 تلخيص ىذه اخلصائص فيما يلي:
 نوعية احلواس اّليت تتلقاىا.  حسب على احلية للوسيلة: تتفاوت قدرة الوسيلة على التأثَت يف متلقي الرسالة األبعاد

 فادلعلومات ادلرئية أكثر فعالية من ادلعلومات ادلسموعة )بافًتاض ثبات زلتوى الرسالة االتصالية يف احلالتُت(. كما
يت تستقى من خالؿ السمع أو البصر فقط. وعليو، كّلما تعددت ادلرئية أكثر فعالية من الّ -أّف الرسالة ادلسموعة

 احلواس اّليت تستقبل الرسالة كّلما زادت فعالية الرسالة يف إحداث األثر ادلطلوب؛
  قدرة الوسيلة على إعطاء معلومات مرتدة: يعترب توفَت ردود فعل من جانب ادلستقبل دلياًل لفعالية االتصاؿ، سبكن

على درجة استيعاب ادلستقبل ذلا ودرجة تأثَتىا فيو. كما سبكنو من تكييف الرسالة والوسيلة دبا  ادلرسل من التعّرؼ
 ػلسن من فعالية العملية االتصالية؛

  قدرة الوسيلة على التوصيل اجلّيد: تتفاوت وسائل االتصاؿ من حيث قدرهتا على نقل الرسالة إىل مستقبلها دبا
وسائل ادلرئية، مثل التلفزيوف واالنًتنت أكثر قدرة على إظهار رسائل مصورة يسمح لو باستيعاهبا. حيث تكوف ال

 ومكتوبة دبؤثرات جذابة من الوسائل ادلسموعة، مثل الراديو واذلاتف.
القوؿ أنّو كّلما تعددت وتنوعت الوسائل ادلتاحة للمرسل، كّلما زادت احتمالية ربقيق التأثَت ادلطلوب  ؽلكن وعليو،

  على ادلستقبل.

 عوامل مرتبطة بالسياق االتصالي: -5.3
أّف العملية االتصالية ال تتم يف فراغ، بل يف إطار سياؽ ثقايف أو اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي، حيث ال  ذلك

 يصبح أف ؽلكن االتصاؿ فيو ؽلكن فصل عملية االتصاؿ وعزذلا عن التأثَتات ادلًتتبة عنها، فالسياؽ البيئي اّلذي ػلدث
االتصاؿ. فكّلما كاف السياؽ اّلذي تتم فيو عملية االتصاؿ ذا جوانب مشًتكة بُت  ىذا عوامل صلاح أو فشل من عامالً 

ادلرسل وادلستقبل، كّلما كانت فرصة النجاح كبَتة. وذلذا، فإّف صلاح االتصاؿ يف بيئة أو رلتمع أو دولة ما ليس بالضرورة 
 شلاثل يف بيئات أو رلتمعات أو دوؿ أخرى.

 ن أىم ادلعوقات الثقافية واالجتماعية لالتصاؿ، نذكر: وم
 والدينية وادلذىبية  اللغوية والعرقية مع ازدياد الفروؽ عملية االتصاؿ أثر ىذا التباعد على ويزداد االجتماعي: التباعد

على إعاقة ىذا ...إخل. ويتعمق ىذا التباعد بإعلاؿ أعلية االتصاؿ بُت اجملتمعات أو بالعمل  والفكرية والسياسية
 االتصاؿ؛



 

03 

 ثاني: الاتصال التسويقيالفصل ال

  إخل؛ االضلياز االجتماعي: وعنو ينشأ التعصب العرقي والديٍت واإلقليمي والفئوي... 
  طقوس االتصاؿ: لكل رلتمع طقوسو اخلاصة بعملية االتصاؿ، حيث تكوف معرفة ىذه الطقوس واجبة وضرورة

 أساسية لالتصاؿ هبذا اجملتمع؛
 زبتلف من بلد إىل بلد آخر، لذا غلب على ادلرسل  رموز ذلا معانيها، وىي بلد لكل اللغوية للمعاين: الدالالت

 مراعاة دالالت الرموز والكلمات لكي ال يقع يف مشكلة التفسَت اخلاطئ للرسالة من قبل ادلستقبل.

 استراتيجيات االتصال التسويقي: -4
العامة للمؤسسة، واّليت مت  التسويقية جيةاالسًتاتي مكّونات أو أجزاء إحدى التسويقي االتصاؿ اسًتاتيجية تعترب

 نشاط طبيعة بالنظر إىل اّليت يتم ربديدىا األنشطة من تصميمها لالتصاؿ باجلمهور ادلستهدؼ من خالؿ رلموعة
 ادلرسل إليو، وما تقدمو للسوؽ من سلع أو خدمات أو أفكار.  وخصائص ادلؤسسة

، وعلى  واسًتاتيجية الدفع اسًتاتيجية علا: عليهما، االعتماد ؽلكن ئيسيتُتر  اسًتاتيجيتُت ادلؤسسة أماـ يوجد العمـو

 :1يلي كما وىذا اجلذب،

 : (Push Strategy)استراتيجية الدفع  -1.4
ألّّنا رباوؿ دفع ادلنَتج زلل االتصاؿ من خالؿ قنوات التوزيع ادلستخدمة حىّت يصل إىل  يطلق عليها ىذا االسم،

، فإّف البيع الشخصي يكوف ىو عنصر الًتكيز األساسي يف ادلزيج االسًتاتيجيةداـ ىذه استخ ادلستهلك النهائي. ومع
والوسطاء، إىل  ادلوزعُت إىل ادلوّجهة مسؤوؿ التسويق بعضًا من أنشطة اإلعالف وتنشيط ادلبيعات االتصايل، وقد يستعمل

 اتيجية يف ومعظم منتجات ادلالبس وبعضاالسًت  ىذه جانب العالقات العامة وبعض أساليب التسويق ادلباشر. وتستعمل
 وؽلكن توضيح ىذه االسًتاتيجية من خالؿ الشكل التايل: السلع الصناعية.

 (: استراتيجية الدفع02الشكل رقم )
     

 

 : تدفق ادلنتجات )حركة العرض(                  
 وص(: تدفق االتصاالت التسويقية )القوة البيعية باخلص                 

                                                           
 أنظر: - 1

- Stefan Michel & Marianne Petitpierre, Marketing: une introduction au marketing d'un point de vue pratique, 

agrémentée de nombreux exemples                                                  
- Claude Demeure, Marketing : Aide – mémoire (4

ème
 éd), Paris: Dollaz, 2003, p. 234. 

 .300-299، ص ص2011(، عماف: إثراء للنشر والتوزيع، 4)ط إدارة التسويقثامر ياسر البكري،  -
  .35-34، ص ص2002، دمشق: دار عالء الدين للنشر والتوزيع والًتصبة، 5ج، (ترصبة: مازف نفاع) التسويق: الًتويجوآخروف،  كوتلر ليبفي -
 .83-81مرجع سبق ذكره، ص ص فاطمة حسُت عواد، -

 المستهلكون الوسطاء المنتِــــج

https://www.payot.ch/Dynamics/Result?author=Stefan%20Michel&cId=0
https://www.payot.ch/Dynamics/Result?author=Marianne%20Petitpierre&cId=0
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjt3_6P2b_wAhURwKQKHYd8BYoQFjABegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.eyrolles.com%2FEntreprise%2FLivre%2Fmarketing-9782247052165%2F&usg=AOvVaw0HbK_jWPUCu_Hkm5l6Gym2
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ذبار اجلملة بشراء منتجاتو مستخدمًا طرؽ عّدة، منها رفع ىامش  ادلنِتج إقناع ػلاوؿ ،االسًتاتيجية ىذه ظل ففي
الربح للوحدة ادلباعة، وتقدمي خصومات وخدمات معّينة مع توضيحات زبص كيفية استعماؿ السلعة. وبنفس الكيفية 

 ذين بدورىم يقوموف بالتأثَت على ادلستهلكُت وإقناعهم بالشراء.يقـو ذبار اجلملة بالتأثَت على ذبار التجزئة، والّ 
 وما ينبغي التنويو لو، أّف ىذه االسًتاتيجية تناسب احلاالت التالية: 

 خصائصها؛ واّليت ربتاج إىل إبراز األسعار واجلودة ادلرتفعة، ذات ادلنتجات 
 ادلنتجات اّليت ربقق ىامش ربح مرتفع؛ 
  ياً؛سوؽ ضيق وزلدود جغراف 
 .صغر حجم ميزانية الًتويج 

 : (Pull Strategy)استراتيجية الجذب  -2.4
االسًتاتيجية إىل جذب الوسطاء وادلوزعُت حلمل ادلنَتج زلل االتصاؿ، من خالؿ إنشاء الطلب عليو  ىذه هتدؼ

ستهلكُت والتأثَت عليهم لتأثَت على الطلب يف األسواؽ واستمالة ادلا ادلنِتج طرؼ ادلستهلكُت النهائيُت، حيث ػلاوؿ من
أو البحث عنها باللجوء إىل ذبار التجزئة )زلالت البيع(، ىذه األخَتة بدورىا ونتيجة حلجم  وإقناعهم بطلب السلعة

 الطلب على السلعة تقـو بالبحث عنها وطلبها من ذبار اجلملة، وىكذا وصوالً إىل ادلؤسسة ادلنِتجة.
 ف أكثر الوسائل أعلية من البيع الشخصي، كما ؽلكن استخداـ بعضاالسًتاتيجية يصبح اإلعال ىذه ظل ويف

أنّو بإنشاء الطلب لدى  مسؤوؿ التسويق ويأمل السلعة. ذبريب على وربفيزه ادلستهلك إلغراء ادلبيعات تنشيط أنشطة
ما يوضحو الشكل ادلستهلك النهائي، فإنّو سيسأؿ ادلوزع عن السلعة، األمر اّلذي غلذبو إىل ضبل ىذه السلعة. وىذا 

 ادلوايل:

 (: استراتيجية الجذب03الشكل رقم )
     

 

 :  تدفق ادلنتجات )حركة العرض(               
 :  تدفق االتصاالت التسويقية )اإلعالف باخلصوص(               
 :  حركة الطلب               

يفوؽ كثَتًا ادلنتجات ادلتنافسة، وأنّو يليب حاجاهتم  بأّف ادلنَتج وتقـو اسًتاتيجية اجلذب على إقناع ادلستهلكُت
ورغباهتم من خالؿ ادلنافع اّليت يتضمنها. وبالتايل ربفيز وربريك الطلب من خالؿ سحب ادلستهلكُت ادلنَتج عرب قنوات 

 التوزيع.

 المنتِــــج

 

 المستهلكون الوسطاء
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 وتستخدـ اسًتاتيجية اجلذب عموماً يف احلاالت التالية: 
  ًويتضمن عدد كبَت من ادلستهلكُت؛عندما يكوف السوؽ مبعثراً جغرافيا ، 
 عند توفر موارد مالية؛ 
 .عندما تكوف السلعة استهالكية، وتتمّيز باطلفاض شبن الوحدة وسرعة الدوراف 

 علا من الكّتاب من أضاؼ اسًتاتيجيتُت أخريُت، ىناؾ اجلذب، واسًتاتيجية الدفع اسًتاتيجية إىل باإلضافة

 :1يلي كما وىذا اللُّت، البيع جيةواسًتاتي ادلكثف البيع اسًتاتيجية

 استراتيجية البيع المكثف: -3.4
نفس الرسالة  ذلك، أفّ  ومعٌت الرسالة االتصالية بصورة دائمة ومستمرة. فكرة تكرار علىاالسًتاتيجية  ىذه تقـو
 تخداـ أسلوب الضغطتستخدـ لفًتة طويلة، ويف صبيع الوسائل اإلعالمية. ففي ىذه احلالة، تقـو ادلؤسسة باس االتصالية

إىل أف يقبل شراء ادلنَتج، فعملية الشراء عملية ضرورية وال مفر  الًتوغلية كل مكاف برسائلها وزلاصرتو يف ادلستهلك على
 منها.

 استراتيجية البيع اللّين: -4.4
ل االتصاؿ، وال بأنّو من األفضل لو أف يقـو بشراء ادلنَتج زلأساس إقناع ادلستهلك  ىذه االسًتاتيجية على تعتمد

تشَت ىذه االسًتاتيجية إىل عملية الشراء بصورة مباشرة مثل اسًتاتيجية البيع ادلكثف، ولكّنها ترّكز على ادلنافع اّليت ؽلكن 
أف يستفيد منها ادلستهلك من جراء استخدامو أو استهالكو للمنَتج. فهذه االسًتاتيجية تعتمد على األسلوب الضمٍت يف 

 األسلوب الصريح.تعتمد السابقة اّليت االسًتاتيجية االتصالية لإلقناع، عكس إعداد الرسالة 
والواقع أّف ذلك يعد  وليست اتصاليتُت. والبيع اللُت، أّّنما بيعيتُت ادلكثف البيع اسًتاتيجييت يالحظ من يعتقد قد

ّّنا تصبح اتصالية )تروغلية( وليست صحيحًا يف األجل القصَت فقط، أّما إذا استمر استخداـ أي منهما لفًتة طويلة، فإ
 بيعية.
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 تحديد ميزانية االتصال التسويقي: -5
يعترب ربديد ميزانية االتصاؿ التسويقي أحد القرارات اذلامة اّليت تواجو إدارة ادلؤسسة، وتتمثل أىم طرؽ ربديد ىذه 

 :1ادليزانية، فيما يلي

 مدخل التوازن الحدي:  -1.5
على االتصاؿ التسويقي غلب أف يستمر إىل النقطة أو احلد اّلذي يتساوى فيو  فإّف اإلنفاؽ طبقًا ذلذا ادلدخل

اإليراد احلدي ادلتوّلد عن االتصاؿ التسويقي مع التكلفة احلدية. أي أّف اإلنفاؽ غلب يستمر إىل أف نصل إىل النقطة اّليت 
 يتوقف عندىا االتصاؿ التسويقي عن إضافة أرباح للمؤسسة.

 ر اإلشارة إىل أّف ىذا ادلدخل تعًتضو عّدة صعوبات، منها ما يلي:وذبد
 توافر مقاييس كمية مناسبة تقيم أثر االتصاؿ التسويقي على ادلبيعات؛ عدـ 
 الوحيد اّلذي يؤثر على ادلبيعات؛ ال يعترب االتصاؿ التسويقي العامل نفسو، الوقت ويف 
 وىذا ال يعكس طبيعة االتصاؿ  باعتبارىا تكاليف تشغيلية،ادلدخل مع تكلفة االتصاؿ التسويقي  ىذا يتعامل

 التسويقي، فاإلنفاؽ على االتصاؿ التسويقي يعترب استثمار يستمر أثره لفًتات طويلة.

 مدخل نسبة مئوية من المبيعات: -2.5
بقًا ذلذه الطريقة، كما أّّنا أكثرىا سهولة يف التطبيق، وط االستخداـ، شيوعًا يف أكثر الطرؽ من الطريقة ىذه تعترب

يتم ربديد ميزانية االتصاؿ التسويقي كنسبة مئوية من ادلبيعات احلالية أو ادلتوقعة يف السنة القادمة. ومن شلّيزات ىذه 
الطريقة ىو تناسب حجم اإلنفاؽ االتصايل مع حجم ادلؤسسة ومداخيلها، شلّا يرضي اإلدارة ادلالية، لكن ومن وجهة 

كنتيجة للجهود  بشكل عكسي، إذ مت اعتبار ادلبيعات ىي السبب وليس مطروحة تبدو وكأّّنا سألةفادل النظر التسويقية
االتصالية، وبالتايل فهذه الطريقة ال تشجع أيّة زلاولة لزيادة اإلنفاؽ االتصايل يف حالة تدين حجم ادلبيعات، وباعتماد 

فإّّنا سبنع كل برنامج طويل ادلدى من أجل التطوير. باإلضافة  ىذه الطريقة على ادليزانية السنوية وتقديراهتا لرقم األعماؿ
 إىل ما سبق، فهذه الطريقة ال ربدد أي معيار منطقي يف كيفية ربديد النسبة ادلئوية اّليت زبصص لالتصاؿ التسويقي.

 مدخل ميزانيات المنافسين: -3.5
ادلؤشرات اّليت يستخدمها ادلنافسوف يف الصناعة،  على بناءً  التسويقي االتصاؿ ميزانية ربديد يتم ادلدخل، ذلذا طبقاً 

 حىّت تكوف على مستوى متكافئ مع ىذه ادلؤسسات.

                                                           
 أنظر: - 1

- Guy Audigier, Marketing pour l’entreprise, Paris: Gualino, 2003, p. 229. 

- Yves Chirouze, Le marketing : études et stratégies, Paris: Ellipses Marketing, 2003, pp. 526-527. 

- Daniel Caumont, La publicité, Paris: Dunod, 2001, pp. 85-92. 

 .370، ص1997، ، عماف: زىراف للنشر والتوزيعالتسويق يف ادلفهـو الشامل كي خليل ادلساعد،ز  -

http://library.ipag.fr/index.php?lvl=publisher_see&id=25
https://www.decitre.fr/editeur/Ellipses+Marketing
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwipgMOm3b_wAhVOO-wKHfmWDmsQFjAAegQIAxAD&url=https%3A%2F%2Fwww.eyrolles.com%2FEntreprise%2FLivre%2Fla-publicite-9782100577095%2F&usg=AOvVaw18gP7eVSIub2KW13LpmLoo
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احلقيقة أّف ىذا ادلدخل ليس لو أي أساس منطقي، فال ؽلكن التأّكد بأّف ادلنافسُت ذلم أفضل طريقة يف ربديد  يف
سويقي ألىداؼ زلددة غلب اصلازىا من خاللو. ضف إىل ادليزانية، كما أنّو ال يربط ما سيتم إنفاقو على االتصاؿ الت

ذلك، أّف ادلؤسسات زبتلف فيما بينها بالنسبة دلاىية األىداؼ وادلهاـ اّليت تسعى إىل ربقيقها من خالؿ االتصاؿ 
 التسويقي، فضاًل على االختالؼ يف القدرات ادلالية والفنية وغَتىا.

 مدخل العائد على االستثمار: -4.5
ا ادلدخل ادلنافع طويلة األجل لالتصاؿ التسويقي يف االعتبار، ويتعامل مع اإلنفاؽ عليو باعتباره إنفاقاً يأخذ ىذ

 استثمارياً لو عوائده طويلة األجل.
على الرغم من أّف ىذا ادلدخل يبدو منطقياً، إاّل أنّو ال ؼلف صعوبة قياس العائد على االستثمار يف االتصاؿ 

 يعة االتصاؿ التسويقي زبتلف عن ادلصروفات الرأمسالية يف ادلعدات واآلالت.التسويقي، ذلك أّف طب

 مدخل االعتماد على التقدير الشخصي:  -5.5
يعتمد ىذا ادلدخل على تقديرات مدير التسويق الشخصية ادلستمدة من خربتو وتقديره الشخصي، وتتم عادة 

منها مثاًل أّف االتصاؿ التسويقي يف ىذه احلالة يعكس  بدوف إجراء ربليل عملي، ولكن عيوب ىذه الطريقة كثَتة،
خصائص شخصية ادلدير، ويعرب عن عواطفو، ضف إىل ذلك أّف ادليزانية قد ال تكوف مناسبة لتحقيق أىداؼ االتصاؿ 

 التسويقي، وربقيق االستخداـ األمثل للموارد.

 مدخل كل ما يمكن تحمله: -6.5
كاف  وإذا ية االتصاؿ التسويقي وفقًا دلا تستطيع ادلؤسسة توفَته من أمواؿ.يعتمد ىذا ادلدخل على زبصيص ميزان

ىذا ادلدخل يعترب من ادلداخل اّليت ربقق قدراً من األماف من الناحية ادلالية، لكن االنتقاد ادلوجو لو ىو عدـ األخذ بعُت 
ًا من الالتأكد خبصوص فعالية ادلبلغ ادلنفق، ويعيق االعتبار للعالقة أو اجملهود االتصايل وادلبيعات ايحمققة، شلّا يضفي نوع

 أي سلطط طويل األجل من أجل تطوير االتصاالت.

 مدخل الهدف/ المهام:  -7.5
على أساس أّف ميزانية االتصاؿ التسويقي غلب أف تعتمد على ضوء  يعد ىذا ادلدخل من أحسن ادلداخل، إذ يقـو

ة ىذا ادلدخل إاّل أنّو أيضًا مل ؼلُل من نقد، فليس من السهل أف تعرؼ األىداؼ ادلطلوب ربقيقها، ولكن رغم منطقي
 كانت األىداؼ اّليت مت ربديدىا فيما إذا حىّت  أو اإلدارة بالضبط ما ىو مقدار التكاليف ادلناسبة لتحقيق األىداؼ،

 ىذا اجلهد لتحقيقيها.  تستحق

 مدخل مزيج من الطرق السابقة: -8.5
ـ، أشارت النتائج إىل أّف الكثَت من ادلؤسسات تستخدـ أكثر من 1981يكية أقيمت سنة يف دراسة ميدانية أمر 

اذلدؼ/ طريقة يف نفس الوقت لتحديد ميزانية االتصاؿ التسويقي. ويف ضوء نفس الدراسة، أشارت النتائج إىل أّف طريقة "
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تأيت يف مقدمة طرؽ ربديد ميزانية االتصاؿ وطريقة "النسبة ادلئوية من ادلبيعات" وطريقة "تقليد ادلنافسُت" ادلهاـ" 
منها عند التطبيق،  ىي الطريقة الوحيدة ادلوضوعية، واّليت ؽلكن االستفادةاذلدؼ/ ادلهاـ" التسويقي، لكن تبقى طريقة "

 ألّّنا تتماشى مع ادلفهـو احلديث والنظرة ادلنطقية للعمل التسويقي ورسم اسًتاتيجياتو.

 ويقي: معوقات االتصال التس -6
 ؽلكن حصر أىم معوقات االتصاؿ التسويقي فيما يلي: 

 معوقات مرتبطة بالمستهلك:   -1.6
 وىي تضم:

 خصائص المتلقي:  -1.1.6
شخص أسباب ودوافع شخصية سلتلفة، ودرجة ذكاء وذاكرة معّينة، ومستوى تعليمي وثقايف سلتلف، وتساىم   لكل

فسَتىا. وقد سبثل ىذه اخلصائص عوامل مساعدة يف الفهم الصحيح كل ىذه العناصر يف كيفية فك رمز الرسالة وت
 للرسالة، كما قد سبثل عوائق ربد من إدراؾ الرسالة االتصالية.

 انطباعات المستهلك:  -2.1.6
 تؤثر االنطباعات واآلراء السابقة للمستهلك على الفهم االغلايب للرسالة االتصالية. 

 اإلدراك االنتقائي:  -3.1.6
من الرسالة وإعلاؿ ادلعلومات األخرى لعّدة أسباب، منها: ذبنب حدة التناقض ادلعريف،  األفراد إىل مساع جزءيتجو 

 شلّا يؤدي إىل عدـ اإلدراؾ السليم دلضموف الرسالة االتصالية.
 مدى التعرض لالتصال:  -4.1.6
اـ الوسائل ادلوجهة إليو، أو عدـ قدرتو يتعرض ادلستهلك لرسالة االتصالية لعّدة أسباب، منها: نقص أو انعد قد ال

 على اقتنائها كالراديو واجمللة الشهرية واألسبوعية.
 تشوش اإلدراك: -5.1.6

ىناؾ بعض األمور اّليت تساىم يف تعكَت عملية اإلدراؾ، مثل: الفقرات ايحمذوفة، البيئة ايحميطة كدرجة احلرارة 
 سلتلف ادلؤسسات ادلوجودة يف السوؽ.ادلرتفعة، أراء األصدقاء، كثرة اإلعالنات من 

 معوقات مرتبطة بالمؤسسة:   -2.6
 أعلها يف ما يلي: 

 عدـ استعماؿ الوسيلة ادلناسبة لتأثَت على اجلمهور ادلستهدؼ؛ 
 عدـ سبتع ادلرسل بادلصداقية الالزمة لقبولو من طرؼ ادلستقبل )ادلتلقي(؛ 
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 تلفة أو حركات أو إشارات أو انفعاالت غَت مالئمة، شلّا يؤدي االستعانة يف توصيل الرسالة بكلمات ذلا معاٍف سل
 إىل عدـ قبوؿ األفكار، وذباىل ادلعلومات وصعوبة االتصاؿ الفعاؿ بادلستهلك؛

 حيث قد تكوف الرسالة صعبة ومعقدة وعسَتة الشرح والتطبيق، وقد تكوف سلتصرة أو طويلة، شلّا  الرسالة، طبيعة
 تايل تركها.يؤثر على درجة فهمها، وبال

 معوقات أخرى:   -3.6
مثل اإلعالـ ادلضاد، وىو اإلعالـ اّلذي سبارسو ادلؤسسات ادلنافسة لفكرة ما أو منَتج معُّت، وقد يكوف على شكل 

 دعاية كاذبة أو إشاعة ىادفة دلس صورة أو مسعة ادلؤسسة.
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 : مزيج الاثصال التسويقيثالثالفصل ال

عن نشاطات جزئية تكّون  عبارة وىي من ٣نارسة ٠نموعة من اٞنهام اٞنختلفة، بد بنشاط االتصال التسويقي ال للقيام
 ّنجملها "االتصال التسويقي"، وتدعى ىذه النشاطات ب "مزيج االتصال التسويقي".

التسويقية اٞنستهدفة،  لتحقيق األىداف البعض بعضها مع تتفاعل ّليتا العناصر كل ٬نثل التسويقي االتصال ومزيج
وإذا كان البعض يرى أّن اٛنهود التسويقية يف حقيقتها ترو٩نية باعتبار أّن ىدفها يتمثل يف ٓنقيق األىداف البيعية وزيادة 

 و٩ني من أىداف مرتبةة بصفةدوران السلع اٞنباعة من خبلل أساليب تنشيط اٞنبيعات، إاّل أّن ما حققو اٞنزيج الت 
٫نتص بالتأثًن على اٞنستهلكٌن أو العمبلء وإقناعهم باالستجابة ٥نو  أساسية بكونو متغًنًا أساسيًا يرتبط بنشاط ىادف

 اقتناء السلع أو اٝندمات اٞنعلن عنها.
ٟندف العام لبلتصال ويتألف اٞنزيج االتصارل التسويقي من عّدة أدوات يسعى كل منها إذل اٞنسا٨نة يف ٓنقيق ا

تنشيط اٞنبيعات، البيع  اإلعبلن، ىي: األدوات وىذه عملية التبادل، التسويقي وىو إعبلم والتأثًن على اٞنستهلك لتحقيق
 الشخصي، العبلقات العامة، التسويق اٞنباشر والنشر.

 اإلعالن: -1
اٞنؤسسة، نظراً للدور الكبًن  منتجات ٢نتلف تويجل التسويق إدارة تستعملها اّليت الضرورية األنشةة أحد اإلعبلن يعترب

إدارة  على اّلذي يلعبو من خبلل إسهامو يف نقل وإيصال األفكار واٞننتجات إذل اٞنستهلكٌن والتعريف هبا. ٟنذا وجب
األخًن ٗنيع جوانب وأبعاد السياسة اإلعبلنية، بدءًا من ٓنديد أىداف اإلعبلن، حّّت الوصول يف  على التعّرف التسويق

 إذل تقييمو من خبلل قياس فعاليتو.

 مفهوم اإلعالن:  -1.1
 بواسةة واألكثر استخداماً  اٞنستهلك، طرف من ومعرفة انتشاراً  التسويقي االتصال مزيج عناصر أكثر اإلعبلن يعترب

 : التعريفات لئلعبلن، نذكر منها، ما يلي منتجاهتا. ولقد وردت العديد من عند التويج عن اٞنؤسسات
 سلوكو يف والتأثًن الصناعي، اٞنشتي من جانب اٞنعلن إلقناع اٞنستهلك النهائي أو وأنشةة ٠نهودات عن "عبارة 

١نددة تتفق واألىداف التسويقية للمؤسسة، وذلك من خبلل وسائل النشر  اْناىات يف السلوك ىذا وتوجيو
  ؛1اٞنختلفة ومقابل دفع ٖنن معٌّن"

 لة من اإلدراك والرضا النفسي لدى اٛنماىًن اٞنستهدفة، بغرض بيع أو اٞنساعدة يف "جهد مدفوع الثمن ٝنلق حا
 ؛2بيع سلعة ما أو خدمة معّينة، أو كسب موافقة اٛنمهور على قبول فكرة معّينة توجهو ٥نو السلعة بذاهتا"

                                                           
 .358، ص2005، اإلسكندرية: الدار اٛنامعية، التسويق اٞنعاصرالر٘نن إدريس، ٗنال الدين ١نمد اٞنرسي،  عبدثابت  - 1

 .103ص، 2008، عمان: دار ٠ندالوي للنشر والتوزيع، الدعاية واإلعبلن والعبلقات العامة، ١نمد جودت ناصر - 2



 

44 
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 ذه الوسيلة هبدف "وسيلة اتصال ٗناىًنية تستخدم من قبل مؤسسة، تدفع أجراً لقاء إيصال رسالتها من خبلل ى
 .1إخبار وإقناع اٞنستفيدين بالسلعة أو اٝندمة أو الفكرة"

اٝنصائص ٕنّيزه عن باقي عناصر مزيج االتصال  من يتمّيز َنملة اإلعبلن ٤ند أنّ  السابقة، التعاريف من خبلل
 التسويقي، نذكر منها ما يلي:

 لفئة اٞنستهدفة )اٞنعلن ٟنا( عن طريق اعتماد وسيلة اتصال غًن شخصية تتم بٌن اٞنؤسسة )اٞنعلن( وا اإلعبلن
 (؛وسائل اإلعبلموساطة )

 إّن اإلعبلن قد يكون عن سلع أو خدمات أو أفكار أو مؤسسات أعمال؛ 
 يتم اإلفصاح يف اإلعبلن عن شخصية اٞنعلن وصفتو ونشاطو؛ 
 يكون ٠ناناً؛ اّلذي النشر وىذا ما ٬نّيزه عن مدفوع األجر، يكون اإلعبلن 
 ٞنعلن من خبلل رسالتو اإلعبلنية إذل إحداث التأثًن واإلقناع اإل٩نايب ٜنث اٞنستهلك على اقتناء اٞننَتج يهدف ا

 اٞنعلن عنو، وبناء صورة لو وللعبلمة واٞنؤسسة عموماً؛
 ( أطراف، ىي: 04تتشكل العملية اإلعبلنية من أربعة ) 

 ،اٞننِتج أو ٠نموعهم؛ اٞنعلن أو صاحب اإلعبلن: و٬نكن أن يكون اٞنؤسسة، العبلمة 
 اٞنعلن إليو: وىي الفئة اٞنستهدفة اّليت يوّجو ٟنا اإلعبلن؛ 
 اإلعبلن: قد يكونون من داخل اٞنؤسسة )إدارة اإلعبلن( أو من خارجها )وكاالت اإلعبلن(؛  مصممو 
 .الدعائم اإلعبلنية: واّليت ٕنثل ٢نتلف وسائل اإلعبلم  

 أهداف اإلعالن:  -2.1
 عبلن من األىداف التسويقية للمؤسسة، وباختبلف طبيعة أىداف اٞنؤسسات ٔنتلف بالتارلأىداف اإل تشتق

 عامة أو مشتكة بٌن ٗنيع قد تكون من مؤسسة ألخرى يف كثًن من اٜناالت. غًن أّن أىدافًا معّينة اإلعبلن أىداف
اٞنؤسسة.  وخصائص السلعة ةحيا دورة اٞنؤسسات العاملة يف السوق. كما ٔنتلف أىداف اإلعبلن باختبلف مراحل

 و٬نكن تقسيم أىداف اإلعبلن إذل ثبلث أصناف، واّليت تتمثل يف اآليت:
 األهداف العامة لإلعالن:  -1.2.1

 :2وتتلخص ىذه األىداف فيما يلي
 بأكرب عدد ٣نكن من اٞنستهلكٌن اٜناليٌن واٞنرتقبٌن؛ االتصال 

                                                           
 .335ص، 2003، عمان: دار حامد للنشر والتوزيع، مفاىيم معاصرة التسويق:نظام موسى سويدان، شفيق إبراىيم حداد،  - 1

 أنظر: - 2
 .346، ص2001، القاىرة: دار قباء للةباعة والنشر والتوزيع، ادي والعشريناستاتيجيات التسويق يف القرن اٜنأمٌن عبد العزيز حسن،  -
 .140، ص1996، بًنوت: دار اٛنامعية، ١ناضرات يف ىندسة اإلعبلنعبد السبلم أبو قحف،  -
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 محاضرات في مقياس الاثصال

  اٞنستهلكٌن يقدم إذل عندما األورل اإلعبلن إذل إثارة الةلبإثارة الةلب األورل والةلب االختياري، حيث يهدف 
 غالبًا يف عبلمة معّينة، ويكون ذلك التكيز على ومكان تواجده دون واستخداماتو، وخصائصو اٞننَتج عن معلومات

 االختياري عندما يركز على اإلعبلن إذل إثارة الةلب اٞننتجات اٛنديدة إذل السوق. كما يهدف حالة تقدمي
 خصائص ومزايا ومنافع عبلمة معّينة؛ 

 تأثًن اإلعبلن على الربح، وذلك عن من خبلل زيادة اٞنبيعات والتقليل من بعض التكاليف التسويقية؛ 
  تقليل ومواجهة اٞننافسة، إذ يستخدم اإلعبلن يف مواجهة اٜنمبلت التو٩نية للمنافسٌن واٜند من آثارىا، حيث

يهدف إذل تقليل أو منع اال٦نفاض يف اٞنبيعات أساسًا وليس من الضروري أن يؤدي يكون يف ىذه اٜنالة دفاعيًا 
 إذل زيادة مبيعات اٞنؤسسة أو حصتها السوقية.

 األهداف التشغيلية )العملية( لإلعالن: -2.2.1
  :1وىي كثًنة، ومن الصعب حصر كل ىذه األىداف وذكرىا، ولكننا سوف ٥ناول ذكر أ٨نها كما يلي

 لسلع واٝندمات والصور الذىنية واألفكار وغًنىا؛التويج ل 
 تذبذب اٞنبيعات أو ١ناربة اٞنوٚنية؛ تقليل 
 مساندة ودعم ٠نهودات رجال البيع )أو ما يسمى "كسر اٛنليد"(؛ 
 جديدة ألّول مرة؛ تكن قائمة قبل توجيو اٜنمبلت اإلعبلنية أو إنشاء قةاعات سوقية دل ألسواق جديدة آفاق فتح 
 األفراد اّلذين يف غًن متناول رجال البيع؛الوصول إذل  
 الوسةاء، وذلك َنذب وسةاء جدد عن طريق إقناعهم برُنية التعامل مع سلعة اٞنعلن  مع العبلقات وتقوية ٓنسٌن

 عنها؛
 ة زياد أو اّليت تستهلك فيها السلعة، أو زيادة أوجو استعماٟنا الفتة زيادة طريق عن وذلك السلعة، استعماالت زيادة

 عدد الوحدات اٞنشتاة منها؛
 االنتماء أو الوالء بٌن السلع واٝندمات ومستهلكيها من خبلل تعريف اٞنستهلكٌن باٞنعلومات  من خلق نوع

 اٞنرتبةة هبذه السلع ذات التأثًن يف أناذ القرار؛
 ث الرغبة لدى زيادة معدالت دوران السلع أو اٝندمات اٞنعلن عنها من خبلل جذب االنتباه واالىتمام لبع

 اٞنستهلكٌن لبلقتناع بالسلعة أو اٝندمة واقتنائها. 

                                                           
 أنظر: - 1

 .180، ص2002شر والتوزيع، ، عمان: دار اٞنناىج للنأساسيات التسويق الشامل واٞنتكامل١نمود جاسم الصميدعي، بشًن عباس العبلق،  -
 .281-279، ص ص1996، اإلسكندرية: مؤسسة شباب اٛنامعة، اإلدارة التسويقية اٜنديثة: اٞنفهوم واالستاتيجيةصبلح الشنواين،  -
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 األهداف االتصالية لإلعالن: -3.2.1
 :1وتتلخص ىذه األىداف فيما يلي

 فكرة ١نددة ومفهوم جديد، لتعريف عدد كبًن من  ىو إيصال اإلعبلنية اٜنملة من فاٟندف اإلعبلنية، عرض الرسالة
 العمبلء بإطبلق منَتج جديد؛

 التعريف ّننافذ التوزيع، خاصة بالنسبة للمنتجات اٛنديدة؛ 
 اٞننتجات يف أذىان اٞنستهلكٌن؛ لتسيخ عبلمة اإلعبلنية بالرسالة التذكًن 
 اٞنفاىيم واٞنعتقدات اٝناطئة عن اٞننَتج اٞنعلن عنو، وٓنسٌن االنةباع السائد عنو وعن اٞنؤسسة يف أذىان  تصحيح

 اٞنستهلكٌن.

 عالن:أنواع اإل -3.1
يساعد على ٓنقيق ىدف مغاير ألىداف غًنه من  أو ٢نتلفة منها وظيفة كل اإلعبلن يؤدي من ٢نتلفة أنواع ىناك

 األصناف، ولفهم اإلعبلن و١نتواه البد من معرفة األسس واٞنعايًن اٞنعتمدة يف تصنيفو ٞنا لذلك من تأثًن مباشر على
اّليت  اٞنعايًن واألسس من ٢نتلفة ٠نموعة الواقع ىناك ويف نشرىا، وسائل واختيار اإلعبلنية اٜنملة أىداف وصياغة ٔنةيط
 أنواع اإلعبلن، ومن بٌن أكثرىا استخداماً يف اٞنراجع ٬نكن ذكر ما يلي: استخدامها يف ٓنديد ٬نكن

 تصنيف اإلعالن حسب الجمهور المستهدف: -1.3.1
 :2جو إليو ىذا اإلعبلن، وذلك على النحو التارل٬نكن التمييز بٌن عّدة أنواع لئلعبلن حسب اٛنمهور اٞنو 

  :موجو للمستهلك النهائي للمنَتج هبدف تعريفو ِنصائصو ومزاياه، وحثو على  ىو إعبلناإلعالن االستهالكي
 شرائو واستعمالو؛

 :اعية على اٞننتجات الصن الصناعيٌن هبدف زيادة الةلب اٞنشتيٌن إذل اإلعبلن اٞنوجو ذلك ىو اإلعالن الصناعي
 اّليت تستخدم يف عملية اإلنتاج، أو تشكل جزءاً من منتجات أخرى كقةع غيار؛

 يُوجَّو ىذا النوع من اإلعبلن إذل الوسةاء التجار، ويهدف إذل حثهم على شراء السلع بغرض  التجاري: اإلعالن
ق االْنار هبذه السلع، حيث إعادة بيعها، ويرّكز اإلعبلن يف ىذه اٜنالة على الرُنية اّليت ٬نكن ٓنقيقها عن طري
 ٬نكن أن يصل اإلعبلن إذل ىذا النوع من الُتجار بالربيد اٞنباشر أو اجملبلت التجارية؛

 إخل،  واحملامٌن الصيادلة، ألصحاب اٞنهن اٜنرة كاألطباء، اإلعبلن اٞنوجو وىو ذلك الحرفي: أو اإلعالن المهني...
 اّليت يستخدموهنا أو يوصون بشرائها؛ وىذا هبدف بإمدادىم ّنعلومات تتصل باٞننتجات

                                                           
1
 - Jean-Pierre Helfer & Jacques Orsoni, Le marketing (8

ème
 éd), Paris: Vuibert, 2003, p. 372. 

 أنظر: - 2
 .30-29، ص ص2002اإلعبلن، دمشق: دار اٞنكتيب للةباعة والنشر والتوزيع،  ١نمد عمر اٜناجي، حقيقة -
 .173، ص2000، عمان: دار حامد للنشر والتوزيع، التسويق الدورلأيب سعيد الديوه جي، تسيًن ١نمد العجارمة،  -
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  :وىو اإلعبلن اٞنوجو للمزارعٌن واٞنربٌن، بغية إقناعهم على شراء أنواع ١نددة من اآلالت الزراعية اإلعالن الزراعي
 أو األٚندة أو البذور أو األعبلف ...إخل؛

 عّلق ُنزب أو مرّشح معٌّن يسعى ىذا النوع من اإلعبلن إذل توصيل برنامج أو أفكار تت :اإلعالن السياسي 
 للجماىًن اٞنستهدفة، وإقناعهم هبا ٟندف إحداث التأثًن اٞنستهدف على الرأي العام ٛنمهور الناخبٌن باستعمال

 كافة اٜنجج والرباىٌن لكسب تصويتهم؛
 ويج ذلك اإلعبلن اّلذي يشارك فيو أكثر من مؤسسة، ويتحملون نفقاتو معًا بغرض الت  وىوالتعاوني:  اإلعالن

 للمنَتج. مثال ذلك، قيام اٞننِتج ّنشاركة تاجر اٛنملة أو التجزئة يف اإلعبلن عن سلعة ما معاً؛
 وىو اّلذي يهدف إذل توليد الرغبة لزيارة بلد معٌّن )أو باألحرى الفضاء السياحي( لدى أكرب  :السياحي اإلعالن

 عدد ٣نكن من السياح بإبراز مقومات البلد اٞنعين.
 يف اإلعالن طبقاً للمدخل الجغرافي: تصن -2.3.1

  :٬1نكن التمييز بٌن ثبلث أصناف من اإلعبلن حسب ىذا اٞنعيار، وىي
  :على  قادرة إعبلمية وسائل ١نددة أو جزء منها باستخدام ىو اّلذي يغةي منةقة جغرافيةاإلعالن المحلي

 واٞنلصقات، السينما، اإلذاعة احمللية ...إخل؛ تغةيتها، كاٞننشورات
 :الوسائل استخدام على ويعتمد ىو اّلذي يغةي الدولة ككل وليس منةقة معّينة، اإلعالن الوطني أو القومي 

 اإلعبلنات، كالصحف الوطنية و١نةات اإلذاعة أو قنوات التلفزيون ...إخل؛ لنشر العامة
 :ٌن يف دول ٢نتلفة، ىو اّلذي يغةي أكثر من دولة، ويستخدم يف التصدير، ويوجو للمستهلك اإلعالن الدولي

 ويعتمد على وسائل اإلعبلم اٞنختلفة يف كل ىذه الدول، وعلى القنوات الفضائية.
 تصنيف اإلعالن طبقاً للمدخل الوظيفي: -3.3.1

  :2ومن خبللو ٧نّيز بٌن عّدة أنواع لئلعبلن، أ٨نها ما يلي
  اإلعبلن  أو يت ُتةرَح ألّول مرة يف األسواق،السلع اٛنديدة الّ  بتسويقيتعّلق اّلذي  اإلعبلن : ىوالتعليمياإلعالن

 معروفة تكن اٛنديدة دل االستخدامات بعض يظهر ٟنا كأن حديثاً، تةويرىا مت اّلذي يعمل على تسويق سلع قد٬نة
 استعماٟنا ...إخل؛  و٠ناالت وطرق وخصائصها اٞنستهلك بالسلعة تعريف إذن، فوظيفة اإلعبلن التعليمي سابقاً.

                                                           
 أنظر: - 1

 .28، ص2003ؤسسة اٛنامعية للدراسات والنشر والتوزيع، ، بًنوت: اٞندور اإلعبلن يف التسويق السياحي: دراسة مقارنةمصةفى عبد القادر،  -
 .429، ص2002، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، مبادئ التسويق١نمد صاحل اٞنؤذن،  -

 أنظر: - 2
- Philip Kotler et al., OP.cit, pp. 637-638. 

 .34-33، ص ص2003، اٞننصورة: اٞنكتبة العصرية، اإلعبلن: رؤية جديدةناجي فوزي خشبة،  -
  .56، ص2002، اإلسكندرية: دار اٞنعرفة اٛنامعية، علم اجتماع االتصال واإلعبلمأ٘ند غريب سيد،  -
 .284، ص2001(، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، 3)ط سلوك اٞنستهلك: مدخل استاتيجي١نمد إبراىيم عبيدات،  -
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 اٜنالة ٠نموعة إرشادات ِنصوص كيفية االستخدام  يف ىذه اإلعبلنية الرسالة تتضّمن حيث راايي:اإل اإلعالن
 األمثل للمنَتج موضوع اإلعبلن؛

 بٌن السلعة ومستهلكيها،  وىذا إل٩ناد نوع من االنتماء اٛنمهور، يعرفها ّننتجات يتعّلق واّلذي :التذكيري اإلعالن
 لسلعة اٞنمّيزة بعبلمة مسجلة، والرغبة يف عدم نسياهنا؛وحرصاً على استمرارية شراء ىذه ا

 والرائدة يف السوق عند بروز سلع منافسة ٟنا، واّلذي  القوية اٞننتجات مركز لتدعيم ويُستعمل :التنافسي اإلعالن
 يهدف إذل إبراز خصائص السلعة بالنسبة للمنتجات اٞننافسة، وخلق تفضيل اٞنستهلك لشرائها؛

 خاصة ٞنا يكون اٟندف ىو ٓنريض الةلب اٞنختار  يف ميدان اٞننافسة، اٞنهيمن وىو اإلعبلن عي:اإلقنا اإلعالن
 القتناء عبلمة ما وتفضيلها على العبلمات األخرى؛

 تأسيس ميزة تنافسية خاصة لعبلمة  شكل آخر من اإلعبلن اإلقناعي، واّلذي يسعى إذل وىو المقارن: اإلعالن
 ها بشكل مباشر أو غًن مباشر مع عبلمة أو أكثر من العبلمات التجارية األخرىْنارية ١نددة، وذلك ّنقارنت

 وىذا ٓنت بعض القيود القانونية؛ اٞننتجات، الفئة من اٞنوجودة يف نفس
  :وىو يهدف إذل مقاومة أو ٔنفيض آثار اإلعبلنات اٞننافسة، وعلى الرغم من أنّو قد ال يؤدي اإلعالن الدفاعي

 ت، لكنو يعمل على احملافظة على اٜنصة السوقية للمعلن؛إذل زيادة اٞنبيعا
  :وىو اّلذي يهدف إذل طمأنة اٞنشتين، وشكرىم على االختيار اٞنناسب، وىذا هبدف كسب إعالن ما بعد البيع

 والئهم.
 تصنيف اإلعالن حسب نوع األثر المطلوب منه: -4.3.1

   :1التاليٌن وفقاً ٟنذا اٞنعيار، ٬نكن تقسيم اإلعبلن إذل النوعٌن
 أقرب اآلجال )بصورة  يف عنو ويهدف إذل ٓنريك واستثارة الةلب على اٞننَتج اٞنعلنالمباار:  تأثير ذو إعالن

 ويستخدم ألجل ذلك عدة طرق ٓنفيزية، مثل: التصفيات والتنزيبلت؛ سريعة(،
 ب االنتباه وبناء اإلدراك، من خبلل جذ تدر٩ني تأثًن إحداث على يعمل اّلذي وىو مباار: غير تأثير ذو إعالن

ومن مث ٪ندث تغيًن يف معتقدات واْناىات وسلوك اٞنستهلك ٥نو اٞننَتج موضوع اإلعبلن، كما يهدف ىذا 
 اإلعبلن إذل بناء صورة للمنَتج ولو على اٞندى البعيد.

 تصنيف اإلعالن حسب الهدف منه: -5.3.1
  :٬2نكن تقسيم اإلعبلن وفق ىذا اٞنعيار إذل نوعٌن، ٨نا

 ىذا النوع من اإلعبلن إذل إ٩ناد انةباع ٣نّيز اْناه اٞنؤسسة ككل وليس اْناه  ويهدفالمؤسسة:  عن اإلعالن
 منتجاهتا، كقيامها بدعم النشاطات اٝنًنية واالجتماعية على سبيل اٞنثال؛

                                                           
 .430مرجع سبق ذكره، ص ١نمد صاحل اٞنؤذن، - 1

2
 - Jean-Pierre Helfer & Jacques Orsoni, OP.cit, p. 371. 
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https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/jacques-orsoni-16429/
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  :العبلمة التجارية، بذكر ويقوم ىذا النوع بالتكيز على اسم اٞننَتج أو اإلعالن عن المنَتج أو العالمة التجارية
 خصائصها، وأىم ٣نّيزاهتا، والتعريف بكيفية استعماٟنا وٓنسٌن صورهتا لدى اٛنمهور.

 تصنيف اإلعالن حسب الدوافع الّتي يهدف إلثارتها: -6.3.1
  :٬1نكن تصنيف اإلعبلن وفق ىذا اٞنعيار إذل ثبلثة أنواع، ىي

 اٞنستهلك على شراء واستخدام منَتج معٌّن بصرف  عبلن ىو حثمن ىذا اإل الغاية إنّ  األولية: الدوافع إعالن
 النظر عن العبلمات التجارية اٞنختلفة اٞنعروضة منو؛

 إّن الغرض من ىذا اإلعبلن حث اٞنستهلك على شراء اٞنَنتج ذو عبلمة ْنارية معّينة دون  :الثانوية الدوافع إعالن
 غًنىا؛

 الغرض من ىذا اإلعبلن ىو التعريف باٞنؤسسة، وتكوين اْناىات  إنّ  :اإلعالن الخاص بإثارة يوافع التعامل
 ا٩نابية ٥نوىا، ٣نّا يدفع الغًن للتعامل معها والوالء ٟنا وٞننتجاهتا.

 تصنيف اإلعالن طبقاً لألسلوب اإلعالني المناسب: -7.3.1
   :2ىناك عّدة أنواع لئلعبلن حسب ىذا التصنيف، واّليت نوجزىا فيما يلي

 أو خدمة، وعادة فإّن  سلعة اٞنسموعة واٞنباشرة للتنبيو عن وجود يتم من خبلل الكلمة واّلذي الشفهي: اإلعالن
وبالصوت  مااًل ولكن ٪ُنمِّلو جهداً، كما أنّو ال ٪نتاج إذل وسيلة غًن اللفظ اٞنناسب صاحبو يكلف ال األسلوب ىذا

 اٞنناسب؛
  :طريق استخدام الكلمة اٞنذاعة؛ لفظي، يتم عن -وىو أسلوب صويت اإلعالن اإلذاعي 
  :واّليت من أ٨نها: الصحف، اجملبلت، اٞنةويات، اٞنلصقات، اللوحات اٞنضيئةاإلعالن عبر الوسائل المقروءة      

 أو من خبلل وسائل النقل ...إخل؛
 بٌن النص  ٩نمع أي والتصميم، واللون الصوت والصورة واٜنركة بٌن ٩نمع مرئي أسلوب وىو التليفزيوني: اإلعالن

 نفس الوقت؛ اٞنقروء واٞنرئي يف
 .إضافة إذل ذلك، ىناك اإلعبلن السينمائي، اإلعبلن عرب االنتنت، اإلعبلن يف أماكن البيع، وغًنىا 

                                                           
، 2002، اإلسكندرية: مؤسسة حورس الدولية للنشر والتوزيع، النظرية والتةبيق العمليات/ االستاتيجيات، اٞنفاىيم، التويج: ،أبو علفة أمٌن الدين عصام - 1

 .70ص

 أنظر: - 2
، اإلسكندرية: مؤسسة شباب لتحسٌن اٞنراكز التنافسية/ مدخل اٞنقارنات التةويرية اٞنستمرة اٞننافسة والتويج التةبيقي: آليات الشركاتفريد راغب النجار،  -

 .88، ص2000اٛنامعة، 
 .104، ص1995، صنعاء: مركز عبادي للدراسات والنشر، مدخل يف العبلقات العامة وبرا٠نها واإلعبلن وصناعتوجبار العبيدي، ١نمد عبد اٛنبار سبلم،  -
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  :تصنيف اإلعالن حسب نوع المعلن -8.3.1
   :٬1نكن تصنيف اإلعبلن وفق ىذا اٞنعيار إذل عّدة أنواع، ىي

 م اٞنؤسسة باإلعبلن ّنفردىا عن منتجاهتا اٞنختلفة أو عن اسم اٞنؤسسة حيث تقو فريي للمؤسسة:  إعالن
 وٚنعتها؛

 حيث تقوم ٠نموعة من اٞنؤسسات يف نفس اٞنستوى يف اٞننفذ التوزيعي بالتعاون يف تقدمي أفقي:  تعاوني إعالن
ىذا  على لةلب األورلاستمالة ا منو ١ناولة الغاية تكون وعادة التكاليف، يف اإلعبلنات للمستهلكٌن واٞنشاركة
 التجارية( أو تنشيط الةلب على سلعة معّينة؛ النوع من اٞننتجات )و ليس األٚناء

  و ذلك اإلعبلن اّلذي تشتك فيو اٞنؤسسة اٞننِتجة مع وسيط أو أكثر على مستويات وى :تعاوني رأسيإعالن
ذكر السلعة ومتجر معٌّن، وعادة ما يتم داخل اٞننفذ، ويكون ىذا االشتاك يف ٓنمل تكاليف اإلعبلن عن  ٢نتلفة

 اسم السلعة ومكان اٜنصول عليها.

 العوامل المؤثرة في اختيار الوسيلة اإلعالنية: -4.1
  :2من أىم العوامل اٞنؤثرة يف اختيار الوسيلة اإلعبلنية، ما يلي

 إلعبلنية اٞنقدمة؛التغةية اٛنغرافية للوسيلة اإلعبلنية: وىذا وفقاً لةبيعة السلعة ونوع الرسالة ا 
 عدد القراء أو اٞنستمعٌن أو اٞنشاىدين للوسيلة اإلعبلنية؛ 
 ومواقع ىذه  إليها اإلعبلن وصول من القةاعات يهدف إذل أي ٪ندد أن فعلى اٞنعلن :السوق وحجم طبيعة

 حجمو؛ على األورل التعّرف دون السوق طبيعة معرفة ال يكفي كما القةاعات،
 زيع؛التو  وىيكل نظام طبيعة 
 مع طبيعة اٞننَتج والفئة اٞنستهدفة منو؛اإلعبلنية وخصائصها الفنية واإلنتاجية  مبلئمة الوسيلة 
 للجمهور اٞنستهدف، إيصالو يف اٞنؤسسة ترغب اإلعبلنية، وما الرسالة مضمون إنّ  :اإلعبلنية متةلبات الرسالة 

 غًنىا؛ دون تلك الوسيلة اختيار عليها ٪نتم
 اّليت الوسيلة مؤسسة قد يستدعي اختيار أي لعمل احمليةة الظروف يف والسريع اٞنستمر التغًّن  إنّ  ذإ :والسرعة اٞنرونة 

 قبل معّينة زمنية فتة تةلب الوسائل اإلعبلنية قد من ىذه الظروف. فالعديد الستيعاب تكييفها السهل من ٬نكن
 وانتشار اإلعبلن من العوامل اٞنهمة اّليت ٩نب تعد سرعة تقدمي )التلفزيون مثبًل(. كما جداوٟنا يف اإلعبلن إدخال

 أخذىا بعٌن االعتبار، فالصحف، الراديو، التلفزيون واٞنلصقات تعد من الوسائل السريعة نسبياً؛

                                                           
 .100، ص2004، اإلسكندرية: الدار اٛنامعية، مبادئ التسويقلصحن، نبيلة عباس، ١نمد فريد ا - 1

 أنظر: - 2
 .124، ص2006للنشر والتوزيع،  العلمية اليازوري عمان: دار ،التسويق مبادئالعبد عاشور،  نعيم -
 .172-169ص ص ،2000اٞنصرية، ، القاىرة: مكتبة النهضة اإلعبلن الصحفي ؤنةيط اٜنمبلت اإلعبلنية١نمد العادل، صفوت  -
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 فدراسة اختيار الوسيلة اٞنناسبة، يف مؤثراً  عامبلً  اٞنستخدمة من طرف اٞننافسون الوسائل يعترب :اٞننافسون يفعلو ما 
وسائلهم )على  اختيار يف للمؤسسات األخرى حافزاً  يكون اإلعبلنية قد استاتيجيتهم و٤ناح نافسونما يفعلو اٞن

 االعتبار(؛ يف األخرى افتاض أخذ العوامل
 بناء  حيث ٬نكن التعبًن عن اٟندف يف شكل رقم األعمال، حصة سوقية، بناء والء للمنَتج،من اإلعبلن:  اٟندف

 صورة للمؤسسة ...إخل؛
  اٞنبالغة  وسيلة إذل أخرى، ولكن يفضل عدم تكاليف اإلعبلن من نظراً الختبلفوىذا  الوسيلة: يف اإلعبلن ةتكلف

يف استخدام عامل التكلفة عند أناذ قرارات اختيار الوسائل اإلعبلنية إاّل عندما تتساوى ىذه الوسائل من حيث 
 اٝنصائص واٞنعايًن الكمية والنوعية األخرى.

 يعات:تنشيط المب -2
 اٞنيزانية تةورىا وتوسعها، واّليت بدأت تأخذ مكانة معتربة شيئًا فشيئًا يف اتصالية يف أوج أداة ىي اٞنبيعات تنشيط

يف الواليات اٞنتحدة األمريكية ثبلثة أرباع النفقات االتصالية لربامج التقية اٞنوجو  حيث أهّنا ٕنثل للمؤسسات، االتصالية
جانب  ا األداة االتصالية الوحيدة اّليت تؤثر مباشرة على اٞنستهلك، ويف اٞندى القصًن )إذل، و٬نكن اعتبارىللمستهلك

 البيع اٞنباشر(، على عكس اإلعبلن اّلذي يؤثر بةريقة غًن مباشرة، وأصبحت فعاليتو تنقص شيئاً فشيئاً.

 تعريف تنشيط المبيعات: -1.2
 قيمة ينةوي على ١ناولة استمالة مباشرة ٓنمل يف ثناياىاأسلوب ترو٩ني أنّو: "ب٬نكن تعريف تنشيط اٞنبيعات 

يف النهاية  البيع أو اٞنوزعٌن أو حّّت اٞنستهلكٌن، وبشكل يؤدي مندويب مستوى على سواءً  البيعية، للدعوى حافز أو إضافية
يل وٓنفيز الةلب، فإذا كان عملية تقوم بربط اٞننَتج ّنجموعة من اٞنزايا اٞنوجهة لتسه"أنّو: بكما يعّرف  .1إذل بيع فوري"

مستهلكٌن، أّما إذا كانت موجو إذل اٞنوزعٌن فهذا يعرب عن العبلقة  - ترقية العبلقة عن يعرب فهذا موجو إذل اٞنستهلكٌن
  .2موزعٌن" -ترقية 

، واّليت والنشر واإلعبلن الشخصي البيع التو٩نية خبلف بأنّو: "أوجو النشاط األمريكية للتسويق" "اٛنمعية وتعرّفو
   .3نة وإقناعو هبا"إثارة اىتمام اٞنستهلك أو اٞنوزع بسلعة معيّ  هتدف إذل
الذكر ٬نكن القول أّن تنشيط اٞنبيعات ىو كافة اٛنهود اّليت تسعى من خبلٟنا اٞنؤسسة إذل  السابقة التعاريف من

 يف مستعملة التسويقية، مة مضافة لعروضهاإغرائهم ّننح قي خبلل من اٞنستهدفة والفوري على سلوك الفئات السريع التأثًن
 الفئة اٞنستهدفة. طبيعة مع مضموهنا يف تتماشى واّليت األدوات، من العديد ذلك

                                                           
 .106مرجع سبق ذكره، ص بشًن عباس العبلق، علي ١نمد ربابعة، - 1

2
 - Jacques Lendrevie et al., OP.cit, p. 586. 

3
 - Alexander Hiam & Charles D. Schewe, MBA Marketing: Les Outils, Paris: Maxima Laurent du Mesnil, 1994,              

pp. 244-245. 

https://www.amazon.fr/Jacques-Lendrevie/e/B001K7ORF6/ref=dp_byline_cont_book_1
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 أهمية تنشيط المبيعات: -2.2
اٜناضر من أكثر أساليب االتصال التسويقي  اٞنبيعات بأشكاٟنا اٞنختلفة، تعترب يف الوقت إّن عملية تنشيط

 :1اد أ٨نيتها بشكل واضح نتيجة العديد من العواملاستخداماً، بل وتزد

 العوامل الداخلية:  -1.2.2
 وىي تشمل ما يلي: 

  ّمن وسائل االتصال التسويقي  تنال قبواًل من قبل إدارة اٞنؤسسة كوسيلة تنشيط اٞنبيعات أصبحت وسائل إن
 الفّعالة؛

 ستخدام أي أداة من أدوات االتصال التسويقي، واّليت اٜناجة ال ما يكونوا بأمس غالباً  باٞنؤسسة اٞننَتج إّن مديري
 يكون ٟنا تأثًن سريع على اٞنستهلك؛

 سهولة استخدام أساليب تنشيط اٞنبيعات بواسةة عدد كبًن من مديري اٞننَتج باٞنؤسسة؛ 
 نية؛األكثر قدرة على وصف اٞننَتج بشكل دقيق وواضح، خاصة إذا ما مت اعتماد العّينات اجملا أداة تعد ىذه 
 ٬نكن قياس نتائج تنشيط اٞنبيعات بسهولة؛ 
 من والتقليل والتخلص سريعة مبيعات على الداخلية اّليت يعمل مديرو التسويق يف ظلها للحصول الضغوط زيادة 

 حجم اٞنخزون من اٞننتجات التامة.

 العوامل الخارجية:  -2.2.2
 وىي تتضمن ما يلي:

 اٞننافسة والضغوط من جانب اٞنوزعٌن للحصول على  زيادة وبالتارل ق،األسوا يف التجارية العبلمات عدد زيادة
 ميزات خاصة من اٞننتجٌن كحافز لتصريف منتجاهتم؛

 زيادة حساسية اٞنستهلك، نتيجة لظروف التضخم والكساد للحصول على عروض خاصة للسلع يف األسواق؛ 
 لفتو؛اْناه ٥نو االعتقاد با٦نفاض فعالية اإلعبلن نتيجة الرتفاع تك 
 بنفسك" أو يعتمدون على رجال  نفسك "اخدم أسلوب على يعتمدون حيث ْنار التجزئة، خدمة جودة ا٦نفاض

 بيع ذوي خربات ١ندودة.
 

                                                           
 أنظر: - 1

- Béatrice Parguel, L'influence de la communication promotionnelle sur le capital de la marque: le cas de la 

communication promotionnelle en prospectus en grande consommation, Thèse Pour L’obtention du titre de 

Docteur en sciences de gestion, Université Paris Dauphine, Paris, 2009, p. 30. 

- Don E. Schultz & Philip J. Kitchen, “Integrated marketing communications in U.S. advertising agencies: An 

exploratory study”, Journal of Advertising Research, 37(5), 1997, pp. 7-18. 

https://www.researchgate.net/journal/1740-1909_Journal_of_Advertising_Research
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 أهداف تنشيط المبيعات: -3.2
ّليت ا األ٨نية من فلها بالشراء، إقناع اٞنستهلكٌن يف االتصالية اّليت تلعب دوراً مهماً  الوسائل من اٞنبيعات إّن تنشيط

التقدمي  تؤىلها لتحقيق عّدة أىداف يف اٞندى القصًن، خاصة يف تلك اٞنراحل اّليت تشهد ا٦نفاضًا يف اٞنبيعات كمرحلة
  : 1للمنتج ومرحلة التدىور، ومن ىذه األىداف نذكر ما يلي

 زيادة مبيعات اٞنؤسسة يف األجل القصًن، خاصة بالنسبة للمنتجات الراكدة؛ 
 وٚنية، وٓنسٌن دوران اٞنخزون؛التقليل من أثر اٞن 
 ٠ناهبة أنشةة اٞننافسٌن؛ 
 احملافظة على العمبلء؛ 
 حث اٞنستهلكٌن اٜناليٌن على إعادة وتكرار الشراء؛ 
 خلق والء للمنَتج وجذب اٞنستهلك ٥نو العبلمة؛ 
    تشجيع اٞنستهلك للحصول على معلومات عن السلعة أو اٝندمة؛ 
 مل أّوالً على استقرار الةلب وتغيًن العادات الشرائية؛ زيادة اٜنصة السوقية من خبلل الع 
 التشجيع على دفع الفواتًن يف األوقات احملددة، وتشجيع العمبلء على ْنربة السلع اٛنديدة أو اٞنةّورة؛ 
 جذب عمبلء جدد، وكذا تنمية والء رجال البيع؛ 
 جملانية ...إخل(؛التحفيز لعملية الشراء )من خبلل التخفيضات، اٝنصومات، اٞننتجات ا 
 ٓنقيق االستقرار يف الةلب، واٞنساعدة يف التغلب على اٞنشاكل األولية اٞنرتبةة بتقدمي اٞننَتج اٛنديد؛ 
 اٞنسابقات واٟندايا اٞنتنوعة واالتصال الدائم؛ خبلل من واٞنستهلك اٞنؤسسة بٌن واالرتباط العبلقة من نوع إنشاء 
 حالة صعوبة الوصول إذل اٞنستهلكٌن اٞنستهدفٌن؛ تعزيز جهود البيع الشخصي واإلعبلن يف 
 ٓنفيز الوسةاء وإثارة اىتمامهم لزيادة تعاملهم، وخلق نوع من الوالء لعبلمة ْنارية معّينة؛ 
 اإلعبلن عن اٞننَتج؛ على السلعي لدى اٞنوزعٌن وتشجيعهم اٞنخزون زيادة 
 ٓنفيز الوسةاء وإثارة ٘ناسهم لزيادة طلبياهتم من السلعة؛ 
 ٜنصول على مواقع أفضل على األرفف ونوافذ العرض؛ ا 
 .تشجيع اٞنوزعٌن على التعامل يف التشكيبلت اٞنتعددة من السلع 

                                                           
 أنظر: - 1

 .235-234، ص ص2009، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، يقية: مدخل تةبيقي استاتيجيإدارة التويج واالتصاالت التسو فبلح الزعيب،  علي -
 .258، ص2001، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، التسويق السياحي اٜنديث خالد مقابلة، عبلء السرايب، -
 .199-198، ص ص2001لتوزيع، ، عمان: دار اٞنناىج للنشر واسلوك اٞنستهلك١نمود جاسم الصميدعي، ردينة يوسف عثمان،  -

- Geneviève Mansillon et al., Mercatique: action commerciale (10
ème

 éd), Paris: Foucher, 2002, pp. 408-409. 

https://www.decitre.fr/editeur/Foucher


 

54 

 لثالث: مزيج الاثصال التسويقيالفصل ا

 تصميم تنشيط المبيعات: -4.2
الدور االستاتيجي لتنشيط اٞنبيعات يلعب دورًا مهمًا يف بناء عبلقة طويلة اٞندى بٌن اٞنؤسسة وعمبلئها،  إنّ 

 ن استاتيجية االتصال التسويقي خةة واضحة عن تنشيط اٞنبيعات.وبالتارل ٩نب أن تتضمّ 
 ٕنر عملية وضع خةة لتنشيط اٞنبيعات على خةوات التالية:

 صياغة أىداف التنشيط بةريقة واضحة ومفهومة؛ 
 اختيار أداة أو أسلوب تنشيط اٞنبيعات اٞنناسب لؤلىداف اٞنوضوعة؛ 
 التحديد الدقيق للكمية اٞنناسبة للتنشيط؛ 
 .تقدير نفقات التنشيط 

 خةة تنشيط اٞنبيعات من خبلل اٛندول اٞنوارل: عناصرو٬نكن توضيح 

 (: عناصر خطة تنشيط المبيعات01جدول رقم )
 هدف منها العناصر
 معلومات عن السوق واٞننافسٌن.   اٞنعلومات

أنواع تنشيط 
 اٞنبيعات

  ىي كمية  ؟ وما سوف يتم تنفيذىاواّليت  اٞنبيعات، تنشيط من ىي األنشةة اّليت ٕنّكن ما
 ؟ اٞنبيعات اٞنستهدفة

 معلومات عن السوق واٞننافسٌن.   اٞنستفيدون
 ؟ ؟ وما ىي اٞنواعيد واٞندة اٞنبيعات تنشيط يف البدء يتم مّّت    التوقيت

 ٓنديد اٞنسؤوليات واٞنواعيد وأسباب اختيارىا.   تاريخ اٝنةة
 اد التو٩نية.توفًن اٞنخزون، ْنهيز اٞنو    اإلدارة

 .94، ص2001، القاىرة: ٠نموعة النيل العربية، أسرار التويج يف عصر العوٞنة١نسن فتحي عبد الصبور،  المصدر:

وما ْندر اإلشارة إليو، ىو أّن ىناك عّدة أدوات لتنشيط اٞنبيعات، وكل أداة إاّل وتناسب ظروفًا معّينة، فهذه 
وجو إليها، فهناك األساليب اٞنوّجهة للمستهلكٌن، واألساليب اٞنوّجهة للوسةاء، اّليت ت اٛنهة باختبلف ٔنتلف األدوات

 وىذا ما يوضحو اٛندول اٞنوارل: وأخًناً اٞنوجهة لرجال البيع.
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 (: تصنيف أيوات تنشيط المبيعات 02جدول رقم )
 المستهلك 

 تجار التجزئة تجار الجملة مستخدم صناعي مستهلك نهائي المصدر

 المنِتج

 عّينات ٠نانية؛ 
 قسيمات؛ 
 خصم نقدي؛ 
 أسعار شبو اٛنملة؛ 
 أسعار التحميل؛ 
 ىدايا؛ 
 .مسابقات َنوائز 

 دليل التصميم؛ 
 ىدايا؛ 
 اٞنعارض التجارية؛ 
 التجريب؛ 
 .الربوشور 

  تسهيبلت الشراء
)خصم على الكمية، 

تسهيبلت الدفع، 
البيع بالتقسيط 

 ...إخل(؛
 مسابقات َنوائز؛ 
 .معارض 

 ؛تسهيبلت الشراء 
 مسابقات؛ 
  إعبلنات وتسهيبلت

 إعبلنية.

تجار            
 الجملة/

 تجار التجزئة 

 قسيمات؛ 
 ىدايا؛ 
 مسابقات َنوائز؛ 
 .طوابع ْنارية 

  تسهيبلت الشراء
)خصم على 

الكمية، تسهيبلت 
 .إخل(... مالية

   تسهيبلت الشراء
)خصم على الكمية، 

 تسهيبلت مالية

 .إخل(...

 ت تنشيط المبيعات:ضوابط استخدام أيوا -5.2
 :1يليمن أدوات االتصال التسويقي، ما  اٞنوقفية اّليت ٓنكم استخدام "تنشيط اٞنبيعات" كأداة الضوابط من
 ىي استاتيجية  سوف تتبناىا، ىل نوع االستاتيجية اّليت وبالتارل أيضاً  اٞنؤسسة لتحقيقها، تسعى اّليت األىداف

 ارل يوضح ذلك:دفع أم استاتيجية جذب، واٛندول اٞنو 

 (: نوع االستراتيجية المتبناة من طرف المؤسسة وعالقتها بتنشيط المبيعات03جدول رقم )
 أيوات تنشيط المبيعات نوع االستراتيجية

  :استراتيجية الجذب 
لتشجيع اٞنستهلك على ْنربة السلعة مثبًل أو ٓنويلو 

 من عبلمة ألخرى.

 
نقدي، البيع بالتقسيط القسيمات، العّينات اجملانية، اٝنصم ال

 ...إخل.
  :استراتيجية الدفع 

لتحسٌن أداء ْنار التجزئة، الشهرة، واحملافظة على 
 حصة اٞنؤسسة يف السوق.

 

 بواجهات التجار تدريب ْنار التجزئة ورجال البيع، تزويد
مواقع الشراء، توزيع ىدايا ٓنمل إعبلنات عن  يف عرض

 خل.السلعة على األقبلم أو اٞنبلبس ...إ

 اٞنستهلك النهائي مثبًل، أم الوسةاء، أم التجار، أم رجال البيع لدى اٞننِتج ...إخل(؛ القةاع السوقي اٞنستهدف( 

                                                           
 .625-624، ص ص1998اٛنامعة، (، اإلسكندرية: مؤسسة شباب 2)ج أساسيات التسويق عبد السبلم أبو قحف، - 1
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 طبيعة السلعة ودرجة ٕنّيزىا عن اٞننتجات القائمة؛ 
 تكلفة األداة، فالعّينات اٞنقدمة لسوق كبًنة قد تكون مكلفة جداً للمؤسسة؛ 
 بالتقسيط، واٝنصم النقدي البيع السعر، ٔنفيض مثل أساليب تنجح الكساد فتة ففي السائدة، االقتصادية الظروف 

 ...إخل يف تنشيط اٞنبيعات؛
 الظروف التنافسية يف السوق؛ 

يضاف إذل العوامل السابقة بعض العوامل األخرى، مثل اٛنوانب أو االعتبارات القانونية، طريقة توزيع العّينات 
 اٞنستخدمة، ودرجة الوعي الثقايف للعميل.التوزيع وتكلفتها، وقناة 

 البيع الشخصي: -3
 اٞنمارسة، فقد ظهر بظهور اإلنسان يف الشخصي شكبًل من أشكال االتصاالت التسويقية األكثر قدماً  يعترب البيع

أىم  وحاجتو لتلبية متةلباتو اليومية، وتةور بتةور تلك اٜناجات. فالعديد من اٞنؤسسات اليوم تعتمد عليو كأحد
 الوسائل االتصالية الفّعالة يف التأثًن على سلوك الفئات اٞنستهدفة من اٞنستهلكٌن.

 مفهوم البيع الشخصي: -1.3
يف إشباعها،  ومساعدهتم عن عمبلء ٟنم حاجات أو رغبات ١نددة بأنّو: "عملية البحث الشخصي البيع يعّرف

  .1الشرائية" اّليت تتفق مع أذواقهم وإمكاناهتم اٝندمة أو عةمن السل العبلمة لشراء وإقناعهم الٔناذ القرار اٞنناسب
 ٥نو شرائها لسلعة أو خدمة أو فكرة هبدف دفع العميل اٞنرتقب الشخصي والشفهي أنّو: "التقدميعلى  يعّرف كما

 صداقة، عبلقات ءبنا اٜنديث، يف والعةاء األخذ االبتسامة، يتةلب اّلذي االتصارل النشاط "ذلك . فهو:2أو االقتناع هبا"

  . 3واالبتعاد عن االستياء والنزاع والصدمات مهما كانت نوعها"
 شخصي باْناىٌن وبةريقة تفاعلية، تتم من خبلل رجال اتصال عملية ىو الشخصي البيع أنّ  يتضح سبق، ا٣نّ 

كبلهتم االستهبلكية، على مش بالتقرب من اٞنستهلكٌن ومعرفة احتياجاهتم بشكل أفضل، والوقوف يقومون اّلذين البيع
 واإلقناع، وىذا بتقدمي معلومات وشروحات مفصلة ووافرة حول اٞننَتج ١نل التفاوض، معتمدين على إتقان أساليب التأثًن

كما بإمكاهنم القيام بتعديل وتصحيح الرسالة االتصالية والعروض التجارية ٞنؤسساهتم كي تتناسب بشكل أفضل مع 
 االتصاالت أدوات بباقي مقارنةً  التكيف يف مرونة الشخصي من ، ىذا ٞنا يتميز بو البيعاٜناجات اٝناصة لكل مستهلك

التسويقية. كما أّن دوره ال يتوقف عند حدود إٕنام العملية البيعية، بل ٬نتد إذل ما بعد ذلك يف ١ناولة إلقامة عبلقات 
يف إدامة  جوىري كهدف – نشاطها نوع كان مهما - األعمال متينة وطويلة اٞندى، وىذا ما تسعى إليو مؤسسات

 العبلقات وترسيخها.
                                                           

 .79، ص2009(، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع، 6)طوالبيع الشخصي  إدارة اٞنبيعات، وآخرون إبراىيم عبيدات ١نمد - 1
 .59مرجع سبق ذكره، ص بشًن عباس العبلق، علي ١نمد ربابعة، - 2

3
 - Denis Cras, Des Techniques de vente aux méthodes d'achat, Paris : Top Éditions, 2000, p. 13. 
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 عن للتويج ّنفرده ىذا األسلوب اعتماد اٞنؤسسة على حالة يف وذلك التكلفة، بارتفاع الشخصي البيع ويتصف
يتةلب ذلك توفًن قوى بيعية كثًنة العدد، وعلى درجة عالية من الكفاءة، ٣نّا يزيد من التكاليف.  حيث منتجاهتا،

 اإلضافة إذل ذلك، فالبيع الشخصي ١ندود االنتشار نظراً الرتباطو بوجود رجل البيع أثناء العملية االتصالية.ب

 طبيعة وظيفة البيع الشخصي: -2.3
 عن مثيبلهتا يف السنوات السابقة، فلم يعد رجل البيع الناجح ىو مدخن إّن وظيفة البيع الشخصي اليوم ٔنتلف

للعمل َندية وصرب ٞنعرفة احتياجات  ىو الشخص اّلذي لديو االستعداد ...إخل. بل اٝنفيفة النكتة صاحب أو السيجار
اٞنستهلك اٜنقيقي وتفسًنىا و١ناولة الوفاء هبا من خبلل مناقشتها مع إدارة اٞنؤسسة اّليت تقوم بتةوير اٞننَتج اٞنناسب، 

 واّلذي يفي باحتياجات ذلك اٞنستهلك.
 ن الوظائف األخرى من حيث:ؤنتلف وظيفة رجال البيع ع

  اٞنؤسسة باٜنكم على يقومون ال سوف يعترب اٞنمثل اٝنارجي للمؤسسة، ومن ىنا ٤ند أّن العمبلءالبيع إّن رجل 
 خبلل مصانعها، بل من خبلل انةباعهم عن قوة البيع؛ من
  ّالبيع الشخصي يف حالة بينما جانب رؤسائهم، إذل رقابة مباشرة من ٫نضعون عادية وظائف يف العاملٌن معظم إن 

٤ند أّن العاملٌن يتمتعون بنوع من اٜنرية يف أداء عملهم إذل درجة كبًنة، ولذلك تتةّلب ىذه الوظيفة أفراد لديهم 
 القدرة على االبتكار وٓنمل اٞنسؤولية؛

 ثًن على متخذي والعمل مع اآلخرين، باإلضافة إذل إمكانية التأ التكّيف على القدرة البيع رجل يف تتوافر أن ٩نب
 قرار الشراء؛

  ،إّن القيام بوظيفة البيع الشخصي تتةّلب أوجو إنفاق من القائم هبا ٔنتلف عن بقية الوظائف األخرى يف اٞنشروع
 مثل: نفقات النقل، التفيو، العموالت ...إخل؛

 .إّن وظيفة البيع الشخصي تتةّلب من القائم هبا إمكانية السفر اٞنستمرة 
  : 1لبيع الشخصي ٦نبة من الواجبات، نذكر أ٨نها فيما يليوعليو، لرجل ا

 البحث عن اٞنستهلك احملتمل، واّلذي يتوقع منو أن يقوم بعملية الشراء؛ 
 ٓنديد الكيفية والتوقيت اٞنناسبٌن يف الوصول إذل اٞنستهلك؛ 
  خدمات اٞنؤسسة، استخدام كامل اٞنهارات اٞنتاحة يف االتصاالت التسويقية، إلخبار اٞنستهلك عن سلع و

 وأية معلومات أخرى ٪نتاجها ٞنساعدتو يف أناذ قرار الشراء؛

                                                           
 أنظر: - 1

  .275، ص2001، الرياض: دار اٞنريخ للنشر والتوزيع، مبادئ التسويقحنا،  نسيم -
 .585-582، ص ص1995، القاىرة: دار الفكر العريب، التسويق الفعال: مبادئ ؤنةيطاألزىري،  الدين ١ني -
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 واالعتاضات،  التساؤالت على واإلجابة يف التقدمي الدقيقة ٞنهارات البيع، واٞنرتكزة على الةريقة اٞنعتمدة اٞنعرفة
 وكيفية غلق عملية البيع )أي عقد الصفقة(؛

 ّنا يتوافق مع متةلبات  وتقد٬نها اٞنعلومات، ٗنع يف التسويقية باراتواالستخ التسويق ُنوث قسم مع التعاون
 عملهم التسويقي، وٓنقيقاً لتكامل االتصاالت التسويقية.

 المعلومات المطلوبة لنجاح رجل البيع في مهمته: -3.3
   : 1من اٞنعلومات الضرورية لنجاح رجل البيع يف عملو ما يلي

  ،الدفع والتسليم( اٞنعمول هبا يف اٞنؤسسة؛شروط البيع )األسعار، االئتمان 
 معلومات اقتصادية واجتماعية على اٞنستوى احمللي والوطين واٞنستوى الدورل كّلما أمكن؛ 
 أىداف اٞنؤسسة وسياساهتا اٞنختلفة وتنظيمها ...إخل؛ 
 خصائص السلعة مقارنة بالسلع اٞننافسة إن وجدت؛ 
 خصائص العمبلء؛ 
 ؛خصائص اٞننافسٌن يف السوق 
 .معلومات تسويقية أخرى 

 مراحل عملية البيع الشخصي: -4.3
  :2التالية يتبع رجال البيع اٝنةوات بشكل فّعال الشخصي البيع عملية تتم لكي
 قدرات  تقييم ١نتوى لتحديد قائمة ٓنمل أٚنائهم وعناوينهم، مث اٞنرتقبٌن، وذلك بإعداد اٞنستهلكٌن عن البحث

 حدى؛وإمكانيات كل واحد منهم على 
 إعداد خةة االتصال بالفئة اٞنستهدفة يف األسواق قبل إجراء عملية االتصال؛ 
 االتصال بالفئة اٞنستهدفة قصد تعريفها باٞنؤسسة وّننتجاهتا؛ 
 عرض اٞننَتج بةريقة ْنذب انتباه اٞنستهلك اٞنرتقب وتزيد اىتمامو بو وتنّمي الرغبة لديو بشرائها؛  
 ىم األساليب للتعامل والتغلب عليها ىي توقعها قبل عملية االتصال بالعميل التغلب على االعتاضات، ومن أ

 وإ٩ناد اٜنلول ٟنا؛
 إهناء عملية البيع، وذلك بدفع اٞنستهلك للتقدم بةلب الشراء؛ 
 رغبة اٞنستهلك يف تكرار الشراء من عدمو بعد استعمالو الفعلي للمنَتج. معرفة هبدف وىذا البيع، عملية متابعة  

                                                           
  .46مرجع سبق ذكره، ص ،ظر معاصرةالتسويق: وجهة ن أبو قحف، عبد السبلم - 1
 أنظر: - 2

 .184، ص2000، عمان: دار الفكر للةباعة والنشر والتوزيع، مبادئ التسويق: مفاىيم أساسيةفهد سليم اٝنةيب، ١نمد سليمان عواد،  -
  .275مرجع سبق ذكره، ص حنا، نسيم -
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 مكافأة رجال البيع: -5.3
اٞنباشر أو الدفع اٞنادي غًن اٞنباشر(  بتحفيز رجال البيع من خبلل اٞنكافآت اٞنادية )الدفع اٞنادي اٞنؤسسة تقوم قد

 أو غًن اٞنادية )إتاحة الفرص للتقدم يف العمل، الثناء على اٛنهد اٞنبذول ...إخل(.
 وىناك طرق رئيسية ٬نكن ٓنفيز رجل البيع من خبلٟنا:

 األجر الثابت؛ 
 العمولة؛ 
 .مزيج من األجر والعمولة 

وىنا تتوّقع اٞنؤسسة أّن  البيع، لرجل ويوفر األجر كوسيلة لتحفيز رجل البيع نوعًا من الثبات واالستقرار بالنسبة
ٞنهام العامل سوف يقوم بأداء العمل اٞنسند إليو ٜنصولو على األجر اٞنناسب ألداء ىذا العمل بغض النظر عن ٓنديد ا

اٞنسندة إليو. ومن عيوب ىذه الةريقة قلة اٜنوافز اّليت تدفع العامل إذل بذل مزيد من اٛنهد، كما أّن ىذه الةريقة ال تتيح 
 إلدارة اٞنشروع ٣نارسة أي نوع من الرقابة على أداء رجل البيع.

ل سياسة األجور ّنفردىا، فهي ٕند رجل وغالباً ما ٓنقق طريقة الدفع بالعمولة اٞنمّيزات اّليت ال يتم ٓنقيقها من خبل
البيع اٜنافز اٞنناسب لدفعو على العمل، كما أّن طريقة دفع العمولة غالبًا ما ترتبط مباشرة ّنقدار األرباح واٞنبيعات 

يت يقوم ٓنديد الدخل طبقاً للجهود الّ  واحملققة. وعلى الرغم من أّن ىذه الةريقة تتيح لرجل البيع اٜنرية يف أداء العمل مع
الرقابة عليو ودفعو للعمل بكل طاقاتو يف بعض الظروف. كما يصعب إسناد أي عمل آخر  بتأديتها؛ فقد تصعب عملية

 لو ألنّو ال يتقاضى عليو عمولة نظًن القيام بو. 
البيع، أساس اٛنمع بٌن اٞنرتب الثابت والعمولة يف مكافأة رجال  فتقوم على األجر والعمولة بٌن اٞنزج طريقة أّما

وٓنقق ىذه الةريقة مزايا اٞنرتب الثابت من حيث ضمان دخل منتظم لرجل البيع، ومزايا العمولة من حيث تقدمي حافز 
 لرجل البيع نتيجة لزيادة جهودىم، وتكون ىذه الةريقة ىي األفضل يف كثًن من اٜناالت.

 العالقات العامة: -4
 مارسو قدمي نشاط فهي ،هبتةور  وتةورت بشري ٠نتمع كل يف بالضرورة نشأت إنسانية ظاىرة العامة العبلقات

 والقبول منذ العصور األوذل بةريقة غًن مقصودة لذاهتا، سعيًا منو إذل ٓنقيق التواصل والتوافق مع اآلخرين اإلنسان
 وظائف أىم إحدى وأصبحت متمّيزة، تبوأت العبلقات العامة مكانة اٜنديث فقد يف الفكر اإلداري أّما االجتماعي،

 تةبيقية عديدة. ٠ناالت ودخلت اإلدارة،
 
 



 

66 

 لثالث: مزيج الاثصال التسويقيالفصل ا

 تعريف العالقات العامة:  -1.4
اٞنعهد  عرّفها فلقد الوظيفية، واٞنمارسات والبحثية العلمية االىتمامات باختبلف العامة العبلقات تعاريف اختلفت

 . 1ستمر بٌن اٞنؤسسة وٗنهورىا"الربيةاين للعبلقات العامة على أهّنا: "جهود ٢نةةة ومرسومة، ىدفها إقامة تفاىم م
 الشراء، على اّليت تشجع الربامج وتنفيذ وتقييم ٔنةيط "عملية العبلقات العامة بأهّنا: تسويق ىاريس" "توماس ويعرف

 التوافق بٌن منتجات ونقل االنةباعات اّليت ٓندد اٞنصداقية، ذات واٞنعلومات االتصاالت خبلل من اٞنستهلك رضا وٓنقيق
 والتواصل ٓنديد اٞنواقع على تساعد التسويقية العامة أّن العبلقات وحاجات ورغبات ومصاحل اٞنستهلكٌن، ّنعىناٞنؤسسة 

التسويقية ىي: "تةور من الدعاية، واّليت تكون يف أعمدة  أّن العبلقات العامة "كوتلر" كما يرى. 2للعبلمة التجارية"
ضع اٞننتجات الناضجة، وتعزيز اٞننَتج والتأثًن على الفئات اٞنستهدفة، الصحافة، تساعد على إطبلق اٞننتجات، وإعادة ٕنو 

 .3الدفاع عن اٞننتجات الواقعة ٓنت التهديد، وكذا اٞنساعدة على بناء صورة اٞنؤسسة"
العبلمة التجارية  اسم تستخدم اّليت للمؤسسات أ٨نية أكثر يصبح( MRP) العامة العبلقات لتسويق اٞنفهوم ىذا

واألفعال اّليت تصدر عنها يتم اعتبارىا الضامن  اٞنؤسسة ىو جزء من اسم العبلمة التجارية، اسم أنّ  ذلك اً،مع واٞنصدر
 التجارية العبلمة مع اّليت سيتم ربةها االتصالية العناصر اٞنرئية والشفهية للرسالة ٟنذا اٞننَتج، كما أهّنا تعكس بشكل مثارل

 ايب ٥نو العبلمة.اٞنساعدة على بناء موفق إ٩ن مع بسهولة

 ركائز العالقات العامة:  -2.4
 :4سبعة ركائز أساسية تستند عليها العبلقات العامة عند القيام ّنختلف أنشةتها، ٬نكن تلخيصها فيما يلي ىناك

 ترتكز على الديناميكية واٜنيوية، ألجل مواجهة الصعوبات اّليت تعتضها يف طريق الوصول إذل أىدافها؛ 
  العبلقات العامة بالتوسع والعمل يف ٢نتلف اجملاالت التجارية، الصناعية، اإلدارية، الصحة، اٛنيش يتمّيز نشاط

 ...إخل؛
 مع من الثقة واالحتام اٞنتبادل بٌن الةرفٌن )اٞنؤسسة/ اٛنمهور(، أساس على تقوم أخبلقية مبادئ ترتكز على 

 واٝنداع؛ ام، واالبتعاد يف برا٠نها عن وسائل الغش والتدليسمراعاة األمانة والصدق، واالستعانة باٜنقائق واألرق
 تركز على توافق برا٠نها مع ظروف اجملتمع، من أجل مقابلة وإشباع حاجات أفراده؛  
 ٓنسٌن ظروف العمل واالعتماد على مبدأ ٓنقيق العدالة اٞنةلقة بٌن ٗناىًن  خبلل من اإلنساين، اٛنانب على ترتكز

 واٝنارجية؛ اٞنؤسسة الداخلية
 ترتكز على احتام رأي األفراد وحقوقهم األساسية؛ 

                                                           
  .17، ص2000اٞنيسرة للنشر والتوزيع والةباعة، ، عمان: دار اٞندخل إذل العبلقات العامةسعاد راغب اٝنةيب،  - 1

2
 - Larry Percy, Strategic Integrated Marketing Communications: Theory and practice, Canada: Elsevier Inc, 2008,         

p. 142. 
3
 - Richard J. Varey, OP.cit, p. 208. 

  .16-14، ص ص2000 ،، اإلسكندرية: اٞنكتب اٛنامعي اٜنديثالعبلقات العامة يف الدول النامية ي،البخشو٤ن عبد اٜنارث ٘ندي - 4

https://www.routledge.com/search?author=Larry%20Percy
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+J.+Varey%22
https://www.dunod.com/livres-thierry-libaert
https://www.dunod.com/livres-thierry-libaert
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 .تقوم العبلقات العامة أيضاً على ٓنمل اٞنسؤولية االجتماعية اْناه اٛنمهور الداخلي واٝنارجي للمؤسسة 

 أهداف العالقات العامة:  -3.4
 :1ييل ّنا قيامو خبلل من فّعاالً  دوراً  اٞنؤسسة يف العامة العبلقات نشاط يلعب

 ٓنسٌن العبلقة باٞنستهلك ودعم االنةباعات واٞنعتقدات اٛنّيدة لديو حول اٞنؤسسة ومنتجاهتا؛ 
 احملافظة على حالة من الثقة والرضا باٞنؤسسة لدى اٛنماىًن؛ 
  بناء واٜنفاظ على السمعة الةيبة للمؤسسة وتدعيم صورهتا الذىنية لدى ٗناىًنىا من خبلل التقدمي اٛنيد

 سياساهتا وأىدافها؛ للمؤسسة وشرح
 تنمية شعور العّمال واٞنوظفٌن باالنتماء إذل اٞنؤسسة وكسب تأييدىم ووالئهم ٟنا؛ 
  التويج ٞننتجات اٞنؤسسة واإلسهام يف تقدمي اٞننتجات اٛنديدة من خبلل الندوات الصحفية مثبًل، هبدف دفع

 وتفعيل الةلب عليها؛
 تحقيق والئو؛ كسب ثقة وتأييد اٛنمهور اٝنارجي، والسعي ل 
 و١ناربة الشائعات الضارة هبا؛ على اٞنؤسسة تةرأ اّليت قد واٝنارجية الداخلية األزمات مواجهة 
 تسهم يف ٔنفيض التكاليف اٞنخصصة للتويج بصفة عامة؛ 
 خبلل االتصال الشخصي واٞنباشر هبم، وتزويدىم ّنختلف من واٞنوزعٌن وتنمية العبلقات معهم، البيع رجال ٓنفيز 

ٞنعلومات الضرورية عن اٞنؤسسة ومنتجاهتا، إذل جانب اإلسهام يف حل مشاكلهم وٓنفيزىم على التعامل مع ا
 اٞنؤسسة؛

 وإعادة شرائها، على اٞنستهلكٌن تشجيع اٞنسارعة يف تنشيط مبيعات اٞننتجات اّليت ٕنر ّنرحلة النضج، عن طريق 
 جّيد هنائي للسوق؛ بناء مركز سوقي

 وافق اٞنصلحي بٌن اٞنؤسسة وٗناىًنىا؛تشكيل حالة من الت 
  كما تلعب العبلقات العامة دورًا ىامًا يف التسويق الدورل، ففي أحد األُناث اٞنيدانية وجد أن التحدي الرئيسي

 اّلذي يواجو مدير التسويق الدورل ىو إ٩ناد نوع من العبلقة الةّيبة مع اٜنكومة يف الدولة اٞنضيفة.
بل  مؤسسة وٗناىًنىا، بٌن فّعال اتصال نظام وتدعيم إقامة ٠نرد أكثر من على تنةوي لعامةا العبلقات فإنّ  وعليو،

 يتةلب األمر من اٞنؤسسة إتباع سلوك مسؤول اْناه ٠نتمعها بشكل عام.

                                                           
 أنظر: - 1

 .59، ص2007، ، القاىرة: دار الفجر للنشر والتوزيعالعبلقات العامة يف اٞننظمات اٜنديثة١نمد منًن حجاب،  -
 .273-272، ص ص2002، ، اإلسكندرية: اٞنكتب اٛنامعي اٜنديثالعبلقات العامة بٌن النظرية والتةبيقمنال طلعت ١نمود،  -
 .89، ص1998، ٗنهورية مصر العربية: اٞنكتبة العلمية، العبلقات العامة اٞنعاصرة وفعالية اإلدارةأ٘ند أبو إدريس،  ١نمد العزازي -
 .20-18، ص ص2001ية، ، عمان: مكتبة الرائد العلمالعبلقات العامة: األسس واٞنبادئ ١نمد ٤نيب الصرايرة، -
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 تقنيات العالقات العامة:  -4.4
تصارل إلدارة العبلقات العامة، وتتعدد الوسائل االتصالية اّليت ٬نكن للمؤسسة استعماٟنا يف إطار النشاط اال ٔنتلف

 ٬نكن ذكر أ٨نها فيما يلي: و 
 وسائل االتصال الجماهيري العامة: -1.4.4
كبًنة لوسائل االتصال اٛنماىًني يف نشاطهم نظرًا لقوهتا الفائقة على الوصول  أ٨نية العامة العبلقات خرباء يورل

منها بةريقة غًن مقصودة، ذلك أهّنا تقوم بالتخةيط لربا٠نها  والتأثًن، كما تستعملها اٞنؤسسة بةريقة مقصودة أو تستفيد
وتنفيذىا بالتعاقد مع وسائل االتصال اٞنختارة، وىنا تكون مدفوعة األجر ومقصودة. كما ٬نكن أن تقوم وسائل االتصال 

هبا، وىنا تستفيد   تقومباألعمال االتصالية من نشر وترويج لصاحل اٞنؤسسة يف إطار اٞنواضيع اّليت تغةيها واألعمال اّليت
 اٞنؤسسة ٠ناناً من أثار ىذه األعمال. 

 وسائل االتصال الشخصي: -2.4.4
   :1وىي تشمل ما يلي

 على أو الداخلية، باٛنماىًن وسائل العبلقات العامة لبلتصال من أىم تعترب وىي الرسمية: واالجتماعات الندوات 
رىا تضمن اٜنوار واٞنناقشة بٌن احملاضر وٗنهور اٞنستمعٌن من جهة، أ٨نيتها باعتبا وتنبع اٞنسا٨نٌن، ٗنهور مستوى

 وبٌن اٞنستمعٌن وبعضهم من جهة أخرى. 
  :قد تتم ىذه الزيارات يف اْناىٌن، ٨نا:الزيارات 
 يتمثل يف دعوة عدد من اٛنماىًن اٝنارجٌن لزيارة اٞنؤسسة واالطبلع على نشاطاهتا ومشاىدة االْناه األول :

ما تقدمو من خدمات، وتعريفهم بأنشةتها واْناىات التوسع والتةور فيها، وّنركزىا اٜنارل وموقعها منتجاهتا، و 
 يف السوق احمللي واٝنارجي؛

 اٞنختلفة، مع اٞننظمات الشعبية : يتمثل يف قيام موظفي العبلقات العامة بإجراء زيارات واتصاالتاالْناه الثاين 
من أفراد اٛنمهور اٝنارجي، وتقدمي الكتيبات والنشرات اّليت توضح  حيث ٬نكنهم اللقاء مع أكرب عدد ٣نكن

أىداف ونشاطات وسياسات اٞنؤسسة. كما ٬نكن القيام يف ىذه الزيارات بتوزيع بعض اٟندايا اّليت ٓنمل اسم 
 وشعار اٞنؤسسة كتذكار بغرض نشر ورفع ٚنعة اٞنؤسسة.

  :يدور بينهما حديث أو نقاش حول موضوع أو مسالة  وىي عبارة عن مواجهة بٌن شخصٌن أو أكثرالمقابلة
 أجل من ومنظم ٢نةط بشكل اٞنقاببلت ىذه عقد إذل معّينة لتحقيق غرض ١ندد، ويسعى خبًن العبلقات العامة

                                                           
 أنظر: - 1

 .100، ص2004، ، عمان: دار اٜنامد للنشر والتوزيعأسس العبلقات العامة عبد اٞنعةي ١نمد عساف، ١نمد فاحل صاحل، -
 .88، ص2001، ، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيعمبادئ العبلقات العامة زياد ١نمد الشرمان، عبد الغفور عبد اهلل عبد السبلم، -
 .170، ص1995، ، القاىرة: دار الفجر للنشر والتوزيعاٞنداخل األساسية للعبلقات العامة: اٞندخل االتصارل ١نمد منًن حجاب، سحر ١نمد وىيب، -
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اٞنعلومات وشرح األىداف واألفكار، وكذلك اٜنصول على اٞنعلومات اٞنرتدة منهم حول اٞنشاكل اٝناصة  توصيل
 باٞنؤسسة.

 ٓنقيق وحدة الفكر واٞنعرفة والسلوك،  هتيئ االجتماعات الفرصة للتبادل الفكري، وتساعد علىاعات: االجتم
فتستثًن األعضاء حملاولة التفكًن يف اٞنشاكل وتقومي أراءىم وانةباعاهتم يف ضوء اآلراء واٜنقائق اّليت تتضح أثناء 

 االجتماع.
  :يف اٞنؤسسة هّنا أسرع وسيلة لنشر معلومات ما، أو حٌن ترغبتتمّيز اٞنؤٕنرات الصحفية بأالمؤتمرات الصحفية 

اطبلع اٛنمهور على حقيقة بعض القضايا اّليت هتمو بشكل مباشر أو غًن مباشر، ويفتض وضع الرأي العام يف 
 الصورة، أو حٌن وقوع اٝنبلفات بٌن اٞنؤسسة وغًنىا من اٞنؤسسات.

  :قات العامة أن هتتم بالشخصيات العامة اٞنؤثرة، واّليت غالبًا ما ينبغي على العبلالعالقات مع قاية المجتمع
تكون ذات شأن يف اٞنؤسسات االجتماعية أو الدينية أو النقابية أو غًنىا من اٞنؤسسات اٛنماىًنية. ففتح قنوات 

عرفة اْناىاهتم االتصال معها يعد أمر بالغ األ٨نية ليس فقط يف التأثًن على ٗنهور واسع من اٞنستهدفٌن، بل ويف م
 وأراءىم  واعتاضاهتم، ومعرفة مكامن مصاٜنهم ومضارىم.

 المطبوعات:  -3.4.4
 :1ومن أمثلها ما يلي

 اٜنجم الصغًن، واّليت ال يزيد عدد صفحاهتا عن ذات وىي اٞنةبوعاتوالكراسات والمطويات:  الكتيبات 
لة اٞنةويات، تعدىا أجهزة العبلقات يف حالة الكتيبات والكراسات، وعن ستة صفحات يف حا صفحة ٙنسٌن

والتقنيات اّليت  ووظائفها وبنائها اإلداري أىدافها تتضمن العامة هبدف إعةاء خلفية شاملة عن اٞنؤسسة،
 تستعملها.

 ا٤نازات، وتؤثر أيضا يف أىدافها وسياستها وما ٓنققو من تعرب عن شخصية اٞنؤسسة وتعرض ىي المؤسسة: مجلة 
 األزمات إبان والقرارات التكيز والتأكيد على اٛنوانب اال٩نابية، وتوضيح اٞنواقفٗناىًنىا من خبلل 

اجمللة على موضوعات ٔندم ٢نتلف األغراض اّليت هتدف اٞنؤسسة إذل  ٓنتوي، ذلك باإلضافة إذل واالضةرابات.
ة أخرى، وتغةي جوانب ٓنقيقها، كما أهّنا تتنوع ُنيث تغةي كافة النشاطات بدون ٓنّيز إلدارة على حساب إدار 

 توجيهية وإعبلمية وثقافية وأحداث عامة وخاصة.

                                                           
 أنظر: - 1

 .198، ص2008، (، القاىرة: دار عادل الكتب5)ط األسس العلمية للعبلقات العامةعلي عجوة،  -
 .365، ص1990، ، جدة: مكتبة اٞنصباحإنتاج اٞنواد اإلعبلمية يف العبلقات العامة ،وآخرون مالاٛنراسم ١نمد  -
 .151-146ص مرجع سبق ذكره، ص ١نمد ٤نيب الصرايرة، -

http://ecat.kfnl.gov.sa:88/ipac20/ipac.jsp?session=1T1027009A726.7898&profile=akfnl&uri=search=AL@!%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%A7%D9%84%20%D8%8C%20%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%85%20%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&ri=1&aspect=basic&menu=search&source=172.27.18.30@!kfnl1256
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  :العامة نظراً ال٦نفاض تكلفتها وسهولة إعدادىا. وقد  العبلقات ٠نال يف استعماالً  الوسائل أكثر تعد منالنشرات
 شكل نشرات اتىذه النشر  وتأثًناً. وتأخذ فعالية األدوات اعتربهتا اٛنمعيات اٞنهنية يف ىذا اٜنقل من أكثر

 داخلية، نشرات خارجية، نشرات عامة، نشرات ترو٩نية، ...إخل.
 هبدف  معّينة ألغراض ١ندد ٗنهور إذل وترسل شخصي، شكل يف وتوجو الرسائل ىذه تكتب الشخصية: الرسائل

كًن بناء عبلقات مباشرة وسريعة وشخصية. وتستخدمو إدارة العبلقات العامة لئلعبلم عن حدث معٌّن أو التذ 
 ّنوعد ١ندد أو للتهنئة باٞنناسبات اٝناصة والعامة.

 اٞنلصقات واللوحات اإلعبلنية  من واٝناصة العامة اٞنؤسسات من مؤسسة ٔنلو ال اإلعالنية: واللوحات الملصقات
اّليت ٕنثل قناة قد٬نة/ جديدة إليصال اٞنعلومات واألفكار للعاملٌن باٞنؤسسة، وىي ٓنمل رسائل التوجيهات 

 رشادات واألوامر إذل العاملٌن. واإل
  :عبارة عن عرض للحقائق اٝناصة ّنوضوع أو مشكلة أو ظروف التقرير ىوالتقارير الدورية والسنوية                 

أو أحداث أو أقوال معّينة عرضاً ٓنليلياً بةريقة مبسةة مع ذكر االقتاحات اّليت تتماشى مع النتائج اّليت مت التوصل 
البحث والتحليل. وتأيت التقارير يف مقدمة وسائل االتصال باٞنسا٨نٌن، وتوجو كذلك لغًن اٞنسا٨نٌن، اجملتمع إليها ب

 احمللي، اٞنوزعٌن، اٞنوردين ...إخل.
 األحداث الخاصة:  -4.4.4

ات واالستعراضات واالحتفاالت السنوية، وحفبلت االفتتاح واٞنؤٕنر  األسواق واٞنعارض اٝناصة باألحداث يقصد
الفعالة يف  األنشةة من تعترب وىي العامة. للعبلقات أنشةة أو كمظاىر واأليام واألسابيع اٝناصة اّليت تنظمها اٞنؤسسات

٠نال العبلقات العامة ألهّنا تلقى قبوالً ورغبة من األفراد على أساس أهّنا فرصة لكي يشاىدوا مع غًنىم ويشتكوا معهم يف 
 :1اض بعض ىذه األحداث كما يليالشؤون العامة. و٬نكن استعر 

 :داخل  للعاملٌن ىذه اٜنفبلت اٛنماىًن، سواًء كانت اٞنباشر مع االتصال من نوع اٜنفبلت ٕنثل االحتفاالت
اٞنؤسسة أو ٛنمهورىا اٝنارجي، ويف اٜنفبلت يتم التعارف بٌن كبار اٞنسؤولٌن يف اٞنؤسسة واٞندعوين إذل اٜنفل 

واْناىاتو، وقد  وآراءه ٜنديث واٞنناقشات اّليت ْنعل كل منهم أكثر تفهمًا لآلخرويتبادلون مع بعضهم البعض ا

                                                           
 أنظر: - 1

- Thierry Libaert & Karine Johannes, La communication corporate, Paris: Dunod, 2010, pp. 101-102. 

- Thierry Libaert & Marie-Hélène Westphalen, La communication externe des entreprises (2
ème

 éd), Paris: Dunod, 

2008, p. 73. 

- Richard Maniak et al., Marketing Industriel, Paris : Armand Colin, 2005, p. 300. 

-  ylvère Piquet, Sponsoring et mécénat: La communication par l'événement, Paris: Vuibert, 1992, p. 136. 
- Jacques Lendrevie et al., OP.cit, pp. 618-619. 

 .91، ص2009، ، عمان: دار اليازوري للنشر والتوزيعتصاالت التسويقية اٞنتكاملة: مدخل استاتيجياال٘نيد الةائي، أ٘ند شاكر العسكري،  -
 .35، ص2005، ، عمان: دار جرير للنشر والتوزيعالعامة والعوٞنة العبلقات١نمد الديلمي،  الرزاقعبد  -
 .169، ص2004، ، القاىرة: دار النهضة العربيةفن وعلم العبلقات العامةطاىر مرسي عةية،  -

https://www.dunod.com/livres-thierry-libaert
https://www.dunod.com/livres-karine-johannes
https://www.dunod.com/livres-thierry-libaert
https://www.dunod.com/livres-marie-helene-westphalen
https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/richard-maniak-83645/
https://www.worldcat.org/search?q=au%3APiquet%2C+Sylve%CC%80re.&qt=hot_author
https://www.amazon.fr/Jacques-Lendrevie/e/B001K7ORF6/ref=dp_byline_cont_book_1
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 باٞنستوى إعدادىا ٩نب اٜنفبلت ىذه ومثل أجانب، لزوار اٜنفاوة واالستقبال أو التكرمي ألغراض اٜنفبلت تكون
قليل من الزوار على احملدودة لعدد  الدعوات اٜنفبلت ضمن كما يدخل الزوار، ىؤالء ومكانة لشخصية اٞنناسب

 الغذاء أو العشاء يف أحد األماكن اٞنمتازة من اٞندينة.
  :تقوم اٞنؤسسة باٞنشاركة يف اٞنعارض والصالونات هبدف االتصال مع ّنختلف اٛنماىًن واٞنتعاملٌن المعارض

ا. فاٞنعارض ٔنلق احملليٌن والدوليٌن، كما أهّنا فرصة لبلتصال بالصحافة لنشر اٞنعلومات حول اٞنؤسسة ومنتجاهت
 مادة إعبلمية جّيدة تتهافت عليها وسائل اإلعبلم ّنختلف أنواعها.

  :٬نكن للمؤسسة أن تقوم باٞنشاركة يف اٞنهرجانات والتظاىرات اّليت تقام على التاب المهرجانات والتظاهرات
 السينمائية، ا: الثقافية،يف الدول األجنبية إن أمكنها ذلك، وتكون ىذه اٞنهرجانات متنوعة، منه الوطين أو
اٞنؤسسة ِنلقها بغرض التحدث عن نفسها  ...إخل. إضافة إذل التظاىرات اٝناصة اّليت تقوم السياحية الرياضية،

 وااللتقاء بالشخصيات اٞنهمة. 
 :سؤولياهتاالقيام ّن خبلل من وذلك اجملتمع، مع الةبّية عبلقاهتا أن تُنمي خبلٟنا من اٞنؤسسة تستةيع واّليت الكفالة 

 ثقافية نشاطات ٕنويل مثل: إنشاء أو خبلٟنا، من للربح هتدف أن اْناه اجملتمع اّلذي تعمل فيو دون االجتماعية
 احملافظة اٝنًنية، باألعمال اٞنشاركة يف النشاطات االجتماعية، التربع باٞنال وباٟندايا للمستشفيات، القيام وعلمية،

الوفيات ...إخل، واّليت يكون ىدفها إعةاء صفة اٞنواطنة وإظهار االىتمام  تحاال تقدمي العزاء يف على البيئة،
 االجتماعي للمؤسسة. فالكفالة أداة الندماج اٞنؤسسة يف بيئتها.

  الرعاية(Sponsoring) : لشخص أو مؤسسة ما، بغية إٕنام ا٤ناز  التقين أو اٞنارل اٞنؤسسة "دعم بأهّنا: تعّرفو
القصًن". كما  يف األجل اٞنؤسسة صورة ٕنس مزايا أو ّنقابل ذي غالبًا ما يكون رياضياٞنشروع ١نل النقاش، والّ 

 ل مادي لتظاىرات رياضية أو ثقافية أو فنية هبدف ٓنسٌن صورة اٞنؤسسة والعبلمة".تعّرف بأهّنا: "كل تكفّ 
 العام، سٌن صورهتا لدى الرأياستاتيجية الرعاية تتيح للمؤسسة من إعةاء قيمة ْنارية لعبلمتها التجارية، وٓن إنّ 

 كاستثمار تسويقي، تسعى من خبللو إذل ٓنقيق األرباح على اٞندى اٞنتوسط والقصًن.  فهي تصنف لذا

 التسويق المباار:  -5
من تقنيات االتصال التسويقي اّليت مت التةرق إليها سابقًا )مع عدا البيع الشخصي وبعض أساليب  العديد

بكافة  االتصال أي ،(Mass Marketing) إعدادىا وتنفيذىا ضمن التوجو اٛنماىًني للتسويق العبلقات العامة( يتم
اٞنؤسسات تلجأ إذل التعامل اجملزأ واٞنتخصص مع  اليوم أغلبية ولكن اٞنستهدفٌن والتعامل مع األسواق الكبًنة، اٞنستهلكٌن

 ره ثورة اٞنعلومات وتكنولوجيا االتصاالت من وسائلاٞنستهلكٌن من خبلل التسويق اٞنباشر، معتمدة يف ذلك على ما توف
تغيًنًا جوىريًا يف اْناىات وآليات االتصاالت التسويقية للتأثًن يف اٛنمهور والتعامل مع األسواق على حد  أحدثت
 .السواء
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 تعريف التسويق المباار:  -1.5
 الستهدافاٞنتوفرة ع اٞنلفات واٞنعلومات أنّو: "عبلقة ْنارية شخصية تقوم استغبلل ٗنيبيعّرف التسويق اٞنباشر 

يعتمد على  يعّرف بأنّو: "تسويق تفاعلي، كما .1منها" التكنولوجية خاصة عديدة، تقنيات استخدام خبلل من الزبائن،
 بٌن وسيط بغياب ويتمّيز ٣نكن، جهد بأقل استجابة على ٠نموعة من الوسائل غًن التقليدية من أجل اٜنصولاستعمال 
واٞنستهلك، واّلذي تكون استجابتو سريعة، والكثًن من اٞنؤسسات يستعملونو من أجل بناء عبلقة طويلة اٞندى  اٞنؤسسة

  .2مع عمبلئها"

فإّن التسويق اٞنباشر ىو: "نظام تفاعلي للتسويق يستخدم واحد أو أكثر من وسائل  "Henry Hokeوحسب "
 .3ياس"اإلعبلم من أجل إحداث استجابة أو معاملة قابلة للق

٣نّا سبق، يتبٌن لنا أّن التسويق اٞنباشر ىو عملية اتصالية تفاعلية، ْنمع كافة النشاطات اٞنوجهة ٥نو السوق 
اٞنستهدف باستعمال وسائل االتصال اٞنباشر، من أجل التوجو شخصيًا أو فرديًا إذل اٟندف، حيث أّن كل عمليات 

ن مع كافة أفراد الفئة اٞنستهدفة. وعليو، يظهر أّن اٜنوار ىو مفهوم االتصال تستهدف إقامة حوار مباشر ودائم إذا أمك
 اٞنباشر والشخصي بالفئة لبلتصال وسائل عّدة أو وسيلة استعمال خبلل من يتم جوىري للتسويق اٞنباشر، وىو

ف على ردود فعل التفاعلية، وبالتارل إتاحة الفرصة للتعرّ  االتصاالت ظل يف اٞننتجات بتسويق واّليت تسمح اٞنستهدفة،
 اٞنستهلك وقياس مستوى االستجابة احملققة. 

 خصائص التسويق المباار:  -2.5
   :4اٝنصائص، أ٨نها ما يلي من ّنجموعة األخرى التسويقي االتصال عناصر مزيج التسويق اٞنباشر عن غًنه من يتمّيز

 عامة؛ بصفة اٛنمهور وليس هدفٌن،من العمبلء اٞنست اٝناصة ٫ناطب اٞنباشر التسويق أنّ  ّنعىن :غير عام 
 ّنثابة الوقود  اٞنباشر، فهي التسويق ١نور وأساس ٤ناح البيانات قواعد ٕنثل حيث البيانات: قاعدة على االعتماي

 اّلذي يزوده بالةاقة، إذ تساعد على ٓنليل كامل ودقيق للعمبلء؛
 البيانات اٞنتاحة إلدارة تسويق اٞنؤسسة، تستةيع ىذه األخًنة اختيار  قواعد فباستخدامالهدف:  اختيار في الدقة

 وبدقة الزبائن اٞنراد استهدافهم؛
                                                           

1
 - Alexandre Steyer et al., Marketing : Une approche quantitative, Paris: Pearson Education, 2005, p. 230. 

2
 - Philip Kotler et al., OP.cit, p. 706. 

3
 - Susan K. Jones, Creative Strategy in Direct Marketing, Chicago: Ntc Business Books, 1991, p. 07. 

 أنظر: - 4
- Christian Michon et al., Le marketeur : Fondements et nouveautés du marketing (3

ème
 ed), Paris: Pearson 

Education, 2010, p. 340. 
- Paul R. Smith & Jonathan Taylor, Marketing Communications: An Integrated Approach (4

th
 ed), London: Kogan 

Page Publishers, 2004, p. 372. 
- Philip Kotler et al., Principles of Marketing (3

rd
 ed), USA: Financial Times/ Prentice Hall, 2001, p. 951. 

- Larry Percy, OP.cit, p. 154. 

 .55-54، ص ص2008، ، اإلسكندرية: الدار اٛنامعيةالتسويق اٞنتقدم جا،١نمد عبد العظيم أبو الن -
 .698، ص2007، اإلسكندرية: دار اٛنامعة اٛنديدة، إدارة البنوك يف بيئة العوٞنة واالنتنتطارق طو،  -

https://bibliotheque.tbs-education.fr/Default/search.aspx?SC=DEFAULT&QUERY=Authority_id_idx%3a388338&QUERY_LABEL=Steyer%2c+Alexandre.+Auteur
https://www.amazon.fr/Alexandre-Steyer/e/B004N0WYOI/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Alexandre-Steyer/e/B004N0WYOI/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/-/es/Susan-K-Jones/e/B001H6N0OY/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Christian-Michon/e/B004MSVDS4/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/-/es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jonathan+Taylor+Paul+Russell+Smith&text=Jonathan+Taylor+Paul+Russell+Smith&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.amazon.com/-/es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Jonathan+Taylor+Paul+Russell+Smith&text=Jonathan+Taylor+Paul+Russell+Smith&sort=relevancerank&search-alias=books
https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Russell+Smith%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.google.com.sa/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Paul+Russell+Smith%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
https://www.amazon.com/-/es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Veronica+Kotler%2C+Philip%3B+Armstrong%2C+Gary%3B+Saunders%2C+John%3B+Wong&text=Veronica+Kotler%2C+Philip%3B+Armstrong%2C+Gary%3B+Saunders%2C+John%3B+Wong&sort=relevancerank&search-alias=books
https://en.wikipedia.org/wiki/Upper_Saddle_River,_New_Jersey
https://www.routledge.com/search?author=Larry%20Percy
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 حيث تساعد الدقة يف اختيار الفئة اٞنستهدفة والدراية ُناجات ورغبات اٞنستهلك يف رسالة اخصية:  إعداي
 ؛(Custom message)عميل  مع كل تتبلءم رسالة ترو٩نية إعداد

 استخدام  ويعد بصورة سريعة وفقًا ألحدث اٞنتغًنات، اٜنديثة التو٩نية الرسالة تعد أن ٬نكن ّنعىن أنّو :الحداثة
 اٜنداثة؛ تلك لتحقيق مثلى وسيلة اٜنديثة لئلعبلم واالتصال التكنولوجيا

 ستجابة للرسائل أو اال الفعل ردود أّن كل ّنعىن تفاعلية، عملية ىو ٠نملو يف اٞنباشر فالتسويق التفاعلي: النمط
 االتصالية تعترب معلومات يتم ْنميعها يف التسويق اٞنباشر ؛

  :من خبلل التأثًن اآلين والسريع على السلوك الشرائي، وىو اٟندف األساسي للتسويق الحث على التصّرف
 اٞنباشر؛

  :باشر يتعدى دوره بيع السلع إذ يعتقد أغلبية اٞنختصٌن يف ىذا اجملال أّن التسويق اٞنإقامة عالقات طويلة األجل
 واٝندمات، ويرون فيو اآللية الفّعالة لبلتصال مع العمبلء والقادرة على إقامة عبلقات طويلة األجل معهم؛

  :)حيث يف الوقت اّلذي تبحث فيو اٞنؤسسات عن طرق جديدة لتحقيق قيمةاستهداف أكثر كفاءة )ربحية 
 بسبب و٪ندث ذلك قابل بتقدير قيمة ىؤالء اٞنستهلكٌن بالنسبة ٟنا،فإهّنا تشرع أيضًا يف اٞن للمستهلكٌن، كبًنة
يف االتصال والتواصل فقط مع اٞنستهلكٌن ذوي قيمة كبًنة ٟنا، فتقوم بتنمية وتقدمي ٠نموعة  اٞنؤسسات تلك رغبة

 من العروض اٛنذابة لبلحتفاظ هبؤالء اٞنستهلكٌن والفوز بوالئهم ٟنا؛
 حيث أّن االستهداف واالتصال اٞنباشر بالزبائن، يبين نوعًا من اٝنصوصية فسين: إيراكه من قبل المنا صعوبة

 والسرية، واّليت ٩نهلها أغلب اٞننافسٌن؛
 :يعد التسويق اٞنباشر من أسهل العناصر رقابة، فالتعامل اٞنباشر مع الزبائن ٩نعل قياس  اإلعبلن، مع مقارنة الرقابة

 فعاليتو أمراً سهبًل.

 تسويق المباار: أهمية ال -3.5
فإّن  بغض النظر عن استخدام التسويق اٞنباشر كنموذج أعمال، وباعتباره أحد عناصر مزيج االتصال التسويقي،

  :1يلي من جهة أخرى. وىذا كما التسويق اٞنباشر ٪نقق العديد من اٞنزايا للمستهلك من جهة وللمؤسسة
  :بالنسبة للمستهلك -1.3.5

 ا التسويق اٞنباشر للمستهلك ٬نكن ذكر ما يلي:من اٞنزايا اّليت ٪نققه
                                                           

 أنظر: - 1
- Patrick De Pelsmacker et al., Marketing Communications: A European Perspective (3

rd
 ed), United Kingdom: 

Prentice Hall/ Financial Times, 2007, pp. 385-386. 
 .166، ص2006، القاىرة: اٞننظمة العربية للتنمية اإلدارية، يف عصر االنتنت واالقتصاد الرقمي التسويقبشًن عباس العبلق،  -

 .408-405مرجع سبق ذكره، ص صالر٘نن إدريس، ٗنال الدين ١نمد اٞنرسي،  عبدثابت  -
 .310-308مرجع سبق ذكره، ص ص(، 1)ط االتصاالت التسويقية والتويج، البكري ثامر ياسر -

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Prof+Patrick+De+Pelsmacker&text=Prof+Patrick+De+Pelsmacker&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us
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 :عناء التنقل والبحث عن اٞننتجات، ُنيث ٬نكنو القيام بذلك يف اٞنكان  اٞنباشر اٞنستهلك التسويق ٩ننب اٞنبلئمة
 والزمان اّلذي يفضلو؛

  ًمواقع االنتنت أوالربيدية  الكتالوجات تصفح ٬نكنو عملو مكتب من أو العميل منزل فمن االستخدام: وسهل مر٪نا 
 السلع واٝندمات اٞنعروضة؛ عن اٞنعلومات هناراً للحصول على أو وقت ليبلً  أي يف للمؤسسات

  حرية االختيار: ٬نكن للمستهلك التسّوق عرب األسواق العاٞنية من خبلل وسائل التسويق اٞنباشر بدون حدود وال
 فواصل، إضافة لتوفر عدد ىائل من اٞننتجات؛

 من اٞنعلومات: يوفر التسويق اٞنباشر للمستهلك إمكانية اٜنصول على معلومات عديدة  ىائل كم على اٜنصول
 يف الوقت وبالشكل اّلذي يفضلو؛

 التسويق، و٬نكنو  يف اٞنستخدمة الوسيلة التفاعل والتلقائية: ٬نكن للمستهلك أن يتفاعل مباشرة مع اٞنوزع من خبلل
 .طلب اٞننَتج اّلذي يرغب فيو مّت أراد

 بالنسبة للمؤسسة:  -2.3.5
 ٪نقق التسويق اٞنباشر العديد من اٞنزايا ٞنؤسسات األعمال، يأيت يف مقدمتها ما يلي:

 اٞنباشر كقناة أو أداة بيع مباشرة، كما يدعم نشاطات التسويق ٬نكن استخدام اٞنباشرة ودعم التوزيع: اٞنبيعات 
ملية البيع، و٬نكن أن يستخدم كأداة متابعة ودعم للمبيعات ع يف والتسهيل التحفيز اإلعداد، خبلل من التوزيع

 الشخصية من خبلل اٜند من التكاليف؛
 من درجة االستجابة  الوقت اٞنناسب، واّلذي يرفع يف للمستهلك بالوصول اٞنباشر التسويق يسمح اٞنناسب: التوقيت

 والتفاعل؛
 ٓنديد احتياجاهتم  للمؤسسة ٬نكن باشر هبماٞن االتصال خبلل فمن العمبلء: الحتياجات الدقيق التشخيص

 وتفضيبلهتم وما يرغبون فيو؛
 تستنزف احتماالت واردة وىي احتماالت االستهداف اٝناطئ، يقلص من السوق: ٣نّا استهداف يف اٞنتناىية الدقة 

 اٞنوارد؛ يف لو مربر ال ىدراً  وٕنثل اٞنؤسسة اٞنادية والبشرية، إمكانيات
 الكفاءة: ٬نكن للتسويق اٞنباشر أن يقلل من تكاليف اٛنهود االتصالية ويرفع من مستويات  التكلفة وزيادة ٔنفيض

 الكفاءة؛
 :٬نكن للعارض أن يدخل عّدة تعديبلت على عروضو  من اٞنرونة، حيث اٞنباشر درجة كبًنة يوفر التسويق اٞنرونة

 وبرا٠نو التسويقية؛
 يق اٞنباشر، وسائل عاٞنية تتيح للمستهلك االطبلع عليها يف أي التسو  السوقية: تعترب وسائل التغةية نةاق اتساع

 مكان يريد؛
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 على اٞنتتبة التكاليف الباىظة دون ٓنمل متابةة وخدمات بسلع اٜناليٌن العمبلء تزويد زيادة األرباح وفرص 
 جدد؛ عمبلء واٞنتواصل عن اٞنستمر البحث عمليات

 ة لتحسٌن العبلقات مع العمبلء وزيادة رضاىم ووالئهم؛احملافظة على والء العمبلء: ىو أداة مناسب 
 اٞنقدمة،  وسرعة اٝندمة جودة وٓنسٌن جاىدًا تقليص التكاليف يسعى فهو السوق: استاتيجيًا إذل مدخبلً  ٬نثل

 .تنافسية يكسب اٞنؤسسة ميزة أن ٬نكن كلو وىذا مع العمبلء، الودية العبلقات وإدامة أفضل

 :المباار قالتسوي أسباب نمو -4.5
 :1يلي اٜناضر ٥نو التسويق اٞنباشر إذل العديد من األسباب، أ٨نها ما التوجو تنامي ٬نكن إرجاع

 التوجه نحو تجزئة السوق:  -1.4.5
 للوصول االتصال يف الوسائل من ذلك يقابل ما واستخدام الدقيقة للسوق ىو ٥نو التجزئة للمؤسسة اٜنارل التوجو إنّ 
االتصالية  اٞنباشر أفضل طريقة للتعامل مع توجيو الرسائل يعترب التسويق وبالتارل للمستهلك، الدقيقة اٜناجات عن والبحث

 ٥نو اٞنستفيد بشكل دقيق ٪نقق االستجابة.
 التطورات الحاصلة في تكنولوجيا االتصال:  -2.4.5

عة األعمال التجارية، ومن أبرز اٞنؤثرة يف طبي اٞنتسارع من أكثر العوامل والتكنولوجي يعترب التغيًن التقين إذ
مسا٨نات ىذا التةور ىو إمكانية تكوين قواعد بيانات خاصة بالعمبلء، كذلك تعدد برامج اٜناسب اآلرل اٞنتقدمة اّليت 

أّن  كما تتيح إمكانية ْنميع وٓنليل وفرز ؤنزين ىذه البيانات وفق تصنيفات ٢نتلفة حسب اٝنصائص اٞنشتكة للعمبلء.
 الكتالوجات تصفح للعمبلء ٬نكن حيث يف تكنولوجيا االتصاالت أعةى طرق جديدة للتواصل والعرض، صلاٜنا النمو

العروض اٞنتاحة وإجراء التقييم بكل مراحلو وىو جالس يف بيتو أو مكتبو  اٜنديثة يوميًا وباستمرار واالطبلع على كافة
 دون أن يتكلف عناء االنتقال وتضييع الوقت.

 دمات البنكية:تطور الخ -3.4.5
 عن كون كل عمليات للتعبًن ىو ٠نتمع ببل نقود، وذلك اٞنباشر وأصبح شعار البنوك يف ٧نو التسويق ساىم

وىذا ما يسهل عمليات الشراء عرب  النقود، البةاقات البنكية، وال توجد حاجة ٜنمل خبلل من أن تتم ٬نكن اٞنستهلك
 التسويق اٞنباشر.

                                                           
 أنظر: - 1

- Paul R. Smith et al., Strategic marketing communications: new ways to build and integrate communications (4
th

 

ed), London : Kogan Page, 2002, pp. 372-373. 

- Eric Astien et al., Dictionnaire des technologies de l'information et de la communication, Paris: Foucher, 2001, 

p. 225. 
 .6، صالعراق ،2010، (82) ٠نلة اإلدارة واالقتصادلة يف الشركة العامة ٞننتجات األلبان"، سرمد ٘نزة الشمري، "متةلبات التسويق اٞنباشر: دراسة اٜنا -
 .111، ص2009، عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، البيع الشخصي والتسويق اٞنباشر٘نيد الةائي،  -
 .63، ص2009وائل للنشر والتوزيع،  دار عمان: ،نظم اٞنعلومات اإلدارية: منظور تكنولوجيمزىر شعبان العاين،  -

https://www.amazon.com/-/es/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Paul+R+Smith&text=Paul+R+Smith&sort=relevancerank&search-alias=books
http://www.worldcat.org/title/strategic-marketing-communications-new-ways-to-build-and-integrate-communication/oclc/954612270?referer=di&ht=edition
https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/eric-astien-28243/
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 العمالء: وتوقعات اةحي نمط في التغيرات -4.4.5
سلوكهم  انعكاسات على تةورات وتغًّنات جوىرية، ٣نّا خلق العادل يف العمبلء وتوقعات أ٧ناط حياة تشهد

اٞنتغًّنة  وٓنديد اْناىاهتم وحاجاهتم ورغباهتم تشخيص خبلل وسائل االتصال على من اٞنؤسسات واّلذي تعمل الشرائي،
 .لوالفّعا البلئق بالشكل تلبيتها هبدف

 تزايد الرغبة لدى المسوقين في قياس نتائج أنشطتهم التسويقية:  -5.4.5
ذلك أّن قياس أساليب التسويق اٞنباشر يساعد اٞنؤسسات يف تقدير ما ٩نب وما ال ٩نب عملو يف أنشةتها 

انات، حيث التسويقية. ويف إطار ذلك كان البد من البحث عن مدخل يساعد يف عملية القياس، وىو بناء قاعدة للبي
 أ٨نية ٧نو وتةوير قاعدة بيانات لعمبلئها. على تأكيدىا يف اٞنباشر التسويق أنشةة تتمّيز

 باإلضافة إلى ذلك، -6.4.5
اٞنرور،  حركة سوء زيادة النفقات، زيادة ىناك أسباب أخرى ٓنفز على تةور التسويق اٞنباشر بشكل سريع، مثل:

 التعب الناتج عن العمل ...إخل.الةوابًن، االزدحام، عدم كفاية الوقت، 

 المباار: أيوات التسويق -5.5
 وشخصنة الرسائل، ذلك أّن تةور وسائل متنوعة من اٜنوامل من أجل االتصال اٞنباشر تشكيلة التسويق ٬نتلك

 فطر  من ألىم األدوات اٞنمكن استعماٟنا إشارة يلي التسويق اٞنباشر. وفيما أشكال االتصال أدى إذل تةور وتنوع
  :1اٞنؤسسة ما يلي

 البيع وجهاً لوجه: -1.5.5
تواجدىم، سواًء   واٞنرتقبٌن إذل مكان وىي أقدم التقنيات اٞنستعملة، حيث يعمل رجال البيع بالتنقل للزبائن اٜناليٌن

 ". أو أفراد )أي يف اٞننازل(، وكثًناً ما تسمى ىذه التقنية ب "الباب للباب كانوا مؤسسات
 لبريد المباار:التسويق با -2.5.5
 وغالباً  مستهدفٌن بدقة، عمبلء إذل و١نددة ترو٩نية مةبوعة على إيصال رسالة يعمل االستخدام شائع أسلوب وىو

 الرسالة تكون أو االستفادة من خدماهتا، وقد اٞنؤسسة وْنربة سلعها مع للتعامل دعوة شكل على التو٩نية الرسالة تكون ما

                                                           
 أنظر: - 1

- Philippe Malaval et al., Pentacom - Communication: théorie et pratique, Paris : Pearson Education, 2005,                       

pp. 148-153. 

- Pierre Amerein et al., Marketing: Stratégies et pratiques (2
ème

 éd), Paris: Armand Colin, 2005, p. 362. 

- Brian Thomas & Matthew Housden, Direct Marketing in Practice, London: Butterworth Heinemann, 2002, p. 24. 

- Patrick De Pelsmacker et al., OP.cit, pp. 391-396. 

 .15-14، ص ص2008القاىرة: اٞنكتبة العصرية للنشر والتوزيع،  ،التسويق والتجارة اإللكتونيةأ٘ند ١نمد غنيم،  -
، ، العراق2005، (12) ٠نلة ُنوث مستقبليةجرجيس عمًن عباس، أنيس أ٘ند عبد اهلل، "إمكانية تةبيق نظام التسويق اٞنباشر يف السوق احمللية"،  -

 .132ص

https://www.decitre.fr/auteur/155421/Pierre+Amerein
http://en.wikipedia.org/wiki/United_Kingdom
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Prof+Patrick+De+Pelsmacker&text=Prof+Patrick+De+Pelsmacker&sort=relevancerank&search-alias=books-fr-intl-us
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السلوك الشرائي  على السريع بيات شراء اٞننَتج معفاة من التخليص، ىدفها التأثًنمةوية أو طل أو نشرة شكل على
لدى اٞنؤسسة ٔنص اٞنستهلكٌن. ويعد الربيد اٞنباشر طريقة  للمستهلك. ويشتط يف ىذه التقنية توفر قاعدة للمعلومات

تكلفة من الةرائق األخرى،  ذ أنّو أقلتسويق مثالية للمؤسسات اإلنتاجية اّليت ٓناول دخول األسواق ّننتجات جديدة، إ
 إذل شر٪نة أوسع من ٗنهور اٞنستهلكٌن اٞنستهدفٌن. االتصالية وىو يضمن وصول الرسالة

 :  (Tele-marketing)التسويق بالهاتف  -3.5.5
ى عل تعترب ىذه الوسيلة إحدى أىم وسائل التسويق اٞنباشر، حيث يستخدم اٞنسوقون اٟناتف كوسيلة فعالة قادرة

خةوط ٠نانية  وتوضع االستفتاءات واألُناث، إجراء يف اٟناتف يستخدم كما عرض اٞننتجات وٓنقيق اٞنبيعات اٞنباشرة.
من  %39 ونظرًا أل٨نيتو، فإّن التسويق عرب اٟناتف يشكل أكثر من للزبائن لبلتصال واالستفسار عن السلع وحجزىا.

تو، وأيضًا يستخدم بشكل كبًن يف نشاطات ما بٌن مؤسسات من مبيعا %35مصاريف اتصاالت التسويق اٞنباشر و
 .على وجو اٝنصوص وعلى نةاق واسع (B to B)األعمال 

   عبر التلفزيون:التسويق  -4.5.5
وِنصائصها من خبلل  هبا والتعريف السلع عن اإلعبلن يتم إذ للتسوق، معروفة وسيلة التفاعلي التلفزيون أصبح

 عرض اإلعبلن التلفزيوين يؤدي إذل ضمان وصول اٞنعلومات اٞنةلوبة عن السلع إذل اٞنشاىدين،التلفزيون، فضبًل عن أّن 
خبلل الربيد العادي أو أن  عرب اٟناتف أو من بقيام اٞنستهلك بةلب السلعة اٞنعّينة تتمثل اٞنشاىدة اّليت تعقب والعملية

ساعة  24تبث على مدار  للتسوق خاصة تلفزيونية قنوات يقوم بزيارة اٞنتجر للشراء. وقد مت يف العديد من الدول إنشاء
 من اٞنستهلكٌن وٓنويلها مباشرة إذل اٜنواسيب يف اٞنؤسسات ليتم ْنهيزىا وإرساٟنا. يتم خبلٟنا استبلم طلبيات الشراء

 :  (Catalogue marketing)التسويق عبر الكتالوجات  -5.5.5
 كتالوجات من أو أكثر واحدة بإرسال تقوم اٞنؤسسة ذ سنوات، إذالتسويق عرب الكتالوجات وسيلة شائعة من يعد

 وتصميمها لتخفيض التكاليف اٞنتتبة على إعداد الكتالوجات اليوم جهود كبًنة وتبذل ٢نتارة، عناوين إذل بالربيد السلع
اٞنعلومات والصور اٞنرفقة،  تسمح للفئة اٞنستهدفة وٕننحهم حرية االطبلع على ىذه الوسيلة عرب الربيد. وإرساٟنا وطباعتها

 واالختيار بٌن ٠نموعة واسعة من اٞننتجات، وكذا توفر عليهم الوقت وعناء التنقل.
 تسويق االستجابة المباارة بالطباعة:      -6.5.5

أو اجملبلت اٞنتخصصة مع اشتاط أن تكون ىناك دعوة صر٪نة للقارئ إذل  الصحف يف اإلعبلنات وضع وىي تعين
وجود صلة واضحة  عن اإلعبلن اٞنشاركة أو وضع رقم ىاتف لبلتصال مع قسيمة لعكسية اٞنرتدة من خبلل وضعالتغذية ا

 االستجابة.و  بٌن الرسالة
 فردي أو شخصي، بل توضع اإلعبلنات يف وسيلة إعبلم بشكل موجهة ليست اٞنباشرة اٞنةبوعة اإلعبلنات ىذه

لتحديد العمبلء اٞنهتمٌن من ٗنهور كبًن  اٞنباشرة االستجابة ىو ٟنا األساسي اٟندف ويكون ٠نبلت(، )صحف أو مةبوعة
 وواسع. 
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 تسويق االستجابة المباارة بالراييو:      -7.5.5
 باستخدام اٞنستمتع اٛنمهور من هتدف إذل توليد استجابة سلوكية مباشرة أشكال اإلعبلن اإلذاعي، من شكل ىي

        التجارية األعمال عن األسواق الشاملة أو اٞنتخصصة يف ذا النوع لئلعبلنيتم استخدام ى حيث االنتنت، أو اٟناتف
 أو االستهبلكية، كما يستخدم على وجو اٝنصوص يف اٞنصارف، التأمينات والسياحة.

  التسويق على الخط )التسويق التفاعلي(:   -8.5.5
 أنّ  ذلك ثر حداثة وتةوراً للتسويق اٞنباشر،أو التسويق عرب قنوات اٝنط اٞنباشر الشكل األك التفاعلي التسويق يعترب

التفاعلية ساىم يف تةوير  اإلعبلم واالتصال وسائل وظهور احملمول( اٟناتف )االنتنت، التفاعلي االتصال وسائل استعمال
 ائلوس على اٞنعتمدة اٞنباشر التسويق أساليب بعض وتغيًن مبلمح اٞنمارسات االتصالية التسويقية. كما أنّو رغم أنّ 

بالتفاعل )بدرجة معّينة من التفاعل( إاّل أّن شبكة االنتنت ٔنتلف اختبلفًا كبًنًا عن تلك الوسائل  تسمح اإلعبلم
 التقليدية.

وبيع منتجاهتا على  وترويج والتواصل االلكتوين وصف للجهود اّليت تبذٟنا اٞنؤسسة إلببلغ اٞنشتين، يعد التسويق
يف اٞنؤسسات  متخصصة ، ىو ٣نارسة كل األعمال واألنشةة اٞنتكاملة اّليت تقوم هبا إدارةشبكة االنتنت. أي ّنعىن آخر

 اٞنكان والزمان ويف اٞنناسبة، وذلك بالكمية أساسًا إذل توفًن اٞننتجات للعمبلء واٞنستهلكٌن، اٞنعاصرة، واّليت هتدف
 التكاليف، وأسهلها وبأقل الةرق بأيسر واٞنستهلكٌن العمبلء ىؤالء واحتياجات ورغبات أذواق اٞنناسبٌن، وّنا يتبلءم مع

 اٞنتقدمة. اإللكتونية شبكات االتصاالت استخدام طريق عن
 عن فضبلً  التسويقية، وأفكارىم أو تعديل رسائلهم توجيو إمكانية للمسوقٌن االنتنت عرب اٞنباشر التسويق يسمح
 اٞنعلومات من كبًن كم ف اٞنواقع اٛنغرافية. إضافة إذل إمكانية نشرالبيع والتسليم بفعالية وسرعة على اختبل إمكانية إٕنام

 االتصالية. و  للرسالة التسويقية اٜنركة( الصورة، )الصوت، اٞنتعددة الوسائط خاصية توفر مع
التالية: إقامة ١نل  االتصالية األشكالالتفاعلي  التسويق من النوع ىذا ٓنت و يندرجْندر اإلشارة إليو، أنّ  وما

إلكتوين، اإلعبلن على اٝنط، اٞنشاركة يف معارض االنتنت ويف ٠نموعات األنباء، استخدام الربيد االلكتوين، واستخدام 
 الربيد الصويت. 

 النشر:  -6
بنشر معلومات  وذلك "الةريقة غًن الشخصية لتنشيط الةلب على السلعة أو اٝندمة، بأنّو: النشر تعريف ٬نكن

أنّو: "إيصال على  يعّرف . كما1بدون مقابل" وذلك والتلفزيون، الراديو ى الوسائل كالصحف،يف إحد وبيانات عنها
 وعادة مقابل، وبدون االنتشار، واسعة اإلعبلم من خبلل وسائل منتجها يف شكل إخباري أو عن اٞنؤسسة عن اٞنعلومات

  .١2نايدة" جهة بواسةة يكون
                                                           

 .420ص، 1999، االسكندرية: الدار اٛنامعية، إدارة التسويق١نمد سعيد عبد الفتاح،  - 1

 .190ص، 2003، القاىرة: اٞننشورات العربية للتنمية اإلدارية، التسويق االبتكارينعيم حافظ أبو ٗنعة،  - 2
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خاصة باٞنؤسسة تظهر يف وسائل اإلعبلم، يف  معلوماتض رسالة أو وسيلة غًن شخصية لعر أنّو: "بأيضًا  يعّرفو 
 .1شكل خرب أو عّدة أخبار عن اٞنؤسسة، أو السلع اّليت تنتجها دون أن تتحمل اٞنؤسسة أي نفقات على ذلك"

 من العناصر األخرى ٞنزيج اٝنصائص اّليت ٕنّيز النشر عن غًنه بعض استنتاج ٬نكن السابقة، التعاريف من خبلل
 االتصال التسويقي. و٬نكن تلخيص ىذه اٝنصائص كما يلي:

 ٠ناين )ال تتحمل اٞنؤسسة أي نفقات(، و٬نكن نشر معلومات كثًنة عن اٞنؤسسة يف نفس الوقت؛ 
 ىو شكل من أشكال االتصال غًن اٞنباشر؛ 
 مكان أو شرىان زمن أو الرسالة مضمون سيةرة اٞنؤسسة يف يتم بواسةة جهة ١نايدة، تنخفض درجة ُنكم أنّو         

 ببقية عناصر مزيج االتصال التسويقي األخرى(؛ نشرىا )مقارنة أو حجم
  أ٨نية ىذا النشاط عند تقدمي سلع أو خدمات أو حّّت أفكار جديدة إذل األسواق؛تزداد 
 نل مشاكل العداء أو اٞنقاومة من قبل اٞنستهلك ٥نو اإلعبلن؛٪ 
 ةة النشر؛ال توجد فئة معّينة مستهدفة من اٛنمهور بواس 
 ضمان السرعة يف إعداد اٝنرب ونشره؛ 
 اٞنصداقية ألنّو يصدر يف شكل خربي عن جهات إعبلمية معروفة  بدرجة كبًنة من يتمّيز النشر ذلك، من واألىم

 وبدون مقابل.
ٞنختلفة للنشر يف وسائل اإلعبلم ا مقبولة وما ْندر اإلشارة إليو، أّن ىناك عّدة ٠ناالت ٬نكن أن تكون مادة دعائية

 :2وٓنسٌن االنةباع السائد عنها لدى أفراد اجملتمع، وأىم ىذه اجملاالت ما يلي للتعريف باٞنؤسسات
 اّليت تكون قادرة على إشباع حاجة أو رغبة غًن مشبعة أو تتمتع ّنزايا فريدة وجذابة المنتجات الجديدة  ترويج

 ْنعلها ١نل اىتمام اٞنؤسسات اإلعبلمية واٛنمهور؛
 توظيف أو ترقية القائمٌن على اإلدارة يف اٞنؤسسات  أنّ  حيثالمؤسسات،  اإليارة في على القائمين نشاطات

 يعد مادة دعائية مقبولة للنشر يف كثًن من الوسائل، خاصة الصحف؛
 الفائزين يف احملافظة على البيئة أو يف ٔنفيض  عن نشر أخبار مثل المؤسسات، في العاملين األفراي نشاطات

 ف، ونشر أخبار عن أفراد احتلوا مراكز متميزة يف ٠نال التسيًن؛التكالي
 أو عقد  جديدة للمؤسسة، مراكز بيع أو فروع بإنشاء تتمثل واّليت بالمؤسسة، الخاصة والمناسبات األحداث

 اتفاقية شراكة أو رعاية أو ابتكارات جديدة يف اإلنتاج أو التخزين أو النقل ...إخل، اّليت ٓنسن من الصورة
 الذىنية للمؤسسة لدى األفراد؛

                                                           
 .665، ص2002اٛنديدة، االسكندرية: دار اٛنامعة ، التسويق: مدخل تةبيقيعبد السبلم أبو قحف،  - 1

 أنظر: - 2
 .68-67، ص ص2001، القاىرة: ٠نموعة النيل العربية، أسرار التويج يف عصر العوٞنة١نسن فتحي عبد الصبور،  -
 .341مرجع سبق ذكره، ص١نمد أمٌن السيد علي،  -
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  ،وذلك بقيام اٞنؤسسة بنشر معلومات عن نشاطها اٞنارل يف وسائل اإلعبلم، سواًء  النشاط المالي للمؤسسة
 كان ذلك يف شكل قوائم إيرادات أو توزيعات أرباح أو أي سندات مالية يتم إصدارىا؛

 للمستهلك  يسمح ٣نّا اٞنختلفة، اإلعبلم وسائل اماىتم جلب إذل خبلٟنا من هتدف واّليت ،الصحفية المؤتمرات
 باالطبلع على أخبار اٞنؤسسة ومستجداهتا.  

تقدمي  األحيان التأثًن على النشر بدرجة معّينة، وذلك من خبلل أّن اٞنؤسسة ٬نكنها يف بعض التنويو لو، ينبغي وما
ٞنؤسسة قد ال تقوم بأي جهد إطبلقًا )فقد يتم معلومات وأخبار جديدة لوسائل اإلعبلم لكي تقوم بنشرىا، كما أّن ا

 بعض من ال ٫نلو إاّل أنّو نشر أخبار عنها دون أن تبذل أي جهود أو أنشةة(. وىذا يف الواقع وإن كان لو ميزة نسبية،
ّن سينشر عنها من أخبار أو معلومات، فضبًل عن أ ينشر أو ما ما ّنتابعة األقل األخةار عندما ال تقوم اٞنؤسسة على

الرسالة أو اٝنرب ال ٕنارس اٞنؤسسة عليو أي رقابة أو تنخفض درجة الرقابة عليو )قد يكون النشر ذا تأثًن سليب ويضرب 
باٞنبيعات واٞنؤسسة والتصور الذىين للعمبلء(. كما أّن الرسالة أو اٝنرب ينشر مرة واحدة، ومن مث قد ال يقرأه بعض 

نشره لقراءتو. ويضاف إذل ما سبق أيضًا صعوبة ربط النشر ّنبيعات اٞنؤسسة، كما اٞنستهلكٌن أو ال ٩ندوا فرصة يف يوم 
 أنّو غًن متوفر دائماً.

 العوامل المحدية لمزيج االتصال التسويقي: -7
يتأثر اختيار اٞنؤسسة ٞنزيج االتصال التسويقي اّلذي سوف تعتمد عليو لتحقيق أىدافها االتصالية والتسويقية على 

لعوامل اّليت ٩نب أن تؤخذ بعٌن االعتبار عند ٓنديد مكّونات اٞنزيج اٞنراد استعمالو، ذلك أنّو نادرًا ما ٠نموعة من ا
تستخدم اٞنؤسسة تقنية واحدة فقط، بل تقوم باٞنزج بٌن تقنيتٌن أو أكثر إلعةاء وٓنقيق أكرب أثر ٣نكن على اٞنستهلك. 

ا عند تصميم مزيج االتصال التسويقي، ومع اختبلف الباحثٌن يف فهناك العديد من العوامل اّليت ٬نكن االستشاد هب
  :1تعدادىا، إالّ أّن مضموهنا تقريباً واحد، و٬نكن ذكر أ٨نها فيما يلي

 طبيعة المنَتج: -1.7
فعادة تتمّيز منتجات االستقراب  تسويقية ٢نتلفة. استاتيجية الصناعية والسلع االستهبلكية السلع من كل تتةلب

االستهبلكية( باالعتماد على اإلعبلن وتنشيط اٞنبيعات، وىذا نظرًا لكرب حجم السوق وعدد مستهلكيها )السلع 
وانتشارىم، كما أّن توزيعها شامل وال يتةلب عرضاً وشرحاً ٝنصائصو، وكيفية استعماٟنا، إذل جانب وجود عّدة منتجات 

الزبائن  إلقناع تقد٬نها، يف الشخصي رة واٞنوضة، فتزداد أ٨نية البيعمنافسة ٟنا. أّما بالنسبة ٞننتجات التسّوق بنوعيها اٞنعمّ 
                                                           

 أنظر: - 1
- Philippe Malaval & Christophe Bénaroya, Marketing Business to Business (4

ème
 éd), Paris: Pearson Education, 

2009, p. 337. 

- Éric Vernette, L’essentiel du Marketing (3
ème 

éd), Paris: Éditions d'Organisations, 2008, p. 352. 

- Marie-Camille Debourg et al., OP.cit, p. 303. 
 .359-355ص ص ،2012، والةباعة اٞنسًنة للنشر والتوزيع دار عمان: (،4)ط والتةبيق النظرية بٌن ٜنديثمبادئ التسويق ا ،وآخرون عزام أ٘ند زكريا -
 .221، ص1997، ، القاىرة: دار األمٌن للةباعة والنشر والتوزيعالتسويق الدورل واٞنصدر الناجح ٪نٍن سعيد علي عيد، -

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Philippe+Malaval&text=Philippe+Malaval&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Christophe+B%C3%A9naroya&text=Christophe+B%C3%A9naroya&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/Eric-Vernette/e/B004N7YPP2/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.fr/Marie-Camille-Debourg/e/B004MNTK8O/ref=dp_byline_cont_book_2
https://ketabpedia.com/book_author/%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b2%d9%83%d8%b1%d9%8a%d8%a7-%d8%a7%d8%ad%d9%85%d8%af-%d8%b9%d8%b2%d8%a7%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%83%d8%aa%d9%88%d8%b1-%d8%b9%d8%a8%d8%af-%d8%a7%d9%84/
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عادة ّنزيج من اإلعبلن، البيع  اّليت تقدم اٝناصة للمنتجات ّنزاياىا وطرق استخدامها، غًن أّن األمر ٫نتلف بالنسبة
أساسي يف مزيج االتصال الشخصي عنصر  فيعترب البيع الشخصي وتنشيط اٞنبيعات. بينما بالنسبة للمنتجات الصناعية،

 التسويقي لتقدمي ىذا النوع من اٞننتجات.
ويوضح الشكل اٞنوارل األ٨نية النسبية الستخدام أدوات االتصال التسويقي بالنسبة لكل من السلع االستهبلكية 

 والسلع الصناعية:

 ة المنَتج(: األهمية النسبية الستخدام عناصر مزيج االتصال التسويقي حسب طبيع04الشكل رقم )

 

 

 

 
 

 

فاٞنؤسسات  اٞننَتج، طبيعة حسب التسويقي لبلتصال اٞنختلفة الوسائل فعالية تتبدل ،السابق الشكل من يظهر كما
تنتج سلعًا استهبلكية ٔنصص جزًء كبًنًا من ميزانيتها التو٩نية اٞنادية لئلعبلن، ومن مث لتنشيط اٞنبيعات والبيع  اّليت

 موجهة إذل أعداد كبًن من اٞنستهلكٌن، وأهّنا تتمّيز بأهّنا تكون خًن للعبلقات العامة. فهذه السلعويف اٞنقام األ الشخصي،
 تتمّيز ّنعدل مرتفع لتكرار العملية الشرائية. أّما بالنسبة للمؤسسات اّليت تنتج سلعًا صناعية، فتخصص اٛنزء األساسي

 بٌن تنشيط اٞنبيعات والعبلقات العامة واإلعبلن على التوارل.  وزعوفت الباقي من ميزانيتها التو٩نية للبيع الشخصي، أّما

 طبيعة السوق: -2.7
 يؤثر السوق على مزيج االتصال التسويقي من عّدة زوايا، أ٨نها ما يلي: 

 حالة اتساع السوق وانتشاره داخل الدولة يفضل استخدام اإلعبلن واسع  ففي الجغرافي للسوق: النطاق
 كرب، يف حٌن يفضل استخدام البيع الشخصي يف األسواق اٞنرّكزة جغرافياً؛االنتشار بصورة أ

  :اٞنستهلكٌن  مع إذ يفضل استعمال اإلعبلن، تنشيط اٞنبيعات والتسويق اٞنباشر يف حالة التعاملنوع العمالء
 الصناعيٌن شتيناٞن مع يف حالة التعاملاٞنباشر من خبلل البيع الشخصي  التويج استخدام يفضل بينما النهائيٌن،

 اجملبلت يف اإلعبلن استخدام إذل األسئلة، إضافة الكثًن من عن وافية وإجابات يوفر معلومات ألنّو والوسةاء،
 أو إقامة اٞنعارض اٞنتخصصة أو رعايتها؛ اٞنتخصصة،

 السلع الصناعية السلع االستهالكية

 األهمية
 النسبية

 األهمية
 النسبية

 اإلعالن

 العالقات العامة
 

 تنشيط المبيعات

 البيع الشخصي

 العالقات العامة

 البيع الشخصي

 تنشيط المبيعات

 اإلعالن
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 بصورة الشخصي بيعال استخدام فكّلما قّل عدد اٞنشتين احملتملٌن كثًناً كّلما كان من األفضلالسوق:  يرجة ترّكز 
كان من األفضل استخدام عدد اٞنشتين احملتملٌن  إذا كان بينما  الوصول إليهم، لسهولة نظراً  اإلعبلن من أكرب

 اإلعبلن، حيث يصبح البيع الشخصي مكلفاً؛
  :ففي ظل وجود منافسة احتكارية مثبًل تعتمد اٞنؤسسة اإلعبلن اٞنقارنطبيعة المنافسة السائدة في السوق 

حّدة اٞننافسة كّلما زادت نشاطات االتصال  زادت وكّلما اٞنلموسة، التنافسية إبراز اٞنزايا هبدف وىذا قط،ف
 التسويقي.

 مكان المنَتج في يورة حياته: -3.7
عادة ما ٕنر اٞننتجات بدورة حياة معّينة، وىي عبارة عن ٠نموعة من اٞنراحل تبدأ من ٜنظة التفكًن يف اٞننَتج 

تصنيعو، وتنتهي ّنرحلة تدىوره يف السوق مرورًا ّنراحل أخرى متعلقة بانةبلق اٞننتج و٧نوه ومرحلة استقراره  والسعي إذل
 )مرحلة النضج(. 

ٔنتلف األ٨نية النسبية ألدوات االتصال التسويقي باختبلف اٞنرحلة اّليت ٬نر هبا اٞننَتج يف دورة حياتو )تقدمي، ٧نو، 
 يتصدر التقدمي" ففي "مرحلة اف اٞنةلوبة من كل أداة وأوجو التكيز يف كل مرحلة.نضج، تدىور(، بل ٔنتلف األىد

 باٞننَتج، خصائصو، مواصفاتو، منافعو، أماكن اٜنصول عليو، التعريف قصد وىذا العامة، والعبلقات اإلخباري اإلعبلن
العّينات اجملانية لدفع اٞنستهلك لتجريب  تخدام...إخل، تليها تنشيط اٞنبيعات مث القوة البيعية، فاألوذل مثبًل ٬نكن اس سعره

التوزيع؛ ويفيد النشر يف هتيئة اٞنستهلكٌن ّنعلومات وأخبار  التغةية يف الثانية فتستعمل لضمان أّمااٞننَتج دون ٢ناوف. 
 عن اٞننَتج اٛنديد.

لدوافع االنتقائية وتفضيل منَتج اٞنؤسسة تزيد من فعالية اإلعبلن والنشر والبيع الشخصي يف إثارة اأّما يف "مرحلة النمو"، ف
 مستهلكٌن وجذب اٞننَتج كما يلعب تنشيط اٞنبيعات دورًا ملحوظًا يف زيادة معدالت استخدامعن اٞننتجات اٞننافسة،  

 التسويقية التكاليف من أن ٔنفض تسعى اٞنؤسسة إذل احملافظة على وضعها اٜنارل، وٓناول النضج" "مرحلة ويف جدد.

التسويق اٞنباشر لذلك ترّكز أساسًا على  التو٩نية، األدوات استخدام مستوى ومن مث ٔنفض األرباح، على ةللمحافظ
تنشيط اٞنبيعات قصد التصدي للمنافسة، والتنويع من استعماالت اٞننَتج، كما قد يستخدم اإلعبلن التذكًني يف ىذه و 

 اٞنرحلة.
 التسويقي، وبصفة خاصة اإلعبلن الرتفاع تكلفتو، ميزانية العبلقات "مرحلة التدىور" فتقل نشاطات االتصال يف أّما

 مستويات العامة تكاد تنعدم، وتظهر أ٨نية اٛنهود التو٩نية اٞنساعدة، مثل تنشيط اٞنبيعات والنشر يف ١ناولة لتخفيض
 أن يتم أناذ القرار بإقصاء اٞننَتج يف السوق. إذل اٞنخزون،
 :حجم الميزانية المتاحة -4.7

االتصال  واٞنخصصة لئلنفاق على يتأثر اختيار األنشةة التو٩نية )االتصالية( بشكل كبًن ُنجم األموال اٞنتاحة
تأثر على فعالية األنشةة التو٩نية، وبالتارل ىذا  التسويقي. فإذا كانت اٞنيزانية اٞنخصصة ١ندودة فإهّنا حتمًا سوف

 التقليص ٩نعلها ١ندودة التأثًن والفعالية. 
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بغض النظر عما ٩نب أن يكون بالنسبة لربنامج االتصال التسويقي الفّعال، فإّن حجم اٞنيزانية اٞنتاحة غالبًا ما ف
تستةيع اٞنتاحة ٟنا أثر فّعال يف ٓنديد مزيج االتصال التسويقي، فاٞنؤسسة اّليت ٕنتلك قدرًا كبًنًا من األموال  يكون

ة اّليت ٕنتلك قدرًا قليبًل من اٞنوارد اٞنالية، فاٞنؤسسات الصغًنة ذات القدرة استخدام اإلعبلن بفاعلية أكثر من اٞنؤسس
 أي سوف تركز علىاٞنالية احملدودة ٬نكن أن تعتمد على البيع الشخصي واٞنعارض أو اإلعبلن من خبلل ْنار التجزئة، 

قد و  االختيار أو استخدام اٞنزيج التو٩ني، قد يزيد الصعوبة يفوىنا ٤ند أّن قصور النواحي اٞنادية الوسيلة العاقل تكلفة. 
فعلى سبيل اٞنثال، ٬نكن استخدام اإلعبلن للوصول إذل أكرب قدر  ٩نرب اٞنؤسسة على استعمال وسيلة ترو٩نية غًن فّعالة.

ي اٞنؤسسة قد تقوم باستخدام البيع الشخص وعلى الرغم من ذلك فإنّ  مقارنة بالبيع الشخصي، من العمبلء وبتكلفة أقل
 ألهّنا تعاين من نقص اٞنوارد اٞنادية، واّليت ال ٕنّكنها من ٓنقيق اٞنمّيزات اٞنتتبة على استخدام اإلعبلن بفاعلية. كما أنّو

 تنويع يف أشكال االتصال التسويقياالختيار واٞنفاضلة والكّلما توافرت اٞنوارد اٞنالية والبشرية، كّلما كان من اٞنمكن 
 اٞنستهلك.لتحقيق أكرب أثر على 

 االستراتيجيات التسويقية األخرى: -5.7
التوزيع  التو٩نية اٞنستخدمة. فاختيار سياسة لؤلشكال النسبية األ٨نية على التسويقي للمزيج األخرى العناصر تؤثر

 حالة السلع اّليت تنساب من خبلل اٞنباشر يتةلب االعتماد على البيع الشخصي أكثر من اإلعبلن، والعكس صحيح يف
العديد من منافذ التوزيع قبل أن تصل إذل اٞنستهلك النهائي. والسلعة اٞنمّيزة اّليت تتمتع باستقرار الةلب عليها ال تستثمر 

 اّليت السلعة أنّ  ٤ند بينما السوق، يف أموااًل كبًنة يف اإلعبلن، وترّكز جهودىا على البيع الشخصي لضمان توافر السلعة
وأيضًا على البيع  على اإلعبلن، مكثّفة بصورة تعتمد التجارية لعبلمتها على مكان اٜنصول أجل من صراع مرحلة يف تعيش

 الشخصي إلقناع ودفع اٞنوزعٌن للتعامل يف السلعة.
 اٞنستهلك إلقناع اٞنكثف باإلعبلن مقروناً  وباٞنثل، فإّن قيام اٞنؤسسة بتحديد أسعار مرتفعة ٞننتجاهتا ٩نب أن يكون

اٞنؤسسة إذل جهود بيع ١ندودة نسبيًا إذا   منها، ومن ناحية أخرى ٓنتاج اٞنتحقق أو اإلشباع للجودة لنسبةبا السعر ّنناسبة
 كانت ٕننح اٞنوزعٌن ىامش ربح عارل من ذلك اٞنمنوح بواسةة اٞننافسٌن ... وىكذا.

 المرحلة الّتي يمر بها المستهلك في قرار الشراء: -6.7
عناصر مزيج االتصال التسويقي وٓنقيق التكامل والتعاونية بينها باٞنراحل اّليت ٬نر عملية االستخدام النسيب ل ترتبط

هبا اٞنستهلك عند أناذ قرار الشراء. إذ أّن عملية الشراء ٕنر ّنراحل معّينة تبدأ بالتعّرف على اٜناجة، تتبعها فتة للتأثر 
بادل(. وباختصار، فإّن أي عملية تبادل ىي دالة لعدد من أن يتم أناذ قرار معٌّن وىو الشراء )ٓنقيق الت والتفكًن إذل

اٝنةوات، وعلى رجل التسويق أن يكون على دراية هبذه اٝنةوات اّليت ٬نر هبا اٞنستهلك حّّت يصل إذل أناذ القرار 
 اٞنناسب. وتتكّون ىذه اٝنةوات من:
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مدخل
Aida 

 االنتباه )اإلدراك(؛ 
 االىتمام؛ 
 الرغبة؛ 
 .)التصّرف )أناذ القرار 

اٝنةوات.  ىذه باختبلف فاعليتها ومدى اٞنبذولة التو٩نية اٛنهود ؤنتلف ،"Aida" مدخل اٝنةوات ىذه على ةلقوي
 واٛنهود التو٩نية اٞنستخدمة وفاعليتها. "Aida"( العبلقة بٌن مدخل 05رقم ) ويصور الشكل
تهلك على ىذه اٝنةوات بنفس ىذه اٝنةوات متتابعة، ُنيث ٬نر اٞنس (، فإنّ 05رقم ) مبٌن من الشكل وكما ىو

 التتيب. وينةبق ذلك بصفة خاصة يف حالة السلع اٛنديدة اّليت ال يعلم اٞنستهلك عنها شيئاً.
فقد يهدف االتصال التسويقي يف ؛ و٫نتلف الدور التو٩ني اٞنةلوب يف كل مرحلة، وكذلك فاعلية األداة اٞنستخدمة

أخرى إذل إقناع اٞنستهلك والتأثًن عليو، ويف مرحلة أخًنة إذل إٕنام عملية مرحلة ما إذل تقدمي اٞنعلومات، ويف مرحلة 
يكون ىدف  معٌّن  موقف التبادل. ؤنتلف ىذه األدوار باختبلف السلعة واٞنكان اّلذي تشغلو يف دورة حياهتا. ففي

ىو أنسب أسلوب ٟنذا اٟندف. وٟنذا ٤ند أّن تنشيط اٞنبيعات  االتصال التسويقي ىو اٞنساعدة يف إٕنام عملية التبادل،
ويف موقف آخر، قد يكون اإلعبلن والبيع الشخصي ٟنما دوراً كبًناً يف أناذ قرار الشراء إذا كان لدى اٞنستهلك اإلدراك 

 الكايف عن السلعة والرغبة يف شراءىا.

 "Aida"(: فاعلية مزيج االتصال التسويقي ومدخل 05الشكل رقم )
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 فلسفة وسياسات اإليارة: -7.7
 التفرقة بٌن استاتيجيتٌن بعض اٞنؤسسات بتنمية مز٩نها التو٩ني ّنا يتفق مع فلسفتها وسياساهتا، و٬نكن تقوم

 ترو٩نيتٌن ٔنتلف الفلسفة وراء كل منهما، وذلك على النحو التارل:
 استراتيجية الدفع: -1.7.7

يف ظل ىذه االستاتيجية ٪ناول كل طرف من أطراف قناة التوزيع تشجيع الةرف اّلذي يليو يف اٜنلقة إذل ترويج 
السلعة. أي أّن اٞننِتج ٪ناول إقناع تاجر اٛنملة بالتعامل يف ٠نموعة السلع اّليت ينتجها مستخدمًا يف ذلك جهود البيع 

بالتأثًن على تاجر التجزئة للتعامل يف ىذه  وبنفس األسلوب يقوم تاجر اٛنملةأساسي،  بشكل الشخصي للتأثًن عليو
 السلع، واّلذي يقوم بدوره بالتأثًن على اٞنستهلك واستمالتو للشراء.

 استراتيجية الجذب:  -2.7.7
على  اٞنبيعات طوتنشي اإلعبلن ٪ناول اٞننِتج تشجيع وإثارة الةلب مستخدمًا يف ذلك االستاتيجية ظل ىذه يف

على ذلك وجود طلب على السلعة بكميات كبًنة من طرف اٞنستهلكٌن. ويف ىذه اٜنالة يقوم  نةاق واسع. ويتتب
 لتصريف باٞننِتج باالتصال يقوم واّلذي اٛنملة، تاجر اٞنستهلكٌن بةلب السلعة من تاجر التجزئة، واّلذي يةلبها بدوره من

 بةلب كميات كبًنة منها.  السلعة

 الموقع التنافسي: -8.7
أّما بالنسبة للمنافسٌن األصغر التقوية،  أكثر من اإلعبلن مقارنة باألنشةةالسوق  يف الرائدة تستفيد اٞنؤسسات

 استاتيجياهتم االتصالية. يف اٞنبيعات وتنشيط البيعية القوة استخدام حجماً فإهّنم يفضلون

 تأثير قانون الدولة: -9.7
 ر ٠ناالت مزيج االتصاالت التسويقية تعرضًا للتنظيم والتحّكم، حيث يوجد يف معظم الدوليعترب اإلعبلن أكث

قوانٌن تنظم العمل اإلعبلين، كما تقوم الوكاالت اإلعبلنية بتنظيم عمل أخبلقي منظم ألعماٟنا. ففي أٞنانيا على سبيل 
تاج اإلعبلن عن األدوية واٞننتجات الةبية إذل اٞنثال، ال يسمح باستخدام اإلعبلن اٞنقارن، ويف العديد من الدول ٪ن

...إخل.  اٜنصول على موافقة وزارة الصحة، كما ال تسمح العديد من الدول باإلعبلن عن السجائر واٞنشروبات الكحولية
لبلشتاك يف  الشراء اشتاط عدم على الدول بعض ويتعرض تنشيط اٞنبيعات لبعض التنظيم أيضاً، حيث تنص قوانٌن

وضرورة ارتباط اٟندايا اٞنقدمة بةبيعة اٞننَتج، وأن تكون التخفيضات والعروض يف فتة ١نددة وبتخيص  البيعية، ابقاتاٞنس
 من اٟنيئات احمللية.
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 الاثصاالت التسويقية املتكاملة: الرابع الفصل

 التسويقية االتصاالت رلاالت يف وخباصة الزمن، من سابقة لفًتة عليو كانت  عما كثَتاً   اليوم التسويقية البينة اختلفت
 واألقمار ينااللكًتو  والربيد لإلنًتنت الشائع االستخدام ىو أبرزىا من ولعل   ىذه، االتصال عملية يف ادلتاحة واألدوات
 وربديد السوق ربليل عملية اذباه ادلسو ق أمام ادلتاحة البيانات بأن   يعٍت وىذا ...إخل، ادلغلقة التلفزيونية والدوائر الصناعية

 ما وىذا السوق، يف ادلتبادلة واخلدمات السلع وتعدد لتنوع نظراً  االذباىات، ومتنوعة كبَتة  أصبحت قد ادلستهدفُت األفراد
 األساليب ذات تعتمد أن دبكان الصعوبة من أصبح لذلك ونتيجة ادلستهلك. ورغبات حاجات تنو ع ىعل انعكس
 دلواجهة مهم أساس التسويقي االتصال مزيج يف التنو ع فأصبح ادلستهدف، اجلمهور أو الزبائن مع االتصال يف التقليدية

 ادلستهدف. واجلمهور الزبائن تتعامال وعلى السوق يف نفسها فرضت ال يت اجلديدة ادلنافسة وسائل

 االتصال يف والفنية التكتيكية للقدرات امتالكهم من الرغم على حيث للمسو قُت، رئيسية مشكلة ىنالك برزت ولكن
 ذلك لديهم ذبد ال ادلستهلكُت قبل من ادلستلمة الرسائل تلك من العديد أن   إال   ادلستهلكُت من الكبَتة اجملاميع مع

 التسويقي االتصال يف ادلعتمدة التقليدية األساليب فإن   ادلثال سبيل وعلى ادلؤسسة. تريده ما مع امواالنسج التوافق
 التسويقي، االتصال يف ومهمة كبَتة  نتائج ربقيقها من الرغم وعلى ...إخل، الشخصي، البيع العامة، العالقات كاإلعالن،

ا إال    نظراً  ادلستهلك، مع ادلطلوب التواصل ذلك ربقيق على قادرة تعد دل ةادلتغَت  التسويقية البيئة ظل ويف النهاية يف أّن 
  معاصرة. وأكثر أسهل وبأسلوب سلتلفة وأطراف وجهات ومن عديدة رسائل لتلقيو

 االتصاالت تكون ألن   واجبة أصبحت قد احلاجة فإن   والعشرون احلادي للقرن األوذل البدايات يف وضلن اآلن،
 أمام متاح التكنولوجي التطور أصبح إذ ادلستهلك. وتوقعات ورغبات احتياجات مع وانسجاماً  اتساقاً  أكثر التسويقية

 وىذا السابق، يف عليو كان  عما سلتلف بشكل اجلميع بُت ما االتصال باإلمكان صار وبالتارل وادلستهلك، وادلسوق ادلنِتج
 ادلتكاملة. التسويقية باالتصاالت عليو أطلق ما

 الت التسويقية المتكاملة:ماهية االتصا -1
لتطوير الربرليات والنمو  األمام إذل الكربى القفزة سللفات أىم كأحد ادلتكاملة التسويقية االتصاالت مفهوم ظهر

للمنتجات ادلقدمة لألسواق، ذلك  ادلتجانسة والطبيعة اإلعالن صناعة يف التغَت   يف وسائل اإلعالم، إذل جانب تأثَت القوي
إذل انتهاج االتصاالت التسويقية ادلتكاملة يف عملها من خالل استعمال مهارات االتصال ادلختلفة،  أدى بادلؤسسات
واضحة ومنسقة للمستهلكُت، وتعزيز أقصى قدر من ادلنافع لالتصال. لذلك كان موضوع االتصاالت وتوفَت معلومات 

 .1دلنظرين وادلمارسُت يف صناعة التسويقالتسويقية ادلتكاملة من ادلواضيع الشائكة وال يت عرفت جداًل بُت ا

                                                           
1
 - Don E. Schultz & Philip J. Kitchen, “A Response to "Theoretical Concept or Management Fashion" ”, Journal of 

Advertising Research, 40(5), 2000, p. 20. 

https://www.researchgate.net/journal/1740-1909_Journal_of_Advertising_Research
https://www.researchgate.net/journal/1740-1909_Journal_of_Advertising_Research
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 التطور في االتصاالت التسويقية:  -1.1
ة للسوق عام بشكل التسويق  واالتصاالت التسويقية بشكل خاص دائماً يف تغَت مستمر للتكي ف مع الظروف ادلتغَت 

، وتتمثل االتصاالت التسويقية شلارسة الصناعة، وال يت أثرت على قطاعات مجيع تعم كربى تطورات ثالث وىناك والبيئة،
  16ىذه التطورات فيما يلي

 االتصال الجماهيري مقابل االتصال الموجه: -1.1.1
 ومهماً يف عملية إيصال الرسائل االتصالية، فلقد مثلت قلب االتصاالت بارزاً  دوراً  اجلماىَتي االتصال وسائل لعبت

 مع التطور ادلستمر لتكنولوجيا ادلعلومات ولكن م،20خَت من القرن الربع األ غاية إذل الصناعية الثورة خالل التسويقية
وبروز وتطور اإلعالم اإللكًتوين،  اإلعالم، يف وسائل القوي والنمو لتطوير الربرليات األمام إذل والقفزة الكربى االتصاالت

 هم أكثر ضلو التحضر، واعتماد أساليبوكذا شبكة االنًتنيت، باإلضافة إذل التغيَت ادلتزايد يف منط عيش ادلستهلكُت وميل
، ...إخل "Facebook" ،"Myspace" ،"Twitter ،""Blogs personnelles" ،"YouTubeمثل6 "جديدة للتواصل، 

 إذل بروز وترجيح أدى مك ن ادلسوقُت من الوصول إذل أسواق جديدة بطرق سلتلفة جدًا عن قنوات اإلعالم التقليدية، شل ا
  ستهدفة واألكثر شخصية على حساب االتصاالت غَت ادلستهدفة الواسعة.ادل كفة االتصاالت

 م، توظف1530العديد من ادلؤسسات كانت حىت  أن  ( Schultz & Kitchen, 1997) من كما يؤكد كل
 اإلعالن يف اخلطة جانب على فقط تركز الوكاالت مجيع ىذه كانت وتقريباً  التسويق، جهود يف للمساعدة وكاالت

 جذب لتساعد على فالعديد من ىذه الوكاالت تنفق مبالغ كبَتة والكثَت من الوقت احلاضر، يف الوقت التسويقية. أم ا
برامج االتصاالت التسويقية، باإلضافة إذل اإلعالنات. تقوم ىذه الوكاالت بتصميم ادلواد  تطوير ن خاللم العمالء

 الًتوجيية وبرامج التسويق ادلباشر، جنباً إذل جنب مع التكتيكات التسويقية األخرى. 
   المتكاملة: االتصاالت التسويقية االنتقائية مقابل -1.1.1

 ادلتكاملة، فمن االتصاالت التسويقية التصاالت التسويقية احلديثة ىي التحو ل ضلو ّنجالسمة الثانية يف تطور ا
النظرية فإن  االتصاالت التسويقية ادلتكاملة ىي6 "عملية استخدام األدوات الًتوجيية بطريقة موحدة، حبيث يتم  الناحية

 إنشاء التآزر يف االتصاالت".

                                                           
 أنظر6 - 1

- Don E. Schultz & Charles H. Patti, “The evolution of IMC: IMC in a customer-driven marketplace”, Journal of 

Marketing Communications, 15(2-3), 2009, pp. 75-84.  

- John Egan, Marketing Communications, London: Thomson Learning, 2007, p. 15. 

- Tom Duncan, IMC: Using Advertising and Promotion to Build Brands, New York: McGraw-Hill, 2002, p. 07.  

- Don E. Schultz, “The inevitability of integrated communications”, Journal of Business Research, 37(3), 1996, 

pp. 139-140. 

- Don E. Schultz & Philip J. Kitchen, “Integrated marketing communications in U.S. advertising agencies: An 

exploratory study”, OP.cit, pp. 7-8. 

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/109804820701100206
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/109804820701100206
https://www.tandfonline.com/author/Schultz%2C+Don+E
https://www.tandfonline.com/author/Schultz%2C+Don+E
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Tom+Duncan%22
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/109804820701100206
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/109804820701100206
https://www.sciencedirect.com/science/journal/01482963
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 املتكاملة
 ية ادلتكاملة ىو أن  إتباع ّنج شامل لالتصاالت يدفع ادلؤسسة للنظر يففادلبدأ األساسي يف االتصاالت التسويق

 التسويقي االتصال اتصاالهتا )رسائلها( يف وقت واحد، ىذا من خالل اإلقرار بأن  مجيع جوانب أنشطة جلميع الكلي األثر
ادلتكاملة التأثَت  التسويقية االتصاالت ّنج للمستهلكُت، كما ينبغي عند إتباع الشراء قرار مراحل مجيع على زلتمل تأثَت ذلا

 على مجيع رسائل العالمة التجارية، وليس فقط االتصاالت التسويقية التقليدية.
على الرسائل ال يت ال تقع مباشرة ربت إدارة االتصال التسويقي، مثل ما يتعلق بالعناصر األخرى  السيطرة جيب كما

ت اإلدارية، ونتيجة لذلك فمن ادلهم على أي فرد يف ادلؤسسة العمل بنظرة للمزيج التسويقي وباقي ادلعامالت واالتصاال
 تسويقية، وأن ينسق ويعمل يف تكامل مع إدارة االتصاالت التسويقية.

  التوجه نحو السلع االستهالكية مقابل التوجه نحو السوق الكلي: -1.1.1
حلركة بعيدًا عن ىيمنة السلع االستهالكية ضلو ىو تغيَت كبَت يرتبط بشكل وثيق مع التسويق بالعالقات، وىي ا

 ىذا التوجو أدى إذل واخلدمات، ومها قطاعان كبَتان جداً، (B to B) لألعمال ادلوجهة األعمال يتضمن مشولية أكثر منوذج
من  يعد أصبح وال ذي الشخصي، البيع تدعيم بعض التقنيات دل تظهر بشكل كبَت وبارز يف ادلمارسات التسويقية، مثل

 واخلدمات.( B to B)التقنيات اجلوىرية يف عمل االتصاالت التسويقية ادلوجهة بالعميل خاصة يف أعمال 
قد أثر كثَتًا يف االتصاالت  العام إذل التسويق ادلتخصص انتقال مركز ثقل ادلصاحل واالىتمامات من التسويق إن  

ة جليل جديد من وسائل اإلعالم واالتصال اجلماىَتي، إذل التسويقية، فكان التحو ل من التسويق العام ال ذي وضع بداي
   التحو ل ضلو التسويق الفردي أو اجملزأ بإنشاء جيل جديد من االسًتاتيجيات االتصالية ادلتخصصة وادلوجهة.

على رجال التسويق إعادة النظر والتفكَت حول تقنيات  يًتتب التسويقية لالتصاالت اجلديدة البيئة ىذه إطار يف
االتصال وأدوار وسائل االتصال ادلختلفة، ففي وقت ما كانت جل ادلؤسسات ادلنتجة للمخرجات العامة )ادلنتجات ذات 
االستهالك العام( تعتمد بشكل أساسي على اإلعالن يف وسائل االتصال اجلماىَتي، لكن اآلن دورىا وىيمنتها تالشت 

 الذكر، التحوالت السابقة مع ادلطلوب بالشكل تتماشى شخصية، وأكثر تفاعلية أخرى لتًتك اجملال لتقنيات وأساليب
 اسًتاتيجيات االستهداف. مع وتتماشى ادلعاصرة التجزئة متطلبات تليب فهي

 مفهوم االتصاالت التسويقية المتكاملة:     -1.1
ا6 "التنسيق أّن  ب" Duncanلقد وردت العديد من التعاريف حول االتصاالت التسويقية ادلتكاملة، فقد عرفها "

 التجارية عالمتها قيمة مجيع الرسائل والوسائط ادلستخدمة من قبل ادلؤسسة للتأثَت بشكل مجاعي على بُت االسًتاتيجي
 .1ادلدركة"

تسعى إذل ربقيق التآزر من خالل تنسيق مجيع االتصاالت التسويقية ادلتكاملة ىذا التعريف يدعم الرأي القائل بأن  
 االتصالية ال يت تستخدمها ادلؤسسة ووكاالت االتصال.الرسائل واألدوات 

                                                           
1
 - Jerry Kliatchko, “Towards a new definition of Integrated Marketing Communications (IMC)”, International Journal 

of Advertising, 24(1), 2005, p. 17. 

https://www.researchgate.net/profile/Jerry-Kliatchko
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ا6ب تعر ف كما  وتطوير وتنفيذ وتقييم برامج االتصاالت زبطيط عملية تستخدم ال يت التسويقية األعمال "اسًتاتيجية أّن 
 ستهدفة ذات الصلةواخلارجية ادل منسقة وقابلة للقياس ومقنعة مع ادلستهلكُت وغَتىم من اجلماىَت الداخلية التسويقية،

 .1"على مر الزمن
 مع العمالء احلاليُتادلؤسسة ىذا التعريف )من منظور واسع( يأخذ باالعتبار مجيع مصادر اتصال العالمة أو 

 أثر إحداث واحملتملُت من خالل إتباع ّنج "الصورة الكبَتة"، أي دمج وتنسيق وتعزيز االتصاالت التسويقية من أجل
 متكاملة تكون أن جيب ادلباشر، والتسويق ادلبيعات تنشيط الشخصي، البيع العامة، العالقات الن،اإلع جهود فكل أكرب،

 النهاية للمستهلك صورة موحدة حول العالمة أو ادلؤسسة. يف لتعطي ومتناسقة
ا6 أيضاً  ادلتكاملة التسويقية االتصاالت تعريف وديكن  التسويقية اجلهود وبقية الًتوجيي النشاط بُت "التنسيق بأّن 

 .2ادلستهلك" يف وادلؤثرة ادلقدمة ادلعلومات قيمة لتعظيم األخرى
 خلق وأن   ترويج، عملية ىي جوىرىا يف التسويقية االتصاالت أن   مفادىا جوىرية حقيقة من التعريف ىذا ينطلق

 وال يت التكامل، عملية تعٍت التسويقي ادلزيج أساسي بشكل هبا يقصد وال يت األخرى، التسويقية اجلهود بقية مع التنسيق
 العملية عن تعبَت فهي وبالتارل فيو، وادلؤثرة للمستهلك ادلقدمة ادلعلومات قيمة تعظيم ادلطاف ّناية يف ىدفها يكون

 التسويقية. لالتصاالت التبادلية
ا6 "عملية التحليل االسًتاتيجي واالختيار  كما ادلكو نة لالتصاالت  والرقابة على كافة العناصر والتنفيذتعر ف بأّن 

  .3التسويقية بشكل فع ال وكفؤ واقتصادي للتأثَت على نقل ادلعلومات ما بُت ادلؤسسة وادلستهلك احلارل واحملتمل"
ا االسًتاتيجي دلعٌت االتصاالت على التوجو اخلصوص وجو على التعريف ىذا يركز ربتوي  التسويقية ادلتكاملة، وأّن 

ذلك بشكل  على كافة عناصر االتصال التسويقي، وأن يتم االسًتاتيجيةار والتنفيذ والرقابة على خطوات التحليل واالختي
 فع ال وكفؤ للوصول إذل اذلدف ادلطلوب منها وبأقل قدر شلكن من التكاليف.

فإن  أكثر التعريفات اعتمادًا ىو ال ذي وضعتو مجعية وكاالت اإلعالن األمريكية، حيث اعتربت  أخرى، جهة من
ا6 ادلتكاملة التسويقية تصاالتاال األدوات  التسويقية دبا يقدم قيمة مضافة وشاملة لتقييم االتصاالت لتخطيط "مفهوم أّن 

 ادلباشر. والتسويق ادلبيعات تنشيط الشخصي، البيع العامة، العالقات اإلعالن، يف6 وادلتمثلة االتصال، يف وادلتنوعة ادلستخدمة
 .4االتصاالت ادلختلفة" تعظيم باذباه ومنسقة وواضحة متكاملة رسائل منضبط بشكل تقدم األدوات ىذه رلموع

التأثَت، كذلك على  لتحقيق أقصى قدر من االتصاالت التسويقيةمجيع أشكال  على استعمال تعريفال ىذا يركز
 ًتك وادلتناسق للمزيجالقيمة ادلضافة ال يت سبنحها االتصاالت التسويقية ادلتكاملة من خالل ما خيلقو االستعمال ادلش

 االتصارل.
                                                           

1
 - Don E. Schultz & Heidi F. Schultz, “Transitioning marketing communication into the twenty-first century”, Journal 

of Marketing Communications, 4(1), 1998, p. 18. 
 .253ص، 2004 ، عمان6 دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع،اسًتاتيجيات التسويق ثامر ياسر البكري، - 2

 .54صمرجع سبق ذكره، (، 1)ط االتصاالت التسويقية والًتويج، البكري ثامر ياسر - 3
4
 - Gayle Kerr et al., “An inside-out approach to integrated marketing communication: an international analysis”, 

International Journal of Advertising, 27(4), 1998, p. 517. 
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 املتكاملة
 ينطوي تؤكد العديد من ادلؤسسات أن  التواصل الفع ال مع ادلستهلكُت وأصحاب ادلصلحة اآلخرين السياق، ىذا يف

 تبنوا ّنج اإلعالن من ادلسوقُت وأصحاب وكاالت العديد كذلك التقليدي، التسويقي االتصال أدوات من أكثر على
الشاملة من أجل إنشاء وإدامة العالقة بُت  االتصاالت يف عملهم، واعتمدوا على حلولتكاملة ادل التسويقية االتصاالت

برىن أن و ديكن أن يقدم قيمة إجيابية وكبَتة للمسوقُت يف البيئة ال يت تواجهها يف  ادلؤسسة وسلتلف مجاىَتىا، فهذا النهج
 األلفية اجلديدة.

 هج وبكل عناية ودقة بدمج وتنسيق تقنياهتا االتصالية ادلختلفة ادلتمثلة يففتقوم ادلؤسسة دبوجب ىذا ادلفهوم أو الن
اإلعالن، والبيع الشخصي، وتنشيط ادلبيعات، والعالقات العامة، والتسويق ادلباشر، إلعداد وبناء صورة حقيقة وواضحة، 

 مقنعة وثابتة وقوية عن ادلؤسسة ومنتجاهتا. 
 يزة لالتصاالت التسويقية ادلتكاملة فيما يلي6وعليو، ديكن تلخيص أىم اخلصائص ادلم

 إليو عرب اعتماد الوسائل الكفيلة بتحقيق الكفاءة يف عملية  وينتهي من ادلستهلك يف االتصاالت التكامل يبدأ
 االتصال التسويقي ادلطلوب )الرسالة/ الوسيلة/ ادلضمون(؛

 ادلتنوعة  أن  رلموع األجزاء أي ل بشكل مشًتك،مبدأ االصلاز التدائيب6 مجيع عناصر االتصاالت التسويقية تعم
 التسويقية تكون أكرب من كوّنا رلموع كوحدة واحدة؛ لالتصاالت

 فاعلية االتصال6 ويعٍت مدى العالقة ادلتحققة بُت ادلستهلك والعالمة التجارية؛ 
 استجابة سلوكية؛ حيقق ودبا اذباىاتو، أن خيلق التأثَت السلوكي بادلستهلك وتغيَت 
 وير قدرات ادلؤسسة يف البحث عن ادلستهلك ادلناسب، الرسائل ادلناسبة، ويف الوقت وادلكان ادلناسبُت؛تط 
 6توافق االتصاالت التسويقية ادلتكاملة مع الشمولية السًتاتيجية ادلؤسسة )اختيار وسيلة االتصال  دبعٌت الشمولية

 ادلناسبة(.
 التسويقية التقليدية واالتصاالت التسويقية ادلتكاملة6 االتصاالت ادلوجودة بُت االختالفات ادلوارل ويلخص اجلدول

 (: أوجه االختالف بين االتصاالت التسويقية التقليدية واالتصاالت التسويقية المتكاملة40جدول رقم )

 االتصاالت التسويقية المتكاملة االتصاالت التسويقية التقليدية
 اتصاالت شاملة وواسعة  نتقاةاتصاالت سلتارة وم 

 حديث أحادي االذباه  حوار تفاعلي متبادل 

 ذباوز العالمة التجارية  التعويل على العالمة التجارية 

 تسعى إذل تغيَت االذباىات  ربقيق اإلقناع والقبول 

 ادلعلومات ترسل  )ادلعلومة مطلوبة )تستقبل 
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 أسباب زيادة االهتمام باالتصال التسويقي المتكامل:     -1.1
 منذ و االتصاالت التسويقية ادلتكاملة ىو داللة على واحدة من أكثر التطورات ال يت حدثت يف التسويقالتحرك ضل

 ىذا النهج مستمر مع األلفية اجلديدة )القرن اجلديد(، فهناك العديد من األسباب ال يت أدت يف والتحول م،1550سنة 
م يدركون ذلك التسويقية، للممارسة كنهج املةادلتك التسويقية االتصاالت اعتماد إذل وادلسوقُت بادلؤسسة القيمة  أّن 

لدمج سلتلف االتصاالت ووظائف نشوئها بدل من العمل بشكل مستقل، من خالل تنسيق جهود  االسًتاتيجية
 االتصاالت التسويقية، فيمكن للمؤسسات ذبنب االزدواجية وتطوير برامج التسويق واالتصال التسويقي بأكثر فعالية.

ات،  " ازديادVareyرجع "أ وقد أمهية التكامل يف إدارة االتصاالت التسويقية يف السنوات األخَتة إذل عد ة متغَت 
 16أمهها ما يلي
   التغّير في المجتمع: -1.1.1
فنظم التسويق البديلة من ادلنتجات والعالمات.  وأكثر وعيًا بالعروض أكثر نضوجًا يف قراراتو ادلستهلك أصبح لقد

ب أن تكون مسؤولة، حيث ىناك استمرار يف االبتعاد عن سطحية اإلعالن يف وسائل اإلعالم إذل جهود أكثر اليوم جي
 ذبزئة واستهدافاً.

 التغّير في االقتصاد: -1.1.1
 وزيادة األداء على حد يف التكاليف تتطلب وفورات ادليزانيات على الضغط وزيادة البث وسائل تكاليف فارتفاع

حلجم يف وسائل اإلعالم مازال ديثل عقبة على أنظمة االتصاالت التسويقية، دل يعد ادلستهلك يرى سواء، وفورات ا
 ضرورة ادلفاضلة بُت السعر واجلودة، فيمكن احلصول على ادلنتجات عالية األداء ومنخفضة السعر.

 التغّير في التكنولوجيا المتاحة: -1.1.1
وسائل اإلعالم واالتصال، وال يت ىي مكملة للوسائل التقليدية، من بينها أفرز التطور يف التكنولوجيا انتشار وتنوع 

...إخل. ىذه  لالتصاالت االنًتنت، األقمار الصناعية، الربرليات وادلؤثرات واذلواتف الذكية وكافة األجهزة االلكًتونية
ذلك منحت للمؤسسة أساليب فع الة جديداً لالتصال والتواصل بُت ادلؤسسة واألسواق ادلستهدفة، ك الوسائل أعطت منطاً 

 لتجميع ادلعلومات حول أسواقها ومعاجلتها.
 اجملال( " أن  التغيَت يف قواعد التسويق )ال ذي شكل ثورة مستمرة يف ىذا & BelchBelchنفس اإلطار، اعترب " يف

 26، وتشمل اخلصائص الرئيسية ذلذه الثورة ما يليادلتكاملةالتسويقية  االتصاالت ترجيح أسباب أىم من
 ئل أخرى أقل تكلفة وأكثر فعالية، مثل تنشيط من التسويق عرب اإلعالن يف وسائل اإلعالم إذل وسا التحول

فع الة، ادلبيعات، حيث يعترب العديد من ادلسوقُت أن  اإلعالن يف وسائل اإلعالم أصبحت مكلفة للغاية وليست 

                                                           
1
 - Richard J. Varey, OP.cit, p. 254. 

2
 - Michael A. Belch & George E. Belch, OP.cit, pp. 11-12. 

https://www.amazon.com/George-E.-Belch/e/B001IOFHNC/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/George-E.-Belch/e/B001IOFHNC/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/George-E.-Belch/e/B001IOFHNC/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.google.dz/search?hl=fr&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Richard+J.+Varey%22
https://www.dunod.com/livres-thierry-libaert
https://www.dunod.com/livres-thierry-libaert
https://www.dunod.com/livres-thierry-libaert
https://www.amazon.com/-/es/Michael-A-Belch/e/B001IO9UUI/ref=dp_byline_cont_book_1
https://www.amazon.com/-/es/George-E-Belch/e/B001IOFHNC/ref=dp_byline_cont_book_2
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 املتكاملة
 الًتقية على الًتوجيية ادلزيد من ميزانيتهم إذل ضخ هبم أدى وأن  ادلنافسة السعرية يف تصاعد مستمر يف األسواق، شل ا

 سعرية بداًل من اإلعالن؛ ال
 األكثر ارتباطًا بادلستهلك. أي التوجو إذل اإلعالم العامة واسعة االنتشار إذل الوسائل وسائل من انتقال الًتكيز 

التسويق ادلباشر، تنشيط  الرعاية، التسويق االلكًتوين، احلدث، تسويق مثل6 استهدافاً، أكثر اتصاالت أدوات
 ادلبيعات؛

 مت  الدمج يف قطاع ذبار التجزئة، نتيجة من ادلنتجُت إذل ادلوزعُت والوسطاء، حيث اإلعالين واإلنفاق السلطة انتقال
 التجزئة. ذبار ادلنتجُت إذل القوة من ربولت كفة فقد وبالتارل ضخمة، بسالسل استبدال زلالت التجزئة الصغَتة

ادلستهدفة  عرض ادلنتجات يف السوقألّنم يتمتعون بأفضل طريقة ل الوسطاء خدمات من االستفادة فيمكن
 وباستخدام اتصاالهتم وخرباهتم يف االحتكاك ادلباشر بادلستهلكُت؛

 لقواعد البيانات التسويقية، حيث تقوم العديد من ادلؤسسات ببناء قاعدة بيانات ربتوي على  النمو السريع
تهلكُت من خالل تشكيلة متنوعة الستهداف ادلس ادلعلومات ىذه وتستخدم ادلستهلكُت، زبص شاملة معلومات

ودعاة ىذا النهج يرون أن  التسويق بقاعدة  ادلباشر بداًل من االعتماد على وسائل اإلعالم. التسويق أساليب من
 البيانات أمر بالغ األمهية لتطوير شلارسة اتصاالت تسويقية متكاملة فع الة؛

 التواصل وكيفية قيام ادلؤسسة بإعماذلا التجارية وطرق ، وال ذي أدى إذل تغيَت يف طبيعةلإلنًتنتالسريع  النمو 
لزاماً  أصبح حيث االسًتاتيجية االتصالية للمؤسسة، يتجزأ من ال جزء االنًتنت أصبحت فقد عمالئها، مع والتفاعل

على الشركات وادلؤسسات أن تغَت من طرق ترويج منتجاهتا وعدم االرتباط بوسائل االتصال التقليدية، بل جيب 
 ن تقوم دبفاضلة الستعمال أحسن وسيلة قادرة على توصيل الرسالة بأكرب أثر وأقصى تغطية شلكنُت.أ

التغيَت يف االتصال التسويقي للبحث على أكثر جدوى وكفاءة وعن آليات االتصال للوصول إذل  ىذا أملى لقد
 إقناع، إعالم ادلستهلكُت وتذكَتىم بسلع وخدمات ادلؤسسة. 

 امل في االتصاالت التسويقية:    مزايا التك -0.1
بدمج كل عناصر االتصاالت عند احلوار مع  ادلتكاملة تقوم التسويقية االتصاالت برامج تتبٌت ال يت ادلؤسسات إن  

مجاىَتىا، ىذا لالستفادة من نقاط قوة كل عنصر من عناصر االتصاالت للتعويض عن نقاط الضعف يف العناصر 
ا  األخرى، ويكون ىذا برسالة شاملة واضحة ومتناسقة تساعد على بناء عالقات طيبة طويلة األمد مع مجاىَتىا، ألّن 

 كل أن   " Kettlerتسهل عليهم إجراءات معاجلة ادلعلومات يف عقوذلم بدون حدوث تنافر معريف لديهم. ولقد اعترب "
 أن ينبغي لديو، لذلك ادلؤسسة صورة أو يضعف يقوي أن ادلستهلك، إم ا انطباعًا لدى خيلق التجارية للعالمة اتصال

وبالتارل، سيكون ىناك مزايا عديدة الستخدام برنامج  .1عناصر ادلزيج االتصارل والتسويقي لتنقل رسالة متطابقة تتكامل
ا تتطلب الكثَت من اجلهد واإلمكانيات.  االتصاالت التسويقية ادلتكاملة من قبل ادلؤسسات على الرغم من أّن 

                                                           
1
 - Hertha F. Kettler, “Integrated Marketing Communications at Dow Chemical Company: IMC in Theory and Practice”, 

2002, p. 03. Retrieved: 14/11/2019, from: http://www.hipermarketing.com. 

http://www.hipermarketing.com/
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  16التسويقية تتمثل فيما يلي يف االتصاالت للتكامل الرئيسية ادلزايا فإن   عموماً،

   خلق ميزة تنافسية: -1.0.1
عملية  يساعدىم على التنقل عرب سلتلف مراحل اشل   ادلستهلكُت، حول تلتف أن ادلتكاملة التسويقية لالتصاالت ديكن

ا توفر للمؤسسة، كما قات معهموبالتارل تستطيع ادلؤسسة أن تبٍت احلوار وتقيم العال الشراء، للعب دور أكثر  الفرصة أّن 
شريكًا أكثر فعالية يف العالقة، فيمكن رؤية عالقة التسويق ىذه كميزة  وتصبح أمهية بكثَت يف تطوير برنامج االتصاالت،

 .تنافسية قوية

  زيادة المبيعات واألرباح: -1.0.1
ذلك أن  إرسال وبث الرسائل عرب عد ة أدوات  باح بزيادهتا،ادلتكاملة على األر  االتصاالت التسويقية تؤثر

أن تستخدم االتصاالت  ديكن للمؤسسةكما من شأنو زيادة ادلبيعات،   مصداقية وأكثر اتساقاً  أكثر وجعلها لالتصاالت
 لوسائل أمثل ياراتخ مع خدماهتا، أو التسويقية ادلتكاملة كأداة اسًتاتيجية يف التواصل لدعم صورهتا وإظهار مزايا السلعة

 .ونتيجة لذلك يتم إنشاء ادلزيد من الطرق والقنوات ليصبح العمالء على بي نة، وزيادة دوافع ازباذ قرار الشراء اإلعالم،

 توفير الوقت والمال والجهد:  -1.0.1
 الصوراالتصاالت التسويقية ادلتكاملة من توفَت ادلال، ذلك أن و ديكن تقاسم واستخدام الرسومات و  سبكن
االتصاالت التسويقية ادلتكاملة تسليم الرسالة  برنامج أن و يتم ضمن وادلعارض وادلبيعات، كما اإلعالن يف الفوتوغرافية

بداًل من وضع  التجارية، شاملة للعالمة نفسها مرارًا وتكرارًا إذل اجلمهور ادلستهدف، وىذا يتطلب اعتماد اسًتاتيجية
يوفر الوقت وادلال، وحيسن من قدرة  تصاالت التسويقية منفصلة، فاستخدام ىذا التكاملاسًتاتيجيات فردية ألدوات اال

   تنظيم ادلؤسسة أو حلماية السلعة أو اخلدمة.
  إذل جانب ذلك، فإن  التكامل يف االتصاالت التسويقية يسمح بتحقيق ادلنافع وادلزايا التالية6

 فة عرب إمداده بادلعلومات ال يت حيتاجها؛مساعدة ادلستهلك على تقليل اجلهد والوقت والكل 
 تنسيق اجلهود الًتوجيية داخل ادلؤسسة ولألقسام والوحدات التسويقية ادلختلفة؛ 
 احلد من تأثَت تشويش ادلنافسُت؛ 
 تقليل حجم الضياع احلاصل يف مضمون الرسالة االتصالية؛ 
 .التأثَت اإلجيايب على بقية عناصر ادلزيج التسويقي  

 

                                                           
1
 - Tony Yeshin, Integrated Marketing Communications: The Holistic Approach, Oxford: Butterworth Heinemann, 

1998, p. 75. 

https://www.researchgate.net/profile/Philip_Kitchen
https://www.researchgate.net/profile/Philip_Kitchen
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 االتصاالت التسويقية المتكاملة: أبعاد -1
  16لالتصاالت التسويقية ادلتكاملة ثالثة أبعاد، ىي

 البعد االتصالي: -1.1
 ىو أساس إقامة أي عالقة يف احلياة حىت يف احلياة الشخصية لألفراد، فالفرد يستخدم الكلمات االتصال

أساس االتصاالت التسويقية ادلتكاملة،  ا يعد االتصالكم من األفراد. سلتلفة ألنواع اتصالية رسائل لتوصيل والتعبَتات
فادلستهلك خيتار منَتج ادلؤسسة من بُت آالف ادلنتجات األخرى اقتناعًا بادلعلومات ال يت قدمتها رسائل االتصال ال يت 

ادلنَتج، واحلد  استخدمتها ادلؤسسة مقارنة برسائل ادلؤسسات ادلنافسة. ويهدف االتصال إذل زيادة الرسائل االجيابية عن
من التأثَتات السلبية، وتعطي االتصاالت التسويقية ادلتكاملة أمهية أكرب لوسائل االتصال التفاعلية كالبيع الشخصي، 

 االنًتنت، اإلعالن التفاعلي، وسائل التسويق ادلباشر.

 البعد التسويقي: -1.1
الفهم اجلي د ذلا جيب فهم أساسيات التسويق  تعترب االتصاالت التسويقية ادلتكاملة جزء من التسويق، ومن أجل

وادلزيج التسويقي، ألن  أي مؤسسة من خالل ىذا ادلفهوم عليها إحداث التكامل بُت عناصر ادلزيج االتصارل وادلزيج 
 التسويقي، وكذا وظائف التسويق.

  البعد التكاملي: -1.1
 تصاالت التسويقية ادلتكاملة، والتكامل مبدألال األساسي ادلفتاح االتصال التسويقي مزيج وظائف تنسيق يعد

احتياجات ادلستهلك، ويعد  الًتكيز على إذل ادلؤسسة احتياجات الًتكيز على من التسويق أىداف ربويل يف جوىري
 التكامل ميزة تنافسية لدى العديد من مؤسسات األعمال.

ألقسام ادلختلفة ادلسؤولة عن العملية االتصالية، خالل اشًتاك ا من داخلياً  والتعاون التنسيق على ادلسوقُت ويعتمد
 وىو يشمل ادلستويات التالية6

 تكامل الرسائل االتصالية؛ 
 تكامل الوسائل االتصالية؛ 
 التكامل الوظيفي؛ 
 التكامل الداخلي؛ 
 تكامل ادلزيج التسويقي؛ 
 .التكامل ادلارل 

                                                           
 .101-55صص ، 2002 ،، القاىرة6 رلموعة النيل العربيةتصاالت التسويقية ادلتكاملةاال، سادلشيماء السيد  - 1
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 16تكاملة، ىيوحسب بعض الباحثُت ىناك مخسة أبعاد لالتصاالت التسويقية ادل
  :أن تكون الرسالة ادلوجهة ذات طابع يًتك أثراً اجيابياً على ادلتلقي، شل ا حيببو يف السلعة  فيجبالتأثير على السلوك

 أو اخلدمة ادلراد التسويق ذلا ويرغبو يف اقتناءىا؛
  :بكات فمع تنوع وسائل االتصال احلديثة، باألخص استحداث سبل الشاستخدام جميع أشكال االتصال

االجتماعية ووسائل التواصل االجتماعي أصبح من الضروري توظيف وسائل التواصل ادلوجودة بشكل مبتكر 
 يواكب التطور الراىن للوصول إذل مجيع الشرائح يف اجلمهور ادلستهدف؛

  :يُت فقبل استهداف مجهور جديد، جيب الًتكيز على الزبائن احلالالبدء من الزبائن الحاليين أو المحتملين
واحملتملُت، وضمان مستويات عالية من الرضا، فهذا يسهم يف عملية التسويق للمنَتج بشكل غَت مباشر، وتكون 

 الرسائل التسويقية من قبل ادلؤسسة ذات مصداقية وتأثَت أكرب على اجلمهور؛
  :ددت طرق فيجب أن تكون الرسائل التسويقية ذات مضمون واحد مهما تعتحقيق حالة التناغم واالنسجام

 وال تكون احمليطة، مع البيئة يتناسب وتوجيهها ذلم بشكل ادلستهدفة الشرحية التسويق، مع األخذ يف عُت االعتبار
 غريب ودخيل بالنسبة للفئة ادلستهدفة؛  طابع ذات

 للجمهور ادلستهدف، ويسهم يف التسويق بشكل غَت مباشر. شرحية أكرب تكوين يف يسهم وىذا العالقات: بناء 

 المفاتيح الرئيسية لالتصاالت التسويقية المتكاملة: -1
  26تتمثل ادلفاتيح األساسية ال يت توفر األساس لالتصاالت التسويقية ادلتكاملة يف العناصر التالية

 تحديد السوق المستهدف: -1.1
غرافية، ربديد أمناط اخلصائص والصفات ادلميزة للفئة ادلستهدفة، مجع البيانات الدديو  كافة ربديد يكون من خالل

احلياة، وربليل سلوكهم الشرائي، فهذا يسمح بتحديد الرسائل ووسائل اإلعالم األنسب، وكذا التمكن من إقناع وتذكَت 
 العمالء، ورفع احتماالت االستجابة للعالمة التجارية للمؤسسة.

                                                           
 .13، ص2013، ويق والتوريداتالقاىـرة6 الشـركة العـربيـة ادلتحدة للتس، االتصـاالت التسـويقيـة، وآخرون ذياب جرار - 1
 أنظر6 - 2

- Jerry Kliatchko, “Revisiting the IMC construct A revised definition and four pillars”, International Journal of 

Advertising, 27(1), 2008, p. 138. 

- Terence A. Shimp, Advertising, Promotion and Other Aspects of Integrated Marketing Communications (7
th

 ed), 

USA: Thomson South-Western, 2007, pp. 7-13. 

-  ohn M  Mc rath , “IMC at a crossroads: A theoretical review and a conceptual framework for testing”, 

Marketing Management Journal, 15(2), 2005, pp. 59-60. 

- Philip J. Kitchen et al., “Will agencies ever “get” (or understand) IMC ?”, European Journal of Marketing, 

38(11/12), 2004, p. 1420. 

- Sandra Moriarty, “PR and IMC: The Benefits of Integration”, Public Relations Quarterly, 39(3), 1994, pp. 38-44. 

http://catalogue-biblio.univ-setif.dz/opac/index.php?lvl=publisher_see&id=361
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/109804820701100206
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/109804820701100206
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/109804820701100206
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/109804820701100206
https://www.emeraldinsight.com/author/Kitchen%2C+Philip+J
https://www.emeraldinsight.com/author/Kitchen%2C+Philip+J
https://www.emerald.com/insight/search?q=Philip%20J.%20Kitchen
https://www.emerald.com/insight/search?q=Philip%20J.%20Kitchen
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 استخدام وسائل اإلعالم ذات الصلة: -1.1
إذل الفئة ادلستهدفة، وتقدمي العالمة  يط أو ناقل للرسالة قادر على إيصاذلاأي وس اإلعالم ذات الصلة ىي وسائل

 ذلك صورة اجيابية. فيمكن للمؤسسة أن زبتار أي وسيلة قادرة على ربقيق التغطية واألثر ادلطلوبُت، مثل التجارية يف
 اجلولف ومسابقات التزجل. خاصة هبا من خالل رعاية األحداث الرياضية كالتنس و  صورة أنشأت فقد "،Hugo"شركة 

  تحقيق تآزر االتصاالت التسويقية: -1.1
ن  آثار التآزر يعترب جوىر ونواة االتصاالت التسويقية ادلتكاملة، وىي تعٍت أن ربقيق ادلردودية عند مجع أدوات إ

عندما تستعمل رلتمعة االتصاالت ىو أكثر وأصلع من استعماذلا مستقلة. وأن  تأثَت رلموعة متنوعة من وسائل االتصال 
 معاً ديكن أن يكون أكرب بكثَت من استعماذلا منفردة.  

ىدفًا واحداً  التسويقية ادلتكاملة التآزر يعٍت التحدث بصورة واحدة من خالل رسالة ربمل االتصاالت إطار ففي
مر بالغ األمهية لتحقيق صورة صورة موحدة حول العالمة التجارية، وأيضًا التنسيق بُت الرسالة ووسائل اإلعالم أ وتنقل

 عالمة قوية وموحدة.
ا عام، وبشكل بينها فإن  التأثَت يصل إذل مستوى أفضل  رسائل االتصال متسقة ومنسقة فيما إذا كانت تعٍت فإّن 

تستفيد كثَتًا من إتباع ّنج  أن للمؤسسات ديكن آثار التآزر إنشاء خالل من لو استعملت منفردة. فمن وأحسن
وال ذي يسمح بدمج الرسالة منوذجها لتآزر االتصاالت التسويقية،  " يفMoriatyوتعترب " ادلتكاملة، التسويقية تاالتصاال

 االتصالية من خالل ثالثة عناصر، ىي6 االتساق والتفاعل وادلهمة. 
ن مصادر من الرسالة االتصالية م يتعرضون إلجراء سلتلف فهم طبيعي، بشكل الرسائل بدمج يقومون األفراد إن  
 أو يتبنون عاماً  والتسويق ادلباشر، عندىا يكونون تصوراً  وقوة البيعية ادلبيعات وتنشيط العامة والعالقات اإلعالن مثل متنوعة،

أو العالمة. ففي حالة تناسق ىذه األجزاء من الرسالة وتكاملها يكون ذلك أفضل طريق لتكوين  ادلؤسسة عن معي ناً  اذباىاً 
 ي د وصورة اجيابية.انطباع ج

ىذا ادلستوى األساسي من االتساق ال ذي خيلق التآزر يعٍت أن  كافة الرسائل الصادرة عن ادلؤسسة تقول الشيء 
 ذاتو عرب سلتلف وسائل اإلعالم واالتصال.

ذلا من  عن ادلنافسُت، والكلمة ادلنطوقة، وزلاولة التصدي الصادرة الرسائل أثر إغفال عدم ادلؤسسة على جيب كما
خالل الًتكيز على وحدة رسائلها. وديكن تأسيس ىذه الوحدة يف بداية محلة االتصال التسويقي ادلتكامل من خالل 

على أن   "سنايدر" ويؤكد ادلستهلكُت، إذل االعتماد على إسًتاتيجية واحدة توحد كل الرسائل حول العالمة وال يت ترسل
فمثاًل، الحظ . ندما يتم تطوير مفهوم واحد لتحديد ادلواقع للعالمة التجاريةاالتصاالت التسويقية ادلتكاملة تتحقق ع

"Rose & Miller يف دراسة استطالعية ذلما سبت بُت ادلهنيُت يف اإلعالن والعالقات العامة أن  التكامل بُت النشاطُت "
 أعطى نتائج أكثر إجيابية شل ا كان متوقع، وحقق ذلم النجاح يف رلال أعماذلم.
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ومع مجيع العناصر ال يت " أن  رسالة العالمة ال يت ىي أكثر استباقًا نسبيًا يف مضموّنا Schultz, 1996ما يرى "ك
 ل من قبل ادلستهلكُت. ىي أكثر عرضة لتتم معاجلتها على ضلو فع اتستخدمها ادلؤسسة لتسويق العالمة 

يف احلقيقة، إن  ادلستهلكُت من احملتمل أن يتلقوا معلومات من مصادر سلتلفة، فتحدث لديهم اللبس أو مغالطة 
وازدواجية الفهم. ويف الواقع فإن  واحدة من األفكار األساسية وراء االتصاالت التسويقية ادلتكاملة ىو أن  التنسيق بُت 

 الوسائل بُت االرباد خالل من للمستهلك موحدة تصالية من شأنو أن يبعث برسالة منسقة وصورةاجلهود التسويقية اال
 االتصالية، فيعطي قيمة مضافة للعالمة.  والتقنيات

  حوار دائم وبناء عالقات مع العمالء: -0.1
 البيانات يف ربديد قاعدة اعتمادًا كبَتًا على العنصر يعتمد ىذا العالقات، احلوار وبناء يسهل التفاعلي االتصال

 التواصل على تعتمد ادلتكاملة التسويقية األفراد ال ذين يشاركون أو من احملتمل أن يشاركوا يف عملية االتصال. فاالتصاالت

 ادلعلومات وتكنولوجيا البيانات قواعد أن   ادلعلومات بُت األفراد ال ذين يشاركون يف عملية التخطيط ادلتكامل، ذلك وتبادل

 زيادة إذل ذلك واالتصال يف نظم ثنائية االذباه، وبالتارل سيؤدي التسويق فرصة للمؤسسة أتاحت اجلديدة التصالوا
 حيث الكمية واألمهية. من سواءً  التواصل
 عالمة ادلؤسسة والعمالء، التسويقية يتطلب تنظيم جي د وحوار جي د ومستمر لبناء عالقة بُت االتصاالت نجاحف

 رابط دائم بينهما، وصلاحها يؤدي إذل تكرار عملية الشراء وتوليد والء اذباه العالمة. ويعترب ىذا احلوار ىذه العالقة ىي
كعالقة بُت الطرفُت، وال ذي خيضع لتغَتات عضوية )النمو، النضج، التدىور(. يسعى ادلسوقُت بنشاط إذل مجع ادلعلومات 

البيانات وأدوات حبوث السوق، وإجياد سبل لتعزيز العالقة بُت  حول ادلستهلكُت، وذلك من خالل استخدام قاعدة
 ادلستهلك والعالمة التجارية. وبادلثل، فادلستهلكون يسعون أيضًا إذل مجع معلومات حول العالمة التجارية، واستعمال

والنظر  اخلاصة بالعالمة، مواردىم اخلاصة لتطوير العالقة مع العالمة دبا يف ذلك تلقي معاجلة رسائل االتصاالت التسويقية
 إذل النظر يف معلومات أخرى، مثل آراء األصدقاء والعائلة. يف مسات وخصائص العالمة األساسية، إضافة

من الباحثُت يف  ورعاية ىذه العالقة بنجاح. يرى العديد القيمة للعالمة التجارية إذا مت إنشاء إضافة للمسوقُت ديكن
 قي ادلتكامل يساعد يف تعزيز االتساق يف التفاعل بُت العالمة التجارية وادلستهلك.ىذا الصدد أن  االتصال التسوي

  التأثير على سلوك السوق المستهدف: -3.1
ن ادلتكاملة ىو التأثَت االجيايب على سلوك السوق ادلستهدف، فال ديكن أ التسويقية االتصاالت من اذلدف النهائي

ة أو تعزيز مواقف ادلستهلكُت ضلو العالمة التجارية، بل جيب ربريك الفئة عند خلق الوعي بالعالمتتوقف ادلؤسسة 
ادلستهدفة ضلو القيام بالشراء الفعلي. فاالتصاالت التسويقية الناجحة تتطلب أن توجو مجيع جهود االتصاالت إذل 

 تشجيع أي شكل من أشكال االستجابة السلوكية.

https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/109804820701100206
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 أعمدة االتصاالت التسويقية المتكاملة: -0
الباحث  وضعها أساسية أعمدة أربعة عتمد ّنج االتصاالت التسويقية ادلتكاملة يف عملية التخطيط والبناء علىي

"Kliatchko, 2008 حيث ينظر إليها على حد سواء كسوابق ولواحق أو متتاليات. كما تتضمن عملية االتصاالت ،"
قييم والقياس والتحليل ال يت من شأّنا أن تؤثر يف االذباىات التسويقية ادلتكاملة آلية التغذية العكسية )ادلرتدة( من الت

ادلستقبلية لنجاح الربنامج، كذلك ديكن إجراء ربسينات وتغيَتات أخرى مستمدة من التحليل ال ذي جيرى على الربنامج 
 يف أي ركن من األركان األربعة. 

 والشكل التارل يظهر ىذه األعمدة6

 الت التسويقية المتكاملة(: أعمدة االتصا40الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

Source: Jerry Kliatchko, “Revisiting the IMC construct A revised definition and four pillars”, 

International Journal of Advertising, 27(1), 2008, p. 145. 

     16يلي توضيحو فيما يتم سوف ما وىذا مغلقة، حلقة ديثل ادلتكاملة التسويقية االتصاالت أعمدة منوذج فإن   وعليو،

 العمود األّول: أصحاب المصلحة -1.0
ذات الصلة أو األسواق ادلتعددة ذات الصلة بادلؤسسات،  يشَت مصطلح أصحاب ادلصلحة إذل مجيع اجلماىَت

اجلماىَت الداخلية  الصلة اجلماىَت ذات ىذه وتشمل والتعامالت، ادلعامالت نطاق وال يت تغطي التفاعل أو تقع ربت
 ارجية.واجلماىَت اخل

                                                           
 أنظر6 - 1

- Robert Owen & Patricia Humphrey, “The structure of online marketing communication channels”, Journal of 

Management and Marketing, 2009, p. 05. Retrieved: 25/11/2019, from:  

http://www.aabri.com/manuscripts/09135.pdf. 

- Jagdish N. Sheth & Atul Parvatiyar, “Relationship marketing in consumer markets: Antece-dents and 

consequences”, Journal of the Academy of Marketing Science, 23(4), 1995, pp. 255-271. 

- Jerry Kliatchko, “Revisiting the IMC construct A revised definition and four pillars”, OP cit, p. 147. 

- Terence A. Shimp, OP.cit, p. 25. 

- Don E. Schultz & Heidi F. Schultz, OP.cit, p. 18. 

- Jerry Kliatchko, “Towards a new definition of Integrated Marketing Communications (IMC)”, OP.cit, pp. 7-34. 

 أعمدة االتصاالت التسويقية ادلتكاملة

 اإلدارة االسًتاتيجية لربنامج اتصاالت العالمة التجارية

أصحاب 
 ادلصلحة

ربديد 
 احملتوى

 

ربديد 
 القناة
 

 

 

تقييم 
 النتائج
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 إدارة األسواق الخارجية في االتصال التسويقي المتكامل: -1.1.0
العملية التجارية،  يضع السوق ادلستهدف يف صلب الربنامج االتصارل للعالمة التجارية وضع عملية كامل أن   يفًتض

يد العمالء بدقة أمر حاسم األجل ومرحبة معهم. إن  ربد بفعالية الحتياجاهتم وإقامة عالقات طويلة التصدي ديكن ولذلك
صلاح أي برنامج لالتصال التسويقي ادلتكامل، حيث أن  عملية التخطيط ذلذا الربنامج تتوقف على الفهم العميق  يف

  للهدف )الفئة ادلستهدفة( من خالل استعمال قاعدة البيانات.

  إدارة األسواق الداخلية في االتصال التسويقي المتكامل: -1.1.0
 وتطوير عالقات طويلة ادلدى ال يكون فقط مع األسواق اخلارجية، ولكن أيضًا مع اجلماىَت الداخليةإن  بناء 

فجهود التحفيز والتوظيف  يعزز لديهم شعور الوالء وملكية األعمال التجارية. فذلك أمر بالغ األمهية ألن و للمؤسسة،
ال تفسر إدارة أصحاب ادلصلحة  . ومن ادلهم جدًا أنداخل ادلؤسسة تشكل قوة لتنفيذ االسًتاتيجيات بالشكل الفع ال

ا على حساسة ومتجاوبة مع  بل جيب أن تسعى االتصاالت التسويقية ادلتكاملة إذل أن تكون بالعمالء، وتالعب سيطرة أّن 
ق عالقة احتياجاهتم وتطلعاهتم أو توقعاهتم، وذلك على ضلو أكثر فعالية لتوفَت حلول حقيقية دلشاكل ادلستهلك، وتعمي

  العمالء مع العالمة التجارية، وخلق قيمة متبادلة ذلم وللمؤسسة على ادلدى الطويل.

 العمود الثاني: تطوير المحتوى -1.0
 ذلا، موجو ينبع تطوير زلتوى الرسالة من معرفة عميقة وفهم لألسواق ادلتعددة ال يت يكون برنامج االتصال التسويقي

ول على البيانات الدديوغرافية والنفسية أمر ضروري، فهو يؤدي إذل معرفة آراء ففهم ادلستهلكُت من خالل احلص
مقنع للرسالة  التجارية وادلستهلك، شل ا يؤدي يف النهاية إذل بناء زلتوى العالمة بُت ادلثالية العالقة واكتشاف ادلستهلكُت،
 االتصالية. 
قنوات االتصاالت التسويقية، باإلضافة إذل تغيَت أمناط  أن و مع انتشار وسائل اإلعالم غَت التقليدية، وتعدد كما

وسيلة إعالمية يريد التعرض ذلا، ويف أي وقت يكون  االستهالك اإلعالمي جلماىَت اليوم، أصبح ادلستهلك حيدد أية
يري عليو ويناسبو. واألىم من ذلك كلو أن و على مد ذلك، ىذا يعٍت أن و حيدد أيضًا احملتوى ال ذي يفضل احلصول

االتصاالت التسويقية أن يدركوا أن  ادلستهلكُت ىم أنفسهم )وليس ادلسوقون( من يدرلون ويدخلون زلتوى الرسائل ال يت 
 يتعرضون ذلا ويتلقوّنا من األشكال ادلتعددة للوسائل االتصالية يف عقوذلم. 

 الشخص كرامة حيًتم ومتناسق، مقنع خالق ومثَت، وبالتارل، جيب أن ربرص ادلؤسسة على أن ترسل زلتوى اتصارل
ىناك  أن   مبادئو وقيمو األخالقية لكي ال حيدث النفور، وبالتارل ادلعارضة، كما ذبدر اإلشارة إذل مع يتعارض وال البشري

العالمة التجارية، أم ا الثاين فيقنع  مواجهة من ادلستهلك فاألو ل ديكن تفاعل وتكامل بُت قنوات االتصال وزلتوى الرسالة،
 ادلستهلك بشراء العالمة.
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 العمود الثالث: القناة -1.0
ادلتكامل ىو مفهوم موسع لقنوات االتصال التسويقي، دبا يف ذلك تلك  التسويقي االتصال يف األساسي ادلفهوم

ا على ادلاضي يف صنفت ال يت  يقيةالتسو  فاالتصاالت رلدية. غَت قنوات واعتربت للمؤسسة، بالنسبة اتصال قنوات ليست أّن 
 واإلذاعة التلفزيون مثل التقليدية، الوسائل ادلتكاملة تعطي رؤية متكاملة وفهم أوسع لوسائل اإلعالم، حيث تدمج

 الوسائل احلديثة أو أية قناة تسمح بنقل ادلعلومات وربط ادلستهلك بالعالمة التجارية وادلؤسسة. كافة مع والطباعة،
انب األكثر انتشاراً على نطاق واسع يف مجيع أضلاء العادل، ظهر ما ىذا العصر، حيث أصبحت التكنولوجيا اجل يف

"، Facebook،" "Blogs personnelles" ،"Myspace" مثل6 -" (participative media)ادلشاركة  "إعالم بعصر يسمى
"YouTube،" "Sites Web" اإلعالم ووسائل لةالرسا زلتوى إلنشاء التقليدية ال يت أحدثت تغيَتات من النماذج - ...إخل 

 التسويقي. ىذه النماذج ال يت ال ديتلك فيها الزبون سوى حق ادلشاىدة واإلنصات. واالتصال
إن  مناذج "إعالم ادلشاركة" ترجح التوجو ضلو مركزية العميل يف برنامج االتصال التسويقي ادلتكامل، حيث أصبح لو 

 سيطرة على احملتوى ال ذي يريد استقبالو. تأثَتاً بارزاً على احملتوى وطريقة إنشائو، كما لو
منهج االتصال التسويقي ادلتكامل ال يعٍت أن يتم إدماج مجيع الوسائل ادلمكنة  وفق اإلعالم لوسائل التخطيط إن  

 فقط؛ وادلتوفرة، وبالتارل ال يعٍت أن يتم الوصول إذل ادلستهلكُت يف مجيع النقاط ادلمكنة لالتصال مع أقصى تعرض شلكن
وحيًتم خصوصيتو وشخصيتو يف ربديد نوع  التسويقي ادلتكامل يأخذ كجوىر لو متطلبات ادلستهلك، ّنج االتصال لكنو 

القنوات ال يت تكون أكثر مالئمة لو، حيث ديكن للمسوقُت أن حيددوا من خالل الدراسة قنوات االتصال ذات الصلة، 
االتصال  ادلستهلكون حيب كيف ربديد ديكنهم وكذا والعالمة، سةادلؤس عن يفضلها ادلستهلكون كمصادر للمعلومات وال يت

 والتواصل والتفاعل مع ادلؤسسة.
ديكن القول أن  الفهم لكيفية الوصول إذل اجلماىَت من خالل قنوات االتصال ادلفضلة ىو أكثر أمهية من  وبالتارل،

 احملتوى ال ذي سوف يتم تسليمو ذلم.

 تائجالعمود الرابع: تقييم الن -0.0
العامة، ىذه العملية ال  وأىدافها التسويقية أىدافها إصلاز من ادلؤسسة سبكُت يف الربنامج صلاح مدى ربديد ادلهم من

تركز فقط على مدى صلاح الربنامج االتصارل، ولكن أيضًا تسعى إذل معرفة األسباب وراء ادلشاكل. فمثاًل قد تكمن 
سالة أو يف اخلطة اإلعالمية ال يت تعيق الوصول إذل السوق ادلستهدفة على ضلو ادلشاكل مع برنامج اإلعالن يف طبيعة الر 

 لتصحيح الربنامج. الصحيحة اخلطوات ازباذ أجل من شلاثلة نتائج إذل أدت ال يت فعلى ادلدير أن يعرف األسباب فع ال،
عن اقًتاح أساليب عالج  وجوانب النجاح والقوة، فضالً  ،على ربديد جوانب القصور أو الضعف ينطوي فالتقييم

 القصور وجوانب الضعف وادلشكالت ال يت مت اكتشافها. 
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البيانات  من تقييم جهود االتصال التسويقي ىو ذبميع األساسي اذلدف أن   "Shimp, 2007" يعترب السياق، ىذا يف
أصلزت، ومث ربقيق  ويقي قدالتس ما إذا كانت قرارات االتصال ربدد وال يت عكسية، لتوفَت ادلعلومات على شكل تغذية

األىداف ال يت كان من ادلتوقع الوصول إليها، ىذه العملية تسمح بتشخيص االضلرافات، القيام بتقوية اإلجيابية منها 
وتدعيمها، إضافة إذل القيام بعالج السلبية منها وتصحيحها. فقد يتبُت  مثاًل أن و يتطلب موارد إضافية أو زيادة 

كيف ديكن  سلتلفة من االتصاالت التسويقية، وسائل إعالم سلتلفة ...إخل. وبالتارل تعطي تصوراً حول االستثمار، رلموعة
 ربسُت اجلهود ادلستقبلية.

قياس نتائج برامج االتصاالت التسويقية يتم ضمن أو يف حدود األىداف ادلرسومة ال يت كانت تؤخذ كمعيار  إن  
ة على قياس الفعالية ال يت تركز على تقييم آثار االتصاالت، مثل خلق الوعي وخالفًا للنماذج التقليدية القائم لذلك،

بالعالمة التجارية، فإن  ّنج االتصاالت التسويقية ادلتكاملة يهدف إذل التأثَت يف سلوك السوق ادلستهدف، وىذا ال يعٍت 
بعض أشكال االستجابة السلوكية.  زيادة إدراك العالمة التجارية أو تقوية مواقف العمالء فقط، ولكن أيضًا تشجيع

وعليو، فإن  ما يتم قياسو ىو االستجابات السلوكية، مثل السلوك الشرائي الفعلي، وال يت سبت من قبل ادلستهلك واآلفاق 
 ادلستقبلية.

  مستويات االتصاالت التسويقية المتكاملة: -3
ادلؤسسات يف جهودىا  ادلراحل ال يت سبر هبا توضيحل زلاولة ىي ادلتكاملة التسويقية االتصاالت مستويات مفهوم إن  

أن  ىناك أربعة ادلستويات " Schultz & Kitchen, 2000الرامية إذل تبٍت وشلارسة االندماج والتكامل، ولقد أوضح "
من التنسيق التكتيكي للعناصر الًتوجيية، وإعادة ربديد نطاق االتصاالت التسويقية، لالتصاالت التسويقية ادلتكاملة، بدًء 

 تطبيق تكنولوجيا ادلعلومات، وصوالً إذل التكامل االسًتاتيجي وادلارل. 
 والشكل التارل يلخص ىذه ادلستويات6

 (: مستويات االتصاالت التسويقية المتكاملة40الشكل رقم )
التكامل   

 ادلستوى الرابع وادلارلاالسًتاتيجي 

 ادلستوى الثالث تطبيق تكنولوجيا ادلعلومات  

 ادلستوى الثاين إعادة ربديد نطاق االتصاالت التسويقية  

 ادلستوى األو ل التنسيق التكتيكي لالتصاالت التسويقية  

Source: Philip J. Kitchen et al., “The Emergence of IMC: A Theoretical Perspective”, Journal of 

Advertising Research, 44(1), 2004, p. 26. 

https://www.researchgate.net/profile/Philip_Kitchen
https://www.emerald.com/insight/search?q=Philip%20J.%20Kitchen
https://www.researchgate.net/journal/1740-1909_Journal_of_Advertising_Research
https://www.researchgate.net/journal/1740-1909_Journal_of_Advertising_Research
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 املتكاملة
  16وفيما يلي شرح ذلذه ادلستويات

    المستوى األّول: التنسيق التكتيكي -1.3
لتحقيق  ادلستوى األو ل يركز على تنسيق مجيع عناصر االتصال التسويقي أن   "Schultz & Schultz, 1998" يفًتض

التآزر والتناسق، وينصب الًتكيز على التنفيذ الفع ال ألنشطة االتصال ادلتجهة للخارج من أجل ربقيق مبدأ "الصوت 
 الواحد، البصر الواحد". 

 أدوات يضم ال ذي التنسيق على الًتكيز بشكل عام يف ىذه ادلرحلة يتمففي برنامج االتصال التسويقي ادلتكامل 
 ما حيث يتم ذبميع عناصر ادلزيج االتصارل معاً، حبيث "يتحدثون بصوت واحد" وإذا كان ىذا واقع االتصال التسويقي،

 تضم6 اإلعالن، مًتابطة محلة يف وتوضيحها ادلؤسسات، حيث تركز يف ىذا ادلستوى على توحيد الرسائل االتصالية بو تقوم

 .بيعات للتأثَت على العمالء والسيطرة عليهمالعالقات العامة، البيع الشخصي، التسويق ادلباشر، وتنشيط ادل
 تأثَت أقصى على للحصول احملتوى ومع ذلك، فإن  اذلدف النهائي ىو تقدمي واستقبال رسالة واضحة ومتناسقة

على الفئات ادلستهدفة )أصحاب ادلصلحة( ال ذين تشكل يف عقوذلم رسالة موحدة ومتكاملة، وبالتارل ديكن  لالتصاالت
 دف ادلنشود قد ربقق يف ىذه ادلرحلة بفعالية )النتائج(.القول أن  اذل

    المستوى الثاني: إعادة تحديد نطاق االتصاالت التسويقية -1.3
 ؟( من خالل ؟ أين )تسمع، ترى، مىت اأن يسمعوا أو يرو  ماذا يريد العمالء ادلستوى على يف ىذا ادلؤسسات تركز

 تقودىا وىي خطوة كبَتة من االذباه ضلو االتصال التسويقي ادلتكامل ،(Outside) اخلارج من التسويقي اإلعالم وسائل

ادلستوى أنشطة تعمل على الفهم السليم الحتياجات ورغبات العمالء )أصحاب  فيضم ىذا ،العمالء احتياجات
 ادلصلحة(.

 على الضوء تسليط وبالتارل ادلمكنة، وعليو، يتم توسيع نطاق االتصاالت التسويقية لتشمل مجيع نقاط االتصال
العمود الثاين وىو القنوات. فلم يعد ينظر للقنوات يف ىذا ادلستوى بتك النظرة التقليدية، ولكن جيب اختيار القناة 
حسب رغبة العمالء، أي القناة ال يت يفضلوّنا. ىذا ادلنظور يساعد ادلسوقُت على صياغة وتصميم رسالة اتصالية أكثر 

قادرة على االتصال والتفاعل معهم  وتكون العمالء ادلستهدفُت، مع فعالية أكثر ضلو على ترتبطأمهية )احملتوى(، وال يت 
حسب توقعاهتم يف نقاط االتصال ادلفضلة )الوسائل االتصالية اإلعالمية ادلرغوبة ال يت تستقطب ادلشاىد أو الفئة 

 ادلستهدفة(.

                                                           
 أنظر6 - 1

- Philip J. Kitchen et al., “The Emergence of IMC: A Theoretical Perspective”, Journal of Advertising Research, 

44(1), 2004, p. 20. 

- Jerry Kliatchko, “Revisiting the IMC construct A revised definition and four pillars”, OP cit, pp. 153-155. 

- Don E. Schultz & Heidi F. Schultz, OP.cit, pp. 19-24. 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Philip%20J.%20Kitchen
https://www.researchgate.net/journal/1740-1909_Journal_of_Advertising_Research
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/109804820701100206
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/109804820701100206
https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/109804820701100206
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 المستوى الثالث: تطبيق تكنولوجيا المعلومات -1.3
 ىذه يتحرك التكامل ليتجاوز عناصر ادلزيج االتصارل ضلو استخدام أحباث السوق. وعليو، يفا ادلستوى يف ىذ

ادلؤسسة ادلوارد لالستثمار يف بناء قاعدة البيانات كبَتة رلزأة، وإعادة اذليكلة التنظيمية لتستطيع الًتكيز على  لدى ادلرحلة
 العمالء وربويل البيانات إذل معرفة دقيقة هبم.

ا توفر قدرًا أكرب للمؤسسات للتعر ف وفهم وربديد أمهية لتطبيق تكنولوجيا ادلعلومات ألّن   يعطيىذا ادلستوى 
أفضل العمالء ادلرحبُت، ىذا من خالل بناء وإدارة قاعدة البيانات ال يت ربتوي على بيانات ذبريبية تعطي معرفة أعمق 

 أكثر فعالية من خالل خلق ادلزيد من الرسائل ادلوجهة )احملتوى(،للعمالء. وسبكن ادلؤسسات من االتصال هبم بشكل 
 وذلك باستخدام نقاط االتصال ادلفضلة )القنوات ادلتطورة(.

العمالء  استعمال تقنيات وأدوات تقييم متطورة )قياس النتائج(، وال يت تسمح للمسوقُت بتحديد رلموعات وكذلك
 االرتداد( أو تلك ال يت توفر إمكانية النمو يف ادلستقبل. ادلرحبة، وأولئك ال ذين ىم عرضة للهروب )

 المستوى الرابع: التكامل االستراتيجي والمالي  -0.3
 ىذا ادلستوى من تنفيذ االتصال التسويقي ادلتكامل ىي ال يت تفهم سباماً  إذل ال يت تصل ادلؤسسات أن   ادلفًتض من
ادلستوى  التسويقي ادلتكامل. ففي ىذا يقات إدارة وأركان االتصالأفضل ادلمارسات يف تطب وتعرض التكامل، متطلبات

زبَت اإلدارة العليا من خالل زبصيص ادلوارد والتنسيق التنظيمي والقدرة على وضع حلقة مغلقة لنظم القياس ال يت سبكنها 
سبب يتم يف ىذا ادلستوى إعطاء من التحليل بأكرب دقة للعالقة بُت العوائد واالستثمارات يف االتصال التسويقي. وذلذا ال

 األمهية "لقياس النتائج". 
 اجلماىَت ذلا القدرة على ربديد بدقة وفهم كذلك أن  ادلؤسسات ربديد العائد على استثمارات العمالء، يفرض إن  

ستوى قد سبكنوا يف ىذا ادل االتصاالت التسويقية ادلتكاملة أيضًا أن مديري يعٍت ىذا ذلك، فإن   على عالوة رحبية. األكثر
بنجاح التفاعل واحلوار ودرجة معي نة  ربديد معظم نقاط االتصال ادلفضلة لدى أصحاب ادلصلحة )القنوات(، وحققت من

 من العالقة من خالل رسائل ذات معٌت )احملتوى(.
 ادلستويات ليست جامدة، كما يظهر أن  كل أعمدة االتصال التسويقي ادلتكامل تكون حاضرة يف ىذه ىذه

 ادلستويات، حيث كل مستوى يورل أمهية لعمود معُت  )ركيزة معي نة(، حيث أن 6
  ادلستوى األو ل6 تطوير احملتوى؛ 

  ادلستوى الثاين6 ربديد القناة؛ 
  ادلستوى الثالث6 أصحاب ادلصلحة؛ 

  .ادلستوى الرابع6 تقييم النتائج 
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العادل اليوم مرحلة جديدة، حيث سبثل شبكة ادلعلومات واالتصال أحد مظاىر ىذه الثورة، فهي تؤدي دوراً  يعيش
صياغة األنشطة الرئيسية لئلنسان يف شىت نواحي احلياة، حيث من خبللو مت إزالة حواجز ادلكان والزمان،  أساسيًا يف

 كل ال االلكًتوين وتبادل األخبار ونقل ادلعلومات يف أقصر وقت وبأقل التكاليف من احلقائق ادللموسة،وأصبح االتص

 ادلعلومات واالتصال والتحكم فيها. أمام ربدي جديد، أالّ وىو امتبلك تكنولوجيا وضع ادلؤسسات ىذا
 حلاضر، وىي دبثابة القلب النابض دلختلفادلعلومات واالتصال أصبحت مرتبطة بتطور اجملتمعات يف عصرنا ا فتكنولوجيا

 ادلؤسسات، كما أّّنا األداة اّليت من شأّنا تسريع التنمية وإعادة ىيكلتها عرب تأمُت منافذ أكثر تناسقاً للمعلومات.

 تكنولوجيا المعلومات واالتصال:  -1
ا التنافسي، وذلك من خبلل لدميومة ادلؤسسة وبقائها وسبيزى مصدر حيوي واالتصال ادلعلومات تكنولوجيا تعد

 استثمارىا يف ربسُت األداء وتقدًن أفضل ادلنتجات.

 نشأة وتطور تكنولوجيا المعلومات واالتصال: -1.1
 :1لقد مر مفهوم تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف تطوره خبمسة مراحل أساسية، ىي

 رية، مث سلتلف أنواع الكتابة األخرى؛يف اخًتاع الكتابة ادلسمارية، مث التصوي وتتمثل األولى: المرحلة 
 :وتتمثل باخًتاع الطباعة، ابتداء من الطباعة احلجرية الثابتة، مث باحلروف ادلعدنية الثابتة، مث بعد  المرحلة الثانية

 ذلك الطباعة ادلعدنية ادلتحركة؛
 :ف وادلذياع وغَته؛وادلرئية كاذلات تتمثل باخًتاع سلتلف مصادر ادلعلومات ادلسموعة المرحلة الثالثة 
 باخًتاع احلاسوب وتطويره عرب مراحل وأجيال متعددة؛ وتتمثل الرابعة: المرحلة 
 :وتتمثل يف التزاوج الواضح بُت تكنولوجيا احلواسيب ادلتطورة، وتكنولوجيا االتصاالت سلتلفة المرحلة الخامسة 

 دمتها اإلنًتنت. ويف مق وصوالً إذل شبكات ادلعلومات ادلختلفة، والتطورات، األنواع
 
 

                                                           
 أنظر: - 1

، عمان: مؤسسة الوراق للنشر ت يف منظمات األعمال: االستخدامات والتطبيقاتتكنولوجيا ادلعلوماقاسم داود البلمي، أمَتة شكرورل البيايت،  غسان -
 .16، ص2010والتوزيع، 

 .85، ص2009، عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، تكنولوجيا ادلعلومات وتطبيقاهتاالسامرائي،  اميان فاضلعامر إبراىيم قنديلجي،  -

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 مفهوم تكنولوجيا المعلومات واالتصال: -2.1
 التكنولوجية، أّّنا: "رلموعة ادلعرفة العلمية،بتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال  (UNESCO)منظمة اليونسكو  تعرف

أّّنا: "أدوات ووسائل ب. كما تعّرف 1"واألساليب اإلدارية ادلستخدمة يف تداول ومعاجلة ادلعلومات والتطبيقات اذلندسية
تستخدم جلمع ادلعلومات وفرزىا وتصنيفها وربليلها وزبزينها أو توزيعها، وتصنف ربت عنوان أوسع وأمشل وىو )التقنيات 

  . 2ادلستندة إذل احلاسوب( لعبلقتها ادلباشرة بنشاطات العمليات يف ادلؤسسة"
 دلعاجلة ت أو الوسائل أو النظم ادلختلفة اّليت يتم توظيفهاكما عرفها البعض على أّّنا: "رلموع التقنيات واألدوا

االتصال اجلماىَتي أو الشخصي أو التنظيمي، واّليت يتم من  خبلل عملية اّلذي يراد توصيلو من أو احملتوى ادلضمون
أو الرقمية  ادلطبوعة رئية أوخبلذلا مجع ادلعلومات والبيانات ادلسموعة أو ادلكتوبة أو ادلصورة أو ادلرسومة أو ادلسموعة أو ادل

مث اسًتجاعها يف الوقت ادلناسب، مث عملية نشر  البيانات وادلعلومات، ىذه زبزين من خبلل احلاسبات االلكًتونية، مث
ىذه ادلواد االتصالية أو الرسائل أو ادلضامُت مسموعة أو مسموعة ومرئية أو مطبوعة أو رقمية، ونقلها من مكان إذل 

 .3مبادلتها"أخر، و 
يتبُت لنا أّن تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ىي نتاج ادلزج بُت احلوسبة )ادلكونات ادلادية  السابقة، التعاريف من

Hard-ware  والربرلياتSoft-ware (، واالتصال )األقمار الصناعية، اذلاتف، الفاكس، الشبكات، وغَتىا( اّليت تسمح
 مات.جبمع ومعاجلة وزبزين ونشر ادلعلو 

 :4وعليو، فإّن تكنولوجيا ادلعلومات تتكون من فرعُت أساسيُت، علا
 معاجلة ادلعلومات، واّليت تعترب األساس يف إصلاز عمليات  الوظائف اّليت تتناول الفرع ىذا يشمل المعلومات: تشغيل

 التشغيل يف ادلؤسسات، وتدعيم قدرة اإلدارة على ازباذ القرارات؛
 :بعملية إيصال ادلعلومات، انتقال ادلعلومات اّليت مت تشغيلها، بُت ادلواقع ادلتباعدة ونعٍت إيصال المعلومات 

للحواسيب، وال ميكن أن تتم عملية االتصال بُت سلتلف احلواسيب بدون أن تكون مرتبطة فيما بينها عن طريق ما 
 االستفادة بغرض البعض، بعضها مع بشبكة احلواسيب، اّليت تعترب أّول نظام اتصاالت وضع لربط احلواسيب يسمى
 هبا. ادلعلومات ادلتواجدة من

 

                                                           
 .168، ص2011ري العلمية للنشر والتوزيع، ، عمان: دار اليازو دور نظم وتكنولوجيا ادلعلومات يف ازباذ القرارات اإلداريةعدنان عواد الشوابكة،  - 1
 .16مرجع سبق ذكره، ص قاسم داود البلمي، أمَتة شكرورل البيايت، غسان - 2
 .26، ص1999 ومكتبة الشعاع، القاىرة: مطبعة واحلقائق، العودلة: األوىام ظاىرة مسعي، زلمد زلي - 3
، مذكرة ماجستَت  تفعيل وظيفة إدارة ادلوارد البشرية: دراسة حالة مديرية ادلوارد البشرية بوزارة ادلاليةتكنولوجيا ادلعلومات واالتصاالت ودورىا يف وسام مهيبل، - 4

 .80، ص2012، 3غَت منشورة، اجلزائر: كلية العلوم االقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيَت، جامعة اجلزائر 
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 :1ومن أبرز اخلصائص اّليت سبيز تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ما يلي
 :متجاورة؛ -إلكًتونياً  -فتكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ذبعل األماكن  تقليص المسافات 
 :ائل من ادلعلومات ادلخزنة اّليت ميكن التوصل إليها حيث تتيح وسائل التخزين استيعاب حجم ى تقليص المكان

 بيسر وسهولة؛
 :حيث أنّو مع كل تطور تكنولوجي سيتناقص الوقت ادلطلوب لبلستجابة للطلبات؛ تقليص الوقت 
 :أي ىناك أدوار مشًتكة بينهما يف العملية االتصالية،  تبادل األدوار بُت ادلرسل وادلستقبل، إمكانية وىي التفاعلية

 ذا ما يسمح خبلق نوع من التفاعل؛وى
 :تبادل ادلعلومات بُت أطراف العملية االتصالية دون شرط تواجدىا يف وقت إرساذلا، دبعٌت  إمكانية تعٍت الالتزامنية

 استقباذلا يف اجلهاز وتفحصها واستعماذلا يف وقت احلاجة؛
 :جداً  ع ذلك تعترب أخطاء احلاسوب قليلةاألخطاء، وم فاحلاسوب ينتج دائمًا معلومات دقيقة خالية من الدقة 

 حجم البيانات اذلائل اّلذي يتم معاجلتو، واّليت تكون يف الغالب نتيجة أخطاء بشرية؛ مع بادلقارنة
 :وتعٍت إمكانية توجيو الرسالة االتصالية إذل فرد واحد أو مجاعة معّينة، بدل توجيهها بالضرورة إذل  الالجماهرية

 ٍت إمكانية التحكم فيها؛مجاىَت ضخمة، وىذا يع
 أو البلد  وتعٍت إمكانية الربط بُت األجهزة االتصالية متنوعة الصنع، أي بغض النظر عن ادلؤسسة التوصيل: قابلية

 اّلذي مت فيو الصنع؛
 وعةرسالة مطب إمكانية نقل ادلعلومات من وسيط إذل آخر، كتحويل الرسالة ادلسموعة إذل وىي التحويل: قابلية           

 أو مقروءة؛
 :وذلك نتيجة حدوث تفاعل بُت الباحثُت والنظام؛ اقتسام المهام الفكرية مع اآللة 
 :حيث ميكن ربط النظم الداخلية مع بعضها البعض، فضبًل عن إمكانية الربط بُت أنواع من  تزايد النظم الشبكية

 ؛النظم الداخلية ادلختلفة يف نظام شبكي
 أكثر لوسائل االتصال حول العادل ويف الطبقات ادلختلفة للمجتمع. لتوسعا قابلية :واالنتشار الشيوع 

 
                                                           

 أنظر: - 1
تصال يف ربسُت االتصال الداخلي يف ادلؤسسات االستشفائية العمومية اجلزائرية: دراسة حالة مستشفى زلمد ادلعلومات واال دور تكنولوجياكاوجة،  بشَت -

 .26، ص2013، مذكرة ماجستَت غَت منشورة، اجلزائر: كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة، بورقلة بوضياف
 .54، ص2009، عمان: دار صفاء للنشر والتوزيع، بنوكإدارة التحديات االسًتاتيجية يف العبلء فرحان طالب،  -
 .61، ص2009، عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، التسويق اإللكًتوينيوسف حجيم سلطان الطائي، ىاشم فوزي دباس العبادي،  -
 .85ص ،2007(، عمان: دار ادلناىج للنشر والتوزيع، 2)طتكنولوجيا ادلعلومات عبلء عبد الرزاق السادلي،  -
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 مزايا تكنولوجيا المعلومات واالتصال: -3.1
ػلقق استخدام التكنولوجيا ادلعلومات واالتصال مزايا عديدة دلختلف ادلؤسسات احلكومية منها واخلاصة، واّليت من 

  :1أبرزىا ما يلي
 اءة وأداء وأقل تكلفة، وتوفَت ادلعلومات الدقيقة واحلديثة لدعم ازباذ القرار؛جعل االتصال أسرع وأكثر كف 
 توفَت عمليات منظمة وإجراءات مبسطة إلدارة ادلوارد، وبالتارل فعالية أكرب وأفضل؛ 
 تعزيز الشفافية، شلّا يؤدي إذل تقليل األخطاء والتزوير؛ 
  إغلاباً على التنظيم؛تقدًن خدمات أفضل للموظفُت وادلراجعُت، شلّا ينعكس 
 .القضاء على ىذر الوقت واجلهد وادلوارد، وزيادة كفاءة استغبلل ادلخزون 

 مكونات تكنولوجيا المعلومات واالتصال: -4.1
 :2تتكون تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال من أربع تقنيات فرعية تتمثل يف اآليت

 :(Hard-ware)المكونات المادية  -1.4.1
ادلعدات ادلستخدمة يف إجراءات إدخال البيانات، ومعاجلتها، واستخراج ادلعلومات ادلطلوبة وتشمل األجهزة و 

لصناعة القرارات وأداء األعمال على الوجو ادلطلوب، وىناك أجزاء سلتلفة ودبواصفات متعددة، كوحدة ادلعاجلة ادلركزية 
(Microprocesseur) واللوحة األساسية ،(Carte mère).وغَتىا ، 

 :(Soft-ware)البرمجيات  -2.4.1
وتساىم  التطبيقات، دبختلف تقوم كما وتشغيلها، ادلادية ادلكّونات إدارة على تعمل اّليت احلاسوب برامج وتعٍت
يف معاجلة ادلعلومات وتسجيلها وتقدميها كمخرجات مفيدة ألداء العمل، وإدارة العمليات. وتقسم بررليات  الربارليات

 ما يلي: احلاسوب بشكل عام إذل
 من النوع وحداتو ببعضها، ويضم ىذا عبلقة وتنظيم احلاسوب لتشغيل ضرورية بررليات وىي النظام: برمجيات 

برامج التشغيل، واّليت ىي عبارة عن سلسلة الربامج اّليت تعدىا ادلؤسسة ادلصنعة للحاسوب، وتعد جزءاً  الربرليات،
 ال يتجزأ من احلاسوب نفسو؛
                                                           

 .26-25مرجع سبق ذكره، ص صكاوجة،  بشَت - 1
 أنظر: - 2

 .32، ص2019(، عمان: دار ادلسَتة للنشر والتوزيع، 10)ط نظم ادلعلومات اإلداريةإبراىيم قنديلجي، عبلء الدين عبد القادر اجلنايب،  عامر -
، (1)9، رللة أحباث اقتصادية وإداريةة التحليلية يف ادلؤسسة االقتصادية، لتحسُت عملية ادلراجع ادلعلومات كمدخل تكنولوجيا استخدام كردودي، سهام -

 .364ص ،2014
 .30، ص1994القاىرة: دار الثقافة لنشر والتوزيع،  ،تكنولوجيا ادلعلومات يف التطورات احلديثة زلمود زلمود عفيفي، -
 .19مرجع سبق ذكره، ص قاسم داود البلمي، أمَتة شكرورل البيايت، غسان -
 .167ذكره، صمرجع سبق السامرائي،  اميان فاضلعامر إبراىيم قنديلجي،  -

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A7%D9%8A%D9%85%D8%A7%D9%86%20%D9%81%D8%A7%D8%B6%D9%84%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A
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 لغات الربرلة إذل لغة اآللة؛ بإحدى ادلكتوبة التعليمات بًتمجة اّليت تعٌت الربامج رلموعة ىيو  التأليف: برمجيات 
 تغيَتات مع طبيعة ظلطية، إذ ميكن تطبيقها برامج معدة لتشغيل عمليات معينة ذات وىي التطبيقية: البرمجيات 

لة عمليات ادلعاجلة البلزمة للبيانات التعليمات اّليت ربدد بصورة متسلس كافة على الربامج ىذه وتشتمل طفيفة،
 وكيفية تنفيذىا.

 :(Base de donnée)قواعد البيانات  -3.4.1
 واّليت يتم رلموعة مهيكلة من البيانات ادلخزنة إلكًتونياً، رلموعة من البيانات ادلرتبطة ببعضها، أو ىي وىي

 من زلددة أنواع على عبلقات معروفة مسبقًا بُتالتحكم فيها والوصول إليها من خبلل احلاسوب، وتكون مرتبة بناًء 
باستمرار، لتواكب  العبلقة باألعمال أو احلاالت أو ادلشاكل، وميكن تعديل وربديث قاعدة البيانات ذات البيانات،

 ادلتغَتات ادلستجدة، وتساعد بذلك ادلديرين يف ازباذ قراراهتم وفق أسس صحيحة، كما سبكن باقي ادلستخدمُت النهائيُت
 من القيام بأعماذلم بكفاءة وفاعلية.

 الشبكات: -4.4.1
عبارة عن مركزين أو أكثر يشًتكان يف عملية تبادل ادلعلومات من خبلل روابط  أّّنا على تعريف الشبكة ميكن

خدمة أىداف مشًتكة. وال تقتصر الشبكة على ادلعدات أو األجهزة ادلستخدمة فقط، وإظّلا  اتصاالت، وذلك بغرض
 ذل أنظمة بررلية إلدارة ىذه ادلعدات عند إجراء االتصال.ربتاج إ

 الشبكات المعلوماتية: -2
ذبمع بينها وظيفة مشًتكة. وىي نظام قنوات أو خطوط تقوم  الشبكة ىي: "وسيلة ربط بُت أجزاء تتعلق ببعضها،

   .1بربط عّدة نقاط ببعضها، مثال ذلك شبكة اذلاتف"
تقوم بالربط بُت احلواسيب  دلعلوماتية، أو ما يطلق عليها الشبكات احلاسوبية اّليتادلبدأ على الشبكات ا ىذا ينطبق

 .2مع أدوات وبرامج سلصصة للعمل الشبكي، وذلك إلتاحة التشارك وتدفق ادلعلومات عرب الشبكة

 ماهية الشبكات المعلوماتية: -1.2
 اتصال ن احلواسيب )سلكياً أو ال سلكياً(، بغرضادلعلوماتية بأّّنا: "اتصال اثنُت أو أكثر م الشبكات تعريف ميكن

  .3احلاسوب" موارد يف بادلشاركة والسماح ادلعلومات وتبادل األشخاص
تتبادل البيانات وتستخدم ادلوارد ادلادية )األجهزة(  متصلة ببعضها، آلية حواسيب "رلموعة أّّنا: على تعّرف كما

  .4وغَت ادلادية )الربارليات("
                                                           

 .152، ص2009، عمان: دار ادلسَتة للنشر والتوزيع، التجارة اإللكًتونيةخَتي مصطفى كنانو،  - 1
 .159ص، 2009، عمان: دار أسامة للنشر والتوزيع، التجارة والتسويق اإللكًتوينناصر خليل،  - 2
 .127، ص2009توزيع، ، عمان: دار ادلسَتة للنشر والالتسويق اإللكًتوينمسَت أمحد،  زلمد - 3
 .569، ص2008، اإلسكندرية: دار اجلامعة اجلديدة، التسويق باإلنًتنت والتجارة اإللكًتونيةطارق طو،  - 4
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أو أدوات الربط البلسلكي، ما يتيح  لوماتية: "تسمح بالربط بُت حاسوبُت أو أكثر، إّما من خبلل األسبلكفالشبكة ادلع
  . 1إمكانية التواصل ادلباشر بُت ادلستخدمُت وادلشاركة يف ادلوارد ادلعلوماتية

 :2ىناك عديد ادلزايا للشبكات ادلعلوماتية، نوجزىا فيما يليو
 وكذلك قواعد البيانات  حيث تؤمن الشبكة التشارك يف الربرليات واألنظمة ادلوجودة، واألنظمة: الربامج مشاركة

 ادلشًتكة دبختلف األقسام، شلّا يزيد يف سرعة تنفيذ أعمال ادلؤسسة وربسُت أدائها؛
 الطرفيات ادلوجودة على  عملية مشاركة األجهزة للمستخدمُت إمكانية االستفادة من تتيح األجهزة: مشاركة

 ة، كالطابعات، ادلاسحات الضوئية، أجهزة الفاكس، وغَتىا، وىذا أمر مهم من الناحية االقتصادية؛الشبك
  العمل بثقة: تتمتع الشبكات بأداء ذو ثقة عالية، إذ سبكن من توفَت البدائل يف حال حدوث خلل أو عطل ما يف

 أحد مكّونات الشبكة، شلّا يسمح دبتابعة العمل بأقل فًتة توقف شلكنة؛
 ادلرونة والسرعة يف تبادل ادللفات وادلعلومات: شلّا يسمح بربح اجلهد والوقت والتكلفة، وىذا يزيد يف ادلردودية؛ 
 ادلخاطبة وادلناقشة: حيث تسهل االتصاالت على مستخدمي الشبكة، وذبعلها أسرع؛ 
 دخبلء غَت ادلصرح ذلم،  محاية وأمن ادلعلومات: تتمتع معظم الشبكات دبواصفات أمان عالية ربمي ادللفات من

 وفرض القيود على األشخاص ادلصرح ذلم؛
  النقل ادلتعدد ألنواع البيانات: تسمح الشبكات بنقل الصوت والصورة وغَتىا من األشكال، شلّا غلعلها تؤمن عقد

 ادلؤسبرات عن بعد؛
 :مجيع األعمال اجلارية، مع وجود شبكة شلتدة داخل أقسام مؤسسة ما تضمن نظام مراقبة فّعال على  نظام مراقبة

 توفَت وقت كبَت، مع االحتفاظ بعامل االستقبللية لكل مستخدم؛
 الكفاءة والفاعلية يف تنفيذ األنشطة وعمليات ادلؤسسة؛ 
 السرعة، اجلودة، ادلرونة، وادلوثوقية العالية يف إنتاج وتوزيع اخلدمات اإللكًتونية للزبائن؛ 
 تسويق اإللكًتوين والتجارة اإللكًتونية واألعمال اإللكًتونية ككل.الشبكات ىي منطلق مجيع تطبيقات ال 

وما ينبغي اإلشارة إليو، ىو أّن ىناك أنواع عديدة للشبكات ال ميكن أن ػلل نوع مكان آخر، ميكن تصنيفها  
 كاآليت:
 

                                                           
 .107، ص2013(، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2)طالتجارة اإللكًتونية: ادلستقبل الواعد لؤلجيال القادمة عبد حسُت الطائي،  زلمد - 1
 :أنظر - 2

 .162، ص2006، عمان: دار ادلناىج وائل للنشر والتوزيع، أساسيات نظم ادلعلومات اإلدارية وتكنولوجيا ادلعلومات سعد غالب ياسُت، -
 .36-35مرجع سبق ذكره، ص صكاوجة،  بشَت -



 

991 

 خامس: الاثصاالت الالكترونيةالفصل ال

 التصنيف على أساس النطاق الجغرافي للشبكة:  .أ 
 :1وفق ىذا ادلعيار تصنف الشبكات إذل

 لمحليةالشبكة ا(Local Area Network)  : 
 يتم من ".LAN" ـويرمز ذلا اختصاراً ب احلواسيب ادلرتبطة ببعضها يف منطقة جغرافية واحدة، بشبكة زللية، تدعى

خبلل ىذه الشبكة تقاسم البيانات وادلعلومات والربامج ادلختلفة، دبا فيها تلك ادلوجودة يف احلواسيب األخرى 
وعادة ما تكون ىذه احلواسيب يف مكان واحد )غرفة، طابق، أشكال الشبكات، ، وىي أبسط على الشبكة

 مبٌت(.
  الشبكة الواسعة(Wide Area Network) : 

شبكة تربط  "، وىيWANويرمز ذلا اختصارا بـ "ىذا النوع من الشبكات يف السبعينات من القرن ادلاضي،  ظهر
، سبتد ضمن مدينة أو دولة أو قارة أو حىت عرب الكرة بُت عّدة شبكات موجودة يف مناطق متباعدة جغرافياً 

 البلسلكية االتصال من الشبكات يعتمد على القنوات النوع وتكون ربت إدارة واحدة، وبالتارل فإّن ىذااألرضية، 
 .(LAN)القصَتة، وميكن ربط ىذه الشبكات بشبكات احمللية  وادلوجات كاألقمار االصطناعية غَت احملدودة أو
 ة اإلقليمية أو شبكة المدينة الشبك(Mitropolitan Area Network) : 

 ، حيث تعمل الشبكة ادلدينة بنفس(LAN)الشبكات إذل مساحة أكرب من مساحة الشبكة احمللية  ىذه رلال ميتد
     مبادئ عمل الشبكات الواسعة، إاّل أّّنا تكون مقيدة دبنطقة جغرافية أقل مساحة، فهي تغطي عاصمة، مدينة،

 ـأي أّن ادلساحة اجلغرافية اّليت سبتد فيها تقع ما بُت الشبكة احمللية والشبكة الواسعة، ويرمز ذلا بإقليم معُّت، أو 
"MAN ." ومن األمثلة على ذلك التغطية التلفزيونية دلنطقة زلددة بالربط السلكي. وعادة ما تربط ىذه الشبكة

البعض لتكوين ىذه الشبكة، وترتبط زلطات احلاسب مع بعضها ( LAN)بُت رلموعة شبكات ذات نطاق زلدود 
مع احلاسبات الكبَتة اّليت تتحكم يف ىذا النوع من الشبكات. كما تستخدم ىذه الشبكة عادة نظم ادليكروويف 

 وكاببلت األلياف الضوئية لربط زلاور ىذا النوع من الشبكات.
 

                                                           
 أنظر: - 1

، بغداد: دار الكتب والوثائق، تكنولوجي -رة: منظور إداري تكنولوجيا وأنظمة ادلعلومات يف ادلنظمات ادلعاصزلمود حسن مجعة،  شاكر الربزصلي، حيدر -
 .240، ص2014

 .44، ص2010(، عمان: دار احلامد للنشر والتوزيع، 3)ط نظم ادلعلومات االداريةفايز مجعة صاحل النجار،  -
 .597مرجع سبق ذكره، ص، التسويق باإلنًتنت والتجارة اإللكًتونيةطارق طو،  -
 .37مرجع سبق ذكره، ص ،زلمود زلمود عفيفي -
 .152مرجع سبق ذكره، ص خَتي مصطفى كنانو، -
 .161مرجع سبق ذكره، صناصر خليل،  -
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  شبكة القيمة المضافة(Value-added Network) : 
 مقابل يانات خاصة، تشًتك فيها رلموعة من ادلؤسسات إلضافة خدمات جديدة لشبكاهتا، وذلكشبكات ب وىي

  . "VANوادلعروفة اختصاراً بـ " الشبكة داخل ادلتداولة البيانات حلجم وفقاً  سنوي، أو شهري اشًتاك
 التصنيف على أساس دور كل حاسوب في توفير خدمات الشبكة:   .ب 

 :1ادلعيار إذل تصنف الشبكات على أساس ىذا
  شبكة الخادم/ الزبون(Client/Serveur Network) : 

 اّلذي الزبون، حيث يقوم احلاسوب إّما بدور اخلادم )ادلزود( تعمل الكثَت من الشبكات ادلعلوماتية بنظام اخلادم/
 الزبون أو بدور (،األخرى للحواسيب ادلرتبطة بالشبكة )حواسيب الزبائن وادلوارد والربامج بتوفَت التطبيقات يقوم

اّلذي ػلتفظ بالقدرات التشغيلية اخلاصة بو، ويشارك يف نفس الوقت احلاسوب اخلادم يف بعض التطبيقات وادلوارد، 
  .بغرض ربقيق تشغيل فّعال

  شبكة النظير للنظير(Peer to Peer Network) : 
اإلمكانيات والقدرات، حيث  ىذا النوع من الشبكات متساوية ومتكافئة مجيع أجهزة احلاسوب ضمن تكون

اّليت تطلبها  التطبيقات( الربامج، والزبون معاً، ذلك بتوفَت ادلوارد )ادلعلومات، بدور اخلادم يقوم أن جهاز يستطيع كل
 إمكانية طلب موارد معينة من ىذه األجهزة. احلواسيب األخرى ادلتصلة بالشبكة، ويف نفس الوقت

 ائي للشبكة: التصنيف على أساس التركيب البن  .ج 
 :2ظلّيز ضمن ىذا التصنيف ثبلث أنواع من الشبكات، ىي

  الشبكة النجمية(Star Network) : 
الشبكة، وتفيد  من أجهزة مرتبطة دبوزع مركزي، وتأخذ شكل صلمة، ومن ىنا جاء اسم النجمية الشبكة تتشكل

لبيانات إاّل من خبلل احلاسوب ادلزود ادلركزي، حيث ال ميكن نقل ا الشبكة يف تنفيذ أنشطة األعمال باألسلوب
 ادلوجود مثبل يف ادلكتب الرئيسي للمؤسسة. 

وأي عطل يف أي جهاز ال  النجمية ىو أّن عزل أي جزء من الشبكة ال يؤثر على باقي األجزاء، الشبكة مزايا ومن
تراسل البيانات ومزايا تطبيق  ةسهول إذل يؤثر على عمل ادلؤسسة، باستثناء عطل ادلزود أو ادلوزع ادلركزي، باإلضافة

 األسلوب ادلركزي يف إدارة موارد البيانات.
                                                           

 أنظر: - 1
 .571مرجع سبق ذكره، ص، التسويق باإلنًتنت والتجارة اإللكًتونيةطارق طو،  -
 .88مرجع سبق ذكره، ص وسام مهيبل، -

 أنظر: - 2
 .169-167ص صمرجع سبق ذكره  سعد غالب ياسُت، -
 .171-171صص مرجع سبق ذكره، ناصر خليل،  -
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  الشبكة الحلقية(Ring Network) : 
 اذباه يف البيانات حلقة دائرية مغلقة، تسمح بانتقال شكل على ببعضها ادلتصلة احلواسيب من رلموعة عن عبارة وىي

أن ىذه الشبكة ال تعتمد على حاسوب مركزي واحد من حاسوب إذل احلاسوب اّلذي يليو، ويعٍت ذلك 
مركزي  إذل ربكم ادلؤسسات اّليت ال ربتاج يف تستخدم وذلذا يف الشبكة النجمية، ىو احلال كما مزود( )حاسوب
 والعمليات اّليت تتم يف أقسام ووحدات وفروع ادلؤسسة. وسبتاز الشبكة احللقية بقلة التكلفة لوجود خط باألنشطة

وىي غَت زلدودة دبساحة جغرافية، وميكن إضافة أجهزة أخرى على الشبكة  حلقة، ى شكلرئيسي واحد عل
بسهولة وبدون زبطيط مسبق. أّما عيوهبا، فإّن تعطل خطوط االتصال يؤدي إذل تعطل الشبكة، إالّ يف حالة وجود 

 خط اتصال بديل عن اخلط ادلتعطل.
  الشبكة الخطية(Bus Network) : 

 طي، وبنيتها أسهل وأبسط بنية مقارنة بالشبكات األخرى، فهي تتألف من خط اتصال وحيد تتصل بوىي شبكة الناقل اخل
كل األجهزة ادلرتبطة بالشبكة، حيث يستطيع أي جهاز أن يرسل إذل جهاز آخر، وتنتقل ىذه الرسالة إذل كافة األجهزة 

يكون ادلرسل يف ىذه اللحظة ىو ادلسيطر على الشبكة حىت ادلوجودة على الشبكة، ولكن ال يستطيع قراءهتا إاّل ادلرسلة لو، و 
 .وسبتاز ىذه الشبكة بتكلفتها القليلة مقارنة مع األظلاط الشبكية األخرى، ينتهي من عملية اإلرسال

 اإلنترنت: -2.2
شبكة  احلديثة، واإلنًتنت وليدة ىذه التكنولوجيا، وىي تكنولوجية وسائل تتطلب اإللكًتوين االتصال عملية إنّ 

كما  مفتوحة ومتاحة للجميع دون استثناء، وميكن النفاذ إليها من كل مكان يف العادل دون أدىن اعتبار للحدود اجلغرافية،
أّّنا تؤمن االتصال والتفاعل، وربقق اجمللس االفًتاضي ألي طرفُت متصلُت عربىا، حىت أضحت سوقًا عامة يلتقي فيها 

 األفراد وادلؤسسات.
 اإلنترنت:نشأة  -1.2.2

 من نشأت اإلنًتنت كفكرة يف ظل التحوالت االسًتاتيجية اّليت عرفتها الواليات ادلتحدة األمريكية يف الستينات
 الواليات قامت حيث وعلمية شلثلة يف وزارة الدفاع واجلامعات األمريكية، عسكرية وجذور أسس على وذلك العشرين، القرن

تكون  وقامت بالتخطيط دلشروع شبكة اتصال من احلواسيب، مراكز أحباث، بأربعة عالدفا  وزارة بربط األمريكية ادلتحدة
اّليت كانت  ،ARPANET"، فنشأت أّول شبكة باسم "أربانت 1آمنة وال ميكن قطعها يف حالة نشوب حرب زلتملة

 الواليات ادلتحدة األمريكية.  يف ادلناطق من قليل عدد يف تربط رلموعة قليلة من احلواسيب
 (USNSF) األمريكية ادلتحدة للواليات للعلوم الوطنية منتصف الثمانينات من القرن العشرين أنشأت ادلؤسسة يفو 

 مجيع يف الصغرى الشبكات لًتبط واتسعت ،(ARPANET) يف ، اعتمدت التكنولوجيا ادلستعملة(NSF)مسيت  شبكة

                                                           
 .9، ص1996، العربية لعلوم احلاسب(، القاىرة: 2)ط شبكة اإلنًتنتهباء شاىُت،  - 1
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 بشكل باالتساع (NSF)للعلوم ومشاركتها، بدأت شبكة  الوطنية وسبويل من ادلؤسسة األمريكية، ادلتحدة الواليات أضلاء

 .1اخلاصة والصناعات والدوائر احلكومية وادلعاىد واجلامعات البحث مؤسسات يف احلواسيب أالف بُت كبَت تربط
 ظلو ىذا الوليد العمبلق قررت الواليات ادلتحدة األمريكية وقف دعمها احلكومي وادلارل دلشروع ونظرًا لتسارع

مفتوحاً ومتاحاً للعموم  فصار بذلك الوصول للشبكة الشبكة، ىذه يف االستثمار قطاعات مجيع أمام الباب فاربة نت،اإلنًت 
اّلذي ما إن جرهبا حىت  بدأ االستغبلل التجاري القرن العشرين طبيعيُت ومعنويُت، ومنذ بداية التسعينات من أشخاص من

بحت اإلنًتنت قناة تسويقية شلتازة نظرًا النتشارىا وسهولة الوصول لعدد ، حيث أص2حقق ظلواً ىائبًل فاق كل التصورات
ىائل من الفئات ادلستهدفة من خبلذلا، إضافة لقلة كلفتها وتعدد التطبيقات ادلساندة ذلا، فهي تؤثر على االسًتاتيجيات 

 .3ن من ناحية أخرىالتسويقية للمؤسسات العاملة على اإلنًتنت من ناحية، وعلى اذباىات وتوجهات الزبائ
 مفهوم اإلنترنت: -2.2.2
أو االتصال  ، ويعٍت البينية(Interconnexion) مصطلح من ومشتق (Inter) األول ،شقُت ذات كلمة اإلنًتنت، لغة:

كة أو الشب الشبكة البينية ىي فاإلنًتنت وبذلك ،4الشبكة ويعٍت (network)، ومشتق من مصطلح (net)والثاين  الربط. أو
  .5ادلرتبطة فيما بينها

عادلية تربط بُت عدد ال متناه من احلواسيب، إّما عن طريق خطوط  ىي: "شبكة اتصاالت اإلنًتنت اصطبلحاً، أّما
 .6اذلاتف أو األقمار الصناعية، على مدار الساعة

يت ميكن أن تتصل بعضها "شبكة من الشبكات ادلتداخلة اّليت تضم عدداً كبَتاً من احلواسيب الّ  كما تعّرف بأّّنا:
خاضعة  غَت دولية واسعة النطاق، "شبكة فهي: .7"(TCP/IP)ببعض يف كافة أضلاء العادل، باستخدام بروتوكول اإلنًتنت 

  .8ألي ربكم مركزي، تضم بداخلها رلموعة من الشبكات احلاسوبية اخلاصة والعامة، منتشرة يف مجيع أضلاء العادل"
 ا استخبلص اآليت:وشلّا تقدم عرضو، ميكنن

 اإلنًتنت رلموعة من احلواسيب ادلرتبطة فيما بينها يف شكل شبكات؛ 
 تنتقل البيانات من حاسوب إذل آخر عرب شبكة اإلنًتنت وفقاً جملموعة من الربوتوكوالت؛ 

                                                           
، اجلزائر بوالية وادلتوسطة الصغَتة أثر استخدام تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال على أداء ادلؤسسات الصغَتة وادلتوسطة: حالة ادلؤسسات ،شوقي شادرل - 1

 .19-18، ص ص2008، كلية احلقوق والعلوم االقتصادية، جامعة ورقلة: اجلزائراجلزائر:  مذكرة ماجستَت غَت منشورة، 
 .39، ص2007، ، عمان: دار احلامد للنشر والتوزيععقود التجارة اإللكًتونية: عقد البيع عرب اإلنًتنت زريقات،خالد  عمر - 2
 .60مرجع سبق ذكره، صيوسف حجيم سلطان الطائي، ىاشم فوزي دباس العبادي،  - 3
 .36مرجع سبق ذكره، ص زريقات،خالد  عمر - 4
 .170، ص2007، مؤسسة شباب اجلامعة اإلسكندرية: ،االقتصاد الصناعي والتجارة اإللكًتونية زلمد إبراىيم عبد الرحيم، - 5
 .36مرجع سبق ذكره، ص زريقات،خالد  عمر - 6
 .56مرجع سبق ذكره، صيوسف حجيم سلطان الطائي، ىاشم فوزي دباس العبادي،  - 7
 .127مرجع سبق ذكره، ص مسَت أمحد، زلمد - 8

https://fac.umc.edu.dz/droit/bib/pagesbib/auteur.php?id_livre=17284
https://fac.umc.edu.dz/droit/bib/pagesbib/auteur.php?id_livre=17284
https://fac.umc.edu.dz/droit/bib/pagesbib/auteur.php?id_livre=17284
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 ليس ىناك ىيئة مركزية تتحكم يف زلتويات اإلنًتنت؛ 
 .ميكن لكل القطاعات االستفادة من خدمات اإلنًتنت 

 :1عليو، ميكن القول أّن شبكة اإلنًتنت تتسم دبجموعة من اخلصائص، نستعرضها فيما يليو 
 اإلنًتنت ىي الشبكة األوسع واألكثر استخداماً يف العادل، فهي شبكة الشبكات؛ 
 عادلية يتعامل معها مستخدمون من سلتلف دول العادل، وبالتارل فهم شبكة ألّّنا نظراً  رلهولُت: مستخدمو الشبكة 

 رلهولون لبعضهم البعض؛
 بزيادة عدد ادلستخدمُت، فهذا العدد ال ميكن  ال ينخفض غَت زلدودة: ويقصد بذلك أّن أداء الشبكة قدرات ذات

 التحكم فيو؛
 ملكية اإلنًتنت ىي ذبارية وعامة يف نفس الوقت، فبل يوجد مؤسسة أو جهة معّينة تدعي ملكيتها لئلنًتنت؛ 
 فإذا ما أضيفت شبكات جديدة أو أزػلت شبكات عنها، فإّن البقية مستمرة يف  لعالية،ا بادلرونة اإلنًتنت تتصف

 عملها وأدائها؛
 اإلنًتنت وسيلة تفاعلية وليست مثل التلفزيون واإلذاعة والصحف، فهي ربقق اتصاالت ذات اذباىُت؛ 
 جديدة للتسويق اإلنًتنت ذبعل ادلستخدمُت شركاء فاعلُت يف العمليات االتصالية دبا يصنع قواعد. 

 خدمات اإلنترنت: -3.2.2
نذكر  ستخدميها العديد من اخلدمات،فهي تقدم دل االتصاالت، عصر يف تكنولوجياً  إبداعاً  اإلنًتنت شبكة تعترب

 :2أعلها فيما يلي
 ـ ب أو ما يطلق عليو اسم الويب، وىو الشبكة العنكبوتية العادلية اّليت يرمز ذلا اختصارا اإللكتروني: النسيج

"www"اإلنًتنت،  شبكة يف ، والويب من الناحية التقنية ىو رلموعة من األجهزة ادلتصلة بعضها ببعض وادلندرلة
 ادلتحركة، الرسوم للعرض مثل: سلتلفة الوسائط ادلتعددة، اّليت تضم تكنولوجيات استخدام على القدرة الويب وميتلك
وىي ادليزة اّليت جعلتو وسيلة إعبلنية لو القدرة على جذب  الصوت، الفيديو، باإلضافة إذل النصوص، الصور،

 وإقناع الزبون باقتناء سلتلف ادلنتجات اّليت تعرضها ادلؤسسة؛
                                                           

 أنظر: - 1
 .63مرجع سبق ذكره، صدباس العبادي،  يوسف حجيم سلطان الطائي، ىاشم فوزي -
 .58مرجع سبق ذكره، صإبراىيم قنديلجي، عبلء الدين عبد القادر اجلنايب،  عامر -
 .39مرجع سبق ذكره، صكاوجة،  بشَت -

 أنظر: - 2
 .241-240، ص ص2012، ، القاىرة: ادلركز القومي لئلصدارات القانونيةالتسويق اإللكًتوينيوسف حسن يوسف،  -
 .456مرجع سبق ذكره، صإبراىيم قنديلجي، عبلء الدين عبد القادر اجلنايب،  امرع -
 .129-128مرجع سبق ذكره، ص ص مسَت أمحد، زلمد -
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  :يتم نقل ادللفات ادلتوفرة على شبكة اإلنًتنت من حاسوب إذل آخر باستخدام بروتوكول خدمة نقل الملفات
وتكمن أعلية ىذه اخلدمة يف نقل ادللفات الكبَتة اّليت يعجز  ، وتكون يف الغالب دون مقابل،(FTP) نقل ادللفات

 الربيد اإللكًتوين عن نقلها، فهذا الربتوكول ميكن لو أن يتعامل مع أي نوع من ادللفات؛
 تسمح  حيث اإلنًتنت، شبكة على ادلوجودة اخلدمات من أىم خدمة الربيد اإللكًتوين تعترب اإللكتروني: البريد

ويتميز الربيد االلكًتوين عن الربيد إلكًتونية وملفات بُت شخصُت أو أكثر، ال واستقبال رسائل ىذه اخلدمة بإرس
 العادي بعّدة شليزات كالسرعة والتكلفة يف االتصال، أمن وحفظ الرسائل، السرية يف االتصال ...إخل؛ 

 باسم األخبار رلموعات تعرف األخبار: مجموعات "Usenet،" حول مواضيع معّينة،  لرسائ تقوم بتوزيع حيث
 وتوجد الكثَت من ىذه اجملموعات على اإلنًتنت تناقش كل واحدة موضوع معُّت؛

  :أيًّا كان  االتصال ادلسموع وادلرئي، إضافة إذل ادلقروء مع رلموعة من األشخاص يتيح ىذا النظامنظام المحادثة
  لزبائن بغض النظر عن موقعهم اجلغرايف؛موقعهم يف العادل، وبذلك مينح قدراً عالياً من التفاعلية مع ا

 :للبث الصويت باذباىُت عرب اإلنًتنت، ويسمح ىاتف اإلنًتنت لؤلفراد وادلؤسسات من  خدمة ىي هاتف اإلنترنت
 استخدام خدماتو بسهولة.

 اإلنترانت: -3.2
يف ادلؤسسة،  ت بُت العاملُتتقوم العديد من ادلؤسسات اليوم باالذباه ضلو شبكات اإلنًتانت كأداة دلشاركة ادلعطيا

 .1وتعمل ىذه الشبكة بنفس أسلوب عمل اإلنًتنت، إال أن اإلنًتانت ىي شبكة خاصة وغَت متاحة لدخول العامة

 مفهوم اإلنترانت: -1.3.2
موقع واحد أو يف مواقع  موظفي ادلؤسسة نفسها، سواًء كانوا يف رلموعة تربط، زللية داخلية شبكة ىي اإلنًتانت

 سطح ة، من أجل تسهيل االتصال وتسَت عملهم من خبلل ادلتصفح، حيث سبنح اإلنًتانت واجهة موحدة علىسلتلف
  .2ادلؤسسة داخل ادلعلومات ومشاركة لتقاسم سهلة وسيلة وىي ادلستعملُت، الكمبيوتر لكل
لتكاليف، كما أّّنا توفر سبتاز بتوفَتىا للوقت والسرعة واالقتصاد يف ا اإلنًتانت شبكة أنّ  القول ميكننا وعليو،

االستقبللية والكفاءة وادلرونة وتوفَت خدمات شبكة اإلنًتنت، وتساىم يف إثراء بيئة ادلعلومات يف ادلؤسسة اّليت يتم 
تقامسها بشكل فوري من قبل مجيع أقسام ادلؤسسة وعماذلا، مع إمكانية استخدام اإلنًتانت يف عقد ادلؤسبرات االفًتاضية 

 ؤسسة مهما كانت مواقعهم اجلغرافية.بُت عمال ادل

                                                           
 .173مرجع سبق ذكره، صناصر خليل،  - 1
 .18مرجع سبق ذكره، ص شوقي، شادرل - 2
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 إدارة هبا الشبكة الداخلية على العاملُت يف ادلؤسسة فقط، عن طريق كلمة مرور، اّليت تزودىم إذل الدخول ويقتصر
، بواسطة ما 1اإلنًتنت الدخول أو الوصول ذلذه ادلعلومات، كوّنا زلمية شبكة مستخدمو يستطيع ال بينما ادلؤسسة،

 ".(pare-feu)النار  يسمى بـ "جدار
 "نظام للحماية يوضع بُت الشبكة الداخلية للمؤسسة وبُت الشبكات أنّو:بجدار النار )حائط ادلنع(  تعريف وميكن

 ومن صفاهتا، اخلارجية دبا فيها اإلنًتنت، مزود بربرلية خاصة تؤمن لو اعًتاض كل حزمة رسائل سبر بُت شبكتُت، وتفحص
 .2واالخًتاق الدخول زلاولة من سلولة غَت منها رسالة أي رفض مث

 :3جدار النار )حائط ادلنع( بدرجة أساسية إذل توفَت اجلانب األمٍت، غَت أنّو يقدم خدمات أخرى، مثل ويهدف
 تقدًن إحصاءات حول حركة ادلستخدمُت والزبائن من الشبكة وإليها؛ 
  الزبائن؛ربديد اخلدمات اّليت يطلبها ويرغب فيها ىؤالء ادلستخدمُت و 
 ربديد ورصد األعمال والتصرفات ادلشبوىة اّليت ميارسها بعض ادلستخدمُت؛ 
  بناء تصور متجدد بالتعديبلت الضرورية على سياسات وإجراءات األمن، يف ضوء ما يكشفو جدار النار، ويف

 ضوء مستوى صموده أمام زلاوالت االخًتاق والتخريب ادلتعمد.
ميكنو إعاقة ومنع مجيع زلاوالت الدخول إذل الشبكة احملمية هبذا اجلدار الناري، وعلى العموم فإّن جدار النار 

ذلك من خبلل التحكم يف مجيع ادلستخدمُت الذين يدخلون إذل شبكة اإلنًتنت ومنعهم من الوصول إذل حاسوب/ 
 حواسيب زلددة.

 مزايا اإلنترانت: -2.3.2
 :4يلي تتمثل مزايا الشبكات الداخلية )اإلنًتانت( فيما

 احلصول على ادلعلومات يف الوقت احلقيقي أو فور حدوث احلدث ادلتعلق هبا؛ 
  ،والتنسيق بُت سلتلف أقسام ادلؤسسة وفروعها؛رفع كفاءة عملية االتصال وازباذ القرار 
 ادلساعلة يف زيادة تلقائية العمليات األمر اّلذي يسهم يف تسريع عملية التشغيل؛ 
 وادلنتجات يف  بالعمل ادلتعلقة اإلرشادات وتقدًن وادلعرفة، ونشر الوعي التدريب، عمليات إلجراء فّعالة وسيلة ىي

 ادلؤسسة؛
 مشاركة مصادر الشبكة من طابعات وأجهزة الفاكس وغَتىا؛ 
  تساىم يف زبفيض التكاليف وتوفَت الوقت؛ 
 .تساعد اإلنًتانت يف عمليات ادلراقبة والتحكم باألجهزة والعاملُت يف ادلؤسسة 

                                                           
 .57، ص2006، ، عمان: دار ادلناىج للنشر والتوزيعإللكًتونيةاألعمال ا سعد غالب ياسُت، بشَت عباس العبلق، - 1
 .459مرجع سبق ذكره، صإبراىيم قنديلجي، عبلء الدين عبد القادر اجلنايب،  عامر - 2
 .370ص ،2012، (، عمان: دار وائل للنشر والتوزيع4)ط التسويق اإللكًتوين: عناصر ادلزيج التسويقي عرب اإلنًتنتأمحد أبو فارة،  يوسف - 3
 .47ص، 2012، ، عمان: دار احلامد للنشر والتوزيعإدارة تكنولوجيا ادلعلوماتخضر مصباح الطيطي،  - 4
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 اإلكسترانت: -3.2
اخلارجي  شبكة إنًتانت مفتوحة على احمليط نتاج التزاوج كل من اإلنًتنت واإلنًتانت، فهي اإلكسًتانت تعد

بالنسبة للمؤسسات ادلتعاونة معها، واّليت ذلا عبلقة بطبيعة نشاطها، حبيث تسمح لشركاء أعمال ادلؤسسة بادلرور عرب 
شركاء األعمال، موردين أو موزعُت أو عمبلء أو مراكز أحباث ذبمعهم شراكة العمل يف اجلدران النارية، وقد يكون ىؤالء 

 .1مؤسسة واحدة ...إخل
 من موردين وموزعُت وزبائن وشركاء اخلارجية األطراف ومع فروعها جبميع ادلؤسسة بربط اإلكسًتانت شبكة وتقوم

 وشروط التجارية، سام معلومات معّينة زبص التبادالتبطريقة سريعة وفّعالة، هبدف التنسيق واالتصال واقت ذباريُت
 ادلنشورة على الشبكة. ادلعلومات من وغَتىا التسعَت، ونظام التخزين، ومستويات الصفقات،

الشبكة  وذلك ألنّ  شبكة اإلكسًتانت تقنيات احلماية، ويتطلب الدخول إليها استخدام كلمة ادلرور، يف وتستخدم
 شبكة اّليت سبلك ادلؤسسة ربدد العملية، الناحية . ومنلعام كما ىو احلال يف شبكة اإلنًتنتغَت موجهة إذل اجلمهور ا

 يسمح ذلم بالدخول إذل الشبكة ونوع الدخول ادلسموح بو. الذين األفراد اإلكسًتانت
وين للبيانات اخلارجية( ىي تكنولوجيا متطورة عن نظام التبادل اإللكًت  ادلؤسسة )شبكة اإلكسًتانت أنّ  القول وميكن

"EDI،" " ألّن كبلعلا يؤمن االتصال مع احمليط اخلارجي للمؤسسة، لكن اإلكسًتانت على عكسEDI اّلذي يعاجل "
البيانات وادلعلومات دبا فيها األشكال، األصوات،  أشكال مجيع مع تتعامل أن اإلكسًتانت تستطيع مسبقة، بأظلاط البيانات

 .2الصور واألفبلم
، تساعد شبكة اإلكسًتانت ادلؤسسة على امتبلك ادليزة التنافسية إذا مت استخدام موارد وقدرات عبلوة على ذلك

 ومرونة تلقائية وتوفَت الشبكة بطريقة كفؤة وفّعالة، ألّّنا تساىم يف زيادة فعالية األعمال من خبلل ربسُت جودة األنشطة

 :4ذل جانب ذلك، ىي. إ3ادلختلفة للمستفيدين الفوري مع الفئات لبلتصال عالية
 أداة قادرة على زيادة فاعلية العمليات التشغيلية والصفقات؛ 
  عامل مهم يف زبفيض التكاليف من خبلل تدفق ادلعلومات، والسرعة يف نقلو، وادلقدرة على توفَت ادلرونة والعمق

 يف عملية التزويد؛
 ادلعلومات اخلاصة بُت الشركاء مع بعضها،  تتميز ىذه الشبكة بأّّنا توفر األمن ادلطلوب داخل الشبكة لتبادل

 ووضع الصبلحيات يف تبادل ىذه ادلعلومات بينهم؛
 .كما تسمح ىذه الشبكة بتبادل احلجم الكبَت من البيانات وادلعلومات بُت األطراف ذوي العبلقة 

                                                           
 .21مرجع سبق ذكره، ص شوقي، شادرل - 1
 .171مرجع سبق ذكره، ص سعد غالب ياسُت، - 2
 .65مرجع سبق ذكره، ص سعد غالب ياسُت، بشَت عباس العبلق، - 3
 .42سبق ذكره، صمرجع كاوجة،  بشَت - 4
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 :1وما ذبدر اإلشارة إليو، ىو أّن شبكات اإلكسًتانت تنقسم إذل األنواع اآلتية
 بغرض تربط ىذه الشبكات مستودعات التخزين الرئيسية مع ادلستودعات الفرعية التزويد: ترانتإكس شبكات 

 الطلبيات رفض احتمال للمحافظة عل كمية ثابتة من البضائع يف ادلستودعات، وبالتارل تقليل آلياً، العمل تسيَت
 م يف ادلخزون؛للعديد من اخلدمات األخرى ادلتعلقة بالتحك إضافة ادلستودع، عجز يف بسبب

 :تقدم ىذه الشبكات لبعض أو كل ادلتعاملُت خدمة الطلب اإللكًتوين وتسوية  شبكات إكسترانت التوزيع
 وما إذل ذلك من خدمات أخرى؛ وادلواصفات التقنية، اجلديدة ادلنتجات بقوائم الدائم التزويد مع آلياً، احلسابات

 :مؤسسات الصغَتة والكبَتة فرصًا متكافئة يف رلال البيعسبنح ىذه الشبكات لل شبكات إكسترانت التنافسية 
 الفنية وادلواصفات والشراء، ذلك من خبلل الربط فيما بينها وسبكينها من تبادل وتناقل ادلعلومات اخلاصة باألسعار

 يرفع من مستوى اخلدمة ويعزز جودة ادلنتجات ويقضي على االحتكار؛ شلّا للمنتجات، الدقيقة
 دلن ليس لو احلق بالولوج إذل إنًتانت  تسمح بتوفَت الوثائق وادلعلومات المعلومات: إيصال تإكستران شبكات

 ادلؤسسة؛
 :تسمح للمستخدمُت اخلارجيُت بتبادل الرسائل والرسومات واألشكال  شبكات إكسترانت العمل الجماعي

 البيانية وغَتىا مع ادلستخدمُت الداخليُت؛
 :بإجراء ادلعامبلت ادلالية فيما بُت ادلؤسسات بأمان وموثوقية. تسمح شبكات إكسترانت المعامالت 

 واإلكسًتانت: اإلنًتانت، بُت اإلنًتنتادلوجودة ويوضح اجلدول ادلوارل الفروقات األساسية 

 الموجودة بين اإلنترنت، اإلنترانت واإلكسترانت(: أهم الفروقات 05الجدول رقم )
  (Extranet)اإلكسترانت   (Interanet)انت اإلنتر   (Internet)اإلنترنت  الفروقات

ملكية مشًتكة بُت رلموعة  ملك للمؤسسة اّليت تستضيفو غَت شللوك ألحد ادللكية
 مؤسسات ذات العبلقة

عام )أي شخص يستطيع  طبيعة الوصول
 الوصول إليو(

خاص )وصول األشخاص 
 شبو عام ادلسموح ذلم فقط(

 العاملُتاستخدام  اجلمهور العام ادلستخدمون
 بادلؤسسة

 استخدام من ذوي العبلقات
 مع ادلؤسسة

مواضيع ومعلومات ػلتوي على  احملتوى
 سلتلفة ومتعددة

مواضيع ومعلومات ػلتوي على 
 خاصة بادلؤسسة

ومعلومات  مواضيع على ػلتوي
مشًتكة بُت رلموعة مؤسسات 

 ذات العبلقة 

                                                           
 أنظر: - 1

  .79، ص2008، اإلسكندرية: ادلكتب اجلامعي احلديث، البيع والشراء عرب اإلنًتنتزلمد الصَتيف،  -
 .93مرجع سبق ذكره، ص وسام مهيبل، -
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 االتصال التسويقي اإللكتروني: -3
تسويقي اإللكًتوين على رلموعة من العناصر اّليت تتفاعل وتتكامل معًا لتحقيق األىداف االتصال ال يشتمل

 الًتوغلية للمؤسسة يف إطار الفلسفة التسويقية السائدة، تسمى "مزيج االتصال التسويقي اإللكًتوين".

 التسويق عبر الموقع اإللكتروني: -1.3
فاعلة ألي مؤسسة تطبق مفهوم التسويق اإللكًتوين يف أنشطتها تروغلية أساسية و  أداة اإللكًتوين ادلوقع يعترب

التسويقية، وعلى العموم فإّن طرح ادلؤسسة دلنتجاهتا على ادلوقع، والًتويج ذلا عرب صفحاتو، واستخدام ادلوقع كمنفذ توزيع 
 لتلك ادلنتجات، يتطلب من الناحية الًتوغلية أمرين أساسيُت، علا:

 ئم؛إنشاء موقع إلكًتوين مبل 
 .الًتويج الناجح والفّعال ذلذا ادلوقع 

 إنشاء الموقع اإللكتروني: -1.1.3
 ، يتم تصميمها وصيانتها وربديثها بشكل دائم ومستمر من قبل1اإللكًتوين ىو رلموعة صفحات إلكًتونية ادلوقع

يتمكن كل حاسوب متصل  حبيثدبثابة مؤشر دلكان ادلوقع،  يعد إلكًتوين، عنوان موقع كل ويتضمن ادلؤسسات، أو األفراد
 بالشبكة من الوصول إليو.

تسهم كل مرحلة يف جودة ادلوقع وجاذبيتو  متعاقبة، حبيث مراحل بثبلثة اإللكًتونية ادلواقع إنشاء عملية وسبر
  :2للمستخدم، وتتمثل ىذه ادلراحل فيما يلي

  :د ادلصمم باخللفية ادلبلئمة لبناء ادلوقع دبا وتعد ادلرحلة األىم يف آلية تصميم ادلواقع، حيث تزو مرحلة التحليل
 يتناسب مع مستخدميو من اجلمهور ادلستهدف، وتتضمن ىذه ادلرحلة:

 ربديد اجلمهور ادلستهدف؛ 
 وضع األىداف اّليت يسعى ادلوقع لتحقيقها: أىداف بيعية، تروغلية، تأثَت على الرأي العام وغَتىا؛ 
 فحات اإللكًتونية اّليت تعكسها داخل ادلوقع.صياغة تلك األىداف حىت ميكن تصميم الص 
 :وسبثل ادلرحلة الثانية يف اآللية، وتتضمن ثبلثة خطوات متتابعة، وىي: مرحلة التصميم 

 ات، اإلحصائيات،الرسوم ة،الكتابي وصكالنص ًتونية،اإللك صفحاتو بُت ادلوقع اسيضمه اّليت اتاحملتوي ديدرب 
 واّليت تشمل معلومات وصور ادلنتجات، أسعارىا، طرق السداد، منافذ البيع، وغَتىا؛

  ربديد ىيكل ادلوقع، دبعٌت ربديد شكل ومكونات العناصر اّليت ستظهر لزائر ادلوقع، وكذلك مواقع الربط
(Liens)أي ادلواقع ادلرتبطة بادلوقع، حبيث ميكن الدخول إليها من خبللو؛ ، 
 ط ربديد الوسائ(Media) .ادلستخدمة يف ادلوقع  

                                                           
1
 - Émilie Courts, e-marketing & e-commerce: Doper ses ventes pas à pas, Paris: Vuibert, 2015, p. 111. 

 .454، ص2002، ، اإلسكندرية: دار ادلعارف للنشر والتوزيعالتسويق والتجارة اإللكًتونيةطارق طو،  - 2

https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=%C3%89MILIE+COURTS&text=%C3%89MILIE+COURTS&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
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 :وتعد ادلرحلة األخَتة لآللية، وتتضمن ما يلي: مرحلة البناء 
 وتشمل األيقونات  داخل ادلوقع، التجول يف تستخدم اّليت ادلكونات بناء(Icones)شريط األدوات ، (Barre 

d’outils) أزرار التعامل ،(Boutons)مث اختبارىا قبل إطبلق ادلوقع؛ ، 
 ة برنامج ادلوقع كتاب(HTML ).حىت ميكن التعامل معو على اإلنًتنت 

 ويلخص الشكل ادلوارل ادلراحل الثبلث إلنشاء ادلواقع اإللكًتونية:

 (: آلية إنشاء مواقع المؤسسات على اإلنترنت00الشكل رقم )
 

 

 

 

 

 

 .453، ص2002، ندرية: دار ادلعارف للنشر والتوزيع، اإلسكالتسويق والتجارة اإللكًتونيةطارق طو، : المصدر

 ترويج الموقع اإللكتروني: -2.1.3
 ترويج ادلوقع اإللكًتوين للمؤسسة نقطة البداية لًتويج منتجاهتا، ويف ىذا الصدد صلد أّن ىناك طريقتُت ميثل

 رئيسيتُت لًتويج ادلوقع اإللكًتوين للمؤسسة، وعلا:
 الترويج خارج الخط: .أ 

 :1اإللكًتوين يف البيئة التقليدية من خبلل للموقعويج يتم الًت 
  إضافة عنوان ادلوقع إذل كافة ادلطبوعات اّليت ربمل اسم ادلؤسسة وشعارىا، كبطاقات العمل وإيصاالت البيع

 والفواتَت واإلصدارات الصحفية؛
 ربيدية ادلباشرة؛وضع عنوان ادلوقع يف مكان بارز على الكتالوجات الورقية للمؤسسة أو رسائلها ال 
 يف تلك  ادلنتجات اّليت تبيعها ادلؤسسة تشمل عبوات أو أدلة استخدام يتم إدراج عنوان ادلوقع اإللكًتوين إذا كانت

 ادلواد؛
 .إذا كان اذلاتف اخلاص بادلؤسسة بو خاصية االنتظار، ميكن اإلعبلن عن عنوان ادلوقع يف رسالة االنتظار 

                                                           
 .268مرجع سبق ذكره، ص مسَت أمحد، زلمد - 1

 مرحلة التصميم مرحلة التحليل مرحلة البناء

ربديد اجلمهور 
 ادلستهدف

 وضع األىداف

 صياغة األىداف

 ربديد احملتوى

ربديد اذليكل 
 والوسائل

 ربديد الوسائط

بناء الوسائط 
 واختبارىا

 كتابة برنامج
 ادلوقع
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 الترويج على الخط:  .ب 
ادلؤسسة بإنشاء موقع إلكًتوين دون نشاط تروغلي ذلذا ادلوقع، يعد غَت كاف، ألنّو سيبقى سلفياً وال ميكن  إّن قيام

 :1الوصول إليو بسهولة إالّ عن طريق الصدفة، ومن أكثر الوسائل استخداماً يف ترويج ادلواقع اإللكًتونية ما يلي
 :محركات البحث  

وين ىو القيام بتسجيلو يف زلركات البحث ادلشهورة، ذلك أّن أغلب طريقة لًتويج ادلوقع اإللكًت  إّن أحسن
ادلتسوقُت على الشبكة ػلاولون الوصول إذل ادلنتجات اّليت يرغبون يف شرائها عن طريق زلركات البحث، فهذه 

بيع ىذه احملركات تقًتح عليهم أكثر من بديل، وىذه البدائل ما ىي يف احلقيقة إاّل مواقع ادلؤسسات ادلختصة يف 
وتقدم معظم زلركات البحث خاصيتُت للبحث، علا: البحث العادي، والبحث ادلتقدم، ومن األمثلة  ادلنتجات.

 ، ...إخل.Yahoo ،Google ،Bingعلى زلركات البحث، صلد: 
مكانة عالية دلوقعها ضمن زلركات البحث، ويقصد بذلك أن  كما تسعى مجيع ادلؤسسات إذل احلصول على

ع ضمن ادلواقع األوذل اّليت تظهر للزبون عندما يقوم بالبحث عن مواضيع أو منتجات ذات عبلقة يكون ادلوق
بادلؤسسة، فظهور ادلوقع يف أوائل قائمة نتائج البحث، غلعلو أكثر رواجاً، ويزيد من إمكانية الوصول إليو، ومن مث 

  .زيادة احتمال شراء الزبائن من ىذا ادلوقع
  :الفهارس 

ادلنتشرة على اإلنًتنت، واّليت سبكن الزبون اإللكًتوين من الوصول إذل ( Annuaires)د من الفهارس ىناك العدي
ادلنتجات اّليت يريدىا من خبلل تتبع تسلسل موضوعات الفهرس، وكذا االطبلع على سلتلف البدائل اّليت يطرحها 

 ادلتنافسون عرب الشبكة.
ع إذل فئات، حبيث ينتمي كل موقع إذل فئة أساسية يقوم الزبون على تصنيف ادلواق وتعتمد آلية عمل الفهارس

بالبحث ضمنها، والفئة تعرب عن اختصاص واىتمامات ادلوقع. وعليو، فإّن النتائج اّليت توفرىا الفهارس أكثر دقة 
موقع و  "Look Smartموقع "ومن أشهر الفهارس على اإلنًتنت  .من تلك اّليت توفرىا زلركات البحث

"Yahoo"، موقع " اوكذSnap". 
  :قنوات المشاهدة يوتوب 

 تقوم ادلؤسسات بإعداد برامج الفيديو )يوتوب( للتعريف دبوقعها ومنتجاهتا على حد سواء.
                                                           

 أنظر: - 1
 .12، ص2016، اإللكًتونيةطارق عبد الوىاب أنور، مقدمة يف التسويق اإللكًتوين، القاىرة: مكتبة إيداع  -
 .164، ص2010، عمان: دار اإلعصار العلمي للنشر والتوزيع، التسويق اإللكًتوينمسر توفيق صربة،  -
، مذكرة ماجستَت غَت منشورة، التسويق اإللكًتوين ودوره يف زيادة القدرة التنافسية: دراسة حالة مؤسسة جواب، فرع اتصاالت اجلزائرشارف،  نور الدين -

 .93، ص2008اجلزائر: كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيَت، جامعة سعد دحلب، 
 .279-277صمرجع سبق ذكره، ص  أمحد أبو فارة، يوسف -
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  :المنتديات 
تقوم ادلؤسسة بالتعريف دبوقعها من خبلل مشاركتها يف ادلنتديات العامة أو ادلتخصصة، واّلذي غالبًا ما يكون 

 رلانياً.
 لتواصل االجتماعي: مواقع ا 

 "،Facebook،" "Myspace ،""Blogs personnelles"السيما  االجتماعي التواصل مواقع من العديد انتشرت
"YouTube" ،"Twitter  ،" وغَتىا، وبات مهماً على ادلؤسسة إنشاء صفحات على معظم تلك ادلواقع للتعريف

اعتماد ىذه األساليب اجلديدة للتواصل ميكن ادلسوقُت من ا عربه. فدبوقعها اإللكًتوين وادلنتجات اّليت توفرىا لزبائنه
الوصول إذل أسواق جديدة بطرق سلتلفة جدًا عن قنوات اإلعبلم التقليدية، شلّا أدى إذل بروز وترجيح كفة 

  االتصاالت ادلستهدفة واألكثر شخصية على حساب االتصاالت غَت ادلستهدفة الواسعة.

 وني:اإلعالن اإللكتر  -2.3
انتشارًا ومعرفة من طرف ادلستهلك، واألكثر اإللكًتوين أكثر عناصر االتصال التسويقي اإللكًتوين اإلعبلن  يعترب

 استخداماً بواسطة ادلؤسسات عند الًتويج عن منتجاهتا. 
 مفهوم اإلعالن اإللكتروني: -1.2.3

هور يعتمد على التقنيات اإلقناعية ادلتطورة، وليس اإللكًتوين ىو: "وسيلة تفاعل مباشرة وفورية للتأثَت جبم اإلعبلن
التطور الكبَت اّلذي أحدثتو تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال،  فمع .1على أساس التأثَت الواقعي عرب الوسائل التقليدية"

، وأصبح 2كًتوينأصبحت اإلعبلنات اإللكًتونية من أكثر وسائل الًتويج انتشاراً وفاعلية يف ظل االذباه ضلو التسويق اإلل
 .3تصميمها أكثر إبداعاً وجاذبية وسبيزاً يف إخراج الصوت والصورة واحلركة والنص

 مزايا اإلعالن اإللكتروني: -2.2.3
  : 4إّن ما يوفره اإلعبلن اإللكًتوين من مزايا جديدة ال توفرىا قنوات اإلعبلن التقليدية ميكن إغلازىا فيما يلي

 بالطرق التقليدية؛ تكاليف احلملة اإلعبلنية من %50 عن تقل قد واّليت اإللكًتونية، يةاإلعبلن احلملة تكاليف قلة 
  سرعة انتشارىا يف الوصول إذل أعداد كبَتة من الزبائن، واّليت قد تصل إذل ادلبليُت ويف أوقات قصَتة مقارنة بغَتىا

 من الطرق التقليدية؛
                                                           

 .42، ص2009، عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، الًتويج اإللكًتوين والتقليدي: مدخل متكاملبشَت عباس العبلق،  - 1
 .271مرجع سبق ذكره، صيوسف حجيم سلطان الطائي، ىاشم فوزي دباس العبادي،  - 2

3
 - Catherine Viot, Le marketing (6

ème
 éd), Paris: Gualino Editeur, 2018, p. 205. 

 أنظر: - 4
- Frédéric Jallat & Denis Lindon, Le marketing: Études, Moyens d'action, Stratégie (7

ème
 éd), Paris: Dunod, 2016, 

p. 308. 

- Audrey Rochas, Digital & publicité: caractéristiques et bonnes pratiques, Paris: Medicilline, 2016, p. 07. 

- Grégory Bressolles, Le Marketing Digital (2
ème

 éd), Paris: Dunod, 2016, p. 80. 

 .86، ص2007لتوزيع، ، عمان مكتبة اجملتمع العريب للنشر واالتسويق عرب اإلنًتنتسعيد مجعة عقل، نور الدين أمحد النادي،  -

https://www.lalibrairie.com/livres/editeurs/medicilline,0-743140.html
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 لزبون التوصل إذل كافة ادلعلومات اّليت ػلتاجها عن ادلنَتج، إمكانية التفاعل الفوري مع اإلعبلن، حيث ميكن ل
 ويرسل معلوماتو على موقع ادلؤسسة ليتم االتصال بو؛

  سهولة تنفيذ أوامر الشراء من ادلواقع اإللكًتونية واستبلم ادلنتجات حسب الطريقة ادلتفق عليها يف أمر الشراء؛ 
 ل ادلعلومات ادلرتدة من زوار ادلوقع، وىي إمكانية ال تتوفر يف إمكانية احلصول على تغذية عكسية فورية من خبل

 اإلعبلنات التقليدية؛
 إمكانية توجيهها إذل الشرػلة ادلستهدفة بطرق أكثر دقة؛ 
 إمكانية استخدام الوسائط ادلتعددة كالصور ادلتحركة واألصوات ادلصاحبة لئلعبلن؛ 
 ّنائيًا من ادلواقع اإللكًتونية، حىت بعد بدء احلملة سحبو  سهولة إجراء تعديبلت على مضمون اإلعبلن أو

 اإلعبلنية؛
  يسمح اإلعبلن عرب اإلنًتنت للمعلن زلدود ادلوارد واإلمكانيات وادلؤسسة الصغَتة من احلصول على تغطية إعبلنية

 لن يستطيع احلصول عليها بنفس التكلفة يف حالة اإلعبلنات التقليدية.

 كتروني:أشكال اإلعالن اإلل -3.2.3
 : 1ىناك عّدة أشكال لئلعبلن اإللكًتوين أعلها ما يلي

 األشرطة اإلعالنية:  .أ 
أكثر أشكال إعبلنات اإلنًتنت شيوعًا وانتشاراً، وىي أسلوب إعبلين تستخدمو ادلؤسسات ادلعلنة يف مواقع  ىي

وألوان جذابة، حبيث تدفع الزبون  أخرى )غَت موقعها اإلعبلين(، ويتضمن بيانات سلتصرة عن ادلؤسسة أو ادلنَتج، وبشكل
مواصفات الشريط اإلعبلين الفنية اذباىا  للضغط على ىذا الشريط للوصول إذل ادلوقع اخلاص بادلؤسسة ومنتجاهتا، وتأخذ

بيكسل  x 468 72من مساحة شاشة احلاسوب، بأبعاد تبلغ % 10و 5ضلو الثبات، حيث تًتاوح نسبة مساحتو بُت 
كيلوبايت، ويستخدم فيو عدد قليل من   15-12أن يكون حجم ملف اإلعبلن يف حدود  يف حدىا األقصى، على

 األلوان واإلطارات لتسريع عرضو على الشاشة، وأن تكون رسالتو اإلعبلنية واضحة لتؤدي الفعالية ادلطلوبة.
                                                           

 أنظر: - 1
- Servanne Barre & Anne-Marie Gayrard-Carrera, La Boîte à outils de la publicité, Paris: Dunod, 2015, p. 113. 

- Arnaud de Baynast & Jacques Lendrevie, Publicitor: Publicité online et offline (8
ème

 éd), Paris: Dunod, 2014,             

p. 355. 
- Catherine Viot, Le e-marketing: à l'heure du web 2.0 (3ème éd), Paris: Gualino Editeur, 2011, p. 183. 

 .210، ص2007، القاىرة: إيًتاك للطباعة والنشر والتوزيع، ينتكنولوجيا ادلعلومات ودورىا يف التسويق التقليدي واإللكًتو عبد اهلل فرغلي،  -
 .233مرجع سبق ذكره، ص، التسويق باإلنًتنت والتجارة اإللكًتونيةطارق طو،  -
 .210مرجع سبق ذكره، صسعيد مجعة عقل، نور الدين أمحد النادي،  -
 .329مرجع سبق ذكره، ص، اسًتاتيجي إدارة الًتويج واالتصاالت التسويقية: مدخل تطبيقيعلي فبلح الزعيب،  -
 .446مرجع سبق ذكره، ص، التسويق والتجارة اإللكًتونيةطارق طو،  -

https://www.eyrolles.com/Accueil/Auteur/arnaud-de-baynast-91273/
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 إعالنات الرعاية الرسمية:   .ب 
ادلواقع اإللكًتونية، واّليت تكون يف األغلب ذات بالرعاية لبعض  قيامها خبلل من منتجاهتا ترويج للمؤسسة ميكن

 ارتباط بنشاطها، لتتمكن من إثارة انتباه زوار ادلوقع ادلهتمُت دبنتجاهتا وحثهم على الدخول إذل موقعها على اإلنًتنت.
 اإلعالنات الفجائية:   .ج 

واقع، وتسمى بإعبلنات فتح عند فتح أحد ادل مفاجئ بشكل للمستخدم تظهر تطفلية، إعبلنية نوافذ عن عبارة وىي
 .(Pop Under)، أو عند اخلروج من ادلوقع اّلذي كان يتصفحو الزائر، وتسمى بإعبلنات غلق ادلواقع (Pop Up)ادلواقع 

وقد سبؤل ىذه اإلعبلنات الشاشة ويصعب غلقها، وغالبًا ما يكون مضمون اإلعبلن ذو عبلقة بادلوقع اّلذي يقوم 
ادلستخدم  يعطي األكثر(، أو أّّنا ربتوي على زر ثواين على 5 إذل 3)  تفي خبلل مدة زلددةادلستخدم بتصفحو، وىي زب

 اخليار يف احلصول على ادلزيد من ادلعلومات أو إقفال النافذة اخلاصة باإلعبلن فوراً.
قبل حىت ظهور  وىذا النوع من اإلعبلنات الزال مثَت للجدل واالنتقاد بسبب طبيعتو التطفلية، وألنّو يظهر أحياناً 

من % 74أو اكتمال الصفحة ادلطلوبة بشكل قد يسبب اإلزعاج للمستخدم، حيث تشَت اإلحصائيات إذل أّن أكثر من 
 مستخدمي اإلنًتنت يف أمريكا ال يثقون يف ىذا النوع من اإلعبلنات، ويعتربوّنا أكثر اإلعبلنات إزعاجاً على اإلطبلق.

 اإلعالنات الفاصلية:  .د 
من شبكة اإلنًتنت إذل  عبلنات اّليت تظهر للمستخدم أثناء قيامو بنس  برنامج أو معلوماتتلك اإل وىي

أو الربامج، ومن العيوب ادلرتبطة  حاسوبو، هبدف استحواذ انتباىو ولو لفًتة زمنية قصَتة تتمثل يف فًتة نس  ادلعلومات
يجة تشتت انتباىو عن ادلهمة األساسية اّليت كان باستخدام ىذا النوع من اإلعبلنات، أّّنا تسبب ضيقًا للمستخدم نت

 يقوم هبا، األمر اّلذي قد يتسبب يف أثر عكسي زلتمل.
 اإلعالنات المرتبطة:   .ه 

على اإلنًتنت، حبيث يظهر اسم موقع البائع فقط كموقع  اإلعبلنات اّليت يرتبط ظهورىا دبواقع أخرى إذل وتشَت
 ربط داخل مؤسسة أخرى.

  النسخ اإلعالنية: .و 
تعتمد فلسفة النس  اإلعبلين باإلنًتنت على مفهوم تقنيات الدفع الًتوغلي، ومفادىا قيام ادلعلن بدفع الرسالة 
الًتوغلية للزبون احملتمل دون انتظار زيارتو دلوقع ادلؤسسة، لذا يتم إعداد رسائل تروغلية يتاح فيها دلستخدم اإلنًتنت 

 نسخها من الشبكة إذل حاسوبو الشخصي.

 البيع الشخصي اإللكتروني: -3.3
يف اجملال اإللكًتوين يعٍت استخدام تقنيات الواقع االفًتاضي لتجسيد جوىر البيع الشخصي  البيع الشخصي
 .1وتقنياتو التفاعلية الفورية
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واجهت اجلهود واحملاوالت ادلبكرة لتطبيق تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال يف التنظيمات البيعية ادلقاومة  وقد
 ، لكن بالرغم من1شديدة، باعتبار أّن البيع الشخصي وسيلة شخصية ال يصلح لئلنًتنت اّليت تعترب وسيلة غَت شخصيةال

أسهمت يف ربقيق بدايات السعي يف رلال أسبتة القوى البيعية اّليت باتت تغَت فعالية البيع وكيفية أداء  فإّن اإلنًتنت ذلك
 ، فاحلواسيب الشخصية واذلواتف واللوحات الذكية صارت سبنح رجال البيع تشكيلةادلهام البيعية يف العديد من ادلؤسسات

البيعي  الوضع ربليل البيعية: فّعالة ومؤثرة من الطاقات لتفعيل كفاءاهتم ومهاراهتم، حيث تتضمن تطبيقات أسبتو القوى
 .2قًتاحات والتدريب على ادلنَتجالراىن، وإدارة الوقت، ومعاجلة الطلبيات، وتقدًن العروض البيعية، وتقدًن اال

جهة أخرى، فإّن تطبيق تكنولوجيا ادلعلومات واالتصال ال ينطوي على تسليم حاسوب نقال لكل رجل بيع  ومن
، لذا ميكن إطبلق 3أو تزويده بربرليات معّينة، فعملية التكّيف التكنولوجي تتطلب االستثمار يف التدريب والتأىيل

على "وسيط ادلعرفة اإللكًتونية"، ألّن ىذا النوع من رجال البيع يتقن اإلعبلم اآلرل، ويقوم ببيع  مصطلح البائع اإللكًتوين
السلع واخلدمات عرب الشبكة بكل سهولة، من خبلل تزويد الزبون بادلعلومات الكافية عن ادلنَتج، ومساعدتو على حل 

 .4مشاكلو، وبالتارل ترغيبو يف الشراء
نوع  دم نوعًا مبتكرًا من الوسطاء الذين يطلق عليهم "وسطاء ادلعرفة اإللكًتونية"، وىوفالتسويق اإللكًتوين يق

مجيع  فهم ىم .5جديد من الوسطاء الذين يقدمون خدمات لتسهيل عملية التبادل بُت ادلؤسسة والزبون عرب اإلنًتنت
أو البائعُت الذين يستخدموّنا يف تسويق  اجلهات اّليت تتقاضى مبالغ مالية مقابل توفَت معلومات عن الزبائن للمنتجُت

خصوصًا أّن األسواق اإللكًتونية الناشئة وادلتنامية ستتطلب رلموعة معقدة من حاجات التوسط ما بُت  منتجاهتم،
تلبيتها، األمر اّلذي سيزيد من  وىي حاجات سيكون وسطاء ادلعرفة اإللكًتونية أقدر من غَتىم على والزبون، ادلؤسسة
 وشعبيتهم على اإلنًتنت. أعليتهم

فقد ذبد  إّن بروز وتنامي دور وسطاء ادلعرفة اإللكًتونية سيحدث تغيَتاً يف طبيعة األعمال يف العادل ادلادي أيضاً،
ذبميع ادلعلومات عن الزبائن  ادلؤسسات التقليدية نفسها ربت ضغط احلاجة لبلنتفاع من ىذا التطور، وذلك من خبلل

هتا التسويقية، فالبطاقة الذكية وغَتىا من أساليب الدفع اإللكًتوين والتقنيات ذات التكلفة ادلنخفضة واستثمارىا يف عمليا
ادلستخدمة اليوم القتناص ادلعلومات عن الزبون تشهد ظلواً واسع النطاق، ما سوف يساعد وسطاء ادلعرفة اإللكًتونية على 

 يدية.تسجيل التعامبلت التجارية احملققة يف األسواق التقل
إدراك الزبائن لقيمة اخلدمات اّليت تقدم إليهم عرب الشبكة من قبل وسطاء ادلعرفة  تنامي مع أنّو القول إذل وطللص

اإللكًتونية، فإّن ىؤالء الزبائن سيكونون يف وضع غلعلهم يتوقعون نفس اخلدمات من ادلؤسسات العاملة يف السوق 
                                                           

 .117، ص2011، عمان: مؤسسة الوراق للنشر والتوزيع، تطبيقي ربليلي، مدخل اإللكًتونية: التسويقية االتصاالت بشَت عباس العبلق، - 1
2
 - Jacques Lendrevie & Julien Levy, Mercator: Tout le marketing à l'ère numérique (11

ème
 éd), Paris: Dunod, 2014,         

p. 375. 
 .112، ص2010، عمان: دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع، اإللكًتوين التسويق بشَت عباس العبلق، - 3
 .86مرجع سبق ذكره، ص، لكًتوين والتقليدي: مدخل متكاملالًتويج اإلبشَت عباس العبلق،  - 4
 .254مرجع سبق ذكره، ص، اإللكًتوين التسويق بشَت عباس العبلق، - 5
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اإللكًتونية سوف يستثمرون صلاحاهتم اإللكًتونية لتوسيع وسبديد نشاطاهتم إذل التقليدية، ومن ادلؤكد أّن وسطاء ادلعرفة 
 .1رلاالت أبعد من الشبكة، وربديداً إذل السوق التقليدية

 :2والواقع، أّن ىناك تطورين اثنُت سيساعلان يف تسيَت عجلة ىذا النوع من الوسطاء، ويدفعانو إذل األمام، وعلا
 ادلعلومات اخلاصة بسلوكهم وتفضيبلهتم يف عادل االقتصاد الرقمي تعٍت ضمنيًا أنّو إّن قدرة الزبائن على تقدًن 

 سيكون بإمكاّنم أيضاً حجب ىذه ادلعلومات عن البائعُت الراغبُت باحلصول عليها؛
  ويف الوقت نفسو فإّن عملية الوصول ادلطلق إذل ىذا النوع من ادلعلومات قد أثارت مجلة من ادلخاوف حول مسألة

 أمن وخصوصية الزبون.
فيو ادلؤسسات كطرف تفاوضي مع  حتماً إذل وضع تدخل سيؤديان االقتصادي النشاط طبيعة يف التحولُت ىذين إنّ 

الزبائن للظفر بادلعلومات ادلتعلقة بسلوكياهتم وتفضيبلهتم، وىنا تظهر احلاجة إذل وسطاء ادلعرفة اإللكًتونية إلمداد 
 للوصول إذل الفئات ادلستهدفة من الزبائن. ادلؤسسة بادلعلومات البلزمة

 :3وما ذبدر اإلشارة إليو، أنّو ميكن التمييز بُت نوعُت من وسطاء ادلعرفة اإللكًتونية، علا
 :وسطاء المعرفة الموجهون بالبائع  

علومات يندرج معظم وسطاء ادلعرفة اإللكًتونية ضمن فئة الوسطاء ادلوجهُت بالبائع، دبعٌت أّّنم يستخدمون ادل
عن الزبائن دلساعدة البائع يف توجيو ادلنتجات ووسائل الًتويج صوب الزبائن يف األسواق التنافسية، وىناك  احملصلة

 نوعان أساسيان من ىؤالء الوسطاء الذين ميارسون نشاطاهتم فعليا يف السوق اإللكًتونية، وعلا:
  :مواقع الشبكة، وذلك  مستخدميوسطاء يقتنصون معلومات عن  عن عبارة وىمسماسرة الجمهور

 دلساعدة ادلعلنُت يف الوصول إذل اجلمهور ادلبلئم، بغية استهدافو من خبلل احلمبلت اإلعبلنية؛
 طبقًا لسجبلهتم وتفضيبلهتم وأية معايَت أخرى،  يقوم ىؤالء بتجميع الزبائن احملتملُت المبيعات: ممهدوا

ومن مث توجيو الزبائن صوب البائعُت القادرين على  وترمجة ىذه البيانات إذل حاجات سلعية وخدمية،
 .إشباع ىذه احلاجات

 :وسطاء المعرفة الموجهون بالزبون 
يف ظل التحوالت السريعة اّليت يعرفها العادل االفًتاضي، ميكن توقع ظهور نوع آخر من الوسطاء، وىم الوسطاء 

 ئعُت، وسوف يتولون ادلهام التالية:ادلوجهون بالزبون، حيث سيكون والءىم للزبائن بداًل من البا
 عن ىؤالء  مساعدة الزبون يف احلصول على أقصى قيمة شلكنة باالستناد إذل السجبلت ادلتوفرة لديهم

السابق الستنباط  الزبائن، حيث سيلجأ الوسطاء إذل االنتفاع من خيارات الشراء اّليت قام هبا الزبون يف
                                                           

 .258مرجع سبق ذكره، ص مسَت أمحد، زلمد - 1
 .254صادلرجع السابق،  - 2
 أنظر: - 3

 .47، ص2003ار ادلناىج للنشر والتوزيع، ، عمان: داالسًتاتيجيات التسويقية يف اإلنًتنتبشَت عباس العبلق،  -
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الية، ومن مث إغلاد البائعُت القادرين على تقدًن ىذه ادلنتجات وفق ادلنتجات اّليت تتبلءم مع حاجاتو احل
 تفضيبلت الزبائن وبأرخص األسعار السائدة؛

 اّليت ذبري مع البائعُت الراغبُت يف احلصول على معلومات عن الزبائن؛ ادلفاوضات يف الزبائن مصاحل سبثيل 
 توافقة مع الزبائن.غربلة الرسائل التجارية الواردة من البائعُت لكي تكون م 

 تنشيط المبيعات اإللكتروني: -4.3
أّّنا: "أوجو النشاط الًتوغلية خبلف البيع الشخصي واإلعبلن والنشر، واّليت هتدف بميكن تعريف تنشيط ادلبيعات 

  .1نة وإقناعو هبا"إذل إثارة اىتمام ادلستهلك أو ادلوزع بسلعة معيّ 
 على ادلنتجات لصاحل بيعات يعٍت استخدام كافة التقنيات الرقمية إلضفاء قيمةاإللكًتونية، فتنشيط ادل البيئة ويف

ما يتعلق  كل توصيل خبلذلا من قناة فّعالة يتم يوفر للمسوقُت فاإلنًتنت .2أىداف ادلبيعات ودبا ػلقق اإللكًتوين، الزبون
 .3بتنشيط ادلبيعات إذل اجلماىَت ادلستهدفة
 :4اّليت تتم من خبلل التسويق اإللكًتوين أشكاالً سلتلفة، نذكر منها ما يليوتأخذ نشاطات تنشيط ادلبيعات 

 :ىي الكوبونات اّليت يتم عرضها يف ادلواقع اإللكًتونية أو إرساذلا إذل الزبائن احلاليُت واحملتملُت عرب  الكوبونات
دًن التخفيضات ادلناسبة على وهبذه الكوبونات تتمكن ادلؤسسة من كسب الزبائن من خبلل تق الربيد اإللكًتوين،
 بعض ادلنتجات؛

 مستخدمي الشبكة،  مسابقات وجوائز هبدف إثارة اىتمام اإللكًتونية ادلواقع معظم تنظم والجوائز: المسابقات
وجذهبم إذل ادلوقع وزلاولة إقناعهم باالطبلع على صفحاتو، وهبذه الطريقة تتمكن ادلؤسسة من الًتويج دلوقعها وما 

 نتجات لتنشيط ادلبيعات؛تعرضو من م
 :دلستخدمي اإلنًتنت، وتكون يف الغالب برامج أو ألعاب ترفيهية، ىي وسيلة تشجيعية جاذبة العّينات المجانية 

 يكون رلانياً لفًتة زمنية زلددة وبعد انتهائها البد من شراء ىذا الربنامج أو اللعبة دلن اقتنع هبا. ما ومنها

 رونية:العالقات العامة اإللكت -5.3
إذل ذلك النشاط ادلخطط اّلذي يهدف إذل توثيق الصلة باجملتمع  -كما سبق أن رأينا   -العامة  تشَت العبلقات

إلبراز الصورة ادلشرقة للمؤسسة من خبلل سياسات وبرامج تستند يف تنفيذىا على األخذ دببدأ ادلسؤولية االجتماعية، 
خرين واذباىاهتم ضلو ادلؤسسة ومنتجاهتا وسياساهتا وتأمُت االنسجام وىذا هبدف التأثَت بشكل إغلايب على مواقف اآل

 ومواجهة االختبلفات وتباين ادلواقف واآلراء بُت األطراف ادلختلفة.
                                                           

1
 - Alexander Hiam & Charles D. Schewe, OP.cit, pp. 244-245. 

 .385مرجع سبق ذكره، ص زكريا أمحد عزام وآخرون، - 2
 .74، ص2002والتوزيع،  ، عمان: مؤسسة الوراق للنشرالتسويق عرب اإلنًتنتبشَت عباس العبلق،  - 3
 .102مرجع سبق ذكره، صسعيد مجعة عقل، نور الدين أمحد النادي،  - 4
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ويوفر نشاط العبلقات العامة عرب اإلنًتنت للمؤسسات إمكانية االتصال والتواصل ادلباشر مع وسائل اإلعبلم 
لتقارير وادلعلومات ذات الصلة بنشاطات وفعاليات ادلؤسسة، ويف الوقت احلقيقي، حيث يتم تزويدىا با ادلختلفة،
 .1استهداف قطاعات زلددة بدقة متناىية، وبفاعلية وكفاءة عاليتُت باعتباره وسيلة تفاعلية باذباىُت، قادر على فاإلنًتنت

 باشرة إذل العادل من خبلل ادلوقعتستطيع ادلؤسسة من خبلل أسلوب العبلقات العامة ادلبتكرة، التحدث م وىكذا
     اإللكًتوين، وغالبًا ما تستخدم ىذا األخَت )ادلوقع اإللكًتوين( الستعراض نشاطات ادلؤسسة أو عرض تقاريرىا الشهرية
أو السنوية، أو تقدًن خبلصات مفيدة عن سَت أعماذلا ومشاريعها، أو التواصل مع زبائنها ومورديها خصوصاً من خبلل 

، وغَتىا من أساليب (forum de discussion)، أو منتديات النقاش (e-conférence)ؤسبرات اإللكًتونية آليات ادل
 .2التواصل ادلباشرة اّليت تستهدف مجيعها تعزيز صورة ادلؤسسة يف أذىان اجلماىَت

 التسويق المباشر اإللكتروني: -6.3
سلع وخدمات مفصلة تتوافق سبامًا مع احتياجات  اإلنًتنت إمكانية ىائلة لتقدًن ادلباشر على التسويق يوفر

سبكن ادلؤسسات من ربقيق حالة من  الزبائن، وتستجيب خلصوصياهتم، فاستثمار قواعد البيانات، وتفاعلية اإلنًتنت
  .3احلوار الشخصي ادلباشر مع الزبائن، لتنمية العبلقات وإدامتها وبتكلفة منخفضة

توضيحها من خبلل الشكل  لتسويق ادلباشر اإللكًتوين يتخذ عّدة أشكال، ميكنينبغي اإلشارة إليو، ىو أّن ا وما
 ادلوارل:

 (: أهم أشكال التسويق المباشر اإللكتروني00الشكل رقم )
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  التسويق بكتالوجات اإلنترنت: -1.6.3
على  كبلعلا ػلتوي حيث التقليدية )الورقية(، للكتالوجات النظَت االفًتاضي ىي اإلنًتنت على الكتالوجات

 .1الشحن وطرق الدفع وأساليب والتخفيضات الًتوغلات عن معلومات إذل باإلضافة وصور للمنتجات، مكتوبة مواصفات
الصفحات( والوزن، وميكن من  )عدد باحلجم مقيدة ليست أّّنا التقليدية نظَتاهتا عن نًتنتاإل على مييز الكتالوجات وما

 تسمح كما الزبائن. وشهادات الفيديو خبلذلا تقدًن صور عديدة ومواصفات تفصيلية عن ادلنَتج، إضافة إذل عروض
ق االستعمال، إضافة إذل توليد طلبيات اإلنًتنت بتحديث ادلعلومات ادلتعلقة بادلنَتج، كاألسعار وطر  على الكتالوجات

 شراء فورية على اإلنًتنت.
 احملتملُت وأخَتاً، البد من اإلشارة إذل العوائق اّليت تواجو الكتالوجات على اإلنًتنت، وادلتمثلة يف مدى قدرة الزبائن

وجيا، وميكن تصفحو بدون احلاجة للتكنول دون ينتشر بسرعة، اّلذي الورقي للكتالوج خبلفاً  بالشبكة، االتصال على
  .2حاسوب

  التسويق بالبريد اإللكتروني: -2.6.3
 شبكة اإلنًتنت بغرض تسويق رسالة إلكًتونية يقوم بإرساذلا شخص أو مؤسسة من خبلل ىو عبارة عن

يات البحث عن عمل استخداماً يف اإللكًتوين ادلباشر التسويق أكثر تقنيات اإللكًتوين بالربيد التسويق يعد حيث ادلنتجات،
، وما يزيد من صلاعتو ىو حصول ادلؤسسة على موافقة الزبون ادلستهدف قبل إرساذلا للرسالة 3للمنتجات الزبائن والًتويج

  .4اإلعبلنية على بريده اإللكًتوين، حفاظاً على مسعتها وراحة زبائنها
 ترويج منتجاهتا، وذلك حبذف تقوم ادلؤسسات يف كل مرة بتحديث وتعديل قائمة اإلمييل ادلعتمدة يف كما
 جهة أخرى، ىناك ومن. 5اإللكًتونية لؤلشخاص الذين ال يفتحون رسائلها اإلعبلنية أو ال يردون عليها العناوين

آالف اإلمييبلت بتكلفة باىظة الستخدامها يف  شراء مؤسسة ألي ميكن ،6اإللكًتونية العناوين بيع يف متخصصة مؤسسات
 ن تبقى بعض الرسائل اإللكًتونية غَت مرغوب فيها، ألنّو يتم إرساذلا إذل العديد من مستخدميولك ،7تسويق منتجاهتا

 يف تزايد وىي "،Spam" تدعى استبلمها، الربيد اإللكًتوين بصرف النظر عن اىتماماهتم بادلوضوع أو موافقتهم على
 .8ومزعجة شللة وتكرر بصورة مستمر
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 التسويق بالبريد الصوتي: -3.6.3
 إذل الزبائن ادلستهدفُت، عن طريق ادلباشر اّلذي يستخدم الربيد الصويت اإللكًتوين يف الوصول التسويق شَت إذلوي

إرسال رسالة شفهية على اإلنًتنت من ادلؤسسة إذل الزبون، حيث ميكنو مساعها مىت أراد عند تنشيط )الضغط( على 
 .1الصندوق اإللكًتوين ادلخزنة بو الرسالة

  سويق بقواعد البيانات:الت -4.6.3
 من ادلستهدفة ادلتعلقة بالقطاعات بيانات ربتوي على البيانات الشخصية قواعد إذل باإلنًتنت ادلباشر التسويق يستند

ميكن  ادلعلومات ىذه وباستخدام ،2وغَتىا التفضيبلت، الرغبات، احلاجات، الشرائي، كالسلوك واحملتملُت، احلاليُت الزبائن
وية ومستمرة مع ىؤالء الزبائن عن طريق تقدًن عروض شخصية تشبع االحتياجات والرغبات اخلاصة لديهم، بناء عبلقة ق

 .3وترويج ىذه العروض من خبلل وسائل اتصال انتقائية تتوافق مع اخلصائص ادلميزة ذلم
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