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 ملخص البحث:

تحقيق األهداف بأقل الجهود والتكاليف الممكنة  يساهم التخطيط في الحمالت اإلعالنية على تحقيق العديد من الفوائد من أهمها

األهداف المحددة لتوعية البيئة، وسهولة التنفيذ والتقييم والمساهمة في تحقيق  وترشيد استخدام الحملة األعالنية في إطار

 االستراتيجيات، ووحدة الهدف الذي تسعي الحملة اإلعالنية إلى تحقيقه برغم تعدد وتباين الوسائل المستخدمة.

لمملكة من أجل تحقيق األهداف التي لقد حدد مجلس الشؤون األقتصادية والتنمية العديد من البرامج ذات أهمية استراتيجية ل

، ومن بين هذه البرامج برنامج جودة الحياة، والذي يركز بشكل أساسي على جعل المملكة أفضل 2030تضمنتها رؤية 

وجهة للعيش للمواطنين والمقيمين، ووضع منظومة بيئية تدعم وتسهم في توفير خيارات جديدة تعزز مشاركة المواطنين 

يهدف البحث: إلى استخدام الحملة اإلعالنية  لتحسين جودة الحياة،و .نشطة الثقافية والترفيهية والرياضيةوالمقيمين في األ

للتوعية البيئية والمشاركة االجتماعية وتعزيز التفاعل بين أفراد المجتمع، فمن خالل المشاركة االجتماعية والمشاركة 

وتحقيق األهداف المرجوة التي  .ألنتماء ويعزز روابط المجتمعالمجتمعية تتشكل الفرص األفراد للتواصل والشعور با

، وتتلخص مشكلة البحث في التساؤالت اآلتية: کيف يمکن االستفادة من تصميم الحمالت االعالنية 2030تضمنتها رؤية 

 وتعزيز مشارکة المواطنين ؟ 2030لتوعية المجتمع لتحقيق أهداف رؤية 

تحقيق األهداف التي  ت اإلعالنية التوعوية التي تحقق العديد من الفوائد من أهمهادور الحمال في البحث أهمية وتكمن

 في تعزيز مشاركة المواطنين في األنشطة المختلفة لتحسين جودة الحياة  ، برنامج جودة الحياة2030تضمنتها رؤية 

 الكلمات الدالة:

 2030رؤية - اإلعالن اإلرشادي-استراتيجية الحمالت اإلعالنية  

Abstract: 

Planning in advertising campaigns contributes to many benefits, the most important of which is 

to achieve the goals with the least efforts and costs possible and rationalize the use of the 

advertising campaign within the framework of the specific objectives of environmental 

awareness, ease of implementation and evaluation and contribute to the achievement of 

strategies, and the unity of the goal that the advertising campaign seeks to achieve despite the 

multiplicity and variation of the means used. 
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The Council for Economic Affairs and Development has identified several programs of strategic 

importance to the Kingdom in order to achieve the goals included in Vision 2030, including the 

Quality of Life program, which focuses mainly on making the Kingdom the best destination for 

living for citizens and residents, and developing an environmental system that supports and 

contributes to the provision of new options that enhance the participation of citizens and 

residents in cultural, recreational and sports activities. To improve the quality of life. 

The research aims to use the advertising campaign to raise environmental awareness and social 

participation and promote interaction among members of the community, 

Through social and community participation, individual opportunities are formed for 

communication, a sense of belonging and a strengthening of community ties. To achieve the 

desired goals of Vision 2030, the problem of research boils down to the following questions: 

How can advertising campaigns be used to develop an environmental system to raise awareness 

of the community. In addition, it lies importance of research the role of awareness advertising 

campaigns, which achieve many benefits, the most important of which is achieving the goals 

included in Vision 2030, quality of life program in promoting citizens' participation in various 

activities to improve quality of life  

 Keywords:  

Advertising Campaign Strategy - Indicative Advertising - Vision 2030. 

 

  Theoretical Framework اإلطار النظري للبحث: -1

 مقدمة

تعتبر حمالت التوعية العامة نوع من أنواع اإلعالن غير هادف للربح، لما تحمله من رسائل توعوية لفئات المجتمع في 

جميع المجاالت السياسية والصحية والبيئية واإلجتماعية وغيرها، وذلك بغرض إقناع جماهير تتسم باالختالف والتنوع فى 

جتماعي والثقافي والفكري بهدف تغيير أو خلق سلوك أو معتقد أوعادة في أي من هذه المجاالت. مما يؤدي الى المستوى اال

، لذلك لعب الفن المفاهيمي دورا هاما في تلك الحمالت سواءا كانت إعالنات  اإلرتقاء بمستوى المجتمع من جميع اإلتجاهات

الفن أن يحول اإلعالن إلى صورة مرئية ذات بعدين تجذب العقل وتثير  مرئية ثابتة أو متحركة، فمن خالل الفكرة إستطاع

، و تواصيل  اإلنتباه وتوصل رسالة متضمنة تحملها عناصر الفكرة من صور وكتابات، فتؤثر في النفس وتدفع لتغير مجتمع

 . لة فى تصميم الفكرةالفكرة مع المتلقى بشكل مشوق وغير تقليدى ويمكنها جذب المتلقى وإثارة تفكيره ودعم الرسا

 تكمن مشكلة البحث في اإلجابة على التساؤالت اآلتية:

 المواطنين؟وتعزيز مشارکة  2030کيف يمکن االستفادة من تصميم الحمالت االعالنية لتوعية المجتمع لتحقيق أهداف رؤية 

  البحث:أهمية 

تكمن في دور الحمالت اإلعالنية التوعوية التي تحقق العديد من الفوائد من أهمها تحقيق األهداف التي تضمنتها رؤية 

 ، برنامج جودة الحياة في تعزيز مشاركة المواطنين في األنشطة المختلفة لتحسين جودة الحياة 2030

 

 :أهدف البحث

وعية البيئية والمشاركة االجتماعية وتعزيز التفاعل بين أفراد المجتمع، إلى استخدام الحملة اإلعالنية للت يهدف البحث 

 ،2030وتحقيق األهداف المرجوة التي تضمنتها رؤية  .والشعور باألنتماء وتعزز روابط المجتمع
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  حدود البحث:

 .في تعزيز مشاركة المواطنين لتحسين جودة الحياة 2030: تقتصر على رؤية الحدود الزمنية -

 . 2030تركز على دور الحمالت اإلعالنية التوعوية التي تحقق األهداف التي تضمنتها رؤية الحدود الموضوعية: -

 المملكة العربية السعودية. -الحدود المكانية: مدينة الرياض -

 .منهج البحث:

 يتبع البحث المنهج الوصفي ويليه الجانب التجريبي حيث:

ي ثم الجانب التجريبي من خالل الدراسة التحليلية لتصميمات للحمالت األعالنية المختلفة اعتمدت الدراسة على المنهج الوصف

 للتوعية البيئية.

 اإلطار المفاهيمي لتسويق المدينة والتوعية البيئية أوالً: 

بأنشطة هو عملية مخططة تهدف الى تحسين وضع وتصنيف المدينة في السوق التنافسية من خالل إجراءات وعمليات متعلقة 

المدينة وذلك لجذب مزيد من االستثمارات وتحسين الخدمات ومستوى معيشة المجتمع المحلى. فتسويق المدينة هو أحد 

االدوات التي تعمل من خاللها المدينة على تعزيز صورتها الذهنية واكتساب ميزة تنافسية في ظل التنافس الشديد في السوق 

 التنافسية.

ارية أكثر تعقيد من المنتجات والخدمات التجارية حيث انها لها هويتها وشخصيتها الخاصة فبرغم ان المدن بيئة حض

وخصائصها الثقافية والحضرية واالجتماعية, اال ان تسويق المدن واالماكن ال يختلف كثيرا عن تسويق المنتجات التجارية, 

يمكن االستفادة من مبادئ التسويق التجاري في عملية  ولكن الفرق هو السياق الثقافي وتفسير المعنى الخاص بالمدينة ولذلك

 تسويق المدينة. 

تعود لعقود ماضية وخاصة خالل الحقبة االستعمارية, حيث تم ذلك بهدف جذب مزيد من “ المدن”فكرة تسويق األماكن 

مة وزيادة تنافس المدن تطور السكان واأليادي العاملة للعيش واالقامة في المستعمرات والمدن الجديدة, ولكن مع ظهور العول

االمر ليشمل كافة المجاالت المتعلقة بالمدينة وصورتها الذهنية لدى الجمهور)المتلقي(، بحيث تعمل كل مدينة على تطوير 

وتحسين مواردها البيئية واالقتصادية وخدماتها لكي تلبى رغبات وتوقعات الجمهور المتلقي من مجتمع محلى, سياح, سكان 

 مرين لتحقيق اهداف محددة مسبقا.جدد, مستث

تسويق المكان هو عملية منظمة ومتعمدة بهدف بناء صورة ذهنية وخلق حوار حول مكان محدد ودور المجتمع المدني في 

تنمية وتطوير هذه الصورة وهذا الحوار بمشاركة اصحاب المصالح المشتركة لتحقيق اهداف محددة تبعا للخطة الموضوعة 

 حسين جودة الحياة. ت 2030لدي رؤية 

فالعولمة احدثت تغييرات عدة في المدن حول العالم مما جعل المسئولين على ادارة أي مدينة يسعون الستخدام استراتيجيات 

تصميمية وتسويقية تعمل على تمييز مدنهم عن المدن االخرى المتنافسة في السوق االقليمية والدولية مما يعمل على جذب 

ات لمدنهم. ولذلك يجب ان تكون استراتيجية تسويق كل مدينة مختلفة وتستهدف جمهور محدد بناء على الزوار واالستثمار

الدراسات والبحوث الخاصة بالسوق ووفقا الحتياجات الجمهور المستهدف. يمكن اعتبار عملية تسويق المكان )المدينة( 

فات المدن اقليميا وعالميا وفقا الستراتيجية وخطة مزيج من االنشطة التي تهدف لوضع المدينة في ترتيب محدد في تصني

تسويقية محددة وإدارتها وتطويرها تبعا للظروف المحيطة, هذه الخطة يتم وضعها بناء على دراسات السوق والجمهور 

تنجح  المستهدف )المتلقي(, ودراسة المنافسين وتحديد نقاط القوة والضعف للمدينة واالهداف المراد الوصول اليها. ولكي
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المدينة في جذب انتباه الجمهور المستهدف يجب ان تتسم ببعض الخصائص المميزة لها والتي تلبى حاجات ورغبات هذا 

 تحتية. الجمهور كما يجب ان تتوفر في المدينة العديد من فرص العمل ومستوى معيشة جيد بجانب بنية 

وخلق صورة ايجابية عنها بحيث تكون كل الخطوات  للتوعية البيئيةالحملة األعالنية  يجب ان يتم التخطيط الستراتيجية

مرتبطة ومخطط لها بشكل صحيح ومتابعة تنفيذها واختيار الوسائل االتصالية واالعالنية المناسبة والمنتشرة لدى 

والجمهور المتلقي  الجمهور)المتلقي( المستهدف. مما يلزم على القائمين على ادارة عمل الدراسات والبحوث الخاصة بالسوق

قبل البدء في وضع خطة او استراتيجية لتحسين جودة الحياة, حتى يضمن ان تحقق هذه االستراتيجية االهداف المحددة لرؤية 

 بالمملكة العربية السعودية.                                                                                  2030

معاصر تعمل العديد من المدن على اعادة تشكيل صورتها الذهنية وتعزيز قدرتها التنافسية وتحسين مواردها وفى وقتنا ال  

االقتصادية ومستوى الخدمات, بحيث تكون صورة المدينة مرتبطة بنشاط ما. ولذلك يجب ان تعمل المدن على استغالل 

من المدن االخرى, حيث يساعد ذلك في تعزيز قدرتها الخصائص والصفات المميزة لها والتي تجعلها تختلف عن غيرها 

التنافسية في السوق االقليمية والعالمية. فكل مدينة تسعى لتمييز نفسها عن المدن االخرى باستخدام كافة والوسائل 

، ولذلك فان واالستراتيجيات التسويقية والتصميمية الفعالة. فالمدن تسعى من خالل استراتيجية تسويقها لتحقيق اهداف محددة

 الهوية البصرية تعمل على جذب االنتباه لهذه المدينة.

 تسويق المدن وهوية المدينةثانياً: 

طوال الوقت والمدن بحاجة للتميز وابراز الخصائص ونقاط تميزها عن غيرها، ولكل مدينة اهداف متنوعة وتختلف عن 

ماعية، ولذلك يجب ان تكون الهوية البصرية الخاصة بالمدينة لها غيرها ومنها السياسية، االقتصادية،البئية، الثقافية واالجت

خصائص محددة يسهل فهمها من قبل الجمهور )المتلقي( ومن ثم تحقق اهدافها. ويؤكد )كافاراتزيس( ان خلق الهوية البصرية 

هم االتجاهات المتنامية في العالم والماركة الخاصة بالمدينة بهدف تسويقها من خالل الفعاليات الثقافية والترفيهية واحدة من ا

 في الوقت الحالي نظرا ألهميتها في االقتصاد العالمي المعاصر. 

بالمدن في تحسين صورة المدينة, فأصبح االهتمام بها والبحث عن االستراتيجيات الفعالة من  الهوية البصريةونظرا ألهمية 

رة المدن وحكومات البلدان التابعة لها. وبرغم صعوبة عملية ابتكار اهم القضايا التي تستحوذ على اهتمام القائمين على ادا

الماركة والهوية البصرية الخاصة بالمدن اال انها تتميز بانها تحمل ارث المكان الثقافي والتاريخي واالجتماعي والجغرافي, 

 هذا االرث يؤثر على صورة المدينة لدى الجمهور المتلقي.

تلف عن الماركة المؤسسية الخاصة بالمنتجات والمؤسسات نظرا الن البلدان والمدن ليست قابلة فالماركة الخاصة بالمدن تخ

للبيع. فهي اسم, رمز, شعار, جملة, عالمة, كلمة او كل ذلك بهدف تحديد وتمييز مكان ما وحس وتعزيز ذكريات الجمهور 

                                                                                                                                             المتلقي تجاه هذا المكان. 

ولكي تنجح الهوية البصرية الخاصة بالمدينة يجب ان يكون القائمين على ادارة المدينة على دراية باحتياجات المدينة من 

واستراتيجية تسويقية على مدى البعيد وان تصمم الماركة والهوية  امتالك ماركة وهوية بصرية وان تكون هناك خطة

 البصرية بشكل مبتكر يعبر عن شخصية وقيم المدينة. 

المتطلبات  -المكان  -اقترح نموذج سداسي االبعاد للماركة الخاصة بالمدينة, هذه االبعاد تشمل: الوجود  *سيمون انهولت

 (1شكل) إمكانيات المدينة. -المدينة واثارتها نبض  -الناس والمجتمع  -األساسية 
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 بالمدينة للماركة الخاصةنموذج سداسي االبعاد  (1)شكل 

 

 ويمكن تفسير هذه االبعاد كالتالي: 

 المكانة والتي تحدد سمعة وشهرة ووضع المدينة ما بين المدن المماثلة اقليميا وعالميا. •

 والزوار تجاه المدينة.الناس واالفراد وهي نظرة المجتمع المحلى  •

 المكان ويعنى تصورات الجمهور المتلقي تجاه المدينة وجوانبها المادية الملموسة. •

 الخصائص االساسية وهي تمثل اراء الجمهور المتلقي تجاه خصائص المدينة األساسية المميزة لها. •

 لجمهور المتلقي.االدراك ويعنى نبض المدينة وهل المدينة جذابة ومحفزة وتحمل تجربة مثيرة ل •

الفرص المحتملة وتعنى امكانيات المدينة ومدى تطورها وما هي الفرص المتاحة للجمهور المتلقي وتشمل فرص  •

 استثمارية واقتصادية واجتماعية وتعليمية وخلق فرص عمل.

المدينة عند الجمهور  في الوقت الحاضر واهمية الهوية البصرية والماركة الخاصة بالمدن في تزايد. فالصورة التي تعكسها

المتلقي من خالل الماركة والهوية البصرية الخاصة بها هي الهدف األساسي لحمالت تسويق المدن. فالهوية البصرية الخاصة 

 بالمدن تعمل على ابراز خصائص وشخصية المدينة وخلق تصورات ما عنها لدى الجمهور المتلقي. 

صة بها لتلبية رغبات واحتياجات الجمهور المتلقي من خالل وضع خطط تسويقية فالمدن تسعى من خالل ابتكار الماركة الخا

وتنموية تدمج الجوانب االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية للمدينة, ولذلك يجب ان تكون الماركة والهوية البصرية لها 

نها لدى الجمهور المتلقي وتعزيز قدراتها تعبر عن الخصائص والسمات المميزة للمدينة وذلك بهدف خلق صورة ايجابية ع

 في الحفاظ على الجمهور الحالي وجذب متلقيين جدد.

لعب التطور التكنولوجى وثورة األنترنت دور فى تغيير مفهوم الماركة، مما نتج عنه تطور فى عملية تصميم الهوية البصرية 

المهم أن نفهم أن دورالهوية البصرية للماركة يتعدى الدور  لتعكس قيم الماركة وتوقعات الجمهور )المتلقي( منها. ولذلك من

 الجمالى، فهى لها تاثير على استراتيجية الماركة وصورتها
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  :ثالثاً: الهوية الثقافية

 مؤسسية تميزهاهوية  ذاتيه،ثالث مستويات للهوية، هوية الفرد هى  اآلخرين، وتوجدهى صيغة الوعى النفسى بالذات عبر  

إنها الشفرة التى يمكن للفرد عن طريقها أن  التعبيرية،عن غيرها، فالهوية قد تتكامل وتسفر عن التزام محدد الشخصية 

 يعرف نفسه فى الجماعة التى ينتمى إليها، والتى عن طريقها يتعرف على اآلخرون باعتباره منتمياً لتلك الجماعة. 

 المصطلح والمواقف:مستويات تتغير حسب  وهي مستويات الهوية: -أ

 الهوية الفردية.  وهيالفرد داخل الجماعة  -1

 الهوية الجماعية. وهيالجماعات داخل األمة  - 2

 هوية األمة واألمم األخرى. - 3

 بالنسبة للفرد والجماعة والمجتمعات تتمثل في أنها: أهمية الهوية الثقافية: -ب

 .مرفوض بين األفراد والجماعات تظهر اإلتفاق واإلختالف وما هو مرغوب وما هو -1

 .تنمي لدي األفراد اإلحساس باإلنتماء وتدعم الصالت اإلنسانية وتقوي الروح الجماعية -2

تكون لديهم إتجاهات وأهداف مشتركة وميول متقاربة تساعد علي تميزهم داخل نطاق المجتمع دون أن يتعارض هذا مع  -3

 .تجانس النسق الثقافي العام

هناك العديد من التحديات تواجه الهوية الثقافية وخاصة  ت المعاصرة وانعكاساتها على الهوية الثقافية للمجتمع:التحديا -ج

فى مجتمعنا العربى المعاصر، وتتركز أهم التحديات في ظاهرة العولمة، إذ تفرض العولمة نفسها على الحياة المعاصرة، 

وعلمياً، ثقافياً وإعالمياً، وتربوياً، ولقد أجمعت الكتابات على أن نظام العولمة  على العديد من المستويات، سياسياً واقتصادياً،

الذي أصبح اليوم نظاماً يشكل ظاهرة كونية، على اعتبار الخطر األكبر الذي تنطوي عليه العولمة هو محو الهوية الثقافية 

تحتاج معالجتها إلى قدر كبير من الفهم للشعوب، وطمس الخصوصيات الحضارية لألمم. وأن ذلك من الموضوعات التي 

لعمقها وجوهرها، واإلدراك لبعدها وغايتها، والوقوف على ما تنطوي عليه السياسات التي تتحكم فيها وتقودها، وتمهد 

 :للتمكين لها بشتى الطرق وبمختلف الوسائل، ولعل من أهم هذه التحديات

ة من المفاهيم والمعارف التى تمثل هوية المجتمع وتراثه بما يتضمنه من تعرف الثقافة على إنها مجموع تحديات ثقافية: -1 

قيم  وأعراف وتقاليد، وهى نتاج تفاعل اإلنسان مع بيئته، وتعطيه سماته الخاصة وتكون اتجاهاته وسلوكه، ونتيجة لثورة 

الختراق الثقافي بعداً من أبعاد العولمة، المعلومات واالتصاالت ظهر الغزو الثقافي واختراق الثقافة الوطنية، حيث ُيمثل هذا ا

والذي عَبر عنه بالعولمة الثقافية، واالنفتاح غير المسبوق للثقافات على بعضها البعض، وبلوغ البشرية مرحلة الحرية الكاملة 

ه فهناك قَيم سلبية النتقال األفكار ،االتجاهات، المعلومات بأقل قدر من القيود السياسية والجغرافية التقليدية، وفوق ذلك كل

على حساب القَيم اإليجابية مثل سيادة  قَيم التقليد واالتباع وما ارتبط بها من طمس لهوية المجتمع وتآكل شخصيته وذاتيته 

 على االبتكار واإلبداع.

ات اآلن، تعتبر التحوالت االسياسية في عصرنا الحالي من القوى الكبرى في التغير الحادث للمجتمع تحديات سياسية: -2

حيث تشمل جوانب وأبعاداً كثيرة من أبرزها زيادة المد التقارب الدولي وزيادة وعي اإلنسان بعالمية العالم، وتبرز بوضوح 

 الهوية والمواطنة العالمية التي تسعى لتحل تدريجياً محل الوالءات الوطنية.

بعضها البعض فى تبادل العقول والخبرات والتجارب يرتبط التحدى االقتصادى بحاجة الدول إلى  تحديات اقتصادية: -3

اتجاهات األيزو، والجودة الشاملة، االتجاه  -وتتبلور تلك االتجاهات فيما يلي: ، والمعلومات أوالسلع والبضائع والخدمات

عالم، وترسيخ نحو الخصخصة ، االتجاه نحو العولمة في مختلف المجاالت كعولمة رأس المال والترويج لوحدة األسواق في ال
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قواعد المجتمعات ما بعد الصناعية التي تعتمد أساساً على المعلومات، كل هذه التحديات تؤدى إلى اتساع موجة التغريب 

التى ضربت قطاعات عريضة من المجتمع، بجانب تمزق الكثير من األنسجة، فأصبحنا مقلدين للطرز الغربية، ويزداد األمر 

ن يحدث من جراء العولمة إذ أنها يمكن أن ُتقحم المجتمعات رغما عنها  وتعمل على تغير أذواق صعوبة إذا تأملنا ما يمكن أ

األفراد وقيمهم وأنماط سلوكهم فى اتجاه األذواق والقيم وأنماط السلوك النابعة من الغرب، ومن ثم فإن ظاهرة العولمة هى 

 ظاهرة تغريب وتحديث للمجتمعات.

تدعيم وتعزيز الهوية الثقافية من خالل اختيار الموضوعات  للفنون دور هام فى ة الثقافية:دور الفنون فى دعم الهوي -د

المتعلقة يهويتنا وتراثنا الرتباط ذلك بخصائصنا القومية والتاريخية التى هى اساس ةاصل بناء اى مجتمع، لذا اتجه هذا 

يمنا وفكرنا وذلك لتعزيز السياحة و الحفاظ على هويتنا البحث إلى توظيف االقنعة الوقائية المطبوعة واالفوجرافيك لغرس ق

وُيعتبر الفن بوجه  وثقافتنا لمواجهة التحديات التى تواجهنا بجانب نشر ثقافتنا للشعوب األخرى والتعريف بها وبمقوماتها،

لفنية المختلفة ومنها عام إحدى وسائل المساعدة فى تعديل السلوك بجانب المساهمة في تربية النشء، فعن طريق المجاالت ا

  الفنون التطبيقية بصفٍة خاصة قد ُيمكن تعزيز انتماء الفرد بوطنه.

 التنمية المستدامة مفهومها وتعريفهارابعاً: 

 مفهوم التنمية المستدامة 1-

والبيئية للمجتمع"، االقتصادية، واالجتماعية والمؤسسية  إن التنمية المستدامة هي "مفهوم شامل يرتبط باستمرارية الجوانب

تُمّكُن التنمية المستدامة المجتمع وأفراده ومؤسساته من تلبيةاحتياجاتهم والتعبير عن وجودهم الفعلي في الوقت الحالي  حيث

استمرارية واستدامة العالقات اإليجابية بين النظام  التنوع الحيوي والحفاظ على النظم اإليكولوجية والعمل على مع حفظ

الحيوي حتى ال يتم الجور على حقوق األجيال القادمة في التمتعبحياة كريمة، كما يحمل هذا المفهوم للتنمية  نظامالبشري وال

عدم التخلي عن حاجات التنمية  مواجهة العالم لمخاطر التدهور البيئي الذي يجب التغلب عليه مع المستدامة ضرورة

م شمولية مفهوم التنمية المستدامة واشتمالها على جوانب اقتصادية االجتماعي، ورغ االقتصادية وكذلك المساواة والعدل

واجتماعية ومؤسسية وبيئية وغيرها، إال أّن التأكيد على البعد البيئي في فلسفة ومحتوى التنمية المستدامة، إنّما يرجع إلى 

ام الموارد الطبيعية القابلة للنضوب أو أن إقامة المشروعات االقتصادية الكثيرة والمتنوعة يجهد البيئة سواء من خالل استخد

من خالل ما تحدثة هذه المشروعات من إهدار أو تلويث للبيئة، ومن ثّم تأخذ التنمية المستدامة في اعتبارها سالمة البيئة، 

تخدام وتعطي اهتماما متساويا ومتوازيا للظروف البيئية مع الظروف االقتصادية واالجتماعية، وتكون حماية البيئة واالس

ومن ثم فإن عملية دمج االعتبارات االقتصادية مع .المتوازن للموارد الطبيعية جزءا ال يتجزأ من عملية التنمية المستدامة

 .االعتبارات  البيئية في عمليات صنع واتخاذ القرارات المختلفة هو بمثابة الطريق السليم لتحقيق التنمية المستدامة

 تعريف التنمية المستدامة 2-

 ."التنمية المستدامة هى التنمية التي تلبي احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة األجيال القادمة على تلبية احتياجاتهاالخاصة"

 محاور التنمية المستدامة 3-

نمية من أهم الخصائص التي جاء بها مفهوم التنمية المستدامة هو الربط العضوي التام ما بين االقتصاد والبيئة والمجتمع، فالت

المستدامة ذات محاور مختلفة، فهي ال ترتكز على الجانب البيئي فقط، بل تشمل أيضا جوانب اقتصادية واجتماعية، وتجدر 

اإلشارة إلى أن هذه المحاور مترابطة ومتداخلة ومتكاملة، وال يجوز التعامل معها بمعزل عن بعضها البع ألنها جميعا تكرس 

مة، فالنظر إلى التنمية المستدامة يختلف حسب زاوية المقاربة أو منهجية التحليل، مبادئ وأساليب التنمية المستدا

فاالقتصاديون يركزون على األهداف االقتصادية أكثر من غيرها، كما يؤكد البيئيون على أهمية حماية الطبيعة، ويشدد 
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بالممكلة العربية  2030التي تضمنتها رؤية  االجتماعيون على مبادئ العدالة االجتماعية وتحسين جودة الحياة، وهي األهداف

السعودية ومن بين هذه البرامج برنامج جودة الحياة، والذي يركز بشكل أساسي على تعزز مشاركة المواطنين والمقيمين في 

 األنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية

 (2ومن ثم يمكننا تحديد محاور التنمية المستدامة فيما يلي : شكل) 

 .لمحور البيئيا 1-

 .المحور اإلجتماعي 2-

 .المحور اإلقتصادي 3-

 
 ( محاور التنمية المستدامة2شكل)

 

 :التخطيط االستراتيجي في حمالت التوعية مفهومخامساً: 

 التخطيط بصفة عامة هو اإلعداد المسبق واالختيار بين البدائل لما يجب عملة وكيف، ومن يقوم بهذا العمل، وأين، ومتى. 

والتخطيط االستراتيجي يعبر عن أنشطة تتعلق بتحديد األهداف الرئيسية وتصميم االستراتيجية المناسبة للوصول لتلك 

 األهداف.

 ويمكننا تصور خطوات التخطيط كما يلي:

 ف.عدراسة الجمهورالمستهدف واحتياجاته وكافة عناصر البيئة من أجل تحديد نقاط القوة والض .1

 الدراسة السابقة، والتنبؤات المستقبلية.تحديد األهداف في ضوء  .2

 .تحديد البدائل وتقيمها واختيار البديل المناسب .3

 إعداد خطط فرعية تفصيلية للمجاالت الوظيفية . .4

 .إعداد الموازنات .5

 .تصحيح وتعديل الخطوات السابقة في ضوء التغذية المرتدة والمستقبلية، اعتماداً على تقييم الماضي والتنبؤ  بالمستقبل .6
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 (3)شكل 

 

 االستراتيجية االبتكارية لإلعالن اإلرشادي التوعوي      

تحدد الطبيعة العامة أو الخصائص المميزة للرسالة اإلعالنية التي سيتم  ىءالستراتيجية االبتكارية هي سياسة أو مبادا 

 تصميمها.

(، وكتابة Conceiving)بأنها مهمة تصور )" Advertising Creativityوتعرف االستراتيجية االبتكارية لإلعالن "

(Writing( وتصميم )Designing( وإنتاج ،)Producing.الرسائل اإلعالنية ) 

ة االبتكارية لإلعالن التوعوي عن األنواع األخرى من الجهود االبتكارية. فاالبتكارية في اإلعالن وإن يوتختلف االستراتيج

فإنها لكي تكون فاعلة في تحقيق أغراضها  Team Workكانت تعتمد على مواهب وعبقرية وتصورات مجموعة العمل 

طلب معرفة البيئة المحيطة وإدراك لقدرات التعليم فاإلعالن الناجح يت Disciplined Creativityينبغي أن تكون منضبطة 

لدى الجمهور المستهدف. وفهم متعمق لسيكولوجية المتلقي. واستراتيجيات اإلقناع المستخدمة في اإلعالن البيئي، كما يجب 

 المشاركة.علي بأسلوب يالئم الجمهور المستهدف وتشجيعة عنها مراعاة ثقافة المتلقي باإلضافة إلى تحقيق األهداف المعلن 

التي تأخذ شكل مخطط  (Creative Strategy)، فإن نقطة البداية لكاتب الرسالة اإلعالنية، هي االستراتيجية االبتكارية 

 (.Blueprintأو برنامج عمل )

 

 تتضمن األستراتيجية األبتكارية لإلعالن العناصر التالية:

 :Advertising Objectiveهدف اإلعالن  

يعبر عن الحالة المرغوب الوصول إليها. إال أن الهدف يجب أن تتوافر فيه مجموعة من الخصائص والشروط هدف اإلعالن 

 التي تجعله قابالً للتحقيق. شروط الهدف:

 .الوضوح وإمكانية الفهم 

 .إمكانية التطبيق 
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 .أن يكون قابالً للقياس 

 .مرونة الهدف 

 هاً للقائمين على تحقيقفزأن يكون مح 

 (:The Target Audienceالمستهدف )الجمهور 

يحتاج مصمم اإلعالن التوعوي إلى معرفة التركيبة الديموجرافية والسيكولوجية والسلوكية والثقافية واالجتماعية واالقتصادية 

والدينية للجمهور المستهدف، حيث أن موضوع البحث يختص بمدينة الرياض، فقد تناولت الباحثة بعض من التفصيل لتلك 

 بالتوعية البيئية لهذة المدينة. ةوضوعات الخاصالم

 :األسلوب اإلبداعي

االستراتيجية االبتكارية لإلعالن  للتوعية بالبيئة يجب أن تتضمن سمة خاصة لإلعالن ، فالرسائل اإلعالنية الناجحة تتضمن 

المعبرة، واللون المميز، والغرابة خصائص ومميزات وشخوص ورموز تعبيرية. فالحركة أو اإليقاع الموسيقي أو اللقطة 

وعدم األلفة، والفكرة الجديدة..... وغيرها هي عناصر ضرورية في اإلعالن المؤثر وكيفية تعبيره عن الرسالة اإلعالنية 

 بشكل مبتكر.

تند عليها ( التي تؤلف القاعدة التي يسFactsإن االبتكارية في اإلعالن إذن تستند إلى تراكم منظم ومنطقي من الحقائق )

حباً جماً للعمل االبتكاري. فالمصمم المبدع ال يأخذ العناصر  ،، إنها عملية تتطلب جهوداً مضنية ودافعية أكيدةبالخيال الخص

متجانس لتطوير عالقات فريدة. أو كما يقول خبير اإلعالن  كما هي، وإنما يحاول ربطها بعضها ببعض فينسج نسيج

 متوقعة". (: "إن االبتكارية هي عملية ربط العناصر القائمة بأساليب جديدة وغير(Tames Youngاألمريكي المشهور 

 ( الخبير اإلعالني: اإلخراج والتصميم عمل إبتكاري يتمتع بميزتين رئيسيتين:P. Kotlerويقول )

 األولي: أنه يشكل جزءاً من إلهام فكر فنان مبدع )خيال فني رائع(.

على أرض الواقع. ومن خالل مزج ابتكاري بين الواقع والخيال لينتج عنهما واقع إبداعي. أال  الثانية: أن هذا الجمال يتجسد

 وهو إعالن فعال.

 الرسالة الخفيفة:

وهي الرسالة التي تعتمد على مخاطبة الجمهور المستهدف من خالل تصميمات ودالالت  بدال من االعتماد على النصوص 

كافة الوسائل األعالنية من حيث البساطة في التصميم والوصول لنقل الهدف من تناسب مع ي، خاصة وأن هذا األسلوب 

 الرسالة األعالنية .

 الدراسة التجريبية: -2

التجربة العملية انبثقت منها تجربة مرتبطة بتحقيق استراتيجية تصميمة جديدة تتم من خالل ابتكار استراتيجية تصميمية    

، تم إبتكار األفكار التصميمية من خالل تصميمات تعبر عن هوية  التي تدعم الوعي البيئي لتحقيق الهوية للحملة األعالنية

المدينة المعلن عنها من خالل أستخدام أشهر المعالم لمدينة الرياض أو من خالل العناصر التصميمية المعبرة عن هويتها 

عالنية سواء مطبوعة أو من خالل الفيديو أو األنترنت واالستفادة من تقنيات المختلفة للوسائل األوعمل التحليل الفنى لها 

، التطبيق األلكتروني على الهواتف  Social Media من خالل الموقع األلكتروني ،وجميع وسائل التواصل االجتماعي

 المحمولة لسرعة وسهولة التواصل مع الجمهور المستهدف 
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:لماذا زيادة التشجير؟ لمعرفة المزيد عن امتصاص ضوء الشمس كمصدر من مصادر الطاقة،  فكرة الحملة التوعوية• 

زيادة هطول األمطار، وتقليل التآكل والحفاظ على التربة السليمة، وتوفير الغذاء والمأوى للحياة البرية، والحد من تلوث 

 ن في الغالف الجوي.الهواء وظاهرة االحتباس الحراري، وتوفير األكسجين والحد من الكربو

                  كيفية زيادة التشجير بالتوعية على الملصقات وعلى وسائل التواصل االجتماعي                                                       • 

وتشجيع الشركات  الهدف من الحملة األعالنية :هو نشر الوعي حول أهمية التشجير التوعية بالتشجير للمواطن السعودي• 

 ومالك األراضي لخلق بيئة صحية جديدة.

، على مدى العقد الماضي ، سيطر الحديث عن االحتباس  Conserve Energy Futureما هو التشجير؟ في مقالة • 

دة الحراري وتغير المناخ على األحداث والمؤتمرات الكبرى. قام السياسيون والقادة العالميون بحمالت تحت فكرة المساع

في مكافحة قضايا االحتباس الحراري. على هذا النحو ، كان التشجير أحد أكثر األساليب التي تم الحديث عنها للتعامل مع 

ف التشجير بأنه "تحويل األرض الجرداء أو المزروعة إلى غابات".  ظاهرة االحتباس الحراري. وفًقا للمفردات ، ُيعرَّ

القاتل الصامت، إنه الخطر البيئي الرئيسي على الصحة من خالل تقليل  -الهواء وفًقا لمنظمة الصحة العالمية ، تلوث 

مستويات تلوث الهواء ، ويمكن للبلدان أن تقلل: السكتة الدماغية وأمراض القلب وسرطان الرئة وكل من أمراض الجهاز 

فاة بسبب التعرض لتلوث الهواء ماليين حالة و 7التنفسي المزمنة والحادة بما في ذلك الربو، كل عام  تحدث حوالي 

 الخارجي.

يمكن أن يتسبب فقدان األشجار والنباتات األخرى في تغير المناخ ، والتصحر ، وتآكل التربة ، وتقليل المحاصيل ، 

 والفيضانات ، وزيادة غازات االحتباس الحراري في الغالف الجوي ، ومجموعة من المشاكل للسكان األصليين.

لحملة إعالنية توضح التوعية بالتشجير وكيف سيؤثر على البيئة مع وجود هوية موحدة للحملة األعالنية وفيما يلي نماذج 

المتكاملة من خالل وسائل اإلتصال المختلفة مابين مرئي ومسموع ، ثابتة ومتحركة لنشر رسالتها التنموية، وعبر وسائل 

 األنترنت المختلفة. 

 (Teaser ) التشويقي األعالن

   
 )الملصق التشويقي للحملة األعالنية للتوعية البيئية( (4شكل)
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يوضح في التصميم خريطة الرياض للتعبير عن الحملة األعالنية للتوعية البيئية بمنطقة الرياض وأستخدم الخلفية الخضراء 

للتعبير عن التشخير وشعار الحملة لتأكيد الهوية السعودية للون األخضر المستوحاة من علم المملكة العربية السعودية وايضا 

 "خضراء"

واستخدم اسلوب التجريد والتبسيط في العناصر التصميمية وأستخدام عنصر اليد بداخلة نباتات للتعبير عن الرسالة المرجروة 

 شجرها تحضرها. -ضع بصمتك -الرياض خضراء-من شعار الحملة األعالنية شجرها معانا 

  outdoor advertising  تصميم لألعالنات الخارجية

 المنفذ علي الملصقات المتواجدة بالطرق الخاصة للمشاة )سوسيت( 

   
 )ملصق خارجي للحملة األعالنية للتوعية البيئية ( (5شكل)

 

تلعب األلوان دوراً هاماً فى تصميم الهوية البصرية ونجاحها نظراً ألنها تضيف معانى إضافية للملصق وتجذب أنتباه المتلقي 

وتؤثر عليه ولذلك يجب مراعاة العوامل الوظيفية والسيكولوجية لأللوان المستخدمة حتى ال يساء فهمها من قبل الجمهور 

المتلقي، حيث كانت األلوان المستخدمة فى الهوية البصرية باللون األخضر لتحقيق أهدافها البيئية التي تعبر عن التشجير 

تنمو فى ذهن المتلقي صورة اللون األخضر المميز للعلم الخاص بالمملكة،   .مملكةوايضا يعبر من هوية مدينة الرياض بال

واستخدم األشكال الجرافيكية في التصميم بشكل بصمة اليد باللون األخضر بدرجاتة المختلفة للتعبير عن أختالف البصمات 

 نة من بصمات مختلفة للعديد من المشاركين في حملة التشجير بحيث يعبر التصميم عن شكل الشجرة مكو

تشجير الرياض )الرياض الخضراء( هو أحد مشاريع الرياض األربعة الكبرى التي أطلقها الملك سلمان بن عبد العزيز في 

وتقوم عليها لجنة المشاريع الكبرى برئاسة األمير محمد بن سلمان، وتأتي في إطار تحقيق أحد أهداف رؤية  2019مارس 

يف مدينة الرياض بين نظيراتها من مدن العالم ولدعم هذا المشروع حيث انة من أهداف رؤية برفع تصن 2030السعودية 

،ويجب تعريف المواطن والمقيم أهمية التشجير والمشاركة في ذلك عبر تطبيق يسهل عليهم معرفة المشروع ومعرفة  2030
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يتم تشجيرها، وهذا يساعد علي نموالعاصمة  التطوع لتشجير الرياض وايضا يستطيعون رفع بالغ عن األماكن التي يتم لم

 ومعرفة أهمية التشجير وقيمتة.

  outdoor advertising  نماذج اخري لألعالنات الخارجية

      
 )نماذج مقترحة لملصقات  للحملة األعالنية للتوعية البيئية ( (6شكل)

 

وقد ظهر معالم الرياض ) اشهر المبانى كبرج المملكة ،  بالسعودية الرياضأهم معالم مدينة  استوحت فكرة التصميم من

وبرج الفيصلية..( ممتدة افقياً كقاعدة بأسفل التصميم فتأكد على أنهم محور االستقرار واالرتكاز، وكذلك تأكدت الخطوط 

البعض فأعطت  الرأسية من خالل االرتفاعات المختلفة لتلك المعالم الممتدة بطول التصميم، وظهرت األشجار بجانب بعضها

واعتمدت الوان التصميم على اللون األخضر الذى يميز علم المملكة ممتداً بأرضية  نوع من الربط بين عناصر العمل،

 التصميم ، مع استخدام التدريج اللونى

 ) Flyer نشرة إعالنية(تصميم مطبوعات ورقية 

 
 من األمام والوجة األخر لة(  Flyer)تصميم نشرة إعالنية  (7شكل)
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وهو يساعد على لتوضح أهمية التشجير  Infographicأستخدم في التصميم الرسوم التوضيحية عن طريق األنفوجرافيك 

وله تأثير بصري جذاب ويحظى بتفاعل كبير من قبل الناس حيث يساعد على تحويل المعلومات والبيانات ، تبسيط المعلومات

ئية لتوصيل النقاط الرئيسية بشكل سهل وأكثر فعالية، ويصبح من السهل على العين ترجمة المعلومات المعقدة إلى صور مر

  فوائدة البيئيةو ويوضح أهمية التشجيرومعرفة الغرض منها بشكل أسرع. 

مكيفات الهواء  تقلل األشجار أيًضا من تأثير االحتباس الحراري مما يمنع درجات الحرارة المرتفعة ألنها يستقر المناخ -  

الطبيعية الوحيدة في العالم ، لديه القدرة على عكس االحتباس الحراري وتغير المناخ، االحتباس الحراري هو مصدر قلق 

كبير لقادة العالم ودعاة حماية البيئة. على هذا النحو ، يتم تشجيع على زراعة األشجار في حدائقهم ، والتشجير هو أحد 

 لجة ظاهرة االحتباس الحراري.الطرق الموصى بها لمعا

 هواء بجودة أفضل -

ال تعمل األشجار على تنقية ثاني أكسيد الكربون فحسب ، بل تعمل أيًضا على تنقية انبعاثات غازات الدفيئة. كما أنها تحبس 

 جزيئات التربة في الهواء مما يؤدي إلى جودة هواء أفضل

 Websiteالنموذج المقترح لتصميم الموقع األلكتروني 

تم تصميم الموقع األلكتروني بأستخدام الخلفية لمنطقة الرياض والكتابات التي تعبر عن شعار الحملة األعالنية الرياض 

 خضراء 

لنشجرها معا باللون األبيض علي الخلفية باللون األخضر لتحقيق التباين بينهم ، ويظهر األيقونات المختلفة التي يتم من 

 وع أو عرض الخدمات الرئيسية للموقع األلكترونيخاللها التواصل للتط

 

   
 )نماذج مقترحة تصميم الموقع األلكتروني للحملة األعالنية للتوعية البيئية ( (8شكل)
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 Vedioنموذج الفيديو  
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 )نماذج مقترحة لملصقات  للحملة األعالنية للتوعية البيئية ( (9شكل)
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التوعوي من خالل حملة إعالنية وطنية حقيقية وتحليلها باستخدام البحث القائم على أسس الخاتمة: استخدم البحث األسلوب 

للوصول إلى األهداف المرجوة ،واستخدام اإلعالن كوسيلة لالتصال في الحمالت التوعية البيئية الوطنية. حلل البحث حملة 

التي يجب أن توضع في االعتبار إذا كان سيتم تطبيق إعالنية تجريبية أقيمت في الرياض. توصل البحث إلى النتائج الحاسمة 

( في دور المجتمع المدني في تحسين جودة الحياة  بالمملكة العربية 2030حملة إعالنية وطنية للتوعية البيئية لتحقيق)رؤية 

 السعودية

 النتائج 

  المدني لها تأثيرعلى المتلقي ، وقد تم توصلت الدراسة إلى أن الحمالت اإلعالنية للتوعية البيئية للتنمية ودور المجتمع

تحقيق ذلك من خالل إثراء األفكار اإلعالنية بالمدلوالت البيئية لترسيخ مفهوم التنمية المستدامة لدى المتلقي من خالل 

 الوسائل اإلعالنية المختلفة.

  أستراتجيات طويلة األجل للمملكة إلى تحقيق نتائج محددة في إطار  ةالهادفاألعالنات نوع من  لتوعويالن ايعد األع

لتحقيق أهداف رؤية لذا يجب أن يخضع لتخطيط استراتيجي مدروس  2030من أجل تحقيق األهداف التي تضمنتها رؤية 

2030 . 

  األعالنات الفيديو التوعوي هو األكثر إنتشارا وشعبية عن الملصق نتيجة إلقترانه بموسيقى أو الصوت مما يؤدي

 معظم الفئات المجتمعية لسهولة إدراكه ل

  عدم الربط بين الحمالت اإلعالنية التوعوية والهوية البصرية وأثر ذلك على فاعليتها االتصالية ودورها فى تعزيز

 الصورة الذهنية لدى الجمهور )المتلقي(

 

 التوصيات

 إلجتماعية فى جميع وظائف ضرورة تفعيل دور الحمالت األعالنية المختلفة في محاور التنمية البيئة واإلقتصادية وا

 اإلعالن للحصول على أعلى مردود فى تحقيق األستراتجيات المرجوة من الحملة األعالنية.

 لدى المتلقي وتغيير سلوكة أيجابيا نحو دعم وتحقيق  إستثمار كل الوسئل اإلعالنية المختلفة لترسيخ مفهوم التوعية البيئية

 األهداف المرجوة من الحملة اإلعالنية.

   يجب وضع استراتيجية تسويقية وتصميمية للفكرة األعالنية وهويتها البصرية بشكل يعمل على جذب انتباه

  الجمهورالمستهدف.

  استخدام التقنيات الحديثة المتوفرة فى عصرنا الحاضر لتحقيق الفكر المفاهيمي في تطويراإلعالن التوعوي الثابت

 والمتحرك.

   االعالنية الخاصة بالفاعليات الكبرى الدولية مدعمة للهوية البصرية الخاصة بالمدينة مما يجب ان تكون الحمالت

 يعمل على ربط ودعم الجهود التسويقية للفكرة التوعوية.

 

لمملكة العربية اتتقدم الباحثة بجزيل الشكر والتقدير لعمادة الدراسات العليا والبحث العلمى بجامعة دارالعلوم، الرياض، 

 دية على الدعم المادى لهذا البحث.السعو

 قائمة المراجع:

  المراجع العربية 

   2007السيد بهنسى :" ابتكار االفكار االعالنية ،عالم الكتب ، القاهرة ، مصر،  -1

- Alsaid bahnase:”ibtekar alafkar alealania “,alam alakotob, alqahira,2007 
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 كنشاط اإلعالن في السعودي المستهلك وسلوك "البراند" المؤسسية الهوية بين العالقة :" شريف أديب محمد سهى   -2

 .2012 مصر، ، حلوان جامعة ، التطبيقية الفنون كلية ، ماجستير ، الرياض مدينة على تطبيقية دراسة " تسويقي اتصالي

- Soha mohamed adeb sherif:" alalaka ben alhawia almoasasiah albrand w slok almostahlek 

alsode fe alealan kanashat etsaly tasweke ,derasa tatbikia ala madenet elriadh ,magester.kolit 

alfenon altatbikia ,gameat Helwan,masr.2012 

سناء حسن مبروك: " الهوية واالنتماء في المجتمع الصحراوي في مصر "، دراسة في االنثروبولوجيا السياسية   -3

 .1994رسالة ماجستير غير منشورة، كلية اآلداب، جامعة اإلسكندرية،  لمجتمع شمال سيناء،

-Sanaa hasan mabrok:”alhawia w alantmaa fe almogtama elshrawe fe masr,derash fe 
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