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 املقدمة
 

ـ واتسـاعاا وتع  مع تطور احليـا    ، حتتاج اجملتمعات                 دها ، ي

لسـيطر   لسالي  والسب  الكييلـة  وتنوع مكونات حضارتاا ، األ

تغطيـة وييصـاك كـ  مـا     مستوى الصعاب والتحديات يف يض خو

 ..خمتلف األنشطة ح ي ة  ييصاله من املعلومات لبيان ميكن

اعـ  مموعـة عوامـ  داخـ  املشـاريع مـع تنـوع        تتي وباذا               

احـد  متكاملـة ، يف   وحـد  ناـاو و  جباودهـا  ، لتكـون   أنشـطتاا 

حت يـ   موصـلة مـن خـأك أنشـطتاا ،     وبـه  ، جملتمع وتطوره خدمة ا

 ..األهداف املرسومة 

ر  التسـوي  ، ومـا   يدا هـو    وظـافف املشـاريع   ماـاو  من حدووا             

الوسـاف    مـن  حـد ا ، بصور  مباشر  وغـ  مباشـره ، وا  ايرتبط ضمن

 ..أال وهو اإلعأن ، احلضارية 

ُيعــد عنصــر مــن  مناومــة اليويــ  ، الكــافن يف واإلعــأن              

ــوي    ــزي  التس ــر امل ــد   Marketing Mix عناص ــ    الت لي وغ

 Price رلسـع وا Productج واملنت: املتكون من  ، الت ليد  والرقم 

 .. Promotionواليوي   Promotionأو  Distributionوالتوزيع 

علــ  التـثري   والبالغـة   األهميـة  مـا لععـأن مــن   ال ُينكـر و              

 ،وخارجـه   اجملتمـع ومنتوجاتاـا داخـ     لمشـاريع اجلان  التعريي  ل

 ..لتح ي  امليوك واجلذب والتياع  
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تيجيات اسـيا  يـدخ  ضـمن   ، يف عاملنا املعاصـر اإلعأن لذا                

املناسـبة   املشروع ، لكونه يسام بشك  حيـو  إليصـاك املعلومـة   

للمجتمـع ، والتفييـف مـن    علومات    واخلدم  املالسلع املنتوج عن

، ويرشـاده  من البحث عـن حاجاتـه إلشـباعاا    أعباء ومعانا  املستالك 

 ..واألمواك للوصوك يىل ما يرغبه الوقت وهدر اجلاود بذك  دون

وقد حي ـ  اإلعـأن للمسـتالك علـ  واـ  مـا يعرضـه أو                       

، ومنـه مـا   م الـذوق السـلي  ري ااـة  ، بنـاء  من رسـالة وتتـوى   يوصله 

 ..واالختيار املناس  والتيضي  التمييز ب يتعل 

 –غــ  اهاهــه ال ــويم  يذا مل يثخــذ اهاهــًا – وهــو مــا يولــد               

ـ  لتح الذكية املبدعة ، املنااسة  ضسني اجلود  وزياد  اإلنتـاج وخي

منـه حت يـ  يشـباع    و، للسـوق  ، وباالستيعاب املطلوب  تكاليفال

 ..املطلوبة  اتاحلاجات والرغب

ــو                 ــة وتط ــ  تنمي ــدوره حي  ــذا ب ــة ،  يوه ــاريع املفتلي ر املش

وباخلصوص يذا ما اتصف بالع أنية والرشـد ، وبتكامـ  اجلاـود    

 .. اإلنسانية –احلضارية  التنموية مبضامينااواإلدارية والينية ، 

 مـــن هـــذا املنطلـــ  ، كانـــت الدراســـة جبانبياـــا الناـــر               

ر يتطووالتطبي   ، وما تتطلع إلظاار دور وأهمية اإلعأن لتنمية و

 ..اجملتمع ومشاريعه املتنوعة 

متمنيًا التوص  من خأك هذه الدراسـة ادـدود  يىل جوانـ                    

 ... حيوية خلدمة التنمية الوطنية 

 ..ومن اهلل التواي  
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 املبحث األول
 نبذة خمتصرة عن التطور التارخيي لإلعالن 

 واألنظمة االقتصادي املتنوعة
 

مبا يسع هذا املبحث ، سنتطرق ِلمـا يتعلـ  جبوانـ  التطـور                    

التارخي  لععأن ، وما يكون عليه يف ظ  األنامة االقتصادية ، 

 :ة املت دمة والنامية وكاآلت  وما يكون عليه يف ظ  األنام

 .مدخ  ومياهيم : أواًل 

 .نبذ  تارخيية عن اإلعأن  :ريانيًا 

 .اإلعأن يف ظ  األنامة االقتصادية : ريالثًا 

 

 ..مدخل ومفاهيم : أواًل 
 

األهميــة البالغــة يف تنميــة    Advertisingيـــثخذ اإلعــأن               

 ..وتطوير اجملتمع وخمتلف املشاريع 

ويتضح ذلك كلما حت  ت األهداف املرسـومة يف ظـ  واقـع                  

خمطط له وبثسـلوب علمـ  وعملـ  ، ِلمـا لـه مـن يسـياتيجية قـد         

تتعدى بتثري ها املتبادك بني مستوى تطور الدولة أو اجملتمع واملستوى 

 ..احلضار  له 



 8 

 خــأكيتطلــ  توضــيح بعــض اجلوانــ  الضــرورية مــن  لــذا               

املياهيم ، ريم الولـوج يف  تدودية البحث النار  وامليدان  ، ونبدأ من 

 ..صل  املوضوع 

أ  داع من الن د الـأ  : الكّتاب بثنه من حد ااإلعأن يعده وا              

اــرد  لتعزيــز األاكــار والســلع واخلــدمات بواســطة أ  مطاب ــات  

..ضامنة 

 

  

يطة ِلمــا يعنيــه ياّل يشــار  بســ واملياــوو املــذكور مل يكــن              

ه ، ممـا ععلـه غـ  موايـًا     غموضاإلعأن ، اضًأ عن تدوديته و

 ... حليثياته ح ي ته

يتضمن االتصاالت الواسعة ، أ  مطاب ة  ا اه   ( Aaker)أما               

عن راع  الربنام  وامُلعلن من استفدامات طبيعته للتنايم الوسط ، 

..ذياع كالتلياز وشبكات تطات املة طري  وساف  متنوع

 

 

بذلك بعـض املششـرات ِلمـا يعنيـه اإلعـأن ، لكنـه        وياار             

باددودية والغموض ، ورغم مـا بينـه مـن    يتصف مياومه هو اآلخر 

 ..وساف  اإلعأو ، وضرور  اإلعأن االتصاالت بني اجلماور و

، ومـا  واجلـذب  ادتوى لكنه مل يبني أمور أكثر ضرور  ك            

 ..هو املعلن عنه بشك  عاو 

بثنـه رسـالة املبيعـات     مـن خألـه     ونطالع مياوو آخر ، ليتبني             

لبيع السلع واخلدمات ، قناع اإلباالستماع الواسع ، يتلمس من خأله 

..من داع راع  الربنام   طل ما يتمنه وواألاكار ، 

 

 

                                                 
 
 - Wright, Join S. , & Others " Advertising " , 4

th
 Edition , McGraw – Hill 

Book Company , New York , 1977,  P: ( 6 ) .  
2
 - Aaker, David A ., & Myers , John G. , " Advertising Management " , 

The United States , America , 1975 P: (3) .  
3
 - Burks , John D. , " Advertising In The Marketplace " , 2ed Edition , 

Printed in the United States of America , 1980 P: (6) .  
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مــن  ه أوســع مبضــامينهمــن اختصــاره ، لكنــ وعلـ  الــرغم                

ما يتم من اإلعـأن  ن تددات مجان  املياومني الساب ني ، ِلما وضح 

 ..واجلاة املعلنة عناا ، والرسالة اإلعأنية ، 

،   بثنـه املوضـوع املع ـد الياعليـة      آخر لععـأن  ونرى مياوو             

يىل بعـض األاـراد ،    بـالنار  اهاهاته االقتصادية الياعلـة مبجريات 

..آلخرين واهاهاته االجتماعية عند ا

 

  

ــأن                   ــلبيات اإلع ــات وس ــار  يىل يعابي ــذلك اإلش ــوى ب واحت

 ..وخصوصياته وعمومياته ، لكنه مل يشد  للمياوو ح ه 

وسـيلة  ) : ألااض  اثحدهم يرى اإلعـأن  أما أساتذتنا العرب ا              

وجه جلماور مستادف جلذب اهتماته واستثار  اتصاك غ  شفص  م

رغباته ويقناعه بالش ء املعلن عنه واختاذ تصرف يعاب  حنـوه مـن   

أج  حت ي  أهـداف تـدد  لصـاح  اإلعـأن ، وكـ  ذلـك ناـ         

( ..م اب  ماد  متي  عليه 

 

  

،  ، ياّل ينه قد أغي  جوان  عّد  ورغم التياصي  يف هذا املياوو             

 ..اإلعأن تثري  دقة ومدى  مثًأ

اإلعــأن وســيلة غــ  : ) وُيحاكيــه آخــر يف املياــوو بــال وك              

شفصية من اليوي  ، والذ  بواسطته ن وو بتعريف ما نريـد بيعـه   

( .. ونريد شراءه

 

 

، وماالت وقد خلط ما بني اإلسياتيج  ، وما هو تكتيك              

يـدخ  ضـمن املياـوو     الذ  اليوي  هو عليهأهداف املشروع ، كما 

 .. التكتيك  املطلوب

                                                 
 
 - Weilbacher , William M., " Advertising " Macmillan Publishing Co. ,  

New York , 1979 P: (3) .  

 . 1 ص / 985 / مصر  –القاهرة / بيئة واستراتيجيات اإلعالن / فؤاد أبو إسماعيل . د -2
3
/ جامعة الموصل / دار الكتب للطباعة والنشر / إدارة التسويق / أبي سعيد الديوهجي . د - 

 .253ص /  978 / العراق  –الموصل 
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أ  شك  مـن أشـكاك   ) وانطباع آخر لععأن يتحدد بثنه                

عرض األاكار أو البضافع أو اخلدمات واليوي  هلا حلساب شـف   

أو مشسسة معينـة ، وهـو ينطـو  علـ  اسـتعماك خمتلـف وسـاف         

والصحف والربيد املباشر أو غ  املباشـر   اإلعأن املتواار  كاجملأت

( ..وامللص ات والراديو واملنشورات وغ  ذلك 

 

 

ا أيضــًا قــد ل اخللــط بــني مــا هــو اســياتيج  ومــا هــو   وهنــ             

تكتيك  ، وما هو بعيد املدى وما هو قص  املدى ، وال يتعدى عـن  

تلـف  جان  ممـا ُيغطـ  مياـوو اإلعـأن ، وهـو بطبيعـة احلـاك خي       

 ..مياومه عن اليوي  والدعاية واإلشاعة 

ومـا مل   الـذكر ، وعمومًا ومن خـأك هـذه امليـاهيم املت دمـة                   

مشوك ِلما يعنيـه  ملياوو األكثر دقة ويسع ذكرها ، ميكن وضع ا

 ..وجودته اإلعأن ، ومتطلبات وجوده 

ــأن              ــا أرى اإلعـ ــ  لأ  :اممـ ــلوب اإلعأمـ ــو األسـ ــاك هـ تصـ

والصـحيحة  باملستالكني وراـدهم باملعلومـات املطلوبـة والدقي ـة     

الـ  هـم    واملعلومـات  واملوجاة الختيـار السـلع واخلـدمات واألاكـار    

من خأله وضـع  ، و أو تنبعث احلاجة عند استأو الرسالة، حباجة هلا 

 ..إلشباع احلاجات الختيار والشراء لتمييز واخطة ع أنية ل

رشــيد يف ه ، التوجيــه الع أنــ  والهداــوجــود اإلعــأن و ألن           

واملعلومــات اختيــار الســوق املطلــوب والســلع واخلــدمات واألاكــار 

 ..املطلوبة 

وهذه ه  ااعليته وضرور  وجوده احلضار  ، وياّل اإّن احلاجة              

الدقـة  ين خـرج مـن صـية     ، تنتي  لوجـوده ، اضـًأ عـن أّن اإلعـأن    

                                                 
 
الدار العربيةة للمطبوعةات   / معجم مصطلحات العلوم اإلدارية الموحدة / بشير عباس العالق . د - 

 .  4 -41ص / 983 /   ط/ لبنان  –بيروت / 



    

ضـمن مـا   حيناا يدخ  ،  حتّوك يىل شك  ومضمون آخر الصدق ، و

 ..لدعاية واإلشاعة واليوي  تعنيه املصطلحات األخرى ، كا

 : التنميـة اـتع      أما ما يتضمن عنـوان البحـث ، مصـطلح                  

احليــا  ،  بـاجملتمع وكـ  مـا يتعلـ  مبجريـات      االرت ـاء  مواكبـة 

دروسـة ، للوصـوك يىل   ومـن خـأك خطـط م   ، وحبس  أهداف تـدد   

مـن خـأك أداء األعمـاك    ، أاض  وأنس  ما يشـبع خمتلـف احلاجـات    

جبود  عاليـة وحتسـني   وواستثمار الطاقات مبا تتواار نت الوساف  ، 

 ..مستمر 

وهنــاا التنميــة الشــاملة واملتكاملــة ، أو التنميــة جلوانــ               

ية والتعليمية وميادين تدد  كاالقتصادية واالجتماعية واليبو

 ..والسياسية ، ومناا ما تشم  عل  تنمية املوارد البشرية 

الـ  هـ      Growthوبطبيعة احلاك ، هناا ارق بني التنمية               

الــذ   Developmentوبــني التطــوير  مــا تنطبــ  علــ  ادــدود ، 

 ..ينطب  عل  األكثر اتساعًا 

ـ                      ر  يف الـدوك الناميـة والـدوك    مثأ كمـا هـو عليـه مـا ع

 ..املت دمة ، بال درات واإلمكانيات واالستثمارات وما شاك  ذلك 

وصــور  أخــرى   تنميــة اإلنســان أو املشــروع ، أو اجملتمــع أو                 

مبـوارده وقدراتـه ومناجـه وأسـلوبه      عـن التطـوير     الدولة ، خيتلف

ــات ال   ــه ومريـ ــياتيجياته وتكتيكاتـ ــه ويسـ ــذ وخططـ تنييـ

 ..وتياصيله وامتداداته وأعباء استدامته 

وبذا يثخذ اإلعأن هذا اجلانـ  احليـو  يف تنشـيط وتنميـة                   

اجملتمع ومشاريعه ، وهو ما سيوضحه مدار البحـث جبانبيـه   وتطوير 

 ..  النار  وامليدان 
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 ة عن اإلعالننبذة تارخيي: ثانيًا 
 

وده ، بشك  بـداف  وبسـيط منـذ وجـود     سج  اإلعأن وج               

 ..اإلنسان عل  بسيطة األرض 

ــوك                   ــور واألص ــاليكر والتط ــن ب ــاك ، مل يك ــة احل وبطبيع

 ..املدروسة ، كما هو عليه يف الوقت احلاضر 

تسـع معراتـه   باإلخبار بـني اـرد وآخـر ، ريـم ا     اإلعأنبدأ حيث              

أصبح هناا شف  مـثجور ينـاد  يف   تطور حبيث منه مجاه يًا ، و

الطرقات بصوت جاور  ومسموع من لييف الناس ، ليعلن عـن مـا ل   

 ..ييصاك اخلرب تثج ه من أجله 

بعـاد  تفداماته يف ماالت عـّد  ، مناـا أخـذ األ   ومنه تطور اس              

ــه يف   ــان علي ــا ك ــو م ــادية ، وه ــة واالقتص ــية واالجتماعي السياس

ــة  ــارات البابلي ــومرية  احلض ــرية والس ــية  واملص ــة واليارس واليوناني

..واهلندية 

 

 

ا يثبت ِقدو اإلعأن ، ما كان مـدون ، ومـا وجـد آريـاره يف     ممو           

سـنة ، وهـو يعـأن     333 يزيد عل   مدينة طيبة ويرجع عمره يىل ما

املصريني ال دماء ، يش  ايه هـروب عبـده ، ويطلـ  ممـن      من حدوا

..يليه  يعثر عليه اسيجاعه

 

 

وتتعدد أشـكاك اإلعأنـات الت ليديـة وتوجااتاـا ، وتتـوى                

 ..، جلماور معني ( صوت املناد  ) الرسالة وال نا  املرسلة ِعربها 
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،  اإلسأو  وانتشار قب  ظاور ، اتااوحيثيوما األسواق العربية               

مـا حيمـ  مـن     ياّل صور  تارخيية شاهد  عل  هذا اجلان  ، وضمنه

 .. اتلصور اإلعأن اكي تر

، ومـا أريـر يف النيـوس    مثخـذه  الشـعر  أخـذ  كما هو عليه ما                

ـ    البشرية ، وما أ ات السـلوا وتوليـد   سـام يف امليـوك النيسـية واهاه

 ..ويشباع احلاجات  الدوااع للشراء

ـ                  ن شـعر  وخ  دلي  عل  ذلك ، هو ما كان من تـثري  أبيـات م

الدارم  ، حينما شكا له أحد أصدقافه التّجار ال ـادمون مـن العـراق    

يىل املدينة ، وقد باع اخلمار مجيعًا ياّل اللون األسود ، اعم  بيتني من 

 :الشعر ، وأمر َمْن يتغن  بإنشادهما يف املدينة وهما 

 

 ماذا اعلت بزاهد متعبد ق  للمليحة يف اخلمار األسود 

 حت  قعدت له بباب املسجد صأ  يزارهقد كان مشر لل

 

اشاع اخلرب يف املدينـة أن الـدارم  رجـع مـن زهـده وتعشـ                        

ليحـة ياّل اشـيت هلـا    صاحبة اخلمار األسود ، الـم يبـَ  يف املدينـة م   

..مخارًا أسود

 

 

وهو ما يدل  عل  مدى الوقع اإلعأم  ، ومنه االوقع اإلعأن                

تثري ه عل  توجاـات اليكـر ، ومنـه الوقـع يف الـنيس ، ليتبلـور        يف

 ..وُييجم يف االختيار كسلوا وعم  

بناء ليرع يف علم النيس ، مضمون وأن هناا    وهذا مما يع             

، ومـا يـدخ    ممكن أن يكون   علم النيس اإلعأم  واإلعأنـ   

  والبيان مـا يبلـ    من خأله أسلوب مجال  وبأغ  حيم  من املعان
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، مـن خـأك   ، ومنه ما يوجه صوب سـلوا معـني   تثري ه عل  املشاعر 

ممـا  ويكـون جـاذب لـه ،    لجذب واست طاب معني ، يبدأ مما حي  

 ..ليكون طارد له يكره اإلنسان 

بلغــت يف أواســط ال ــرن الســابع عشــر املنــادا  يف يف حــني                

ــا   ــاو باملا ــياف لل ي ــد االح ــا ح ــا   ارنس ــور احلي ــة ، وبتط و اإلعأني

ومتطلباتاا ، ا د تطور اإلعـأن وأصـبح يىل جانـ  املنـادا  ، اخلـط      

والتـدوين علـ  الـورق ، لكـن مل      تعل  اجلدران بـالطأء والأاتـا  

ُييا املنادا  ، ِلما كان الكث  ممن ال ي رأ ويكت  ، لذا ال يثخذ 

.. املنادا  مساحته يف تعدد أسالي  اإلعأن امل روء  ، لوال

 

  

اإلعأن املسموع ، له وقعه وساولة وصوله  أن وهو مما يع                 

 ..املرف   -للمتل   ، بشك  أوسع وأعم  من امل روء 

ت دمــه مــن خــأك التواصــ  يف و وواصــ  اإلعــأن مســ ته              

الت دو العلم  والتكنولوج  يف مـاالت ينتـاج السـلع واخلـدمات     

ت لتلك السـلع  ملعلومات ، وحاجة اجملتمع وتطور وتعدد هذه احلاجاوا

 ..واخلدمات واألاكار 

اضًأ عن ما أصبح عليه اإلعأن مـن مكانـة ختصصـية ،                   

حبيث أخذت الدراسات ماالتاا يف تطوره يىل علم لـه أسـس وأصـوك    

ــه   ــة اي ــات ومــوارد بشــرية متفصص ــادو وأخأقي ــد ، ومب ــ  امت حت

عل  مستوى الدراسات العليـا ، لنيـ  شـاادات املاجسـت       تفص ال

العلميــة   هلــا أصــوهلا  واــن ، ، ومزاولتــه كمانــة والــدكتوراه 

 ..وأخأقياتاا 

الدُّخأء عل  هذا اجملـاك واجملـاالت    ما امتد بغض النار عنهذا            

ر  ، ليحولوهـا يىل هـا  اأُلخر ال  هلا قدسية وأخأقية العلـم والعمـ    

 ..احلضار   –اارغة من اإلسياتيجيات والبناء اإلنسان  
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ــر ، و               ــه آخ ــن وج ــدادم ــ  امت ــاك  ال ننس ــوات االتص ــن قن تاس

 ..ووسافلاا املتطور  ، املرفية وامل روء  واملسموعة 

ــوك                 ــه دخ ــو علي ــا ه ــا ، كم ــورات وأنامتا ــاركت التط وش

طات اإلعأنات املتنوعة وتصاميماا يف نشا والعامل الرقم  احلاسوب

ــ  ة ويخراجاـــا ومونتاجاـــا وانـــون متطلباتاـــا اليكريـــة والعلميـ

 ..والتطبي ية 

وباحلاسوب واتصاالت االنينت ، اسـتمر اإلعـأن يف تطـوره                  

وسـلوكية  ومانيته ورسوخه ، وما أصبح عليه من تـثري ات نيسـية   

ــاري  ــة وحض ــادية وتربوي ــة واقتص ــ  واجتماعي ــ  وحت ــذ ة ، ب مناا

يخل ، وسيتضـح جوانـ  منـه يف املباحـث الأح ـة ، ومبـا       .. سياسية 

..يسع البحث 

 

 

 

 إلعالن يف ظل األنظمة االقتصاديةا: ًا ثالث
 

ـ املتبـادك  أخـذ مثخـذه   ممـا  بعد مـا ت ـّدو ذكـره ، اـإّن                     ه ،اي

ناـاو   األنامة املفتليـة ، وبـذلك تيـاوت االهتمـاو يف اإلعـأن مـن      

ـ  اد  اقتصاد  يىل آخر ، وحت  يف بعض احلاالت داخ  النااو االقتص

 خمتصر  ، وميكن النار جلوان  من نشاط يىل آخررمبا الواحد ، ب  

 :من هذا االختأف من خأك اداور اآلتية 

 .النااو الرأمسال  واإلعأن  - 

 .واإلعأن اإلشياك  النااو املفطط له مركزيًا  - 

 .و املفتلط واإلعأن الناا - 

 .النااو اإلسأم  واإلعأن  -4

                                                 
 
هناك دراسات ومؤلف للباحث بهذا الخصوص ، سيتم إن شاء اهلل التوسع من خاللها في مجال  - 

 ..اإلعالم واإلعالن 
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 :النظام الرأمسايل واإلعالن  -1
 

، امللكيـة   Capitalismمما ينطل  منه الناـاو الرأمسـال                 

دعـه يعمـ    ) : مبـدأ  مـن  ما هو معـروف ،  ، واخلاصة لوساف  االنتاج 

ـ  ( الغاية تربر الوسيلة ) ، و (  دعه مير آليـة  و اقتصـاد  ه، وتـتحكم ب

 ..السوق من العرض والطل  

وباذا ينتا  يف ييديولوجيته حرية اليرد يف ك  االهاهات ،            

ــا      ــااع واألرب ــ  املن ــ  أقص ــ ء لتح ي ــ  ش ــتغأك ك ــه اس ــا اي مب

املمكنة له ومضاعية أمواله ، وبطبيعة احلاك هلذا النااو يعابياته 

 .. تهايه ودراس وسلبياته ، ال يسع البحث

أما تعامـ  الناـاو الرأمسـال  ، أو بـاألحرى تعامـ  األنامـة                     

الرأمسالية مع اإلعأن ، اإناا تعّده أقوى معبِّر عن املنااسة التجاريـة  

وأبلغه ، وال حيددها ياّل العواف  ال  تضعاا الدولة ، ِلما تـراه اايـة   

 وق العامة املرسومة دددات معينة ، وعدو هاوزه عل  األمواك واحل

..لععأن ، وما مييزه عن األبعاد اإلعأمية األخرى 

 

   

ومبوج  ذلك ال يتم ارض ال يود املذكور  علـ  اإلعـأن ،                  

بـدون أن  ، ويكون استعماالته حبسـ  متطلبـات ورغبـات امُلعلـن     

 ..يتعدى أصوليًا عل  غ ه ، وتكون من أخأقيات واحياو اآلخرين 

وبــذلك رمبــا ال يتعــدى علــ  اآلخــرين بالصــور  الواضــحة ،                

املتعارض باا مع ال وانني واللوافح والتعليمات املعموك باـا ، لكنـه   

 س اوغ ويبحث عن منااذ لعاأت من املسـافلة ال انونيـة ، وحي ـ    

وبشك  غ  مباشر علـ   ، احلرية اليردية  مآربه ال  قد يتعدى باا
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رين ، دون أن يضـع ريغـر  ملزمـة عليـه ، وعنـدها تعينـه علـ         اآلخ

 ..أاعاله املفتلية 

، اإّن اإلعأن يف ظ  األنامـة الرأمساليـة لـه     وبشك  عاو              

 :خواص مناا 

يعات ، وأعل  مستوى من حت ي  أقص  ما ميكن من مب –أ 

، وما ييت  عليه من أقص  ما ميكن مـن أربـا  ،   اإليرادات

بشـك  ال  لكـن  أو غـ  مشـروع ، و   ع ِّ شك  مشرووبث

يتعارض مع ال وانني واللوافح ، ياّل ينه من الناحية اإلنسـانية  

 ..ال يدك عل  مشروعيته 

اإلعأن اجليد يكون مـن نصـي  مـن يـداع املبـال  أو       –ب 

األسعار املرتيعـة ، ولـيس علـ  أسـاس يمكانيـة املشـروع       

املستالك باإلنتـاج املعلـن    الينية واإلنتاجية ، والتمويه عل 

 ..عنه ، عن طري  يحدى وساف  اإلعأو واألكثر شعبية 

اليكيز عل  مبدأ املستثمر لرؤوس األمواك عل  أساس  -جـ 

، اانــاا اكــر  شــافعة ومتداولــة ، بــثّن أصــحاب  اإلعــأن

رؤوس واملســتثمرين ألمــواهلم ، يتطلــ  أن يعراــوا بــثّن مــن 

ــ  ــر  دوالرات ، يعل ــه عش ــان ل ــا ، تن بك ــعة دوالرات منا س

ودوالر يستثمره ، ويثت  هذا املبدأ من اكر  شار  املاركة 

 .. أو االسم التجار  واملنتوج ، وشار  اد  

تنص  اكر  اإلعأن يف الدوك الرأمسالية أو األنامـة   –د 

االقتصادية احلر  ، عل  أساس االحتكارات املبنية عل  ما 

تمع أو من يعنيام األمـر ،  حي   اإلعأن من ارص داخ  اجمل

 ..واستمرار املشروع يف خطه االحتكار  وموقيه التنااس  

داخ  املشاريع وما يسام يف حت ي  التوازن بني ما ينت   -هـ 

، اــإذا كــان ميعــوك اإلعــأن ودقتــه يف التــثري    يســتالك



  8 

السـتيعاب تلـك الزيـاد     ينتاجيـة  وضـع خطـة   ، يتم أكرب 

تياوت يف الطل  ، مـع مراعـا    ، لك  ال يكون للمشروع 

 ..الدقة يف وقت استغأله 

يعابياتـه  وعل  واـ  مـا ت ـّدو ، اـإّن اإلعـأن يكـون لـه                      

كـان ذلـك للمنـت  أو     سلبياته يف ظ  الناـاو الرأمسـال  ، سـواء   و

 .. املستالك 

علـ  املواقـف   ، وسـب  التربيـر ،   ما تايمن املصـا  اليرديـة   ِل             

 ..ملصا  العامة لك  أنشطة احليا  اعل  و

مـدمِّر ألنشـطة   ، يف بعض احلـاالت  هذا التوجه لذا قد يكون              

سـواق املعنيـة   املشاريع الـ  ال تكـون هلـا جـذورها العمي ـة يف األ     

 .. مبنتوجاتاا

 

 :واإلعالن  ( اإلشرتاكي) النظام املخطط له مركزيًا  -1
 

نامة ال  هلا التفطيط واهليمنـة املركزيـة ، وصـور    تتبع األ             

واضحة مناا تاار يف األنامة االشياكية ، أسالي  خمتليـة تنبـع   

من ييديولوجيتاا املنتاجـة مـنا  السـيطر  علـ  وسـاف  أو عوامـ        

ــاج  ــ  و  Factors Of Productionاإلنت ــن أرض وعم ــاك رم أمس

سيك  أو مبنا  كأ وتنايم ، بغض النار عن كون التصنيف

 .. حديث أو معاصر

وباذا يتم التفطيط لكـ  املشـاريع علـ  مسـتوى الدولـة ،                   

ــني ،     ــنا  مع ــور وم ــس ومنا ــ  أس ــ  وا ــع عل ــع والبي ــتم التوزي وي

تبـع  تمبناورها أن ال خترج عل  املصلحة والصا  العاو ، ومن هـذا  و

اع علـ  أسـاس تـواار مـا يـتم يشـب      قو  وأهمية وأهداف نشاط معني 

 ..حاجات اجملتمع 
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سوى اسـتفداماته  واإلعأن عل  وا  مناورهم ، ال أهمية له              

ليس له موقيًا ضـمن يسـياتيجية املشـاريع ،    و،  وتوجيااته اددود 

ــة أو اللرباليــ     ــر  أو الرأمسالي ــة احل ــه يف األنام ــو علي ــا ه ،  ةكم

ليه خلدمة واإلعأن ضمن األنامة املفطط هلا مركزيًا ، مسيطر ع

 لـيس لـه األهميـة املعـّوك عليـه      تمع ، ولعدو وجود املنااسة ُيعداجمل

..يف األنامة احلر   كما هو

 

   

الســلع واخلــدمات الــ  تنتجاــا ، يال عــن عــأن اإلوال يكــون            

وخصوصًا اجلديد  مناا ، لتعريـف املسـتالك عـن وجودهـا ، ولـيس      

ضـمن اإليـديولوجيات   بـه   املعمـوك ألغراض أخرى ، كما هو عليـه  

ومنبث  عن النا  الرأمسـال  ،  وهدر األخرى ، ِلما عدُّوه من أنه تبذير 

ويزيد من الكلية واالستاأا والضغط عل  املسـتالك سـلوكيًا   

 ..القتناء اإلنتاج اددد 

ع د املشمتر ل حينما ، اإلعأن  وقد تغ ت هذه النار  اهاه               

يف مدينـة بـراغ ، وتوصـلوا يىل أهميـة اإلعـأن       791  الذ  أقيم عاو

ِلما له مـن حـوااز مامـة لتنميـة     ، التجار  يف األنامة االشياكية 

املشسسـات اإلعأنيـة    باذا ل قياووتطور وت دو املشاريع املفتلية ، و

..يف الدوك االشياكية 

 

 

نار االعتبار ، مع األخذ باإلعأنية ، ول ينشاء هذه املشسسات              

اليكر االشياك  ، التوجُّه ومع ومس تاا ا اأن ال تتعارض يف ناج

ــام  ــك وأن يس ــذلي ذل ــة يف ت ــعاب  ومعاجل ــةالص ــور  ، ومواكب تط

 .. اديطة باا احلضارات 

 

                                                 
 
/ مطبعةة القةاهرة   /  2ج / إدارة التسةويق  / محمةد صةادق باعرعةة    . د :راجع على سةبيل المثةال    - 

 .  31ص  989  -988 /  9ط / مصر  –القاهرة 

 . 62 -46ص / المرجع نفسه / عبد الجبار منديل . د -
2
 ..صادر المتقدمة راجع الم - 
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 :النظام املختلط واإلعالن  -1
 

شـاريع  وتبعًا هلذا النااو واإليديولوجية املتبعة ايه ، اـإّن امل                 

ة ، واألنشطة تيسح اجملاك يف االستثمارات اخلاصة والعامة واملفتلط

الناـــاو الرأمســـال  و وذلـــك لأســـتياد  مـــن يعابيـــات الناـــاو 

 .. بثقص  ما ميكن ااستثمارهواالشياك  ، 

ما يتطلبـه الاـرف وأنشـطة املشـاريع املفتليـة      منه مأفمة و            

للتطـوير وزيـاد  اإلنتـاج     منـه ،   دوتنميتاا ، وباذا تكون االستيا

، واايــة مكاســ  ملكيــة  والنوعيــة ويشــباع حاجــات اجملتمــع

 .. وساف  االنتاج

وعمومًا اإّن اإلعأن يثخذ قوتـه ونشـاطه وتطـوره مـن خـأك                  

األنامـة الرأمساليـة أو    سـواء كانـت ضـمن   ، تطور مشاريع الـدوك  

 ..قتصاد  تلطة يف ناجاا االاملفطط هلا أو املف

املشسســات  وجــدير بالــذكر   لــدى الــدوك املت دمــة تكــون             

 ..وتعددها وانتشارها داخ  الدولة  ااامتنأاإلعأنية و

ــك ، و             ــتم يف ذل ــلع أو   تا ــاج  للس ــروع اإلنت ــمن املش ــ  ض حت

ضـمن   املكانـة والياعليـة   ، اإلعـأن حيث حيض  قسم ، اخلدمات 

، وحتــ  اليلســية املعتمــد   اضــمنا الــداخ  اإلســياتيجية اخلطــة

 ..لتح ي  أهداااا 

وينفيض ذلك مبا ايـه األهميـة واألهـداف ، كلمـا خطونـا                    

حنو الدوك األق  ت دما يىل الـدوك املتفليـة ، وحتـ  يف حالـة وجـود      

املشسسات اإلعأنية ، اإناا ال تثخذ أبعادها املطلوبة يف التنمية ، بـ   

هلـا خلدمــة بعـض املشـاريع دون األخــرى ، تبعـًا ملصــاحلاا     تثخـذ ما 

املادية ، حت  يناا قد خترج بذلك مـن الصـية اإلعأنيـة يىل مـاالت     

 .. وأنشطة أخرى كالدعاية واليوي  



 2  

 :النظام اإلسالمي واإلعالن  -4
 

منه ما يكون مـنا  وحضـار    منا  قرآن  عايم ،   اإلسأو              

هـو   بشك  متميز باسـتدامته ، ومـن اسـتدالالته   ،  وحيا  مستدامة

 ..ملا بعد احليا  الدنيوية حت  ،  دمااوعدو ت ااحل وق استمرارية 

اإلشار  يىل التمييز بني اإلسأو وعم  املسلم ، اليس من والبّد             

ومـا  بـه ،  ميث  ايه ما أمر اإلسأو يتواا  وك  عم  يعمله املسلم 

 ..ه جاءت به تشريعات

ــاط يف             ــ  نش ــذا ك ــريع ل ــأم التش ــياته   اإلس ــه خصوص ، ل

وعمومياته ، حتدده األحكاو والتكاليف من جاة ، وتضع مناجـه  

 ..، أواًل بثوك والدلي  العمل  من خأك الي ه ال افم عل  العلم 

ــأم  ،             ــه اإلس ــا  والي  ــ  يع ــك ــا طأنش ــد   ، ت احلي ويا

، والعامــ  بــه ، واملعــ  بــه ، بــ  رمبــا حتــ  يف لســأمة العمــ  بــه 

توجيااته ، ااية للبيئة واليضاء والكـون ، وامتـداد آريـاره يىل مـا     

 ..بعد الدنيا 

ومـا ي ابلـه مـن ا ـه ، منـه مـا يتعلـ         مـن األنشـطة   ونشاط            

باإلعأو ، وجان  منه اإلعأن ، هذا النشاط املستادف منتـوج معـني   

السلعة واخلدمة ب، املتمثلة ع  به وخي  حاجته م اب  مستالك م

 .. املباشر وغ  املباشر اإلشباع من ح  تما ي، وواملعلومة 

وا ه اإلعأن   يتعل  بكـ  مـا يـدخ  ضـمنه ، ويبـدأ مـن                  

،  أخأقيات املانة يف اإلسأو ، مرورًا باملشروع أو املشسسـة اإلعأنيـة  

فدمه من اجلوان  املاديـة وغـ  املاديـة ،    ومواردها البشرية ، وما تست

ــاف      ــر  ، والوس ــ  املباش ــر  وغ ــه املباش ــ  مبشريرات ــا يتعل ــ  م وك

ــة    ــة واحلديث ــروء  ، الت ليدي ــموعة وامل  ــة واملس ــة   املرفي اإلعأني

 ..، والرسالة اإلعأنية وأهداااا واملعاصر  
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مـنام ، اـأ    وهنا يربز اهلدف والنّية والوسيلة ، وسأمة كـ               

ضرر وال ضرار ، ونية العم  خ  صادر  منه لعمله ، ومـا يتبنـ  مـن    

األخأقيات ، وما يدخ  من احلأك واحلراو ، وايه ااية ح وق ك  

 ..األطراف 

اإلعـأن   هـو األسـلوب اإلعأمـ  لأتصـاك      وكما بينا بـثن             

ــة    ــة والدقي  ــات املطلوب ــدهم باملعلوم ــتالكني ورا ــة باملس واملوجا

الختيار السلع واخلـدمات واألاكـار الـ  هـم حباجـة هلـا أو تنبعـث        

احلاجة عند استأو الرسالة ومن خأله وضع خطة ع أنية لأختيار 

 ..والشراء 

الصـدق يف املعلومـة   هو ومن بني أهم ما يركز عليه اإلسأو ،            

ما يتبنـاه مـن   وحيثياته ، ووالصدق يف العم  ووصوهلا للمع  باا ، 

 ..والياحشة جود  ويشباع ، واالبتعاد عن الغش 

 : ( وسلم اهلل عليه وآله ص ) الرسوك األكرو قاكومما           

  (من أذاع ااحشة كان كمبدياا ) ..

 

 . 

 (  أح  عباد اهلل يىل اهلل أنيعام لعباده وأقومام حب ه الذين

( حيب  يليام املعروف واعاله

 

 . 

نا مما ياار ، خطور  مضمون الرسـالة اإلعأنيـة ، وأيضـًا    هو           

أمـ    كياار خطورته من مضـمون مـا حيملـه ويكشـف عنـه قـو      

 ( : عليه السأو)بن أب  طال  اإلماو عل   املشمنني

(رب قوك أنيذ من صوك ) 

  

 

                                                 
 
/ تحف العقول عن آل الرسول / أبو محمد الحسن بن علي بن الحسين بن شعبة الحراني  - 

 . 32ص /    21/ لبنان  –بيروت / األميرة للطباعة والنشر والتوعيع 
2
 . 34ص / المصدر نفسه  - 
3
 . 545ص / نهج البالغة   - 
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وهنا البّد مـن أن تكـون لنـا ناـر  حتليليـة بعمـ  السـي                    

هاهات التفطيطة الشاملة للمزي  التسوي   ، مع تعدد االخمتصر 

 :واملزي  اإلعأن  ، وميكن يمجاله باآلت  

ــذ   .  ــ  التنيي ــيط اإلعأن ــأن : التفط ــه اإلع ــد ب وأقص

اددود الذ  ال يتعدى املرحلة أو املـد  اآلنيـة ، وينتاـ     

 ..ميعوله 

وأقصد به اإلعـأن  : التفطيط اإلعأن  التكتيك   . 

ى املرحلة أو املد  الزمنيـة ال صـ     اددود الذ  ال يتعد

 ..األمد ، وينتا  ميعوله بانتااء هذه املد  

ــ    .  ــ  التكتيك ــيط اإلعأن ــياتيج   –التفط : اإلس

وأقصد به اإلعأن اددود بتوجااته التفطيطيـة  الـذ    

ــة امل   ــد  الزمني ــة أو امل ــدى املرحل ــد ،  ال يتع ــطة األم توس

 ..وينتا  ميعوله بانتااء هذه املد  

أكثر عم  من ساب يه ، وحيتاج دقة تاج حي وهو           

املعلومات والبيانـات ، والتوقعـات املسـت بلية ، واتسـاع     

اخلريطة التفطيطية ، مبـا اياـا احتياجاتاـا مـن املـوارد      

البشرية ، وهـو مـا حيتاجـه املشـروع املسـتمر باالنتـاج       

ومواكبة السوق ال ياد  والرياد  ، وحيتاج نوع معني 

 ..املواه  واإلبداعات  من

وأقصـد بـه اإلعـأن    : التفطيط اإلعأن  اإلسياتيج   .4

غ  اددود بتوجااته التفطيطية  الذ  يتعدى املرحلـة  

توسطة األمد ، ورمبا ال ينتا  ميعولـه  أو املد  الزمنية امل

 ..بانتااء هذه املد  

أعم  وأوسع رؤيا وتتوى رسالة يىل   وهو حيتاج            

ــ و ــداف والغاي ــاب يه ، امتــداد واســتيعاب لفه ات مــن س
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لمعلومـات والبيانـات ، والتوقعـات    وحيتاج أكثر دقة ل

 املست بلية ، وأوسع لتشـعبات اخلريطـة التفطيطيـة ،   

ويثخذ اهتمامه بالعموميات بشك  واسع ، البعيد نوع 

 ..ما عن االهتماو بالدقاف  

صـــاتام ، وختصلمـــوارد البشـــرية ه لواحتياجاتـــ          

واست ألية وحدته وكوادره يف اهليكـ  التنايمـ    

والدلي  التنايم  ، ومتطلبات التنايم والتنسـي  مـع   

، ومـا حيتـاج مـن املشـاركة يف صـنع      الوحدات األخرى 

ــتمر  واختــاذ ال ــرارات  ــا حيتاجــه املشــروع املس ، وهــو م

أوسـع  و،   مواكبـة السـوق ال يـاد   متطلبات باالنتاج و

الريـاد  ، وحيتـاج بشـك     للسـوق  احتياجـه لنارتـه   

 ..واالبتكارات اإلعأنية لمواه  واإلبداعات واسع ل

ــة ،                ــر  الدنيوي ــدى النا ــدِّو ال تتع ــع املت  واجلمي

 ..وسب  النجا  الدنيو  بث  شك  ووسيلة 

وأقصد بـه  : التفطيط اإلعأن  األبعد من اإلسياتيج   .1

طية  الذ  يتعدى اإلعأن غ  اددود بتوجااته التفطي

املرحلة أو املـد  الزمنيـة املتوسـطة والطويلـة األمـد ، وال      

ينتا  ميعوله بانتااء هـذه املـد  ، بـ  تكـون نارتـه      

ــر      ــن النا ــا م ــ  با ــان العام ــ  اإلنس ــا عل ــد بآرياره أبع

خـرو  ،  األ –الدنيوية ، ااحلساب يثخـذ مـراه الـدنيو     

 ..املناور وغ  املناور  

تكــون اجلــود  واملنــااع واإلشــباع أعمــ  وباــذا            

وأوسع وأدق ، والتوجيـه بـالت ييم الـوظيي  والت ـويم     

األداف  ذات  الرقابة واملتابعة ، ويت ب  التوجياات ال  ال 

ــا   ــه هل ــ  ينتب ــة و ، ليح  ــداقية وأخأقي ــت امة مص اس
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علــ  ، توجيااتاــا التفطيطيــة والتنييذيــة ، أوال بــثوك 

 ..وا  الي ه اإلسأم  

وهو حيتاج بشك  أعم  وأوسع لرؤيا وتتـوى             

ــن      ــات م ــداف والغاي ــتيعاب لفه ــداد واس ــالة ، وامت رس

لسـأمة  ساب يه بتوجياات ا اية ، وحيتاج أكثر دقة 

امتـداد  ، ووما ال تت اطع مـع الي ـه   املعلومات والبيانات 

وســـع لتشـــعبات نارتـــه األالتوقعـــات املســـت بلية ، و

، ويثخــذ اهتمامــه بالعموميــات  اخلريطــة التفطيطيــة

مــا حيملــه الاــرف اآلنــ   ع مراعــا مــبشــك  واســع 

األمـور املتعل ـة بـاحلأك    لـدقاف   املتـابع  وواملست بل  ، 

 ..واحلراو 

،  واحتياجاتـــه للمـــوارد البشـــرية وختصصـــاتام          

واست ألية وحدته وكوادره يف اهليكـ  التنايمـ    

مـن   الي ـه اإلسـأم   ميليـه  مـا  و والدلي  التنايمـ  ،  

ومتطلبـات التناـيم والتنسـي  مـع     ،  أخأقيات العمـ  

الوحــدات األخــرى ، وهــو مــا حيتاجــه املشــروع املســتمر  

باالنتاج ومتطلبات مواكبـة السـوق ال يـاد  ، وأوسـع     

احتياجـه لنارتـه للسـوق الريـاد  ، وحيتـاج بشـك        

 ..واسع للمواه  واإلبداعات واالبتكارات اإلعأنية 

ال تتعـدى  الـذ   ذكـره ،  مجيع املت ـدِّو  بذلك خيتلف عن و                

الناــر  الدنيويــة ، وســب  النجــا  الــدنيو  بــث  شــك  ووســيلة  

 ..لتح ي  األربا  

بيلسيته وتشريعاته وا اـه ، ولكـ    اينار له ما اإلسأو أ               

 ما يشمله من أنشطة مع حتديد ما ينطب  عليه ختصصاتاا ، ومدار

 ..البحث ما يتعل  بصدق وتوجاات اإلعأن الذ  هو جزء من اإلعأو 
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وهنا يربز عم  لعلم النيس الي ا  للعم  ، ومنه علم نيس              

اإلعأن الذ  يبـدأ باملشـروع وبيئتـه الداخليـة ومـا يكـون عليـه        

ــوين واجلــود  ح ي ــة املنتــوج  ــة مــن التك ، ويتكامــ  مــع البيئ

وص احتياجات السوق واملسـتالك الناـاف  ، ومـا    اخلارجية ، وباخلص

 ..عر  من األحكاو والتكاليف وتددات الي ه 

، عــن اإلعــأن ذكـره  وميكـن يمجــاك خمتصـر مــا ت ــّدو                   

ــي   ــوره اليلس ــات  مبنا ــة واألديولوجي ــ  األنام ــات، ولك  اجملري

 :باآلت  و.. الزمانية واملكانية واملوقيية 
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والبّد من اإلشار  يىل أن رؤي  لليكر اإلسأم  ، وما حيملـه              

 :من يصأ  وصأ  وبناء عل  أساس مشيا عمع اجلاود بني 

 .اليرد  -

 .اجلماعة  -

 .اجملتمع  -

 ( .كمتغ  ) احلكومة  -

 ( .كثابت ) الدولة  -

قوك أم  املشمنني اإلماو مضامني هو ، وواحد من األدلة عل  ذلك            

 ( :عليه السأو)عل  

ـ ِعالرَّ نَّْعَلْم َأاَو )             ـ يَّ ال َو، ِبـَبْعض    ا يالَّاٌت ال َيْصـُلُح َبْعُضـاَ  َة َطَبَ 

ـ : ض  ا َعْن َبْعِغَن  ِبَبْعِضَا ـ َو، ا ُجُنـوُد اهلِل  َاِمْنَا ـ ا ُكمْنَا ـ اُب الَعتَّ ِة امَََََََََََََّ

ـ َو ، الرِّْاـ ِ اِف َواُك اإلْنَصا ُعمَِّمْنَاَو، اُ  الَعْدِك ا ُقَضِمْنَاَو، ِة اصَّاخَلَو ا ِمْنَا

ـ اِج ِمْن َأاخَلَرُ  اجِلْزَيِة َوْهَأ ـ ْه ـ  ِة َوِ  الذِّمَّ ـ َو،  اِسُمْسـِلَمِة النَّ ـ ِمْنَا اُر ا التُّجَّ

 امَلْسـَكَنةِ اَجِة َو  احَلَبَ ُة السُّْيَل  ِمْن َذِوا الطَّْنَاِمَو، اِت اَعْهُ  الصَِّنَأَو

ـ    َوَوَضـَع عَ ،   اهلُل َلـُه َسـْاَمُه   ُك ٌّ قـْد َسـمَّ  َو،    لـ  َحـدِِّه َاِريَضـًة ِا

َعْاـدًا ِمْنـُه ِعْنـَدنا     -َم آِلـِه وَسـلَّ  اهلُل َعَلْيِه َو  ََّص - ِة َنبيِِّهُسنَّ ْواِبِه َأِكَت

(َمْحُيوظًا 

 

 . 

وبــدوره   خيلــ  بيئــة داخليــة وبيئــة  تصــر ال ــوك ،وهــذا مبف          

خارجية ، تعم  بشك  متكام  خلدمة مس   الدولة واجملتمع ، 

وسب  يدار  وساف  اإلنتـاج ، ومريـات التوزيـع ، ومريـات الـدخ       

اليرد  واجلماع  واجملتمعـ  واحلكـوم  وخصوصـيات الدولـة ،     

سـتاأا واالدخـار واالسـتثمار ، ومنـه     وما يع به مـن مسـتويات اال  

مريات التنمية والتطـوير ، وجانـ  منـه مريـات أنشـطة اإلعـأو       

 ..التكامل   -البناف  واإلعأن باذا االهاه 

                                                 
 
 . 432 - 43ص / المصدر نفسه  - 
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 املبحث الثاني 
  هأهداف وحتقيقأهمية اإلعالن 

 

تبني من خأك ما ت ّدو ، أهمية وأهـداف اإلعـأن والكيييـة                 

ــ  ي ــة   ال ــاريعه الوطني ــع ومش ــة اجملتم ــ  تنمي ــا لتح ي ــّوك عليا ع

 :وسيكون يف هذا املبحث عل  التعاق  .. املتنوعة 

 .أهمية وأهداف اإلعأن : أواًل 

ــًا  ــادية    : رياني ــة االقتص ــأن للتنمي ــداف اإلع ــ  أه ــة حت ي كييي

 .واالجتماعية 

 

 أهمية وأهداف اإلعالن: أواًل 
 

يتصـف   تتمث  ايما يتطل  أنععأن ، عرانا أهم خاصية ل             

، النوايـا والتوجاـات   ، وصدق  الرسالة وتتواهامن صدق  به اإلعأن

 بـني  ال  همع بني املنت  واملستالك ، أو والياعلة ألنه احلل ة املامة

 ..املشاريع املفتلية واجملتمع 

 مـن  ـة يف دواخـ  املعنـيني    لذا يتطل  أن تـزرع الث ـة العمي              

ن عل  أكمـ  وجـه ، مـن    الست باك اإلعأواالستعدادات ،  اجملتمع

ـ ما وساف  اإلعأو ، وخأك  خمتلـف  الصـور  عـن   وضـو    ه مـن ين ل

 ..املشاريع 
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ــد                  ــن حتدي ــن   وميك ــ  م ــدافجوان ــأن  أه ــهواإلع  أهميت

 :للمجتمع واملشاريع باآلت  

 :ا اآلت  ما خي  اجملتمع   ميكن حتديد من بني أهما - 

 يىل صـدق وأمانـة   ك  ب، اإلعأن  وتتوى ييصاك موضوع

 .. املع  باألمر( اجملتمع أو اجلماور )   املتل   

 الوقاية مـن تعـرض   و،  ياته ااية اجملتمع من التأع  مب

 ..والضعف  لفل ل أنامته املفتلية

  ييصاله يىل اختاذ ال رار اددد واملناس  عل  وا  اإلسااو يف

سـلع وخـدمات معينـة    تدد  ، وذلك لشراء منتوج من ة خط

مــن خــأك املعلومــات ، دون يرباكــه ، واســح اجملــاك أمامــه 

 ..حبرية الختيار لتمببز وال، اإلعأنية ال  تغنيه 

    اإلسااو الياع  يف تث يف اجملتمع يعأميًا ، وأقصـد بـذلك

 ..طري ة االختيار الناس  والصحيح ِلما يعلن 

  ــب  ا ــد الس ــه ل متاي ــع يف ح  ــة للمجتم ــة لكييل لمعاين

 ..الختيار املناس  ، بكام  حريته وا

  ــ  أن ــ     يتطل ــأن ، اجلان ــداف اإلع ــن أه ــدف م ــون ه يك

اإلعأن وعل  مستوى  اليايا  عن اجملتمع ، لذا توقيت بث

 ..وبالوساف  اإلعأمية املناسبة ، عامل  يف ايات الراحة 

 مبعن   إلعأن ، أوحت ي  شعور اجملتمع باإلسااو يف وضع ا

ــاطي      ــس الع ــة احل ــمون رعاي ــأن مض ــذ اإلع ــر ، يثخ  آخ

يسـتمد  يخل ، وأيضـًا  ..  ةاالقتصـادي ال درات االجتماع  وو

 .. من الواقع اإلعاب  للمجتمعمضامينه 

   كس  اجملتمع متعة التسوق املييد ، وبطمثنينة وأمـان يف

 .. ااوالتبضُّع منالتوجُّه واختيار منااذ السوق والسلعة ، 
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ـ     -  اك مـن بـني   ما خي  املشاريع الوطنيـة املفتليـة ، اـيمكن يمج

 :باآلت  ، ومبا يسع البحث ،  أهماا

      ــ ــلوب التنااس ــأن ، األس ــداف اإلع ــني أه ــن ب ــ  وم يتطل

بـني خمتلـف املنتوجـات الوطنيـة ، حتـ        املشروعاألخأق  

عل  شك  سلع أو   املنتوج األجن ي ، سواء كانبيناا وبني

ــدمات أو ــوير   خ ــة والتط ــ  التنمي ــك لتح ي ــات ، وذل معلوم

 .. بالكم واجلود  ، وبالتوقيت واملكان املناسبني

  ــتمرار ــد اس ــ  تولي ــاج   تواص ــد واإلنت ــداع والتجدي رو  اإلب

األاض  أو األنس  ، ومبواكبة كـ  جديـد لـدى خمتلـف     

،    املشاريع واجملتمـع  املشاريع ، وهو ما خيدو ِكأ الطراني

 ..وتنميتاما 

 اية املشاريع الوطنية ذات املنتوج الـذ  حي ـ  أاضـ  أو    ا

  أنس  يشباع حلاجات اجملتمع ، ووضعاا يف مكاناا املناس

مبعنـ   .. اجلود  وتنميتاما بني مثيأتاا ، لتح ي  معاي  

اإلنسـانية ،   –آخر ، حينما يوص  اإلعأن رسالته اخلدميـة  

ــه    ــاد  مبيعات ــروع بزي ــيفدو املش ــتدامة س ــف ، وتاملس عري

 .. األاض  الختيار وراع مستوى ري ااته اجملتمع أو املستالك

         لععأن أهمية وهـدف آخـر ، حيـث يكـون حل ـة الوصـ

السليمة واملناسبة بني املشروع واجملتمع ، والذ  له املضمون 

 ..احلضار  املواك  لتطور احليا  واحلاجات املفتلية 

  املسـت بل  ،  اآلن  و واالجتماع  لععأن جدواه االقتصاد

اضًأ عن ما يولده من شـار  لعنتـاج أو   وتوجااته اليبوية ، 

، ورمبــا يصــ  جبودتــه يىل التيــاخر يف ملاركتــه التجاريــة 

 ..اقتناءه 
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، ومبـا يسـع    ، اـيمكن يمجـاك مـن بـني أهماـا      ما خي  السوق - 

 :باآلت  البحث ، 

 يـع  التمييز بني العرض والبيع مبناور   املكر يف البيع ، الب

التكتيك  ، البيـع اإلسـياتيج  ، والبيـع اإلسـياتيج      

 ..املستمر واملستداو 

   تنميــة معــاي  اجلــود  لــدى الوســيط والتــاجر يف التمييــز

 ..، وعرضاا يف متجره واالختيار  األنس  

       راض التعاون مع منت  السلع واخلـدمات الـ  تتعـدى علـ

 ..ح وق املستالك ، وااية مسعته السوقية 

 ــة اإل ــااو يف تنمي ــوير س ــة   وتط ــة اجملتمعي ــأمة الث اا وس

 واملناس  النصيحة ، وتوجيه املستالك باهاه املنتوج األحسن

، يـزرع الث ـة املتبـادك ، واالفتمـان      ، وهو حبـد ذاتـه   والنااع

التجار  ، ومكس  للتاجر يف جـذب املسـتالك واسـتمراره    

ـ    ، د  عل  رياد  موقعه التسوي   ، الت ليـد  وغـ  الت لي

 ..ب  وحت  التسوق الرقم  منه 

       اإلسااو يف تنمية أخأقيـة املانـة التجاريـة ، اـأ يسـام يف

حركة املنتوج يال للعال  اجلود  ، وما يناس  يشباع احلاجة 

 ..ومتطلباتاا اآلنية واملست بلية 

         حي   راـع مـن مسـتوى ري ااـة التـاجر ملراعـا  يسـياتيجية

 ..الزبون واملستالك  التجار  وعأقاته املستمر  مع
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 كيفية حتقيق أهداف اإلعالن : ثانيًا 
 للتنمية االقتصادية واالجتماعية

 

لـ   أهداف اإلعأن ، وعوأهمية بعد أن اتضحت لنا جوان  من               

عـرف الكيييـة الـ  ميكـن أن     وا  تدودية البحث ، تطلـ  أن ن 

تصادية واالجتماعية ، حت   من خأهلا أهداف اإلعأن للتنمية االق

 ..وااية املشاريع الوطنية واجملتمع معًا 

ااناا ما يتطل  من الدراسات اإلعأنية ، واملشمترات والندوات             

وضع لتطوير اإلعأن وما يتعل  به ، ومنه  املتفصصة يف هذا اجملاك

احللوك الكييلة مبعاجلة معضأت اإلعأن املباشر وغـ  املباشـر ،   

 :وهو ما يتطل  

وجــود جاــة خاصــة باملشــروع تعــت  باألنشــطة اإلعأميــة  . 

واإلعأنية ، وتكون حل ة وصـ  بـني اجملتمـع واملشـاريع     

 ..واملشسسات اإلعأنية 

 واهتمامـات  وجود مشسسات أو جاـات يعأنيـة ، هلـا أهـداف     . 

أخأقية مبناور حضار  ، وعملاا ما  ، حلماية  –ينسانية 

 ..والين اخلدم  املام للمجتمع  نةاهاه هذه املا

الــوع  وتشــفي    ومــا يتطلــ  مــن راــع مســتوى             

، يعـاب  وسـل ي    ، واستيعاب مبدأ عاو   أن لععأن حـدين 

وتثري ات جانبية وتورية ، كغ ه من املان املماريلة ، ومنـه  

، مبا ايه مشريراته  اهاهات وميوك املشاريع واجملتمعما يشرير ب

 ..والتطوير الشام  ، اآلن  واملست بل   التنمية عل 

ــات    .  ــراد واجلماع ــة لفا ــلوكيات املتنوع ــ  الس ــثري  عل الت

مـا خيليـه   و، صـراعات  للسب  يكون واجملتمعات ، ورمبا 
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ومـا  ، طري ة طر  اإلعـأن ويخراجـه   من ضحايا ، وذلك يف 

ما يكون عليه مـن  و األخأق ،و اليكرحيمله من تتوى 

 ..ي  والبعيد حراا عل  املدى ال ر

اإلعأن ضمن اإلسـياتيجية ، علـ     وان  ومااووين يدخاك ج              

وا  تيام العمي  ، وخصوصًا للمشاريع الكب   أو املشـاريع الـ    

خمتلـف األسـواق الداخليـة     : ترغ  أن هع  هلا اجلذور العمي ة يف

ر أاضـ  أو  اختياالتمييز وواخلارجية ، ويف دواخ  املستالك املع  ، و

أنس  السب  الكييلة ألخذ ماهلا وميعوهلا وااعليتاـا يف دواخـ    

حبســ  األهميــة واألهــداف اإلنســانية ، اليــرد واجلماعــة واجملتمــع 

..املوسومة هلا 

 

 

لذا البّد من أن يكون اإلعأن ، له رسـالته التنمويـة ، كـثن                

ـ   ت  ، أن يبحـث عـن   عع  عام  املنااسة اخلأقة ال  هع  مـن املن

عيوب منتوجه ون اط ضعيه ، ومميزات املشاريع املماريلة له ون اط 

، ايتوجــه يىل بنــاء مناومــة تعــا  وتــناض مبشــروعه       مقــوتا

، ومنتوجاته وسب  كس  اجملتمع بشـك  ع أنـ  وموضـوع     

وهو حبد ذاته مكس  للمنتوج الوط  ، ويضااة نوعية للمشـاريع  

 ..الوطنية 

                                                 
 
 :موضوع هذا الفصل ، راجع على سبيل المثال  ِلما يخص - 

دار الرسالة / األسس العلمية في إدارة المنشآت الصناعية / مهدي حسن عويلف وآخرون . د -

 .23 : ص /  977 / العراق  –بغداد / للطباعة 

دار / التسويق ؛ مدخل النظم واألساليب الكمية / محسن علي الكتبي . خضير  اظم جواد ، د. د -

 . 72 ص /  992 / العراق  –بغداد / لحكمة للطباعة والنشر ا

  ط / شر ة ذات السالسل / العالقات العامة ؛ المفاهيم واألسس العلمية / ع ي محمود هاشم . د -

 . 93  - 9 ص /  991 / 

  - Aaker, David A ., & Myers , John G. , " OP. , Cit "., P: ( 85- 136 ) . 

- White , Roderick , " Advertising ; What It Is And How Do It " McGraw- 

Hill Book Company (UK) Limited, England , 1980 , P : 68 .   
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كذلك ميكن اإلعأن أن يب  الذوق وري ااـة التمييـز بـني    و           

 ..مبعاي  اجلود  املنتوجات ، واالختيار املناس  مبوضوعية و

وهو حبد ذاته حيـرا توجـه املشـاريع حنـو اجلـود  واالختيـار                   

 ..األاض  ملعاي ها الوطنية والعاملية 

عأنــات الوطنيــة وكــ  ذلــك لــه دور يف تنميــة وتطــوير اإل            

ــداقيتاا ، وتوجود ــا ومص ــوير ا ــة  تط ــة ، وااي ــات اإلعأني املشسس

 املســتالك مــن التأعــ  مبســتوى اجلــود  أو الغــش اياــا ، واايــة

 ..االجتماع   –اهاه التنمية والتطوير االقتصاد   سأمة

ــه             ــد مبجموع ــ     ويول ــة املواه ــرية وتنمي ــوارد البش ــة امل تنمي

، والتعـاون املشـيا يف   سأمة وموضوعية اخلطط  منهالبشري  ، و

 ..األداء  –سأمة التنييذ 

ومنه قياو مناومة مشـيكة للمتابعـة والرقابـة الت ييميـة                 

الوظييية والت وميية األدافية ، وهو حبد ذاته عام  ماـم يف تواصـ    

 ..واستدامة التنمية والتطوير الشام  للمشاريع واجملتمع 

يف خدمـة وتنميـة وتطـوير      ه اإلعأن جوان  مما حيوهذه             

 ..اجملاالت االقتصادية واالجتماعية واألخأقية واليبوية 

ب  رمبا ميتد لبناء ري ااة الـذوق العـاو ، ومـا يتطلبـه التمييـز                  

 ..واالختيار ، اهاه تياصي  احليا  ومرياتاا احلضارية 
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 الثالث املبحث
 اإلعالن واهليكل التنظيمي 
 وحمددات األعمال والتدريب

 

وستكون لنا وقية ِلما يتطلبه اإلعأن ومـا يتعلـ  بـه مـن                   

ــيات    ــف ومواص ــن وص ــاك م ــددات األعم ــ  وت ــ  التنايم اهليك

اإلعأن ، وسـتتعاق    األعماك ، وما يتطلبه من تدري  يناس  مامة

 :اآلت   اداور عل  وا 

 .اإلعأن واهليك  التنايم  : أواًل 

 .وصف ومواصيات الوظافف اإلعأنية : ريانيًا 

 .التدري  واإلعأن : ريالثا 

 

 اإلعالن واهليكل التنظيمي:  أوالً 
 

بعد ما ت ّدو ذكره ، نتطلع يىل موضوع له أهمية كب   ،                

ايمات الرمسيـة  ِلما يوضح العأقات الرمسية وغ  الرمسية ، والتن

والتطلعات للتنايمات غ  الرمسية ، جبوانبه األا ية والعمودية ، 

وما يشرير ذلك عل  التياعـ  احلاصـ  داخـ  املشـروع أو املشسسـة ،      

وعأقاتـه مـع اآلخـرين    ، اليـرد   معراة الدور والعم  الذ  ي وو بـه و
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مـع اآلخـرين    Coordinationداخ  التنايم ، وكيييـة التنسـي    

 ..ية وغ  رمسية بصية رمس

 Organizationalويتطلـ  الناـر للـايك  التنايمـ                     

Structural       بعني االعتبـار ، لكونـه اخلريطـة اجملسـد  ألنشـطة

ــشوليات     ــات واملس ــتويات والعأق ــاء املس ــن بن ــتم م ــا ي ــروع ، وم املش

الــدلي  مــا يكملــه  ووالواجبــات ومســتوى الرقابــة واإلشــراف ،    

ــ   ــنالتنايم ــان م ــي  بي ــشوليات    تياص ــطة واملس ــف األنش خمتل

... والصأحيات

 

 

وما  ا يثخذ اهليك  التنايم  ، اهاهات انية ويدارية ،ومم                

 :من ييت  عليه 

 ..املركزية  -

 ..الأ مركزية  -

بيناما مع رجاحة املركزية يثخذ اهاهاته  وعند اجلمع -

 .. الأ مركزية –وسبله من مناور املركزية 

بينامـا مـع رجاحـة الـأ مركزيـة يثخـذ        وعند اجلمـع  -

 ..املركزية  -اهاهاته وسبله من مناور الأمركزية 

                                                 
 
 :لالطالع على موضوع الهيا ل التنظيمية والرقابة واإلشرا  راجع مثاًل  - 

الموصل / الموصل  جامعة/ دار الكتب للطباعة والنشر / علم المنظمة / محمد حربي حسن . د  -

 .287 -275ص / 989 / العراق  –

النجف / مطبعة القضاء / فلسفة اإلدارة المعاصرة والمجتمع / هاشم حسين ناصر المحنك . د -

 .62 - 5ص /  991 / العراق –األشر  

جون وايلي / المفاهيم األساسية في علم اإلدارة / البرع . هنري هـ . إبراهيم عباس نتو ، د. د -

 .39  -86ص / 981 / نيويورك / والده وأ

 - Hampton , David R.  " Contemporary Management " , 5
th

 , McGraw- 

Hill Inc., Tokyo , Japan , 1981,  P : 256 - 275 . 

- Iuthans , Fred , " Organization Behavior " 3ed , McGraw- Hill Inc., 

Tokyo , Japan , 1981, P : 542 - 570 . 
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اعاليــة ايـه  وخبصـوص اهليكـ  التنايمـ  الـذ  يـدخ                      

 :يكون  ، النشاط اإلعأن 

داخـــ  املشـــاريع اإلنتاجيـــة   الســـلعية مناـــا واخلدميـــة  . 

ــن    ــزء م ــون ج ــة ، ويك ــ   واملعلوماتي ــ  التنايم اهليك

 :للمشروع ويتصف 

 ..يما بإدار  مست لة ، وضمن قسم مست    -

أو ضــمن يدار  أ  قســم لــه عأقــة وريي ــة بنشــاط   -

ــإدار ــأن ، ك ــا    اإلع ــات ، ورمب ــوي  أو املبيع التس

 ..ضمن العأقات العامة 

كون ااعليتـه  سسات اإلعأمية أو اإلعأنية ، اتداخ  املش . 

ن قسـم لععـأن يف املشسسـة    وبذات الوقت يكو ، رفيسية

أو ت ـديم  ، ه ه يما لععأن عن أنشـطت وااعليتاإلعأمية ، 

 ..خدمات املشسسة للجاات ال  ترغ  باإلعأن 

يف كـأ احلـالتني املـذكورتني ،    مكانته ويثخذ اإلعأن                

ا وبالتنسي  مـع  ويشم  اجلان  اإلدار  واجلان  الي  ، ويكاملام

يح ـ  الياعليـة   ل  الداخلية واخلارجيـة للمشـروع ،   عنية اجلاات امل

ومبواكبة أنشطة املشروع املفتلية ، لتح يـ   ، واجلدوى اإلعأن  

ــن   ــع م ــراد أو اجملتم ــات األا ــباع حاج ــوج يش ــدمات  ال منت ــلع واخل س

 ..واملعلومات 

ث  نشاط الوحد  اإلعأنيـة ضـمن اهليكـ     وميكن أن مي              

 :اآلت   ، وباملفططبسطة امل ، ليثخذ صورتهوع التنايم  للمشر
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 يبني اهليك  التنايم  وموقع اإلعأن ايه وتبعيته(   ) خمطط 

 

ر  املبيعـات  أو يكون ذات اهليك  التنايم  ، وبداًل من يدا             

وهناا هيكـ  تنايمـ  يثخـذ اإلعـأن      ..يكون يدار  التسوي  

 :املشروع اآلت   داخ   دوره املست 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني اهليك  التنايم  وموقع اإلعأن واست أليته (    ) خمطط 

 إدارة

 المالية

 إدارة

 الموارد

 البشرية

 إدارة

 اإلنتاج 

 

 إدارة

 المبيعات

 

 المدير العام للمشروع

 إدارة

 اإلعالن

 المدير العام للمشروع

 إدارة

 المالية

 إدارة

الموارد 

 البشرية

 إدارة

 اإلنتاج 

 

إدارة 

 المبيعات

 

مدير 

 المبيعات

 

مدير 

 اإلعالن
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يكــون نشــاط الوحــد  اإلعأنيــة داخــ   كوبطبيعــة احلــا               

 ..  املشروع حبس  متطلبات ويسياتيجية املشروع والسيته وأهدااه 

 

 ئف اإلعالنيةوصف ومواصفات الوظا: ثانيًا 
 

 Jobوتواصـًأ للمحـاور املت دِّمـة ، اـإّن لتحليـ  الوظـافف                      

Analysis      أهمية كب   للمشاريع املفتليـة ، واجلانـ  املاـم ايـه

وصـف ومواصـيات الوظييـة    التوصيف الوظيي  ، وما يكامله من 

Job Description & Specification      ، ومـا يـتم مـن خألـه ، 

ومواصــيات َمــن يتطلــ  أن ، ييــة وصــف الصــور  احل ي يــة للوظ

   يكمـ  هـذه الصـور  ، مـا يتطلبـه مـن      و..  يشغ  هذه الوظييـة 

 Performanceوت ـويم األداء   Job Evaluationت ييم الوظييـة  

Appraisal ..

 

 

أنية ، هلا أهميتاـا يف تثديـة املاـاو اإلعأنيـة     والوظيية اإلع              

قسـم  ن تنييـذ املاـاو مـن خـأك       املناور  وغ  املناور  ، سواء كـا 

أو ضمن أ  قسم له عأقة باذه املااو ، وذلك إليصـاك  ، داخ  املشروع 

للمجتمـع أو الزبـون أو    الصور  احل ي ية عن ك  مـا يـتم ينتاجـه   

 .. ل  شك  سلع أو خدمات أو معلوماتع املع  به ، سواء كان

                                                 
 
نظام تصميم العمل وتقويم األداء / هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع على سبيل المثال   - 

 . 987 / العراق  –النجف األشر  / مطبعة القضاء / ودوره في المشاريع اإلنتاجية 

مكتبة / ترجمة نبيه غطاس / معجم مصطلحات اإلدارة / روبرتسون . ب . جوهانسون ، أ. هـ   -

 . 982 / لبنان  –بيروت / لبنان 

- Hampton , David R.  " Op. Cit. " P: 325 . 

- Flippo , Edwin B. , " Personal  Management " , 5
th

 , McGraw- Hill Inc., 

Tokyo , Japan , 1982 , P: 111. 
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ية وتداوهلا ، ضمن ورمبا يسام أشفاص بن   املعلومة اإلعأن            

احلملة اإلعأنية ، وميتد مبنااعه ليشم  حت  املضـامني اليبويـة   

 .. والتعليمية واالجتماعية واإلرشادية 

حتمـ   ، والوظييية  واجباتهاملتفص  وال ميكن أن يشد                 

والوسـاف  وشـروط العمـ  ، ومــا    ، واألدوات املسـتفدمة  ، املسـشولية  

املاارات واملعارف وال درات واخلربات  املشهأت من مطلوب من توصيف

أمـور ،   عّد  توجُّه ، ياّل يذا تايثت لهوغ ها مما يتعل  باذا االهاه وال

مناا ما يتعل  بدقة توصيف ووصف ومواصيات الوظيية ، ليكون 

 ..الشف  املناس  يف املكان املناس  واملوقف امليت  عليه 

ية ، وسـاب  ذ  سـب  ، عـ  أن يعـرف مـا      عأنوالوظيية اإل             

ط البيـان  للمبيعـات   ميتلك شاغلاا من قدرات ، حبيـث يـداع بـاخل   

، وبــاملنتوج واملاركــة التجاريــة بالرســون يف أذهــان  حنــو االرتيــاع

وأاكار املعنيني باملنتوج ، ليثخذ احليز املناسـ  بـني املنااسـني مـن     

علـ  املـدى ال ريـ  ، بـ  ميتـد      املشاريع النا   ، وال يثخذ ميعوله 

ليتعداه للمدى البعيد ، يع  تكـون هنـاا رؤيـا ورسـالة وأهـداف      

 ..وغايات ، تتجسد يف املفطط اإلسياتيج  لععأن 

، اضـأ  لذا اي  بعض احلاالت تكـون الوظييـة اإلعأنيـة                  

 : مكانتاا وااعليتااعن ما تبني مما سب  ، هلا 

  يدار  ارعية للمشروع ، كإدار  التسـوي   يما ضمن قسم أو

 ..أو يدار  املبيعات 

 ا ضمن أنشطة قسم العأقـات  أو تكون أنشطتاا وااعليتا

، أو أ  جاـة للمشـروع ت ـوو باالتصـاالت اخلارجيـة ،      العامة

 ..وبني املشروع وما حييطه 

    أو تكون هلا است أليتاا ، ويكون قسـم ويدار  لععـأن

 ..داخ  املشروع 



 4  

ــات                  ــ  املعلوم ــاك أاض ــاك أو ييص ــة االتص ــأن أهمي ألّن لعع

املياومة يىل املعنيني باملنتوج ، وما يتطل  من استيعاباا من أجـ  أن  

ــه     ــه وتوقيت ــوج ، جبودت ــذلك املنت ــدوااع ل ــوك وال ــوااز واملي ــد احل يول

 ..ومكانه وكميته 

اخلـ  وخـارج    مبعن  آخر   ميكن أن يولد يقنـاع وحـراا د               

اإلسياتيج  أو املع  باملنتوج ، ليح   التيوق التنااس   كللمستال

 ..املبدع واملستمر 

ويثخذ اإلعأن أبعـاده ، اهـاه تـاجر اجلملـة وتـاجر امليـرد أو                    

ــيط  ــوك يىل   الوس ــأك الوص ــن خ ــات م ــامام يف املبيع ــاي  ما  ، وتس

 ..املستالك النااف  املع  باملنتوج 

 والدعايــة واليويــ ، اإلعــأن   وهنــا البــّد مــن التمييــز بــني             

، وهو جزء من خطة املشروع ، ، ااألوك يثخذ املديات البعيد  للمبيعات

وميتـد  شـروع واألسـواق وحراكاـا ،    اضًأ عن اإلسااو يف تنميـة امل 

بالسيطر  عل  مستوى املرونـة ومسـتوى   وذلك ليشم  اجملتمعات ، 

متـه اليارقـة   ، وجع  املنتوج مثلواًا لدى املسـتالك ، وبعأ التكلية 

 .. األخرى ، ويولد منااسة مناسبة  لة واملنااسةبني املنتوجات املماري

ه خطور  ، عندما تكون األسعار مت اربـة ومسـتوى   كما ل              

ــات   املرونــة يف االختيــار عاليــة ، وييســن ذلــك حينمــا يشــبع رغب

 ..اليوي  أن يتصف باملرونة  من ، لذا يتطل وحاجات املستالك 

وصـف ومواصـيات الوظييـة     وما ت ّدو   يـشرير علـ  عمليـة                

ــة ــت     اإلعأني ــة والوق ــود والكلي ــبًا للجا ــا مناس ــه يم ــا ععل ، مم

 ..ومكاائًا له ، أو غ  مناسبًا بسب  عدو التكااش يف ذلك 

ة ، أن توضع نص  أعـني  ويتطل  لوضع وصف دقي  للوظيي             

 :من ُيكلف باذه املااو ، وباآلت  
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وضع العأقات الرمسيـة وغـ  الرمسيـة املفتليـة ،     مستوى  - 

واالتصاالت الرمسية وغ  الرمسية ، ومعراة األبعاد األا ية 

والعمودية للوظافف داخ  املشروع ، واملعلومـات والبيانـات   

 ..املتعل ة بالوظافف 

نية وعأقاتاا بالوظافف األخرى ، وما حتديد الوظافف اإلعأ - 

اهليكـ    يتاا وأهداااا ، وحتديـد مكاناـا يف  يتعل  بثهم

 ..التنايم  وما يكمله من الدلي  التنايم  

عأقـــة الوظـــافف اإلعأنيـــة بـــاللوافح أو ال ـــوانني أو      - 

التشريعات للدولة واملشروع ، اي  الدولة ال  يكـون اياـا   

ما يكون عليه يف النااو  التفطيط مركزيًا ، خيتلف عن

احلر للدولة ، ويف املشاريع اخلاصة خيتلف عـن مـا يكـون    

عليه يف املشـاريع املفتلطـة ، وأيضـًا خيتلـف مـا يكـون       

 ..عليه يف املشاريع العامة 

الوظــافف اإلعأنيــة وعأقتاــا بــالتنبشات أو التوقعــات ومــا  -4

يدخ  ضمن خطط املشروع وما يلح ـه مـن تنييـذها ، ومـا     

به من يشراف ورقابة ت ييمية وت ومييـة ، ومـا يع بـه    يتطل

من ردود أاعاك أريناء وبعـد التنييـذ ، وت ـويم الحـ  يف هـذا      

 ..اجملاك 

الكييية ال  يكون علياـا ، ومـا يتطلبـه مـن الوظـافف       -1

اإلعأنية ، وما يتطل  النار ِلما ُيحيط باا داخـ  املشـروع   

ــيابي   ــوازن واالنس ــن الت ــ  م ــا يتطل ــه ، وم ــة وخارج ة واملرون

 ..واليعالية 

ــة   -6 ــافف اإلعأني ــاء الوظ ــتويات وأمس ــد مس ــداد ، حتدي ويع

، همــع وظــافف وتثهيــ  مــن يتطلــ  شــغ  مثــ  هكــذا 

 ..خبصوصيتاا بني العلم والين والذوق واملانة والتحسس 
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حتلي  متكام  للوظافف اإلعأنية بعد وضـع عموميـات    -9

صـادية  خطوات الدراسـة وخصوصـياتاا ، مـن اجلوانـ  االقت    

للدراسة ، ووقت استغراق الدراسة ، واختيار الكـادر ، ودقـة   

املعلومات املطلوبة والبيانـات املطلوبـة ، ووضـو  املعلومـات     

ــداف  ، والبيانــات املفتــار   ومواا تاــا مــع اســياتيجيات وأه

ــا ،    ــات ومرونتا ــات والبيان ــواار املعلوم ــتوى ت ــروع ومس املش

املعلومـات وكليتاـا ،    تناس  بنيما يووجود البداف  هلا ، و

 ..عموميات الدراسة  من وه 

أما خصوصيات الدراسـة ، اتتطلـ  أن حتـدد الوظييـة              

اإلعأنية ، وحتديـد عأقاتاـا والبـداف  املناسـبة ، ويعـداد      

الطري ة ال  همـع اياـا املعلومـات والبيانـات ، ومراجعتاـا      

ـ   ع مـا  وتنايماا وكتابتاا ببحث أو ت رير خاص باـا ، ووض

يوضح ااعليـة الوظييـة اإلعأنيـة وعأقتاـا باملسـتويات      

، واملاـاو والواجبـات ،   واجلانبيـة  اإلدارية األا ية والعمودية 

ـ   ن والصأحيات واالختصاصات ، واملسشوليات وما يتطلـ  م

 ..  مما هو يدار  يشراف ورقابة ، وحتديد ما هو ا

ــافف                 ــيات الوظ ــف ومواص ــة يف وص ــ   والدق ــة داخ اإلعأني

املشروع ، حت   ت ييم الوظافف بالشك  الذ  تكون ايه العدالة 

ت ، ووضـع السياسـة   واملساوا  والكيايـة يف ناـاو األجـور واملرتبـا    

 ..املناسبة لذلك 

عكس عل  ت ويم األداء ، وما يتطلبه مـن وضـع   وبدوره ين              

 ..تصاعد  نااو للحوااز املناس  لتحسني األداء بوت   م

خلطـة تنمويـة للمـوارد     وميكن أن يكون بدوره ، ت  ـاً              

البشرية من خأك التـدري  والتثهيـ  مـن الناحيـة اإلداريـة والينيـة       

 ..واخلدمية ، وهو ما سنتطرق يليه يف اداور الأح ة 
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 التدريب واإلعالن: ثالثا 
 

ما يتصف كـ  عمـ    بعد ك  ما سب  توضيحه ، مبا ايه               

أو وظيية من خصوصـيات ، وذلـك مـن خـأك املكونـات األساسـية       

 ..حبس  ما مطلوب ، وألدافه 

املناـور  العمـ    يف هذا اجملـاك ، جبـان ي    ولععأن والتفص            

وغ  املناور ، والذ  يبن  عل  أساس وصف ومواصـيات العمـ  أو   

ة هليكله التنايم  ، سواء واملستويات املطلوب، الوظيية اإلعأنية 

 : كان ذلك 

   ملشسســة يعأنيــة ، ت ــوو بثعمــاك اخلدميــة لععــأن عــن

 ..املشاريع املفتلية 

 ــة ،  أ ــة للدولـ ــاريع املفتليـ ــة و للمشـ ــناعاتاا اخليييـ بصـ

الث يلــة ، أو مــا يتعلــ   توالصــناعات املتوســط والصــناعا

 .. بكون منتوجاتاا سلعية أو خدمية أو معلوماتية 

 وبك  األحواك يتطل  أن يكون لععأن كـادره اإلدار                

 ..ما مطلوب منه من واجبات وح وق  الي  ، الستيعابو

اب اخلــربات اكتســو املــشهأت وال يــت ن ذلــك ياّل مــن خــأك             

 ..  املستمر يةية والتطويرولتنموالتدري  املتواص  ، بالتوجاات ا

بيئــة ال ــدرات املواكبــة للتغــي  احلاصــ  يف ال اضــًأ عــن              

الداخلية واخلارجية ، وذلك لتح ي  الدقة يف األداء بعد معراة املوقع 

يوضح   الدلي  التنايم  الذ وتكامله يف اهليك  التنايم  يف

هـذه الوظييـة ، ريـم    ظافف ، وما ييتـ  عليـه مـن ت يـيم     حتلي  الو

املطلـوب تنييـذها ، لتح يـ     ت ويم األداء املطلوب عل  وا  اخلطة 

 ..أهداف املشروع اآلنية واملست بلية 



 45 

من أهمية كب   ملفتلـف   Trainingوياار هنا ما للتدري               

املشاريع ، خلدمـة ويشـباع حاجـات اجملتمـع ، وخصوصـًا يف تنميـة       

ومـا  ، ال ابليات اإلدارية والينية ، وما يتطلبه من ناـر  مسـت بلية   

 ..يتطلبه من التنييذ واملتابعة  التفطيط هلا ، ومايتطلبه من 

العاملني باا من قو  ومتيز ، متث  قدر  تتصف املشاريع ما ألن             

مـا  ، مـع مواكبـة   ومتيزهم يف مسـتوى التفطـيط والتنييـذ واألداء    

الداخليـة   املادية وغ  املادية والبشـرية يف البيئـة   التطوراتتتطلبه 

شــكلة الت ــادو اإلدار  حليلولــة دون الوصــوك يىل مواخلارجيــة ، وا

األداء املطلـوب الـذ    عـدو  والي  ، الذ  يع  تراجع املشروع ، بسب  

...املرسومة  األهداف  حي 

 

 

واختيار األسالي  والسب  واألدوات املطلوبة يف التدري  ، أمـر               

  أو خـارج  آخر يتوج  اختياره ، بغض النار عن كون التدري  داخ

لــ  أن هــذه املاــاو ، يتط وع ، ألّن التــدري  وَمــْن ي ــوو بتايئــةاملشــر

 ..يواك  ك  ما حيدث من تطور 

ــا               ــ كم ــة ،     حيص ــن جا ــه م ــوب وت نيات ــو  للحاس بوض

منـه مـا   األنامة والـربام  احلاسـوبية ، و  تطور املعلومات ووتغي ات 

 .. عل  التصاميم وتطوراتاامثًأ نعكس ي
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 :يما  ومتطلباته ، لتدري لذا يتطل  أن يكون مناور ا              

مرد تطوير ال درات لدى ك  اـرد معـ  بـه وباملسـتوى      - 

 لكونـه أو ملكاسـ  التـدري  ،   التدري ي ، حلاجة املشـروع  

 ..للمشروع  وروتي  دور 

 ..التدري  من أج  شغ  منص  أعل   - 

 ..ية أن يكون من أج  اليايع واليق - 

 ..أن يكون لراع املستوى املعاش  له ، بزياد  الدخ   - 4

يعاد  طة خل ومواكبتاا ل دراتتطوير احاجة املشروع ل – 1

 ..هندسة املشروع 

تعلم والتعليم والتدري  ، تلت   ال  وهناا عأقة وريي ة بني              

ميـة  عند يضـااات املعلومـات النوعيـة ، والسـيما يف الـربام  التعلي     

ص  ضمن أهداف تنمية ال درات والتدريبية املتطور  ، ال  بدورها  ت

 ..لدى املوارد البشرية التفصصية 

 ، بك  أشكاله وختصصـاته م  التعليم والتدري  اكتوي             

 ..املشروع يسياتيجيات منه ما ميتد ملااو وو، وبرامه 

ـ                  وهنـاا بـرام    دري  ، وغالبًا مـا يكـون التعلـيم يسـب  الت

، ليكمـ  بعضـه    التـدري  يع ـ  التـدري    ودورات يكون ايـه  

 ..ضمن مكوناته النارية والتطبي ية  بعضًا ،

ورمبا ييكز ضمن اجلان  التطبي   وحبس  احلاجة لذلك ،             

 ..وبك  املستويات اإلدارية والينية 

ـ    التـوازن و  يتح ـ   التطـور  مبشريراتو              يابية التنسـي  واالنس

 املوكلـة لليـرد   الغموض يف املااو واالبتعاد عن والياعلية واملرونة ،

ـ    د ومتطلبات التنييذ واألداء ، وبالوضو  يكـون احليلولـة دون توال

، وهو ما حي   العدالـة  ، وباخلصوص الصراعات السلبية  تالصراعا

 ..يف الت ييم والت ويم 
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عـاد التـدري  ، مبناـور مكمـ  للوصـف      ولتحديد مااو وأب             

واملواصيات الوظييية ، البّد من حتلي  ع ء العم  وقوته ، مـن أجـ    

أن حتـدد األعـداد املطلوبــة للوظـافف اإلعأنيـة ، ومــا يتطلبـه مــن      

تطــوير أو تــدري  وتنميــة ال ــدرات ، والســيما ال ــدرات اإلبداعيــة  

دى األاراد لعبداع اداكية جلذب املستالك ، وتوليد االستعدادات ل

 ..واالبتكار 

ال درات املواه  وتنمية  اضًأ عن استثمار نتاف  التدري  يف              

، حبيث يكـون هلـم    أو املوارد البشريةوتطويرها لدى ال وى العاملة 

اخلرب  واإلقداو والعم  مبوج  توجيااتاا مبناـور واع  ومتطلـع يىل   

 ..األداء واإلبداع  من جود  العم  هحت ي  ما يتطلب

هــو جانــ  خمتصــر ملتطلبــات التــدري   ومــا ت ــّدو ذكــره ،              

ــروراته ،  ــه وض ــذ  وأهميت ــ      ال ــه يف داخ ــه وأهميت ــذ ميعول يثخ

 ..مرياته يف يدار  مااو اإلعأن املشسسات اإلعأمية ، و
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 املبحث الرابع
 متطلبات اإلعالن وتطويره

 

ويحلاقًا مبا ت ـّدو مـن املباحـث ، يتطلـ  التطـور واملواكبـة                      

املنط ية لععأن ومتطلباته باجلوان  املادية وغـ  املاديـة واملـوارد    

 : تاور هذا املبحث ستتناوك البشرية ، لذا اإّن

 .بنك املعلومات واإلعأن : أواًل 

 .نارية االتصاك ونارية النااو واإلعأن : ريانيًا 

 .اإلعأن والعأقات العامة :  ريالثًا

 .العأمة التجارية واإلعأن : رابعًا 

 

 بنك املعلومات واإلعالن: أواًل 
 

خزين همع ايه  Information Bankُيعد بنك املعلومات                  

لـه  ك  ما حيتاجه املشروع ، ومصدر من مصـادر هـا املعلوماتيـة ، و   

ـ   ألهمية الكب  ا ـ  مـن  وكونـه در  داعمـة ،  ، ِلما له مـن ق  واتال ن

وخصوصًا يذا ما من معلومات ،  همبا حتتاج ة لتزويدهااد احليويووالر

، ومواكـ  جملريـات   ع متواص  اإلدامة بشك  دور  كان املشرو

مناا ما حي  ـه  الداخلية واخلارجية ، و البيئة عوام تنمية وتطوير 

 .. ملستمر ااية وسأمة ودقة التفطيط ومتطلباته امن 
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وممكــن أن يكـــون بنـــك املعلومــات ، الت ليـــد  وغـــ                

داخ  املشروع ، ويكامله من خارج املشـروع ، كـثن   يف الت ليد  ، 

تراد املشروع باملعلومات اخلـاو واملصـنعة ،   تكون جاات ختصصية 

..م اب  أمثان معينة 

 

 

،  والبيانـات  املعلومـات  يىل وبطبيعة احلاك ، ااإلعأن حيتـاج              

، ومـا يتعلـ    يرعيـة  ثنامة املشـروع الرفيسـية وال  ومنه ما يتعل  ب

 ..باملستوى االقتصاد  واالجتماع  

اإدار  اإلعأن وما تضعه من خطـط ، يتطلـ  معراـة كـ                    

ــ        ــ  ودقي ــك  مناس ــ  بش ــة ، ليوص ــيله العملي ــ ء وتياص ش

 ..ومييد  وم نع وخمتصر، لك  ش ء ومستوع  

امثًأ يذا ما أراد املشروع أن يعلن عن ينتاج سلع أو خـدمات أو                

أاكار ومعلومات ، يتطل  ب  ع  أن يستوعباا اإلعـأن واجلاـة   

املعنية باإلعأن كمشروع ومنـت  يعأنـ  ومتل ـ  ، ليسـتوع      

 ..امل نعة و املفتصر  ترمجة احلدث ، وتتوى رسالة اإلعأن

شسسـات اإلعأنيــة هـ  أكثــر حاجـة لبنــك املعلومــات ،    وامل              

، اهاهــات اآلخــرين  و اليكريــة ، –املســاحة اإلعأنيــة   لتعــرف

اهاهاتاا ايما تعلن عنه ، لتكـون  متطلبات و، واهاهات املعنيني 

ال يكـون  حبيث  املعامل ،الرؤيا والرسالة واألهداف والغايات واضحة 

 الغـش يف بيـان  أو ، اريع الوهمية املستالك هدف للمتأعبني أو املش

 ..ود  ما ت وو بإنتاجه من منتوجات جمستوى 

ــة دون                 ــه احليلول ــداااا   وب ــة وأه ــالة اإلعأني ــتغأك الرس اس

بـاإلعأن   ، مـن أجـ  أن ال يكـون عرضـة لي ـدان الث ـة      الصادقة 

، من اإلضرار باليرد واجملتمع  علياا ، وما ييت واملنتوج ومصدرهما 

                                                 
 

موسوعة المصطلحات اإلدارية واالجتماعية / هاشم حسين ناصر المحنك . د: راجع  - 
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، وتتآك  يسـياتيجية املشـروع   واحلصة السوقية اتياجع املبيعات 

 ..املعوك علياا 

، الت ليد  واملعاصر ، ضـرور   ويع  ذلك   ين بنك املعلومات               

ات احلضـار  واحلـراا احلضـار  والث ـايف لتسـاي  ماـاو       من ضرور

شـروع ،  رج املخا وأاإلدار  اإلعأنية ويغنافاا ، سواء كان ذلك داخ  

يغنـاء اجلاـات   باملعلومـات ، و املشسسات اإلعأنية وأنشطتاا  ويغناء

 ..املوضوع  تاملعنية بذا

، واستثمارها املعلومات ودقة لذا اإّن الدقة ال تثت  ياّل من وجود               

وما تتطلبـه مـن تـواار بنـوا للمعلومـات ، مـع الناـر لدقـة وجـود           

اجلاة املعنية بتلك املعلومات ، وما تتطلبـه   املعلومات وتلبية حاجات

من يدامة ما متتلكه تلك البنوا ، بشك  مستمر ومتواص  ، مبـا  

 االسـتثمارية  ايه ما يتضـمنه الوصـوك يىل احلالـة الـ  ختـدو املاـاو      

تنميـة وتطـوير    جتماعية ، ويشم  مـا مطلـوب مـن   اال –اإلنسانية 

م  وع أن  لفنشـطة  االقتصاد واجلدوى االقتصادية ، مبناور شا

..مبفتلف سبلاا ومتطلباتاا 

 

 

ويتكام  بعضاما مع البعض ، ليح   ااية للمشـاريع                 

ــتمرارها ، واطمئنــان أصــحاب    ــع مســتوى  رؤوس األمــواك واس ورا

 ..استثماراتام 

عافدية املشروع بـثعل  وبثاضـ  األسـالي  ، اضـًأ     ااية و             

الدقــة يف اإلنتــاج ع مــن خمتلــف االحنرااــات ، واجملتمــعــن اايــة 

وييصاك املعلومات ، واالهتماو بالعناصر الياعلة والت وميية لكـ   

 ..املستثمر  واملنتجة واملستالكة   األطراف املعنية 
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وأيضًا ما يتطل  من حت ي  التغذية العكسـية أو املرتـد                    

Feedback سام يف راد ك  اجملـاالت ،  والدقي ة للمعلومات ال  ت

مبا اياا ما يتضمنه مكونات املدخأت ، مرورًا بالعمليات اإلنتاجية 

وحت  الوصوك للمفرجات ومـا يلح ـه مـن خـدمات مـا بعـد البيـع ،        

ومراعا  ك  ما يكون عليه املنان التنايم  واملششـرات املـشريرات   

 ..اخلارجية 

ــة                   ــا  دق ــ  مراع ــًا يتطل ــم  وعموم ــا يأف ــار م ــ  اختي اجلان

من أجاز  متطور  ، الستفداماا يف هذا اجملـاك وتطويرهـا   املعلومات  

وهلــا صــية  ، مســت بًأ ، علــ  أن تكــون مناســبة وغــ  مكليــة

اجلدوى االقتصاد  واالجتماع  ، وتي  بالغرض املعوك عليه ، وذات 

يـة  ااعلية مناسبة ، وتواار مـا يناسـ  مـن الكـوادر اإلداريـة والين     

 ...هلا واخلدمية 

 

 االتصال ونظرية النظام واإلعالننظرية : ثانيًا 
 

ومواصــلة ِلمــا ت ــّدو ، اانــاا جوانــ  أخــرى ال ت ــ  أهميــة                

 Communication Theoryبالنسبة لععأن ، اناريـة االتصـاك   

ــاو  ــة النا ــرتبط   System Theoryوناري ــا ي ــا ، وم ومكوناتام

 : ما هلما من هما باألخرى ِلاأحد

 ..مموعة ارضيات  -

 ..تبادك املعلومات والبيانات واألاكار  -

 ..ما يأفم من ال وى أو املوارد البشرية  -

ــثرير النا  - ــا تت ــوى   م ــ  أو ال  ــثريران بالعوام ــان وت ريت

 ..الداخلية واخلارجية للمشاريع واجملتمع 
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 ..مستوى الياعلية واالنسيابية واملرونة املتطلبة  -

 ..طلبة من خأهلما املعطيات املت -

 Processesوالعمليات  Inputsمتطلبات املدخأت  -

ــات  ــ    Outputواملفرج ــية ال ــة العكس ، والتغذي

 ..تعبِّر عن مجلة من التياع  واالنسيابية واملرونة 

مدى املطاب ة أو ما مطلـوب أن يكـون عليـه أو مـا      -

..املع  به  مع واا تي

 

 

 ، اخلصوصـيات والعموميـات   ، وتـدخ  ضـمن كـ  منامـا                   

ـ  كونات واألدوات واألسالي  ، وتددات مـا املتعل ة بامل مـن   هتنتاج

 .. املوضوعية ، وخصوصًا ذات العأقة املباشر  وال  تتثرير باا 

بطبيعة احلاك ، جزء من املتثرير واملشرير يف العمليـات  ، واإلعأن             

مكونـــات  مـــن حـــدوااجيـــة ، وجانـــ  مـــن اســـياتيجيات أو اإلنت

 ..اسياتيجيات املشروع 

، أو بدون نااو  الذا ال ميكن أن نتصور يعأن بدون اتصاالت            

علــ  اعتبــاره ناــاو ارعــ  لناــاو ، أنامتــه اليرعيــة اجلزفيــة  لــه

 ..أساس  داخ  املشروع 

ــرف              ــ  أن تع ــة تتطل ــالة اإلعأني ــددو االرس ــا ،   حي ــ  با املع

قب  يرساهلا ، لتضع خصوصياتاا وعمومياتاا من خـأك   اوخيطط هل

                                                 
 
 :راجع بهذا الخصوص وما يتعلق بنظرية النظام ونظرية االتصال على سبيل المثال   - 

- Hampton , David R.,  " Op. Cit. " P: 409 . 

- Iuthans , Fred ,  " Op. Cit. " P: 343- 364 . 

مطبعة / إستراتيجية دراسة السوق والسلعة للتنمية االقتصادية / هاشم حسين ناصر المحنك . د -

 . 51 -49ص /  988 / العراق  –بغداد / الرشاد 

نظام األسرة وتنظيمها بين التراث والمعاصرة مع دراسة / هاشم حسين ناصر المحنك . د  -

التي أقامته جمعية تنظيم اأُلسرة ضمن مؤتمر األمومة المأمونة وتنظيم األسرة  ركاش /ميدانية 

 اأُلسرة للوطن ي لتنظيمقليمالمكتب اإلوالعراقية وبالتعاون مع اإلتحاد الدولي لتنظيم األُُسرة 

 6 في بغداد  ومنظمة اليونيسيف ،ومنظمة الصحة العالمية  وبرنامج اأُلمم المتحدة اإلنمائي العربي

 .994 /   ك/  8 –
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واملتطلبــات املوجاــة مــن تلــك الرســالة ، لتجســيد امليــاهيم واألســس 

تثخــذ ااعليتاــا وانعكاســاتاا اآلنيــة واملســت بلية ،     خأهلــا ، و

، وعأقاتاا مع الساب  هلا من رساف  يعأنيـة ، ين كـان هلـا سـاب      

 ..ليتاا لتكاملاا وتواص  استمرارية ااع

والعأقة الياعلة بني املرس  واملرس  يليه والرسالة اإلعأنية ،              

ــة  ــرور  وأهمي ــاو اتصــاك ال ت ــ  ض ــار ، كنا ــن االختي ــًأ ع ، اض

املطلوب ل نوات االتصاك ، ووضو  ما يرس  من خأهلا ، سواء كـان  

ريه مـن  ذلك مرفيًا أو مسموعًا أو م روءًا ، وخماطر التشويش وما ُيحد

 ..ضعف يف وصوك الرسالة اإلعأنية 

مـا يتطلـ  أن تعـرف    واضًأ عن ين الساب  أو املتـزامن معـه ،               

تياع  بني مكونات نارية النااو مـن مـدخأت مـا    يتم الوحتل  و

تتطلبه الرسالة اإلعأنية ، ريم العمليات املتطلبة يجراؤهـا   اإلداريـة   

اياا الكادر املطلـوب واجلوانـ  املاديـة     مناا والينية واخلدمية ، مبا

وغ  املادية ، وما ينت  عنه من خمرجات مسد  جلود  املدخأت وما 

 ..ياا من عمليات ونتاف  ييت  عل

ومدى مطاب ة ذلك للمطلـوب يف الوقـت احلاضـر واملسـت ب                   

روف ، وما يتطل  من متابعة النتاف  ودراستاا ، ودراسة الا هملواصلت

والبيئة الداخلية واخلارجية ، وما ييت  من ردود األاعاك لتتكامـ   

التغذية العكسية أو املعلومات املرتد  ، وتثخذ مثخذها من التواص  

 ..وحت ي  األهداف 

ييـد  املواملفطط اآلت  يبني هذه اجلوان  بشـكلاا املفتصـر                

 :يف نارية االتصاك 
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 يبني عمليات ونااو االتصاك املفتصر(  4) خمطط 

 

ــان                   ــف واملك ــأو واملواق ــاف  اإلع ــر ، أّن وس ــن ِذك ــّد م  والب

ــتفداماتاا ،  ــرور  اس ــ   والتوقيــت وض ــا داخ ــا وااعليتا تثخــذ ماهل

 ..اجملتمع ، مبا ايه األاراد واجلماعات 

 روء  ، كالتلياز وطبيعة ال نوات املرفية مناا واملسموعة وامل            

والســـينما واملـــذياع والصـــحف واجملـــأت واجملـــأت املتفصصـــة 

والسـيارات     املامـة لأاتات وواجاات األماكن العامـة  وامللص ات وا

وقاعـد  مجاه يــة  ، وكـ  مــا لـه شـعبية    ومـا شـابااا وكاملـاا    

، وال ييوتنا ِذكر وساف  االتصـاالت املتطـور  ويف م ـدمتاا    واسعة

 .. هلاتف ادموك االنينت وا

 

 

 

 Senderالمرسل 

تكوين الرسالة من 

 encodeرموع 

 meaningومعاني 

 ودالالتها 

  Massage الرسالة

 Channel القناةو

ومستور محتور وما 

يمكن من فهم ونقاوة 

 إيصال الرسالة

هد  الرسالة أو 

 Receiver المستلم

 أسلوب الفهمو

understanding 

 decode حل الرموعو

 

العكسية أو المرتدة  التغذية

Feedback  
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 اإلعالن والعالقات العامة: ثًا ثال
 

ا اتضح مما ت ـّدو ، اـإّن لععـأن والعأقـات     مل واستكماال               

أمور مشيكة ، ترتبط وتتداخ  بعضاا  Public Relationالعامة 

   بــاجلماور ومتطلبــات جذبــه بثســالي بــالبعض ، مناــا مــا يتعلــ

ملتبـادك مـن خـأك وسـاف  اإلعـأو املتنوعـة         االتصاالت والتيـاهم ا 

األهميـة واألهـداف واألدوات    واملسموعة وامل روء  ، اضًأ عن املرفية

 ..اإلنسانية املتبعة من خأهلا 

لذا اي  حاالت معينة ، يما أن  يكون اإلعأن منضويًا حتـت               

 س ، أو يتم اص  أحدهما عن اآلخرقسم العأقات العامة ، أو بالعك

اهـاه  مـع اآلخـر ب  يعم  باست ألية وتنسـي    اليكون ك  منام

.. هداف املرسومة ضمن خطط املشاريعمشيا ، لتح ي  األ

 

 

توصـلاا  وهمعاما قنوات االتصاالت وأساليباا العلميـة الـ                 

لمشروع ، وقـو   متاسك العوام  الداخلية ل يىل الغاية املطلوبة ، وهو

متطلبات التياهم بينام مجيعا ، قة بني املشاريع واجملتمعات، والعأ

خلدمة مجيع األطراف املعنية ، وما يتطلبه ك  مناما من الكـادر  

ــعة ،    ــات الواس ــة والعأق ــف باللياق ــذ  يتص ــ  وال ــ  والي املتفص

بسأسة وانسيابية وبساطة  ته ومتكنه من ييصاك األاكاريوقابل

 ..مبا يتطلبه املوقف ويتياع  معه املعنيني باملوضوع  ، ااماا

 ، ومرياتاضًأ عن ما همعاما من الينون والعلوو اإلدارية               

وظافف املشاريع والوظـافف اإلداريـة ، املتعل ـة بـاإلدارات اليرعيـة      

للمشروع ، وما ت وو به اإلدار  من وظافف متنوعة وأنشـطة تتعلـ    

                                                 
 
 . 95  -67 : ص / المرجع نفسه  /ع ي محمود هاشم . د:  راجع على سبيل المثال  - 

 . 94 -86 : ص/ المرجع نفسه / عبد الجبار منديل . د -

- Wright, Join S. , & Others , " Op. Cit. " P: 649 . 
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وختطيط وتنايم وتنييذ ورقابـة وتنسـي  ،    التوقعات أو بالتنبشات

 .. ة ايما يسب  اخلطةاتيجياإلسي اايثخذان مضامينام

ـ              لتنييـذ كـ  مـا     اوما يتطل  لوضع اخلطة ، وما يعوك عليا

ــف      ــذ  يتص ــرن وال ــ  وامل ــكلاا الياع ــة بش ــك اخلط ــه تل حتتوي

 ..باالنسيابية املطلوبة 

دقة يف تتوى الرسالة املرسلة للجاة املعنية باـا ،  التكون و               

وسب  يقناعاا ، أيضًا عام  مشيا يراد ِكأ الطـراني   اإلعـأن   

 ..    والعأقات العامة ، داخ  املشروع وما حييط بذلك املشروع 

ــا                  ــاص ، ورمب ــ  ذو  االختص ــ  عل ــك حت ــتلط ذل ــا خي ورمب

ــة والعأ  ــيا الدعاي ــداخ  وتش ــأن ال  تت ــة ، ياّل أن اإلع ــات العام ق

بـني أهـم    مـن  يتداخ  مع الدعاية وال يشيا معه ، لكون اإلعأن

هــو املانيـة والصــدق والدقـة واختــزاك الوقــت   ، العأمـات اليارقــة لـه   

 ..، ومنه ااية ح وق مجيع األطراف للمع  باملنتوج 

 

 العالمة التجارية واإلعالن: ًا رابع
 

تطلبات األخرى لععـأن ، العأمـة أو املاركـة التجاريـة     وامل              

Trade Marks   أو األمساء التجاريةTrade Names .. 

ابمرور الـزمن وتعـدد املشـاريع املتماريلـة أو املنتجـون إلنتـاج                     

منتوج معني ، أخذت تيكر تلك اجلاـات يىل احليلولـة دون تشـويه    

 ..دمات وجاتاا من السلع واخلمسعة منت

  التجار  والعأمة التجارية اكان االسم التجار  وشار  اد             

حتـ   و، متيٍّز املنتوج عن اآلخر ، وبه يتميـز جبودتـه ومتانتـه     ه  ما

خدمات ما بعد البيع ، واحلد من ت ليد املاركة التجارية ، واحلـد مـن   

 ...يعطاء الصية الااهرية دون اجلوهرية 
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ــه                  ــأن بث ل ــدخوك اإلع ــداقيته وب ــه  ومص ــه وأهداا وأهميت

 ة وللمستالك املع  به ، وما أخذومميزاته ، وما مياده للجاة اإلنتاجي

، ا ـد أسـامت يف ماامـه اإلنسـانية ،     من ااعلية ومضمون حضار  

بــني  بالعأمــة التجاريــة احليلولـة دون الت ليــد والغــش ، والتمييـز  

مات ، والتمييــز ايمــا هــو بــني منتــوج املنتوجــات مــن الســلع واخلــد

والعأمـات التجاريـة    للمشاريع املعنية بثصـالة العأمـة التجاريـة ،   

 ..أو املغشوشة امُل ّلد  

ــا                 ــوج ، وم ــز  للمنت ــ  املمي ــة   ه ــة التجاري ــبحت العأم وأص

متييز املستالك أو املع  بشك  واضح ، ايتجـه لشـراء    باا ميكن

حتمله من جود  معينة ، تتميز وا مبو، ة ومن قناتاا حاجاته عن قناع

ـ   ـ ة أو كماليـة نابعـة مـن الـدوااع واألح    قد تكـون جوهري يس ، اس

منه ما حيمله من و، والتمُيز عن اآلخرين  يشباع الرغبات النيسية ،و

 ..أو الت دير  التياخر أو الغرور أو اإلعجاب

الشـكلية  املوقعية وتاا تص  يىل ارتياع أسعارها مبيزا ورمبا            

ــه      ــرافاا لدوااع ــن ش ــتالك ع ــع املس ــدها ال ميتن ــة ، وعن والتياخري

 ..العاطيية التياخرية اآلنية الذكر 

 :انرى مثًأ عل  مستوى وط  أو عامل  هناا سلع هلا عأمة            

صور خمتلية ، كصور  األسـد أو الييـ    تتمث  يف  -

ــو   ــر أو ال ــ ر أو النم ــ  أو الص ــر  أو الط رد  أو الك

 .يخل .. األرضية 

ــة بـــاحلروف األوىل للمشـــروع ،   - أو تتمثـــ  العأمـ

وبإحدى اللغات العاملية أو ادلية ، كما هـو عليـه   

 .. .R. M. Cمثًأ  

أو حتم  رموز معينة تع  باا أمرا معينًا ، كما هو  -

 ..وما شابااا .. الكثس واألاع  ال  ترمز للصيدلة 
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:ك  عاو تكون أنواع العأمات التجارية مناا وبش                

  

 

   العأمات التجارية اخلاصة باملشروع أو املنت.. 

  العأمات التجارية اخلاصة باملوزع.. 

وبطبيعة احلاك اإّن السلع تن سم يىل   سـلع معمـر  وسـلع                   

غ  معمر  ، ولك ٍّ هلا طابعاـا وأسـلوب اإلعـأن عناـا ، ومـديات      

عأن وسعته ومستويات املشمولني بـاإلعأن ، ومـا يتطلبـه مـن     اإل

 ...ومعاصر  وساف  يعأمية ت ليدية ومتطور  وحديثة 

والبّد من اإلشار  يىل أّن ميكن أن تتميز املنتوجات بالعأمة                 

التجارية ، وأخـرى تتطلـ  أن تكـون هلـا عأمـة هاريـة مـن أجـ          

 ..اايتاا 

ومما يع  أهمية العأمـة التجاريـة ، للتيرقـة بـني املنتـوج                     

وغ ه ، وللتميز عن املنتوجات األخرى ، وللحماية من التعـد  علـ    

 ..املنتوج وخصوصيته 

وجدير بالـذكر ، نـرى مـا يااـره اإلعـأو واإلعـأن علـ                        

بعأمتاـا  املستوى العامل  ، تلف الكـث  مـن املنتوجـات الـ  تغـش      

 ..وتسطو عل  العأمات التجارية العاملية التجارية 

كما حيص  مثأ   للساعات السويسرية املتميز  مبميزات               

كث   مناا املتانة واجلود  وارتياع أسعارها عامليًا ، وما عـر  مـن   

غش املنتوج ومارها مباركاتاا العاملية ال  قد يصع  التمييز بيناا 

 ..املنتوج وعأمته التجارية األصلية وصاحبة االمتياز  وبني
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 املبحث اخلامس
 اإلعالن واملشاريع واجملتمع

 

واستكمااًل للمباحث املت دمة ، سيتم يف هذا املبحث ،                

 :مناقشة اداور اآلتية 

 .أهمية ادتوى اإلعأن  للتثري  عل  السلوا : أواًل 

ــًا  ــثري : رياني ــة      ت ــة واخلارجي ــ  الداخلي ــأك العوام ــن خ ــأن م اإلع

 .للمستالك 

 .الناجح  متطلبات اإلعأن: ريالثًا 

 .طموحاتنا لتطوير اإلعأن واملشسسات اإلعأنية : رابعًا 

 

 وى اإلعالني للتأثري على السلوكأهمية احملت: أواًل 
 

ــلوب اإلعأ                   ــن األس ــًأ ع ــ  اض ــوى اإلعأن ــذ ادت ــ  يثخ ن

ــة  ــكاله املفتلي ــهوبثش ــوك   ، مال ــ  مي ــثري  عل ــااز  للت ــع وح وداا

واهاهات سلوا املستالك ، وبذا يعتمد ادتوى اإلعأنـ  عمومـًا ،   

 :ومما يشم  

  اجلاة الراغبة باإلعأن   اقتصادية ، اجتماعية.. 

  املوضوع املزمع يعأنه ومداه.. 
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   ع أو أهمية املنتوج   سواء كان عل  شك  خـدمات أو سـل

 ..معلومات 

  مستوى ومشولية املشاريع املعنية باإلعأن داخ  اجملتمع.. 

اضــًأ عــن األســلوب اإلعأنــ  بثشــكاله املفتليــة الــذ                   

 :ميكن حتديد عمومياته باآلت  

    املوارد البشرية املستفدمة يف اإلعأن ، ومسـتوى شـعبيتام

 ..وجذبام 

  ن   الكلمـة ومـا يتعلـ  باـا     األدوات املستفدمة يف اإلعـأ

 ..وتثري ها 

   يمكانيــة اســتفداو التطــور التكنولــوج  وااللكيونــ

 ..وسب  االتصاالت املتطور  

   قنوات االتصاالت املستفدمة يف ييصاك اإلعأن للجماـور أو

 ..اجملتمع   كالتلياز واملذياع واالنينت والصحااة 

    ــوع ــ  باملوض ــور املع ــة اجلما ــة) ، توعي ــت بلة  أو اجلا املس

 ..، وما يتعل  من عادات وت اليد وقيم ( لععأن 

ك  ما ت ّدو يثخذ ماله يف التثري  عل  السلوا اهاه سـلع               

أو خدمات معينة عل  وا  دتـوى وأسـلوب اإلعـأن ، لـذا يتطلـ       

 :باذا اخلصوص أن يكون 

 ..تصاك وضو  اليكر  وطري ة طرحاا أو يرساهلا عرب قنوات اال - 

ملفاطبـة ومسـتوى   لرسـالة اإلعأنيـة أو ا  اجلماور املعـ  با  حتديد - 

اســت باك وت بــ  املعلومــة ، أو الكيييــة املنت ــا  لت بلــه للرســالة 

 ..اإلعأنية املطلوبة 

مستوى اليام العاو املع  باألمر ، وهـذه ن طـة مامـة وضـرورية ،      - 

تشـم    ا حـاالت رمبـا  لـربام  هلـا ، ألّن هنـا   تتطل  الدراسة ووضع ا

 ..الث ايف العاو األخأق  واملستوى  هو اخنياضاملعنيني ، 
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املناسبة أو الوسـيلة   Communication Channelقنا  االتصاك  -4

 ..املناسبة لععأن 

التثكد من عدو اإلضرار بث  جاـة كانـت ، قبـ  يرسـاك الرسـالة       -1

 ..س  هلا اإلعأنية ، اضًأ عن ما يتطلبه من الوضو  املنا

التكاليف املناسبة لليكر  اإلعأنيـة املطروحـة ، ويمكانيـة     -6

 ..حتم  الني ات 

ــار  -9 ــوي  واإلري ــ  التش ــار عام ــة  يحض ــر   الع أني ــبة يف ط املناس

 ..ن اددداإلعأ

 

 تأثري اإلعالن : ثانيًا 
 مل الداخلية واخلارجية للمستهلكمن خالل العوا

 

للمجتمـع     العوام  الداخلية واخلارجيـة ميكن أن تكون                

، وحبس  مياوو وموضـوع اإلعـأن ،    كثاراد أو مجاعات أو متمع

ه  وسيلة من وساف  اإلعأن الناجح ، للدخوك يىل أعماقام والتـثري   

 : كن يمجاك أهم هذه العوام  باآلت املباشر وغ  املباشر عليام ، ومي

 :عوام  وتثري ات داخلية : أواًل 

و  الشفصــــية   كــــثاراد ومجاعــــات ومتمــــع ،    قــــ -

 ..وسيكولوجيتام 

 ..املستوى االجتماع  واالقتصاد   -

 ..البيئة ال  تكون اياا الشرحية االجتماعية  -

 ..االختأف وامليوك واحلوااز  -

املستوى الث ايف والتحصي  الدراسـ  ومسـتوى التجـاوب مـع      -

 ..املوضوع 
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 .. وال درات  اإلدراا والشعور والدوااع واإلمكانيات -

 :عوام  وتثري ات خارجية : ريانيًا 

 وتطورها  الت ليدية وغ  الت ليدية األسواق.. 

      ــتوى ــوط  ، ومس ــاد ال ــو  االقتص ــادية وق ــروف االقتص الا

االهاهات حنو االدخـار واالسـتثمار واالسـتاأا ، ومبناـور     

 ..الدخ  عل  املستوى ال وم  أو الوط  

 لبه ال وى اخلارجية واديط بـه  الاروف االجتماعية وما تتط

 .يخل ... د احلضارية والث ااية والتعليميةمن األبعا

   ــا ــاالت وقنواتا ــة االتص ــة طبيع ــ  الت ليدي ــة وغ  الت ليدي

 .. وتطورها

    ومســتوى الدقــة والتبســيط   ، عمليــات وآليــات االتصــاك

عن املنتوج ، أو الرسالة اإلعأنية والتع يد ، وييصاك املعلومة 

ــ  ير ــو وال ــ  باملوض ــلاا املع ــاو   عس ــم  يف نا ــت  ، ويس املن

ــاك  ــ  ) االتص ــ ( باملرس ــ  باملوض ــور املع ــ  ، واجلما وع أو املع

 ( .. أو املرس  يليه باملستلم )باإلعأن ، ويسم  

ــا               ــ  منا ــ  عوام ــداخ  وتتكام ــاك  وتت ــة يف يرس الدق

 وضـو  الرسالة اإلعأنية ، وتطور االتصاالت ، ومستوى اام و

، والرموز املستفدمة أو املوظية الرسالة وعدو التشويش علياا

 .. اياا ، أو أسلوب الطر  

 

 الناجح متطلبات اإلعالن: ثالثًا 
 

ويتساءك الكث  من املعنيني مبا ايام املشسسات أو املشاريع              

عن م ومات وأخأقيات وينسانية اإلعأن احل ي   الناجح الذ  
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، ومنه ااية ح وق  اس اليام الصحيح لععأنيبن  عل  أس

 .. مجيع األطراف ، وبناء الث ة املتبادلة

وميكن أن نستنت  جوان  من ذلك عل  وا  مـا ت ـّدو مـن                   

 :الدراسة اددود  واملفتصر  وباآلت  

أن حي   اإلعأن ييصاك أدق املعلومات عن املنتوج السـلع    - 

 ..علومات  املعلن عنه أو اخلدم  أو امل

،  ، وعدو االستغأك أن حي   مضمونه األخأق  واإلنسان  - 

 .. خلدمة اجملتمع وتطوير املشاريعوذلك 

 ..أن حي   االنيتا  بني املشاريع الوطنية واجملتمع  - 

تطلبـه تنميـة     هسيد ملـا يتطلبـه اجملتمـع ومـا ت    أن حي  -4

 ..وتطوير املشاريع الوطنية 

 ..الوع  اإلعأن  والراض لك  ما هو سل ي    أن حي -1

 الرسـالة  تويهيشوب الغموض وااللتباس أل  اكر  حتأن ال  -6

 .. يةاإلعأن

أن حي   اإلعأن للمجتمع شراء ما خيطط لـه مسـب ًا ، أ     -9

يعطاء اليرصة للتفطيط ملا يريد شراءه ، واختاذ قراره املناسـ   

ـ   اف  أو الشـراء غـ  املفطـط لـه     يف ذلك ، بداًل من الشـراء الطوب

والذ  قد خيلـ  أعبـاءه علـ  كاهـ  اجملتمـع ، وذلـك بعـدو        

 ..التوازن بني الدخ  واإلنياق واالدخار 

يضع للمنتوج مكانته احل ي ية بني املنتوجات املماريلـة أو   -8

 ..املشاباة األخرى 

أن حي ــ  مضــمونه احلضــار  ، وهــذا مــن اجلوانــ  املامــة   -7

 ..مع واالقتصاد الوط  حلماية اجملت

ــباع   -3  ــاريع ، ويش ــبة للمش ــات بالنس ــاد  املبيع أن حي ــ  زي

 ..حاجات اجملتمع بثكم  وجه 
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ياــا د اإلعــأن احل ي ــة الــ  ال لــبس اوالبــّد مــن أن عســ -  

أخـذت  للموضوع املعلن عنه ، اتكون الرسـالة اإلعأنيـة قـد    

اخلـط   يـتم يخراجـه مـن    مراها احل ي   والصادق ، لكـ  ال 

 ..والصية اإلعأنية 

وأيضًا للوع  الشام  اهاه هذا املوضوع احلساس واخلطر يف              

حيا  الشعوب وحضـاراتاا ، والـذ  لـه مدارسـه وأنامتـه ودراسـاته       

، وله األهمية الكب   يف ك  الاروف ال  ميـر   يةالعلمية والعمل

الشام  للمجتمع الست رار باا اجملتمع ، ويكون أكثر أهمية يف ا

 ..وتطوره 

ولـ  دراسـة خاصـة     ، وهذا مما ميكن ذكره بشك  عـاو              

 .. ومست لة وموسعة ملدار البحث 

 

 ير اإلعالن واملؤسسات اإلعالنيةطموحاتنا لتطو: رابعًا 
 

مشسسـاته  ت ييم وت ويم وتطوير اإلعـأن الـوط  و  ميكن              

ه وسـلبياته ، واحللـوك الكييلـة لعـأج     إظاار يعابياتبالوطنية ، 

الســلبيات ، وتطــوير هــذه املشسســات احلضــارية الضــرورية خلدمــة 

االقتصاد الوط  واجملتمع ، ويكون حتديده ، واهلـدف تطـوير هـذا    

 :من يعابياتاا مثًأ اجلان  الضرور  واحليو  للدولة ، ا

ـ وجود هذه املشسسات اإلعأنية ال  تنضـو  ضـمن    -  ات املشسس

ـ    د  ويعابيـة ، كمـا سـب  ذكـره ،     اخلدمية ، حت ـ  أمـور ع

مـن   هيزصوصًا يظاار ما متخت  اجملتمع واملشاريع واإلنتاج ، وخ

 ..جود  ح ي ية ، وه  باذا حت   جان  حضار  عمي  

حت   تطور يف املنتوج الـوط  ، وخصوصـًا يذا ل تايئـة اجلـو      - 

 ..اار األجود من خأك يظ املناس  ، التنااس  األخأق 
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وجود هذه املشاريع ااية للمنتوج الوط  وااية اجملتمـع ،   - 

 ..وخصوصًا يذا ما استفدمت بالوجه احل ي   ألهداف اإلعأن 

حبسـ   ، من خأك متابعات اإلعأنات املفتلية ، نـرى بعضـاا    -4

مناور علم  وعمل  ، ختطو حنـو االهـاه املناسـ  والصـحيح     

وع لأنطأق صوب حت ي  أهداف اإلعأن للوصوك يىل خط الشر

 ..عم  أو مانية اإلعأن من ، وتياعله مع ما يتطلبه ورسالته 

وأيضًا تعم  املنااسة يف يظاـار اإلعـأن الصـحيح واملناسـ       -1

 اإلعابيـات و اخلصوصـيات  واجملسد حل ي ة ما يعلن عنـه ، لـه  

ية الـ   للمشسسات اإلعأنية ، ليتم ارزها عن املشسسات اإلعأن

،  للوصــوك يليــهتالــ  املشــاهد أو املتل ــ  ملــا يســم  اإلعــأن 

ــادقة    ــة ص ــة يعأني ــع مبشسس ــدى اجملتم ــة ل ــ  الطمثنين اتح 

 ..، واالهاه القتناء املنتوج املناس  للوريوق باا 

ت ويم و ت ييم وما ي ابلاا منوالسلبيات ، ومن بني املشاخذات              

د ك  ُيحدد باسم جاة اإلعأن ، لتستيي الأتوجه بثن وم يحات ، و

ــك و  ــن ذل ــة م ــات اإلعأني ــة  تطويراملشسس ــت الدراس ــا ، وين كان ه

 :اآلت  تدود  ، وباذا ميكن بياناا ب

غالبية اإلعأنات ليست مبستوى الطمو  احلضار  والث ـايف   - 

ياعلاا معه ، لذا يتطل  الدراسـة  ال  تشد  يىل خدمة اجملتمع وت

 ..الينية  تمبا ايه املتطلبا نلية ملتطلبات اإلعأالعلمية والعم

نرى اإلعأنات وكثناا ال تعرف طبيعة املشاريع املعلنة عناا ،  - 

الذا يكون يعأناا ليس مبستوى متطلبات املستوى اإلعأنـ   

 ..وال مبستوى الطمو  ال  تصبو يليه ، وال بالدقة املطلوبة 

تعـرف بـثن لكـ  قنـا       يتطل  مـن املشسسـات اإلعأنيـة أن    - 

متطلبـات  ، يعأنية ، سواء كانت مرفية أو م روء  أو مسموعة 

واستيعابات معينة تسام من خأهلـا ياـا  اإلعـأن أو الرسـالة     

 ..اإلعأنية 
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نمية اقتصادية وطنية ، لتنمية املشاريع املتنوعة ، وحت ي  ت -4

ع يــرق بــني مشــاريع إلنتــاج ســلع ينتاجيــة ، أو ســليتطلــ  أن ن

 ..خدمية  –استاأكية وخدمية ، أو سلع ينتاجية 

وهكــذا هلــا ولغ هــا مــن الصــناعات الث يلــة واملتوســطة           

ــا      ــا متطلباتا ــر  ، هل ــ  املعم ــر  وغ ــلع املعم ــة ، والس واخلييي

اإلعأنية وتوقيته وقنواته ، وتيت ر يعأناتنا الوطنيـة يىل هـذا   

 ..الوع  املام 

شسسـات ، يتطلـ  االهتمـاو باملتفصصـني     لتنمية وتطوير امل -1

ــني    ــن خمطط ــيني ، وم ــني وان ــن يداري ــة م ــرب  والدراي وذو  اخل

وتطلعـاتام  والنيسـية ،  ومنيذين ، هلـم مضـامينام اليكريـة    

ــة والعمليــة ، ومــا يشــم  مــن خــرباتام يف البحــث ،        العلمي

ويمكانياتام يف اجلانبني الناـر  والعملـ  ، خلدمـة اجملتمـع     

 ..ورها واملشاريع وتط

وأرينـاء   ، قبـ  حتديـده  تتطل  دراسـات مستييضـة لععـأن     -6

وبعد تكوينه أو التفطيط له ، وبثه أو يرساله من خـأك قنـوات   

ــل ي يف    ــا الس ــذ جانبا ــة ، لــئأ يثخ ــة أو املتنوع ــاك املفتلي االتص

وميولـه  ، االقتصاد الوط  واجملتمع وتثري اته اجلانبية والنيسية 

 ..عل  السلوا ويدراكه وانعكاساته 

وضع دراسات وخطط مناسبة لتطوير املشسسات اإلعأنية وما  -9

ــوارد    ــدرات امل ــوير ق ــة وتط ــات تنمي ــأن ، ومتطلب ــه اإلع يتطلب

البشــرية الداخلــة ضــمن العمليــة اإلعأنيــة ، ومواكبــة هــذا  

بي اتـه ،  اجلان  وغ ه ، ملا وصلت يليه عل  املستوى العامل  وتط

 ..  د بش يه الرياد  وال يا
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،    اجلان  النار  للبحـث ال سم األوك  يفبعد ما ت دو ذكره             

مبجرياتـه  و، الدراسة من البناء الناـر  امل تضـ     وحبس  متطلبات

ــة  ــاوره املتمثل ــن ت ــة ، م ــن   التحليلي ــ  م ــور  جبوان ــاهيم والتط املي

بعض الناريات ذات رخي  لععأن وأهميته ودوره والسيته ، والتا

ترت  عليه من وصف ومواصيات للوظيية اإلعأنيـة ،  العأقة ، وما 

 .. أو املشسسات اإلعأنية، املشاريع  سواء كان داخ 

ــه و              ــدري    من ــك بالت ــوير ، وذل ــة والتط ــن التنمي ــتم م ــا يتح م

 ..متطور ك  جديد واملتواص  واملواك  ل

مبا تدعمه األبعاد األخرى   كبنوا املعلومات اخلاصة مرورًا              

ما تستعني به من مشسسات متفصصة ملواصلة مسـ    باملشروع ، أو 

ما يـدخ  ضـمناا مـن تـثري ات اجتماعيـة      حياتاا العملية ، مبا ايه 

 ... واقتصادية ونيسية 

ح الذ  خيدو اجملتمع واملشاريع معًا ، بناء اإلعأن الناج ومنه               

 .. واإلسااو يف التنمية والتطوير الوط  والشام  

عل  باجلانـ  امليـدان  للدراسـة ،    أما ال سم الثان  ، ااو ما يت             

ألوك الناـر  للبجـث ،   خذ بنار االعتبـار ، مـا جـاء يف ال سـم ا    مع األ

 :مكمًأ له من خأك 

  أسـئلة   استبيان ضّمناا الباحث علـ  شـك   استمار  :  أواًل            

ميتوحة ومغل ة ، ومشلت بشك  مباشـر وغـ  مباشـر ، العوامـ      

 .يخل ... والدميغرااية والنيسية  االجتماعية واالقتصادية

حيث وصـلت العينـة العشـوافية الداخلـة ضـمن الدراسـة يىل                    

 ..ارد ( 13 )

كني وغـ  املشـاركني   مل ابأت الشفصية للمشـار ا: ريانيًا             

ومـن  ، ومن خمتلـف األعمـار واملسـتويات الدراسـية     ، ، يف االستمار 

البيئـات يف تاااـة النجـف    األعمـاك و ِكأ اجلنسـني ، وخمتلـف   

 ..األشرف 
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املتابعـة الشفصـية وبـالنار  املوضـوعية املكملـة      : ريالثًا                

ت الشفصية ، وكـان اهلـدف منـه اكتمـاك     لأستمارات ، وامل ابأ

 ..الصور  احل ي ية للجان  امليدان  

ّل يدخاك جوان  من البيانات واملعلومات ال  نتجت عـن  : رابعًا               

ما ّل تيريغه من استمارات االستبيان يف احلاسوب ، واحلصوك علـ   

 ..اخلطوط البيانية اجملسد  هلا 

ون لنا وقية يف املبحث ال ادو واألخ  ، من بني أهم ما وستك               

ل الوصوك يليه من االستنتاجات والتوصيات وامل يحات ، ومن مناور 

ــ  ه مــن بيانــات ناــر  وميــدان    ِلمــا ت ــّدو مــن مباحــث ، ومــا حل 

 ..املأح  يف نااية البحث ومعلومات املوضحة ب
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 املبحث السادس
 اجات والتوصيات واملقرتحات االستنت

 

ّل يتباع أسـلوبني   استه ،اجلان  النار  املت دِّو در اضًأ عن               

 :يف مجع املعلومات من خأك استمار  االستبيان 

سـم الثالــث   اسـتمارات االسـتبيان امليـرد  ، واملرا ــة ضـمن ال     - 

 ..املتعل  باملأح  

  يتم ايه سشاك مموعـة  عية ، والاستمارات االستبيان اجلما - 

، سوية ، واحتسـاب األعـداد ، وهـ  هربـة أخوضـاا ألوك مـر        

ر عل  وذلك لكون استمار  االستبيان مكلية بسب  احلصا

ــ  ــا احلبي ــات    قطرن ــن يحرج ــ  م ــب  ل ــا س ــ  م ــاوزًا ك ، متج

وصــعوبات ومشــاك  جلمــع البيانــات واملعلومــات ، لكــون 

وع  هـذا اجلانـ    العينة ليست مجيعاا باملسـتوى الـذ  يسـت   

احلضار  من الدراسة ، وبذات الوقت مل يستوع  أهمية دراسـة  

ــور      ــااو يف التط ــاريع ، واإلس ــع واملش ــة اجملتم ــأن خلدم اإلع

 ..والتنمية الشاملة 

ورغم ك  الصعاب وتدودية املد  املتطلبة للدراسة ، ياّل أن              

ومـات ومبسـاعد    قد متكنت ، واحلمد هلل تعـاىل ، مـن مجـع املعل   

بعض األاراد مشكورين من الراغبني واملستوعبني ِلما أخوضـه مـن   

 ..دراسة 



 7  

ووص  مموع العينة املساهمة ضـمن اسـتمار  االسـتبيان                   

ــة    ( 13 )يىل  ــرافح االجتماعيـ ــار والشـ ــف األعمـ ــن خمتلـ ــرد ومـ اـ

 ..واالقتصادية والتعليمية والث ااية 

سشاك متعلـ  بشـك  مباشـر    (   )الستمار  عل  واحتوت ا               

وغ  مباشر ، بـاإلعأن ودوره وأهميتـه للمجتمـع واملشـاريع ، ومـا      

 ..يسام لتنميتاما وتطويرهما حبس  مناور مجاه   

 :وسيكون ضمن هذا املبحث                

 .االستنتاجات : أواًل 

 .امل يحات والتوصيات : ريانيًا 

 

 جاتاالستنتا: أواًل 
 

مما ت ّدو من الدراسة النارية ، واستكمااًل هلا ومـا أوضـحه                 

اجلان  امليدان  من خأك االستمار  وامل ابأت الشفصـية ملـن دخـ     

ــة ، ــمن العين ــدخ  ض ــن  ومل ي ــأ ع ــات  اض ــن املتابع ــه م ــا أكمل م

 ..شفصية ، كما ل ذكره ايما ت ّدو ال

 :اآلت  االستنتاجات ببني أهم  ميكن يمجاك من ومنه              

 :بشك  عاو للدراسة  - 

ــف                ــة وخمتل ــات العمري ــ  اليئ ــرورته لك ــأن ض ــد اإلع ُيع

ـ      ذكور واإلنـاث ومـن   املستويات الدراسـية ومـن كـأ اجلنسـني   ال

اصة واملفتلطة واألعماك احلـر  ، أ   ، العامة واخل خمتلف ال طاعات

 .. جتماعيةاال –ضمن املستويات االقتصادية 

 :بشك  خاص بالدراسة امليدانية             

  ا يشم  ك  اليئـات  ، مبا د ظار ضمن العينة العشوافية

ـ    اذ ال ـرارات  العمرية ، وخصوصًا ال  هلـا رأ  يف صـنع واخت
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سـنة يىل مـا   ( 1 )، وقد حددته من اليئـة العمريـة    واالختيار

ن اليئـة  سنة ، وتبني بثّن أعل  نسبة كانت ضـم ( 46)اوق 

لتاـا اليئـة   ، وت%(  9 .  )سنة بنسـبة  (  1  -  ) العمرية بني 

 ( ..%   .  8) سنة ،حيث كانت النسبة ( 3  -6 ) العمرية بني 

    ومشلت الدراسة ك  املستويات الدراسية وحتصـيلاا ، مـن

ــتوى    ــج  مسـ ــدكتوراه ، وسـ ــ  الـ ــة وحتـ دون االبتدافيـ

ريـم املعاهـد    اإلعداديـة   التحصي  الدراسـ  ضـمن الدراسـة    

، %(  4 .  8)، %( 3 )، وكانت علـ  التـوال     سوالبكالوريو

(7  .   .. )% 

  مــن الــذكور ، و %(   6.  4)والعينــة كانــت متكونــة مــن      

ــة     %(  9 .  6) ــد العين ــّدو ، تع ــا ت  ــ  م ــاث ، وحبس ــن اإلن م

العشوافية قد أخذت مداها العلم  والتطبي   ، ِلما كانت 

عمومياتاا وخصوصـياتاا ، مـن األبعـاد    هلا صية الشمولية ب

اليكرية واملستوى االستيعاب  واإلدراك  ، وهو ما يسام 

يف االقياب أكثر من مناجيـة الدقـة يف اإلجابـة والتياعـ      

 ..احل ي   

         اضًأ علـ  مـا ت ـّدو ، كانـت العينـة تشـم  ال طاعـات

االجتماعية ، من ال طاع  –املفتلية واملستويات االقتصادية 

او وحت  الطلبة وربات البيوت ، وكما مبني يف اجلـدوك  الع

 .. ضمن املأح  

 :بشك  عاو للدراسة  - 

األهمية البالغة يف التياعـ  بـني اجلماـور     ، لوساف  اإلعأو              

ميكن من خأهلا ييصاك  ، ، عل  اعتبارها قنوات اتصاالت إلعأنوا

بة ، ختدو كـ  املعنـيني   الرسالة اإلعأنية للحصوك عل  نتاف  طي

ــأن ،    ــن اإلع ــتييدين م ــينما  واملس ــذياع والس ــاز وامل ــاا التلي  اان
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يخل ، ... والصحف واجملأت والنشرات واجملأت اإلعأنية املتفصصة 

ــر  ــ  آخ ــموعة   ، أو مبعن ــة واملس ــة   املرفي ــاف  اإلعأمي ــاا الوس هن

 ..وامل روء  

 :بشك  خاص بالدراسة امليدانية              

اإّن ما تواار يف العراق للمجتمع من وساف  يعأمية خمتلية ،              

تـرى   ، وضمن ك  البيئات احلضرية والريييـة ، وبناـر  عموميـة   

عـن طري اـا   ، مثًأ    التلياز واملذياع والسينما والصحف واجملـأت  

يتم متابعة اإلعأن حيث وضعت ضمن استمار  االستبيان واختيـار  

ووضع مااًل ِلمن ال يتابع الوساف  اإلعأمية ، وأعل  نسبة أاضلاا ، 

، وأع بته %(   9)ل تسجيلاا كانت ضمن التلياز حيث وصلت يىل 

 %( .. 9.   )، ريم املذياع %(  8.  9)الصحف وكانت 

وهذا مما يع  أن التلياز له أرضية مجاه ية واسعة ، يثخـذ                

ف  اإلعأو األخرى ، وبيارق شاسـع ، وهـو   الث   األكرب من بني وسا

ما يل   املسشولية الكب   عل  املسشولني والعـاملني يف اجملـاالت   

 ..لأهتماو باذا اجلان   ، املرفية وبالذات التلياز

، أسر  (  9 )احث ال  كانت عينتاا وقد ل يف دراسة أخرى للب           

 بـثّن أعلـ  نسـبة سـجلت     اـرد ، تـبني  ( 373 )ومموع أارادها هاوز 

ملتابعتام للوساف  اإلعأميـة بشـك  عـاو للـربام  كـان ضـمن       

%( .. 9 .  1)النسبة عند املذياع  هوأع بت%(   4.  8)التلياز وبنسبة 
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 .994 /   ك
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 :بشك  عاو للدراسة  - 

لععأن أهمية ودور يف تنمية وتطوير اجملتمعات واملشاريع               

اجلو التنااسـ  املنـت  والصـح      وك ، لتايئتهوطنية يف خمتلف الدال

إلعاد  نار أصحاب رؤوس األمواك ، سواء كانوا أاـرادًا أو متمعـًا ،   

 ..  أو عل  مستوى دولة ، لت ويم أنشطتاا املنتجة للسلع واخلدمات 

 :بشك  خاص بالدراسة امليدانية             

عشوافية للدراسة ، يشيدون من العينة ال%(  96.  8)ا د تبني بثّن          

 %(    .   )عل  أن اإلعأن ضرور  بالنسبة للمجتمـع واملشـاريع ، و   

 ..ال يشيدون بضرورته 

وكأهما يب  رأيه عل  أساس تدد   ااجملموعة ال  تشيد              

ضرور  اإلعأن ، تنار للمدى البعيد ومـا يلح ـه مـن تطـوير هلـذه      

لكني وميوهلم الع أنـ  ، وهـو مـا ينطبـ      املشاريع وأذواق املستا

عل  اإلعأن احل ي   ، ألنه يذا خرج مـن صـيته وأهدااـه وتتـواه     

ومانيتــه والســيته وجودتــه ، حتــوك يىل مــرد دعايــة أو يشــاعة أو 

 ..تروي  

أما اجملموعة ال  ال تشيد ذلك ، اتب  رأياا علـ  أسـاس املـدى                 

دودية ال  يكون علياـا اإلعـأن يف الوقـت    ال ري  ، ألناا ترى اد

احلاضر ، وال يناروا لتطويره حبيث تكون خدماته لتطـوير كـأ   

اجلانبني   املشاريع واجملتمـع ، واايـة ح وقامـا ومـا حيملـه مـن       

 ..املضمون اإلنسان  

 :بشك  عاو للدراسة  -4

دميــة اــإّن اإلعأنــات يتطلــ  أن تلــ ي وتشــبع احلاجــات اخل              

ضًأ عن للمجتمع ، حبيث هسد ادتوى اإلعأن  وما معلن عنه ، ا

 ..  للمجتمع أو َمن يعنيام اإلعأن كوناا جان  ترايا  وتروحي
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وين مل تكن باملستوى من اجلود  ، وال تتطور حبيـث تطـاب                  

ــون     ــا ، وتك ــة هل ــون ال حاج ــع ، ايك ــن أذواق اجملتم ــيب م أو ت 

 ..غ  مدية ، مبا اياا ما يتعل  باجلدوى االقتصادية تكاليياا 

 :بشك  خاص بالدراسة امليدانية               

اإلعأنـات يف الوقـت احلاضـر     ، يـرى %(  61.  6)ا د تبني بثّن              

بع حاجاته ، اإذا يع  أناا ال تل ي رغباته وال تش يد  ، وهذا مماغ  ج

بدون تطور ، اإّن وجودهـا غـ  مـد      استمرت عل  هذه الشاكلة

 ..وغ  مطاب  ليلسية اإلعأن ووجوده 

 :بشك  عاو للدراسة  -1

يتطلــ  بــ  عــ  أن يكــون اإلعــأن احل ي ــ  ، يســام                

بشك  ااع  يف يرشاد املستالك أو اجملتمع للسلع واخلـدمات الـ    

ن يكون الشراء تشبع حاجاته ورغباته ، حبيث هعله خمططًا ، أ  أ

خمطط له وع أن  وله ح  االختيار   مبا ايه أنواع األسواق والسلع 

 ..واخلدمات والتوقيت واملوقع اجلغرايف 

 :بشك  خاص بالدراسة امليدانية             

بثّن اإلعأنات مل تسام يف يرشادهم للشراء ، %(  91.  6)ا د بّين            

ة الساب ة الـذكر ، ويذا اسـتمر ذلـك    وهو ما يدهم ذكره يف الن ط

ســيكون ال جــدوى مــن اإلعــأن   اجلــدوى االقتصــادية واجلــدوى  

االجتماعية ، وال حي   أهم ن طة مطلوبة ، وه  ع أنية التوجيه 

 ..والشراء عن طري  خطط واختاذ قرار الشراء 

 :بشك  عاو للدراسة  -6

علــ  األقــ  غــ  يتطلــ  أن تكــون اإلعأنــات مطاب ــة أو             

مموهة أو ال تسام يف يظاـار غـ  ح ـاف  السـلع أو اخلـدمات املعلـن       

عناا ، لكـ  ال ختـرج عـن كوناـا يعـأن ، وتعـد اإلعأنـات مـن         

 ..اخلدمات الضرورية للمشاريع واجملتمع 
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 :بشك  خاص بالدراسة امليدانية             

من العينة العشوافية ال  ممن أدىل ض%(   9.   )ا د تبني بثّن             

دخلت برأياـا مـن خـأك اسـتمار  االسـتبيان ، بـثّن اإلعأنـات غـ          

مطاب ة للمعلن عنـه مـن السـلع واخلـدمات ، وهـو مششـر يسـتح         

الوقوف عنده لوضع له املعاجلات املناسبة ، ألّن ذلك يع  أناـا ، نوعـا   

ما ، قد خرجت عـن صـيتاا اإلعأنيـة ، ودخلـت ضـمن مصـطلحات       

 ..أخرى كاليوي  والدعاية 

تشكد ترابطاا مع األخرى ، ويذا ، يجابة من ونرى من ك  ما ت ّدو  -9

ما واصلنا ما جاء ضمن استمار  االستبيان ، ا د يتضح جوان  أخرى 

 ..  ةمن خأك األسئلة امليتوحة املتنوع

 :وبشك  عاو للدراسة            

سوء يعأنات وأاض  مشسسـة  يدخ  ضمن أاض  يعأنات وأ            

جوانـــ  عـــّد  مناـــا اجتماعيـــة .. يعأنيـــة ، وأســـباب اختيارهـــا 

يخل ، .. واقتصادية وتربوية وأخأقيـة ونيسـية وري اايـة وحضـارية     

اإذا ما ت اطعه هذه األمور مع ادتوى اإلعأن  ، سيكون نتافجـه    

  مواا ـًا مـع   آراء سلبية ، ويذا ما ل اإلمكان مبوازاتاا ، جنبًا يىل جن

ما ت ّدو ذكره ، اإّن آراء واست باك اإلعأن سـيكون علـ  صـور     

يعابية ، وضمن هذه الن طة ، يدخ  جان  من تغي  السـلوكيات  

 .. . االجتماعية واالقتصادية السلبية 

 :بشك  خاص بالدراسة امليدانية                 

اإلعأنـات األخـرى علـ     ا د ل ارز بعـض اإلعأنـات عـن                     

أساس األاض  واألسوأ ، وكان البناء عل  أسـاس مياـوو اجتمـاع     

يخل ، حيــث تــبني ناــر  للمأحــ  واجلــداوك .. واقتصــاد  ونيســ  

اياا املعلومات والبيانات ال  جاءت عل  استمار  االستبيان ،  ةامليرغ

حيـث  بثّن أاض  يعأن حاليًا ، هو اإلعأن عـن يعأنكـو النمـور ،    

، ومن بني %(    . 9)وصلت رغم تياوت اآلراء واالختيارات ، النسبة يىل 
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خبصوص ، أما %(    .   )من يرى عدو وجود ما يطاب  مياوو اإلعأن 

ـ تياو ، وقـد أسوء يعـأن   كـان يعـأن اأاـ  الربكـة     واآلراء ،  تت

 %( .. 3 )وبنسبة 

 

 التوصيات واملقرتحات: ثانيًا 
 

ــر    ومب                ــ ياا النا ــة بش ــث الدراس ــن مباح ــّدو م ــا ت  ــور م نا

وامليدان  ، وما توصلنا يليه من خأك االستنتاجات والذ  اسـت يناها  

، وامل ــابأت الشفصــية للمعنــيني    ، مــن اســتمارات االســتبيان  

واملتابعات والتحليأت العلمية لواقع ما خي  دراستنا يف تاااـة  

لـ  تنميـة وتطـوير املشـاريع     النجف األشرف ، ودور وأهمية ذلـك ع 

 ...واجملتمع 

وميكن وضع وحتديد من بـني أهـم امل يحـات والتوصـيات                    

 :باآلت  

ــات      -  ــني املشسس ــه ب ــط ل ــ  خمط ــاو تنااس ــع نا ــرور  وض ض

اإلعأنية الوطنية عل  وا  أنشطتاا وما ت دمه ومدى مطاب ة 

ـ      ذ  يولـده لـدى   اإلعأن مع املعلـن عنـه ، واملسـتوى اإلرشـاد  ال

املستالك ، اضًأ عن تنمية الذوق العاو لـدى اجملتمـع ومسـتوى    

مداركام ودوااعام الواعية لأختيار ، وتنمية وتطوير املشاريع 

الوطنية املفتلية ، اتكون احلصيلة الناافية ، تنمية واستياد  

 ..مجيع األطراف ، مبا ايام املشسسات اإلعأمية 

، تكون اضًأ عـن كوناـا يعأنيـة     بناء مشسسات يعأنية - 

للمشاريع ، تكون العني الرقي  عل  جود  اإلنتاج وما يتعلـ   

 .. هبتطوره ، وااية اجملتمع من التأع  مب دراته واحتياجات
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ــة ،     -  ــات اإلعأني ــات املشسس ــك  دور  ، دراس ــ  وبش تواص

واهتمـاو  ، ووضع خطط ويمكانيات التنييذ والتطوير والـدعم  

املفتلية جبان  اإلعأن ، وهسيده يف مال  اهليك   املشاريع

التنايم  والدلي  التنايم  لل ياو بالواجبات واملسشوليات ال  

 ..يتطلبه مناا 

وضع خطط تدريبية للكوادر اإلدارية والينية داخـ  وخـارج    -4

ــاإلعأن   ــون ب ــًا املعني ــر ، وأيض ــة  ، ال ط ــت مشسس ــواء كان س

ـ    ابع ل سـم معــني داخـ  املشــروع ،   يعأنيـة أو قسـم يعــأن أو ت

: وميكــن أن تســام جاــات معينــة باملوضــوع ، كــثن تكــون 

واملعاهد ، وكليات الينون اجلميلة ، كليات اإلدار  واالقتصاد 

 ..وكليات اإلعأو أو أقساو اإلعأو ، املتفصصة 

التشجيع عل  خل  الكوادر املتفصصة واملت دمة أكادمييًا  -1

ذلـك مـن خـأك الدراسـات العليـا والبحـوث       يف ماك اإلعـأن ، و 

املتفصصة لتطوير اإلعأن وجعله يسـام يف التنميـة اليعليـة    

 .. والياعلة يف تنمية املشاريع واجملتمع معًا 

يتطلــ  أن تكــون هنــاا بنــوا للمعلومــات ، داخــ  كــ   -6

مشروع ، ومشاريع متفصصـة يف هـذا اجملـاك العلمـ  اخلـدم       

ـ املعلومات  ، لتـذ  ملفتلـف  عاب أمـاو خمتلـف األنشـطة و   لي  الص

 ..ملشاريع 

يتطل  التواص  يف مواكبة ك  تطور داخ  وخارج البأد ،  -9

 ..لدعم التنمية الشاملة ، وذلك بوضع دراسات دورية متواصلة 

ِلما للوقت من أهمية بالغة بالنسـبة للمجتمـع وأعمالـه ، لـذا      -8

ـ   ات اإلعـأن  يتطل  احياو الوقت من خأك التنسي  بـني مشسس

ووساف  اإلعأو ، ومناا مشسسة اإلذاعة والتليزيون ، واحليلولـة  

دون دخوك املعلومات غ  الصحيحة وغ  املناسبة ، والوصوك يىل 
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ــة     ــة والينيـ ــم  اإلداريـ ــأن ، ويشـ ــة لععـ ــيلة مدروسـ حصـ

 ..واملعلوماتية 

ــاده      -7 ــًا ، وبثبعـ ــًا وعمليـ ــأن علميـ ــة اإلعـ ــ  دراسـ يتطلـ

مياتــه وتتوياتــه املاديــة وغــ  املاديــة ،  وخبصوصــياته وعمو

وتثري اته عل  مستوى اليرد واجملتمع صميميًا وشكليًا ، مناا 

االجتماعيـــة واالقتصـــادية واليبويـــة والنيســـية والث اايـــة 

أن تثري اته ذو حدين   يعاب  وسل ي ، لذا يتطل  و.. واحلضارية 

 ..الدقة ايه 

عنه مـن السـلع    للمعلن مطاب ، يتطل  أن يكون اإلعأن  -3 

توجيه املستالك حبس  مـا يرغبـه ،   يف م واخلدمات ، حبيث يسا

 ي ية ، ليضـع خطـة وقـرار ع أنـ      احلصادقة والعلومات باملو

 ..للنشر 

ّوك كلية اإلعأن علـ  كاهـ  املسـتالك ، ايـ      أن ال حي -  

الدوك املت دمة ت طـع الكليـة مـن أربـا  املشـروع ، وال تضـاف       

السلع واخلدمات ، أو عل  األق  ال تزيـد مـن أسـعار    عل  كلية 

املنتوجات ، ألن املشاريع دافمًا تنشد أاض  أو أنس  ينتاج ألعل  

كمية وأقـ  كليـة ، ويكـون حبسـ  مـا يناسـ  التوقيـت        

 ..واملكان إلشباع حاجات اجملتمع 

أن يكون لععأن اجلدوى االقتصادية أو مربره االقتصـاد    -  

ال  ال حتتاج يىل اإلعأن عناـا   السلع واخلدماتا انا، االعمل  

أو عـدو  ، شـارتاا  هلـا  أو ، ألسباب املرونـة أو عـدو وجـود منـااس     

 ..تغي ها أو يجراء تغي  علياا 

لذا اإّن اإلعـأن االقتصـاد  يتطلـ  أن يراـع مـن نسـبة                    

 املبيعات عل  خمتلف املديات ال ريبة والبعيد  ، وانعكاسـاته 

 ..حي   التنمية والتطوير يف املشاريع اجملتمع 
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االهتماو بتحلي  الرسالة اإلعأنية عل  وا  مناور ناريـة   -  

النااو امليتو  ونارية االتصاك ال  تتكام  معًا ، واالسـتياد   

 ..من أبعادها العلمية ومسد  ليلسية وأهداف املشروع 

خططاــا  وضــع اإلعــأن للمشــاريع املعنيــة بــه ، ضــمن      -4 

واسياتيجياتاا ، ملا لععأن مـن أهميـة كـب   بتطـور احليـا       

ــ      ــك عل ــات ذل ــة ، وانعكاس ــطة املفتلي ــارات واألنش واحلض

 ..اجملتمع وأنشطته 

أن تكون مشسسات يعأنية خمتلطة بني الدولـة واجملتمـع    -1 

واألاراد والكوادر املتفصصـة يىل جانـ  املشسسـات واألنشـطة     

لتكـون جانـ  ت ييمـ  وت ـومي      ، األخرى  اإلعأنية اليردية

إلعـأن  لت ـديم ا ، لتلك األنشـطة اليرديـة   ، مباشر وغ  مباشر 

ــا    ــارية ، وهل ــور  حض ــة وص ــ  هيئ ــة بثاض ــا يف التنمي ااعليتا

 ..الشاملة املستدامة 

اإلحاطة من احنراف اإلعأن عن أهدااـه وخواصـه ومانيتـه ،     -6 

تـوى اإلعأنـ  لتوجيـه    وما يثخذه من أبعاد ينسانية وصـدق اد 

اجملتمع حنو املنتوجات املناسـبة وذات اجلـود  العاليـة ، وت ـويم     

 ..املشاريع املنحراة عن مسارها يف خدمة اجملتمع والتنمية 

وباذا ل بيان من بـني أهـم مـا يسـع البحـث مـن معاجلـات ،                         

املفتليـة ،  أوضحت ما اإلعأن ودوره وأهميته للمجتمع واملشـاريع  و

ــات       ــ  دراس ــ  وا ــه عل ــط ل ــ  واملفط ــن دوره الياع ــ  م ــا عع وم

ــطة    ــوير األنشـ ــة وتطـ ــاامه يف تنميـ ــة ، إلسـ ــة ودقي ـ مستييضـ

 ..، واالسااو احلضار  واليبو  االجتماعية واالقتصادية والث ااية 

، ل العمـ  باـا   آم  أن أكام  هذا البحـث بدراسـة موسـعة                   

 ..ومن اهلل التواي   ..  باإلعأن تيع ،ضمن كتاب مست   

 

 



 8  

 ( املالحق) 
 

 استمارة االستبيان
 

 ..أخ  املواطن الكريم ، أخ  املواطنة الكرمية 

 وبعد... أهديكم أطي  حتيات  

 د ذاتاا ظاهر  حضارية ، وه  واحد  مـن لكون اإلعأنات حب            

خلــدمات ، الوســاف  الــ  تســام يف تعريــف اجملتمــع بالســلع وا     

ر اإلعـأن  والتفييف من أعباء البحث عن ك  ما حيتاجه ، ولتطوي

مـة املســتالك أو  دالوســاف  اهلاداـة خل  ومـا يتعلـ  بــه ليكـون مـن    

 ..اجملتمع واملشاريع وتطويرها 

لذا أرجو أن تكون اإلجابة مبا ترونه مناسـبًا ودقي ـًا ويسـام                 

دلي  عل  الوع  واالستيعاب  يف تطوير هذا اجلان  احلضار  ، وهو

 ..والتطلع حنو مست ب  مستداو ومثمر 

 ..ولكم بال  الشكر والت دير لتعاونكم 

 .............اداااة 

ــر  -   - 4،  ]  [ 43 -6 ،  ]  [ 1  -  ،  ]  [ 3  -6 ،  ]  [ 1  -  ،  ]  [ 3  -1 : العمــ

    ]  [اما اوق  -46،  ]  [ 41

  ]  [،   أنث           [  ]ذكر    : اجلنس  - 

،   ]  [، متوســـطة    ]  [ابتدافيـــة امـــا دون   : التحصـــي  الدراســـ   - 

،    ]  [، دبلـــوو عـــال      ]  [، بكـــالوريوس   ]  [، دبلـــوو   ]  [يعداديـــة 

 ]  [، دكتوراه      ]  [ماجست   
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خاص  ، قطاع   ]  [، قطاع خمتلط     ]  [قطاع عاو   : ه  تعم  ضمن  -4

 ]  [، أعماك حر     ]  [

: أ  الوســاف  اإلعأميــة تيضــ  أن تتــابع مــن خأهلــا اإلعأنــات  -1

  ]  [،  اجملأت   ]  [،  الصحف     ]  [، السينما     ]  [، املذياع     ]  [التلياز   

  ]  [، ال   ]  [نعم   : ه  اإلعأنات ال  تشاهدها ه  جيد   -6

نعم   : أن ضرور  بالنسبة للمجتمع ومشاريعه ه  تعت د ين اإلع -9

 ]  [، ال   ]  [

ه  اإلعأنات ال  تبث من خأك وساف  اإلعـأو ، قـد أسـامت يف     -8

  ]  [، ال   ]  [نعم   : يرشادا للشراء 

 ]  [نعم   : ه  تعت د بثّن ما ت دمه اإلعأنات مطاب ة للمعلن عنه  -7

  ]  [، ال  

مسعته مـن اإلعأنـات ، أ  مناـا تيضـله ا وملـاذا      مما شاهدته أو  -3 

 تيضله عل  اإلعأنات األخرى ا

................................................. 

 أسوء يعأن شاهدته أو مسعته ا وملاذا يكون غ  جيد ا -  

................................................... 

هــ  األاضــ  يف يعأناتاــا ا وملــاذا  أ  مشسســة يعأنيــة برأيــك -  

 اخيتاا ه  األاض  ا

.................................................. 

أ  يضااات ومأحاات وآراء حت  أن تضيياا أو ت يحاا لتطوير  -  

 اإلعأنات ا

................................................ 

............................... 

 مع حتيات الباحث

 هاشم حسني ناصر ادنك

 جامعة الكواة / مركز دراسات الكواة 
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 1991/  1/  1هذه الدراسة حىت تاريخ 
؛ ومت تفريغ إجابات العينة العشوائية على استمارة االستبيان 

 :وكاآلتي 
 

 -41 41- 4 43-6  1 -   3 -6  1 -   3 -1  العمر

اما 

 اوق

    7     4 19 68 48 اجملموع

 7 .   النسبة

% 

  . 9 

% 

8  .   

% 

   . 9 

% 

   .1 

% 

6  .  

% 

8 .4 % 

 

 يبني اليئات العمرية للعينة العشوافية(  1) جدوك 

 

 النسبة اجملموع التحصي  الدراس 

 % 6 1  ابتدافية اما دون

 % 7.       متوسطة

 % 3  91 يعدادية

 % 4 . 8  6 معاد

 %   .  6 17 بكالوريوس

 %  .  6 4 دبلوو عال 

 %  .  8 9 ماجست 

 %   1 دكتوراه

 

 يبني التحصي  الدراس  للعينة( 6) جدوك 
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 النسبة اجملموع اجلنس

 %  6.  4 16  الذكور

 % 9 .  6 74 اإلناث

 % 33  13  اجملموع الكل 

 

 يبني نوع اجلنس املشارا يف االستبيان(  9) جدوك 

 

 

لوسيلة ا

 اإلعأمية

ال  مأت صحف سينما مذياع تلياز 

 يتابع

 اجملموع

 14           6 7   7  اجملموع

 4.    % 4.  6 % 8.  9 %  .    % 9.    %  9 النسبة

% 

 33 % 

 

 العينة لععأن  عأمية وتيضي يبني الوساف  اإل( 8) جدوك 

 مع مراعا  املدل  بثكثر من وسيلة يعأمية 

 

 

 اجملموع الكل  ال عمن 

 13  18  7  اجملموع

 % 33  %   .    % 96.  8 النسبة

 

 يبني رأ  العينة (  7) جدوك 

 بضرور  اإلعأن للمجتمع واملشاريع

 



 85 

 

 اجملموع الكل  ال نعم 

 13  64  86 اجملموع

 % 33  % 61.  6 % 4 .  4 النسبة

 

 يبني رأ  العينة (  3 ) جدوك 

 عاصرجبود  اإلعأن امل

 

 

اجملموع  ال نعم 

 الكل 

 13  87   6 اجملموع

 % 33  % 91.  6 % 4 .  4 النسبة

 

 يبني رأ  العينة (    ) جدوك 

 يف يسااو اإلعأن ويرشاده للشراء

 

 

اجملموع  ال نعم 

 الكل 

 13   8  69 اجملموع

 % 33  %  9.    % 6 .  8 النسبة

 

 يبني رأ  العينة (    ) جدوك 

 ة ما ت دمه اإلعأنات مع املعلن عنهيف مطاب 
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أعماك  خاص خمتلط عاو ال طاع

 حر 

طال  

 وأخرى

اجملموع 

 الكل 

 13  97    7  6     اجملموع

 % 33  %   .  6 %   .    % 9.  6 %  .  4 % 41.    النسبة

 

 يبني أعماك العينة العشوافية ضمن ال طاعات(    )  جدوك 

 

ى اســتمار  االســتبيان مــن األســئلة مــا ت ــّدو كــان تتــو                

املغل ة ، أما األسئلة امليتوحة ، اكانت يجابتاا عل  السشاك   أاض  

ات ، وملاذا ا ، واإلجابة والذ  يلح ه أسوء اإلعأن.. اإلعأنات ، وملاذا ا 

 : كاآلت 

 % النسبة اجملموع اإلعأن

   .  9   6 اإلعأن عن يعأنات النمور 

   .    1  وجود يعأن َمْن يرون عدو

   .       حلوو الساحة

   .       مطعم البحر األبيض

 6.  4    املصور مد  

  .  9 9 املارجان/ معرض بغداد 

  .    6 شامبو العروسة

  .    4 قصر الرشاقة

  .    4 مطعم املضايف 

  .  6   خدمات النور

  .  6   التميم 

  .  6   حلوو اليضيلية
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  .      ينتاج املعم  اإلنتاجية 

  .      ماجينة/ تعلي  كربأء 

  .      ريم للتصوير

  .      العاب التسلية

  .      قاصات املشرق

 3.      منتوجات غيث الغذافية 

 3.      ااروق اخلطي 

 3.      أحذية مراكش

 3.      مطعم اإلناء الذه ي

 3.      جواد اليابان 

 3.      اأا  الربكة

 3.      باودر خاو

 3.      كرزات البحار

 3.      الساع 

 3.      يعأن عن الينانني

 3.      كريم ديانا

 F. B       .3يعأن 

 3.      أزياء املواسم

 3.      اخلم  

 3.      يعأنات املأبس

 3.      مطعم هول 

 3.      النواس

 3.      ألاراحلذاء ا

 3.      اإلعأنات الصحية

 3.      السندات واألسام
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 3.      تأت اليوسف

 3.      حلي  الرضاعة

 3.      زيت مازوال

 3.      صابون غار احلس 

 3.      صالة العباس 

 3.      اوما/ مواد همي  

 3.      أاد تواي 

 3.      اخلزعل 

 3.      ورشة عامر

 3.      يعأن عن اللحن الشرق 

 3.      أاأو كونيكا

 3.      بيوت  شامبو

 3.      شركات الن   والسير

 3.      طرش  الشيا

 3.      مزاد ناج  الصباغ

 3.      تأت الرشيد 

 3.      قاعة بغداد للرشاقة

 3.      اأا  تاز 

 3.      املزادات عموما

 3.      السينما يعأنات

 3.      شركة استثمار العراق

 3.      عموما/ يعأنات الشامبو 

 3.      يعأنات الصناعات الث يلة

 

 يبني استبيان اإلعأن األاض  (  4 ) جدوك 
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 % النسبة اجملموع اإلعأن

 7.  7 8  اأا  الربكة

 9.       جأاة ميمونة

 6.  6    مجيع اإلعأنات غ  جيد 

 6.       البساط/ أحذية مراكش 

 1 7 .س . ب . د/ دبس كربأء 

 4.  4 8 شامبو العروسة

  .    6 مطعم البحر األبيض

  .  9 1 عمومًا / اازنني 

  .  9 1 ممع املشن التجار 

  .    4 كريم أساس جنان

  .    4 حلوو الساحة

  .    4 يعأن ا  بطحينة

  .    4 عمومًا/ م الراقية يعأنات املطاع

  .    4 تصليح السيارات

  .  6   حلوو اليضيلية

  .  6   أحذية البنيس 

  .  6   شامبو بيوت 

  .  6   مجيع اإلعأنات ال  ت لد األغان 

  .  6   عمومًا/ يعأنات مواد التجمي  

  .      يعأنات احليأت الغنافية

  .      ممع الساع  التجارية

  .      الشامبو تيعأنا

  .      الشااطة العجيبة

  .      مياه ارين
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  .      اإلعأنات عن األلبسة واألحزمة

  .      اازنني روعة

  .      اأا  تاز 

  .      اازنني النعومة

  .      اإلعأن عن يعأنات النمور

 3.      مطعم عشتار 

 3 .     مطعم املضايف

 3.      عطر أري 

 3.      يعأنات اجلواري 

 3.      أزياء ال رش

 3.      اإلعأن عن املثكوالت

 3.      قرطاسيه شريف 

 3.      حلمة بعجينة اجلندك

 3.      صابون الغار

 3.      تأت اليوسف

 3.      الصحراء/ أحذية املراكش 

 3.      الزاه  واجلأاات

 3.      دينا كريم

 3.      خدمات النور 

 3.      شامبو العافلة

 3.      يعأن معرض بغداد

 3.      الساير

 3.      البوند

 3.      مطعم اإلناء الذه ي

 3.      دبدوب
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 3.      حلوو النجا 

 3.      مسحوق روعة

 3.      يعأنات السيارات

 3.      قاصات املشرق

 3.      لسأمةلعبة ا

 3.      الصالة العباس 

 3.      أزياء السيراء

 3.      شوربة الربكة

 3.      لعبة الطب  الطافر

 3.      مناف ديانا

 3.      كريم أساس روعة

 3.      الربازيل  الطافر

 3.      يعأن عن ألعاب الرياضيات

 

 يبني استبيان اإلعأن األسوأ(  1 ) جدوك 

 

  عالنات يف جدول األحسن واألسوأورمبا تكرر اسم اإل
 ..وذلك الختالف آراء العينة 

 

 :كانت ؛ ومن بني أسباب اختيار أفضل العينة اإلعالنات       
 ..قصر وقت اإلعأن ، وعدو اخلداع ايه أو الكذب  -

 ..وضو  ك  ما يتبادر بشك  خمتصر  -

 ..  مجيلة طري ة عرض اإلعأن بسيطة ومجيلة ، وموسي  -

 ..أداء اإلعأن مل يتكلف م دماا ايه  -
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 ..للجمع بني الدقة والذوق  -

ــوج ا   - ــجع املنت ــه يش ــتاأكية    لكون ــلع اس ــن س ــوط  م ل

 ..، واخلدمات مبفتلف مكوناتاا وينتاجية

 ..الحتوافه عل  مناظر طبيعية ومجيلة  -

داولة اإلعأن أن عع  املنتـوج الـوط  جيـد ، حيـ  تـ        -

 ..ن ي املنتوج األج

 ..إلساامه يف تنمية رؤوس األمواك وبشك  مثمون  -

 ..إلساامه يف اليويح عن املشاهدين  -

ويتمن  املشـارا وغـ  املشـارا يف يدالفـه ضـمن اسـتمار                      

االستبيان أن يتطور اإلعأن ، حبيث يواكـ  كـ  ت ـّدو ، اضـًأ     

ــوج   ــة املنت ــن ااي ــد  ع ــه ، واجلي ــد جبودت ــوط  اجلي ــه مبال كانت

الصحيحة يف نيوس وأذهان املسـتالكني ، واايـة املسـتثمر عـن     

 .. طري  معراة ال نوات املثمونة لأستثمار

 

ئأما من بني أسباب اختيار      
ِّ
 :، فكان  وصف اإلعالن بالسي

 .ل  ال حتتاج اإلعأن عناا ية وااليكيز عل  اجلوان  اخلدم -

 ي ، مناا مـا  تثري ها عل  نيسية وأخأقية وذوق بشك  سل -

 ..تتعل  باهاهاا االقتصاد  واالجتماع  واليبو  والث ايف 

ألناــا تنمــ  الــذوق الســل ي للمســتالك عــن طريــ  تنميــة   -

 ..األاكار السلبية 

 ..عدو مطاب ة بني اإلعأن واملعلن عنه  -

ألناا ال تي  بالغرض أو اهلدف املطلوب مـن اإلعـأن وأهميتـه     -

 ..ارية احلض –ويسااماته اإلنسانية 
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اإلعأنات غ  واقعيـة ، أو ال ينطبـ  علياـا أصـوك اإلعـأن       -

 ..اجليد والصادق 

 ..تكرار الوجوه اإلعأنية ، واألسالي  اإلعأنية املستفدمة  -

 ..سرقة اجلاود الينية من موسي   وكلمات ول طات  -

ــاو    - ــذوق الع ــن ال ــا ع ــات ، وخروجا ــض اإلعأن ــة يف بع املبالغ

به العاريـــة يف شـــاألجســـاد واألخأقيـــة ، كـــثن تعـــرض 

 ..لكأ اجلنسني الرياضية  تاإلعأنا

بعض مـا يعـرض ، قـد ينمـ  رو  العدوانيـة ، أو يـشد  يىل        -

االحنراف واجلرمية ، أو تنمية الـرو  الشـرير  لـدى املشـاهد ،     

 ..بشك  خاص األطياك منام و، والسيما غ  الواعني 

عـن احليـأت ، قـد يـشد  يىل      بطري ة غ  مدروسةاإلعأن  -

الشباب املعوز أو الذ  ال ميلك ما ارتكاب جرافم السرقات لدى 

 ...ععله يل ي هذا اإلشباع 
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 %النسبة  اجملموع  املشسسة اإلعأنية

  64 1   يعأنكم النمور

 اخللي : الشاشة 

 البحر

 باب 

  

8 

 6 

  9 اجملموع  

4  .   

8  .    

6  .9   

8  .   

  .  8 8 كرو

  .  8 6 احلضر

  .  4   جيكور

  .  8 6 كوديا

 3.  6   جودت

   .  8 1  ال يوجد

الذين أجابوا      اجملموع

 عل  السشاك

وه  نسبة     

 33 % 

وهم الذين أجابوا 

 عل  السشاك

 

 يبني رأ  العينة ، بثاض  مشسسة يعأنية لديام(   6 )  جدوك 

 

أمــا خبصــوص آخــر أســئلة االســتبيان ، اكــان جانــ  منــه                

من م يحات وتوصـيات البحـث ، اضـًأ    يصلح للدراسة ، ووضع ض

ما كان السشاك حوك ساب  ، والذ  عن ما ت ّدو ذكره قب  اجلدوك ال

ميكن يضااته يىل ما ت ّدو ، ليكون هناا تكامـ  يف األسـئلة ،   

مضااًا يىل ما يرغبه اليرد الداخ  ضمن العينـة العشـوافية للدراسـة    

 ...امليدانية للبحث 
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 يبني اليئات العمرية للعينة(  9 ) بيان  خمطط 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني التحصي  الدراس  للعينة(  8 ) خمطط بيان  
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 يبني وساف  اإلعأو يف رأ  العينة(  7 ) خمطط بيان  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 يبني ال طاعات ال  تعم  باا عينة البحث(  3 )  خمطط بيان 
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 راجعاملصادر وامل
 

 العربية واملرتمجةاملراجع و املصادر :أوالً 
 .ال رآن الكريم + 

ضـبط  / ناـ  البأغـة   ( / عليـه السـأو  )اإلماو عل  بن أب  طالـ   + 

/ لبنـان  / بـ وت   / دار الكتاب اللبنان  /  ط/ نّصه صبح  الصا  

 769. 

املياهيم األساسـية  / الربز . هنر  هـ . يبراهيم عباس نتو ، د. د - 

 . 783 / نيويورا / جون وايل  وأوالده / يف علم اإلدار  

/ أبو تمد احلسن بن عل  بن احلسني بن شعبة احلران   - 

األم   للطباعة والنشر / حتف الع وك عن آك الرسوك 

 .   3 / لبنان  –ب وت / والتوزيع 

ــديوهج   . د -  ــعيد ال ــ  س ــوي  / أب ــ  / يدار  التس دار الكت

 . 798 / العراق  –املوص  / جامعة املوص  / للطباعة والنشر 

معجم مصـطلحات العلـوو اإلداريـة    / بش  عباس العأق . د -4

/   ط/ بنـان  ل –بـ وت  / الدار العربية للمطبوعات / املوحد  

 78  . 

ــ  ، د. د -1 ــ  تواي ــن . مجي ــادك حس ــادو / ع ــذكرات يف مب م

 . 781 / ال اهر  / التسوي  ويدار  املبيعات 



 98 

يعداد وتـدري  ال ـوى البشـرية   دراسـة     / حسني الدور  . د -6

مطبعـة  / حتليلية ألهم األصوك العامة يف التنميـة اإلداريـة   

 . 781 /   ط / العراق  –بغداد / جامعة بغداد 

التسوي    / تسن عل  الكت ي . خض  كاظم جواد ، د. د -9

دار احلكمـة للطباعـة   / مدخ  النام واألسالي  الكمية 

 .  77 / العراق  –بغداد / والنشر 

اإلعأن   تارخيه وأسسه وقواعده وقنواته / خلي  صابات . د -8

 . 767 /   ط / دار الطباعة احلديثة / وأخأقياته 

العأقات العامة   املياهيم واألسـس  /  زك  تمود هاشم. د -7

 . 773 /   ط / شركة ذات السأس  / العلمية 

/ شااب الدين تمد بن أاد أبـ  اليـتح األبشـيا  ادلـ       -3 

ــتطرف    ــن مس ــ  ا ــتطرف يف ك ــد  /   ج / املس ــة عب مطبع

 . 747 / مصر / احلميد أاد حني  

بنـــوا املعلومـــات   اآلليـــة / عـــامر يبـــراهيم قنـــديلج  . د -  

 . 781 / العراق  –بغداد / الدار العربية / وشبكاتاا 

/ اإلعـأن بـني الناريـة والتطبيـ      / عبد اجلبار منـدي   . د -  

 .  78 العراق  –بغداد / مطبعة الرشاد 

دار / يدار  األاــراد والكيــاء  اإلنتاجيــة / علــ  الســلم  . د -  

 . 781 /   ط / مصر  –ال اهر  / غري  للطباعة 

ال اهر  / بيئة واسياتيجيات اإلعأن / عي  اشاد أبو يمسا. د -4 

 . 781 / مصر  –

دار الكتـ  للطباعـة   / علم املنامة / تمد حرب  حسن . د -1 

 . 787 / العراق  –املوص  / جامعة املوص  / والنشر 
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دار / اــن البيــع واإلعــأن / تمــد رايــ  الربقــوق  وآخــرون  -6 

 .مصر  –ال اهر  / ال اهر  للطباعة 

ــعيد  . د -9  ــد س ــا   تم ــد اليت ــوي  / عب ــز / يدار  التس مرك

 . 784 / مصر  –اإلسكندرية / الكت  الث ااية 

ــة  . د -8  ــادق بازرع ــد ص ــوي  / تم ــة /   ج / يدار  التس مطبع

 . 787  -788 /  7ط / مصر  –ال اهر  / ال اهر  

تكنولوجيا املعلومات وتطبي اتاـا  / تمد تمد اهلاد  . د -7 

 . 787 / مصر  –ال اهر  / مطابع الشروق / 

/ قراءات يف تنمية املـوارد البشـرية   / منصور أاد منصور . د -3 

 . 796 / مصر  –ال اهر  / دار غري  للطباعة 

األسـس العلميـة يف يدار    / ماد  حسن زويلـف وآخـرون   . د -  

/ العـراق   –بغـداد  / دار الرسالة للطباعة / املنشآت الصناعية 

 799 . 

معجم مصطلحات اإلدار  / روبرتسون . ب . جوهانسون ، أ. هـ  -  

/ لبنـان   –بـ وت  / مكتبـة لبنـان   / ترمجة نبيـه غطـاس   / 

 78  . 

يسـياتيجية دراسـة السـوق    / هاشم حسني ناصـر ادنـك   . د -  

 –بغـداد  / مطبعـة الرشـاد   / والسلعة للتنميـة االقتصـادية   

 .  788 / العراق 

ــك  . د -4  ــر ادن ــني ناص ــم حس ــر  / هاش ــية اإلدار  املعاص الس

 . 773 / العراق  –النجف األشرف / مطبعة ال ضاء / واجملتمع 

نااو األسـر  وتنايماـا بـني    / هاشم حسني ناصر ادنك . د -1 

ـ  /الياث واملعاصر  مع دراسـة ميدانيـة    را ضـمن مـشمتر   اش

الـ  أقامتـه مجعيـة تناـيم     األمومة املثمونة وتنايم األسر  
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م األُُسـر   اأُلسر  العراقية وبالتعاون مع اإلحتاد الدول  لتناي

وبرنـام    العربـ   اأُلسر  للوطن   لتنايمقليماملكت  اإلو

ومنامـة  ومنامـة الصـحة العامليـة     اأُلمم املتحـد  اإلاـاف   

 .774 /   ا/  8 – 6 يف بغداد  اليونيسيف ،

نااو تصميم العم  وت ـويم  / هاشم حسني ناصر ادنك . د -6 

النجف / اء مطبعة ال ض/ األداء ودوره يف املشاريع اإلنتاجية 

 . 789 / العراق  –األشرف 

اإلدارية  صطلحاتموسوعة امل/ حسني ناصر ادنك هاشم . د -9 

ــادية و و ــة واالقتص ــة االجتماعي ــان  / التجاري ــة لبن مكتب

 . 339 / لبنان  –ب وت / ناشرون 
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 اجلداول حمتويات البحث من املخططات
 

 الصيحة التياصيـــــــ 

لدى  خمتصر مبسط ليلسية اإلعأن(   ) خمطط 

 األنامة املفتلية

 6 

ــط  ــع   (    ) خمط ــ  وموق ــ  التنايم ــبني اهليك ي

 اإلعأن ايه وتبعيته 

 8 

ــط  ــع  (    ) خمط ــ  وموق ــ  التنايم ــبني اهليك ي

 اإلعأن واست أليته
 8 

 14 يبني عمليات ونااو االتصاك املفتصر(  4) خمطط 

  8 استمار  االستبيان 

  8 شوافيةيبني اليئات العمرية للعينة الع(  1) جدوك 

  8 يبني التحصي  الدراس  للعينة(  6) جدوك 

 84 يبني نوع اجلنس املشارا يف االستبيان(  9) جدوك 

يبني الوساف  اإلعأمية وتيضيا العينة (  8) جدوك 

ــيلة    ــن وس ــثكثر م ــدل  ب ــا  امل ــع مراع ــأن م لعع

 يعأمية

84 

ــدوك  ــأن    (  7) ج ــرور  اإلع ــة بض ــبني رأ  العين ي

 للمجتمع واملشاريع

84 

يــبني رأ  العينــة جبــود  اإلعــأن    (  3 ) جــدوك 

 املعاصر

81 

ــدوك  ــأن  (    ) ج ــااو اإلع ــة يف يس ــبني رأ  العين ي

 ويرشاده للشراء

81 

يبني رأ  العينة يف مطاب ة ما ت دمـه  (    ) جدوك 

 اإلعأنات مع املعلن عنه

81 
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يبني أعماك العينة العشـوافية ضـمن   (    )  جدوك 

 ال طاعات

86 

 86 يبني استبيان اإلعأن األاض  (  4 ) جدوك 

  7 يبني استبيان اإلعأن األسوأ(  1 ) جدوك 

يـبني رأ  العينــة ، بثاضـ  مشسســة   (   6 )  جـدوك  

 يعأنية لديام

74 

 71 يبني اليئات العمرية للعينة(  9 ) خمطط بيان  

ــان    ــط بي ــ    (  8 ) خمط ــي  الدراس ــبني التحص ي

 للعينة

71 

ف  اإلعـأو يف رأ   يـبني وسـا  (  7 ) خمطط بيـان   

 العينة

76 

يبني ال طاعات ال  تعم  باـا  (  3 )  خمطط بيان 

 عينة البحث

76 
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 الصيحة التياصـيـــــــــــــ 

 4 امل دمة

 6 (البحث ) اجلان  النار  للدراسة : ال سم األوك 

  نبـــذ  خمتصـــر  عـــن التطـــور : املبحـــث األوك

 االقتصاد  املتنوعة التارخي  لععأن واألنامة
9 

 9 .دخ  ومياهيم م :أواًل 

    .نبذ  تارخيية عن اإلعأن : ريانيًا 

 1  .اإلعأن يف ظ  األنامة االقتصادية : ريالثًا 

   8  هأهداا اإلعأن وحت ي أهمية : املبحث الثان 

 8  .أهمية وأهداف اإلعأن : أواًل 

كييية حت يـ  أهـداف اإلعـأن للتنميـة     : ريانيًا 

 .قتصادية واالجتماعية اال
   

 اإلعـأن واهليكـ  التنايمـ     : الثالث  املبحث

 وتددات األعماك والتدري 
 1 

 1  .اإلعأن واهليك  التنايم  : أواًل 

 7  .وصف ومواصيات الوظافف اإلعأنية : ريانيًا 

 44 .التدري  واإلعأن : ريالثا 

  48 متطلبات اإلعأن وتطويره: املبحث الرابع 

 48 .بنك املعلومات واإلعأن  :أواًل 

  1 .نارية االتصاك ونارية النااو واإلعأن : ريانيًا 

 11 .اإلعأن والعأقات العامة : ريالثًا 
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 16 العأمة التجارية واإلعأن: رابعًا 

  17 اإلعأن واملشاريع واجملتمع: املبحث اخلامس 

 17  توى اإلعأن  للتثري  عل  السلواأهمية اد: أواًل 

الداخليـة  تثري  اإلعـأن مـن خـأك العوامـ      : ريانيًا 

 .واخلارجية للمستالك 

6  

  6 .الناجح  متطلبات اإلعأن: ريالثًا 

ــًا  ــات  : رابع ــأن واملشسس ــوير اإلع ــا لتط طموحاتن

 .اإلعأنية 

64 

 69 اجلان  امليدان  للدراسة: ان  الثال سم 

   ــادس ــث الس ــتنتاجات وامل يحــات  : املبح االس

 والتوصيات 
93 

  9 االستنتاجات: أواًل 

 99 التوصيات وامل يحات: ريانيًا  

  8 املأح 

 79 املراجع

 79  وامليمجة راجع العربيةاملواملصادر 

  3  األجنبية املراجعواملصادر 

  3  تتويات البحث من األشكاك واملفططات
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 املؤلف يف سطور
 العراق/  درس االبتدافية والثانوية يف النجف األشرف .. 

     درس يف جامعة ب وت العربية ، وأكمـ  دراسـته اجلامعيـة يف

 .. 786  – 781 العراق عاو  –اجلامعة املستنصرية 

   ت املاجسـت  والـدكتوراه والربوايسـور  مـع     حص  علـ  شـاادا

 :مرتبة الشرف وشاادات التيوق من جامعة 
 (CIU) CAROLINA INTERNATIONAL  UNIVERSITY 

  له مشاركات يف الكث  من الدورات ، واللجان العلمية.. 

  الكث  من الشاادات الت ديرية وكت  الشكر  حاص  عل.. 

   حاص  عل  هوية املشلف الدول.. 

 ويف   منشــوروموســوعة ومعــاجم كتــاب (  33 ) ه أكثــر مــن لــ

 .. ويف خمتلف التفصصات، للنشر  ادوره

  مشمتر علم  وط  ودول  ويف خمتلف (  18) مشارا بثكثر من

 ..، داخ  العراق وخارجه التفصصات 

  حبث وموضوع ، داخ  وخارج العراق (  33 ) منشور له أكثر من.. 

     ال صـ   والشـعر يف الصـحف    منشور له الكث  مـن ال صـ

 ..واجملأت ، وضمن كت  يف الس   الذاتية والعلمية 

    منشــور لــه الكــث  واملنــوع مــن الكتــ  والبحــوث وال صــ

 ..االنينت  يف والشعر  عل  مواقع

  له عضوية يف العشرات من اداا  العلمية الدولية.. 

  مشسس ومدير دار أنباء للطباعة والنشر.. 

 الششون العلمية، /  امعةاجلرفاسة :  جامعة باب  :ساب ًا عم  يف

واحد من مشسسـ   مركز دراسات الكواة ، و:  جامعة الكواةو

وعمـ  يف  / ومدير اإلدار  ،  774 املركز ، ومدير املركز وكالة 

 ..ويف كلية الي ه / رفاسة جامعة الكواة 
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