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Abstract 

This study considers the impact of public relations on marketing as a part of 

analysis of the growing role of public relations in adding new contents to marketing 

specifically in social media era.  Today, marketing, through these social media, is 

influenced by old and new systems of public relations at the same time. Then the 

study considers the impact of the public relations and its implicit and main role in 

marketing process and producing the prestigious value of marketing in social media 

sites era. Social media sites became interactive places in introducing the 

merchandise and building the public opinion according to important steps which 

public relations introduce.   

Keywords: influence, public relations, marketing, social networking sites 

 

 الملخص
لعامة يف إضفاء ايعد البحث يف تاثري العالقات العامة يف التسويق جزءا من أجزاء حتليل الدور املتنامي للعالقات 

مضامني جديدة للتسويق، خاصة يف عصر مواقع التواصل االجتماعي حيث ان التسويق عرب هذه املواقع متاثر مبنظومة 
العالقات العامة القدمية واحلديثة يف وقت واحد ومن مث درستتتتتتت تاثري العالقات العامة ودورها الضتتتتتتم  ا ستتتتتتاستتتتتتي يف 

ات قيمة االعتبارية للتستويق يف عصر مواقع التواصل االجتماعي ال  صارت منصعمليات التستويق والووي  وصتناعة ال
 تفاعلية يف تقدمي املنت  ويف صناعة الراي العام واجلمهور وفق ما تقدمه  العالقات العامة من خطوات مؤثرة يف ذلك.

 التأثري، العالقاتى العامة، التسويق، مواقع التواصل االجتماعي:الكلمات المفتاحية
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 مقدمة

ان العالقات العامة احلديثة هلا دور جد كبري يف التستتتتتتتتتويق عرب مواقع التواصتتتتتتتتتل االجتماعي من خال  منظوما ا 
االعالنيتة والتدعتا يتة والووويتة والتفتاعليتة عرب تلتك املواقع نتا وعتل من ا رية مبتان دراستتتتتتتتتتتتتتة تاثري العالقات العامة يف 

عصتتتتتتتتر مواقع التواصتتتتتتتتل االجتماعي املتاثر نهورها  التستتتتتتتتويق نفستتتتتتتته عرب ما  ط  له منطها احلديث يف التستتتتتتتتويق يف 
 العالقات العامة اسواتيجيا للتسويق يف املؤسسات والشركات.

اذ ميتن النظر اىل دور العالقات العامة يف جما  التستتويق عرب مواقع التواصتتل االجتماعي كجزء متمل من ادوار 
االعالم التقليدية، فالعالقات العامة تبحث  استتتتتمرار عن وستتتتا ل جديدة وفعالة يف ا ا   العالقات العامة عرب وستتتتا ل

محال ا التستتويقية، فضتتال عن معرفتها الدقيقة مبدت استتتجلدام اجلمهور هلده الوستتا ل لضتتمان وصتتو  رستتا ل احلملة اىل 
جراءات و  مت فيه عرض املوضتتتتتو  واإمبحثني، االأكرب عدد من اجلمهور ولضتتتتتمان تاثريها فيهء. جاء هذا البحث يف 

 .ماعيمنظومة العالقات العامة التسويقية  وعالقتها مبواقع التواصل االجت تأثرياتاملنهجية، والثاين نظري جاء  عنوان 
 

 المبحث االول: التعريف بموضوع البحث وإجراءاته المنهجية
 هدف البحث:-3

يهتتتدذ هتتتذا البحتتتث اىل حتتتتديتتتد تتتتاثريات العالقتتتات العتتتامتتتة يف التستتتتتتتتتتتتتتويق املقتتتدم للراي العتتتام واجلمهور ومن مث 
املستتتتتتتتتهلك يف عصتتتتتتتتر تتنولوجيا االعالم وفق استتتتتتتتواتيجيات العالقات العامة عرب مواقع التواصتتتتتتتتل االجتماعي املتمثلة 

 اصتتتتتتتتتتتل الفوري كالموعات عرب الواتس  بب)فيس  وك وتويو وانستتتتتتتتتتتتشرام وستتتتتتتتتتتناب تتتتتتتتتتتتات  و ريها من  رام  التو 
والتلترام. اذ ود الباحث  ان هنالك حاجة لدراستتتة استتتتجلدام العالقات العامة هلذه املواقع يف التستتتويق، الستتتتجلدامها 
من قبل نهور عريض، اذ خرج التستتتتتتتتتتويق  فضتتتتتتتتتتلها اىل املار دوجت وأصتتتتتتتتتتبحت هذه املواقع    املليارات ستتتتتتتتتتنويا من 

 التسويق. 
 مية البحث:أه -1

تتمن أرية البحث يف تطور من  العالقات العامة احلديث وصتتتوال اىل التستتتويق التفاعلي الداخل ضتتتمن تاثريات 
منظومتة العالقتات العامة وعرب  ليات دددة للتفاعل االجتماعي وتقبل الفترة أو املنت  املستتتتتتتتتتتتتتوا  ني العالقات العامة 

 نهورها ومن ا رية مبتان ادراك تاثري العالقات العامة يف التستتتتتتتويق عربوالتستتتتتتتويق و ني مواقع التواصتتتتتتتل االجتماعي و 
 مواقع التواصل االجتماعي لفهء:

 )أ  من  العالقات العامة احلديث.
 )ب  من  التسويق الرقمي التفاعلي املتاثر  العالقات العامة.
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 )ج  من  تفاعل رواد مواقع التواصل االجتماعي مع التسويق الرقمي.
عزيز فهء التجلطي  التفتتتاعلي احلتتتديتتتث للعالقتتتات العتتامتتتة يف احلمالت التستتتتتتتتتتتتتتويقيتتة عرب مواقع التواصتتتتتتتتتتتتتتتتل )د  ت
 االجتماعي.

 منهجية البحث: -1
مشلت منهجية البحث دراستتتتتة وتعريال العالقات العامة احلديثة ووا ا و ليا ا يف تاثريها وتأثرها مبواقع التواصتتتتتتل 

املستتتتتتتندة اىل خط  منظومات العالقات العامة يف املؤستتتتتتستتتتتتات والشتتتتتتركات وحدود االجتماعي واحلمالت التستتتتتتويقية 
التستتويق املؤثر يف املستتتهلك من خال  استتتعراض وحتليل الررت واالراء التحليلية للمجلتصتتني يف العالقات العامة ومواقع 

حوث هتتتتذا نو  من الب التواصتتتتتتتتتتتتتتتتل االجتمتتتاعي والتستتتتتتتتتتتتتتويق وفق املنهجيتتتة العلميتتتة االكتتتادمييتتتة اجلتتتامعيتتتة املعتمتتتدة يف
والدراستتات. استتتجلدام الباحث املنه  الوصتتفي يف تتبع ااهرة استتتجلدام العالقات العامة ملواقع التواصتتل االجتماعي يف 
التستتتتتتتتويق التجاري، فهي ااهرة متجددة ويعود جدورها اىل استتتتتتتتتجلدام العاالقات العامة لوستتتتتتتتا ل االعالم التقليدية يف 

 التسويق.
 مشكلة البحث: -4
تمن مشتتتتتتتتلة البحث يف ضتتتتتتتتبا ية فهء تاثري العالقات العامة يف التستتتتتتتويق عرب مواقع التواصتتتتتتتتل االجتماعي يف ت

عصتتتتر تتنولوجيا االعالم احلديث حيث يعاين الا  من صتتتتعو ة التمييز وستتتت  فورة التقنيات واالتصتتتتاالت واملعلومات 
شتتتتتتتتتتتل مشتتتتتتتتتتتلة كذلك يف كون هتذا من  من من  ني التستتتتتتتتتتويق والدعاية واالعالن واجلمهور املستتتتتتتتتتتهدذ وهو ما ي

 البحوث ال يزا  جديدا يف الدراسات اخلاصة  العالقات العامة.
 الدراسات السابقة: -5

مل ود الباحث يف التتب والالت ومواقع االنونت والرستتتتتتتتتتا ل اجلامعية أي دراستتتتتتتتتتة او  ث عا  التاثري التلي 
مواقع التواصتتتتتل االجتماعي يف عصتتتتتر تتنولوجيا االعالم احلديث وهو  واجلز ي للعالقات العامة يف التستتتتتويق من خال 

 ما وعل من ا رية مبتان القيام هبذه الدراسة الوصفية.
 تاثيرات منظومة العالقات العامة التسويقية وعالقتها بمواقع التواصل االجتماعي حث الثاني:مبال

 Marketing : التسويق مفهوم -3
وتطوير جمموعة من املنتجات  العمالء أو ا نشتتتتتتطة ال  تعمل على أكتشتتتتتتاذ ر باتهو جمموعة من العمليات 

ستتتتتتويق  أنه  فن تأو اخلدمات ال  تشتتتتتتبع ر با ء وحتقق للمؤستتتتتتستتتتتتة الر ية خال  فوة  منية مناستتتتتتبة. وميتن تعريال ال
من النتتتاحيتتتة التمعيتتتة، التستتتتتتتتتتتتتتويق هو الرا    ني اإحتيتتتاجتتتات املتتتاديتتتة  .البيع ، إال أن املبيعتتتات هي جزء من العمليتتتة

من خال  توصيل قيمة منتوج أو خدمة إىل العمالء. وميتن اعتبار التسويق  االقتصاد للمجتمع و ني االستجا ة  مناط
لعمالء والتعامل مع العمالء  طريقة تفيد إىل ا القيمة وايفة عمل ملؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتة وجمموعة من ا ليات ال   لق وتوصتتتتتتتتتل

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%85%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9_%D9%85%D9%82%D8%AA%D8%B1%D8%AD%D8%A9
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من خال  القيام  تحليل  الستتتوا املستتتتهدذ يف رأس ماهلا. أما التستتتويق كعلء، فهي عملية حتديد املستتتارني املؤستتتستتتة
 . 1)مي قيمة عالية هلءوفهء توجهات العمالء و تقد  ز ة السوا و

وقد  ر  مفهوم التستتتتويق عقب التطورات ال  ملرأت على عملية انتاج الستتتتلع واخلدمات واملنافستتتتة ال  تتتتتهد ا 
 فضتتتتتل االستتتتتواا احلرة وا دهار التجارة العاملية، ويرت العديد من خرباء التستتتتتويق  أن  التستتتتتويق ال يقل أرية عن انتاج 

 لتسويق سيجهل املستهلك تلك السلع واخلدمات.السلع واخلدمات   نه  دون ا
فاضتطلعت أقستام العالقات العامة يف الشركات التربت مبهمة التسويق من خال  القيام  ملة تسويق تستهدذ 
االستواا اللية والعاملية، وخرج التسويق من جمرد نشر معلومات عن السلع واخلدمات اىل خلق الر بة لدت املستهلتني 

 ها واستتجلدامها واصبحت وسا ل االعالم التقليدية )اجلريدة واللة والراديو والتلفزيون  واحلديثة )االنونيت  ضترورة تترا
 ومواقع التواصل االجتماعي  وسا ل حلمالت التسويق.   

ور ء ان العديد من خرباء العالقات العامة يتحدثون عن أدوار خمتلفة للعالقات العامة يف املؤستتتتتتستتتتتتات النتاجية 
واخلدمية اال اهنء ومعون على ان التستويق يتاد يتون املهمة االهء ال  تقوم هبا العالقات العامة يف تلك املؤسسات، 
ان منظومة العالقات العامة هي جممل تفاعالت العالقات العامة يف  ليات منظومة التستتتتويق الذي هو كل ما يستتتتاهء 

 . 2)دد واحلفا  على والء املؤسسة يف جذب  واستقطاب اكرب عدد نتن من الز ا ن اجل
من خال  ضتتتتتتتتتتتتتتوا   حتتتددهتتا التعريفتتات املجلتلفتتة للعالقتتات العتتامتتة ال   تلال البتتاحثون يف تعريفهتتا فهي: يف و 

نظرهء فلستتفة اجتماعية لادارة يتء التعبري عنها  ستتياستتات املؤستتستتة ونارستتا ا وا ا ا ا، ويتوفر لديها وستتا ل اتصتتا  
 .نهورها واجتهاد وكفا  من اجل إواد التفاهء املتباد  و الشهرة الطيبةمتبادلة مع 

  ويتضمن هذا التعريال أر عة عناصر ر يسية هي:
   .إهنا فلسفة إدارية ذات ملبيعة اجتماعية -
  .أهنا تعرب عن فلسفة يف سياسة ا اذ القرار -
 .هي العمل الذي ينت  عن هذه السياسات -
لديها وستتا ل اتصتتا  تستتهء يف خلق هذه الستتياستتات وتقوم  شتترحها وتوضتتيحها وتدافع عنها وتروج هلا عند  -

  اجلمهور، وذلك من اجل حتقيق التفاهء املتباد  و السمعة الطيبة.
وهذا التعريال ا خري  ري واضتتتتري و ري ددد، فالقو   أن العالقات العامة هي فلستتتتفة إدارية تستتتتري عليها منظمة 

  ، ال يساعد كثرياً على توضيري نشاط العالقات العامة.ما

                                                           

Via:https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D9%82)1( 

 .7, ص8002, املؤسسة اجلامعية,  ريوت, 1اتد, طر وردية  ،التسويق، ، ترنة ،كاترين فيو)2(

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%A7%D9%87%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D9%82_%D9%85%D8%B3%D8%AA%D9%87%D8%AF%D9%81
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%B2%D8%A6%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%82
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تعريفا للعالقات العامة يقو    T.C.Seidelوهناك من يعترب العالقات العامة عملية مستتتتتتمرة، فقد قدم ستتتتتيد 
فيه  إن العالقات العامة عملية مستتتتتتتتتتمرة، يتء هبا توجيه أي مؤستتتتتتتتتستتتتتتتتتة أو منظمة للفو   ثقة مستتتتتتتتتتجلدميها وعمال ها 

عموما، وذلك للتفاهء معهء نيعا، ولقد قلنا أهنا عملية مستتتمرة  ن رأي اجلمهور  الصتتواب واخلطأ، وفيما  واجلمهور
وب وما ال وب، دا ما يف تشري وتطور، وهذا يستتتتتتتتدعى االستتتتتتتتمرار يف قياس وحتليل رأيه يف اخلدمات املقدمة والطرا 

ملنظمة هنا كل فرد أو هيئة أو مؤستتتتتستتتتتة عامة أو خاصتتتتتة، املستتتتتتجلدمة يف اجلمعية أو املؤستتتتتستتتتتة أو املنظمة، ويقصتتتتتد  ا
حتوميتة أو أهليتتة، ستتارس نشتتتتتتتتتتتتتتتاملتا من أي نو ، ومن أي لون، ملواجهتتة نهور معني، وتتء هتتذه العمليتتة عن ملريقني  
ا و  هو النشتتتتاط الداخلي القا ء على النقد الذاص لتصتتتتحيري ا وضتتتتا  الداخلية، و الثاين هو النشتتتتاط اخلارجي الذي 

  تفيد من نيع وسا ل االتصا  و النشر املمتنة .يس
 أهنا  الووي   1492وأو  تعريال دقيق ملفهوم العالقات العامة، وضتتتتتتتتتتتتعه املعهد الربيطاين للعالقات العامة عام 

إوتاد التفتاهء و الصتتتتتتتتتتتتتتالت القويتة  ني املنظمتة وأفرادهتا، أو أي جمموعة من الموعات أو ا فراد أو املنظمات، و ما 
 ينت  عن هذا التفاهء من إقامة وعة مليبة و عالقة مستمرة .

و تلال املؤرخون و املشتتتتتتتتتتتتتتتشلون  تالعالقات العامة فيما إذا كانت العالقات العامة فناً تتتيتياً ال يرقى إىل مرتبة 
وال على أ العلء، أم علماً ال ينطبق عليه مضتتتتتتتتتتمون العلء، من حيث النظرية واملنه ، وللحتء على ذلك وب أن نتفق

معىن الفن و معىن العلء. فالفن جمموعة من ا عما  اإنستتتتتتتتتتتتانية املنظمة، تتجلذ وستتتتتتتتتتتتيلة لشاية معينة، أو صتتتتتتتتتتتتناعة من 
الصتتتتتتناعات ال  يزاوهلا اإنستتتتتتان لشرض معني، فالفنان ال يعمل عمالً لذاته، يقصتتتتتتد  ه تتتتتتتيئا  خر أو  رضتتتتتتا معيناً، و 

ميلة ة )أو نيلة ، والفنون النفعية كاملالحة و التجارة و العمارة، أما الفنون اجلتقستتتء الفنون إىل فنون نفعية مادية ورفيع
 . 3)فتشمل املوسيقى و الشناء والتمثيل و الرقص التوقيعي

ونظرا لتفريق البعض اخلتامل   ني العالقتات العتامتة والتستتتتتتتتتتتتتتويق فتاننا نعتقد ان التستتتتتتتتتتتتتتويق جزء من منظومة عمل 
 نشاهده اليوم يف دتويات التسويق عرب اإعالن االلتووين على مواقع التواصل االجتماعي:العالقات العامة وهو ما 

 الفيس  وك -
 التويو -
 االنستشرام -
 السناب تات -
 اليوتيوب -

                                                           
http://www.ao-على الرا  :  ،مقدمة يف العالقات العامة والرأي العام داضرات موجزة ،دمد جاسء فلحي (3)

331.html-20060114-academy.org/wesima_articles/library 
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 التلترام -
 كرو ات الواتس  ب -

سرات ؤ وكذلك املؤسرات الفديوية التفاعلية عرب االنونت من خال  مواقع التواصتتتتتل االجتماعي نفستتتتتها  اعتبار امل
 . 4)الفديوية جزءا من نشاط التسويق الذي تقوم  ه العالقات العامة عرب مواقع التواصل االجتماعي

مع مالحظة ان اإعالن الوووي اإلتووين والتستتتتتويقي عرب مواقع التواصتتتتتل االجتماعي يف الوقت نفستتتتته يرتب  
واصتتتتتتتتتل تالذ عن صتتتتتتتتتيا ته الستتتتتتتتتا قة قبل مواقع الت تون اإعالن يتحو  اىل صتتتتتتتتتيا ة التوونية رقمية خمتلفة كل االخ

 االجتماعي وكما يقو  الدكتور موسى صاحل علي موسى:
 اإعالن  اعتباره عملية اتصتتتا   اجلماهري إىل إمداد املستتتتهلك  املعلومات عن الستتتتلع واخلدمات وخلق اإدراك 

ماعات ن ا ستتاليب للتأثري يف ا فراد واجلوالوعي التايف عنها من خال  وستتا ل واستتعة االنتشتتار و استتتجلدام العديد م
  .خمتلفي الثقافات واحلاجات والدوافع وا عمار موضعها ملتشريات احلادثة يف التمع

وهناك  عد كامل وجديد ساماً يأخذ ملريقة إىل الظهور يف جما  اإعالن ووستتتتتتي  يشتتتتتتتل  الفعل تأثرياً تتتتتتتتديداً  
ري يف اً يف الستتنوات القادمة، فما كان يعد وستتيطاً ستتلبياً أحادت اال اه ستتيصتتبعلى حياتنا.  ل أن تأثريه ستتيتعااء أيضتت

الشد الشريب وستتتتتتتتتتتيطاً تفاعلياً. فما الذي ستتتتتتتتتتتيحدث عندما تتوقال عن جمرد مشتتتتتتتتتتتاهدة اإعالنات التلفزيونية ونبدأ يف 
 التفاعل معها؟

عالنات التلفزيونية العادية دل اإ Intercommercials ما الذي ستتتتتيحدث عندما حتل اإعالنات التفاعلية 
Commercials  ستتتتشري ملبيعة الفن اإعالين نفستته، فستتيتون أتتتد تعقيداً، وأكثر تفادية وانتشتتاراً مع ا دياد قدراته

  5) على اقتحام حياتنا. ترت ما هو مقدار التأثري الذي سيسببه عندما يصبري اإعالن تفاعلياً! 
واجو ة هذه ا سئلة تتمن يف ادراك ان التسويق هو جزء من مهام العالقات العامة وان ان فصل عنها يف  عض 
املراحل احلديثة  فعل تستتتتتار  اإعالن والتستتتتتويق والدعاية والووي  عرب مواقع التواصتتتتتل االجتماعي ال  صتتتتتارت او  ما 

التستتتويق عام، فالعالقات العامة احلديثة اثرت يف التستتتويق و تطالع املستتتتهلك وصتتتارت هي ال  تصتتتنع اجلمهور والراي ال
االلتووين الداخل ضتمنا يف التسويق والتسويق االلتووين عرب مواقع التواصل االجتماعي  نظرا للتطور التمي والنوعي 

                                                           
 .77، ص 8007، دار التتاب اجلامعي،  زة،1سعد احلس ، ط ،فريزريب ستيل، مستقبل العالقات العامة،  ترنة 4)
منظومة العالقات العامة ىف اإتصا  املعلوماتى )دراسة حالة على  رام  احلتومة الالتوونية ىف السودان ،  ث منشور، جامعة  ،صاحل موسى على موسى 5)

 السودان, دت.  
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عل اجلماعي ايف وستا ل االتصا  ال  جعلت من مواقع التواصل االجتماعي قاضية على عزلة االنسان السا قة عن التف
 . 6)والتمعي وصوال لتوسيع افاا معرفته

وهتذا حققت  ثورة املعلومات يف جما  تداو  وانتقا  املعلومات عرب تتتتبتة التواصتتتل االجتماعي تطورا ستتتريعا، 
 عدما أصتتبحت خدمات االنونت احد أهء وستتا ل االتصتتا   ني الناس، أفر ت ما يستتمى التمع التفاعلي ، وستتهلت 

قنيتة للمجتمعتات أن تتفتاعتل مع  عضتتتتتتتتتتتتتتهتا عرب عتامل التووين دون حدود جشرافية أو  منية من خال  خدما ا هتده الت
املميزة والانية حيث فتحت عصتتتتتتترا جديدا من االتصتتتتتتتا  والتفاعل  ني البشتتتتتتتتر ووفرة املعلومات واملعارذ ال  تقدمها، 

القات  ني أفراد التمع الذي يعد العاملني يف العا مر التذي ستتتتتتتتتتتتتتاعد على حدوث قفزة كبرية يف التواصتتتتتتتتتتتتتتل والتفاعل 
 العامة احد فئاته. 

ومع اهور ما يستمى  اإعالم البديل الذي تلعبه املواقع االجتماعية كوستيطة إعالمية جديدة ال ميتن االستشناء 
باد  مل والدراستتتتتتتتتتتتتتة وتعنها ملا توفره من إخبار ومعلومات مفيدة ومتنوعة، والادثة مع ا صتتتتتتتتتتتتتتدقاء وا هل و مالء الع

الصتتتتتتتتور وامللفات ومقاملع الفيديو، وأصتتتتتتتتبحت هي العمود الفقري للتواصتتتتتتتتل  ني الناس. ولقد تطورت ا ملر الستتتتتتتتا قة 
 ظهور عدد كبري من تتتتتتتتتتتتبتات التواصتتتتتتتتتتتل االجتماعي مثل فيستتتتتتتتتتتبوك وتويو حيث قدمت ستتتتتتتتتتتبل جديدة للتواصتتتتتتتتتتتتل 

إن  ية من قبل العاملني يف العالقات العامة فاستتتتتتتتدعى ذلكاالجتماعي، و دأت  تزايد استتتتتتتتجلدام هذه التقنية االتصتتتتتتتال
تستتتتتتتعى التمعات اىل التتيال مع هذه التقنية من حيث االستتتتتتتتجلدام والتأثري  هنا أصتتتتتتتبحت يف معظء أنشتتتتتتتطة احلياة 

باتتتتتتتتتر على م اإنستتتتتتتتانية، وأداة لنقل املواد واملعلومات واملفاهيء الثقافية والو وية و ريها  ني التمعات نا يؤثر  شتتتتتتتتتل
 . 7)السلوك اإنساين

وهو ما ير   العالقات العامة  التستتتتتتتتتتتتتتويق عرب االنونت لتون االنونت الوستتتتتتتتتتتتتتيلة احلديثة للعالقات العامة  تل 
صتتوره ومنها صتتور مواقع التواصتتل االجتماعي  اعتبار ان االنونت يف تاثري العالقات العامة  العمل من خالله يف مواقع 

 . 8)ي يقضي على املسافة والزمن جبمع املوارد الفترية معاالتواصل االجتماع
وهذا يرب  كيال ان االنونت وجز يته مواقع التواصتتتتل االجتماعي متاثر  العالقات العامة وجز يتها التستتتتتويق ولعل 
ذلك يبني أرية ورش العالقات العامة والتستتتتتتتتتتتتويق لدراستتتتتتتتتتتتة دور مواقع التواصتتتتتتتتتتتتل االجتماعي يف التستتتتتتتتتتتتويق عن ملريق 

                                                           
 .77_75, ص 1442, دار جمدالوي,عمان, 1دمد جودت ناصر الدعاية واالعالن والعالقات العامة, ط 6)
 دور العالقتتتتات العتتتتامتتتتة جبتتتتامعتتتتة فلستتتتتتتتتتتتتتتطني رتو استتتتتتتتتتتتتتتتجلتتتتدام مواقع التواصتتتتتتتتتتتتتتتتتتل االجتمتتتتاعي لووي  ختتتتدمتتتتات اجلتتتتامعتتتتة, على الرا  : ،جمموعتتتتة  تتتتاحثني 7)

http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/284 
 .137، ص 8007، دار صفاء، عمان، 1ط  ،االتصا  والعالقات العامة ،الطو اسي ر ي مصطفى عليان و عدنان دمود 8)

http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/284
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ترب  هذه الورش كيفية االستتتتتتتتتتتتتثمار  أقل التتاليال وذلك من خال  التستتتتتتتتتتتتويق اإلتووين على العالقات العامة حيث 
 . 9)تبتات التواصل االجتماعي هبدذ القدرة على  ناء محلة ترووية ناجحة

لتواصتتتتتتتتتتل اوهذا كله مرتب   االتصتتتتتتتتتتاالت املوصتتتتتتتتتتلة  ني العالقات العامة والتستتتتتتتتتتويق واالنونت و ضتتتتتتتتتتمنه مواقع 
، وقد ملرأ تشيري كبري على االتصتتتاالت واصتتتبري   10) االجتماعي فاالتصتتتاالت هي الستتتمة املعربة عن )جمتمع املعلومات 

االنستتتان يعيص عصتتتر التفاعل املباتتتتر وتدفق املعلومات والنشتتتر الشتتتجلصتتتي  عد أن كان النشتتتر مرتب   وستتتا ل االعالم 
اجلمهور من جهة وامام العالقات العامة للقيام  واجبا ا  استتتتتتتتتتتتتتتجلدام  التقليتديتة، فتاالنونيت فتحت افاقا واستتتتتتتتتتتتتتعا امام

 االنونيت من جهة اخرت. 
وهذا يبني ان هنالك اثرا مطردا ومنعتستتتتتتتتتتا  ني العالقات العامة واالنونت مبا تتضتتتتتتتتتتمنه االنونت من تتتتتتتتتتتبتات 

ات العامة رة ملحه يف عمل العالقالتواصتتل االجتماعي حيث: أصتتبحت احلاجة إىل استتتجلدام التتنولوجيا احلديثة ضتترو 
هبدذ  يادة كفاء ا للوصتتتو  للهدذ املنشتتتود للمنظمات، إذن فما دور تتتتبتة ا نونت يف تستتتهيل العملية االتصتتتالية 
وتطوير جما  العالقات العامة؟ وهو جزء من انعتاستتتتتتات تتنولوجيا االتصتتتتتتا  على أداء املنظمة ضتتتتتتمن أهء اخلدمات 

نت للعالقات العامة واخاصتتتتتة مواقع التواصتتتتتل االجتماعي مع تطور االنتقا  من إدارة الصتتتتتورة ال  تقدمها تتتتتتبتة ا نو 
الذهنية للمنظمة ال  سارستتتتتتتتتها وستتتتتتتتتا ل اإعالم إىل إدارة الستتتتتتتتتمعة اإلتوونية للمنظمة وال  تؤديها تتتتتتتتتتبتة ا نونت 

لى مستتتتتتتتتتتتتتتوت ا والفرص والتحديات ال  تطرحها ع تامتيتا ،وفق التيفية ال  تتء هبا إدارة الستتتتتتتتتتتتتتمعة اإلتوونية ومزاياه
 . 11)نارسة العالقات العامة

 : 12)ويرب  وس  ذلك كله تتوين الراي العام الذي هو وة مشوكة  ني
 العالقات العامة .1
 التسويق .8
 االنونت .3
 مواقع التواصل االجتماعي .9
  اعتبار الراي العام قا ما على التفاعل االجتماعي .7

                                                           
  sharq.com/article/07/12/2016-https://www.alتبتات التواصل اإجتماعي أفضل أدوات العالقات العامة, على الرا  : 9)
ص  ،8007ة للونة،  ريوت، ،  املنظمة العر ي1نصتتتتتر الدين لعياضتتتتتي و الصتتتتتادا را ري،  ط، تاريخ نظريات االتصتتتتتا ، ترنة ،ارمان وميشتتتتتا  ماتالر 10)

809. 
  https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17523دور تبتة االنونت يف تطوير العالقات العامة,  على الرا  : ،ليلي فيالجت 11)
 .113, ص 8005 , مؤسسة تباب اجلامعة, اإستندرية,1ط ،االتصا  والعالقات العامة يف التمع املعاصر ، ريب عبد السميع  12)
 

https://www.al-sharq.com/article/07/12/2016/%D8%B4%D8%A8%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D8%B5%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%A3%D9%81%D8%B6%D9%84-%D8%A3%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17523
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 ستتتتد يف خال  ذلك ما ميتن وصتتتتتفه  يعادة تشتتتتتيل قوانني الراي العام على مواقع التواصتتتتتل والعالقات العامة 
االجتمتتتاعي حيتتتث ان قوانني الراي العتتتام متشرية كتشري قيء واليتتتات ومؤثرات وادوار العالقتتتات العتتتامتتتة  تتتاعتبتتتار ا منتتتاط 

 . 13)مالتحولية لقوانني الراي العا
ات لتسويق يف عصر مواقع التواصل االجتماعي حتو  يف الشركات واملؤسسوهتذا فان تاثري العالقات العامة يف ا

ال  تنشتتت  على مواقع التواصتتتل االجتماعي اىل صتتترا  للوصتتتو  للجمهور والراي العام واملستتتتهلك حيث الصتتترا  على 
يها: م مبا فإدارة قستتتتتتتتء اإعالم االجتماعي داخل الشتتتتتتتتركات التربت قدمي قدم اإعالم االجتماعي ذاته. نيع ا قستتتتتتتتا

العالقات العامة، والتستتتويق والتتتتتتتتتتتتتتتتت  راندين   )أو إتتتتهار العالمة التجارية  واإعالنات وخدمة العمالء، كل واحد منها 
رأت أن له ضتتتتتتتتتتتتتتلعا يف هذه الصتتتتتتتتتتتتتتناعة اجلديدة. ولتن مع تزايد إدراك أصتتتتتتتتتتتتتتحاب العالمات التجارية ملا ميثله اإعالم 

ى وعتها يف نفس الوقت، فين وكاالت العالقات العامة هي ا وىل  يدارة االجتماعي من فرص للشتتتتتتتتتتتركة و ديدات عل
اإعالم االجتماعي. إن مستتتتتتؤولية املجلتصتتتتتتني  العالقات العامة يف إدارة العالقة  ني الشتتتتتتركة والعمالء ستتتتتتتجعلهء أقدر 

قيق النتا   ال  تواصل وحتالناس على إدارة الفضتاء االجتماعي للشركة عن ملريق تقدمي االستشارات القيمة يف  ليات ال
 . 14)ستؤثر يف ما يطلبه العمالء

  وينت  من ذلك كما حيدده املجلتصون قيام العالقات العامة الرقمية قا مة على ثالثة أعمدة:
 التوت التسويقي -1

يديو فيعرذ التوت التستتتويقي  عملية خلق وتو يع مادة تفاعلية ذات قيمة ستتتواًء كانت مقا  أو إنفوجرافيك أو 
أوصتتتتتورة اىل  خره وذلك جلذب واكتستتتتتاب وإتتتتتتراك اجلمهور املستتتتتتهدذ. اهلدذ الر يستتتتتي من التوت التستتتتتويقي هو 
حتقيق اعلى مستتتتتوت نتن من التواصتتتتل والتفاعل مع اجلمهور املستتتتتهدذ وذلك من أجل احلفا  على العمالء وخلق 

  خر.وكل فئة مستهدفة تفضل نوعاُ معيناً دون اعمالء دتملني جدد. للمحتوت التسويقي انوا  وأصناذ خمتلفة 
 إعادة توايال التوت عرب اإعالم اإجتماعي -8

أحد اهء الطرا لانتقا  اىل العالقات العامة الرقمية ودم  التوت التستتتتتتتتويقي يف  رام  اإتصتتتتتتتتا  اخلاصتتتتتتتتة هو 
بتة  نوستتتت مثالً نتن إعادة نشتتتره على تتتت إعادة توايال التوت وحتويله اىل مادة تفاعلية جديدة. فالبيان الصتتتحفي

او الفيس  وك. هتذا ميتن إملالة  من صتتتتتتتتالحية التوت عرب مزايا وستتتتتتتتا ل اإعالم اإجتماعي املجلتلفة للوصتتتتتتتتو  اىل 
 .أكرب قاعدة نتنة من اجلمهور املستهدذ

                                                           
 .77, ص 8017ا ردن,  ,دار احلامد,1العالقات العامة, ط ،مصطفى يوسال كايف   13)
  http://www.y2d.me/ar/blog/2013تبتات التواصل االجتماعي والعالقات العامة, على الرا  : 14)

http://www.y2d.me/ar/blog/2013
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ي االكثر عي هتبني ان ستتتتتتتة مواقع للتواصتتتتتتل االجتما 8012عام  bigcommerceويف دراستتتتتتة اجراها موقع 
 : 15)ياستجلداما يف التسويق، ه

- Facebook 

- Instagram 

- Twitter 

- Pinterest 

- LinkedIn 

- Snapchat 

3- – SEO  عملية حتستتتتتتتني أداء دركات البحثSEO  هو كل ما تقوم  ه رجا  العالقات العامة للتستتتتتتتويق
على مواقع التواصتتتتتل االجتماعي من جهود ومستتتتتاعي من أجل اهور موقع وصتتتتتفحات و حستتتتتا ات مؤستتتتتستتتتتتها على 
الصتتتتتتتتتتتتتتفحتة االوىل يف دركتات البحتث والستتتتتتتتتتتتتتيمتا درك البحتث جوجتل. مع  تتدايتة اإنونتت كتانتت هتذه العمليتة دا متتاً 

 التق  يف املؤستتتتتتستتتتتتة. لتن اليوم ومع اتستتتتتتا  نطاا النظام البيئي الرقمي والدور الوري الذي مايتتفل القيام هبا الفريق
تقع على عاتق  SEOتلعبه االنونت وستا ل اإعالم اإجتماعي يف جما  اإتصتا  و العالقات العامة اصبحت عملية 

قات ما اخذنا  عني اإعتبار ان فرا العال مستتتتتتتتتؤوجت العالقات العامة والتستتتتتتتتتويق واإتصتتتتتتتتتا . يعد هذا تطوراً منطقياً إذا
العامة والتستتتتتتويق واإتصتتتتتتا  هي ال  تقوم  يعداد التوت ومن مث هي أكثر قدرة على حتديد التلمات املفتاحية ا مثل 
والقنوات اإعالمية ا نستتتب لنشتتتر التوت وكيال يتء التفاعل معه من قبل اجلمهور املستتتتهدذ. انتاج دتوت تستتتويقي 

 . 16)ومشوا ونشره  صور خمتلفة عرب قنوات إعالمية متعددة نيز
وهتذا يرب  لنتا  ان من  تتاثري العالقتات العتامتة يف التستتتتتتتتتتتتتتويق عرب مواقع التواصتتتتتتتتتتتتتتل االجتمتاعي يرتب   تعزيز ر بة 

لتستتتويق ااملستتتتهلك واجلمهور والراي العام املتفاعل مع مواقع التواصتتتل االجتماعي وفق نظرية الر بات ال  يعمل عليها 
عن ملريق اإعالن عرب هذه الشتتتتتبتات من خال  تنظيء العالقات العامة لصتتتتتناعة الر بات  من خال  اإعالن نفستتتتته 

 . 17) تنمية احلاجات وخلقها
وذلك  عض وات هذا التاثري الذي سارستتتتتتتتتتته العالقات العامة يف عصتتتتتتتتتتتتر االعالم التفاعلي والتمعات التفاعلية 

اعي عرب التستتتتتويق الذي حتو  يف أمناط العالقات العامة احلديثة اىل خصتتتتتا ص متستتتتتقة مع على مواقع التواصتتتتتل االجتم

                                                           
(15 advertising/-media-Via: https://www.bigcommerce.com/blog/social 
 ثالث عوامل لالنتقا  من العالقات العامة التقليدية اىل العالقات العامة الرقمية,  على الرا  : ،فر  صويف 16)

https://www.meltwater.com/ae/blog 
 
 .144,ص 8009, دار الفجر للنشر والتو يع, مصر, 1اإعالنات الصحفية دراسة يف االستجلدامات واالتباعات, ط ،مر وا عبد احلتء العادجت 17)

https://www.meltwater.com/ae/blog
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خصتتا ص منظومة العالقات العامة احلديثة املؤثرة وذات الدور التستتويقي املتتامل يف مواقع التواصتتل االجتماعي جبعلها 
 . 18)تار سليمةاجلماهري على تتوين أف التسويق يتحدد  املر و اا فها املقدمة للجمهور  تهيئة اجلو الصاحل ومساعدة

تلعب العالقات العامة دوراً ر يستياً يف التستويق، كما أن هناك حاالت كثرية ست ن نشاملات العالقات العامة من 
إكما  ا هداذ التستتويقية للمؤستتستتة. والطرا ال  تتم ل هبا العالقات العامة التستتويق كثرية ومنها عل ستتبيل املثا  : 

القات العامة يف الووي  للعالمة التجارية وملنتجات وخدمات الشتتتتتتركة أو الووي  لنوعيتها فهي هبذه الطريقة إستتتتتتهام الع
تستهء  صتورة  ري مباتترة يف اجلهود ال  تبذهلا الشتركة لووي  منتجا ا وخدما ا و حلوهلا أوقد تسهء العالقات العامة 

و خل مثالً لتحستتتتتتني ملبيعة تعامل املؤستتتتتتستتتتتتة مع   ا نها على رتيف أحداث  عض التشريات داخل املؤستتتتتتستتتتتتة ، فقد تتد
 . 19)يساعد على كسب املزيد من الز ا ن

كما استتتتتتتتتتتتتتفادت العالقات العامة من تعدد اخلدمات ال  تقدمها مواقع التواصتتتتتتتتتتتتتل االجتماعي، فهي ليستتتتتتتتتتتتتت  
مهور، فمواقع قة  االتصتتتتتتا   اجلكوستتتتتتا ل االعالم التقليدية  يث تتحتء املؤستتتتتتستتتتتتة االعالمية مبجمل العمليات املتعل

التواصتتتل االجتماعي تستتتمري  اجلمهور  ان يتونوا مرستتتلني ومستتتتقبلني يف الوقت نفستتته، كما تركت الباب مفتوحا امام 
تتدفق املعلومتات، فهنتالتك االالذ من جمتاميع الفتايرب والواتس اب التستتتتتتتتتتتتتتويقية وال  استتتتتتتتتتتتتتتحدثتها العالقات العامة يف 

 ماليني من الفيديوهات التسويقية على تبتات التواصل االجتماعي.الشركات كما ان هنالك 
نستتطيع القو  ان العالقات العامة توفر استباب  ا  التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي، فالعالقات العامة 

حجء  صتعوذ تفاصتتيل اجلمهور وكيفية استتتجلدامه ملواقع التواصتتل االجتماعي وا عاد هذا االستتتجلدام و يانات اخصتتو 
 استجلدامها، لذا فان العالقات العامة لديها قدرة اكرب يف ا ا  محالت التسويق عرب مواقع التواصل االجتماعي.    

ال ميتن للتستتتتتتويق أن ينجري أن مل يعمل  ذت العالقات العامة وذلك  ستتتتتتباب كثرية أرها أن التستتتتتتويق وحده 
ك ضتتتتتد الشتتتتتركات واعواضتتتتته إما على نوعية املنت  أو فيما إذ كان ليس مبقدوره مواجهة اهلجمات املتزايدة من املستتتتتتهل

استتتتتتتتتتتتتتتجلتدام املنت   منتاً، كمتا أن الرقا ة احلتومية املتزايدة على منتجات الشتتتتتتتتتتتتتتركة وتزايد اهتمام الناس مبحتويات املواد 
ىل تربير كل ما ت إاملشتتتتتتواة وما يدخل يف صتتتتتتنعها أو تركيبها أصتتتتتتبحت أكثر حدة من قبل، نا أجرب املعنيون  اإعالنا

 يقولونه يف اإعالن وفق احتياجات اجلمهور.
واذا كانت العالقات العامة عرب التستتويق على االنونت عموما ومواقع التواصتتل االجتماعي خصتتوصتتا ذات قيمة  

ن معظء  مستتتتتتقبل التجارة  اإنونت ستتتتتيتون مزدهرًا جد ا  كربت يف تتوين اجلمهور فانه من ا رية اليوم ادراك: ان 
                                                           

 على الرا  :، أخالقيات نارسة العالقات العامة على تبتة اإنونت ،وليد خلال اهلل 18)
http://www.alnoor.se/article.asp?id=23986 

 التسويق والعالقات العامة والفرا  ينهما، عن ملريق تبتة االنونيت:  19)
https://www.activedmc.com/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B3% 

 

http://www.alnoor.se/article.asp?id=23986
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و ضتتتا عها, وكل ما لديها عرب اإنونت, و ات ستتتتحر االتصتتتتا  املباتتتتتر مع الز ا ن   الشتتتركات أخذت تستتتتوا منتجا ا
واملستتتتتتثمرين واملوردين واجلريان، وحس ا وستتتتتتاط اإعالمية مثريًا للشاية ونتًعا يف الوقت ذاته. ونتيجًة لال دهار اهلا ل يف 

ستتتتتيلة لالتصتتتتتا   اجلمهور أفضتتتتتل من تطوير املواقع على الشتتتتتبتة والعمليات  ني مواقع اتصتتتتتاالت اإنونت فليس  ة و 
اإنونت. وعلى الشتتتتتتتتتتتتتتاكلة ذا ا هيمن االهتمام  التمبيوتر وما يقدمه ملواال العالقات العامة كثريًا على معظء نقاش 

 . 20)صناعة العالقات العامة, ومثل هذا التطور ليس وقتًيا,  ل سيتواصل  ًدا
وهذا يرب  لنا استتتتتتتتتنادا ملا تقدم ان العالقات العامة احلديثة اثرت يف التستتتتتتتتويق وصتتتتتتتتناعة اجلمهور الذي يتوجه له 
التستتتتتتتتتويق عرب مواقع التواصتتتتتتتتتل االجتماعي عن ملريق اليات العالقات العامة ال  حتدد كال من الطريقة التستتتتتتتتتويقية عرب 

تستتتتتويق ر والراي العام ومن مث املستتتتتتهلك املتاثر  تاثريات محالت المواقع التواصتتتتل االجتماعي والعينة ال  تتون اجلمهو 
والووي  من قبل منظومة العالقات العامة للمؤستتستتات والشتتركات عرب مواقع التواصتتل االجتماعي وهو ما يرب  لنا ذلك 

 التاثري موضو  هذا البحث.
 

 النتائج
 لقد توصل البحث للنتا   التالية:

ة احلديثة يف التستتتتتتتويق عرب مواقع التواصتتتتتتتل االجتماعي هو اثر مهء ومباتتتتتتتتر عن ملريق .ان اثر العالقات العام1
 احلمالت املنظمة املدروسة التفاعلية

. ان العالقات العامة قد قامت  صتتتتتتتتناعة تاثري يف اجلمهور والراي العام واملستتتتتتتتتهلك الذي تتوجه له عرب مواقع 8
 التواصل االجتماعي

ت العالقات العامة التستتتتتتتتتتتتتويقية الوووية متاثر  استتتتتتتتتتتتتواتيجيات العالقات العامة . ان تفاعل اجلمهور مع محال3
 التسويقية والوووية املوجهة له عرب مواقع التواصل االجتماعي املوجود هو عليه

. ان التستتتتتتتتتتويق تاثر  تطور العالقات العامة وتطور  فعل اثر العالقات العامة عليه يف الوصتتتتتتتتتتو  للراي العام يف 9
 التواصل االجتماعي. مواقع

 
 
 
 

                                                           
 .92, ص 8010اإستندرية,  , املتتب اجلامعي,1,ط واخلدمة االجتماعيةقات العامة العال ،دمد هبجة كشك   20)
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 خاتمة
ان اثر العالقات العالمة يف التستتتتتتتتويق يف عصتتتتتتتتر مواقع التواصتتتتتتتتل االجتماعي هو اثر ال ميتن انتاره نظرا لتطور 
مواقع التواصتتتل االجتماعي وستتترعة تفاعل التمع والراي العام معها نا جعل من تاثري العالقات العامة يف التستتتويق عرب 

عن تفاعل نهور تلك املواقع مع محالت املؤستسات والشركات عرب تلك املواقع نفسها قاصدة اخذ  تلك املواقع ناتتئا
املستتهلك لستياستتها ومنتوجا ا والوالء هلا والتفاعل معها وهو ما وعل من تاثري العالقات العامة يف التسويق مرتبطا يف  

  دراسته يف  ثي هذا.كل مراحله  تطور مواقع التواصل االجتماعي نفسه وهو ما قمت 
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 المراجع
،  املنظمة العر ية 1الصتتتادا را ري،  طو نصتتتر الدين لعياضتتتي  ،ارمان وميشتتتا  ماتالر تاريخ نظريات االتصتتتا ، ترنة .1

 .8007للونة،   ريوت، 
صفاء، عمان، ، دار 1ر ي مصطفى عليان و عدنان دمود الطو اسي، االتصا  والعالقات العامة، ،  ط .8

8007. 
منظومة العالقات العامة ىف اإتصتتتتتتتتا  املعلوماتى )دراستتتتتتتتة حالة على  رام  احلتومة  ،صتتتتتتتتاحل موستتتتتتتتى على موستتتتتتتتى .3

 الالتوونية ىف السودان ،,  ث منشور، جامعة السودان, دت.
, مؤستتتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتتة تتتتتتتتتتتتتتتباب اجلامعة, 1ط ،االتصتتتتتتتتتتتتتتا  والعالقات العامة يف التمع املعاصتتتتتتتتتتتتتتر ، ريب عبد الستتتتتتتتتتتتتتميع .9

 .8005اإستندرية,
 فر  صويف ثالث عوامل لالنتقا  من العالقات العامة التقليدية اىل العالقات العامة الرقمية, على الرا  : .7
6. https://www.meltwater.com/ae/blog 

 .8007، دار التتاب اجلامعي،  زة،1، طفريزريب ستيل، مستقبل العالقات العامة، ، ترنة: سعد احلس  .7
 .8002, املؤسسة اجلامعية,  ريوت, 1كاترين فيو، التسويق، ، ترنة: وردية واتد, ط .2
 لتتتتتتتيتتتتتتتلتتتتتتتي فتتتتتتتيتتتتتتتالجت، دور تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبتتتتتتتتتتتتتتتة االنتتتتتتتونتتتتتتتت يف تتتتتتتتطتتتتتتتويتتتتتتتر التتتتتتتعتتتتتتتالقتتتتتتتات التتتتتتتعتتتتتتتامتتتتتتتة, عتتتتتتتلتتتتتتتى التتتتتتترا تتتتتتت : .4

https://www.asjp.cerist.dz/en/article/17523 
http://www.ao-دمد جاسء فلحي، مقدمة يف العالقات العامة والرأي العام داضرات موجزة على الرا  :  .10

ml3ht-20060114-academy.org/wesima_articles/library 

 .1442مان, , دار جمدالوي,ع1دمد جودت ناصر الدعاية واالعالن والعالقات العامة, ط .11
18. http://dspace.up.edu.ps/xmlui/handle/123456789/284 
 .8010ملتتب اجلامعي,اإستندرية, , ا1دمد هبجة كشك العالقات العامة واخلدمة االجتماعية ,ط .13
, دار الفجر للنشر 1الصتحفية دراسة يف االستجلدامات واالتباعات, , طمر وا عبد احلتء العادجت، اإعالنات  .19

 .144,ص 8009والتو يع, مصر, 
 .8017,دار احلامد,ا ردن, 1مصطفى يوسال كايف، العالقات العامة, , ط .17
 على الرا  :، وليد خلال اهلل، أخالقيات نارسة العالقات العامة على تبتة اإنونت .15
17. http://www.alnoor.se/article.asp?id=23986 
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