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 :مقدمة -1

خالؿ  ةحيث يتمقى المستيمكوف رسائؿ محفز ، لحياة االقتصادية المعاصرةااإلعالف سمة 
االستماع  في أثناءو ، المجالتالصحؼ و قراءة عند قياميـ بالعديد مف األعماؿ الحياتية اليومية 

وتخصص ، ارعو في الشسير ثناء الأفي وحتى ، وتصفح االنترنت، مشاىدة التمفازو ، لى الراديوإ
في ما رأي االقتصادييف ، ومف ىنا يأتي السؤاؿ، كبيرةالشركات إليصاؿ ىذه الرسائؿ ميزانيات 

ال إ(ال شيء)إلعالف؟ حتى نياية القرف التاسع عشر كانت اإلجابة عمى ىذا السؤاؿ بسيطةوىي ا
دب واسع في أدت لظيور أيمة مالقرف العشريف قدمت نتائج  خالؿجريت أف األبحاث التي أ

 .(1)مجاؿ اإلعالف

تعريؼ إنساف ىذا العصر بأنو ذلؾ وتطور اإلعالف خالؿ ىذه المدة حتى أصبح مف الممكف 
الكائف البشري الذي تحيط بو اإلعالنات أينما توجو وحيثما نظر؛ فسواء كاف في بيتو أو في 

. فعصر اإلعالبىذا العصر  ةسميت يمكف لؾلذ، مكاف عممو تحيط بو اإلعالنات شاء أـ أبى
  .تمؾ الكممة الساحرة التي تسيطر عمى عصر بأكممو" اإلعالف"

يتعمؽ  يابعض عمى معمومات عدةالحصوؿ ولكف يمكن، فقطقرأ األخبار  نفي الصحؼ ال
ه المنتجات والخدمات ؿ عمى ىذو حصمعرفة كيفية الأيضًا و .. .منتجات أو الخدماتبوجود 
لى أماكف إب اذىالحاوؿ وعندما نشعر بالحاجة ليا ن، ياأشكالو ، ىاسعر و ( وفرتيا)دىا و وج وأمكنة

مف و  .ناتطابقت مع احتياجات ذاإقوـ بشرائيا ربما نو ، لى نوعيتيا وصفاتياإنظر نو ، دىاو وج
ف عف أي منتج أو و عرفيىو جعؿ الزبائف  اتمعمومال هعطاء ىذإالواضح أف الغرض المحدد مف 

معمومة ال هعطاء ىذإلالتاجر أو مزود الخدمة و المّصنع يسعى وليذا ، خدمة وحثيـ عمى شرائو
( عالفاإل)ىذا النشاط بأكممو يدعى .عالف عف سمعو وخدماتوليجتذب الزبائف حتى يقوموا باإل

قناع لتشجيع االتصاؿ المستخدمة ىو شكؿ مف أشكاؿو   في بعض األحيافو ) الجميور أوا 
 المرجوة ىيوالنتيجة ، الجديدة أواتخاذ بعض اإلجراءاتالستمرار ل (الناس مجموعة معينة مف

أف  أيضاً  اإلعالف الغرض مف قد يكوفو ، عرض تجاري فيما يخص سموؾ المستيمكيف لدفع
 .أوالنجاح قادرة عمى البقاء أف الشركة أو المساىميف العامميف لطمأنة كوفي

 

 

                                                             
1- Advertising As A Kind of Communication: http://diplomovka.sme.sk/zdroj/3091.pdf.p.7-9. 
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 :تعريف اإلعالن -2

مرضروري لسببيف أعالف كنشاط يعد الوصوؿ لتعريؼ مقبوؿ ومتعارؼ عميو لإل
 :(2)يفساسيأ

ف يقوـ أممارس لو الو أدارس اليتمكف  ىوعناصره حتاإلعالني  تحديد ماىية النشاط -األوؿ
 .بنجاح النشاطإلنجاز ىذا ، اييسير وفق ىداؼ والخطط والبرامج التيبوضع األ

 ىلإخرى مما يؤدي االتصالية األ نشطةالمفاىيـ واألاإلعالف و  الحد مف الخمط بيف -الثاني
 .االستخداـ الفعاؿ والمناسب لكؿ نشاط

المعنى األوؿ لإلعالف يتضمف المفيوـ ، مصطمح اإلعالف يحمؿ معنييف رئيسييفو 
ذا ويشير ى (Macro Advertising) (المفيوـ الكمي لإلعالفبمعنى أنو )العريض لإلعالف 

أما المعنى الثاني فيتضمف .اإلعالني بأكممولى الصناعة اإلعالنية بأكمميا أو القطاع إالمفيوـ 
ىذا يعني و ، ةأي منشأفي اإلعالف باعتباره وظيفة مف الوظائؼ أو نشاط مف األنشطة التسويقية 

ما يشير إلى وىو )سائؿ والمعمومات ألفراد المجتمع مف خالؿ وسائؿ اتصاؿ ر المفيوـ إرساؿ ال
 . (Micro Advertising) (إلعالفالمفيوـ الجزئي ل

 تبعاً ويختمؼ في تعريفو الباحثوف ، إلعالف بمفيوميو الكمي والجزئيا اتتعريفتتعدد و 
، إعالمي)المفيوـ ىذا ر الذي يتـ مف خاللو تناوؿ و والمنظوجيات النظر لمخبرات الشخصية و 

 (4( )3):وثمة تعريفات عدة لإلعالف نعرضيا في اآلتي (...اجتماعي، قتصاديا، تسويقي

 .كممة التينية تعنيتحويؿ انتباه الناس إلى شيء محدد األصؿفي اإلعالف  -1
عػػالف بمعنػػى اإلظيػػار ، أعمػػفمػػف غػػة العربيػػة مفػػي الواإلعػػالف   -2 يعمػػف ومصػػدرىا عالنيػػة وا 

وكػاف المعمػـ بطػرس ، ىػو المجػاىرة (6)فػي القػاموس المحػيطو  (5)واإلشػيار والجيػر بالشػيء
إذ يقػػوؿ فػػي دائػػرة معارفػػو أف ، صػػطالحياال البسػػتاني أوؿ عربػػي يعػػرؼ اإلعػػالف بمعنػػاه

مر أوفػػػػي االصػػػػطالح اإلعػػػػالـ بػػػػ، اإلعػػػػالف أو اإلعػػػػالـ ىػػػػو فػػػػي المغػػػػة اإلظيػػػػار والنشػػػػر
منيا النداء مف مكاف مشرؼ وفػي األزقػة ، وطرقو كثيرة، مخصوص عمى وجو مخصوص

                                                             
2

 .13ص، 1992األسكىدرية ، الجامعيةالدار ، اإلعـــالن :محمد فريد الصحه -
3-http://www.ingdz.com/vb/attachment.php?attachmentid=107&stc=1&d=1210587692 
4- Concept Of Advertising: From WikiEducatorJoin our WikiEducator discussion، group or Register 

now for free skills training.p.12. 
 .... لسان العرب -ابه مىظور :أوظر المعاجم العربية -5
 .164ص ، القاموس المحيط للشيرازي -6
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ومنيا تعميؽ أوراؽ في أماكف مخصوصػة أو إدراج الخبػر فػي جريػدة مػف ، وىو مف أقدميا
 .....جرائدال

بطريقػػة مػػا عمػػى أنػو فػػف إغػراء األفػػراد عمػػى سػموؾ  Graw Walterويعرفػو غػػرو والتػر   -3
أنػػو أداة لبيػػع األفكػػار أوالسػػمع أو الخػػدمات لمجموعػػة مػػف النػػاس ويعرفػػو أيضػػًا ب .(7)معينػػة

ويسػػػتخدـ فػػػي ذلػػػؾ مسػػػاحات مػػػف الممحقػػػات أو الصػػػحؼ أو المجػػػالت أو أوقػػػات إرسػػػاؿ 
 .أو دور العرض السينمائي نظير أجر معيف و أو التمفزيوفيالراد

 Nonpersonally شكؿ مف األشكاؿ غير الشخصيةبأنو Kotler كوتمرعرفو و ي -4
 وبواسطة جية، تصاالت يجري عف طريؽ وسيمة متخصصة مدفوعة األجرلال

 .ومحددة معمومة
جموعة بطريقة غير نشطةالتي تقدـ كماألجميع نو أعالف باإلStanton ستانتوف ويعرؼ  -5

و خدمة أتتعمؽ بسمعة  فمعمومات المعمإرساؿ عف طريؽ  –وشفوية أمرئية  –شخصية 
 .(8)المقدمةأواألفكار  أوالخدمات المنتجاتبلإلقناع  عادة تدفع، ر معينةافكأ

معمومات وتقديـ شخصية ال االتصاالت البأنو Arena Weigold وتعرفو أرينا ويغولد -6
أو ( وخدماتأبضائع )حوؿ منتجات ، ومقنعة بطبيعتيا (مأجورة)عادة مدفوعة الثمف 

 .عالـأفكار خاصة براع محدد مف خالؿ وسائؿ اإل

معمومات مدفوع وتقديـ االتصاالت الالشخصيةبأنو Well Burnett ويعرفو ويؿ بورنت -7
تستخدـ وسائؿ اإلعالـ إلقناع الجميور أو التأثير و ، مف قبؿ راع محدد( ممولة)ثمنيا 

 .فيو
المزيج  مف عناصر عنصرأف اإلعالف Bearden Ingrame ويرى بيردف إنغريـ -8

نشرىا مف خالؿ و ، التسويقي لالتصاالت الالشخصية والمدفوعة الثمف مف راع محدد
 .فكارواألالخدمات و قنوات االتصاؿ الجماىيري لمترويج العتماد السمع 

رسالة إعالمية أو  في اإلعالف أنو Zekmund& Damicoويرى زيكموند وداميكو  -9
 .يحمميا وسط غير شخصي ويدفع ثمنيا راع محدد، رسالة مقنعة
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، لمعامة ما معروفاً  النشاط الذي يجعؿ شيئاً بأنو  Mark Twainمارؾ توايف  ويعرفو -11
أشياء كبيرة بفضؿ نمطإعالني أصبحت ف الكثير مف األشياء الصغيرة إ: يقوؿو 

 .صحيح
اإلعالف أسموب جينمي ييدؼ بأف William Allen White يقوؿ ويمياـ اليف وايتو   -11

 .مريكا لمكاف مميء بالراحة والرفاىية والعيش السيؿ بالنسبة لممالييفألتحويؿ 
بديؿ عصري بأنو اإلعالف George Santayana عرؼ جورج سانتاياناوي  -12

 !!! أفضؿ  أسو وظيفتو جعالأل، لمنزاعات

 (10)(9) :وثمة تعريفات أخرى في القواميس والموسوعات المتخصصة منيا
أو عالنية  وسائؿ لجعمو عموماً بأنيمجموعة الإلعالف لقاموس أكسفورد تعريؼ   -1

 .التوزيع بيدؼ زيادةووصفو عمناً ، اً معروفو 

قاموس و Saunders Veterinary Dictionarقاموس ساونديرسالبيطري ويقدـ   -2
أي  بأنوتعريفًا مشتركًا لإلعالف Mosby's Dental Dictionary موسبي لطب األسناف 

 ار أو بضائع أو خدمات مف قبؿ راع  تقديـ والترويج العامألفكالجؿ أشكؿ مدفوع مف 
 .معيف

 American Heritage Dictionaryمريكي لإلعالفالتراث األ عرفقاموسوي -3
Definition النشاط الذي ييدؼ إلى جذب االىتماـ العاـ نحو منتج ما أو اإلعالف بأنو
كما ىو الحاؿ باإلعالنات المدفوعة عف طريؽ وسائؿ اإلعالـ ، نشاط ما
لوحات )ةأو المعروض (راديو –تمفزيوف )أو المذاعة ( مجالت -صحؼ )المطبوعة

 (.االنترنت)أو االلكترونية ( طرقية
قاموس باروف و Barron'sMarketing Dictionaryقاموس باروف التسويقيويعرؼ   -4

وسيمة مدفوعة القيمة لرسالة بأنو  اإلعالفBarron's Business Dictionaryلألعماؿ 
يتـ تمويميا منقبؿ صناعة أو شركة أعماؿ ، تكوف عبر وسائؿ اإلعالـ، جتماعياتواصؿ 

بالغ كما أف .أو ىيئات ال ربحية أو أفراد ألجؿ التأثير  ةصممماإلعالف أداة إقناع وا 
أف  اإلعالف وسيمة تسويؽ ويمكفو . لجميوراأو تحديد أنماط شراء ، عمى سموؾ المشتري

تعمؿ بالتوافؽ مع وسائؿ تسويؽ أخرى مثؿ ترويج المبيعات وتكتيكات البيع الفردي أو 
 .(11)الشيرة

                                                             
 .14مرجع سابق ص /محمد فريد الصحه  -9
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اإلعالف BritannicaConcise Encyclopediaالموسوعة البريطانية الموجزةوتعرؼ   -5
تقنية أو ممارسة تستعمؿ لوضع منتجات أو خدمات أو آراء أو قضايا بإطار بأنو 

قدمت و .حث الجميور لمتجاوب مع ىذا األسموب بطريقة معينة االىتماـ العاـ لغرض
آخر أال  جمعية ممارسي اإلعالف التابعة لمجمعية البريطانية لوكاالت اإلعالف تعريفاً 

سواء كاف لمنتج  أو الموجية إلى العميؿ األكثر احتماالً  األكثر إقناعاً  ةالرسالة البيعيوىو 
 .تكمفوأقؿ أو خدمو وب

وتعػػرؼ دائػػػرة المعػػػارؼ الفرنسػػػية الكبػػػرى اإلعػػػالف عمػػػى أنػػػو مجمػػػوع الوسػػػائؿ المسػػػتخدمة  -6
قناعػػػػو بامتيػػػػاز منتجاتيػػػػا واإليعػػػػاز إليػػػػو  لتعريػػػػؼ الجميػػػػور بمنشػػػػأة تجاريػػػػة أو صػػػػناعية وا 

 .إلييا ةبحاجأنو بطريقة ما 
اإلعػػالف بأنػػو الوسػػيمة غيػػر الشخصػػية لتقػػديـ  AMAتعػػرؼ جمعيػػة التسػػويؽ األمريكيػػة و   -7

 بغػرض حػث، مسػمع والخػدمات بواسػطة جيػة معمومػة مقابػؿ أجػر مػدفوعلاألفكار والتػرويج 
أو مف أجؿ اسػتمالتو إلػى التقبػؿ الطيػب إلػى ألفكػار ، عمى شراء سمع أو خدماتالجميور 

 .أو أشخاص أو منشآت ُمعمف عنيا

ف أGale Encyclopedia of US Historyموسػوعة غػاؿ لمتػاريأل األميركػي وتػرى   -8
سػواء بمحاولػة تبػديؿ أنمػاط اإلنفػػاؽ ، العمػؿ التجػاري تحػوؿ عبػر العصػور باتجػػاه اإلعػالف

وتغيػػػرت أنمػػػاط اإلعػػػالـ عبػػػػر . نتبػػػاه المشػػػتري لوجػػػػود الشػػػركاتاأو جػػػذب ، االسػػػتيالكي
وبغػػض النظػػر عػػف الوظيفػػة األساسػػية  .كػػذلؾ تغيػػرت أنمػػاط اإلعػػالف بػػالتوازي، العصػػور
 .فقد غيرت الحرب العالمية األولى مفيوـ اإلعالنات مف حيث قوة التأثير، لإلعالف

بأنػػػػو اإلعالنبشػػػػكؿ عػػػػاـ Columbia Encyclopediaموسػػػػوعة كولومبيػػػػا وتعػػػػرؼ   -9
خػػدمات أو أفكػػارمف خػػالؿ عامػػؿ وسػػيط مػػف أي عوامػػؿ  أولترويجسػػمع  راع  لػػتوح نشػػاطمف

 .تبادؿ المعمومات العامة

مجموعة األنشطة  ف اإلعالفريؼ السابقة لإلعالف يمكف القوؿ أمف خالؿ مراجعة التعا

( قناعية بيعيةإفضؿ رسالة أـ يقدت)لىاالتصاؿ إتيدؼ  عمى أسس عممية وعممية ةالمخطط

مف األفراد بغرض إخبارىموالتأثير ( ومرتقبيفأمستيمكيف فعمييف )ومخاطبة مجموعة مستيدفو 

أو تغيير ، خمؽ الطمب عمى السمعة أو الخدمة أو الفكرةأو ، سمعة أو خدمةأو تبني عمييـ لشراء 

 المعمف عففييا يفصح ، قؿ تكمفة ممكنةأوذلؾ نظير أجر مدفوع لجيةإعالنية محددةب، اتجاىاتيـ
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الضوابط الفنية والمؤثرة يراعى فييا  شخصيتو ويتـ االتصاؿ مف خالؿ وسائؿ االتصاؿ العامة

 .ستيدؼجابي في الجميور الميإلحداث األثر اإل

 (12):الدعاية واإلعالن -3

مف  كؿ منيمانتيجة اشتراؾ ، بيف مفيوـ الدعاية ومفيوـ اإلعالفكبير حدث خمط 
واالتصاالت  يمزيج التسويقالمف مكونات فكالىما ، مشتركةيبالقياـ بمياـ منظور التسويقال

فإذا ، الدعاية واإلعالف أدوات لتحقيؽ أىداؼ التسويؽ واالتصاالت المتكاممةتعد لؾ ذل، المتكاممة
لى يإيؤد يالنشاط الذ: ـ أوسع حيث يقصد بيافإف الدعاية ليا مفيو ، كنا عّرفنا اإلعالنبما سبؽ

أو مف أجؿ صرفو ، سواء لجعمو يؤمف بفكرة أو مبدأ معيف، الجميور( تفكير)عقيدة  يفالتأثير 
أو ىي الجيود التي تبذؿ لتغيير معتقدات الناس واتجاىاتيـ وآرائيـ ، عنفكرة أو مبدأ يؤمف بو

ىي المعمومات التي تتعمؽ بشخص أو جماعة أو حدث أو و ، باستعماؿ وسائؿ النشر المختمفة
وبالتالي الدعاية ىي 1ب الجميورذنشرىا عبر وسائؿ اإلعالـ المختمفة لج منتج إضافة إلى

العممية التي تقوـ بيا وسائؿ اإلعالـ بتعميـ معمومات حوؿ منتج أو خدمة أو أفكار غير مدفوعة 
وليا وسائؿ ، جؿ المصمحة العامةأجؿ خدمة شخص أو مجموعة أو مف ألؾ مف ذاألجر وتقوـ ب
، تنظيـ االجتماعاتو ، شاالنقحمقات و ، واألحاديث، الخطبو ، اإلعالـو  ،اإلعالف: متعددة منيا

 ."لألا.......شاعاتإل ترويجاو ، تأليؼ الكتب والقصصو ، عقد المؤتمرات والندواتو 

ر بالمنتج أو يتكوف حوؿ تأييد أو تذك وقديجابيةإيمكف لمدعاية أف تكوف سمبية أو و 
وعالوة ، سمبية وضارة لممنظمةوقد تكوف . المؤسسةيجابية عمى إثار آلؾ مف ذما إلى و ، شخص
السيطرة عمييا أو اليمكف تعميـ المعمومات مف خالؿ الدعاية ، لؾ يمكف أف تكوف مكمفةذعمى 

ف الجميور يرى في كثير مف األحياف دعاية أو إلؾ فذل، القائميف عمييا ىي خاضعة لتقديرو 
، لؾذماتطرحو ىده المؤسسة أو المنظمة مف منتجات وما إلى  أكثر ذات مصداقية ويؤيد ضمنياً 

قسـ العالقات العامة في المنظمة إضافة إلى األشخاص المسؤوليف في إدارة وقد يمارس الدعاية 
دؼ مف الحصوؿ تحقيؽ اليعمى دعاية المنظمة وصياغة خطة الدعاية أي الخطة التي تعمؿ 
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صورة  الخدمات أو ؿ تعزيز قيمة المنتجات أوجألؾ مف ذو ، يجابيةإعمى تغطية إعالمية 
 .المضادةمدعاية لسمبي التأثير الحد مف المحاولة  وأيضاً ، أماـ المتعامميف معيا المنظمة

ويمكف أف ينظر لمدعاية عمى أنيا قناة االتصاؿ التي تساعد المنظمات في استمرار 
وسائؿ اإلعالـ التي تعتمد عمييا  لؾ مف قنوات توزيعذعالقاتيا مع العمالء والمورديف وما إلى 

 .رو الدعاية في نشر المعمومات إلى الجمي

كؿ قناة و ، الدعاية واإلعالف أدوات لتحقيؽ أىداؼ التسويؽ واالتصاالت المتكاممةوتعد 
ويمكف استخداـ الدعاية إلقامة عالقة مع 1ا المزيجذضرورية ليتعد الخاصة التي دوات لدييا األ

لمميزانية  اً ائؿ اإلعالـ القياـ بالتعديؿ وفقتحديد الرسالة والتنفيذ ويمكف لوسالمستيمكيف مف خالؿ 
بينما ، ويمكف استخداـ الدعاية لموصوؿ إلى مجموعة مستيدفة معينة في منطقة جغرافية معينة

 .عالف عمى ميزانية المنظمةاإليعتمد 

والمحتوى والتوقيت والوصوؿ بيف الدعاية واإلعالف مف حيث التكمفة والسيطرة وثمة فوارؽ 
يالحظ أف الدعاية ىي القناة غير مدفوعة األجر واإلعالف ىو و ، والتواتر والمرونة والمصداقية

، جؿ تحقيؽ التأثير عمى الجميور المستيدؼأاإلعالف يتطمب الماؿ مف و ، قناة مدفوعة األجر
اة المنتج ونسبة حصتيا في نفقة حاليةتعتمد عمى كؿ مرحمة مف مراحؿ حي نزلةاإلعالف بم دويع

الدعاية بينما . كبيرة إلى التذكير باإلعالف وتكرارهتيا وحاج، يفلدييا منافسمنظمة السوؽ وال
تختمؼ مف صناعة لصناعة  ذلؾل، إلعالفالميزانية المخصصة لضئيمة بالمقارنة مع  ياتكاليف

يـ والسيطرة عمى مضموف تنظاللديو القدرة عمى األجر اإلعالف مدفوع و ، ومف شركة إلى أخرى
الرسالة وتحديد قناة االتصاؿ والوسيمة التي سيتـ استخداميا لتصوير الرسالة وتوقيت الرسالة 

ه الضوابط ألنيا تعتمد عمى تقديـ التقارير مف ذىليس ليا لؾ الدعاية ذومع ، وتواتر الرسالة
واالتصاؿ في محاولة عالـ لؾ تعمؿ عمى بناء عالقات جيدة مع وسائؿ اإلذومع ، طرؼ ثالث

 .إلدارة التغطية اإلعالمية
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 :الخصائص المميزة لإلعالن -4

وفيػػـ الفػػارؽ بػػيف الدعايػػة واإلعػػالف يمكػػف ، لإلعػػالفالتعريفػػات السػػابقة مراجعػػة مػػف خػػالؿ 
 (15)(14)(13):رصد الخصائص المميزة لإلعالف في النقاط التالية

الغرض الرئيسي لإلعالف ىو ف، لجميور كبير ةموجي ةاإلعالف وسيمة اتصاؿ إقناعي -1
ومف ثـ ، يتمقى اإلعالف الواحد عدد كبير مف األفرادحيث  .إقناع الجميور بما يعمف عنو

إذا ما ، فإف ما يتكمفو المعمف لتوصيؿ الرسالة إلى كؿ فرد منيـ يكوف دائمًا مبمغًا زىيداً 
 .قيس بتكمفة إرساؿ الرسالة بطرؽ أخرى إلى كؿ فرد

فاإلعالف وسيمة سريعة لتوصيؿ رسالة إلى عدد كبير ، تصاؿؿ االاإلعالف أسرع وسائ -2
كأف تخصص مجموعة مف أفراد ، ولو تصورنا وسيمة أخرى .مف الناس في نفس الوقت

ألمكننا تصور حجـ الوقت والتكاليؼ ، تصاؿ بكؿ متمقي ىاتفيًا أو شخصياً المنظمة لال
 .التي أغنانا اإلعالف عنيا

رأي بأو  ةفكر بأو ، بغرض البيع أو الشراء ةأو خدم ةلمتعريؼ بسمع ةاإلعالف وسيم -3
 .راد تسويقيايأو لخدمة  ةالتأييد لسمعأو بغرض كسب القبوؿ 

ييتـ اإلعالف بنشر المعمومات بيف المستيمكيف الُمحتمميف حوؿ صفات المنتج بيدؼ   -4
 .أو بيعو أو زيادة الطمب عميو، إقناع المستيمؾ بالشراء

إنما يتعدى ذلؾ ليشمؿ حتى األفكار ، عالف عمى عرض وترويج السمع فقطاإلال يقتصر  -5
 . شخاص والمؤسسات و الدوؿ أيضاً و الخدمات و األ

حيث يتـ اتصاؿ ، وعالف وسيمة مف وسائؿ البيع غير الشخصي وشكؿ مف أشكالاإل -6
نو اليوجد ىناؾ أىبمعن.المعمف بالمستيمكيف المرتقبيف مف خالؿ وسائؿ النشر العامة

فالرسالة وماتحتويو مف معمومات تنتقؿ بصورة ، ليوإاتصالمباشر بيف المعمف والمعمف 
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1996.p.35. 
15- Clark، Eddie M.، Timothy C. Brock and David W. Stewart (eds.). Attention، Attitude، and Effect in 

Response to Advertising. Hillsdale، N.J.: Lawrence Eribaum Associates، 1994.p. 14. 
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حيث ، عالف والبيع الشخصيوسيمة معينة وىي ما يفرؽ بيف اإل غيرمباشرة مف خالؿ
 .خير عمى االتصاؿ المباشر بيف البائع والمشترييقوـ ىذااأل

منظمة لترويج منتجاتيا وخدماتيا إلى الجميور اإلعالف ىو القناة التي تستخدميا ال -7
 . المستيدؼ

لؾ ينبغي ذمحدد قابؿ لمقياس ضمف حدود الميزانية باإلضافة إلى نشاط ىادؼ اإلعالف  -8
جميور لم ياميتقد يةوكيف، لتقديـ الرسالة اإلعالنيةمفيد المقنع أو التقرير ماىو الشكؿ 

 .وجاذبيتوجوىر المنتج المستيدؼ مف خالؿ دراسة 

مدفوعػػػة "مػػػف اإلعػػػالف فػػػاإلعالف طريقػػػة مػػػف طػػػرؽ التواصػػػؿ  اً تعػػػد وسػػػائؿ اإلعػػػالـ جػػػزء -9
وتصػؿ الرسػالة عبػر وسػائؿ اإلعػالـ وىػذا مػا يقابمػو فػي الجانػب ، "غير شخصية"و" األجر

فعمػػى ىػػذا يعػػد الوسػػيط الػػذي تختػػاره . يالمباشػػر والحػػديث إلػػى الشػػخص المعنػػبيعاآلخػػر ال
 .النشاط اإلعالنييـ لمغاية لنجاح اإلعالنية مة رسالاللحمؿ 

انتباه الجميور إلػى منػتج أو أعمػاؿ تجاريػة عمػى النحػو الػذي  بذلجاإلعالف ىو نشاط  -10
 .لكترونيةفيو إعالنات الصحؼ أو وسائؿ اإلعالـ اإل تظير

، الخدمػػػػةعمػػػػى شػػػراء المنػػػػتج أو  همحتػػػوى الرسػػػػالة يحتػػػاج إلػػػػى نػػػداء لممسػػػػتيمؾ وتحفيػػػز  -11
بػػداع الطريقػػة التػػي يػػتـ بيػػا تصػػوير الرسػػالة ىػػدهوتنطػػوي  ويجػػب ، العمميػػة عمػػى تقيػػيـ وا 

 .ا مع نوع قناة وسائؿ اإلعالـ التي سيتـ استخداميا لإلعالفذأف يقترف ى
نشػػػػػطة االقتصػػػػػادية أحػػػػػد األنشػػػػػطة اإلعالميػػػػػة التػػػػػي ال غنػػػػػى عنيػػػػػا لأل ىػػػػػواإلعػػػػػالف  -12

وكػػػػذلؾ بالنسػػػػبة ، تصػػػػاديةوغيرىػػػػا مػػػػف األنشػػػػطة االق يػػػػةخدماتالة و يػػػػتجار الة و يصػػػػناعال
ربحيػػػة والتػػػي بػػػدوف اإلعػػػالف عػػػف نشػػػاطيا لػػػف اللممؤسسػػػات والمنظمػػػات الخيريػػػة غيػػػر 

تحصػػؿ عمػػى الػػدعـ المجتمعػػي والتمويػػؿ المػػػادي الػػالـز السػػتمرارىا فػػي عمميػػا وأدائيػػػا 
 .لرسالتيا

 . العنصر الرئيسي فيياىو بؿ ، اإلعالف أحد عناصر المزيج الترويجي -13
 .ةالوظيفة البيعيلمقياـ ب، مستخدمة في تسميـ الرسالة البيعيةاإلعالف وسيمة  -14
فيو ، و يتـ االتصاؿ مف خالؿ وسائؿ االتصاؿ العامةأيفصح المعمف عف شخصيتو  -15

ليس مف الضروري وجود ، عالـصؿ مف خالؿ استخداـ بعض وسائؿ اإلتواالدائـ 
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أحد أىـ السمات و .في الوقت نفسو يمكف استخداـ عدة وسائؿبؿ ، فقط ةواحديمة وس
المميزة لإلعالف عف غيره مف النشاطات األخرى ىو وضوح وشخصية المعمف في 

 .نشاطو لؾاإلعالف وكذ
أو لمزمف ، يدفع المعمف مقاباًل ماليًا لممساحة التي يحتجزىا في الصحيفة أو المجمة -16

امؿ في وما داـ المعمف يدفع فإف لو الحؽ الك، الذي يشتريو في اإلذاعة أو التميفزيوف
ما داـ ، تحديد مساحة أو زمف أو وقت النشر أو اإلذاعة وموضوع الرسالة اإلعالنية

 .ىذا الموضوع ال يتعارض مع القانوف أو اآلداب العامة أو قيـ المجتمع
عالف توصيؿ ف المتصؿ اليقصد باإلأعالف مزدوجاالتصاؿ ومعنى ىذا اإل ديع -17

ف أنما يجب ا  و ، لى المجموعات المستقبمةإفكاره فقط أو أالمعمومات الخاصة بمبيعاتو 
ويتـ ذلؾ عف ، ف ىذه المعمومات قدوصمت بالطريقة والكيفية المستيدفةأكد مف أتي

عالنية طراؼ محؿ االتصاؿ عف الرسالة اإلاألو أ، طريؽ معرفة ردود فعؿ المستيدفيف
 .بما يحقؽ الفائدة المرجوة مف العمميةاالتصالية

 .معمرةالتعامؿ مع السمع االستيالكية مقارنة مع السمع التزداد أىمية اإلعالف عند  -18
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 :خالصة

المباشر  المستيمؾفينرى أناإلعالف نشاط ييدؼ إلى التأثير عرض السابؽ ومف خالؿ ال
، لحثو عمى شراء منتج أوطمب خدمة أو تقبؿ فكرةبعامة  أو الجميور أو المستيمؾ المحتمؿ

أو باألحرى )إلقناعو  فيوالتأثير تفكيره و المستيمؾ وعقميتو وطرقاعتمادًا عمى معرفة بنفسية ىذا 
والغاية بالطبع . لمقياـ بسموؾ استيالكيمعيف أو لقبوؿ فكرة معينة( لدفعو بوعي أو بدوف وعي

 .أو مستيمكياعند تحقيقيا إشباعًا ميمًا لو صاحب السمعة أو الخدمةأوالفكرةمشتركة لفائدة تحقيؽ 

ف كاف وثمة فوارؽ بيف اإل عالف وعناصر المزيج التسويقي والترويجي واإلعالـ وا 
ولعؿ أبرز ما يميز اإلعالف عف عناصر المزيج ، اإلعالف يشترؾ في بعضيا دورًا أو وظيفة

وموجو لعدد كبير مف ، وشخصية الراعي أو المعمف معّرفة، األجرالتسويقي األخرى أنو مدفوع 
 .التصاؿ غير الشخصيةعبر قناة أو أكثر مف قنوات ا، الجميور
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 نشأة اإلعالن وتطوره
 (1) :مقدمة -1

عندما أراد اإلنساف موغمة في القدـ، أغوار التاريخ الإلى اإلعالف  يعود تاريخ ظيور
 االعتقاد أنو ظاىرةومف الخطأ . يمـ لمقياـ بعمؿ مف األعماؿالترويج فكرة معينة أو استنياض 

منتجاتيـ األخيرة لتصريؼ وات المنتجوف والتجار وأرباب األعماؿ في السنخدميا عصرية يست
ف في العصور القديمة لـ يتخذ مظيرًا مف المظاىر الحديثة التي نراىا ، غير أف اإلعالوخدماتيـ

وأغمب الظف أف اإلعالف في أوؿ . ظاىر أخرى تتفؽ وظروؼ تمؾ العصوربؿ كاف لو م ،يوـال
وقد استدعى ذلؾ المجوء إلى المناداة في األسواؽ أو ارتداء زي معيف، أو شفييًا، نشأتو كاف 

عف أخرى، أو لمداللة عمى مكانة معينة أو اعتقاد معيف، مف ذلؾ  لتمييز مينة ميزوضع شعار م
لنقوش التي وجدت عمى المعابد ا ، ومف ذلؾ أيضاً والعرافيفما كاف يمبسو رجاؿ الديف والكينة 

 .القديمة ثار لمعديد مف األمـ والحضاراتواآل

عالف كما نعرفو عالف عمى أشكاؿ تطورت بمرور القروف حتى أصبح فف اإلبدأ اإلقد ل
آلخريف بيدؼ إقامة العالقات التبادلية وتحقيؽ اوالتعبير عف متطمبات  ،تمبية احتياجاتلاآلف، 

  .سموب الذي يتالءـ مع طبيعة العصرالمشتركة بالشكؿ واأل عفاالمصالح والمن

 (2) :الحضارات القديمة فياإلعالن  -2
، حيث المتاجر ىي أوؿ أشكاؿ اإلعالفَيَرى معظـ المؤرخيف أف الالفتات الخارجية عمى 

كما  ـ.ؽ 6333متاجرىـ وذلؾ منذ عاـ لإلعالف عف الفتات   (فديفالراسكاف )استخدـ البابميوف 
قدامى والروماف الفتات إعالنية خارج الوضع اإلغريؽ و . العالمية APOLLOتذكر موسوعة 

ولما كاف عدد الناس الذيف يعرفوف القراءة قمياًل فقد اسَتعَمؿ التجار الرموز المنحوتة  ،متاجرىـ
، فعمى سبيؿ المثاؿ. عمى الحجارة، أو الصمصاؿ، أو الخشب عوًضا عف الالفتات المكتوبة

 .(3)حذيةاألمى محؿ صانع عمى محؿ الحداد، والحذاء كرمز يدؿ عوة الحصاف ذح ُوضعت

عف  اً نعالإ ـ.ؽ 0333قبؿ عاـ  في طيبة البرديعمى ورؽ يف يالمصر كما كتب قدماء 
قطعة مف ورؽ البردي يربو عمرىا عمى بالمتحؼ البريطاني بمندف  ويحتفظ ،مكافأة لمعبيد الياربيف

                                                             
نهصُاعة  GCSEانحصىل عهى يعهىيات اكثر بدخىنكى إنى صفحة  بإيكاَكى".يٍ انًفيد فهى تاريخ اإلعالٌ - 1

 .وانًعهىيات
2
 - Advertising As A Kind of Communication: http://diplomovka.sme.sk/zdroj/3091.pdf. 

3
 -Bart, “ Giants on Uneasy Footing, ” Columbia Journalism Review(1962): 32 – 33. 
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عمييا إعالف عف عبد ىارب يطمب صاحب اإلعالف ممف يمقاه إرجاعو  ثالثة آالؼ عاـ مكتوب  
 .إليو

. .وقاـ التجار باستئجار ُمَناِديف يجوبوف الشوارع معمنيف عف وصوؿ ُسُفِنيـ وبضائعيـ 
حتى  ـ.ؽ 033عاـ حوالي في ف البائعيف المتجوليف بيكاف تداوؿ ورؽ البردي  في اليونافو 

في وقتنا  تشبو السبوراتالتي  عمى حجارة البائع المتجوؿنقوشة الماألولى اإلعالنات ظيرت 
 . ـ واستخدمت تمؾ اإلعالنات ألغراض تجارية 97عاـ الحاضر، وذلؾ في 

الجداريات التي تعمف عف السمع في الدكاكيف والحانات في جميع أنحاء كما ظيرت 
في الحضارة و  (لوخوما)كانت تسمى وطريقة اإلعالف القديمة في اليوناف  .اإلمبراطورية الرومانية

. الدعائية الحالية المسماة بالممصقات إلعالناتاكالىما ىو أساس و  (التابم)سميت الرومانية 
كتب ومف اإلعالنات الباقية في مدينة بومبي اإليطالية ما يشبو اإلعالنات الحديثة إلى حد كبير، 

 =(ترجمة إلعالنيف مف المغة الالتينية)اآلتي ا يفي

القادـ دكاكيف يعموىا الزىور، وكذلؾ غرؼ جميمة ومنزؿ بديع في آب لإليجار مف أوؿ  -*
 .مع جنوس ماريوسالمراجعة عمارة أريوس بوليو 

ذا تمكف شخص يسترس 98فقدت آنية نحاسية مف ىذا الدكاف، وستعطى مكافأة قدرىا  -* ، وا 
 .مف معرفة السارؽ فتصرؼ لو مكافأة إضافية

في ( Cyrene)مسكوكات فضية في مدينة مى شكؿ عقناعي إعالف إأوؿ كما ظير 
لنبات عشبي شاع  ىذه المسكوكات تحمؿ نقشاً  كانتو  ،قبؿ الميالدشماؿ إفريقيا قبؿ نصؼ قرف 

قناع الناس باقتناء ىذا العشب مف إأنو يعالج جممة مف األمراض واليدؼ مف ىذا النقش كاف 
عالنية المتعمقة خاصة اإلسيطرت الرموز والصور عمى أغمب الرسائؿ و قطاعي المدينة، إ

 .(4)وبيع العبيد وغيرىا في تمؾ العصور ةوالمبارز  ةبالمصارع

ويمكف اعتبار أسواؽ العرب في  (5)اإلعالف عف الوظائؼ الشاغرةوعرؼ اليوناف  
قنوات إعالنية فاعمة، إذ لـ يكف االجتماع في سوؽ  (وذي المجف ،والمربد ،عكاظ)الجاىمية مثؿ 

لزينة بؿ لبيع وشراء الصوؼ والجمود واألقمشة وأدوات ا عكاظ مثال لمتبارز بالشعر فحسب،
 ال نستطيع أف ننكر أف تداوؿ الشعر بحد ذاتو كاف يجمؿ جانباً و  .(6)والسالح والنحاس وغير ذلؾ

 .ب العممية اإلعالنية كاممة، إذ تتوافر فيو جوانوتسويقياً  إعالنياً 

                                                             
4

 - http://www.ingdz.com/vb/attachment.php?attachmentid=107&stc=1&d=1210587692 

-
55

 .و3/6/2001 – 73انعدد  ،صحيفة بياٌ انثقافة ،فريزة عطية 
6
 - David M. Blank, “ A Note on the Golden Age of Advertising, Journal of Business 

36, no. 1 (1983): 33 – 38.. 
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كانت بوابات ىذه األسوار و في العصور القديمة كانت المدف محصنة بأسوار عالية، و 
ولما قمت الحاجة إلى  ،ىي األمكنة العادية والطبيعية التي يجتمع عندىا التجار لعرض سمعيـ

ت األسواؽ في أواسط المدف وىناؾ اتخذ التجار أماكنيـ التجارية وعرضوا ئىذه الحصوف أنش
قة تطورت العادة إلى طريقة عرض السمع في النوافذ التجارية وبطري شكؿ، ومف ىذا البضائعيـ

كتب التاريخ االقتصادي أنو في عصر المقايضة كاف وتشير  .أعـ في داخؿ المحاؿ التجارية
نيا معروضة لمبيع، أمنازليـ أو حوانيتيـ فيراىا الجميور ويعمـ  التجار يعرضوف سمعيـ خارج

يخرج أغنامو مف حظيرتيا ويضعيا في مكاف يراىا المارة، وتاجر  فكاف تاجر األغناـ مثالً 
 .خارج منزلو، وتحصؿ المقايضة بيف االثنيف بفضؿ ىذا النوع مف اإلعالفحبوبو الحبوب يضع 

لجودة بضاعتيـ والمحافظة  سواؽ المعرضية، وتمييزاً رض واألومف ىذا المصدر نشأت فكرة المعا
ر كاف تجار األغناـ يصبغوف خرافيـ بموف و عمييا مف الغش أو السرقة ولفت أنظار الجمي

إعالف يدؿ عمى شخصية بائعو، ولذلؾ يمكف لممشتري أف نزلة بمىذا الوسـ فكاف  (وسـ)خاص
عو، ومف ىذا المصدر أيضا نشأت فكرة العالمة عف تاريخ حياة الخروؼ الذي سيبتا يعمـ شيئاً 
 .التجارية

وفي حدود القرف العاشر الميالدي أصبحت ظاىرة المناديف متفشية في كثير مف المدف 
عطائيـ فكرة عف سمع  ،األوروبية وىؤالء كاف يستأجرىـ التجار إلرشاد العمالء إلى متاجرىـ وا 

 االقّديسيف، الذيف أعمنو رموز أوروبا ُمَزيَّنة بفي القرف الحادي عشر أصبحت و  .وأسعار المتجر
الدينية وبذلؾ ظير مجموعة متنوعة مف الصمباف والرموز عف في مختمؼ المحالت التجارية 

  .اإلعالف الديني

وبمغت المناداة في أوربا حد ، ممناداة عف السمع عموماً ل( بأجر)القدماء المناديف  استخدـو 
 ئة مناد  امينة رسميا، ففي أواسط القرف السابع عشر ىناؾ أربعماالحتراؼ ووحدت الدوؿ ىذه ال

 .وحدىا مف ىذا النوع مرخصيف في مدينة باريس

 :الطباعةبعد ظهور  اإلعالن -3
في حوالي عاـ  الطباعة الذي بدأ عممياً اختراع في منتصؼ القرف الخامس عشر جاء 

وىو الحدث األكبر ( غوتنبرغجوىاف )األلماني عمى يد  ـ باستعماؿ الحروؼ المتحركة4789
وسائؿ معو النشرات أصبحت و  ،القضاء عمى الجيؿو ىائؿ معرفي الذي ميد الطريؽ لتقدـ 

وأدَّى اختراعو إلى ظيور أوؿ أشكاؿ اإلعالف ، واسعاً  حيث عرفت الوثائؽ انتشاراً . ميمةإعالنية 

                                                                                                                                                                              

9. T. Peterson, “ Successive Threats Peril Magazines: Editorial Values 

Keep Medium Vital, ” Advertising Age 51 (April 30, 1980): 166 – 170. 
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 ـ أخرج وليـ كاكستوف 47:5ـ في عاالموسَّع، كالممصقات المطبوعة واإلعالنات الموزَّعة باليد، و 
، وىو ُمْمَصؽ تـ تثبيتو بريطانيامترا ػ أوؿ إعالف دعائي في كالذي أدخؿ الطباعة ألوؿ مرة في إن

قة طبعت إثر انتشار صوأوؿ مم. (7)عمى أبواب الكنائس يعمف عف طرح كتاب في المكتبات
  ،المنشورات لبيع الدواء طبعت أوؿ ـ4858المطابع كانت عاـ 

أي مف في أوؿ ظيورىا خمت ظيرت الصحؼ التي الخامس عشر وفي أواخر القرف 
درج أخبار الزواج والمواليد والوفيات بدوف أجر حتى كثر عددىا، ت تكانو  إعالنات تجارية

عف نشرىا بصحفيـ، ولـ يعرؼ اإلعالف حدد فاضطر أصحاب الجرائد إلى تقاضي أجر م
ف السابع عشر، وكاف أوؿ إعالف مف ىذا النوع ىو اإلعالف التجاري بالصحافة إال في أوائؿ القر 
 =جاء فيو و  ـ4985شباط  49المدرج بجريدة انكميزية بمندف بتاريخ 

و فييوجد منزؿ يممكو فرنسي و " بيشوبس جيت"في حارة الممكة المتفرعة مف شارع 
 مستورد مف غرب اليند، وىو جاىز في كؿ وقت،" شكوالتو"مشروب جديد شيي يسمى 

 .وقد استحضر مف اليند وجيز بمعرفة ىذا الفرنسي، ويباع بأثماف معتدلة

وىي أوؿ صحيفة  the weekly Newsفي جريدة عالف صدر أوؿ إ ـ4955في عاـ و 
. عالف وتقنياتوحصؿ تطور نوعي في اإلف ،مترا وكانت صحيفة أسبوعيةكمطبوعة منتظمة في إن

جميع مف الصحؼ، أصبح اإلعالف السمة الرئيسية ل وفي السنوات التالية ومع بدء إصدار العديد
 .(9()8)الصحؼ

ميزية التي كنفي صحيفة البرلماف اإل ـ4983سنة نشر في أوؿ إعالف موثوؽ بو  كافو 
ة مجزية أمكافب وعدتمف إسطبالت الحكومة البريطانية و  حصاناً  45عف ضياع  اً عالننشرت إ

 .بعد يوميف مف نشر ىذه الصحيفة فعالً  المف يعثر عمييا، وتـ العثور عميي

حيث ، نكمتراإدفعة قوية لإلعالف في  ـ6111عاـ الذي نشب في كاف حريؽ لندف الكبير و 
ثر الحريؽ لإلعالف عف المفقودات إفوضى ال تبدأ الناس باستخداـ الصحؼ بعدما حصم

معمومات لوصؼ  تقدـكانت اإلعالنات و ، عناويف السكف الجديدةو واألشياء التي تـ العثور عمييا 
 .(10)لغة اإلقناع استخداـ بدؿ والوصفية تأخذ الصيغة اإلخبارية المادة المعمف عنيا
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( Competitive Advertising)برز مفيوـ اإلعالف التنافسي  ـ4:43وفي عاـ 
قناع إخير يعني ىذا األو ( Pioneering Advertising)عالف الريادي بالمقارنة مع اإل

الشركات  تعالف التنافسي فكانالسمع والخدمات الجديدة، أما اإل المحتمميف باقتناءالمستيمكيف 
في محاولة منيا إلقناع قراء تمؾ الصحؼ والمجالت بالفاعمية سباقة لو المصنعة لألدوية 

 .(11) العالجية لما تعرضو مف أدوية

ئؿ القرف الثامف وكانت اإلعالنات المنشورة بالصحؼ في أواخر القرف السابع عشر وفي أوا
 –وصيغة متقاربة، ولكف في نياية القرف الثامف عشر  واحداً  شكالً  تقريباً معظميا عشر تتخذ 

لـ يقتصر استعمالو في مجاؿ واحد بؿ توسع وشمؿ عدة  -الصحؼ في كثرت اإلعالنات عندما 
نشاطات، واستعمؿ كذلؾ مف طرؼ الصحافة التي كاف ليا الدور الكبير في تطويره خاصة في 

أجؿ تخفيض سعر الصحؼ لتصبح في متناوؿ جميع األفراد ووصمت مف أوربا وأمريكا، 
عف  إظيار إعالنو وجعمو مميزاً انبرى كؿ معمف إلى و  .(13)(12)استعماالتو حتى ألغراض سياسية

أسود بحيث بموف بعوا في ذلؾ أساليب مختمفة فمنيـ مف كاف يجعؿ إعالنو باقي اإلعالنات، واتّ 
صو " مثؿ  الفتاً  ، أو يضع لو عنواناً ومنيـ مف كاف يضعو بحروؼ كبيرةتظير الكتابة بيضاء، 

 ..."النجدة النجدة"و أ" حريؽ ىائؿ"أو " صو 

 (14)عالف يمثؿ أكبر دخؿ ألصحاب الصحؼ البريطانيةالثامف عشر أصبح اإلوفي القرف 
إلى أف وصمت إلى الشكؿ الذي نراه اآلف بما  ثـ تطورت تصميمات اإلعالنات بالصحؼ تدريجياً 

فيو مف ضروب االبتكار والتفنف، كما ظيرت اإلعالنات الممونة وتطورت كذلؾ الممصقات 
وعـ استعماليا حتى أصبحنا نراىا في كؿ مكاف، وبزغ في األفؽ  كبيراً  بالطرقات العامة تطوراً 

 .مف وسائؿ اإلعالف المختمفةعديدة صنوؼ 

سنت بيعت بسعر صحيفة نيويورؾ صف،  ـ68;4عاـ ( بنجاميف داي)أصدر  وعندما
عمى تفوقت واحد، وكانت موجية لمعامة مف األمريكييف، ىذه الصحيفة والصحؼ التي تمتيا 

مف حيث عامؿ الوقت وانتظاـ الصدور، وبدأت ىذه الصحؼ  ،اإلعالـ القديمة السابقةوسائؿ 
بأف  الجديدة تطغى عمى وسائؿ اإلعالـ الجماعية كالقصص الشفيية والرسائؿ المكتوبة، عمماً 
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 تمؾ الوسائؿ لـ تختؼ أو تنقرض نتيجة منافسة الصحؼ ليا بؿ أصبحت أكثر تحديداً 
 .(15)وخصوصية

 Pennsylvania-بنسمفانيا جازيت)ـ صحيفة >4:5جاميف فرانكميف عاـ أصدر بنكما 
Gazette)  قاـ بوضع اإلعالف في عددىا األوؿ عمى رأس الصفحة األولى فوؽ المادة التحريرية
 .(17)(16)أبي اإلعالفػبو الكثيروف في الواليات المتحدة ولذلؾ لقب

إعالنات وشممت الفرنسية ( ال بريس)صحيفة صدرت  ـ69;4عاـ مف في حزيراف و 
وزيادة , قرائياقاعدة وتوسيع , وىذا ما سمح ليا بتخفيض سعرىا ، مدفوعة الثمف عمى صفحاتيا

 .أرباحيا

وبيذا , مناطؽ الريفية بالبضائعجؿ تزويد سكاف الأاإلعالنية مف المطويات ظيرت كما 
مطويات أوؿ ىذه الو ( اتجكاتالو ال)مطويات مشراء مستعينة باللف العائالت الريفية لجأت لمبريد إف

 .ـ5:;4عاـ التي ظيرت في ( Montgomery Ward's)ردس و كاف مونتغمري و 

فإلى جانب اإلعالف بالصحؼ انضمت , اإلعالني تطور المشيد 33>4في عاـ و 
ؿ العمؿ لمجا الموحات الطرقية والمجالت أيضاً ( الترماي)ممصقات قطار النقؿ الداخمي 

مجالت النساء  اً وخصوص ,المجالت ألجؿ اإلعالففي وتـ تخصيص صفحات كاممة , اإلعالني
 Home)مجمة ىوـ جورناؿ النسائية نسائية ومنيا التي سعت لمتأثير عمى خيارات الشراء ال

Journal ) مف قبؿ سايروس كورتيس ـ6;;4عاـ صدرت في التي(Cyrus H. K. Curtis )
  .ىذا المجاؿكانت رائدة في 

عالنات وظير التنافس بيف تحسنت نوعية اإل ـ38>4-8:;4وخالؿ الفترة الواقعة ما بيف 
عالناتيـ المثيرة والمعبرة معتمديف في ذلؾ عمى المعمنيف في حجز حيز في الصحؼ والمجالت إل

عالنات أكبر ازدىار ليا خالؿ الفترة ما بعد في ذلؾ الوقت، لقد حققت صناعة اإلكبار الفنانيف 
عالف ودراستو مف رغـ ما حققو اإلعالف، و فترة نضوج اإلنزلة بمتعد الحرب العالمية الثانية التي 

نجاحات إال أنو تعرض لعدة كوابح مف فترة ألخرى وكاف سرعاف ما يسترجع قوتو بعدىا وكاف 
ت التي خمفيا الدمار الشامؿ الذي سببتو نييار االقتصاديات وظيور األزماال ذلؾ نظراً 
 .(18)الحروب
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واستمر اإلعالف المطبوع بعد ىذه البدايات البسيطة بالتطور وأخذت الحاجة إليو تزداد مع 
نتاج السمع، وازداد اعتماد الصحؼ  ازدياد التطور في النواحي التقنية الخاصة بالطباعة وا 

يا أىميتو عندما تفوؽ العائد منو عمى المردود والمجالت عمى دخؿ اإلعالف، فأدرؾ الكثير من
المادي العائد مف توزيع الصحؼ، حتى ظيرت صحؼ تيتـ باإلعالف أكثر مما تيتـ بالمادة 

 (19)التحريرية

 :الثورة الصناعيةاإلعالن بعد  -4
ـ مع استخداـ اآللة البخارية في النقؿ 4:83التي انطمقت عاـ جاءت الثورة الصناعية 

الرأي العاـ، وعممت عمى كونت ، و بأس بيا ال طبقة عماؿ ليا مقدرة شرائية، فظيرت والصناعة
وكاف مف نتائج الثورة الصناعية أنيا نقمت تقدـ فف الطباعة، وارتقاء سبؿ المواصالت والنقؿ، 

في اإلنتاج إلى مجتمعات ذات وفرة  المجتمعات في أوربا وأمريكا مف مجتمعات تعاني شحاً 
في أغمب المنتجات، ما جعؿ تسويؽ السمعة أىـ مف إنتاجيا، مف ىنا ظيرت أىمية وجود  حقيقية

كما برزت أىمية وجود جيد تسويقي وبيعي منظـ يستطيع  ،الفائض مف اإلنتاج أسواؽ لتصريؼ
 الوصوؿ إلى العمالء ويشبع احتياجاتيـ ويمبي رغباتيـ، والتسويؽ بطبيعة الحاؿ استدعى نشاطاً 

ومف ذلؾ الحيف أخذ الفف اإلعالني يشؽ طريقو في عناف  ،فيال بتحقيؽ ىذه األىداؼك إعالنياً 
  .التقدـ واالرتقاء

تقديـ طرؽ  واستخداـعف طريؽ شرح المنتج لتسويؽ منتجاتيـ ف يالمنتجوبرزت حاجة  
المستيمؾ البعيد الذي لـ يقابؿ المنتج  وبخاصةالنصح لممستيمؾ بأف المنتج يستحؽ الشراء 

 يزيموت ،اآلخريفف الوصوؿ إلى أسواؽ بعيدة ومنافسة يالمنتج محاوالتوضمف إطار ، المباشر
 .كؿ ذلؾ خمؽ الحاجة الماسة لإلعالف ،عف مثيالتيا مف المنتجاتمنتجاتيـ 

 ,أىميتوتو، قيم ,استعماالتو ,نجازهإ ,بنيتو)ركز معظـ اإلعالف خالؿ الفترة عمى اإلنتاج ف
الع طّ جعؿ قارئ الجريدة عمى اأو ما يسمى معمومات المنتج، وكاف الغرض منيا  (...إيجابياتو
لى تقديـ( الماركة)العالمة جيد ب  بأىداؼ المستيمؾمنتجات جديدة وتثقيؼ  الوطنية وا 

)المنِتج
20
)(

21
) 
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 :ظهور وكاالت اإلعالن -5
مف الواضح أف الحاجة لإلعالف أخذت تتنامى كمما ازداد اإلنتاج البشري وتباعدت 
المسافات بيف سكاف المعمورة، وازدادت المنافسة شراسة، لذا فقد بات المنتجوف عمى قناعة تامة 

لف يعرؼ منتجاتيـ وخدماتيـ إف لـ يعمنوا عنيا، ويسمعوا صوتيـ لمعميؿ والمستيمؾ في  بأف أحداً 
أوؿ ( Renaudotتيوفراست رينو)الطبيب الفرنسي  دويع ،فظيرت وكاالت اإلعالف. اً آف مع

لمعناويف يقوـ بنشر اإلعالنات في  مف استخدـ فكرة وكاالت اإلعالف الحديثة، فقد أسس مكتباً 
ومع والدة ىذه  ـ4963عاـ منذ  الفرنسية( La Gazetteجازيت دي فرانس  ال)صحيفة 

 .(22)أوؿ إعالف شخصي الصحيفة ظير

ذور وكالة اإلعالف اليومي الحديث في ب (فولني بي بالمر)ـ وضع 73;4عاـ وفي 
لصحؼ المختمفة بأسعار كبيرة مف االوكالة مساحات اشترت  ـ75;4في عاـ ، و فيالديمفيا

 .عادت بيع ىذه المساحة بأسعار عالية لممعمنيفأمنخفضة ثـ 

كانوا يشتروف المساحات ف, ـ83;4عاـ حتى كاالت اإلعالف تعمؿ كوسيط ظمت و و 
في بربح لمشركات التي تريد مساحات إعالنية  اإلعالنية مف الصحؼ ويقوموف بإعادة بيعيا

 .الصحؼ

أير وولده ػ في والية فيالدلفيا ػ في إبراز . ـ بدأت وكالة إف دبميو8:;4وفي عاـ 
محرريف ورساميف، ونفذت حمالت  فقد وظفت الشركة. خدماتيا اإلعالنية لممعِمنيف تدريجًيا

 .أير وولده أوؿ وكالة إعالف حديثة. وىكذا أصبحت إف دبميو. إعالنية متكاممة لعمالئيا

 N. W. Ayer and اإلعالنيةآند صف آير )وكالة ظيرت  3;;4بداية عاـ مع 
Son )مفتوح عقد رت لعمالئيا ما يسمى بوفّ  ،مدينة فيالدلفيا وىي وكالة إعالف أمريكية مقرىا

(Open Contract )قدـتبالمقابؿ , الوكيؿ اإلعالني الوحيد لمشركة المتعاقدةالوكالة كوف ت 
، المساحات اإلعالنية بسعر التكمفة إضافة لنسبة مئوية ثابتة كعمولة مف المبيعاتالوكالة 

مف شراء المساحات اإلعالنية بمعزؿ عف الوكيؿ  ممنوعاً المنتج  أصبح تىونجحت الفكرة ح
  .قدمت الوكالة عرضًا بالتخطيط واالبتكار وتنفيذ حمالت دعائية كاممة لعمالئيا، كما اإلعالني

 The American)مريكية الصحؼ األ يوافؽ اتحاد ناشر  ـ6>;4في عاـ و 
Newspaper Publishers Association)  عمى عدـ السماح بالخصومات عمى المساحات
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الذيف يشتروف المساحات اإلعالنية بمعزؿ عف وكالء )لتي تباع بشكؿ مباشر لممعمنيف ااإلعالنية 
 . (اإلعالف

صبحت النقطة المحورية في أقد ت اإلعالف كانت وكاال ـ33>4حموؿ عاـ ومع 
تشارؿ ) وسعتقريبًا  نفسو وفي الوقت, راسخًا كمينةالذي أصبح اإلعالف في  التخطيط اإلبداعي

 .األعماؿ اإلعالنية( ىافاس)أعماؿ لتشمؿ , نباء الخاصة بونطاؽ خدمات وكالة األ (لوي ىافاس

بداية شركات وسيطة، أي أنيا كانت تشتري مف الظيور وكاالت اإلعالف في كاف 
وُتِعّد الشركات . اإلعالفالصحيفة مساحات بسعر ُمخّفض ثـ تعيد بيعيا لمجيات التي ترغب في 

  .المعمنة اإلعالف بنفسيا أو تستأجر ُمصمِّمي إعالف لمقياـ بإعداده

 :أنماط جديدة لإلعالن -6
 –لماذا )إعالف  نمط في بداية القرف العشريف ظير نزاع بيف نمطيف مف اإلعالف

النمط حيث ظير . "Atmosphere" (البيئة العامة)و نمط إعالف  "Reason -Why"( وتبرير
خطاب إعالني طويؿ ومفصؿ عف  يتألؼ مف, سيطر في نيايات القرف التاسع عشراألوؿ و 

فقد عكس دور األثر النفسي السموكي  Atmosphere" أما النمط اإلعالني اآلخر. مزايا المنتج
 .يقونات المرئية التي تثير إحساس الزبوفإلعالف بتركيزه عمى األل

بؽ الحرب العالمية النييف كاف بأوجو في العقد الذي سالنمطيف اإلع فالتناقض بيولعؿ 
نقموا ىذا النزاع ( Colgate)معجوف األسناف الشيير كولجيت  جومعمنو و مروِّ , األولى

النمط الذي يوفر توضيح  –جؿ إعطائيـ الفرصة لالختيار أي النمطيف أفضؿ ألممستيمكيف مف 
أـ النمط الذي يستخدـ الرسوـ و الصور  ،مفصؿ عف المزايا الصحية الستخداـ معجوف األسناف

معظـ أصحاب وقاؿ  ،وحياة األسرة السعيدة مثالً المعجوف ما بيف استعماؿ  التوضيحية الذي يقرف
 .الثانينمط ال حبنجا ـ43>4عاـ في ف كممتيـ يالميف والمعمن

ونتيجة صعوبة البيع تسمؿ الجنس والعنؼ عشريف أواسط الثالثينيات مف القرف الوفي 
 .جات األساسية و ليس مف الكمالياتاؽ عمى أساس أنيا مف الحتسوَّ  الموادأصبحت و لإلعالنات 

معظـ لذلؾ ركزت  .اإلعالف يمكف أف يغير االحتياجات والرغبات نفسي أفعمماء السموؾ الوبّيف 
يعة وصؼ الطب مف تركيزىا عمى أكثرعمى رغبات و احتياجات المشتري  فيما بعداإلعالنات 

 .الموضوعية لممنتج المعمف عنو
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 :بصريةال/يةالوسائل السمعاإلعالن بعد ظهور  -7
ومع حموؿ القرف العشريف ظيرت وسائؿ نشر جديدة وىي السينما والراديو التمفزيوف، 

سينمائي عاـ عالني إذ تـ إخراج أوؿ شريط إ واسعاً  تطوراً  عالفوبيذه الوسائؿ الجديدة عرؼ اإل
كانت المالذ  حيثزدىارىا السينما عمى حافظت ا ، كمااإلخوة لومييرقبؿ ـ وذلؾ مف 37>4

، الناتج عف أزمة الكساد الكبيريئ مف خاللو اإلنساف مف الواقع الس الوحيد الذي يمكف أف ييرب
 . إلعالفرحبًا لوأصبحت مجااًل 

ولكف لـ ـ 6793عند ظيوره في عاـ نحو المذياع  اً شديد كاف لدى عامة الناس إقباالً و 
أصبحت حتى يكف ىناؾ طريقة لكي يدفع المستمعوف لإلذاعات تكاليؼ البث اإلذاعي 

ظير أوؿ إعالف  حيث ،بعد اإلعالنات ىي الطريؽ الواصؿ بيف المستمعيف واإلذاعات فيما
 Albinأ ثـ فرنسا حيث قاـ الناشر ألبف ميشاؿ .ـ.مف الو انطالقاً  .ـ6799إذاعي في عاـ 

Michel فوني مع محطة  راديوعالف في بإمضاء أوؿ عقد إRADIOLA،  ـ6797في عاـ و 
 .عوف لمراديو بأعداد كبيرة ومتزايدةمأصبح المستيمكوف يستحيث  تغيرت رؤية اإلعالـ لألبد

 .سيمة إعالنيةوبظيور اإلذاعة لـ تمبث ىي األخرى أف استخدمت كو 

أما في فرنسا فمـ يكف  ـ،87>4ني ألوؿ مرة سنة و عالف التمفزياإلالتمفزيوف ولد ظيور وب
وكذلؾ دوؿ أوربا الغربية ألنيا كانت تنظر  ـ;9>4عاـ في إال  بو التمفزيوني مرخصاً عالف اإل

عمى النمط االستيالكي لألفراد لجعمو ال يتالءـ مع االحتياجات عالف إلى التأثير السمبي لإل
 .الحقيقية

التجارية  لألقنيةبا عف الواليات المتحدة بعقود وبشكؿ خاص بالنسبة و أور وتأخرت 
وكذلؾ القيود  ،ذلؾ نظرًا لمتحكـ الحكومي بالبث التمفزيوني حينياو المتخصصة باإلعالنات 

لكف الحرية الممنوحة  ،المفروضة عمى الرعاية اإلعالنية لمبرامج وكذلؾ تحديد كمية اإلعالنات
لوكاالت اإلعالف والمعمنوف الذيف يقوموف بالرعاية اإلعالنية لممسابقات والبرامج أدى لمكثير مف 

ساب البرنامج الذي تتـ دخالت بالبرامج التمفزيونية مف أجؿ إظيار منتج معيف عمى حتفضائح ال
 .رعايتو

, ىذه الممارسة طبقت عمى التمفزيوف التجاري في أواخر األربعينيات وبداية الخمسينيات
معركة ضارية حدثت بيف الذيف يسعوف إلى تسويؽ اإلذاعة وبيف الناس الذيف قالوا بأف نتيجة 

مف أجؿ الصالح العاـ ليتـ استخدامو فقط , مف العموـ  اً الطيؼ اإلذاعي يجب أف يكوف جزء
في بعض الحاالت مارس رعاة العروض سيطرة كبيرة عمى مضموف و  .غير تجاريعمى نحو و 

نموذج الراعي األوحد و , العرض المقدـ وقد تضمف ذلؾ جعؿ وكالة إعالف واحدة تكتب العرض
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عة قاالالعالمة المميزة في )ىو أقؿ بكثير مف السائد اآلف مع وجود استثناء بارز ىنا ىو 
 .(23)(رئيسيةال

شيدت أواخر الثمانينات وبداية التسعينات تقديـ التمفزيوف الكابمي وعمى وجو و 
 اً جديد اً نوع (إـ تي في)دخمت أ. الرائدة في مفيوـ الموسيقى التصويرية (إـ تي في)الخصوص 

بما و , منتج ثانوي أو ممحؽتقديمو كمف اإلعالف وألحاف المستيمؾ في الرسالة اإلعالنية بداًل مف 
ظيرت قنوات متخصصة , أكثر انتشاراً  تأف البث عبر الكابؿ وكذلؾ القنوات الفضائية أصبح

 .بما في ذلؾ قنوات مكرسة كميًا لإلعالف

لمحقؿ  VCR (ecorderRassette Cideo V)دخؿ مسجؿ وعارض الفيديو كما 
وسرعاف  ـ3>>4و 3;>4بيف عامي صناعة اإلعالف ما في أدى لتغيرات إضافية , اإلعالمي

 . (24)ستعراضات االفالـ أو األباتجاه البرامج التجارية لدى مشاىدتيـ ما تـ توجيو المشاىديف 

 (25) :اإللكترونياإلعالن  -;

وما تقدمو مف موارد ( اإلنترنت)الشابكة  حدث أشكاؿ تطور اإلعالـ حالياً أولعؿ 
 مجانياً  الذي بقي وما أف وضعت الشابكة قيد االستعماؿ العمومي حتى غزاىا اإلعالف، ,وخدمات

اإلعالف  لبث أف ازداد ماو ، يقونة إعالنية بصفحات الويبأحيث بيعت أوؿ  ـ7>>4حتى عاـ 
شبكة اإلنترنت فتح حدودًا عمى التسوؽ و مع وجود خادـ اإلعالف ، و لكتروني بوتائر متسارعةاإل

 .(26)في أوائؿ التسعينياتالشابكة منيف وساىـ في انتعاش جديدة لممع

  

                                                             
23

 _ Bovee, Courtland L. and William F. Arens. Contemporary Advertising. Fourth 

Edition. Boston: Irwin, 1992. َقالا    O'SULLIVAN, JEREMIAH. R: THE SOCIAL AND 

CULTURAL EFFECTS OF ADVERTISING, http://www.crvp.org/book/series.5/v- 
24

 - Cobbett S. Steinberg, TV Facts (New York: Facts on File, 1980).p.125. 
25

 _ T. Peterson, Magazines in the Twentieth Century, 2nd ed. (Urbana: 

University of Illinois Press, 1964).p 69. 

17- A. J. van Zuilen, The Life Cycle of Magazines: A Historical Study of the 

Decline and Fall of the General Interest Mass Audience Magazine in the 

United States during the Period 1946 – 1972 (Uithoorn, The Netherlands: 

Graduate Press, 1977).p.25. 
26

 - Coolidge - Consumerism Collection, “ Interactive Historical, Introduction, ” 

Library of Congress, www.lcwebw.loc.gov. 
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 :خالصة
تطور اإلعالف تطورًا كبيرًا في العصر الحديث ساعد عمى ذلؾ زيادة اإلنتاج واتساع 

باإلضافة إلى اإلمكانيات  ،األسواؽ والتقدـ الفني والتكنولوجي ووسائؿ االتصاؿ والمواصالت
العممية الكبيرة التي توفرت لو بزيادة اتصالو بعموـ المعرفة األخرى كاالقتصاد واالجتماع و عمـ 

 .النفس واالتصاؿ

ف اإلعالف اليوـ ال يحتمؿ االرتجاؿ في تصميمو وتحريره إونتيجة ليذا التطور ف
خراجو ور الكبير الذي الذي نصؿ إليو، فمع التطفف يتطور تطورًا ذاتيًا بالتطور التقني ، وىو وا 

 .عالفاإلحدثتو الحواسب اآللية في عالمنا اليوـ، انعكس ذلؾ بدوره عمى عالـ أ

القرف الثامف  وظيفة اإلعالف الرئيسية لـ تتغير عما كانت عميو منذ عاـأف صحيح 
بشراء السمع  ف يقوموفيالمبيعات ومف المفترض أف المشتر  فاإلعالنات تيدؼ إلى تشجيع, عشر

ىـ يحددوف مكاف الشراء والسمعة ، و بداعي إدراكيـ الحتياجاتيـ أو بداعي الرغبة بالشراء
، لكف لمخيار األفضؿ يؤثر عمى قرارىـ بالشراء يميـيصحة اختيارىـ وتقيدركوف و ، المطموبة
مستوى كما تطور في  .لموسائؿ التقنية التي يستخدمياتطور شكاًل ومضمونًا واستجابة اإلعالف 

و وتوجييو لتحقيؽ الغايات بالقواعد الالزمة لزيادة الثقة  التخطيط العممي المدروس ووضع
 .لو في خدمة النشاط االقتصادي واالجتماعي ةالمحدد

قد اندفع البعض إلى تسمية و  ،حد المعالـ البارزة لمعصر الحديثأاليوـ يمثؿ حتى أصبح 
أصبح اإلعالف يدخؿ كؿ بيت عف طريؽ وسائمو المختمفة مف  عصرنا ىذا بعصر اإلعالف فمقد
نترنت صحؼ و مجالت وراديو وتمفزيوف  ...وا 

 

 

====== 
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 ثالثة ال ةيميمعتلا الوحدة
 اإلعالن أىمية

 
 :ةيميمعتلاىدا  ألا

 :تيد  ىذه الوحدة لتحقيق األغراض التالية
 .اإلعالن بالفائدة  الحقيقية التي يعكسياتعري  الطالب   -1

أىميتو في تسويق المنتجات، من  :،األولأىمية اإلعالن االقتصادية ، في جانبين  -2
حيث جودة السمع وأنواعيا، وفي تكاليفيا، وبالنسبة لمدخل القومي، والمنافسة 

ص العمل، السعرية، والمنافسة غير السعرية، والدورة التجارية، وفي توزيع الموارد وفر 
أىمية : والثاني.شباع، وتقسيم السوق، ومواجية األزماتولسعر البيع، وتحقيق اإل

 .اإلعالن في تسويق الخدمات 

 .معرفة أىمية اإلعالن االجتماعية   -3

 .معرفة أىمية اإلعالن الثقافية   -4

 .معرفة أىمية اإلعالن السياسية   -5

 . معرفة أىمية اإلعالن اإلعالمية   -6

 .معرفة أىمية صناعة اإلعالن   -7
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 أىمية اإلعالن

 : مقدمة -1
إلى اإلعالن من أجل توفير نقوده ىو مثل الذي الشخص الذي ال يمجأ " يقول رجل حكيم 

 ، ماتنامت سرعتو وكثرت منتجاتو واتسعت أسواقو في عصر  " يوق  الساعة ليوفر الوقت
 .استخدام اإلعالن لتوسيع آفاق شيرة منتجاتيم وخدماتيميحتم 

لذا نجد  ،عالنعكسيا استخدام اإليمن خالل الفائدة الحقيقية التي اإلعالن ىمية أتنبع  
 راء العامة في ىذا المجالومن اآل, عالنيىمية في النشاط اإلىذه األاتجاىات مختمفة حول 

  (1):لى نوعينإعالن حيث قسم اإل ،فريد مارشال ماكموىانرأي ال
وىي التي تمد المستيمكين بالمعمومات عن السمع والخدمات وىي ذات فائدة : عالنات بناءةإ - أ

  .كبرى
لي المنافسة إوىي تيد  , ن بأية معمومات جديدةوىي ال تمد المستيمكي: امةدّ عالنات ىإ - ب

 : ويمكن تتبع أىمية اإلعالن في المجاالت المتنوعة في النقاط اآلتية. والربح السريع
 :أىمية اإلعالن االقتصادية -2
 أليتيجية التسويقية العامة استر العنصر النشط داخل اإل لب ،نشاط ترويجي عالناإلد يع
وتسعيرىا وتوفيرىا بطريقة  ,نتجات التي تشبع احتياجات مستيمكييامعداد الا  و  فتصميم, منشأة
 دراك والرغبة في الحصول عمى ىذهوخمق اإل ,ىميتيا بتنشيط الطمب عميياأتتعاظم  مناسبة

ىمية أبراز إويمكن  ,عالن بصفة خاصةيفعمو اإل المنتجات من جانب المستيمكين وىذا ما
 (2):تيةاآلقتصادية في الجوانب اال عالناإل

 :في تسويق المنتجاتاإلعالن أىمية  -أوالا 
تزداد أىمية اإلعالن من وجية نظر كل من الشركة ، حيث توفير المعمومات -1

في كونو يوفر المعمومات التي يمكن أن تستخدم كأساس لممفاضمة بين , والمستيمك
 .السمع المتنوعة والمعروضة

                                                             
1
 . 88 – 87 ص ،2991، انذار اندايعٍت، األضكُذرٌت اإلعـــالن :انصحٍيحًذ فرٌذ  - 
2
 88.87ص  ،يرخع ضابكاإلعالٌ، : فرٌذ انصحٍيحًذ  - 
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 درجة وتختم  الطمب، في مؤثراً  عامالً  اإلعالن ديع :مطمببالنسبة لأىمية اإلعالن  -2

 معين إعالني حجم أن بالضرورة وليس واإلعالنات، المنتجات باختال  أىميتو

 :فيما يميأىميتو وتتمثل  .(3) وبيعو المنتج عمى الطمب في الزيادة عميو يترتب سو 
إلى االرتفاع وذلك بالنسبة لكثير من  يساعد اإلعالن عمى زيادة سرعة الميل العام لمطمب - أ

  .السمع والمنتجات

اتجاه الميل العام لمطمب  خير تدىور الطمب عمى سمعة في حاليمكن لإلعالن تقميل أو تأ - ب
 .نخفاضاالعمييا إلى 

 .معينة يساعد اإلعالن عمى مرونة الطمب عمى سمعة - ت
مستواىا إذا كان ىناك انخفاض يساعد اإلعالن المنشأة عمى االحتفاظ بأسعار البيع عند  - ث

 .ياعام في طمب
 منتج عن فاإلعالن البديمة، المنتجات من غيرىا عن عنيا المعمن المنتجات تمييز إيكاٍَت - ج

 .(كالسكر) تمييزه يصعب منتج عن اإلعالن من تأثيراً  أكثر يكون (كالثالجة) تمييزه يمكن
 التميز دافع إثارة مثل وذلك المستيمكين لدى العاطفية الشراء دوافع في التأثير إمكانية - ح

 .المنتج شراء عمى لحثيم اآلخرين عمى والتفوق
 لمتأثر عددىم وزيادة األفراد دخل ارتفاع مثل موجبة الطمب في المؤثرة العوامل تكون عندما - خ

 .العوامل من وغيرىا االجتماعي والمستوى الموضة بعوامل
 لإلعالن صبحي حتى المنتج من لمستيمكا عمييا يحصل حقيقية منفعة وجود من البد - د

 . لو بالنسبة أىمية
 :لجودة السمعأىمية اإلعالن بالنسبة  -3

 .يساعد اإلعالن وطرق البيع الحديثة عمى استخدام وتطبيق االختراعات الحديثة - أ
يساعد اإلعالن بطريقة غير مباشرة عمى تحسين السمع حتى يستطيع المعمن استخدام  - ب

ثارة الطمب عمى مثل ىذه المنتجاتىذه التحسينات في   .إغراء المستيمك وا 
 معيناً  شيئاً  يتطمب مما المنافسة المنتجات من غيره عن المنتج لتمييز اإلعالن يسعى - ت

 لىإ ةالدائم المشاريع سعي لىإ أدى مما ،التمييز ىذا خمق في عميو التركيز يتم

 .(4)المنتجات ىذه جودة وارتفاع منتجاتيا وتحسين تطوير

                                                             
3
يذخم )، حطبٍماث، َظرٌاث، أضص -انخداري انخروٌح واإلعالٌ :بشٍر عباش انعالق وعهً يحًذ ربابعت - 

 .239ص ،1007األردٌ،-وانخوزٌع،عًاٌ انعهًٍت نهُشردار انٍازوري  طبعت عربٍت، ،(يخكايم
4
 .242ص ،، يرخع ضابكانخداري انخروٌح واإلعالٌ :بشٍر عباش انعالق وعهً يحًذ ربابعت - 
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 لتوقع وذلك ،الجديدة المنتجات بحوث عمى اإلنفاق تشجيع عمى اإلعالن يساعد - ث

 استعداداً  أكثر تكون المشاريع أن إذ اإلعالن، بواسطة الطمب ىذا وزيادة طمب وجود

 في اإلنفاق ىذا تغطية إمكانية من بعضاً  ىناك يكون عندما المجال ىذا في لإلنفاق

 .(5)مستقبالً  قصيرة فترة
 زيادة نأل وذلك،السوق في المعروضة المنتجات أنواع زيادة لىإ اإلعالن يؤدي - ج

 زيادة لىإ يؤدي مما المنافسة تشجيع لىإ تؤدي اإلعالن عن الناتجة الطمب

 ،ورغباتيم أذواقيم تختم  الذين لممستيمكين اإلشباع لتحقيق المعروضة األصنا 
 .(6)رغباتيم و تياجاتيماح لتوافق المعروضة المنتجات اختال  يتطمب مما

 :تكاليف اإلنتاجبالنسبة لاإلعالن أىمية  -4
 اً عوىذا ما يؤدي طب ،نتاج الكبيرن في بعض الصناعات عمى تحقيق اإليساعد اإلعال - أ

 .تكالي اللى تخفيض إ
في تكالي  إنتاجيا يعادل  تحقق انخفاضاً و  المنشآت الصغيرة اإلعالن أحياناً  تستخدم - ب

 .االنخفاض الذي تحققو المنشآت الكبيرة
عالن المنتجين عمى تحقيق األرباح يساعد اإل (7):مدخل القوميبالنسبة لاإلعالن  أىمية -5

وبما ينتج عنو زيادة في العمالة والدخل الفردي والدخل  ،المرغوبة بما يحثيم عمى زيادة االستثمار
كما يساعد . النمو االقتصادي من خالل تحفيز الجميور لشراء سمع جديدةوُيسِيم في  .القومي
أصحاب المصانع الذين ينفقون أموااًل طائمة عمى تطوير منتجات جديدة في إيجاد أسواق  أيضاً 

ولو لم . لسمعيم بسرعة، األمر الذي يمكنيم من استرجاع تكالي  ذلك في فترة زمنية قصيرة
 .بيع سمعيم لقل عدد البضائع الجديدة المتطورة ىمنتجين عميتوفر اإلعالن لمساعدة ال

 السعرية، المنافسة من الحد عمى اإلعالن يساعد (8):السعرية المنافسة في اإلعالن أىمية -6

 يعمل ولكنو المبيعات، تنشيط أو الشخصي البيع أو الموزع أو المنتج جيود عمى يتوق  وىذا

 مثل المنتجات بعض ففي ،نفسو المنتج طبيعة عمى وكذلك .لمسعر الطمب حساسية تقميل عمى

 إذ بالسعر، مقارنة وذلك المميزة والعالمة التجاري االسم أىمية تزيد التجميل مستحضرات

 السعر،ب كثيراً  ييتم وال معين جودة بمستوى معينة عالمة عمى لمحصول المستيمك يسعى

 ييم ال التي المنتجات حالة في أما .السعرية المنافسة من الحد في يماً م دوراً  اإلعالن ويمعب

 في الدور ىذا اإلعالن يؤدي أن ينتظر فال مثالً  السكرك معينة تجارية عالمة أو اسم المستيمك
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 الظرو  عن فضالً  .األخرى اإلعالنات عن مرتفع بسعر تعرض عالمة ألي المستيمك جذب

 حتى نفسيا تفرض السعرية المنافسة أن نجد الكساد حالة في :المثال سبيل فعمى االقتصادية

 .مبيعاتيا في كبير انخفاض حدوث عند لكوذ اإلعالن في المنافسة تعتمد التي المنظمات عمى
عالن بصفة خاصة بعد ىمية اإلأازدادت  (9): المنافسة غير السعرية في اإلعالن أىمية -7

وتعويضيا بالمنافسة غير  ،سعاراألمحاولة المنتجين االبتعاد عن المنافسة السعرية وتفادي حرب 
 ,تمايز السمعة : خرى بخال  السعر مثلالتي تعتمد عمى عناصر المزيج التسويقي األ السعرية،

 ؤديعالن يوىنا نجد اإل..الطمب مىثير عأالترويج وتقديم المعمومات بغرض الت ,طرق التوزيع
ر يثأالتوكذلك . نفسو السعرمستوى زيادة المبيعات عند  ىلإالطمب  ىفي تغير موقع منحن دوراً 

عند  و مرناً أالطمب غير مرن عند زيادة السعر  في مرونة الطمب عمى السمعة لمحاولة جعل
  .السعرانخفاض 

 (10) :التجارية مدورةل بالنسبة اإلعالن أىمية -8
 المستيمكين لتشجيع وذلك اإلعالن باستخدام الكساد حالة من التخفي  لإلدارة يمكن - أ

 النزولي االتجاه من لمحد لمسوق جديدة سمع تقديم و االدخار من بدالً  اإلنفاق عمى

 .معينة فترة في لمطمب
 في اإلعالني النشاط بزيادة وذلك التجارية، الدورة تنشيط عمى اإلعالن يساعد كما  - ب

 .الكساد فترات في وتخفيضيا الرواج فترات
 توزيع حسن عمى اإلعالن يساعد :العمل وفرص الموارد توزيع في اإلعالن أىمية -9

 :التالية لألسباب العمل فرص وزيادة الموارد
 .المتاحة العمل وفرص واإلنتاج الطمب زيادة - أ

 بيذه األفراد تعري  في اإلعالن يساعد إذ ،الجديدة المنتجات في االستثمار زيادة - ت

 الدخل وزيادة العمل فرص زيادة لىإ يؤدي مما ،استخداميا عمى ويحثيم المنتجات

 .(11) المجتمع ورفاىية القومي
 (12) :البيع سعرل بالنسبة اإلعالن أىمية -11

 ولكنو األسعار تخفيض طريق عن السوق في المنافسة تحريك عمى اإلعالن يساعد - أ

 .الطويل المدى في المنافسة من النوع ىذا منع في ينجح قمما
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 .سعرال مرونة وتقميل السوق في األسعار ثبات زيادة عمى يعمل - ب
 ركيزت لىإ يؤدي وبدوره ،معينة لمنتجات بالنسبة الطمب تركيز عمى اإلعالن يساعد - ت

 ،نسبياً  مرتفعة األسعار بقاءب سمحي بما ،المسيطرة تآالمنش من قمة أيدي في العرض
 نوأ غير MONOPOLISTIC CONPETITTON االحتكارية المنافسة لنظرية طبقاً  لكوذ

 أيدي في العرض تركيز في األساسي السبب ىو ليس اإلعالن أن يالحظ أن يجب

 .تآالمنش من القميل
في تسويق السمع  يماً م عالن دوراً اإلؤدي ي (13) :شباعتحقيق اإل في اإلعالن أىمية -11

طفيفة  ويجد المستيمك فروقاً  ،خاصة عندما تتشابو المنتجات من حيث الخصائص ،والخدمات
عالن ليعد المستيمك وىنا يتدخل اإل, االسم التجاري فقط ىتتعد بين السمع المعروضة قد ال

تختم  عن السمع المنافسة وذلك عن  ,شباع معين ويعطي لمسمعة ميزة تنافسية في السوقإب
سيامات التي تحققيا السمعة لممستيمك وربطيا بمؤثرات سموكية براز الخصائص واإلإطريق 

ات شركبعض الغازية بالرياضة كما تفعل  ربط المشروبات، ومثال ذلك .ونفسية معينة
 خيرة بصفةىمية في تسويق الخدمات حيث تتص  ىذه األأيزداد ىذا الدور ف ،المشروبات الغازية

 .لمخدمة في تقريب وتعري  المنافع المختمفة عالن دوراً معنوية وبالتالي يمعب اإل
يحاول رجل التسويق تقديم  :والتعرف عمى قطاعاتو السوقتقسيم  في اإلعالن أىمية -12

 ,وتوجيو اىتماماتو نحو فئات وقطاعات معينة وتقديم منتجات تشجع احتياجات ىذه القطاعات
في وصول  يماً م عالن دوراً ن لإلأوىنا نجد  ,قطاعات ىلإوىو ما يعر  بمفيوم تقسيم السوق 

 ىلإتوجيو السمعة  عالن يمكنفعن طريق التصميم الجيد لإل ،تيدفةالشركة ليذه القطاعات المس
 .وىذا…الجنس أو السن  وأحسب الدخل بالمستيمكين 

المزيج التسويقي عنصرًا من عناصر عالن اإل ديع :هثير أسرعة ت في اإلعالن أىمية تكمن -13
و مشاكل معينة كانخفاض المعروض من أزمات أره بسرعة وسيولة في مواجية يالذي يمكن تغي

فترة في سريع الستمالة المبيعات الفعال و العنصر العالن والترويج بصفة عامة اإلويكون . السمع
 .جل طويلألتفضيالت المستيمكين  ير اتجاىات ويتغبينما يترك قصيرة 

زمات في مواجية األ يماً م عالن دوراً اإلؤدي ي (14) :زماتمواجية ال  في اإلعالن أىميةـ  14
الترشيد في فيمكن تخفيض الموارد النادرة و , من نقص عرض السمع في وقت معين أالتي قد تنش
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المستيمك طريقة إعالم عالن باإلمن خالل  اتحيث تقوم الشرك ،عالناستخداميا عن طريق اإل
عمى المستوى القومي في مواجية  عالن دوراً ب اإلعكما يم ,ماكن توفرىاأاستخدام السمعة و 

ومثال ذلك ترشيد المستيمك في كيفية استعمال الماء والكيرباء والنظافة  ،زماتواأل تالمشكال
 .وغيرىا

  (15):أىمية اإلعالن في تسويق الخدمات – ثانياا 
من االتصاالت التي تيد  إلى تزويد العميل  متكامالً  اً تسويق الخدمات نظاميعد 

االعتبار رد فعل ب اً خذآ ،بالمعمومات الصحيحة والموضوعية والمبسطة عن الخدمات المقدمة لو
ويؤدي اإلعالن في حالة تسويق  .ىذه الخدمة المقدمة لدى العمالء واقتراحاتيم لتطويرىا

 :ويمكن تحديد ىذا الدور فيما يمي ،عن دوره في تسويق السمع نسبياً  مفاً تمخ الخدمات دوراً 
ل من طمب ىذه إضفاء القيمة واألىمية بتوضيح الفائدة المباشرة التي تعود عمى العمي  -1

 .الخدمة
التأكيد عمى جوانب التميز واالنفراد التي تتسم بيا الخدمة مقارنو بغيرىا من الخدمات   -2

 .المماثمة المنافسة
أن الخدمة ترتبط إلى خاصية  اً جابية عن المنظمة الخدمية استناديإخمق صوره ذىنية   -3

 .مقدميا ومكانتيا التسويقية ةبشخصيو اسم وسمع

إحداث توازن مستمر في الطمب عمى الخدمة لتفادي آثار عدم القابمية العمل عمى   -4
قناع العمالء بمداومة طمب الخدمة  .لمتخزين واحتماالت تذبذب الطمب وا 

 :أىمية اإلعالن االجتماعية -3
ن صعب قياسو عمى وجو التحديد في تييئة األذىان لمستوى  يماً م اإلعالن دوراً ؤدي ي وا 
ساعد عمى تنشيط حاجات المجتمع فأصبحت كماليات األمس يكما  ،من المعيشة عال  

ال شك أن اإلعالن وثيق الصمة بالمجتمع إذ يمثل عالقة ما بين بعض أفراده و  .ضروريات اليوم
فاإلعالن يتأثر  .نين و المرتقبين الحالييوعدد آخر من أفراد المجتمع المستيمك( المعمنين)

يتالءم مع ظرو  حياة الناس ومثميم وقيميم وعاداتيم بالمجتمع المحيط بو كما يؤثر فيو فيو 
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، ويمكن تتبع أىمية اإلعالن يؤثر كذلك في المجتمع بقدر ما ينشط بأسموب سميم أو غير سميمو 
  (16):االجتماعية في النقاط اآلتية

وفي سبيل  ،فيعمل عمى إقناع الناس بشراء سمع أو خدمات معينة :اإلعالن قوة تعميمية - أ
 .من قبل تعمموىاإقناعيم يستخدم الحجة والمنطق فيحمميم عمى تعمم أشياء لم يكونوا 

وأمثمة  ،االجتماعية بين أفراد المجتمعوسيمة لترويج المبادئ واألفكار  يستخدم اإلعالن  - ب
عالنية الوطنية وحمالت اإلذلك عديدة منيا الحمالت اإلعالنية عن النظافة والحمالت 

 ...واالستثمار وفير البريدصندوق ت
حيث ييسر ، اإلعالن عمى إتاحة فرص متكافئة لمختمف أفراد المجتمع و فئاتو يساعد  - ت

فرصة حصول كل منيم عمى و السمع والخدمات معو عمى المستيمكين والمتعاممين 
ومثال ذلك اإلعالن عن توفر السمع التموينية المستوردة عن طريق  ،نصيبو العادل منيا

 .شركات القطاع العام وكيفية حصول التجار عمى أنصبتيم منيا
يوفر عمييم الجيد المضني في البحث عن السمع ، عمى الفراد الحياةاإلعالن  ييسر  - ث

 .(17)والخدمات
تنظي   :ومن أمثمة ىذه العادات، جديدةاجتماعية اإلعالن عند الفراد عادات يغرس   - ج

بالفرشاة واستخدام معجون األسنان ليذا الغرض وغسل الشعر  وصباحاً  األسنان مساءً 
 .وىكذا يعمل اإلعالن عمى نشر عادات مفيدة بين الناس …بشامبو الشعر 

 ييسر كما ،اإلعالن في زيادة الدخل القومي وبالتالي في متوسط الدخل الفردي يسيم - ح

 ...الدولة تقدميا تيلا العامة الخدمات من االستفادة لمناس
نشر عمى الصعيد الدولي يعمل عمى حينما يف، اإلعالن بين الشعوب والمجتمعات يقرب - خ

ذلك ألنو ينقل بعضيا  ،التقريب بين المجتمعات المختمفة وتحقيق االتصال بين شعوبيا
 في الواحد المجتمع طبقات بين التقريب في اإلعالن يساىم مثمما ،إلى البعض اآلخر

 البعض لىإ بعضيا عادات ينقل ألنو ذلك شعوبيا، بين االتصال وتحقيق ذاتو، حد

 وأساليب النظر وجيات وينقل الدول بين األفضل الحياة أساليب ينشر كما األخر،

لمعمومات عن الصحة ونشر ا .(18)األمم بين الفنون و واآلداب العموم ونشر التفكير
 ...المتنوعةوالقضايا االجتماعية 
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  (19) :أىمية اإلعالن الثقافية -4

 أفكار تقديم شأنو من فاإلعالن والمعار ، الثقافة تشكيل في واضح أثر لإلعالن

 لدى أصالً  موجودة كانت أفكار تدعيم عمى ويعمل لمجميور، معروفة تكن لم جديدة

 يعمل خرآ جانب ومن بعينيا، وقيم معايير متقدي في البارز الدور ولو .آخر جميور

 لم التي السائل الصابون ثقافة مثل المجتمع في جديدة ثقافية ومعايير قيم تقديم عمى

 .بكثرة قبل من موجودة تكن
 وتدعيم تعزيز عممية في ميم دور -الدولي اإلعالن خاص نحو وعمى – لإلعالن

 في واضح نحو عمى استخدامو تم فقد والثقافات، الشعوب، بين الثقافي التبادل عممية

 شبكة وتوسع انتشارو  ظيور بعد ةصاخبو  الحضارات، بين الثقافي التبادل عممية

 و فراداأل عمى السمبي الثقافي الغزو أو الثقافية العولمة تأثير ننسى وال .االنترنت
 .عام كل الرائجة واأللوان الموضة ثقافة -المثال بيلس عمى–المجتمعات

  (20) :أىمية اإلعالن السياسية -5
 اإلعالم وسائل عبر اتالسياس نشرو  السياسية المبادئ لترويج أداة اإلعالن ديع

 وبرامجيم وسياساتيم أفكارىم تقديم عمى السياسيين المرشحين اإلعالن يساعد كما.المتنوعة

 نجاح في اً دور  ليا أن الخبراء ويؤكد إعالنية، أشكال معظميا في االنتخابية فالحمالت ،لمناخبين

 عبر لمواطنييا نجازاتياإ تقديم عمى الحكومات تعمد آخر جانب ومن .السياسيين المرشحين

 .ألدائيا الشعبي الدعم من مزيد عمى لحصولا في يساعدىا بما ،اإلعالم وسائل
 :أىمية اإلعالن اإلعالمية -6

عالن من وجية نظر المستيمك والشركة من خالل المعمومات التي يقدميا ىمية اإلأتزداد 
دى أنتاج بكميات ضخمة اإل فظيور ,وسيمة لممفاضمة بين السمع المنتجة والمعروضة دوالتي تع

مما خمق مشكمة ، مام المستيمكينأحجم الطمب وزيادة تشكيالت السمع  مىزيادة العرض ع ىلإ
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انعاللاث  خايعت األلصى كهٍت االعالو لطى َطخت أونٍت، دنٍم انخصًٍى واإلَخاج انفًُ، :عهً برغوث - 

 (.َطخت انكخروٍَت.)6ص ،1005 انعايت،غسة،
20

انعاللاث  دنٍم انخصًٍى واإلَخاج انفًُ،َطخت أونٍت،خايعت األلصى كهٍت االعالو لطى :برغوثعهً  

 (.َطخت انكخروٍَت.)6،ص1005انعايت،غسة،ضُت
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تاح الفرصة لمشركات في أالتطور التكنولوجي الذي  ىلإضافة ه السمع باإلالختيار بين ىذافي 
 .(21)يستطيع المستيمك بمفرده التمييز بينيا تقديم كم ىائل من السمع التي ال

 تؤدي عالماإل وسائل أن صحيح (22)واالتصال عالماإل وسائلل بالنسبة أىمية إلعالنول

 لكن بيا، إال اإلعالني النشاط يكتمل ال أنو لدرجة اإلعالنية، الرسائل نشر في ميماً  دوراً 

 سائر غرار عمى نفسيا واألىمية الحيز يشغل فيكاد ،منيا يتجزأ ال جزءاً  بدوره أصبح األخير

 يقرون الغربي العالم في اإلعالن خبراء و المعمنين أشير جعل بل األخرى، اإلعالمية موادىا

 من يايمكنّ  اإلعالمية، لموسيمة يمم دخل مصدر ناإلعال فيشكل "إعالن بدون إعالم ال:"نوأ

 الصحيفة من الواحدة النسخة بيع ثمن أن مثالً  المعرو  فمن المتزايدة، المالية األعباء مواجية

 من بد فال القراء، إمكانيات مع يتناسب منخفض بسعر تباع أنيا وبما إنتاجيا، كمفةت يغطي ال

 توسعف .واالتصال اإلعالم وسائل بقيةل بالنسبة ككذال وىو العجز، ىذا لسد اإلعالن قبول

 تذكر التي المدرسية كالكتب ،متعددة وجيات وسائط احتضنتو إذ ممحوظ بشكل اإلعالن مجال

 .(23) الوكاالت جدرانو  الرسائل، عمبو  التسميم، شاحناتو  التجارية العالمات بعض أحياناً 

 الخدمات فتقديم ،اإلعالنية الوسائل جميور قاعدة توسيع عمى اإلعالن يعمل ىذا وفوق

 والمجالت الصح  بعض أن حتى بيا، ىؤالء اىتمام من يزيد والمستيمكين لمبائعين الجميمة

 عمى كمياً  اعتماداً  عتمدي ياوبعض ،لإلعالنات الكاملب مخصصة إعالنية مالحق تصدر

 .(25()24)دخميا في اإلعالن

 :أىمية صناعة اإلعالن -7
وبالرغم من  ،كثر عناصر المزيج الترويجي تكمفةأ –حيان كثير من األفي  –عالن اإل دعي

ن العديد من أال إلشركات ا لمعظمعالني نفاق اإلصعوبة الحصول عمى البيانات الخاصة باإل
، تكالي  التسويق الكميةمن % 22إلى ن تصل أعالن يمكن ن تكالي  اإلإلى أشارت أالكتابات 

عالنية لتحقيق مالت والبرامج اإلحىمية التخطيط الفعال لمأمما يعطي مؤشرات وداللة عمى 
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 88.87 ص ،يرخع ضابكاإلعالٌ، : فرٌذ انصحٍيحًذ  - 
22

،خايعت اندسائر، (رٍرضانت ياخطخ)، ححهٍهٍت يمارَت دراضت وصفٍت -اإلعالٌ عبر االَخرٍَج :فُذو شً ربٍعت - 

 (.َطخت انكخروٍَت.) .47-46،ص1004-1005
23

 خايعت اندسائر، ،(رٍرضانت ياخطخ)-ححهٍهٍت يمارَت دراضت وصفٍت-اإلعالٌ عبر االَخرٍَج :فُذو شً ربٍعت - 

 (.َطخت انكخروٍَت.) .47-46،ص1004-1005
24

 .47-46،صيرخع ضابك -ارَتححهٍهٍت يم دراضت وصفٍت-اإلعالٌ عبر االَخرٍَج :فُذو شً ربٍعت - 
25

 .6ص انًرخع َفطه،:برغوث عهً - 
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مميار دوالر  444عن في جميع أنحاء العالم ، حيث يزيد اإلنفاق اإلعالني ىدا  الموضوعةاأل
ومن غير المعقول أن يترك ىذا اإلنفاق اليائل سدى أو يبقى عمى عتبات التجريب . (26)سنوياً 

جراء بحوث وتطبيقات متنوعةوالتخمين، بل يحتاج إلى دراسة  تقابل ىذا اإلنفاق ... وتحميل وا 
 .الضخم المرشح لمزيادة سنوياً 

 

  

                                                             
26

ًٌكٍ انحصول عهى يعهوياث عٍ االَفاق اإلعالًَ يٍ يوالع عهى شبكت اإلَخرَج، يثالً ياكاٌ  - 

 .www.mccann.comإرٌكطوٌ
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 :خالصة
 ال جزءاً  أصبحو  اليومية، حياتنا في كبيراً  حيزاً  تشغل التي األمور من اإلعالن أضحى 

 نما حيث ،الراىن عصرنا يشيدىا التي االتصاالت وثورة التكنولوجي التطور حركة من يتجزأ

 تطورهو  بروزه عمى وساعدت والتجارية واالقتصادية االجتماعية العالقات تطور مع اإلعالن

 صعوبة من زاد مما التنوع شديدة المتاحة السمعية التشكيمة وأصبحت كثيرة، عوامل

 .(27)االختيار
 سموكو، و المرء وعي في تأثيرال عمى قدرتو سياق في اإلعالن أىمية دراسة وتأتي 

 ...والسياسية والثقافية واالجتماعية منيا االقتصادية الحياة مناحي مختم  ليشمل تأثيره متدوي

  ...عالماإل وسائل مختم  عمى تأثيره إلى إضافة

  
====== 
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 ،، يرخع ضابك حطبٍماث.َظرٌاث.أضص-انخداري انخروٌح واإلعالٌ :بشٍر عباش انعالق وعهً يحًذ ربابعت - 

 .239ص
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 وظائف اإلعالن

 :مقدمة

والمستيمك  إذ يعاون المنتج عمى تعريف المستيمك ،باألشياءإلعالن فن التعريف يعد ا
 فيو. ، كما يعاون المستيمك في التعرف عمى حاجاتو وكيفية إشباعيااتوأو خدم وبسمعالمرتقب 

المرئية أو المطبوعة أو مختمف نواحي النشاط التي تؤدي إلى نشر أو إذاعة الرسائل اإلعالنية 
مى تقبل حثو عالمسموعة عمى الجميور بغرض حثو عمى شراء سمع أو خدمات، أو من أجل 

يمكن بصفة عامة وفق ىذا المعنى و . عمى نحو إيجابي أو منشآت معمن عنياأفكار أو أشخاص 
مجموعة وظائف، منيا عام ومنيا رئيسي ومنيا بحسب أطرف العممية أن نحدد لإلعالن 

اإلعالنية، وتعد ىذه الوحدة استكمااًل لما تناولناه في الوحدة السابقة ألن األىمية تعكس ضمنًا 
 .في األىمية، فال يمكن العزل التام بين األىمية والوظائف لوظائف مضمرةواًا، يوظائف

 :الوظائف العامة لإلعالن

، وبعد أن وألسرتو فقط ما يكفي لسد حاجاتو ينتج كل منيم لنفسوسابق الكان الناس في 
لمناس عالقات اجتماعية بالمصاىرة والزواج والتعارف، فصار لإلنسان مجتمع أصبح تقدم الزمن 

بعضو مصالح معينة، وبدأ الفرد يتبادل المنافع مع ىذا المجتمع، يعطي لغيره ما صغير تربطو ب
لكل شخص استعدادات ومواىب أن  وعندما تبين .يزيد عن حاجتو ويأخذ منو ما يفيض عنو

خاصة في القيام بعمل معين، بدأ يتخصص فيو فينتج ما يجيده بأقصى طاقاتو ويتبادل إنتاجو 
شباع الحاجات عن طريق المبادلة مع اآلخرين، وبذلك بدأ   .(المقايضة)البيع والشراء وا 

كل مجتمع في أعمال معينة تحكمو في ذلك البيئة بظروفيا تخصص وتطور األمر ف
من المنتجات تتناسب مع ما يتوفر  ئ لكل منيا أن تنتج أنوعاً ي  ، ثم تكونت الدول التي ىُ مختمفةال

مكانات، وكان من نتيجة ىذا التخصص أن ارتفع مستوى اإلنتاج في كل منيا مع إلدييا من 
وبمغ التخصص مداه داخل الدولة الواحدة فصار لكل فرد فييا عممو  .نفقاتالخفض نسبي في 

، مما أوجد نوعا من المنافسة وتشابيياالمحدد الذي يتقنو، األمر الذي أدى إلى تنوع المنتجات 
 .يل بين مختمف المنتجاتضاألسواق عمى أساس التف في عرض اإلنتاج في
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قبل أن يظير نظام التخصص وتقسيم  -وكانت المنافسة خالل القرن الثامن عشر 
 :تقوم عمى أساسين –بشكمو العممي  العمل

أن يحسن من إنتاجو فيختار لو الخامات الجيدة  نتجٍ ، فيحاول كل مُ المنافسة في الصنف -1
 .والعمال الميرة

من خالل نتج يحاول أن يزيد عدد عمالء سمعتو فكان كل مُ  ،البيع المنافسة في سعر -2
 .ض سعر بيعيايخفت

وبالتدريج أدى ىذا األمر إلى تقميل الفروق بين المتنافسين سواء من حيث الجودة في 
اإلنتاج أو من حيث األسعار، فصار لكل سمعة معايير نموذجية تكاد تتوفر في كل نوع منيا 

السواء، كما انخفضت األسعار إلى أن صارت قريبة من التكاليف بحيث لم يعد بين سعر عمى 
ليذا وجد الزراع والصناع والتجار أنفسيم في حاجة إلى . البيع وسعر التكمفة إال ربح معقول

لمتنافس في جودة اإلنتاج أو في  واسعاً  مجاالً  توسيع آفاق توزيع سمعيم أو خدماتيم، ولم يجدواً 
ر البيع، فتوجيوا نحو تعريف أكبر عدد ممكن من الناس بخواص منتجاتيم ومقدرتيا عمى أسعا

نتجين والمتعاممين في نت المُ إشباع حاجات المستيمكين، وكان اإلعالن ىو الوسيمة التي مكّ 
 .ونفقاتووقت السمع والخدمات من توسيع قاعدة المستيمكين بأكبر قدر من الكفاية وأقل جيد 

لى ذلك، كان من آثار التقدم الصناعي وكثرة االختراعات التي تيدف إلى باإلضافة إ
تيسير الحياة، أن عمل المنتجون عمى اكتشاف استعماالت جديدة لسمعيم، واحتاج األمر إلى 
تعريف الجميور بتمك االستعماالت وآثارىا في إشباع حاجاتيم المادية والنفسية، فكان ضروريًا 

نحو  معالن لتعميم الجميور ما استجد من خصائص لسمعيم، وإلرشادىأن يستخدم المنتجون اإل
خبارى ذا كانت ميمة اإلعالن . بالمعمومات الالزمة عنيا مكيفية الحصول عمى تمك السمع وا  ىذا وا 

تتغير عاداتو و تعريف الجميور بحاجاتو وكيفية إشباعيا، فإن ىذا الجميور يتغير مع الزمن، 
تاج معو المنتجون إلى المحافظة عمى استمرار عادات الشراء لدى وتقاليده، األمر الذي يح

الجميور، كما يتغير تعداده بإضافة أجيال جديدة منو لم تكن ضمن المستيمكين التقميديين لمسمع، 
في النشاط اإلعالني لممنتجين ليعوضوا النقص الذي يحدث نتيجة  األمر الذي يقتضي استمراراً 

انتقاليم من أماكن معيشتيم أو لتغير ظروف حياتيم، وليعمموا  لوفاة بعض الناس أو بسبب
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األجيال الجديدة ممن زادت أعمارىم فبمغوا السن الذي يضعيم ضمن المستيمكين المرتقبين لمسمع 
 .والخدمات

 : رئيسيةوظائف اإلعالن ال

تزيد من نشاطات التطوير ورفع وظيفتو حد مرتكزات عمميات التسويق فأاإلعالن يعد 
ؤديو ىذه الوظيفة من منافع مادية وخدمات تمستوى معيشة المواطنين، وذلك من خالل ما 

 (1) :تيتوجييية وثقافية تتمثل باآل

 و الخدمات التي يقوم بياأالمرتقبين بالمنتجات المستيمكين و تعريف مجموعات المستيمكين  -أوالً 
ر و دراك جميإالمشروع ويقدميا، وكذلك خصائصيا ومميزاتيا بيدف تحقيق درجة كافية من 

ومثال  ،حول فكرة أو خدمةنشر معمومات وكذلك  .(2)المشروعوخدمات المستيمكين لمنتجات 
و اتخاذ إجراءات معينو تستيدف إعالم أذلك إذا ما كانت الحكومة بصدد إصدار تشريع جديد 

 .لسمع والخدماتعمى االطمب المحتمل إلى زيادة ، بما يؤدي المواطنين بيا

السمع أو شراء عمى يم حث المستيمكين وتشجيعو  يماىتمام ةثار ن، وا  جذب انتباه المتمقي -ثانياً 
ثارة حواسيم ودفعيم لمقيام بعممية الشراءتبني   .(1)الخدمات عن طريق تحويل انتباىيم وا 

، المعمن عنياأو الخدمة أو األفكار نحو السمعة  نالمتمقيو تطوير الرغبة لدى أخمق  -ثالثاً 
 .الخدمات وىم بحالة من الرضا الذىني والنفسيالسمع و لتقبل تمك  تييئة المستيمكين نفسياً و 

  .المعمن عنيار افكاأل الخدمات أو أوالسمع أو تبني بشراء  نقناع المتمقيإ -رابعاً 

قي إلى تمالخدمة أو توجيو المالحصول عمى إلى مكان شراء السمعة أو  نإرشاد المتمقي -خامساً 
 .ةأعمال معين

                                                             
1
ص ،1002، دار وائل للطباعة والنشر والتوزيع : ،دمشقاألصول العلمية للتسويق المصرفي: ناجي معال - 

172. 
2

 -  CONCEPT OF ADVERTISING:From WikiEducatorJoin our WikiEducator 
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تنشيط حركة االقتصاد و ، و خدماتوأسيام في زيادة الطمب عمى منتجات المشروع اإل -سادساً 
تحسين وتطوير ، وكذلك (3)عالن لتحقيق المزيد من النجاح والتقدمزيادة استخدام اإلو  ،واإلنتاج

 .المنتجات

وظيفة تعميمية تسيم في تغيير من لو لما  ،غرس عادات وتقاليد جديدة بين أفراد المجتمع -سابعاً 
 .(4)(السياسية ,التسويقية ,السموكية,التربوية ,الثقافية ,االجتماعية) سموك المستيمكين واتجاىاتيم

صحية واجتماعية يؤثر اإلعالن عمى حياة الجميور ويزيد من ثقافتيم وذلك بتعميميم عادات كما 
أو خدمات معينة، مثل تعميم الناس كيف يحافظون عمى صحتيم،  من خالل أىمية اقتنائيم سمعاً 

 .و استثمار مدخراتيم، وكيف يرتفعون بمستواىم العممي والثقافي

من  خمق الطمب األساسي لفئة المنتج بدالً تكمن في عالن ىناك خاصية طبيعية لإل -ثامناً 
الضغط عمى اسم العالمة ؤدي إلى ويعتقد أن اإلعالن عن المنتج يجب أن ت .تجاريةالعالمة ال

 .ليا الوالءيشجع عمى التجارية و  ةخمق صورة العالمبعالن فيسيم اإل .(5)التجارية

تشابو ت، الكثير من المنتجات في السوقفثمة  ة،نافسعن المنتجات المتمييز المنتجات  -تاسعاً 
، الحث عمى استخدام المنتج، و واحدة لتوصيل معمومات المنتجوتتنافس في سوق فيما بينيا 
خرى عندما يزداد الطمب في السوق لزيادة منتج طاق توزيعو عمى حساب المنتجات األوتوسيع ن

لى الناس وتفضيميم لمعالمة التجارية واالبتعاد عن باقي إلبيعو  معين من قبل التجار
 .(6)المنتجات

الصناعي والوسطاء و  يمكتعريف المستو  .احتياجاىمفي اختيار يساعد اإلعالن الجميور  -عاشراً 
بسمع أو خدمات المنشأة سواء كان ذلك بما يتعمق بخصائصيا أو طرق ومجاالت استعماالتيا أو 

ر المستيمكين و أماكن توزيعيا، وأسعار بيعيا، وبذلك تساىم ىذه الوظيفة في تعريف جمي
والخدمات المتاحة في القطر، وخصائص كل سمعة ومزاياىا األمر الذي ييسر بمجموعات السمع 

 .أرخص األسعارأسرع وقت و عمييم الحصول عمى السمع التي يحتاجونيا بأسيل الطرق و 
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 : وظائف اإلعالن الثانوية

  :أىمياوىناك حاالت أخرى يستخدم فييا اإلعالن لتحقيق أغراض أخرى 
لمعالقات العامة تستيدف تنمية معمومات أفضل عن المنظمة  ةاإلعالن جزء من حمم  -2

 .وعن نشاطاتيا وتحقيق مزيد من القبول ليا في المجتمع
قدم العنيد، فيو ي لو الدعم المعنوي في مواجية الزبون دماإلعالن البائع ويقيشجع   -1

 .جر والزبائنامبائع، والتل اتعن السمع أو الخدم ةمعمومات ضروري
حدى إنيم يعممون في أداريين خمق شعور لدى المسؤولين التنفيذيين والموظفين اإل  -3

حسين موقع العاممين في فيو يساعد الشركة عمى ت، الجميورالتي يستجيب ليا الشركات 
  .الشركة نفسياً 

كي اإلعالن إن تم عمى نحو نزيو الحراك االقتصادي ويدفع المصنع والتاجر عمى يز   -4
جات والخدمات التي يقدميا لمجميور، بما يحسن من نوعية حياة رفع جودة المنت

 .المستيمكين
يوفر اإلعالن وقت وجيد وربما يقمص مصروفات المستيمكين جراء البحث عن السمع   -5

  ...وأمكنتيا وطرق استخداميا

 ( 7):وظائف اإلعالن بالنسبة ألطراف العممية اإلعالنية

 :جماليا في اآلتييمكن إو اإلعالن بالنسبة لألطراف المستفيدة من اإلعالن، وظائف  دتتعد

دية الوظائف أعالن بتيقوم اإل( 9)(8) :(نالمصّنعي)نتجين وظائف اإلعالن لمم -ولا أ

 :التالية لممنتج

سمع والخدمات التي تقدميا المؤسسة الب (الحاليين والمرتقبين)تعريف المستيمكين  -
 .يذه السمع والخدماتمعرفة الجميور بوخصائصيا ومميزاتيا بيدف تحقيق درجة كافية من 

فيو يعرف المستيمك ,عالن حمقة وصل بين المنتج والمستيمك وفي ىذا المجال يكون اإل
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ن يعرف أنتج بما لدى المنتج من سمع وخدمات، ثم من خالل التغذية العكسية يستطيع الم
 .ليو المستيمكإيحتاج  ما

ير حجم يعالن لتغمى السمع والخدمات حيث يستخدم اإلسيام في زيادة وتنشيط الطمب عاإل -
 .لى زيادة حجم المبيعاتإجمالي عمى السمع مما يؤدي الطمب اإل

عدد من المستيمكين أكبر جتذاب ، اللى زيادة المنافسة بين المنتجينإعالن يؤدي اإل
المرتقبين عن طريق توفير الكميات وفق سياسات تنويع وتشكيل وتطوير المنتجات بما 

استخدام  ىلإن ىذا يقود أمما الشك فيو  ,يتناسب مع حاجات ورغبات المستيمكين 
فيقبمون عمى  ,مستوى العامالنتاج والتطوير الصناعي عمى ساليب الحديثة في اإلاأل

 .عارىا وتقديم عروض أفضل لمسوقتحسين نوع المنتجات والخدمات وأس

 .يساعد اإلعالن في إدخال سمع جديدة إلى األسواق -

 .األرباحوبالتالي زيادة  ،اإلنتاجالمساىمة في زيادة المبيعات والتي تساعد بدورىا عمى زيادة  -
يا تصريف، من خالل لمتمف والتقادم ةعرضمالسمع والمنتجات المن ص تخمفي الالمساعدة  -

 .المنتجات التي لم تمق رواجاً وكذلك تصريف 
 .التوزيع منافذ فيمبيعات رجال ال عمى دجيالو  عبءالتخفيف  -
نما عن الُمنِتج , يساعد اإلعالن في خمق فكرة وسمعة جيدة ليس فقط عن الُمنتجات - وا 

 .لُمصن ععالن عند الناس ارتياحًا اتجاه اوبيذه الطريقة يولد اإل, والُمعِمن أيضاً 

حيث يكون السعر الُمغري , التجزئة والصيانة عن طريق اإلعالنيمكن نشر أسعار  -
 .إستراتيجية ترويجية

 .يساعد اإلعالن في تكوين اتصال مباشر بين الُمصن ع والزبائن -

حيث يحفظ ىذا الُمنَتج من التقمبات المناخية , يؤدي اإلعالن إلى تمييد الطمب عمى الُمنَتج -
 .عبر اكتشاف طرق جديدة الستعمالو

وىكذا تنخفض النفقات , خفض التكمفة في كل وحدة مبيع بسبب مقدار المبيعات المتزايدتن -
 .العامة نظرًا إلنتاج كميات كبيرة وبيعيا

تجار دية الوظائف التالية لأعالن بتيقوم اإل :لتجار الجممةوظائف اإلعالن  -ثانياا 

 :الجممة
 -  نوعية ىذا الُمنَتج وجودتوإمكانية بيع الُمنَتج بسيولة حيث يدرك المستيمكون. 
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 -  يزيد اإلعالن معدل مبيعات مخزون التجار من البضائع حيث يتم خمق الطمب عمييا
 .مسبقًا عن طريق اإلعالنات

 - تنشط اإلعالنات حركة البيع في األسواق. 

 -  فيم , يتشارك تجار الجممة بالسمعة الحسنة التي أوجدىا ليم اإلعالن عمى حد سواء
 .تاجون إلنفاق أي شيء لإلعالن عن ُمنَتج تم الترويج لو بشكل جيد مسبقاً اآلن ال يح

 - يكفل اإلعالن بيعًا أكثر اقتصادًا حيث يسيم في تخفيض النفقات العامة لمبيع. 

 - ُيَمك ن اإلعالن التجار من الحصول عمى معمومات الُمنَتج. 

دية الوظائف التالية أبت عالنيقوم اإل (10):وظائف اإلعالن بالنسبة لمباعة – ثالثاا 
 :باعة وتجار التجزئةلم

 .رباحثم مضاعفة األ لى المتجر ومنإاجتذاب العمالء  -
 .ذىانيمأالمستيمكون لممحل في  يجابية التي يحمميابناء شيرة المحل وتعزيز الصورة اإل -

تصبح عممية عرض الُمنَتج سيمة ومريحة، حيث يكون المصنعون قد أعمنوا مسبقًا عن  -
 .وقدموا معمومات لمزبائن عن نوعيتيا وجودتيا بضائعيم

مما يسيم في ,ُيَعد اإلعالن ضروريًا إلعداد خمفية لمبائع من أجل بدء عممو بشكل فعال  -
 .تخفيض جيود البيع

أصبحت العالقة مع المستيمك عن طريق البائع عالقة دائمة , من خالل اإلعالن الفّعال -
 .ام الزبون عمى جودة وسعر الُمنَتجألنو ُيفَترض أن ينَصبَّ اىتم

 .ُيمكن لمبائع أن ُيقّدر فعالية اإلعالن عندما يصبح لديو عالقات مباشرة مع الزبائن -

دية الوظائف أعالن بتيقوم اإل (11):وظائف اإلعالن بالنسبة لممستهمكين – رابعاا 
 :مستيمكينالتالية لم

من خالل توافر المعمومات والبيانات عن أو الخدمات سييل ميمة االختيار بين السمع ت -
يتيح لمزبائن الفرصة و  .الشرائية متيرابما يتناسب مع قدوالخدمات، و مزايا ومواصفات السمع 

 .في المقارنة بين مزايا وعيوب مختمف المنتجات البديمة
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ربما يكون اإلعالن ىو الوسيمة الوحيدة التي يستطيع العمالء من خالليا معرفة  -
 .ات الجديدة والمتنوعة لمُمنَتجاالستخدام

م السمع والخدمات التي ترضي الحاجات والرغبات االستيالكية المختمفة يقدتعالن يحاول اإل -
 .واالستجابة ليا

حيث يتم إبالغ والخدمات وكيفية الحصول عمييا، تحديد زمان ومكان توافر السمع  -
 .إلييا وقت الحاجةخدمة المستيمك بمكان وزمان وجود السمعة أو ال

 .المعمن عنيا الخدماتتبني السمع أو شراء حث المستيمكين المرتقبين عمى  -
ذواقيم أعالن وسيمة فعالة لتثقيف وتعميم المستيمكين بما يرفع من مستوى اإل دعي -

 .االستيالكية
 .تييئة المستيمكين إلى تقبل السمع أو الخدمات أو األفكار أو األشخاص أو المنشآت -
بميارات مفيدة حيث يتم تقديم نصائح تتمثل في تجنيب المستيمك متاعب تزويد المستيمك  -

 .كثيرة
موصول تجو رجال األعمال لاوقد  ،نماط الحياتية لممستيمكينعالن عمى تطوير األيساعد اإل -

تصرفات المستيمكين ودوافعيم، واقتنع الكثيرون بأن األفراد كونيم دراسة وتتبع إلى 
أن جميع قيقة والح .في تصرفاتيم كبيرٌ  مبيئة والمجتمع تأثيرٌ اجتماعيين بطبعيم، سيكون ل

البد أن  ،مثالً من نوع محدد فشراء سيارة  ،العوامل السابقة مجتمعة تكون سموك المستيمك
يكون وفق دراسة اقتصادية تناسب طبقة اجتماعية معينة، وىي تمبي حاجات نفسية أخرى 

 .وىكذا
عالن من المنافسة بين المنتجين مما يحفزىم عمى محاولة رفع مستوى جودة اإليزيد  -

 .بحيث يكون المستفيد النيائي من كل ىذه الجيود المستيمك اسعارىأمنتجاتيم، وتخفيض 

يساعد اإلعالن عمى االستغناء عن الوسطاء عن طريق إيجاد اتصال مباشر بين المنتجين  -
 .بائن شراء البضائع بسعر أرخصاألمر الذي يوفر لمز , والمستيمكين

دية أعالن بتيقوم اإل (12) :وظائف اإلعالن بالنسبة لمجمهور العام – خامساا 

 :لمجميور العام الوظائف التالية
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 -  يحصل من اإلعالن عمى معمومات جديدة عن سمعة أو خدمة أو فكرة جديدة، تعاونو
 .اتخاذ قرار الشراء في

 -  يساعد اإلعالن عمى زيادة حرية المستيمك في اختيار السمع وذلك عن طريق اتباع
سياسة تمييز السمع التي تشبع بعض رغبات المستيمك الذي عادة ما يقبل األصناف 

 .التي توافقو ويرفض األصناف األخرى

 - تقدم فال, فيو جوىريًا شكل من أشكال التعميم, اإلعالن بشكل عام ذو طبيعة تثقيفية
 .الحضاري يعتمد عمى الثقافة

 - مما يخمق فرص عمل لمجميور في وظائف , يؤدي اإلعالن إلى إنتاج واسع النطاق
 .متعددة بشكل مباشر أو غير مباشر، كما يكفل اإلعالن فرص عمل لمفنيين والمينيين

 - في خمق المزيد من الطمبات وكذلك الرضا عن مستوى  ةيستيل اإلعالن عمم
جعل اإلعالن استخدام االختراعات الحديثة مثل السيارات , فعمى سبيل المثالالمعيشة، 

 .وأجيزة الراديو واألدوات المنزلية أكثر شعبية وعالمية

 -  يشرح اإلعالن المستمر أسموب الحياة وسموك الناس كما أنو دليل البعض لمحياة في
 .المستقبل

 :اإلعالميةوظائف اإلعالن بالنسبة لموسيمة  -سادساا 
خطة اإلعالنية وتحديد مخصصاتيا، تقوم باتخاذ قرارات البعد أن تنتيي اإلدارة من وضع 

اإلعالنية المختمفة، التي تيدف إلى اإلعالمية و بكيفية توزيع ىذه المخصصات عمى الوسائل 
كمفة توصيل الرسائل اإلعالنية إلى أكبر عدد ممكن من المستيمكين الحاليين والمرتقبين بأقل ت

 .ممكنة وفي الوقت المالئم والمكان المناسب

ولم يكن لوسائل اإلعالم أن تصبح شعبية إلى ىذا الحد لو لم تكن تحتوي عمى إعالنات 
, حيث ال يمكن االستمرار في اإلنتاج اإلعالمي بتكاليفو المرتفعة إال في حال تم نشر اإلعالنات

يسيم في تحمل الجزء األكبر من مصروفاتيا بما فاإلعالن يدعم وسائل اإلعالم عمى اختالفيا، و 
 .يمكنيا من األداء الجيد وتحسين خدماتيا إلرضاء جميورىا
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 :خالصة

ما ذكرناه في الفصل السابق عن أىمية اإلعالن، وتتعدد لإلعالن وظائف عديدة تكمل  
بالنسبة أىمية اإلعالن بين وظائف عامة، ورئيسية، وثانوية، فضاًل عن وظائف اإلعالن 

ومستمك وجميور عام، فضاًل  لألطراف المشاركة في العممية اإلعالنية من منتج وتاجر وبائع
 .عن وظائف اإلعالن بالنسبة لموسائل اإلعالمية
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 الخامسة التعميمية الوحدة 

 أنواع اإلعالنات
 :التعميميةاألىداف 

 :تيدف ىذه الوحدة لتحقيق األغراض التالية
 .بأنواع اإلعالنات بعامةتعريف الطالب   -1

 .التعرف عمى أنواع اإلعالنات بحسب وظائفيا التسويقية  -2

 .من وجية النظر البيعية أنواع اإلعالنات عمى التعرف  -3

 .نطاق الجغرافيأنواع اإلعالنات بحسب ال عمى التعرف -4

 .جميور المستيدفأنواع اإلعالنات بحسب العمى التعرف  -5

 .طبيعة الرسالة اإلعالنية وأغراضياأنواع اإلعالنات بحسب عمى التعرف  -6

 .دوافع التي ييدف اإلعالن إلى إثارتياأنواع اإلعالنات بحسب العمى التعرف  -7

 .طمبب الأنواع اإلعالنات بحسعمى التعرف  -8

 .دورة حياة المنتجأنواع اإلعالنات بحسب عمى التعرف  -9

 .وسيمة اإلعالنيةأنواع اإلعالنات بحسب العمى التعرف  -11

 .األنشطة شبو اإلعالنية  معرفة -11
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 أنواع اإلعالنات

 :مقدمة

أن نتعرف عمى األنواع المختمفة من اإلعالن حيث يؤدي كل نوع  من الميم
. ير ألىداف غيره من أنواع اإلعالنمختمفة أو يساعد عمى تحقيق ىدف مغا وظيفة

ويفيد فيم  ات،اإلعالنأو تصنيف وتختمف المعايير التي يمكن استخداميا في تقسيم 
ويسيم في ترشيد  ،كبير اإلعالني عمى نحونجاح العمل  تصنيف اإلعالنات في

لتسويق المنتجات مميزة الوسائل ، وتحديد الاإلنفاق في مجال اإلعالن والتسويق
 .والخدمات

تحقيق الفعالية أن تصنيف اإلعالنات بحسب معايير محددة تسيم في كما 
 لى ىذه الغايةإداء التسويقي والوصول متجددة وباستمرار لمستوى األ لالرتقاء بصورة

 ،عالنية دقيقةإتخاذ قرارات وبالتالي ا ،رساء قواعد التخطيط والتنظيمإ من خالل
 :ويمكن تقسيم اإلعالنات وفق عدة معايير ندرجيا في اآلتي

 :هابحسب الهدف من اتاإلعالنأنواع  -أواًل 

معينددة أو خدمددة مددن سددمعة أو خدددمات قدد ييدددف اإلعددالن إلددى تددرويج مبيعدات 
 :نوعين رئيسيينإلى  اتنقسم اإلعالنتوفي ىذه الحالة 

حيث ييددف إلدى تدرويج مبيعدات سدمعة أو مندتج بغدض النظدر عدن  :إعالن أولي  -1
مثال ذلك الحممدة اإلعالنيدة التدي قدام بيدا اتحداد تجدار  ،(ةماركال)عالمة التجارية ال

الشدداي فددي وقددت مددن األوقددات لتددرويج شددرب الشدداي وكانددت الحممددة تددتمخص فددي 
ال مثددو . محددددة (ماركددات)عالمددات تجاريددة دون ذكددر أي " الشدداي مددنعش"شددعار 

المبسدتر حميدب مجموعدة مدن منتجدي األلبدان إلدى تدرويج شدرب ال تآخر حين ىددف
معيندة فدي اإلعدالن، فدي تمدك الحالدة فداإلعالن ينصدب عالمدات تجاريدة دون ذكدر 
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وىدذا الندوع مدن اإلعالندات يناسدب  .عالمتيدا التجاريدةدون مدن عمى السدمعة ذاتيدا 
المنتجددات والخدددمات المسددتحدثة أو السددمع والخدددمات التددي طددرأ عمددى اسددتخداميا 

 .شيئًا جديداً 
 وذلك حين ييدف اإلعالن إلى التأثير عمى المستيمك لشدراء أو :إعالن اختياري  -2

كحدددث المسدددتيمك عمدددى شدددراء )، معيندددة دون غيرىددداعالمدددة تجاريدددة اسدددتخدام  تبندددي
وىددددذا النددددوع مددددن اإلعالنددددات يناسددددب السددددمع ( ي أو الحميددددب مددددن نددددوع معددددينالشددددا

والخدمات التدي انتشدر اسدتخداميا، وظيدرت عالمدات تجاريدة متعدددة متنافسدة فدي 
 . السوق، ورغبة المعمنين عمى تأكيد جودة عالمة تجارية محددة
أو بحسب وظائفها وثمة تصنيف آخر لإلعالنات بحسب الهدف منها 

 (1):إلىاإلعالنات قسم حيث تالتسويقية 

-ىو نوع يتعمق بتسويق السمع الجديدة التي لم يكن ليا وجود  :عالن التعميمياإل  -1
في السوق من قبل، وظيفة ىذا النوع من اإلعالنات إعالم الجميور عن خصائص 
السمع الجديدة، أو السمع المعروفة في السوق، واستحدثت ليا استخدامات جديدة لم 

وفي ىذا النوع من اإلعالنات يحرص المعمن أن تشتمل  لممستيمكين، تكن معروفة
( موضوع اإلعالن)خصائص السمع والخدمات  الرسالة اإلعالنية معمومات عن

وطرق استخدميا عند اقتنائيا، وكيفية  وكيفية االستفادة من مزاياىا, المعمن عنيا
 .اوصيانتي .(2)استعماليا والحصول عمييا

ىو نوع يتعمق بالسمع أو الخدمات أو األفكار المعروفة  :رشاديعالن اإل اإل  -2
وظيفة ىذا النوع من اإلعالنات , لمجميور والتي ال يعرف الناس عنيا حقائق كثيرة

إخبار الجميور بالمعمومات التي تيسر ليم الحصول عمى السمع بأقل جيد وأقصر 
                                                             

1
 -  CONCEPT OF ADVERTISING:From WikiEducatorJoin our WikiEducator 

discussion, group or Register now for free skills training. 

http://wikieducator.org/CONCEPT_OF_ADVERTISING~~V 

2
 ..15ص ،5991, الشركت العربيت للنشر والتىزيع: القاهرة ,عالن اإل: هناء عبد الحليم سعيد - 
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قتنائيا و الخدمة المراد اأمثل لمسمعة رشاد المستيمكين لالستخدام األإليدف يوقت، و 
فصح بدقة عن الوكالء عمى المعمن في ىذا النوع من اإلعالنات أن يو أو تبنييا، 

وكيفية  ,و الحاجةألييم بمسؤولية شرح كيفية استخدام السمع، إالمعتمدين الذين يعيد 
ثناء ي أفبعد عممية الشراء و يقدمونيا ىي مجموعة الخدمات التي  االتصال بيم وما

خدماتيم من عن كيفية االستفادة  فضالً  ،مرحمة االستفادة من ىذه السمع والخدمات
 .(3)في مرحل الصيانة

يتعمق بسمع أو خدمات أو أفكار أو نوع من اإلعالنات  ىو :اإلعالن التذكيري  -3
بيا  الجميورمعروفة بطبيعتيا ومعروفة خصائصيا لمجميور بقصد تذكير  منشآت

، وفوق ذلك لممحافظة عمى موقع السمعة أو النسيان لدى الجميورعادة مقاومة و 
يجاد نوع من االنتماء بين إلذلك مر يتعدى األوقد .الخدمة في مكانتيا في السوق،

العصر الذي  نأالسيما و ,السمع ومستيمكييا حرصا عمى استمرارية شراء ىذه السمعة 
اذج السمعية الواحدة ولذلك ن يشيد تطورات متالحقة في مجال تعدد النمعيشو اآلن

 .عالنات تذكيرية مستمرةإالبد من وجود 
يعمل عمى تقوية صناعة أي نوع من نوع من اإلعالنات ىو  :اإلعالن اإلعالمي  -4

مجميور لوذلك بتقديم بيانات ، إحدى المنشآتتعزيز وجود السمع أو الخدمات أو 
مما يبعث ، بينيم وبين المنتجىا أو إذاعتيا بين األفراد إلى تقوية الصمة يؤدي نشر 

 .ساليب العالقات العامةأسموب من أوىو  ،في نفوس المستيمكين الثقة
يعمل ىذا النوع في الوقت الذي يوجد فيو مجموعة سمع متنافسة  :عالن التنافسياإل  -5

ن يكون أ وجبوكذلك السمع الجديدة التي تريد المنافسة في السوق لكن ىذا النوع ي
سمع وخدمات متكافئة في النوع ومتساوية مع بعضيا من حيث التنافس بين 

 ة خاصة تتفوقي، وينفرد ما ىو معمن عنو بميزة بيعالخصائص واالستعمال والثمن
                                                             

3
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ف أو يكون في السعر أو الكمية أو التغم، كأن تعمى السمع أو الخدمات األخرى
النسبة لمسمع فييدف اإلعالن إلى إبراز خصائص السمعة ب ...األلوان أو التوصيل

المنافسة لحث المستيمك األخير أو المشتري الصناعي عمى تفضيميا عمى السمع 
لى تفضيل التعامل مع متجر معين دون المتاجر المنافسة نجاح ويتوقف  .األخرى وا 

ييئ ليم في التغمب ىذا النوع من اإلعالن عمى ما ينفقو المعمنون من أموال مما ي  
األفكار الجديدة المبتكرة في الرسائل اإلعالنية المنشورة إلى جانب  ،عمى المنافسين

 .أكثر من الجميور المذاعة والتي تمقى قبوالً  وأ

 :من وجهة النظر البيعية اتاإلعالن أنواع -ثانياً 

 :سيينين رئالنات بحسب ىذا التصنيف إلى نوعيتنقسم اإلع
كما ينقسم ىذا النوع من اإلعالنات إلى عدة أنواع يمكن  :إعالنات تجارية - أ

 :نواع التاليةإجماليا في األ
 وي طمق أيضًا عمى ىذا النوع National Advertising اإلعالن القومي  -1

Brand – Name Ad  ويركز اإلعالن القومي عمى السمع التي تباع في
المتاجر، والتركيز ىنا يكون عمى السمع بذاتيا وليس عمى المكان الذي تباع 

 . فيو
وقد ي طمق عمى ىذا النوع اإلعالن Retail Ad إعالنات تجارة التجزئة -2

ويستيدف التوصل إلى العميل المحتمل لمتجر معين،  Local Ad المحمي
 .النوع عادًة ذكر اسم السمعة وعالمتيا التجاريةويتضمن ىذا 

موجو إلى الوىذا اإلعالن Public Trade Ad اإلعالن التجاري العام  -3
تجار التجزئة وتجار الجممة والوسطاء، فيم العمالء بالنسبة لو، وىم يشترون 

وبداًل من التركيز عمى منافع السمعة، . السمع بغرض إعادة بيعيا لآلخرين
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اإلعالن التجاري يركز عمى الربح الذي يمكن أن يحققو التاجر أو فإن ىذا 
 .الوسيط من شراء أو تخزين السمعة

وقد ي طمق عمييا أيضًا إعالنات Mail – Order Ad إعالنات البريد  -4
حيث ت طمب السمعة عن طريق  Direct Marketing Ad التسويق المباشر

، وتصل السمعة لممستيمك أيضًا تأو التمفزيون أو اإلنترنالبريد أو التميفون 
 .عن طريق البريد أو بوسيمة نقل أخرى

ىذه اإلعالنات تكون موجية ألصحاب : Industrial Ad اإلعالن المهني  -5
مثال , المينة الواحدة حيث يقدم ليم معمومات عن السمع التي يستخدمونيا

ويركز  .(الفئات الخاصة_ الصناع _ رجال األعمال _ األطباء )ذلك 
 ...عمى المنافع التي يحققيا المشتري ،اإلعالن الميني

ويتعمق بالسمع أو الخدمات التي تباع  :أو الفني –اإلعالن الصناعي   -6
التي تباع إلى المتعاممين و لمنتجين آخرين الستخداميا في أغراض اإلنتاج، 

 .فييا بقصد بيعيا مرة أخرى بواسطتيم

شكميا غير التجاري أداة قوية قادرة اإلعالنات في  :غير تجارية إعالنات -ب
وجودىا وأىميتيا عند ، ويزداد عمى الوصول إلى التعميم وتحفيز جميور كبير

وينقسم ىذا النوع من اإلعالنات إلى عدة أنواع  استخداميا في المصمحة العامة،
 :يمكن إجماليا في األنواع التالية

منتجات لترويج اإلعالن ويمكن استخدام  :العامة اتإعالنات الخدم  -1
إلى إعالم وتثقيف وتحفيز الجميور حول قضايا تيدف تجارية  غير وخدمات

اإليدز، والحفاظ عمى /مكتسبغير تجارية، مثل فيروس نقص المناعة ال
زالة الغابات وأيضًا ترويج  ...وترشيد اإلنفاق، والحفاظ عمى المياه الطاقة وا 

مشفى عام أو حديقة عامة أو  ي أو بناءمو فكار لقبول الناس بفكرة مخطط تنأ
 ....ممعب رياضي عام
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وىي اإلعالنات التي تيدف إلى ترويج فكرة أو : إعالنات المصالح العامة  -2
منتج يخدم الصالح العام، كالري بالتنقيط، وأساليب التخزين المستحدثة، 

ويدخل ضمنيا اإلعالنات عن ...وطرق حفظ األعالف من العوامل الجوية
والمسرح، واإلصدارات الجديدة، وحركة المطار والموانئ البرية دور السينما 

  ...والبحرية والجوية والقطارات وغيرىا
 

 (4):بحسب النطاق الجغرافي اتاإلعالن أنواع -ثالثاً 

التقييم  لييا بعين االعتبار في مجالإن ينظر أحد المداخل التي يجب أ وىو
 نواعاأل ىلإعالنات اإلتقسيم عالنات المخططة وفي ىذا الصدد يمكن النوعي لإل

 :التالية

وىو اإلعالن الذي يتم ويستيدف منطقة جغرافية محددة مثل  :إعالن محمي -1
اإلعالنات التي تقوم بيا المعاىدة في إطار المحافظة، أو المحافظة نفسيا أو 

 .األحياء، أو ريف معين
من العمالء  لي فئة محدودةإعالن الذي يتم توجييو وىو اإل :قميمياإل عالناإل  -2

الرغبة لدييم توليد و أ ثيرأحداث تبغية إجغرافي محدد في نطاق دين و الموج
توفيرىا في  وبعد ذلك يتم, خدمية محددة وأثارة اىتماميم نحو نماذج سمعية إل

 .دىمو النطاق الجغرافي المرتبط بوج
 يغطي الدولة ككل ويعتمد عمى استخدامعالن الذي ىو اإل :القوميعالن اإل  -3

و أذاعة، عالنات، كالصحف القومية ومحطات اإلالوسائل العامة لنشر اإل
 .رساليا الدولة ككلإغطي ي التمفيزيون التي

في أو خدمة معينة منتج معين  عالن الذي يقوم بتعريفىو اإل: الدولي عالناإل  -4
مق مركز خل سعياً  ,خارج تمك الدولة ينيلى مستيمكين وعمالء حقيقإدولة معينة 

                                                             
4
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مالية  مميز وصورة الئقة لمسمع والخدمات المراد تسويقيا ومن ثم تحقيق عائدات
 .المستيدف مستيدفة عمى مستوى النطاق الخارجي

 :لجمهور المستهدفبحسب ا اتاإلعالن أنواع -رابعاً 

 :ىلالذي تتوجو لو إ حسب الجميورتنقسم اإلعالنات ب

 ينلدى المسدتيمكإ اتعالندىدذا الندوع مدن اإلنشدر حيدث يدتم : اإلعالن االستهالكي  -1
ناع باقتنداء السدمع المعمدن عنيدا مدن خدالل تقواال لالستجابة موحثي ملدفعي ينالنيائي

 .يمتحرك سموكي ثارة الدوافع الظاىرة والباطنية التإ
المستيمكين الموجو  ىلإتطمق ىذه التسمية نسبة  :نتاجيو اإل أعالن الصناعي اإل -2

حيدددث يدددتم  دين الصدددناعيينيو المسدددتفأي المسدددتيمكين الصدددناعيين أعدددالن ليدددم اإل
 و الخددماتأ عالن فيو عدن السدمع الصدناعية ونصدف المصدنعة والجداىزة جزئيداً اإل

 كاألدويدة بالنسدبة ,بغية الحصول عمى منتجات جديدة ياعاد عممية تصنيعتالتي س
 ...لمعامل األدوية، واألسمدة وغيرىا

 عدالن المتعمدق بالوسدطاءاإل وىدو :خاص بالوسططا العالن اإلأو  إعالن األعمال -3
الخاصة بالسدمع  فعاوالموزعين ووكالء البيع لتوصيل معمومات محددة متعمقة بالمن

أي أن الجميدور الموجدو إليدو . معيندةوحدثيم عمدى التعامدل مدع منتجدات  والخددمات
اإلعالن ليس جميور المسدتيمكين الفعميدين لمسدمعة ولكدن لممسدتخدمين الصدناعيين 
الذين يستخدمونيا في تصنيع منتجاتيم، أو إلى الوكالء والموزعين وغير ذلك من 

إعددالن "ىيئددات تجاريددة أو صددناعية لددذلك يطمددق عمددى ىددذا النددوع مددن اإلعددالن اسددم
 ."األعمال

يوجو اإلعالن إلى المستيمك األخير لسدمعة أو خدمدة حيث  :االستهالكي اإلعالن -4
مثددال ذلددك اإلعالنددات التددي توجييددا شددركات األجيددزة ( المسددتيمك المباشددر) معينددة

 المنزلية الكيربائية أو الشركات المنتجة لصابون الغسيل أو شركات الميداه الغازيدة
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اإلعددالن ىدددي توصدديل معمومدددات وظيفددة ىدددذا النددوع مدددن و  .لممسددتيمكين المباشدددرين
معيندددة عدددن السدددمعة أو الخدمدددة إلدددى المسدددتيمك بيددددف إقناعدددو بالتصدددرف بطريقدددة 

حيددث  إعططالن جمططاعييمكددن أن ينقسددم بدددوره إلددى  اإلعططالن االسططتهالكيو. معينددة
يوجو إلى فئات كبيدرة مدن المسدتيمكين وقدد يكدون اإلعدالن االسدتيالكي موجدو إلدى 

المسدددتيمكين وفدددي ىدددذه الحالدددة يطمدددق عميدددو اسدددم طبقدددة معيندددة أو فئدددة محدددددة مدددن 
مثال ذلك اإلعالن الذي ينشره منتج آلالت التصوير " فئويالأو  اإلعالن الطبقي"

الت المتخصصددة فددي التصددوير وآالتددو ويوجددو إعالنددو إلددى خبددراء افددي إحدددى المجدد
أو إلدددى محترفدددي التصدددوير السدددينمائي، وىدددذا الندددوع مدددن اإلعدددالن  التصدددوير مدددثالً 

ىددددواة "ويوجدددو إلدددى  عدددن اإلعدددالن الدددذي ينشدددر فدددي صدددحيفة يوميدددة مدددثالً يختمدددف 
فددي الحالددة األخيددرة فددإن الجميددور الموجددو إليددو اإلعددالن يشددمل فئددات  ."التصددوير

متعددددة وأعددداد كبيددرة تفددوق تمددك التددي يوجددو إلييددا اإلعددالن الطبقددي، ومددن األمثمددة 
وتوجييددا إلدى طمبددة  عمدى اإلعالندات الطبقيددة تمدك التدي تنشددرىا دار المعدارف مدثالً 

 .الجامعات أو تمك التي تنشرىا شركات األدوية وتوجييا إلى األطباء

 :طبيعة الرسالة اإلعالنية وأغراضهابحسب  اتاإلعالن أنواع -خامساً 

 :وأغراضيا إلى حسب نوع الرسالة اإلعالنية المتضمنةبينقسم اإلعالن 

تراتيجيات ويرتبط باالستثمار والمنافسة، ولذلك فإن اس :إعالن تجاري  -1
 .البعض امرتبطان ببعضيتعالن التسويق واستراتيجيات اإل

في ويرتبط بالتعبير عن اآلراء المختمفة ومحاولة التأثير  :إعالن سياسي  -2
الرأي العام بتقديم اإلعالن في شكل يبرز أىمية الرأي بأنو ىو األحسن وىو 

دة في الساحة، كما ىو الحال في و كل اآلراء األخرى الموجاألفضل من بين 
 .الدعاية لمحمالت االنتخابية
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: ييدف إلى تقديم خدمة أو منفعة عامة لممجتمع، مثالً  :إعالن اجتماعي -3
اإلعالن عن مواعيد تمقيح األطفال أو إسداء نصائح لمفالحين، أو الدعوة 

عالن اإلحظ ىذا النوع من ولذلك نال. إلى الوقاية والحذر من أمراض معينة
 ."حممة ذات منفعة عامة: "غالب ما يأتي تحت عنوانفي ال

ىو اإلعالن الذي يختص باألفكار : «المنظماتأو »إعالن المنشآت -4
وينقسم بدوره إلى ثالثة  ،المتعمقة بالمنشأة ككل فيسمى إعالن المنشآت

تقديم من اإلعالنات ووظيفة ىذا النوع  :سمعة المنظمة اتإعالن :أنواع
صورة متكاممة عن المنظمة بغض النظر عن المنتجات التي تقدميا مثل 

ممتزمون .. قطر لمبترول: العبارات التي تروج لممنظمة بشكل عام مثال
عالنو  .اعتبرىا وصمت UPSبالتفوق أو  ييدف ىذا  :العالقات العامة اتا 

ويعد جميور  ،رالنوع إلى تقديم صورة جيدة عن المنظمات أمام الغي
العمالء والمجتمع لممشاركة في عالج المشاكل التي تواجييم أو تينئة 
الجميور في المناسبات واألعياد القومية والدينية أو مشاركة المجتمع 

الرسائل القصيرة عبر الجوال التي ترسميا شركات  ،بأفراحو وأتراحو مثل
أثناء في المنظمات الياتف المحمول أو النصائح المرورية التي تقدميا 

عالنو  .أسبوع المرور العربي التي سبق ) العامةوالمصالح  اتالخدم اتا 
 (.اإلشارة إلييا

بحسب الدوافع التي يهدف اإلعالن إلى  اتاإلعالن أنواع -سادساً 
 (5):إثارتها

 :ى إثارتيا إلىلالتي تسعى إحسب الدوافع ب اتعالننقسم اإلت

لى حث المستيمك إيدف اإلعالنات التي ت يى :وليةالدوافع األ  اتعالنإ -1
، مثل عالمتيا التجاريةالنظر عن  معين بصرف جتمنعمى شراء واستخدام 

                                                             
5
 .17 -11ص  ،5991, الشركت العربيت للنشر والتىزيع : القاهرة ,عالن اإل: هناء عبد الحليم سعيد - 
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اقتناء جياز تمفزيون دون تحديد ماركة  عالن الذي يحث المستيمك عمىاإل
 .معينة

لي حث المستيمك عمى إي ييدف تال ي اإلعالنى :الدوافع الثانوية اتعالنإ -2
مزايا وخصائص  عالن عنومثال ذلك اإل ,دون غيرىا شراء ماركة معينة

 .معينة من التمفزيونات (ماركة)عالمة تجارية 
 ىلإيدف تي تالاإلعالنات  يى :ثارة دوافع التعاملإب ةخاص اتعالنإ -3

وتكوين اتجاىات ايجابية نحوىا مما يدفع  ؤسسات أو المنظماتبالم التعريف
 .(6)ولمنتجاتيا الغير لمتعامل معيا والوالء ليا

 :بحسب الردود المطموبة اتاإلعالن أنواع -سابعاً 
ن يحدث إما استجابة فورية من العميل المستيدف، أو خمق أعالن يمكن لإل

لدينا نوعين من اإلعالنات  ووفق ىذا المعيار. صورة إيجابية في ذىن ىذا العميل
 :نواعتحت ىذا األ

ويتم ذلك لمحصول عمى استجابة فورية من  :مباشرةاالستجابة الإعالن   -1
سم، وكوبونات االمو مواد بعض بيع ىذا النوع إعالنات أمثمة ، ومن الزبائن
 .أو شراء بعض المنتجات التححد الممن أشراء 

أثر عمى إحداث عمل ىذا النوع يو  :ةغير المباشر االستجابة إعالن   -2
أو شراء المنتج  بيدفليس عالن اإلتمقيو بعد  متمقي،إيجابي في ذىن ال

أو يجابية ليذه العالمة التجارية إصورة بيدف رسم لكن تبني الخدمة 
 .المنتج أو الخدمة في ذىنو

 عالنات، حيث توجووىذه ىي فئة جديدة من اإل :عن بديل اإلعالن -3
 .منتج مختمفيج رو لتالجيود الترويجية، والمسوق 

                                                             
6
 .17-11ص  ،مرجع سابق,عالن اإل: هناء عبد الحليم سعيد - 
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ويمكن التفريق الطمب، اإلعالنات بحسب ن من ينوعووفق ىذا المعيار ثمة 
 : بين نوعين من الطمبات

، ينمحددزبائن من قبل مجموعة  ما سيتم شراؤهجمالي وىو حجم إ :طمب السوق( أ
في منطقة جغرافية محددة، في فترة زمنية محددة، في بيئة تسويقية محددة في إطار 

 .فو برنامج تسويق معر 
لذلك، ىناك نوعان  وفقاً  ،وىذه ىي حصة الشركة في طمب السوق :طمب الشركة( ب

 :عالن ىمامن اإل
تم تصميم ىذه الفئة من اإلعالنات لزيادة ي (:ابتدائي)أولي طمب إعالنات  -1

ويتم اإلعالن األولي من قبل العديد من عمى سمعة أو خدمة،  الطمب األساسي
والفكرة ىي توليد الطمب ، منافسةدون وجود بالشركات في الوقت نفسو، ولكن 

 .لمنتجعمى االمستمر 
من قبل شركة أو تاجر لزيادة ىذه اإلعالنات تم وت :نتقائيإعالنات الطمب اال  -2

عن  أو منظمة شركة، لذلك تعمن كل شركةمنتج أو خدمة أو منتجات الطمب عمى 
والبد في ىذه الحالة من وجود منافسة بين الشركات والمؤسسات  ،عالماتيا التجارية
 .والسمع والخدمات

 :بحسب دورة حياة المنتج اتاإلعالن أنواع -تاسعاً 
بثالث مراحل إعالنيو تتميز كل منيا  اتيمر المنتج سواء كان سمع أو خدم

ىذا المنتج  بخصائص معينو وترتبط بدورة حياتو أو المراحل التسويقية التي يمر بيا
 :وقد حددت ىذه المراحل اإلعالنية فيما يمي

أي مرحمة دخول المنتج إلى السوق ألول مره وىدف : مرحمة االرتياد -1
اإلعالن فييا يتركز في خمق الطمب عمى المنتج وذلك عن طريق التأكيد 

 .عمى ما يمكن أن يشبعو من حاجات لدى المستيمكين
                                                                                                                                                                              
7

 -  CONCEPT OF ADVERTISING:From WikiEducatorJoin our WikiEducator 

discussion, group or Register now for free skills training. 

http://wikieducator.org/CONCEPT_OF_ADVERTISING~~V 

 (7) :الطمببحسب  اتاإلعالن أنواع -ثامناً 
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جال المنافسة يدخل فييا المنتج م وىي المرحمة التي :مرحمة المنافسة -2
 نفسو المنافسة اإلشباع، وتحقق من منتجات مماثمة ةالتسويقية مع مجموع

ويتركز ىدف اإلعالن في التركيز والتأكيد عمى جوانب التميز واالنفراد في 
 .المنتج مقارنة بغيره

واالحتفاظ بالشيرة والمكانة التسويقية التي وصل إلييا  :مرحمة التذكير  -3
دية من جا المنتج بعد أن يحقق درجة نجاح وىي مرحمو يصل إليي، المنتج

وييدف اإلعالن في ىذه المرحمة  ،حيث معرفة المستيمكين بو واإلقبال عميو
إلى االحتفاظ بالمكانة التنافسية والشيرة التي حققيا المنتج وزيادة حصتو 

 .من السوق

في التطبيق العممي ألدا  إعالنات تخدم دورة حياة السمع والخدمات من و 
 : االعتبار هي بعينعدة أمور هذا النوع يجب أخذ 

أخرى ألنيا تتداخل فيما بينيا في مجال و بين كل مرحمة  ةعدم وجود حدود فاصم - أ
 .التطبيق العممي

وىو ما تتحكم  نفسو في الوقتمن الممكن أن تمر بعض المنتجات بمرحمتين  - ب
فيو درجة إدراك المستيمكين لممنتج ومنافعو ومدى إشباعو الحتياجاتيم وقوتو 

 .التنافسية في السوق

نما يميد لبدء ال يعني الوصول إلى مرحمة التذكير انتياء الجيو  -ج د اإلعالنية وا 
 .جديدة لذات المراحل بيدف زيادة حصة المشروع في السوق ةدور 
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ليست وسائل اإلعالن قميمة العدد في ىذه األيام وربما تكون مباشرة أو غير 
وتشير الطرق المباشرة لإلعالن إلى تمك األنظمة المستخَدمة من قبل الم عِمن ، مباشرة

الم حَتَممة معتمدًا عمى والتي يتمكن عن طريقيا من تكوين اتصال مباشر مع الجية 
عالن عمى اختيار الوسيمة تتوقف فاعمية وكفاءة اإل، و وكالة م ستأَجرة لنشر المعمومات

لى إعالن عالنات التي يمكن عن طريقيا وصول اإلعالنية المناسبة لنشر اإلاإل
حسب نوع الوسيمة ب اتقسم اإلعالنوت ،وأقصر وقت ,قل تكمفةأالجميور المستيدف ب
 :اإلعالنية المستخدمة إلى

، المجالتو التي تنشر في الصحف اإلعالنات ىي  :إعالنات الوسائل المقرو ة  -1

والكتيبات  (اتغالكتمو )والمطويات  اليافطات والممصقاتو  دوريات النشرو  ,الكتبو

 .الخ...والنشرات والتقارير، والمنشورات اإلعالنات التي ترسل بالبريدو 
عالنات العربات التي و  وتتمثل في إعالنات الراديو :المسموعةإعالنات الوسائل   -2 ا 

وتعد الكممة ... والمحاضرات والندوات والخطب، تستخدم مكبرات الصوت
المسموعة أقدم وسيمة استعمميا اإلنسان في اإلشيار، وأىم ما يميزىا ىو 

ي بما طريقة أدائيا، إذ يمعب الصوت دورًا بالغ األىمية في التأثير عمى المتمق
يحمل من خصوصيات في التنغيم والنبر والجير واليمس، وتصحب الكممة 
المسموعة أحيانًا الموسيقى فتزيدىا طاقة كبرى عمى اإليحاء والوىم والتخيل، 

يقاظ الراقد في األعماق  . وعماًل عمى استثارة الحمم وا 
توصيميا عبر عالنية التي يتم جميع الرسائل اإل يوى :رئيةالمإعالنات الوسائل   -3

حاسة البصر عدا المقروءة مثل الموحات والتمفزيون والدعايات ورسائل 
عالنات السينماو  إعالنات التمفزيونأبرزىا و .الوسائط عالنات الفيديوو  ا    .ا 

تصل إلى الجميور عبر ي تال اتاإلعالن يىو  :إعالنات الوسائل اإللكترونية -4
، والوسائل اإللكترونية التي أتاحتيا رسائل الجوال القصيرةالشاشات الطرقية و 

وليا  ،بين اإلعالن المقروء والمرئي والمسموع تجمعشبكة اإلنترنت التي 
وفر تفي بعض الحاالت  اكما أني ،يجابياتيا وسمبياتيا الخاصة بياا  أبعادىا و 

 (8) :الوسيمة اإلعالنيةبحسب  اتاإلعالن أنواع -عاشراً 

 

                                                             
8  -  Paul chrits: Managing the Advertising Campaign,www.knowthis.com. 
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دافع الشراء في يكون فيو أي في الوقت الذي شبكة مكانية الشراء عبر الإ
 .اىدة اإلعالن مباشرةالقمة أي بعد مش

 :ومن الباحثين من يصنف اإلعالنات بحسب الوسيمة إلى

 (10)(9) .وسائل إعالنية خالصة -1

 - اإلعالنات الخارجية كالممصقات والالفتات. 
 - اإلعالن بالبريد. 
 - اإلعالن في نوافذ العرض. 
 - اإلعالن في الكتالوغات والكتيبات. 

 .وسائل إعالمية تستخدم في اإلعالن -2

 - اإلعالن في الصحف. 
 - اإلعالن في المجالت. 
 - اإلعالن في الصحف والمجالت المتخصصة. 
 - اإلعالن في الراديو. 
 - اإلعالن في التمفزيون. 
 - اإلعالن في دور السينما. 
 - اإلعالن عمى شبكة اإلنترنت. 

كددل مددن تمددك الرسددائل اإلعالنيددة المختمفددة تتطمددب إمكانيددات فنيددة وأسدداليب فددي 
غيرىدا مدن الوسدائل، فداإلعالن فدي التمفزيددون  نواإلخدراج اإلعالندي تختمدف عدالتحريدر 

عن اإلعالن في الصحف أو المجالت، من ناحيدة أخدرى فدإن لكدل  يختمف تماماً  مثالً 
مدن تمددك الوسددائل اإلعالنيددة قددرة وفعاليددة محددددة تتفددق مدع بعددض أنددواع اإلعددالن دون 

                                                             
9

 - http://www.uaes.ae/vb/index.php?s=9600834ea76e4657dfe5d636dc290fef. 
10

 - 20. James Belcher, report in eMarketer (September 2006). 

21. TNS Media Intelligence report (September 2006). 
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اإلعدالن ويتدديح الفرصدة لممعمددن لشددرح فددالتمفزيون يسدمح بالحركددة والسدرعة فددي  ،غيرىدا
واستعراض جوانب من سمعتو ال يستطيع إدراكيا عن طريق اإلعالن في الصدحف أو 

 .الراديو مثالً 

 :أنشطة شبه إعالنية

في وسائل جغرافي الزماني أو الالمجال وىي األنشطة التي تكون بعيدة عن 
اإلعالم المختمفة وطرق االتصال الخارجي المتمثمة في الممصقات والجداريات 

بل ىي مختمف الوسائل والطرق التي تعتمد عمى تمويل أو دعم أنشطة  ،والموحات
عم أو المساىم في التمويل اميما كانت طبيعتيا مقابل التعريف بالممول أو الد

 :فيما يمي عالنيةوالدعم، وتتمثل األنشطة شبو اإل

وىي شكل من أشكال التمويل والدعم والمساىمة يقوم بيا  :عالنيةالرعاية اإل  -1
 أوأنشطة اقتصادية  وأبرامج طوير شخص معنوي لعمميات تيدف إلى ت

رياضية بشكل يسمح بترقية اسم ىذا الشخص المعنوي  أوثقافية  أواجتماعية 
 .أو عالمتو التجارية أو أنشطتو أو خدماتو

وىي مساىمة شخص طبيعي أو معنوي لتمويل نشاط ما أو دعمو  :الرعاية  -2
طوير قصد تبمقابل حقو في إبراز اسمو أو االسم التجاري لشركتو  هطوير أو ت

 .سمعتو
طوير و التأوىي شكل من أشكال التمويل أو الدعم  :الرعاية الفنية واألدبية  -3

شخص طبيعي أو معنوي قصد المساىمة في إنجاز برامج أو تنظيم  يقوم بيا
أنشطة ذات أىمية ثقافية أو عممية أو فنية أو اجتماعية موجية لمبث أو 

 .العرض
 .شخص طبيعي أو معنوياسم وىو وضع تظاىرة ما تحت  :اإلشراف  -4
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 :خالصة

في ىذه  ، وتناولنار المستيدفو اإلعالن ينطوي عمى نشر رسالة إلى الجمي
التي يستطيع مدير مصنفة بحسب معايير متعددة، و  اتأنواع اإلعالن أبرزالوحدة 

اإلعالن في مشروع معين استخداميا لتحقيق األىداف التسويقية التي يريدىا، ولكن 
يمة ىي أن تمك األنواع من اإلعالن ليست منفصمة عن مينبغي أن نؤكد نقطة 

ي إعالن معين أكثر من نوع واحد، فقد نجد بعضيا تمام االنفصال بل قد يتمثل ف
إعالن موجو إلى المستيمك األخير ينشر في صحيفة يومية اليدف منو إحداث تأثير 

 .مباشر أو غير مباشر
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 سادسة الالتعميمية الوحدة 

 مكونات اإلعالن المقروءة 
 

 :التعميميةىاا  األ
 :تيا  ىذه الوحاة لتحقيق األغراض التالية

 .كونات اإلعالن المقروءةمتعري  الطالب ب  -1

 .التعر  عمى عناوين اإلعالنات  -2

 .التعر  عمى وظائ  العناوين الرئيسية في اإلعالنات -3

  .الفرعية في اإلعالنات التعر  عمى وظائ  العناوين -4

 .معرفة أنواع العناوين اإلعالنية -5

 .معرفة كيفية كتابة العناوين اإلعالنية -6

 .التعر  عمى مفيوم النص اإلعالن -7

 .التعر  عمى أنواع النصوص اإلعالنية  -8

  .يةاإلعالن وصالنصكيفية كتابة التعر  عمى  -9

 .مفيوم الشعار المفظي في اإلعالن التعر  عمى  -11

 .اع الشعارات المفظية اإلعالنية معرفة أنو  -11
  .معرفة وظائ  الشعار المفظي في اإلعالن  -11
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 المقروءة مكونات اإلعالن
 

 :مقدمة
إلقناع  ونسعينون مالمع، فلو مباائو الخاصة ،من أنواع التواصل اً اإلعالن نوعيعا  

عبر معمومات يتم إيصاليا أو خامة، من خالل تقايم  شراء منَتجب ين أو التجارالمستيمك
من قبل الشخص  عمى ما يحتاج معرفتو المستيمك المعمومات المقامةوغالبًا ما تحتوي  ،اإلعالن
 ومعمومات تشرح كي  يمكن لممستيمك أن يستفيا منو (1) اسم المنَتج، وغالبًا ما تحتوي المنِتج

مع . يجب التركيز عمييا في اإلعالن ومكان وجواه وسعره وما إلى ذلك ممن ميزات بيعية
في كال الحالتين فإن أي شخص يقرأ اإلعالن يمكن أن  ،(لك)أو ( أنت)استخاام تعابير حميمية 

مثل حالة تقرب المنتج من ، تيشعر بأن اإلعالن موجو لو وال يستثنيو من عممية االتصال
وأن  ,أن نفكر بأنفسنا تيحت يفي: تصالوسيمة لمتعار  واالنزلة مغة اإلنسان بمف ،المستيمك

قناعو يا  تعري  الجميور والتأثيرا، بنتعاون مع اآلخرين في مجتمعن ولكي يكون . عميو وا 
ومن ثم يمكنو . لالىتمام اً ومثير  جذاباً  اإلعالن فاعاًل ومنتجًا ألثره يجب أن يكون في المقام األول

 . (2)صايق مزاعم المعمن عن السمعةبالشراء وت تقايم األسباب التي من شأنيا إقناع الجميور
عالن من مجموعة عناصر لكل منيا وظيفة معينة تعمل بشكل متناسق يتكون اإلو  

ليس  )وقا يضم اإلعالن كل أو بعض المكونات التالية ) خرىومتكامل مع العناصر األ
 (مكون واحا فقطبالضرورة أن يجمع اإلعالن جميع ىذه المكونات؛ فبعضيا يقتصر عمى 

إلى الفصل ( البصرية)ونرجئ المكونات المرئية  ،نتناول في ىذه الوحاة المكونات المقروءةو 
 (3):التالي
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  :وتشمل( أساسيا الحرو )يقصا بيا المكونات التي تشاىا وتقرأ  :المكونات المقروءة
 : Headline العنوان -أولا 

، أو يقرأ الصح  كميا أحا ، ما منالرئيسيةاألخبار عناوين اإلعالنات مثل عناوين 
األخبار المالية، وآخر في الحياة بيكون ميتمًا فالبعض  يتابع وسائل اإلعالم األخرى جميعيا،

نختار غالبًا ما . السياسية، وغيره في المجتمع، وغيره في الطبخ، أو في األلعاب الرياضية، الخ
ًا واحاًا وقا يحتوي اإلعالن وقا نشاىا في بعض اإلعالنات عنوان من عناوين، هما نوا أن نقرأ

، وفي جميع األحوال إذا اقتصر اإلعالن عمى عنوان واحا سمي العنوان عمى أكثر من عنوان
ن ضم أكثر من عنوان سمي األول عنوانًا رئيسيًا وسميت العناوين األخرى ثانوية،  الرئيسي، وا 

من خبراء التصميم يرون أن نـجاح  كثيراً  يمة في اإلعالن، حتى أنمالعنوان من العناصر ال ايعو 
العنوان وفاعميتو، ألن العنوان يجذب القارئ أو المستمع أو  أو فشل اإلعالن يتوق  عمى سالمة

ويحاث تأثيرًا سريعًا ومباشرًا بمجرا رؤية أو استماع أو قراءة اإلعالن، كما  لإلعالن المشاىا
 :إلعالنا لواراة فييساعا عمى تركيز اىتمام األفراا عمى أىم األفكار ا

  :عالنالعنوان الرئيسي لإل -1
وىو الجزء األىم في التصميم , عالنمن عناصر اإل يماً م اً العنوان الرئيسي عنصر  ايع

وقا تقتصر  -اإلعالني، ويعّر  بأنو ما يكتب بأكبر أحجام حرو  في اإلعالن كمو 
يقوم و ى اإلعالن، لإنظر الذ يعمل عمى قيااة إ –الرسالة اإلعالنية عمى العنوان فقط 

 (4):التاليةالوظائ  العنوان الرئيسي ب
قراءة وتحفيزه عمى تكممة القارئ  ثارة اىتماما  و إلى اإلعالن ككل جذب انتباه القراء  -       

 (5) :ويتم ذلك من زاويتين ىما، عالناإل
 :عالنلى اإلإجذب انتباه القراء عمومًا  - أ

عن أىمية  فضالً  .القراء وقا يؤاى ىذه الوظيفة منفرااً ي جذب انتباه يساعا العنوان ف
إذ إن القارئ قا يكون  ،عمى القارئ بحيث يستوقفو إحااث تأثير ايناميكي يالعنوان ف

ذب انتباه القارئ ىو خرى والوسيمة الوحياة لجأشياء أعالنات بمشغواًل عن قراءة اإل
وتتوق  سرعة جذب االنتباه عمى مضمون العنوان وأسموب  ،يتم اختياره يالعنوان الذ

 .تحريره
 :جذب انتباه المستيمكين المحتممين -ب 
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أن  يأ ،يقوم العنوان بجذب انتباه نوعية المستيمكين المحااين لمسمعة المعمن عنيا
وتعا الكممات الخاصة  .العنوان يجذب المجموعة المختارة من القراء المستيمكين عامة

فضاًل عن أن المستيمك  ىذا المجال ييعتما عمييا المصمم ف يشارات التم اإلمن أى
يحصل عمييا عنا  يباع حاجاتو أو تبرير المنافع التشإ يتساعا ف يعالنات التيختار اإل
ن تكون العناوين محااة وأال تكون صيغة العنوان أويجب  .معينةعالمة تجارية استخاام 
 .عالنإ يأ ييمكن استخاميا ف يمن الصيغ التو غامضة أو عامة أو أمجراة 

محتوى ليثير فضول القراء ، و لقراءة اإلعالن تميياًا لتأمل بقية محتوياتواالىتمام  تركيز -
 .عالن خاصة مع تزايا المنافسةتركيز اىتمام القارئ عمى الفكرة الرئيسية لإل يأ، اإلعالن

ي تمخيص الرسالة لتباو أكثر وضوحًا فبل يجب ، والتركيز ىنا ال يتم باختصار الكممات
 ."يعالنوين توجز النص اإلاالعن. " العنوان

الميزة )أو التي يرغب المعمن التركيز عمييا عالن اإلفي فكار الواراة ىم األأعمى  لتأكياا -
 (.البيعية في اإلعالن

 ،القارئ يحقق العنوان تأثير سريع ومباشر عمى :إحااث تأثير سريع ومباشر عمى القارئ -
 .عالنيةلرسالة اإلاتتبع  يتساعا ف يان عمى بعض المعمومات الميمة التويقتصر العنو 
وفيميا السريع والمباشر والتأثير  .ىمية وضوح الكممات واختيارىا بعنايةأومن ثم تبرز 

أو ، عالنيتضمنيا اإل ين لمتعميق عمى الصور والرسوم التىمية العناويأوتبرز . عمقاأل
العنوان  يالبيعية فبراز جوىر الرسالة إن أيالحظ كما . متمقيم مكافأة خاصة لمتقاالتي 

 .عالنيقراءة النص اإل يعالن واالستمرار فثارة اىتمام القراء بمضمون اإلإ ييساعا ف
، ويعطي فكرة عن المنتج أو الخامة المعمن عنيا، عالنعطاء فكرة سريعة عن محتويات اإلإ -

 .رسالة موجزة عن محتوى اإلعالنإيصال فيو معني ب
لى إالعناوين الفرعية  يوتؤا يعالنولى من النص اإلالعنوان إلى زيااة قراءة الفقرة األ ييؤا -

 .كمو يعالنمواصمة النص اإل
  .مقامة لغرس بذرة االقتناع في السمع والخامات المعمن عنياقا يكون  -
 .أو استخااماً  بالجايا منتجاً و يخبر القارئ أو ينصحو أو يعاه بتحقيق فائاة من نوع ما  -
 .يقام لو حاًل لمشكمة معينة -
 .قا يركز عمى شريحة محااة من الجميور -
تجذبيم وسط زحام اإلعالنات ى القراء أو المستمعين أو المشاىاين خمق صورة محببة لا -

 .رار في استخاام ما تم اإلعالن عنواألخرى، وتحفزىم عمى االستم
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  :لإلعالن العنوان الفرعي -2
وسيمة قا تحتوي بعض اإلعالنات إضافة إلى العنوان الرئيسي عنوانًا فرعيًا أو أكثر، تعا 

إن استخاام العناوين الفرعية يتوق  عمى اليا   ،عالنيوصل بين العنوان الرئيسي والنص اإل
يقوم العنوان الفرعي و .ونوع اإلعالن وحجمو ،طول النص اإلعالنيالمرغوب من اإلعالن، وعمى 

 (6):ةتيوظائ  اآلبال

 .عالنيمة بين العنوان الرئيسي والنص اإليجاا صإ -
 .قراءكياه لاى الأعااة شرح العنوان الرئيسي لتإ -
 .عالنيةتركيز الرسالة اإل -
 .عالنيمة الخاصة بالنص اإليمشرح بعض النقاط البيعية ال -
 .ناما يكون العنوان الرئيسي غير متضمن ألي رسالة بيعيةعالفرعي تبرز أىمية العنوان  -
ثارة حب االستطالعاإلعالن، و  استخاامات العناوين الفرعية شرح وتفسير وعرضمن جوانب - ، ا 
 .لإلعالن توضيح الفكرة الرئيسيةو 
 .اختصار سريع لمرسالة اإلعالنية -
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 :كتابة عناوين اإلعالنات
ولا وىذه العناوين إما أن ت ،فةافنون الصحبرز واحاة من أاإلعالنات كتابة عناوين 

في قالب محتر  لكي يرّكز اإلعالن ظير ييجب أن وفي جميع األحوال  أو تصرفو، ىتماماال
 .(7)نمنافسيجات وخامات التمنعن  ة المعمن عنياخامالمنتج أو الالقارئ عمى األمور التي تمّيز 

 :وثمة طرق لكتابة العناوين اإلعالنية من أبرزىا
 عَمن عني   ، كأنالمتمقي بشيء جايا اربخوىي العناوين التي تيتم بإ: العنوان اإلخباري -

، جايا، اآلن :وغالبًا ما تتضمن كممات مفتاحية مثل طرح سمعة جاياة في األسواق
 ...إعالن، نقام، نعرض وااعًا، صار حايثاً  ، قريبًا،خيراً أ

براز الكممات التي تشير إلى  :عنوان الميزة البيعية - المنفعة التي يحصل ينبغي تركيز وا 
ومن أبرزىا إعالنات  ،عمييا متبني الخامة أو السمعة نتيجة تبنيو ىذه الخامة أو السمعة

: مثل، وغالبًا ما تتضمن كممات ميزة بيعيةوالسيما عناما يكون السعر ر اسعتخفيض األ
ىاية مع  ،األسعار، تحطيم األسعار، عرض، مجانًا، تسييالت في الساااتخفيض 

 .. .الشراء
سااء نصيحة لممستيمك وتباأ غالبًا بكممة وىي العناوين التي تحاول إ :عنوان النصيحة -

 (.نصيحة) مفتاحية
وىي العناوين التي تباأ بسؤال ويكون اإلعالن في اإلجابة  :حيةاعناوين الكممات المفت -

بمعنى آخر طرح مشكمة وحميا سواء من خالل العنوان أو يكون العنوان في طرح  عميو،
 أين؟  ،متى؟، ؟، لماذا؟كي  :المشكمة وفي النص اإلعالني حميا، مثل

وىي العناوين التي تحاول تقايم نموذج مثالي أو تجربة سابقة لمن  :عنوان الستشهاد -
نو عاين الشيء أو تجربة أو ما يشعر المتمقي أ ،نثق بيم، فيتم االستشياا بخبرة شخص

: ذه العناوين كممات مفتاحية مثلقناع والتبني، وغالبًا ما تتضمن ىبعينو لمزيا من اإل
 ..تصاق نظر، شاىا، تعمم، صاق أو الا

، ستخام في حالة وجوا السمع أو قرب ورواىا أو توافرىايو : الشعار أو النداءعنوان  -
 … العنوان الخبري ويقترب في صياغتو من

براز محاسنيا وبيان فوائاىا وامتااح مزاياىاي: الوصفعنوان  -   .تناول السمعة وصفاتيا وا 
ستخام الستاعاء نظر المستيمك حينما يشعر المعمن أن الصيغ ي: التهويلعنوان  -

فيمجأ إلى التيويل بابتااع قصة أو سرا  ،األخرى سو  تفشل في جذب انتباه الجميور
 .رواية يعما أن تظل ماثمة في األذىان
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يمجأ إلييا المعمنون الذين رسخت أقااميم في السوق واحتمت سمعتيم : التذكيرعنوان  -
 .مكانتيا لاى المستيمكين وذلك حتى تظل أسماء سمعيم تحت سمع الجميور باستمرار

أو تجربة سمعة  ءاب التي ينبغي من أجميا اقتنابستخام لشرح األسي: الحاجةعنوان  -
يوضح المنفعة من السمعة عمى اىتمامات ، و جاياة أو تفضيل سمعة عمى أخرى

، وىذه الصيغة في الواقع ال تتالءم بمفراىا مع اإلعالن عن طريق اإلذاعة المستيمك
 .ولكن قا تصمح لإلذاعة في حالة ازاواجيا مع بعض الصيغ األخرى

بشكل  ةصالح الشخصيموتر التالمس ىذه العناوين : الستمالة أو اإلغراءعنوان  -
مباشر فتسعى إلى إثارة مصمحة حيوية لاى المستمع وتقنعو بأن السمعة المعمن عنيا ليا 

وتصحب ىذه الصيغة عااة بحجة منطقية أو  .اتصال مباشر بيذه المصمحة الشخصية
 .اإلنسانية أو الجنسيةبوص  يثير الحماس أو يحرك العاطفة 

يارك  ومن الممكن أالالتي كتبت بغرور، ن يو االعن وىي تمك: ىالعنوان األعم -
 .(8)ىم أن ىذا اإلعالن يشير إلى شيء ما قا يرغبوهءاألشخاص الذين نسعى ورا

يمجأ المعمن إلى مزج صيغتين أو أكثر من الصيغ السابقة وىذه : المركبةالعناوين  -
تسعى إلى حيث ات، اإلعالنعناوين الصيغة ىي أعمى مرحمة من مراحل فن تحرير 

جذب انتباه المستمع من زحمة اإلعالنات األخرى وتحاول أن توصل إليو معمومات 
إلى ذىب فيتخذ موقفًا محااًا وي ،قراره بعا اقتناعو بالحجج والبراىين يياصالحة يبني عم

ن كان ذلك ال  ،اليوموىذه الصيغة األخيرة ىي الصيغة الغالبة عمى إعالن ، التنفيذ وا 
 .يعني أنيا أفضل صيغة بالنسبة لكل السمع ولكل مراحل اإلعالن

وفي جميع األحوال ينصح أن يكون العنوان مقتضبًا سيل الحفظ، وتنصح كثير من الاراسات 
عاا كممات العنوان عن كممة واحاة أو كممتين، عمى أال يزيا في جميع األحوال عن  أال يزيا

ويجب أن ي قام اإلعالن كوحاة متوازنة إيقاعية منسجمة بين العناصر المكونة . أربع كممات
لإلعالن بما يجعل القارئ متابعًا لإلعالن اوريًا ويمنحو رؤية بصرية واضحة لممضمون المعمن 

خبار في العناوين اإلخبارية بغي إبراز الكممات التي توحي باألومن الناحية التيبوغرافية ين، عنو
لتي والكممات المفتاحية في ىذا النوع من اإلعالنات، والمنافع اأو التي تستخام أسموبًا خبريًا، 
  .السمعة أو الخامة المعمن عنيا يحصل عمييا المستيمك من تبنيو
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ل لمعنوان، وغالبًا ما يستخام مع السمع الجاياة، أو السمع القايمة التي طرأ ىو الجزء المكمَ 
السمع  ، فيو يشرح طريقة االستخاام والميزات النسبية التي تتمتع بياعمى استخااميا شيء جايا

ويستثير متمقي لذلك يحتمل النص اإلعالني تضمينو ما يثير اىتمام ال. والخامات المعمن عنيا
رغبتو في الشراء، ويسعى إلى إقناعو، ويتكامل مع عناصر اإلعالن األخرى لتحقيق التأثير 

، لذلك ينبغي أن يكتب بوضوح كافي، وتختار كمماتو بعناية وتحذ  الكممات الزائاة. المطموب
مع تجنب العبارات التقمياية، وبعض النصوص تقوم عمى عقا مقارنة بين المنتجات حين توجو 

 يجابي نحوتحفيزه بالتصر  اإلتمقي و قناع المإ ىلإالنص اإلعالني ييا  و . إلى جميور عام
الة والبراىين وعااة ما يتضمن مزايا السمعة التي يحصل عمييا المستيمك واأل ،المعمن عنو يءالش
 .(9)تمقيويتضمن النص الكممات والجمل التي يستخاميا المعمن لتحفيز الم ,لتي تثبت تمك المزاياا

الحاالت  في بعض احتواء اإلعالن عمى سعر السمعة قا يكون ضرورياً فعمى سبيل المثال 
 مميني أ مأ محمي ويتوق  األمر عمى نوع اإلعالن ىل ىو ،وغير ضروري في حاالت أخرى

المنافسة ألن ذلك يكون من  في ظرو  قا يكون اإلعالن عن السعر ضرورياً  فمثالً  ،تجاري
اعتبار ويبنى عمى أساسيا المفاضمة بين ما ىو  عوامل التفضيل التي ينظر إلييا الجميور نظرة

بالنسبة لذوي الاخل المرتفع فإن السعر ال يستحوذ عمى اىتمام كبير  أما ،معروض عميو من سمع
 مقروناً  وبالنسبة لإلعالن الميني أو التجاري فذكر السعر ،الاخل المتوسطعنا ذوى  كما ىو

والسعر أحا أىم  ،رشياة ةوافع الشراء ىنا تكون اوافع عقميميم ألن ا بمواصفات السمعة أمرٌ 
حال اتخاذ قرار الشراء من المشتري الصناعي  يفاالعتبارات عنا التفضيل بين الباائل المتوفرة 

 .أو التاجر
لمسمعة سواء كانت خاصة  االسم التجاري عمى ياإلعالنالنص الضروري أن يحتوي  منو 

ويمكن تذكره بسيولة  ،الفيم والنطق وسيل التجاري بسيطاً  بالمنتج أو الموزع عمى أن يكون االسم
ونجا أن االسم التجاري يساعا عمى التعر   ،من مواصفات السمعة قريباً  وأن يكون قار اإلمكان

 .وسيولة تذكرىا عنا الشراء السمعة أو الخامة المعمن عنيا عمى
 :كتابة النص اإلعالني

 :النصوص اإلعالنية بطرق عاة منياكتب غالبًا ما ت
تذكر فيو منافع السمع والخامات، وكيفية الحصول عمييا، وأماكن وجواىا ، النص المباشر -

  .عمى نحو مباشر
 عمىتعتما و  .ليا بااية ونياية وحبكة ،يكتب النص اإلعالني بأسموب القصة ،نص القصة -

سموب في الحاالت التي ال تستطيع الصور أن ىذا األيستخام و  ،معموماتالسرا في الوص  
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ىذا اإلعالن عن سيارة أو أجيزة تسجيل تنارج تحت  نفسيا، مثاًل، لاقةوالخامات با تص  السمع
 .سموباأل
 .نسي محمق في الخيالايكتب النص بأسموب روم، الخياليالنص  -
 .يقام فيو جميع الحقائق عن السمع والخامات المعمن عنيا بما فييا السمبيات، نص الحقائق -
جعل ىذه المنافع شخصية و  ،إعطاء وعا لممستيمك المرتقب بالمنافع ،النص الموّقع -

بختم المؤسسة أو الشخص المعمن كضمانة ، وغالبًا ما يوقع ىذا النص ببصمة أو لممستيمك
  .لمجواة لذلك سمي بيذا االسم

ويجيب عمييا أو يجيب النص عن المشكمة التي  ،يطرح ىذا النص مشكمة نص المشكمة، -
التوصية باستخاام و  ،التعر  عمى مشكمة المستيمك المرتقبطرحت في العنوان، وييا  غالبًا 

 ،السمعة المعمن عنيا كأفضل حل
التي تمتاز بيا السمع والخامات عن طريق الشيوا،  قام إثباتات لممزاياي ،لنص الستشهاديا -

 .. .أناس عاايون أو شيااات الخبراء في المجال، أو شيااات منظمات اولية
  .يخبر المتمقي بأىم الحقائق في اإلعالن النص اإلخباري، -
نص صغير يالئم المواا اإلعالنية التي ال تحتاج لشرح مطول، وغالبًا ما  نص الكارت، -

 . تحتوي موضوعات يمكن جمعيا في بطاقة صغيرة ليذا سمي بيذا االسم
الذي يركز عمى مزايا السمعة أو الخامة بالقياس إلى السمع والخامات  النص التنافسي، -

  .المتنافسة
  .مرح يالذي يقام محتوياتو بأسموب فكاى النص الفكاهي، -
  .الذي يعتما عمى تقايم محتويات اإلعالن بأبيات شعرية النص الشعري، -
 وحثوىو النص الذي يركز عمى االستماالت العاطفية لمتأثير عمى المستيمك و  ،مؤثرالنص ال -

  .أو الخامة السمعةتبني عمى التصر  السريع و 
وىو شكل من أشكال النصوص التي تروج لسمع وخامات قا ال  لتحقق،االنص غير قابل  -

  .تصاق، ويحاول اإلعالن أن يجعميا حقيقة واقعو، وقريبة من أصابع المستيمك
منيا ميزاتو وعيوبو طبقًا لنوع اإلعالن والمواا المعمن عنيا والوسيمة اإلعالنية  لولك

 .والجميور المستيا 
السمعة والخامة المعمن ول نص اإلعالن مـع يجب أن يتناسب طوفي جميع األحوال 

فالنصوص اإلعالنية الطويمة تباو إعالمية وقا تكون مفياة لممنتجات المرتبطة بالمنتجات عنيا، 
كما أن  ،ترك مساحة كافية إلضافة الرسومات البيانية والصورت ةالقصير نصوص أما ال ،التقنية
 عالن ييا  إلى خمق انطباع أو صور ذىنيةاإلإذا كان  امياستخالك يتم الذ، أسرع اقراءتي
من غير المتوقع أن يمضي القارئ ًا، ألنو موجز وينصح الخبراء بجعل النص اإلعالني  .معينة

-78- 



 

ليس فيو مبالغة أو تيويل غير  ركزاً مجعمو بسيطًا ، فضاًل عن عالناإلوقتًا طوياًل في قراءة 
معقاة أو وكممات االة باقة، واالبتعاا كميًا عن الكممات ال استخاام جمل ظريفةمبرر مع 

كممة  خاامتساوينصح بعالن إلى العميل المحتمل، اإلو يتوجمع  ،مفيومةالصطمحات غير الم
يتحاث إلى كّل  اإلعالنيوصي كثير من الخبراء بأن تعتبروا أن  كما" نحن"بااًل من " أنت"

 .ى اإلعالن أن يوحي لمقارئ بأّنو يتوّجو إليو شخصياً بمعنى آخر، عم". عمى حاة"عميل محتمل 
ما ، إلى اتخاذ المباارة والتحرك اإلعالني أن يساعا المتمقي وياعوهوعمى كاتب النص 

كتب أو اتصل لمزيا من ا"ن نكتب كأ .؟ إلعالنطالعو عمى اافور متمقي أن يفعمو اليجب الذي 
تنتيي فترة تنزيالت األسعار "، "احضر اليوم"، "تعال إلينا إلجراء فحص مجاني "، "المعمومات
 :وفي جميع األحوال يجب التركيز عمى النقاط اآلتية في كتابة النص اإلعالني". يوم السبت
مع إمكانية نشرىا بطريقة  ،التأكيا عمى صحة النشر اإلعالنييجب  :الموضوعية  -1

جميع أطباء األسنان يوصون باستخاام  :مثال ) خاصة تخام ىا  المعمن
 ..(.بينما ىنالك فائاتان فقط تبرران استعمالو ....معجون

 :عمى ذلك مثال )أي تجنب االنحياز الكامل والمغاالة في اإلغراء  ,لطف التعبير -2
وكذلك تجنب ( أنو ذو مستوى قياسيعمى شيء ذو مستوى متوسط يوص  

أو نقاء  ،استخاام وص  براعة بال من صناعة :مثال )التالعب بوص  األمور 
 ...(.كامل بال من نظافة و نضارة

 ....(.كل صورة تروي حكاية: جممة :مثال ) :األناقة بالمفردات والشعارات -3
 Put a tiger in your :مثال ) استعمال تركيبات لفظية تربط المستهمك بالمنتج -4

tank –  وىذا  كاعاية لنوع من وقوا السيارات ،خزان وقوا سيارتكفي  اً أي ضع نمر
 .التعبير يمتاح المنتج ويحفز الزبون

يراعى في النص الوضوح الكافي بما يجعمو مقروءًا وتناسبو مع بصرية ومن الناحية ال
عناصر اإلعالن األخرى، عمى أن يجمع بأحجام حرو  أقل من العنوان، ويسعى المصمم 

والسيما مع األرضية إن  (وبقية العناصر المقروءة )لتحقيق أكبر قار من التباين بين النص 
 . كانت ممونة
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  :Sloganالشعار المفظي  -ثالثا  
مشتقة من المغة الجيمية في إيرلناا والمرتفعات االسكنانافية، وتعني  Sloganكممة 

وىي  .(10)صيحة المعركة أو نااء الحرب، وال تزال تستخام في ىذا السياق في كثير من األحيان
كممة أو جممة تعبر عن جوىر المنشأة وسياساتيا في التسويق اإلعالني، ويعول عمى الشعار 
المفظي بناء صورة ذىنية عن السمعة أو الخامة المعمن عنيا، ويساعا عمى التذكر من خالل ما 
يبثو من مشاعر تربط بالسمع أو الخامة المعمن عنيا، ويمثل عالمة أو رابطة مشتركة بين 

لذلك ينبغي أن يمتاز بالبساطة والوضوح والجاية، ومحاواية عاا الكممات  .مالت اإلعالنيةالح
، وسيل القراءة وفيو جرس موسيقي، يثير الفضول ويعا بفائاة ويحتوي عمى (قصير وموجز)

 .اافع لمشراء، ويسيم في تعزيز الصورة الذىنية لإلعالن ككل
 :ئات رئيسيةويمكن تصني  الشعارات المفظية في ثالث ف

يركز فييا عمى سمعة المؤسسة وعراقتيا واورىا وخاماتيا  شعارات مؤسسية، -1
نع في  .....إنتاج مؤسسة.. .بصر  النظر عن تفاصيل منتجاتيا مثاًل ص 

يتم التركيز في ىذا الشعار عمى المنتج بذاتو  شعارات تركز عمى المنتج، -1
 .بصر  النظر عن منتجو

التي يحصل عمييا القارئ من  الشرائي والمنفعةالسموك شعارات تركز عمى  -3
 .اإلعالن، أو خصائص المستيمكين

 . من الشعارات السابقة شعارات تجمع بين شعارين أو أكثر -4
 

الستجابة تمقي وتافعو لعالنية تتضمن كممات تحفز المإخاتمة ويصمح الشعار أن يكون 
المشاىا أو المستمع لإلعالن وىي  أو ئالقار  ،عمى المستيمك وظيفتيا التأثير, عالنلإلالفورية 

السم السمعة أو الخامة وتتمثل في ترايا اسم المنتج  أمر أو بصيغو تكرار ما تكون بصيغة غالباً 
 .شكل حرو  في ختم  عنو لونًا أوتقترب منو، و تالزم العنوان موقعًا أو توغالبًا ما  ،الموزع أو

 :عالنية بقصاوقا تستخام الخاتمة اإل
 .تمقيعااة تركيز انتباه المعالنية الطويمة إلالرسالة اإلـ تمخيص 

 .عمى النحو الذي يرغبو المعمن عالنـ افع المستيمك لمتصر  واالستجابة لإل
 .لمتصر  المباشر ـ التحفيز
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 .قا يكون الرابط بين الحمالت اإلعالنية عمى اختالفيا -
 .يوا اإلعالن التركيز عمييا قا يكون تكرارًا وتأكياًا لميزات بيعية -
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 :خالصة
زحمة مشاغمو ويعمل عمى إقناعو في ظل اإلعالن في الوقت الحاضر انتباه الجميور يجذب 

لقاء  ،بسرعة حتى يحفزه عمى اتخاذ قرار وتنفيذه فاإلعالن وحاة متكاممة من تحرير وصياغة وا 
خراج لذلك ينبغي أن يكون التعاون تامًا بين محرر اإلعالن ومخرجو أو مذيعو وكذلك ينبغي  ،وا 

حتى أن يكون المحرر مّطمعًا منذ البااية عمى ماة الرسالة اإلعالنية والوقت المحاا إلذاعتيا 
البرامج الصفحات و شى مع نوع اضبط قياس الكممات وحسن اختيارىا عمى نحو يتم يتمكن من
 .لتي تسبقيا والتي تمييااوالمواقع 
نص ومن تحرير ال لمعنوان، بعا أن ينتيي محرر اإلعالن من اختيار الصيغة المناسبةف
تو ايقوم بمراجعة عممو كمو فيناقش كمماتو ويستعرض عبار  ، واختيار الشعار المفظياإلعالني

السيولة بالاقة و ليتيقن أنو وفق في اختيار األلفاظ المناسبة وصاغيا في عبارة منسقة تمتاز 
 .وبالبساطة والوضوح وعام اإلغراق في التعميم

والبصر،  الوقع عمى السمعلين اإلعالن عذب العبارة متناسق الجرس حتى يظير 
 .يتماشى مع نوع السمعة أو الخامة المعمن عنيا
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 ةبعالساالتعميمية  الوحدة
 المرئية مكونات اإلعالن

 

 :التعميميةدهدا  األ
 :تيدؼ ىذه الوحدة لتحقيؽ األغراض التالية

 .(الغرافيكية)ئية كونات اإلعالف المر متعريؼ الطالب ب  -1

 .عالناتالصور في اإلالتعرؼ عمى   -2

 .في اإلعالناتصور التعرؼ عمى وظائؼ ال -3

  .في اإلعالناتأبرز أساليب استخداـ الصور التعرؼ عمى  -4

 .اتاإلعالنعمى مفيوـ األرضيات في عرؼ الت -5

 .األلواف في اإلعالناتمعرفة  -6

 .اتاإلعالنوظائؼ الموف في التعرؼ عمى  -7

 .مفيوـ الشعار المصور في اإلعالفالتعرؼ عمى  -8

  .أنواع الشعارات المصورةالتعرؼ عمى  -9
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 المرئية مكونات اإلعالن

 
 :مقدمة

استكمااًل لما ورد في الوحدة السابقة ال يتـ االتصاؿ بالمغة المنطوقة فحسب بؿ يتـ  
إلقناع  -فضاًل عف المؤثرات السمعية والبصرية والمغة غير المفظية  –بوسائؿ أخرى مصورة 

المكونات المصورة عمى صورة ، وغالبًا ما تحتوي ات المعمف عنياخدمبتبني السمع واليف المستيمك
الجزء المصور ف ميزات بيعية يجب التركيز عمييا في وما إلى ذلؾ مكيفية استخدامو و  (1) المنَتج
 اً ومثير  جذاباً  يجب أف يكوف في المقاـ األوؿومؤثرًا يكوف اإلعالف فاعاًل  حتىو . اإلعالفمف 

 . (2)لالىتماـ
لكؿ منيا وظيفة معينة تعمؿ بشكؿ مصورة عالف مف مجموعة عناصر يتكوف اإلو  

ليس ) :وقد يضـ اإلعالف كؿ أو بعض المكونات التالية) خرىمتناسؽ ومتكامؿ مع العناصر األ
( مكوف واحد فقطبالضرورة أف يجمع اإلعالف جميع ىذه المكونات؛ فبعضيا يقتصر عمى 

 (3)( البصرية)رئية نتناوؿ في ىذه الوحدة المكونات المو 
 

شكاؿ أساسيا األ)يقصد بيا المكونات التي تشاىد  (:الغرافيكية)صورة المكونات الم
  :وتشمؿ (والرسـو واأللواف والصور
  :Picturesالصور  -أولا 

، نظرًا لما تمتاز بو مف قدرة عمى اإلطالؽ تعد الصور إف وجدت مف أىـ عناصر اإلعالف
ثارة اىتماميـ بمحتوى اإلعالف والتعبير عف أفكاره ومحتوياتو وتشرح  ،عمى جذب انتباه القراء وا 

قد تكوف الصور و النص اإلعالني، وتضفي عمى اإلعالف الواقعية بما تشيعو مف جو عاطفي، 
المصمموف  يمجأ إليياحيث اإلعالنات حاسمة لنجاح اإلعالف مف عدمو،  في بعض والرسوـ

 .يـ اإلعالفلجودة تصم الميمة لتجسيد حاالت معينة ووصؼ أخرى، وىي مف المكمالت

                                                             
1
 - Advertising As A Kind of Communication: http://diplomovka.sme.sk/zdroj/3091.pdf. 

2
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ة رسالالضمف فيجب تركيزىا تعمف بقوة عف األفكار المعبرة المؤثرة القوية والصور 
أي يجب أف يخصص  "الثمثعدة قا"باع ت  ابية وصلمتبعض خبراء اإلعالف حتى ذىب  اإلعالنية،

بدوف )كمساحة خالية  ىثو اآلخر لمنص والثمث األخير يبقصور وثممثمث اإلعالف لمعنصر ال
الصور في العديد مف الرسائؿ اإلعالنية تسبب مشاكؿ وبخاصة إىماؿ الرسائؿ و  (نص أو رسـ

في بعض الرسائؿ، ف ،ذلؾفييا يتـ  التي ينبغي أف تصور فييا المادة اإلعالنية نفسيا وال
 .(4) المالبس أثبتت الصور أنيا األكثر إقناعاً عف عالف اإلوبخاصة في مجاؿ 

بأي محاولة  نفسالحتراـ اؿ يتقمفال ينبغي  ،تكوف الصور اإلعالنية غريبة األطوار الا وينبغي أ
يدمر و  ،األطوار أضرارًا جسيمة لممعمف ةقد تسبب صورة غريبف ،فالناس ال ييتموف بميرج ،لمعبث
ع الصور غريبة األطوار أو الفريدة مف نوعيا تأخذ االنتباه عف موضو و التسويقية، ألف فرص

 .االستخداـ الفعاؿ لمصورة البساطة في االختيار دوف مبالغة أو تيويؿلذلؾ يعد ، اإلعالف

 (5) :وظائ  الصور في اإلعالن
السمع بعامة  عف ضروريًا في اإلعالف استخداـ الصور لبعض األشياء المادية أمراً  ديع
وىي تسيؿ الجيد  ،الرئيسيةوتستخدـ بغرض إبراز الفكرة  ،عف الخدمات بصفة خاصةواإلعالف 

وتساعد الصور والرسوـ في  ،المبذوؿ مف جانب المعمف في فيـ اإلعالف و دفعو إلى تصديقو
 :الوظائؼ التاليةتحقيؽ 

ثارة اىتماميـ باإلعالفتمقيف جذب انتباه الم  -1 ويتـ ذلؾ بأسموبيف رئيسييف أوليما جذب ، وا 
عالف وثانييما جذب انتباه نوعية المستيمكيف المرتقبيف لى اإلإانتباه جميور القراء عمومًا 

 .عالفلى اإلإ
تفيد الصور والرسوـ فى تحقيؽ جذب  :عالفلى اإلإجذب انتباه جميور القراء عمومًا  - أ

حيث إف صور الناس وبعض الشخصيات  ينسانالعنصر اإلإدخاؿ انتباه القراء عمومًا ب
تصوير مظاىر التعبير و  . ورة السمعة فقطالمرتبطة بالسمعة تجذب االنتباه أكثر مف ص

الشعور ، و الوجو يتحدث ف يعبير عف االنفعاالت المختمفة التدقة الت، فالمختمفة يالحرك
تصوير بعض ، و أو الحزف نتيجة عدـ االستخداـ، بالفرح والسعادة نتيجة استعماؿ السمعة
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اإلفادة مف و  .والمفاجأة وغيرىا يسر والمشاعر مثؿ الحب والحناف واالرتباط األ يالمعان
برازىا في نفعالية المشتركة فشارات الجسمية أو الحركية واالاإل  .عالفاإل يالمجتمع وا 
عالنية استخداـ الصور والرسوـ اإل :جذب انتباه نوعية المستيمكيف المرتقبيف -ب

لمسمعة  المناسبة يساعد المعمف فى جذب انتباه فئة محددة مف المستيمكيف المستيدفيف
ف يريد المعمف جذب انتباه م عالف عف كاميرات التصوير مثالً عند اإل، فالمعمف عنيا

احتمااًل جميور نيـ أكثر الأحيث ، التصوير فقط ةيعمموف فى مجاؿ التصوير أو ىوا
أف الصور  يأ ،تثير اىتماميـ ياستخداـ الصور التيتـ  يوبالتال ،ستعماؿ ىذه السمعةال

تتحقؽ ىذه الوظيفة  يولك .والرسوـ تستطيع أف تقوـ بتحديد نوعية المستيمكيف المرتقبيف
رتباط القوية بيف الصور والرسوـ والسمعة المعمف يجب عمى المصمـ أف يدعـ عالقة اال

أية وسيمة واضحة لمقارئ لحظة رؤيتو لإلعالف فى و  عنيا بحيث تصبح ثابتة ودائمة
 .النيةإعالمية أو إع

تمثؿ الصور والرسوـ بداية استجابة القارئ ، عالفبمضموف اإل القارئإثارة اىتماـ   -2
، يعالنوالعناويف الفرعية والنص اإل يلى العنواف الرئيسإإذ تقود القارئ ، عالفلإل

عالف بعد إثارة اإلمواصمة لى إتجتذب انتباه القارئ وتدفعو  يالت يوالصورة المبتكرة ى
 .و الخدمةأاىتمامو واكتشاؼ التفاصيؿ الدقيقة الخاصة بالسمعة 

تفيد الصور والرسوـ فى توضيح حيث ، وكفاءةبسرعة  التعبير عف األفكار اإلعالنية -3
عالنية التى تمثؿ وجية نظر المعمف والمستيمؾ بالطريقة التى تساعد فى الفكرة اإل

عالف يحقؽ اإل يظيار ثالجة كيربائية فإجرد بم، توصيؿ ىذه الفكرة بسرعة وسيولة
فإف إظيار الثالجة فى  يوبالتال، قناع ربة المنزؿ بأىميتيا وفائدتياإ يالنتيجة المرغوبة ف

يتحقؽ  يولك، تؤدييا الثالجة يقدـ تصويرًا لمخدمة التو الحديث يثركف المطبخ وبيف أثا
، لرسوـ دوف افتعاؿ أو مبالغةذلؾ يتطمب مف المصمـ البساطة فى اختيار الصور وا

عالف عمى عدد مف المشاىديف مع تحقؽ ىذه الوظيفة عرض اإل يات التومف االختبار 
فكار التى متعرؼ عمى مدى تعبير الصور عف األمحاولة ل يعالنية فخفاء الرسالة اإلإ
 .اإلعالف إيصاليا إلى الجميور دير ي

استخداـ الصور والرسوـ إلى  ييؤد، حيث عالفضفاء الواقعية والصدؽ عمى اإلإ  -4
الصدؽ عمى اإلعالف وجعمو أكثر قابمية لمتصديؽ وخاصة فى حالة شيء مف إضفاء 
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ويمكف مع فاعمية  ،آخر يعنصر إعالن يتتميز بقابميتيا لمتصديؽ عف أ يالصور الت
عالف لى اإلإتوجو  يساسية التوـ التقميؿ مف بعض االنتقادات األاستخداـ الصور والرس

 .يتسـ بالمبالغة والمغاالةنو أب
 .دور حوليا اإلعالفيتأكيد الفكرة التي   -1
عف غيرة مف المنتجات أو الخدمات في  عمى تمييز المنتج المعمف عنوتمقيف مساعدة الم  -2

 .السوؽ
يحقؽ اإلعالف أىدافو فحتى  .بيف اإلعالف وأنظمة الترويج والتسويؽ األخرى التنسيؽ  -3

 لؾوكذاألخرى ، يحتاج إلى دعـ فاعؿ مف قنوات التوزيع ومؤثراً  المرسومة ويكوف فاعالً 
وليتو ؤ وىذا التكامؿ و التعاوف تقع مس إعالنية لمتنظيـ التسويقي،مف المكونات الغير 

  .عمى كاىؿ المعمف
تحقيؽ ئصيا، و توضيح خصا، و يمكف عف طريؽ الصور والرسوـ إظيار مزايا السمعة  -4

 .األىداؼ الترويجية المطموبة

  :أبرز أساليب استخدام الصور والرسوم في اإلعالنات
، أو لجذب االنتباه. ىتماـال ينبغي أف تستخدـ الصور فقط ألنيا مثيرة لالوفي جميع األحواؿ 

 ،لإلمتاع أو التسميةأو ىتماـ، ال تكتب إلثارة االف اإلعالنات أل. أو لتزييف أحد اإلعالنات
ىذا ، بؿ يكتب عف موضوع خطير. فمحرر اإلعالنات ال يكتب إلرضاء أىواء الجماىير العامة

لذا يجب استخداـ الصور فقط لجذب أولئؾ ، ويتوجو ألقمية محدودة، الموضوع ىو إنفاؽ أمواؿ
استخداـ الصور فقط عندما تشكؿ حجة أفضؿ مف ، وىو ما يحتـ الذيف قد ينتفعوف مف اإلعالف

، ـ الصور بطريقة عمميةاستخداالمعمنيف وعمى  .مف المساحة في وضعية معينةنفسيا ة الكمي بيع
بعضيـ يستخدـ بعض الصور الكبيرة، وبعضيـ اآلخر صورًا صغيرة، وبعضيـ يحذؼ الصور 

مما ال شؾ  ،وىناؾ حقيقة ممحوظة ىي أف أيًا منيا ال يستخدـ الصور الفنية باىظة الثمف. كمياً 
تتعدد أساليب و  .فيو أف كؿ ىذه األمور تستخدـ ألسباب واضحة تؤدي إلى نتائج ممحوظة

 : حسبوذلؾ بالصور في اإلعالف 

 .أىداؼ اإلعالف -*

 .التي يمر بيا المنتج أو الخدمة المرحمة التسويقية -*
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في الوسائؿ  ، فمكؿ منيا خصائصيا وميزاتيا فيي تختفيالمستخدمةاإلعالنية الوسيمة  -*
 .المسموعة، وتظير بداًل عنيا صورة الخياؿ التي يرسميا اإلعالف في ذىف المتمقي

 (6) :ومن أبرز أساليب استخدام الصور في اإلعالن

يستخدـ أسموب و  .عمى صورة السمعة نفسيا ركز اإلعالفيصورة السمعة فقط بحيث  -
 :صورة السمعة ذاتيا أو جزء منيا في الحاالت التالية

 .عند الرغبة في تعريؼ المستيمؾ بشكؿ السمعة -1

 .عندما يكوف مظير السمعة نقطة بيعية تؤدي إلثارة اىتماـ المستيمؾ -2

 .مف الجميور عندما يتوجو المعمف إلى فئة معينة -3

 .عندما ييدؼ المعمف إلى إبراز خصائص وصفات السمعة -4

أثناء االستخداـ، توضح العديد مف االستخدامات التي تتـ مف خالؿ في صورة السمعة  -
عند إبراز لإلعالف استعماؿ السمعة المعمف عنيا بحيث تزداد القدرة اإلقناعية 

 .االستخدامات المتنوعة والمتعددة لمسمعة
صورة السمعة مع مجموعة مف األشخاص، ويمكف مف خالؿ ىذا األسموب إضافة البعد  -

وظيؼ العالقات اإلنسانية والشخصية بيف األفراد الذكور واإلناث أو أفراد اإلنساني وت
براز المعاني والقيـ اإلنسانية مثؿ األمومة بإبراز الشخص مع السمعة  .األسرة الواحدة وا 

صورة نتيجة استخداـ أو عدـ استخداـ السمعة، ويوضح النتائج اإليجابية التي تعود عمى  -
ستخداـ السمعة، وفي بعض الحاالت يبرز المصمـ النتائج الجميور المستيدؼ نتيجة ا

وىذا يدعو المستيمؾ إلى تجنب عدـ  ،السمبية التي قد تحدث نتيجة عدـ استخداـ السمعة
أف المستيمؾ ال ، وتفترض سمبية المقدمة في اإلعالفاستخداـ السمعة لتالفي اآلثار ال

النتائج المترتبة عمى االستخداـ يزيد مف توضيح و ، ييتـ بالسمعة بقدر اىتمامو بالفائدة
 .درجة اقتناع المستيمؾ بالسمعة

تضخيـ البرىاف بحيث تركز الصور والرسوـ عمى االستمالة اإلقناعية الرئيسية باعتبارىا  -
تضخيـ  تركز الصورة في تصميـ صورة، النقطة البيعية الرئيسية لمسمع المعمف عنيا

 .الرئيسية قناعيةالبرىاف عمى االستمالة اإل
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تضخيـ أحد التفاصيؿ بحيث تستخدـ الصور والرسوـ إلبراز أحد المزايا والخصائص  -
 .البيعية التفصيمية التي تنفرد بيا السمعة بالمقارنة مع السمع المنافسة

 ثني عمى السمعة، وعادة ماي   يظير فييا شخٌص  اإلعالنات التي ،لعيافصورة شيود ا -
َتق وـ الشركات المعِمنة  وأيضاً  ،العادي لمسمعة بالمستيمؾ يكوف الشخص في مظيره شبيياً 
والرياضة وغيرىـ مف المشاىير لمثاناء في اإلعالف عمى  باالستعانة بنجوـ السينما والتمفاز

ْقِنًعا إذا كانت الصورة التي  ويكوف ثناء ،منتَجات الشركة أحد المشاىير عمى سمعة ما م 
ة، وعميو فإف الجميور قد يضع ثقتو في كممات النِجـ ت ناِسب السمع يرسميا لو الجميور

وفي بعض األقطار ت مِزـ الماوائح التي تسنيا الدولة الشخص الذي  ،السمعة وَيقتنع بشراء
 .السمعة باستعماليا إذا ما اداعى ذلؾ في اإلعالف يثني عمى

سواء صورة توضح الصفة التجارية ىذا األسموب عمى يركز صورة الصفة التجارية،  -
 ...شكؿ العبوة أو الغالؼ أو العالمة التجارية أو الشعار أو الرسـ

ركز عمى إبراز المقارنة مف خالؿ الصور والرسوـ يتـ التبحيث صور مقارنة السمع،  -
الخاصة بالسمعة المعمف عنيا مقارنة مع السمع األخرى، أو يقارف بيف صور السمعة قبؿ 

قبؿ استعماؿ  للمستهلكيجمع بيف الصور المقارنة تطويرىا وبعد التطوير، وأحيانًا قد 
تتنافس بشكؿ حاد مع غيرىا مف  تستخدـ عادة لمترويج لبيع سمعو . السمعة وبعدىا

التجارية المنافسة في محاولة  وي قاِرف المعمنوف سمعيـ بالعالمات. العالمات التجارية
يمكف  التمميح إلييا أومجرد  ويمكف تسمية السمعة المنافسة أو ،إلظيار مميزات سمعيـ
 .معروفة أو عالمة أخرى x أف يشار إلييا بالعالمة

أو حيوانات أو شخصياٌت خيالية َتظير في اإلعالف  أ ناس ، وىـشخصيات السمعةصور  -
المعمنيف شخصيات بغرض توجيو رسالة تروج لبيع  ويبتدع العديد مف ،لمدة طويمة

بح الشخصيات معروفة لمناس، وىي تص وبمرور الوقت ،مجموعة متكاممة مف السمع
ما تظير  وغالباً  ،المعمنة بيذا النحو تعرؼ الجميور بشكؿ دائـ بمنتجات الشركة

وقع مفرح عمى صغار  شخصيات السمعة في اإلعالنات الموجية لألطفاؿ لما ليا مف
 .السف

براز خصائص  الرسوـ الفكاىية - بحيث يمكف مف خالؿ الرسوـ الكاريكاتورية تصوير وا 
 .لسمعة أو الخدمة المعمف عنيااومزايا 

الصفة التجارية بحيث تركز الصور والرسوـ عمى شكؿ العبوة أو العالمة التجارية أو  -
 .الشعار أو الرسـ الذي يميز السمعة عف السمع األخرى
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ح الرسوـ واألرقاـ والرسوـ البيانية والصور التي تزيد الرسوـ البيانية والجداوؿ، حيث توض -
 .تطور بالسياسات اإلنتاجية والتسويقية لممعمفمف خالؿ توضيح المف االقتناع 

الصور الرمزية حيث تحتوي الصور المقدمة في اإلعالف عمى صورة شخص أو منظر  -
أو الخدمة شيء معيف يحمؿ داللة رمزية موحية لممستيمؾ يتفؽ مع طبيعة السمعة 

يستخدـ لتوضيح فوائد الخدمات التي ال يستطيع المعمف تصويرىا ، وغالبًا ما المعمف عنيا
 .بشكؿ مباشر

 (7):باع ما يميتا إبتحقؽ زيادة في المبيعات عالنات التي اإلوينصح الخبراء في اختيار صور 

لذلؾ يجب  ،خادعةمثؿ مندوب المبيعات الذي يرتدي مالبس ينبغي أف يكوف اإلعالف ال  -* 
 .عمى المعمف أف يكوف طبيعيًا في كؿ شيء يقوـ بو عندما يبحث عف الثقة واإلقناع

ينبغي أف  ، كماالمعمف عنيامنتج أو الخدمة أف تساعد عمى بيع ال يجب عمى الصورة -* 
 .تساعد الصورة أكثر مف أي شيء آخر مثؿ استخداـ المساحة، وىذا شيء آخر

ففي اإلعالف عف  ،القياـ بوكممات تحكي قصة أفضؿ مما تستطيع ال العديد مف الصور -* 
وال يوجد أي  ،الحبوب المنفوخة وجد أف صورة الحبيبات تكوف أكثر فعالية ألنيا تثير الفضوؿ

 .رسـ شخصي في ىذه الحالة يمكف أف يقارف مف حيث النتائج مع ىذه الحبوب

والطريقة الوحيدة لممعرفة، كما ىو الحاؿ مع معظـ  ،قد تشكؿ صور أخرى خسارة فادحة -* 
 . األسئمة األخرى، مف خالؿ مقارنة النتائج

إحدى وفي حاؿ تعددىا تنشر الف عمى صور فغالبًا ما تكوف صورة واحدة، عإذا احتوى اإل -* 
بأحجاـ صغيرة تنشر ثانوية  تسمى الصوربقية مسيطرة و أو الالرئيسية وتسمى الصورة  الصور

 .تـ تداخميا لتخفيض المساحةياء بشريط متتابع أو سو 

  :األرضيات -ثانياا 

تمجأ إلى عندما يخمو اإلعالف مف العناصر المصورة والسيما اإلعالنات الخدمية، 
، والسيما عندما نظرًا لقدرة األلواف عمى جذب االنتباهاستخداـ األرضيات والسيما الممونة منيا، 
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 اتعمى األرضي، كما يتـ االعتماد معالـ السمعة أو الخدمة أو المؤسسةيكوف الموف معممًا مف 
لتعزيز اإلعالف كعنصر بصري، وال بد أف يحافظ ( أو غير الممونة كثقؿ تيبوغرافي)الممونة 

لذلؾ . دوف ألوافالمصمـ عمى العالقة الموضوعية بيف الشكؿ واألرضية سواء كانت ممونة أو ب
إليضاح فكرة اإلعالف، وغالبًا ما تكوف بسيطة يركز فييا " الخمفية" يركز اإلعالف عمى األرضية

 .عمى اإلضاءة أو الظالؿ ألف الخمفية تشمؿ تفضياًل ي خضع العيف لمتركيز

رضيات، سواء ألالتوافؽ الموني والتبايف بيف األشكاؿ المقروءة واعمى أف يراعي المصمـ 
 . تي يتكوف منيا اإلعالفال إلى جوار العناصرأخرى  نشرت أرضيات أو مكونات

 :األلوان -ثالثا  
وتسػػيـ  (8)تزيػػد األلػػواف فػػي اإلعالنػػات ألنيػػا ترفػػع مػػف قيمػػة اإلعػػالف مػػف وجيػػة نظػػر القػػراء

فػي إضػفاء الواقعيػة عمػى اإلعػالف، وتبػرز التفاصػيؿ الكثيػرة فيػو، كمػا تسػيـ فػي جعػؿ المػوف معممػًا 
ؿ فػػػػي معظػػػـ اإلعالنػػػػات، ينصػػػح المصػػػػمموف ومػػػػع أف المػػػوف يػػػدخ. مػػػف معػػػالـ العالمػػػػة التجاريػػػة

كمػػا أف اإلسػػراؼ فػػي اسػػتخدامو يفقػػده جػػزءًا مػػف , باسػػتخدامو فػػي مواضػػع ال تشػػتت نظػػر القػػارئ 
مف وظيفتو، فاألصؿ في األلػواف أف تكػوف محػدودة االسػتخداـ ألف المػوف  قيمتو التيبوغرافية وقسطاً 

لو كوسػػيمة لمجػػذب واإلبػػراز، مػػف خػػالؿ يسػػتمد جاذبيتػػو مػػف ىػػذه المحدوديػػة بمػػا يمكػػف مػػف اسػػتغال
 .الخروج عف المألوؼ
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 :وظائ  األلوان في التصميم
 :وظائؼ عديدة في التصميـ أىميا لواف لأل

فقد أظيرت االختبارات النفسػية أف عػدد النػاس الػذيف ينتبيػوف إلػى المػوف يػزداد  :جذب النتباه - 1
فعػؿ منفصػػميف  يباسػتعماؿ األلػواف وعنػدما يقػػاؿ جػذب االنتبػاه فػذلؾ يشػػير لموقػؼ يتضػمف رد

أف ىػذا االنجػذاب قػد  :وثانيهماا  .أنػو جػذب عينػو وتحركػت باتجػاه المػوف :ولهماا أ :إزاء الموف
 .المتمقي تمامويكوف بذرة إثارة اى

وتعػػود قػػدرة المػػوف عمػػى جػػذب االنتبػػاه لطولػػو المػػوجي أوال التػػي تصػػؿ بشػػكؿ أسػػرع مػػف 
قبػػؿ رؤيػػة األلػػواف البػػاردة أو  الموجػػات األخػػرى، لػػذلؾ نػػرى األلػػواف الدافئػػة أو المتقدمػػة لألمػػاـ

لػػى المػػادة المصػػممة والموضػػوع المصػػمـ ومػػدى تناسػػؽ عناصػػر التصػػميـ، . المرتػػدة لمخمػػؼ وا 
 . (9)أساس جذب االنتباه دعي ويحدث الموف تبايناً 

وينجػػػذب اإلنسػػػاف بطبعػػػو لأللػػػواف الطبيعػػػة التػػػي تسػػػتثمرىا التصػػػميمات التػػػي تسػػػتخدـ 
خاصة عند اسػتخدامو فػي الصػور , الفعمي في الواقع اوجودى بشكؿ أو بآخر األلواف بما يماثؿ

 الممونػػػة بػػػألواف الطبيعػػػة الكاممػػػة فتبػػػدو كأنيػػػا جػػػزء مػػػف الواقػػػع الػػػذي يػػػراه القػػػارئ حولػػػو فعػػػالً 
وثبت أف العػيف تتػأثر بػاأللواف الزاىيػة وتنجػذب ليػا أكثػر مػف  .وباأللواف التي يراىا في الطبيعة

 .(10)تأثرىا باأللواف الباىتة

لأللواف تأثيرات سيكولوجية قوية فالبػاردة ىادئػة بصػفة عامػة فػي  :لأللوان تأثيرات سيكولوجية -2
حيف أف األلواف الدافئة مثيرة وتبعث عمى المرح والحيػاة واألحػواؿ الشػعورية كالحركػة واالنفعػاؿ 

, مػب ويزيػد معػدؿ التػنفس وعػدد ضػربات الق, والموف األحمر يزيد االنفعاؿ ويرفع ضغط الػدـ , 
غماض العػيف ال إراديػاً  فػي , لػوف عػاطفي نشػط مثيػر سػاخط قػاس يثيػر التػوتر ,  ويسرع فتح وا 

واألرجػواني  ،والمػوف األخضػر ىػو الطبيعػة عينيػا ،حيف يوحي الموف األزرؽ بالوضوح والصفاء
 .ىو السحر والرونؽ ويدؿ عمى الرفعة والسمو
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: Harper &Row , pub 1972) , p.242. 
10
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, الت النػػػػاس لػػػػبعض األلػػػػوافوتػػػػأثير المػػػػوف السػػػػيكولوجي عمػػػػى اإلنسػػػػاف يػػػػرتبط بتفضػػػػي
حتػػى إف بعػػض عممػػاء الػػنفس ممػػف تصػػدوا لموضػػوع , ويػػرتبط ذلػػؾ بسػػمات شخصػػية متنوعػػة 

أو واقعػػػيف , األلػػواف يعتقػػدوف أف األشػػخاص إمػػا أف يكونػػػوا خاضػػعيف لسػػيطرة األلػػواف الدافئػػة 
 والػػػودودوف, فاألشػػػخاص النشػػػطوف يفضػػػموف المػػػوف األحمػػػر  (11)تحػػػت سػػػيطرة األلػػػواف البػػػاردة

فػي حػيف مػف لػدييـ  ،والػذيف لػدييـ قػدرات ذىنيػة مرتفعػة يفضػموف األصػفر, يفضموف البرتقػالي 
 .(12)إحساس وذوؽ رفيع يفضموف المونيف األخضر واألزرؽ

نتيجػػة لمتػػأثير السػػيكولوجي :  المااون يرااور الرتبارااات بأعااياو معينااة ويساااعد عماا  التااذكر -3
لموف يصبح مف الطبيعي أف يربط بعض النػاس منتجػات أو سػمعًا أو خامػات أو شخصػيات أو 

غيػػر  وىنػػاؾ بعػػض االرتباطػات غيػػر الواضػحة التػػي قػػد تعطػي تػػأثيراً  ،عالمػات تجاريػػة بألوانيػا
والخبػػػرات  عمػػػى التجػػػارب فػػػالموف يعبػػػر عػػػف فكػػػرة أو مجموعػػػة مػػػف األفكػػػار معتمػػػداً , إيجػػػابي 

وىو ما يعبر عنو بعض الخبراء بوظيفػة االتصػاؿ بػالقراء عمػى أسػاس الرمػوز , السابقة لألفراد 
فالمونػػػاف , ألف أحػػػد التػػػأثيرات األساسػػػية لأللػػػواف ىػػػو مػػػا تسػػػتدعيو مػػػف أفكػػػار , أو اإليحػػػاءات 

والبحػػػر  الرتباطيػػػا بمػػػوف السػػػماء األزرؽ واألخضػػػر يوحيػػػاف باالسػػػترخاء والفػػػراغ والبػػػرودة نظػػػراً 
والمونػػػاف األحمػػػر والبرتقػػػالي يرمػػػزاف لمػػػدؼء والحػػػرارة فيمػػػا يمػػػثالف النػػػار , واألشػػػجار والػػػزرع 

أمػػا المػػوف األصػػفر , واالنفعػػاؿ والحركػػة كمػػا يخمقػػاف أفكػػارًا معينػػة كػػالخطر والعاطفػػة والحيويػػة 
مػػا فيػػو لػػوف بػػراؽ يػػوحي بالػػدؼء ولكػػف بػػدوف حػػرارة ويػػؤدي اسػػتخدامو إلظيػػار السػػمعة أكبػػر م

والػػذىبي والفضػػي يوحيػػاف بػػالثراء , والبنفسػػجي يػػوحي بالصػػدؽ واالحتػػراـ والعاطفػػة , ىػػي عميػػو 
ويػػرتبط االتصػػاؿ اإليحػػائي أو الرمػػزي باسػػتخداـ األلػػواف بتفضػػيالت القػػراء .. .والرفاىيػػة وىكػػذا

 .لأللواف عمى اختالؼ مستوياتيـ

, مػوف قيمػة تذكريػة عاليػة كما يميؿ النػاس فػي وصػفيـ لشػيء مػا لإلشػارة إلػى لونػو ألف ل
لػذلؾ ينبغػي السػػيطرة عمػى المػػوف واختيػاره مسػػبقا فيػو يسػػاعد القػارئ عمػػى تػذكر مػػا شػاىده طبقػػا 

 .ةآلثاره السيكولوجي
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وتػػأثير المػػوف عمػػى الػػذاكرة يػػؤدي الرتبػػاط األلػػواف باألفكػػار وتػػأثيره النفسػػي يسػػاعد فػػي التػػذكر 
 .يمة لمتذكر منذ استخدامووقد تأكدت قيمة الموف كوس, وسرعة االستدعاء 

يقػوـ المػوف بجػذب االنتبػاه فػإف لػـ يػتـ الجػذب ويتطػور فػإف القػارئ  : مواتيااا  المون يخما  جاواا  -4
 .فإسػػاءة اسػػتعماؿ المػػوف أسػػوأ مػػف اسػػتخدامو بشػػكؿ خػػاط  ،فػػي فيػػـ الرسػػالة لػػف يصػػرؼ وقتػػاً 

سػػػػتوياتيـ التعميميػػػػة ويختمػػػػؼ تػػػػأثير المػػػػوف فػػػػي خمػػػػؽ الجػػػػو المالئػػػػـ بػػػػاختالؼ األفػػػػراد وتبػػػػايف م
حيػػث تختمػػؼ أذواقيػػـ  ،يختمػػؼ تقبػػؿ النػػاس لأللػػواف بػػاختالؼ منػػاطؽ معيشػػتيـكمػػا , والعمريػػة 

وثمػة .. .مناسػباً  فمف المعروؼ أف اليابػانييف يعتبػروف المػوف األرجػواني لونػاً , مف منطقة ألخرى 
واألبػيض , مسػكينة ألواف يفضػميا النػاس عمػى اخػتالؼ أقطػارىـ منيػا المػوف األزرؽ الػذي يرمػز ل

وىنػاؾ عالقػة بػػيف , والمػوف األحمػر الػػذي يػوحي بالػدؼء والحيويػة , الػذي يرمػز لمنقػاء والنظافػة 
حيػث يميػؿ , المناطؽ ذات الشمس الساطعة والمنػاطؽ الممبػدة بػالغيوـ وتفضػيؿ سػكانيا األلػواف 

بػػالغيوـ األلػػواف  بينمػػا يفضػػؿ سػػكاف المنطػػؽ الممبػػدة, سػػكاف المنػػاطؽ المشمسػػة لأللػػواف الزاىيػػة 
 .الداكنة

فالطبقػػات ذات , لأللػػواف بػػاختالؼ المسػػتوى التعميمػػي  (الرمػػزي)ويػػرتبط االتصػػاؿ اإليحػػائي 
المسػػتوى الثقػػافي المرتفػػع تفضػػؿ األلػػواف اليادئػػة بينمػػا الطبقػػات منخفضػػة الثقافػػة تفضػػؿ األلػػواف 

 .(13)البراقة الصارخة

مف الممكف أف يقوـ المػوف بخمػؽ عػدة أجػزاء  :بعضاصر المرئية ويربرها مع المون ينظم العن -5
ألجػزاء بمػا يزيػد مػف عػدد  عػالفيمكف أف يقوـ المػوف بتقسػيـ اإلو , أو مساحات داخؿ التصميـ 

كمػا يسػتخدـ المػوف لتقسػيـ  ,ويرفع مف معدؿ السيولة البصرية مػف ناحيػة عالفنقاط الدخوؿ لإل
 .مة مف ناحية أخرىإلى أقساـ بحيث يعطي لكؿ قسـ ىوية منفصعالف اإل

فػػالموف يعػػد , ويسػػتخدـ المػػوف لتوحيػػد عػػدة عناصػػر بعضػػيا مػػع بعػػض لتكػػويف وحػػدة واحػػدة 
 .أسموبا فنيا لمتعبئة وتجميع المواد التي توجد بينيا صمة مف نوع ما

  

                                                             
13

 - Ibid , p 36. 

-94- 



 

 :Logoالععار المصور  -رابعاا 
عالمػة فارقػة مػف ىو تجسيد أو اختػزاؿ لمعالمػة التجاريػة فػي صػورة ليػا قيمػة تذكريػة وتمثػؿ 

وقػػد يكػػوف  .عالمػػات السػػمع والخػػدمات المعمػػف عنيػػا، وتعػػد رابطػػًا مػػف روابػػط الحمػػالت اإلعالنيػػة
الشعار رسمًا فقط أو رسمًا مع بعض كممات أو تصػميـ الحػروؼ بطريقػة تػوحي بعالمػة تجاريػة أو 

ينشػر فوقػو  يفضؿ نشر الشعار المصور إلى جوار العنواف وفي كثير مف الحػاالتو . خدمية معينة
نا معًا وحػدة تيبوغرافيػة واحػدة، وفػي حػاؿ الرغبػة فػي فصػميما يفضػؿ أف يقػع الشػعار المصػور  ليكو 

 .في نياية اإلعالف وعمى أحد جانبيو األيمف أو األيسر

وفػػػي وتختمػػػؼ الشػػػعارات المصػػػورة فػػػي اإلعالنػػػات بحسػػػب نػػػوع اإلعػػػالف وأىدافػػػو وميزاتػػػو، 
سػمعة أو خدمػة بػدوف شػعار مصػور وتنقسػـ الشػعارات المصػورة ينػدر أف نجػد اليػوـ جميع األحواؿ 

 :إلى

تركػػػز ىػػػذا الشػػػعارات عمػػػى السػػػمع أو الخػػػدمات المقدمػػػة : شػػػعارات السػػػمعة أو الخدمػػػة  -1
 .لمجميور بذاتيا وقد تكوف صور السمع والخدمات أو ما يرمز ليا

دمات تركػػز ىػػذه الشػػعارات عمػػى المؤسسػػات المنتجػػة لمسػػمع والخػػ: شػػعارات المؤسسػػات  -2
وقػػػػد تختمػػػػؼ شػػػػعارات المؤسسػػػػات عػػػػف شػػػػعارات السػػػػمع والسػػػػيما عنػػػػدما تنػػػػتج أو تقػػػػدـ 
المؤسسػػات أكثػػر مػػف سػػمعة أو خدمػػة، وقػػد تتخػػذ بعػػض المؤسسػػات شػػعارات المؤسسػػة 

 .وتميز منتجاتيا بعالمات مضافة إلى شعار المؤسسة
مػػػف  وتعػػػزز تركػػػز ىػػػذه الشػػػعارات عمػػػى المسػػػتيمؾ: شػػػعارات الجميػػػور أو المتعػػػامميف  -3

 .موقفو في تبني السمع والخدمات موضوع اإلعالف
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  :خالصة
الفنية  عمؿ إبداعي، واإلبداع ىنا ال يشمؿ الجوانبتشكؿ العناصر المكونة لإلعالف 

نما  إف العديد ولمسة وتصور، يمتد ليشمؿ كؿ الجوانب اإلبداعية مف فكػرة ورسالة الصرفة فقط وا 
في  أىممت عامؿ اإلبداع اإلعالف عمى حجـ المبيعاتمف الدراسات التي بحثت أثر نفقات 

تأثير عامؿ  وقد وجدت إحدى الدراسات أف الرسالة اإلعالنية وأثرىا عمى حجـ المبيعات،
فبعد تحقيؽ االنتباه  ،اإلعالف أىمية مف مقدار اإلنفاؽ عمى اإلبداعية في الحممة الترويجية أكبر

 يستطيع اإلعالف المساعدة في زيادة مبيعات ،قطفي الرسالة اإلعالنية ف مف خالؿ اإلبداع
المحيطة بالسمعة  فعاااًل فإنو ينبغي أال يكوف معزواًل عف البيئة ولكي يكوف التصميـ ،الشركة

 .المحتمؿ والمستيمؾ

المساحة اإلعالنية  ىلإلعالف عم المختمفة المكونة كيفية توزيع العناصر وتعد عممية فيـ
توزيعات مختمفة لعناصر اإلعالف حتى يتـ  قياـ باختيارالبعد  ،أو الوقت المخصص لإلعالف

لألفراد  والذي يسمح, تضمف تحقيؽ اإلعالف األفضؿ  إلى أفضؿ تمؾ التوزيعات والتي الوصوؿ
ىذا الييكؿ عمى تحديد مستمزمات  حيث يساعدىـ ،المصمـ عمى إخراجو اآلخريف المتعاونيف مع

اإلعالنية، نوع الوسيمة ، و اليدؼ مف اإلعالفوذلؾ بحسب . والنفقات الخاصة ب اإلخراج وتقدير
 المخصص أو الزمف لمساحة، واالفكرة اإلعالنيةالمستيدؼ، و  ة الجميور، وطبيعطبيعة السمعةو 

إف : وفي جميع األحواؿ يجب تذكر ...والعناصر المكونة لإلعالف المقروءة والمصورة ،لإلعالف
لمقراء غير اإلعالف  وىكذا قد تبدو أفكار. يبدو مزدحمًا جداً كثرة العناصر في اإلعالف تجعمو 

كما  .(القميؿ يوحي بالكثير)فالقاعدة في كثير مف األحياف، اإلعالف وبالتالي لف يستوعبوا  ،مركزة
يمكف خمؽ صورة فعالة مف خالؿ توفير يعد مجديًا حيث  عالفجميع اإلثابت ل شكؿ داعتمأف ا

إعالنات مف اإلعالنات  يشبو إعالفوأخيرًا يجب أال  .المنطقي لمقارئاالستمرارية والتتابع 
 .ما تعمنوف عنو عف بقية منتجات وخدمات المنافسيفز ييمتالقارئ مف  حتى يتمكف ف،منافسيال
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 ثامنةال التعميميةالوحدة 
 ياإلعالنالتخطيط 

 

 :التعليميةىاا  ألا
 :تيا  ىذه الوحاة لتحقيق األغراض التالية

 .مفيوم التخطيط اإلعالنيتعري  الطالب ب  -1

 .االعتبارات التي ينبغي أخذىا بعين االعتبار عنا التخطيط اإلعالنيالتعر  على   -2

 .أسباب الحاجة إلى التخطيط اإلعالنيالتعر  على  -3

  .أبرز نقاط الحاجة إلى التخطيط اإلعالنيالتعر  على  -4

 .على تقنيات التخطيط اإلعالنيعر  الت -5

  .تقنيات اإلعالن القائمة على أساس اورة حياة المنتجمعرفة  -6
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 ياإلعالنالتخطيط 

  

 :مقدمة

حيللث  ،واألعمللالعللالن أىميللة يبيللرة فللي ميللاان إاارة اإلاإلعالنللي يحتللل مفيللوم التخطلليط  
ات يلن  األسلللوب العلمللي فللي اإلاارة علللى يللرورة تخطلليط الناللاط اإلنتللاجي والتسللويقي للماللروع

، وال يختللل  اإلعللالن عللن غيللره مللن األناللطة اإلااريللة مللن حيللث لابليتللو للتخطلليط، بللل والخللامات
الللل لملللا يميلللن أن يترتلللب عللللى إىملللال عاملللل التخطللليط ف تلللزااا أىميلللة التخطللليط اإلعالنلللي نظلللراً 

 .لموارا االلتصاايةاللجيوا اإلعالنية وتبايا 

 :اعتبارات يجب مراعاتها من أبرزها ثمةعند تخطيط اإلعالن و 

 .عامل التيلفة الذي يعا من العوامل األساسية لاى مخطط اإلعالنات -1

ن مصلللورة ىلللل ىلللي الللريط فيلللاي)الوسللليلة إن يانلللت  -2 أم فللليلم  ومسلللموعة أم مرئيلللة وار
 .أم غير ذلك من أنواع اإلعالنات (سينمائي

 .موىبة فريق العمل ولارتو على اإلنجاز -3

وجلللللوا الملللللؤ رات  ،اسلللللتخاام الموسللللليقى أم الصلللللوت فقلللللط، اسلللللتخاام الصلللللور أم ال -4
 ... .البصرية من عامو

 .التينييات العامة المستخامة في اإلعالن -5

 .الولت الالزم للتنفيذ -6

لفيللللرة اليبيللللرة وعاللتيللللا باألىللللاا  وا (إن يللللان اإلعللللالن مصللللوراً ) مولللللت التصللللوير -7
 .عالنيةاإلعالنية والتسويقية، وبالطبت عاللتيا بالحملة اإل

عالني فالجياز اإل ,عالنيتختل  الاريات في تنظيميا الوحاة المسؤولة عن النااط اإلو 
من حيث أو ( اعبة اإلعالنأو  عالنلسم اإلأو عالن اارة اإلإ)لا يختل  من حيث الحجم 
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اتراك االأو مسؤولية ياملة للقيام بالنااط )يا في توالقيام بيا وماى مسؤولي ىالتي يتولالوظائ  
 ..(..مت جيات خارجية

 :الحاجة إلى التخطيط اإلعالني

من الخطة التسويقية الااملة، فاإلعالن المؤ ر والمواا  اً الخطة اإلعالنية الفعالة جزءتعا 
بقار ما و متيامل، و على نحمعًا و  اإلعالنية تتولا من خطة التسويق القوية، لذا يجب أن تعمال

للعواة  ينيون ميطر نولن ، اإلعالنية أفيل ةخطالالتسويقية لوية بقار ما تيون  ةخطالتيون 
التنبؤ  وأفيل ما يميننا القيام بو ىولعل  .الخطة اإلعالنيةستراتيجية التسويقية لويت إلى اإل

ما يمين أن يحصل، بعا التأيا من أننا مويوعيين حول ما يمين أن يحققو اإلعالن، لذلك فإن ب
التخطيط اإلعالني يتعلق باتخاذ أفيل القرارات بحسب المعلومات المتوفرة بين أياينا وما يميننا 

 :اعتبارات من أىمياويعوا ذلك لجملة . تقايره

التسويقية  ةخطالت ولذلك فإن ااريبعض الالتسويق مصار الاخل الوحيا لربما ييون   -1
 .ى الاريةربما تيون أىم و يقة لا

خامات، الو منتجات، والزبائن، والسوق، وصفًا لل التسويقية ةخطتيمن اليجب أن ت  -2
 .صحيحو على نح نمنافسيالو 

 .سوقالالتسويقية عن لوة وحجم  ةخطيجب أن تعبر ال  -3
 .المالية الالزمة المواراحايا التسويق على ت ةتساعا خط  -4
اإلعالن المؤ ر وممارسات العمل  والخطة التسويقية باإلرااا والتوجيو نح ناتزوا  -5

 . الفعالة
 .في السوقالمنظمة ت لالخطة التسويقية مو تبّين   -6
 .واالحتفاظ بيمالمستيليين للسلت والخامات إاارة من ن الخطة التسويقية تميّ   -7
تحاا الخطة التسويقية استراتيجيات التواصل، وتساعا الارية على تقايم رسالة   -8

والموظفين والمست مرين مستيليين  ابتة اتجاه الو وايحة، مخططة بإحيام، ااملة 
 .وارياء العمل
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 .؟عالنياإل يطخطتملحتاج نلماذا والسؤال الذي يطرح نفسه 

حتللللى أي للللر  وأنللللنعللللر  خطلللليط، وليللللن يجللللب أن اون تقللللوم بللللاإلعالن بللللنمللللن السلللليل أن 
اإلعالنللللات إبللللااعًا يميللللن أن تيللللون األسللللوأ إذا لللللم تيللللن موجيللللة بالللليل اليللللق إلللللى الجميللللور 
 المناسللللب، حيللللث أن أفيللللل عللللرض تقامللللو يميللللن أن ييللللون األسللللوأ فللللي العللللالم إذا لللللم يلللللب  

أن اإلعلالن الملؤ ر يلأتي ملن التخطليط الجيلا، بارنا اعتيت في نأن ، وعلينا احتياجات الزبائن
بحاجلللة إللللى فللنحن  ...رصللا ميزانيلللات مالئملللة، وااللتللزام الطويلللل األملللا وغيرىللا ملللن األعملللالو 

ويمكننن ر نند ، إعللالن رائللت ليحقللق نتللائج بللاىرة، وييللون فللي مللاى عيللون الزبللائن لمللاة طويلللة
 :الحاجة لتخطيط اإلعالن فيما يمي

باالتصال  لفة األعمال، ويستقطب الزبائن الذين يسرعوناإلعالن يخفض من ي  -1
  .أمينة البيتويحيرون إلى 

ياإلعالن الذي يعرض بايل  والذي يتم عريو لفترة وجيزة ىأو اإلعالن القصير   -2
 .يياع للمال فقط ،عاوائي

حقق زيااة في المبيعات، ويرفت منسوب اإلعالن ال ييون مؤ رًا ومباعًا وجذابًا ما لم ي  -3
 .الطلب على المنتجات والخامات

يلما  اإلعالن متواصالً ويلما يان  ،است مار طويل األما واإلعالن لو آ ار ترايمية وى  -4
 .ساعا على تنامي المبيعات

التسويق واإلعالن اورًا أي ر من السعر في تسويق البيائت االستياليية  يؤاي  -5
 .غير الربحية والخامات

 .التخطيط المحيم واالىتمام بجواة المنتجال يعتما على اإلعالن الفعّ   -6

يأتي من التأ ير الترايمي لألعمال التسويقية و في اإلعالن  يالتيرار لو أ ر حقيق  -7
 .تفاعليا معاً و 
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محاواية لما يمين لإلعالن أن يحققو، حتى في حال توافر ميزانية يبيرة غير  مة   -8
في ال تتوفر أو  تحقق الجواة خامة الأو محاواة فإن اإلعالن ال يمين أن يروج لمنتج 

 .الولت المالئم

 . يل ارية يجب أن تخطط بعناية لإلعالن وتمر بجميت مراحل ىذا التخطيط  -9

 (1):تقنيات التخطيط اإلعالني

وذىب ىذا  ،عالن على اىتمام الجميت من خالل نتائجو غير االعتياايةاستحوذ اإل
سقاطات  المصطلح التخاذ معان جاياة مت ليام المسولين المعاصرين بتجريب استراتيجيات وار

عااًة ما  ،حسن تلقي المستيلك للعروض الجاياة ةوانطاللًا من معرف .جاياة خاصة بمنتجاتيم
ساليب اإلعالنية التقلياية على اإلعالنات المطبوعة في الصح  والمناورات تيمنت األ

عمق من ذلك حيث مينت أعالن الحايث بينما يذىب مفيوم اإل ،عالنات الطرلية والتلفزيونواإل
يستخام المعلنون و  ،ية من العالمو از و لى يل بقعة إالابية المسولين من الوصول بإعالناتيم 

ي ر جذبًا لالنتباه من أذلك لييونوا و تقنيات إعالنية مختلفة عن األساليب التقلياية و أساليب 
 .فسييممنا

ن أو  ،التقنيات اإلعالنية مخفية ومقنعة وذيية ومرتبطة بالزبونيجب أن تيون حيث 
تبني أو اإلعالن فعااًل يافت الناس لاراء المنتج فيي  نجعل  ،تغري لسم يبير من الجميور

لناع إاورًا مفصليًا في عملية يؤاي عالن اإلالخامات المعلن عنيا، إذا ويعنا في االعتبار أن 
على ي ير نفاق الإال تتراا الاريات في حيث . تبني الخامةأو الزبون المستيا  باراء المنتج 

لعالية ورغبة الجميت ببيت التنافسية ا والتسويق والحمالت اإلعالنية وذلك لسبب وايح أال وى
, آفاق المبيعات ر يبير في ألفاعلية التقنيات اإلعالنية و  ،ورفت ليمة عالمتيا التجارية يامنتجات

وتقاس ىذه الفاعلية بالاور الذي لعبو اإلعالن في نجاح المنتج وماى تواصل ىذا اإلعالن مت 
 .المستيلك

ما  ووى ،للترويج لمنتجات وخاماتالرئيسية نجا أنيا تيا  اإلعالن وبالنظر ألىاا  
. تلك الخامةأو تيوين ىوية العالمة التجارية وتعري  العالم بقيمة ذلك المنتج يساعا على 

في المبيعات وتيا  ىذه  وتسعى الاريات بواسطة التقنيات اإلعالنية المختلفة لتحقيق النمف

                                                             
1 - Percy, L. (1997). Strategies for implementing integrated marketing,communications. Lincoln, IL: 

NTC Business Books. Schultz, D. E., Tannenbaum, S. I., & Lauterborn, R. F. (1993). 
Integrated marketing communications. Lincoln, IL: NTC,Business Books. 
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مام المنتجات المنافسة عبر تسليط اليوء على أبراز تفراه ار التقنيات للااللة على ميزات المنتج و 
سائل اإلعالنية ويعرض اإلعالن عبر مختل  الو  ،مختلفًا عن غيره والصفات التي تجعلو يبا

 .رو يلجذب الجم
صاارات الوسائل اإلعالمية المطبوعة يالصح  إتظير اإلعالنات المطبوعة في يما 

وتعتما  ،مناوراتأو  (برواورات)مطويات والمجالت التي توفر خيارات متنوعة ياإلعالن في 
فاعلية اإلعالن المطبوع على اعبية الوسيلة اإلعالنية المستخامة ذاتيا حيث تحظى اإلعالنات 

اعبية والمنطقة الموزعة فييا بالغة التأ ير في ب التي تحظىالصح  والسيما  ايرةبصح  الفي 
 .النتائج

جحة حيث يعا اإلعالن في الوسائل اإلعالمية المرئية والمسموعة تقنية إعالنية ناو 
اإلعالن على االنترنت منذ باستخاام و  ،التلفزيون في اإلعالن منذ زمٍن طويلالراايو و استخام 

في حالة البث اإلذاعي والتلفزيوني تحاا الماة الزمنية ف .يبيرةال تياىمييال على أفترة لصيرة 
رنت األي ر ن نسبة مالحظة اإلعالن على صفحات االنتأيلفة إال تلإلعالن نسب المالحظة وال

اعبية ىذه الصفحة ومويت و حيوية تتول  على المويوعات التي تعمل علييا الصفحة 
 .الصفحةفي اإلعالن 
المجالت و عنا اإلعالن في الصح  وخاماتيم منتجاتيم عرض ال يتول  المعلنون في و 

 وإن اإلعالن المتخفي ى .االنترنت بل تعاوا ذلك لإلعالن من خالل األفالموالراايو و التلفزيون و 
أو لا تظير مم لة في فيلم  :على سبيل الم ال, العروض التلفزيونية و تعميم المنتج عبر األفالم 

مستحيرات التجميل أو ىي تستخام منتجات عالمة تجارية معينة من ال ياب و  عرض تلفزيوني
ارية معينة في مايا من مااىا الفيلم بطريقة تجعل من المؤيا أو لا يظير اسم مطعم أو 

 .اسم الارية من لبل المااىاينأو مالحظة المنتج 
يما يعا استخاام ناس  ،حاى تقنيات اإلعالنإيعا استخاام الاخصيات المعروفة 

ين الحصول على الزبائن الذ ون استخاام المااىير في اإلعالن ىماليا  ف ،خرىأعاايين تقنية 
نسان يقلا الاخ  ن اإلأنيا لاعاة عامة في علم النفس ألا يسعون لتم ل ىذه الاخصية حيث 

ىميتيم أمن ىنا تأتي و  ،ن المااىير محبوبين عمومًا على نطاق واستأيما  ،الذي يسعى لتم لو
الناس ستراتيجية األاخا  العاايين في اإلعالنات على الفيرة القائلة بأن إاإلعالنية بينما تعتما 

 .العاايين يصلون بسيولة للجميور
التقليل من ليمة المنتج المنافس من خالل تستخام بعض الاريات في ترويج منتجاتيا 

 ،مام العامةأيسعون لتيرار اسم العالمة التجارية عناما خرى على مباأ التيرار أتعتما اريات و 
ببساطة ألن آخرين  نام منتج معيخرى على علم النفس لافت الناس الستخاأبينما تعتما تقنيات 
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عااا يبيرة من الناس يستخامون ىذا المنتج مما يافت الزبون أوىنا تسعى إلظيار  ،يستخامونو
يعتما اإلعالن على اليلمات المؤ رة عاطفيًا لجذب انتباه يما . بايل غامض للباء باستخاامو

 .الناس للمنتج
ذب االنتباه لجفعال للقيايا االجتماعية  وعلى نحيجب استخاام التقنيات اإلعالنية و 
يصال ىذه المايلة للعامة بالوسائل و بيئية أو يم يمايلة اجتماعية ملمويوع  التقنيات و ار
  .المنظمات لتفعيل إعالنات الخامة العامةو تسعى الحيومات حيث  .اإلعالنية

جزاء معينة من الجميور بما يتناسب مت صن  المنتج أتعمل الاريات على استياا  
حيث يتم تصميم  ،خرىالعايا من العوامل األو الاخل و العمر و فيتم تمييز اليا  بناًء على الجنس 

وفي جميع األحوال يجب تذكر النقاط التالية في جميع التقنيات ، عالن بناًء على الطلب اإل
 :التي ستستخدم في اإلعالن

رسوم استخاام الصور والومن الممين  إيصاليا للمتلقينوا رة معينة تحايا فييجب  -
 .الحفاظ على الفيرة األساسية ، متصور مجازية إليجاا فيرة مباعة جاياةابتااع و 

، وينبغي يصال الرسالة للمتلقي باإلميان تقايم الوعوا بالخامة التي يوفرىا المنتجإخالل  -
يما باإلميان ذير ميزات  ،وذلك لجذب االنتباهىمية المنتج أالالة لاى ذير تحري 
 .فوائاهو المنتج 

الواجب ذير التفاصيل للمتلقي بوالعية  ومن ،من الواجب الحايث عن األاياء الحقيقية -
ما و ما يعجبو , يما يجب االستفااة من ظرو  الزبون م ل اعوره لاى استخاام المنتج 

موال  الزبون في اإلعالن وذلك و عقلية و تفيير  عن باإليافة ألىمية الحايث ...يفيلو
 .لاا االنتباه

حيث من  ،ميزة م يرة لالىتمام تساعا الزبون على تمييز العالمة التجاريةأو ع صورة اباإ -
اخصية جاياة ويت من الممين و  ،مم ل مايورأو الممين استخاام اخصية يرتونية 

العالمة التجارية ىي األفيل تعا الاخصيات الخاصة بو  ،يليًا ترتبط بالعالمة التجارية
 .تخص  المنتجأو تعيس المتلقي أو التي ال تم ل  وتأ يرًا و األي ر اعبية و 

الحاالت الارامية التي تاا انتباه الزبون حيث باإلميان أو االستفااة من حاالت الصراع  -
خلق و  ...الاريةو العميل أو االبن و األم أو الزوج و القيام بعمل حواري يم ل الزوجة 

 جعليم ياعرون بالحاجة للمنتج عبر عرض موال و غايات يسعى إلييا الناس أو أىاا  
 .حياتية حقيقية
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تيوين فيرة أساسية ييا  اإلعالن إليصاليا للزبون  م العمل على تيخيم ىذه الفيرة  -
تيخيم أو جو االستفااة من المنتج أو من الممين المبالغة في وص   .المبالغة فيياو 

 .ذلك أل ر المبالغة اليبير في جذب االنتباهو الموال  المعروية 
عطاء إصا  إنسانية للمنتج إلعطاء الاعور بأنسنة المنتج حيث من الممين أو إيافة  -

 .الفعلأو التفيير أو نسانية يالنطق إالمنتج ميزات 
مة التجارية في يجاا تسلسل من المؤ رات المرئية المترابطة مما يساعا على ت بيت العالإ -

 .جارية مألوفة بالنسبة للمستيليينجعل العالمة التو ذىن المتلقي 
أو تقايم عروض تافت المستيليين لإلفراط في اراء المنتج عبر تحايا حسومات مغرية  -

غير ذلك و تقايم ملحقات إيافية مت المنتج أو تقايم لطعة مجانية على القطعة المباعة 
 .من العروض

اارع من  134"من  اإلعالن يتيمن عنوانك فعليك تبسيطو لار اإلميان فباالً إذا يان  -
" يوس  العظمة"مارسة بجانب " اارع الايااءل طريق أو "يمين القول من " الايااء

 .فيذا أسيل للتذير
ذا لمالتذير أرلام  ال - ذير الصفحات الصفراء في علينا  ابذيرىنا يوات  في اإلعالن وار

 .المحلياليل اليات  
 .أي ر فعالية إذا تم استخاامو مت وسائل اإلعالن األخرىالراايو إعالن غالبًا ما ييون  -

يمر الذي  :المراحل اإلعالنية لممنتجومن الممكن أن تقوم تقنيات اإلعالن عمى 
ب الث مراحل إعالنيو تتميز يل منيا بخصائ  معينو وترتبط  -خامة مأ ةسواء يان سلع -

ولا حاات ىذه المراحل  ،المراحل التسويقية التي يمر بيا ىذا المنتجأو باورة حياتو 
 :اإلعالنية فيما يلي

 :مرحمة االرتياد  -1
وىا  اإلعالن فييا يتريز في خلق  ة،ول مر أي مرحلة اخول المنتج إلى السوق أل

الطلب على المنتج وذلك عن طريق التأييا على ما يمين أن يابعو من حاجات لاى 
 .ينالمستيلي

 :المنافسة مرحمة  -2

-104- 



 
  
  

من المنتجات  ةجال المنافسة التسويقية مت مجموعوىي المرحلة التي ياخل فييا المنتج م
ويتريز ىا  اإلعالن في الترييز والتأييا  ،نفسو المما لة المنافسة التي تحقق اإلاباع

 .على جوانب التميز واالنفراا في المنتج مقارنة بغيره
 :واالحتفاظ بالايرة والميانة التسويقية التذكير مرحمة  -3

جة النجاح وىي مرحلو يصل إلييا المنتج بعا أن يحقق ار  ،التي وصل إلييا المنتج
وييا  اإلعالن في ىذه المرحلة  ،اية من حيث معرفة المستيليين بو واإللبال عليوجال

 .إلى االحتفاظ بالميانة التنافسية والايرة التي حققيا المنتج وزيااة حصتو من السوق
 :عدة أمور يجب أن تؤخذ في االعتبار وهيوالبد من مالحظة 

أخرى ألنيا تتااخل فيما بينيا في مجال التطبيق  و عام وجوا حاوا فاصلو بين يل مرحلة - أ
 .العلمي

ما تتحيم فيو ارجة  ومن الممين أن تمر بعض المنتجات بمرحلتين في نفس الولت وى - ب
 .إاراك المستيليين للمنتج ومنافعو وماى إاباعو الحتياجاتيم ولوتو التنافسية في السوق

نما يميا لباء اوره جاياة  -ج ال يعني الوصول إلى مرحلة التذيير انتياء الجيوا اإلعالنية وار
 .المراحل بيا  زيااة حصة الماروع في السوقلذات 

 :اليومعالنية المختبرة والمستخدمة فضل التقنيات اإلأمن و 
 - ي ر من أما يجذب االنتباه وىي تقنية تقوم على التأييا على يل  :اإلغراء العاطفي

يبر طرق التسويق تأ يرًا على المستيلك حيث يطوعو ليستمت أأحا  وىو  ،أي ايء آخر
 .المنتجيجرب و 
 - وعلى نحيصمم المعلنون استراتيجياتيم اإلعالنية بالترييز : الجمهور المستهدف 

, فإذا أراا المصنت بيت الامى عل سبيل الم ال  ،على الفئة العمرية للمستيلكأساسي 
 .ذلك ليافعوا بأىالييم لاراء المنتجو ن يصمم اإلعالن بما يجذب األطفال أعليو 

 - لذا يسعى المعلنون  ,يحب الناس نمط حياة المااىير  :الشخ يات المشهورة
تقام ايااة بأنيا تستخام ىذا و للحصول على خامات اخصية مايورة لتاعم المنتج 

بما أن الناس يسعون لمحاياة نمط حياة اخصياتيم المايورة المفيلة فيم و  ،المنتج
 .يقامون على اراء المنتج
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 - رياة تسعى لالستحواذ على جزء يبير من ىي تقنية فو  :تقديم العينات المجانية
ميت جن تيون أيجب و  .زبائنياو فيي تبني عاللة  قة بين الارية  ،القاعاة االستياليية

وطرق ألن وظيفتيا تعري  المستيلك بفوائا المنتج من أصل المنتج العينات المقامة 
 .سلويًا اعتيااياً الخامة أو تحييره واالستفااة منو، إنيا وسيلة من وسائل جعل المنتج 

 - ىي طريقة فعالة الستياا  الجميور المطلوب حيث و : تقديم هدايا محدودة العدد
ألن ىذه و , الفناجينأو محاواة العاا يسالسل المفاتيح أو ينجذب الناس للياايا الحصرية 

 .الياايا محاواة العاا يسارع الناس للحصول علييا في ولت مبير
 - تستطيت الاريات تحمل نتائج االستخفا  بذياء المستيلك عبر ال : ذكاء المستهمك

، االاعاءات الزائفة ألن ىؤالء سيقومون بإجراء بح يم الخا  حول المنتج لبل الاراء
تستخام العايا من الاريات ذياء المستيليين لمصلحتيا من خالل العمل على ذير و 

ألفراا  ىاايا محاواة العااعالن وتقايم حقيقي وفعلي عن المنتج في اإل وفقط ما ى
 .ساطيمأو معينين ليم تأ يرىم في 

 - وىنا باإلميان  ،يعا ذير فوائا المنتج للمستيلك األااة األىم لتسويقو: ذكر الفوائد
خرى ماابية موجواة في السوق إل بات تفوق المنتج أجراء المقارنات بينو وبين منتجات إ

عالنية األي ر فاعلية في بث م ل ىذه الوسائل اإلالراايو ويعا التلفزيون و  ،على غيره
 .الرسائل
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 :خالصة

 والعمل على، يستحق ذلكعمل  ووىالجيا و العمل  يأخذ الي ير من اإلعالن تخطيط
أاى التنامي المتسارع لصناعة اإلعالن ، يما متعاملينمزيا من ال مت ؤتي  مارىات إعالنية خطة

يان ليذه التقنيات األ ر البالغ على سلوك و  ،المباعةلظيور العايا من التقنيات اإلعالنية 
نتيجة أل ر الرسالة التي وصلت لو بني الخامة وتحيث انافت المستيلك لاراء المنتج , المستيلك

باإليافة لظروفو  ،الوسيلة المستخامة في عريوو عن طريق استقراء أسلوب عرض المنتج 
تحفز ذىن المتلقي على معلنين لمستخامة من لبل الساليب اىذه األو  .خرىالعايا من العوامل األو 

 .الخامةأو إنتاج عواط  تافعو للتفيير بالمنتج 

نظام لتحقيق  ىلإنيا تحتاج إف, ن اي ىا  يعالن ألاإل ىلإجوء لعناما تقرر ارية الو 
ىاا  لا تتيمن تااين سلعة وىذه األ ,عالنيمية في البرنامج اإليىاا  االتصالية التنظىذه األ

خامة ولا تتيمن أو وعي المستيلك لسلعة أو اراك، إخامة جاياة ولا تتيمن زيااة مستوى أو 
ىاا  التي سبق منا تقايميا في باح من خالل تعظيم المبيعات وغيرىا من األر تعظيم األ يياً أ

 .عالنىاا  اإلأحقل تحايا 
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 تاسعة ال التعميميةالوحدة 
 ي اإلعالنالتخطيط  خطوات

 
 :التعليميةىدا  األ

 :تيدف ىذه الوحدة لتحقيق األغراض التالية
 .خطوات التخطيط اإلعالنيتعريف الطالب ب  -1

 .المعمومات األساسية الخاصة بالتخطيط اإلعالنيالتعرف عمى   -2

 .خصائص المستيمكين في التخطيط اإلعالنيالتعرف عمى  -3

  .محددات السموك االستيالكيالتعرف عمى  -4

 .عمى كيفية تحديد السوق المحتممةعرف الت -5

 .تحميل السمعة أو الخدمةمعرفة  -6
 .التعرف عمى الخصائص الموضوعية والشخصية لمسمع والخدمات -7
 .معرفة كيفية تحديد ميزانية اإلعالن -8
 .التعرف عمى أبرز االعتبارات التي تحكم تحديد ميزانية اإلعالن -9

  .تذكر بعض النصائح حول جدولة اإلعالن -01
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  ياإلعالنتخطيط ال خطوات

 :مقدمة

اإلعالن مفتاح تحديد نجاح الكثير من المنظمات، ومفتاح نجاح اإلعالن المرور عمى 
بالخطوات التخطيط اإلعالني تمر عممية وغالبًا ما خطواتو والقدرة عمى تحديدىا تحديدًا دقيقًا، 

 (1) :التالية
 :الخاصة بالتخطيطجمع المعمومات األساسية  :أولً 

عمميالالة اتصالالال غيالالر شخصالي تيالالدف إلالالى إحالالداث تالال ثير معالالين فالالي تالالم تعريفالالو اإلعالالن كمالالا 
الشالخص الالذي يسالالتقبل المعمومالات التالي يرسالالميا المعمالن، إحالالداث ىالذا التال ثير ببراعالالة وكفالا ة يتطمالالب 

ظالالالروف و ضالالالرورة الحصالالالول عمالالالى بيانالالالات أساسالالالية عالالالن المسالالالتيمكين الالالالذين يوجالالالو إلالالالييم اإلعالالالالن، 
بديمالالالالالة، وخصالالالالالائص السالالالالالمعة موضالالالالالع اإلعالالالالالالن السالالالالالمع المنافسالالالالالة أو الوطبيعالالالالالة السالالالالالوق المختمفالالالالالة، 

أي أننالالا نسالالتطيع تحديالالد أنالالواع المعمومالالات المطموبالالة لتخطالاليط اإلعالالالن فالالي . واسالالتخداماتيا األساسالالية
 :اآلتي

 :بيانات عن المستيمكين -1

 .دوافع الشرا  والرغبات التي يسعى المستيمك إلى إشباعيا حين يستيمك سمعة معينة - أ

كيف يشتري المسالتيمك السالمعة، أيالن يشالترييا، متالى )تيالك بيانات عن أنماط وعادات االس - ب
 (....وىكذا ،يشترييا

 :بيانات عن السوق المحتممة -2

ىنالالالاك فالالالرق أساسالالالي بالالالين بيانالالالات المسالالالتيمك وبيانالالالات السالالالوق، فالالالالنوع األول يتعمالالالق بالالالاألفراد 
أنالالواع الالالذين يتصالالرفون بالشالالرا  واالسالالتيالك، أمالالا النالالوع الثالالاني فيالالو ينحصالالر فالالي توصالاليف وتحديالالد 

 ...المستيمكين المحتممين،أماكن وجودىم، أعدادىم، أعماليم، مستويات دخوليم وىكذا

                                                             
1 - Percy, L. (1997). Strategies for implementing integrated marketing,communications. Lincoln, IL: 

NTC Business Books..Schultz, D. E., Tannenbaum, S. I., & Lauterborn, R. F. (1993). 

Integrated marketing communications. Lincoln, IL: NTC,Business Books. 
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 :بيانات عن السمعة ذاتيا -3 

عداد تفاصيمو، ال بالد أن تتالوافر لديالو  اإلعالنقبل أن يشرع مصمم اإلعالن في تخطيط  وا 
معمومالالات وبيانالالات كافيالالة عالالن طبيعالالة وخصالالائص السالالمعة موضالالع اإلعالالالن، ومالالن أىالالم المعمومالالالات 

 :يحصل عمييا مخطط اإلعالن التي يجب أن

 .استعماالت السمعة الحالية  -0
 .االستعماالت الممكنة لمسمعة  -2
 .المزايا التي تنفرد بيا السمعة عن مثيالتيا  -3
 .التطوير والتحسين الذي أدخل عمى السمعة  -4

 :بيانات عن الوسائل اإلعالنية -4

مالالن أىالالم المشالالاكل التالالي تعتالالرض تخطالاليط اإلعالالالن، اختيالالار وسالاليمة اإلعالالالن التالالي تسالالتخدم 
صالالالالحف ومجالالالالالت، راديالالالالو أو )إن لكالالالالل وسالالالاليمة إعالنيالالالالة  .بالالالالالذات لنشالالالالر أو عالالالالرض إعالالالالالن معالالالالين

كثالالالر أصالالالفات وخصالالالائص مختمفالالالة تميزىالالالا عالالالن غيرىالالالا مالالالن الوسالالالائل ويجعميالالالا  (...، إنترنالالالتتمفزيالالالون
لالالذلك ينب الالي أن . حالالالة إعالنالالات أخالالر يالالا فالالي محالالددة عنصالالالحية لالسالالتخدام فالالي حالالالة إعالنالالات 

يتوافر لد  المسؤول عن تخطيط اإلعالن بيانات أساسية عن الوسائل اإلعالنيالة المختمفالة، أسالعار 
الالالالذي  ة المحتويالالات األخالالالر  بالوسالاليمة اإلعالنيالالة ونالالوع الجميالالورالنشالالر أو العالالرض بالوسالاليمة، طبيعالال

 .تخاطبو

وال شالالالك أن أسالالالاليب تجميالالالع تمالالالك األنالالالواع مالالالن البيانالالالات تختمالالالف مالالالن مشالالالروع إلالالالى  خالالالر، إال أن 
ع البيانالالالات ىالالالي التالالالي تتجمالالالع تحالالالت عنالالالوان التالالالي تشالالالترك فييالالالا كافالالالة أسالالالاليب جمالالال الصالالالفات العامالالالة

لمتبالع فالي البحالث وميمالا كالان مصالدر البيانالات ونوعيالا، فال ن كان األسالموب ا وأياً  ،(بحوث التسويق)
وبصففف ة  ،النقطالالة موضالالع التركيالالز ىنالالا ىالالي ضالالرورة تالالالوافر المعمومالالات لوضالالع خطالالة إعالنيالالة فعالالالة

 :عامة فإن المعمومات المطموبة تغطي الموضوعات اآلتية

 .األىداف المطموب تحقيقيا من خالل استخدام اإلعالن -
مكانياتو وخصائص العرض الذي يقدمو لمسوقالظروف الموضوعية لممشروع  -  .وا 
 .الظروف المؤثرة عمى السوق والمستيمكين المحتممين -
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 :تحديد خصائص المستيمكين المحتممين :ثانياً 

ولعالالل أىالالالم أنالالالواع البيانالالالات الالزمالالالة إلرسالالالا  خطالالة اإلعالالالالن عمالالالى أسالالالاس عممالالالي سالالالميم ىالالالي 
إن ىالدف اإلعالالالن كمالا أوضالحنا ىالو ت ييالالر  .البيانالات المتعمقالة بتوضاليح وتفسالالير سالموك المسالتيمكين

سالالموك المسالالتيمك بالتالال ثير عمالالى اتجاىاتالالو، رغباتالالو، وأسالالاليب إدراكالالو لحمالالور واألشالاليا  المحيطالالة بالالو، 
ت معمومالالات صالالحيحة وكافيالالة تحالالدد العوامالالل ر ولالالن يتالال تى ل عالالالن تحقيالالق ىالالذا اليالالدف إال إذا تالالواف

 .احية دون األخر التي تتحكم في سموك المستيمك وتعمل عمى توجييو في ن

وقد ساىمت العموم السموكية في إلقا  مزيالد مالن الوضالوح عمالى حقيقالة السالموك االسالتيالكي 
ومحدداتالالالالو، كمالالالالا عممالالالالت عمالالالالى إظيالالالالار األخطالالالالا  التالالالالي كانالالالالت تكمالالالالن فالالالالي المفالالالالاىيم التقميديالالالالة عالالالالن 

ن  عالن المسالتيمك والسالموك االسالتيالكي وال شالك أن المفالاىيم السالائدة حاليالاً  .المستيمكين وسموكيم وا 
مالالن تمالالك المفالالاىيم يمثالالل  كانالالت نتيجالالة أساسالالية لمبحالالث والدراسالالة فالالي العمالالوم السالالموكية، إال أن جانبالالاً 

، ويمكالالالن أن نقالالالدم الصالالالورة التاليالالالة خالصالالالة مسالالالاىمة العمالالالوم االجتماعيالالالة األخالالالر  كاالقتصالالالاد مالالالثالً 
 :لحقيقة العوامل المؤثرة عمى السموك االستيالكي

 :محددات السموك الستيالكي

 .ت الحضارية والثقافية العامةالمؤثرا -0
 .تقاليد السموك العامة  -2
الصالالالالالالالفات ، و الالالالالالالالتعمم والتالالالالالالالذكر، و العواطالالالالالالالف والالالالالالالالدوافع (:الشخصالالالالالالالية)المالالالالالالالؤثرات الفرديالالالالالالالة  -3

 .التفكير الرشيد وغير الرشيد، و اإلدراك، و واالتجاىات الشخصية
 .ثر العائمة، واألقران، وأالتقاليد :المؤثرات الجماعية -4
 .العقيدة واألخالق، و الدور االجتماعي، و الطبقات االجتماعية :المؤثرات االجتماعية -5
 .أسعار السمع والخدمات، و الدخل والثروة :المؤثرات االقتصادية -6

باإلضالالالافة إلالالالى تمالالالالك المعمومالالالات األساسالالالالية عالالالن أفكالالالالار ودوافالالالع المسالالالالتيمك واتجاىاتالالالو فالالالال ن 
وتتخففذ تمففك البيانففات ي المعمالالن يحتالالاج إلالالى التعالالرف عمالالى بيانالالات تتعمالالق ب نمالالاط السالالموك االسالالتيالك

 :األشكال التالية

بيانالالات عالالن أنالالواع السالالمع والخالالدمات التالالي يقبالالل األفالالراد عمالالى شالالرائيا، فالالالمنت  الالالذي يقالالدم   -0
ييمالالالالو أن يعالالالالرف مالالالالا إذا كالالالالان المسالالالالتيمك يقبالالالالل عمالالالالى شالالالالرا   لمسالالالالوق معجالالالالون أسالالالالنان مالالالالثالً 
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إن  .وىكالالالذا ،الكبيالالالرةالمعجالالالون العالالالادي أم المخمالالالوط بالكموروفيالالالل، العبالالالوة المميالالالزة أم العبالالالوة 
معرفة المنالت  بتمالك المعمومالات تمكنالو مالن رسالم سياسالات إعالنيالة عمالى أسالاس واقعالي سالميم 

 .اىوبنتافت محيث يركز في إعالناتو عمى النواحي التي تثير اىتمام المستيمك وت
بيانالالات عالالن دوريالالة الشالالرا  ومعالالدل التكالالرار، متالالى يشالالتري الفالالرد السالالمعة المعينالالة  ىالالل يكالالرر   -2

شالالرا  عمالالى فتالالرات متقاربالالة أم متباعالالدة   إن ىالالذه المعمومالالات عمالالى قالالدر كبيالالر مالالن عمميالالة ال
األىميالالالالة، إذ تتميالالالالز بعالالالالض السالالالالمع بطبيعالالالالة موسالالالالمية فالالالالي التصالالالالريف حيالالالالث يركالالالالز األفالالالالراد 
مشترياتيم منيا فالي فصالول محالددة مالن السالنة، ولالذلك نجالد اإلدارة الحديثالة لمتسالويق تحالاول 

 .لتوازن في مبيعاتيا عمى مدار السنةاستخدام اإلعالن المخطط كوسيمة لتحقيق ا
إن معرفالالة أنالالواع االسالالتخدام العاديالالة تمكالالن  ،بيانالالات عالالن كيفيالالة اسالالتخدام المسالالتيمك لمسالالمعة  -3

المعمالالالن مالالالن التفكيالالالر فالالالي ابتكالالالار أوجالالالو اسالالالتخدام جديالالالدة لمسالالالمعة واتخالالالاذ تمالالالك االسالالالتخدامات 
 .الجديدة ك ساس لحمالتو اإلعالنية

 : ةتحديد السوق المحتمم :ثالثاً 

تحديالالالد السالالالوق األساسالالالية التالالالي  ،ساسالالالية فالالالي عمميالالالة التخطالالاليط اإلعالنالالاليمالالالن الواجبالالالات األ
يخالالالالدميا المشالالالالروع وذلالالالالك حتالالالالى يمكالالالالن تحديالالالالد خصالالالالائص تمالالالالك السالالالالوق وطبيعتيالالالالا واسالالالالت الل تمالالالالك 

 ي مشالالالالروع ال يسالالالالتطيع أن يسالالالالتوعب كالالالالل فالالالالالمعمومالالالالات فالالالالي تخطالالالاليط وتوجيالالالالو النشالالالالاط اإلعالنالالالالي، 
فئالة مالن المسالتيمكين تكالون السالوق األساسالي لممشالروع التالي  مالاً المستيمكين المحتممين، بالل ىنالاك دائ

ومفن المعفايير المسفتخدمة  .ويحقق الجانب األكبر من معامالتو معيالا رئيسياً  يعتمد عمييا اعتماداً 
 :في تحديد السوق الرئيسي لممشروع ما يأتي

 .العوامل الديموغرافية  -0
 .العوامل االجتماعية  -2
 .العوامل النفسية  -3

 :لمعوامل الديموغرافية السوق طبقاً تقسيم  - 1

خالر  إال أن أيعد ىذا األسموب ىالو المظيالر التقميالدي لتقساليم السالوق، وبالرغم تالوافر أسالاليب 
  :رافية ما يميغويقصد بالعوامل الديمو  ،لالستخدام ىذا األساس ال يزال صالحاً 

 .الدخل -
 .التعميم -
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 .المينة -
 .العمر -
 .دورة حياة الفرد -
 .مكان السكن لممستيمك -

ألكثالر مالن معيالار  أو طبقالاً )ألي من تمك المعايير  يتم تقسيم السوق إلى فئات مختمفة طبقاً 
ويحالالدد المشالالروع الفئالة أو الفئالالات األساسالالية التالالي تمثالل سالالوقو الرئيسالالية، ىالالل تتركالالز  (فالي ذات الوقالالت

وىالالالل يمثالالالل المسالالتيمكين مالالالن مسالالالتو  تعمالاليم معالالالين السالالالوق  ،مبيعالالات المشالالالروع فالالي فئالالالة عمالالالر معينالالة
إن دراسات السالوق التالي تيالدف إلالى تقساليم السالوق إلالى فئالات  .ية لمسمعة أو الخدمة   وىكذااألساس

رافيالالة تالالوفر بيانالالالات أساسالالية لممشالالروع يسالالتخدميا فالالي توجيالالو وتخطالالاليط غحسالالب تمالالك العوامالالل الديمو ب
نشالالاطو اإلعالنالالي بالالالتركيز عمالالى تمالالك الفئالالات الرئيسالالية التالالي تمثالالل المسالالتيمكين الحقيقيالالين لمسالالمعة أو 

 .ةالخدم

 :لمعوامل الجتماعية تقسيم السوق طبقاً _  2

السالالوق إلالالى اتخالالاذ مفيالالوم الطبقالالة االجتماعيالالة ك سالالاس لتقسالاليم السالالوق  ييميالالل بعالالض دارسالال
إلى أقسام تختمالف فالي أىميتيالا بالنسالبة لممنالت  مالن حيالث مالد  قالدرتيا عمالى اسالتيعاب مالا ينتجالو مالن 

 .السمع والخدمات

كمعيالالار لتقسالاليم السالالوق أن ىنالالاك ارتبالالاط بالالين  وأسالالاس اسالالتخدام مفيالالوم الطبقالالة االجتماعيالالة
مستو  الدخل وبين اختالف الطبقات االجتماعية، ومالن ناحيالة أخالر  فقالد ثبالت بالدراسالة أن الطبقالة 
تمثل تجمع مجموعات من األفراد يشتركون في صفات وخصائص واحدة ب الض النظالر عالن عامالل 

 .الثروة أو الدخل

شالتراك فالي االتجاىالات ووجيالات النظالر يجعالل تمك الوحدة في الصفات والخصائص، أو اال
وال شالك  .الطبقة وحدة متماسكة ومتميزة من وجية نظالر السالمع والخالدمات التالي يسالتيمكيا أعضالاؤىا

أن مفيالالالالوم الطبقالالالالة االجتماعيالالالالالة ال يحتالالالالل فالالالالالي المجتمالالالالع السالالالالالوري ذات األىميالالالالة التالالالالالي يحتميالالالالا فالالالالالي 
يالالة خاصالالة فالالي عالالادات االسالالتيالك مجتمعالالات أخالالر ، إال أننالالا ال نالالزال تعتقالالد أن ىنالالاك مظالالاىر طبق

كمظيالالالر مالالالن مظالالالاىر التميالالالز  (أو الميربالالالة)مثالالالل اإلقبالالالال عمالالالى اسالالالتيالك السالالالمع األجنبيالالالة المسالالالتوردة
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فالالي  االجتمالالاعي، والتالالردد عمالالى متالالاجر معينالالة بالالالذات تتصالالف بتقالالديم السالالمع ال اليالالة أو الفالالاخرة حبالالاً 
 .اكتساب مظير اجتماعي رفيع

وق إلى أسواق فرعية يالرتبط كالل منيالا بطبقالة أو فئالة وعمى ىذا يميل البعض إلى تقسيم الس
إن األنمالالاط االسالالتيالكية تتخالالذ كوسالاليمة أو رمالالز لمتعبيالالر عالالن المركالالز االجتمالالاعي . اجتماعيالالة بالالذاتيا

عمالى السالموك االقتصالادي أو االسالتيالكي لمفالرد  لمفرد، وىذا التميز االجتماعي قالد يكالون أكثالر تال ثيراً 
 .من الدخل أو الثروة التي يمتمكيا

 :تقسيم السوق عمى أساس العوامل الن سية_  3

ويتوقالالف  .إلالالى إشالالباع حاجالالات ورغبالالات إنسالالانية مختمفالالة إن السالالموك اإلنسالالاني يتوجالالو دائمالالاً 
وبالالرغم  ،اتجالالاه السالالموك ومالالد  قوتالالو أو شالالدتو عمالالى درجالالة الشالالعور بتمالالك الحاجالالات وأىميالالة إشالالباعيا

 أن مالن الحقالائق المسالمم بيالا أن األفالراد توافر الرغبات األساسية لد  كل األفراد فالي ذات الوقالت إال
 .يختمفون في مد  الشعور بشدة الحاجة وأىميتيا

لتقساليم السالوق  صالالحاً  ذلك االختالف في أىمية الحاجات والرغبات وشالدتيا يصالبح أساسالاً 
وتسالالتخدم تمالالك المعمومالالات  .خالالر إلالالى فئالالات مالالن المسالالتيمكين الالالذين يتصالالفون بحاجالالة معينالالة دون األ

ط اإلعالنالالي ناحيالة المسالالتيمك الالالذي تتفالالق حاجاتالالو ورغباتالو مالالع طبيعالالة السالالمعة التالالي فالي توجيالالو النشالالا
أن األفالالالراد الالالالذين يقبمالالالون عمالالالى شالالالرا  سالالالمعة معينالالالة مثالالالل تالالالدخين  ينتجيالالالا المشالالالروع، فمالالالو ثبالالالت مالالالثالً 

يمكالن مالن خالالل التعالرف عمالى مثالل ىالؤال   شديدة نحو التميالز واالنفالراد، إذ السيجار يتصفون برغبة
 .ىم أن يحقق المشروع أىدافو التسويقية بكفا ة أعمىاألشخاص وتحديد

باإلضالالافة إلالالالى تقسالاليم السالالالوق عمالالى أسالالالاس مالالد  شالالالدة الرغبالالات والحاجالالالات المختمفالالة، ف نالالالو 
درجالة االنطالالق أو  ،يمكن تجزئة السالوق إلالى أجالزا  باتخالاذ معالايير نفسالية أخالر  مثالل درجالة الالذكا 

 ...االنعزالية في الفرد، درجة تقبل الفرد لعالقاتو االجتماعية وىكذا
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 :تحميل السمعة أو الخدمة :رابعاً 

إن التعالالالرف عمالالالى مزايالالالا وخصالالالائص السالالالمعة أو الخدمالالالة موضالالالع اإلعالالالالن يعتبالالالر مالالالن الشالالالروط 
حالالالالين دراسالالالالة  الضالالالالرورية إلمكالالالالان وضالالالالع خطالالالالة إعالنيالالالالة فعالالالالالة، ويمكالالالالن اسالالالالتخدام التقسالالالاليم التالالالالالي

 :خصائص السمعة

 :لمسمعةالخصائص الموضوعية  -1
ىالالالالي الخصالالالالائص التالالالالي يمكالالالالن قياسالالالاليا وتحديالالالالدىا بالالالالدون مشالالالالقة وال اخالالالالتالف بالالالالين األفالالالالراد و 

التركيالب الكيميالائي لمسالمعة، الطاقالة عمالى االحتمالال أو قالوة  ،الحجم ،المختمفين، مثال ذلك المون
مالالالالن  التشالالالال يل، ويمكالالالالن الحصالالالالول عمالالالالى بيانالالالالات عالالالالن الخصالالالالائص الموضالالالالوعية لمسالالالالمعة أساسالالالالاً 

عمميالات التحميالل والبحالالث العممالي، كالذلك يمكالالن الحصالول عمالى معمومالالات عالن تمالك الخصالالائص 
 .الموضوعية من المستيمك نفسو

 :لمسمعةالخصائص الشخصية  -2
ويجالب . لخصالائص التالي تتوقالف عمالى حكالم المسالتيمك وتقالديره وكيفيالة إدراكالو لحمالوروىي ا

مثالالالال ذلالالالك خاصالالالية الجاذبيالالالة ال يمكالالالن قياسالالاليا  ،قيالالالاس تمالالالك الخصالالالائص بالالال ي مقيالالالاس معالالالروف
ومصالالالدر تمالالالك المعمومالالالات عالالالن الصالالالفات والخصالالالائص  .وتختمالالالف  را  المسالالالتيمكين بالنسالالالبة ليالالالا
 .الشخصية لمسمعة ىو المستيمك ذاتو

 (2) :تحديد ميزانية اإلعالن :خامساً 

فالالي تخطالاليط النشالالالاط  تعقيالالداً  إن مشالالكمة تحديالالد ميزانيالالة اإلعالالالالن تعتبالالر مالالن أكثالالر المشالالالاكل
ىالل اإلنفالاق الحالالي عمالى اإلعالالن أكثالر أم  :مواجيالة بالسالؤال اإلعالني، إذ أن اإلدارة سالتظل دائمالاً 

عالالالن مالالن انتقالالادات باعتبالالاره أقالالل مالالن الالالالزم   وممالالا يزيالالد فالالي حساسالالية المشالالكمة مالالا يوجالالو إلالالى اإل
إسراف وتبديد لمموارد، وميما كانت الطريقة المتبعة فالي تحديالد حجالم اإلنفالاق عمالى اإلعالالن فالال بالد 

فالمسالالؤولون فالالي إدارة التسالالويق أو إدارة المبيعالالات  ،أن نجالالد اختالفالالات فالالي وجيالالات نظالالر المسالالؤولين
كبالر لالو أطيعون زيالادة المبيعالات زيالادة يست سيعتبرون أن اإلنفاق عمى اإلعالن أقل من الالزم وأنيم

                                                             
2  -  Paul chrits: Managing the Advertising Campaign,www.knowthis.com. 
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فالالي حالالين نجالالد أن المالالدير المالالالي فالالي المشالالروع يالالر  فالالي  .مالالن اىتمالالام اإلدارة اً اإلعالالالن مزيالالد يأعطالال
يطالالب بتخفيفالو،  ف نالو دائمالاً  ،لمموارد ميما كان المبمال  المخصالص لالو اً اإلنفاق عمى اإلعالن ضياع

 اً ثانويالال اً اإلدارة إلالالى اعتبالالار اإلعالالالن نشالالاط ويالالؤدي ت مالالب النظالالرة الماليالالة إلالالى اإلعالالالن عمالالى تفكيالالر
 .يمكن تخفيض ميزانيتو في أي موقف تحتاج فيو اإلدارة إلى ض ط نفقاتيا

وقالالالالد كالالالالان االتجالالالالاه السالالالالائد عنالالالالد تحديالالالالد ميزانيالالالالة اإلعالالالالالن فالالالالي بدايالالالالة سالالالالنوات تطالالالالوره، ىالالالالو 
فات تخصالاليص جانالالب مالالن الفالالائض النالالات  مالالن عمميالالات المشالالروع بعالالد ت طيالالة كافالالة أنالالواع المصالالرو 

والنفقالالات، وبازديالالاد أىميالالة اإلعالالالن وخطالالورة الالالدور الالالذي يمعبالالو فالالي النشالالاط التسالالويقي لممشالالروعات 
مختمفالالة فالالي تحديالالد المبمالال  الواجالالب تخصيصالالو ل نفالالاق عمالالى اإلعالالالن،  بالالدأت اإلدارة تمالالارس طرقالالاً 

، وينب الالي أن التجاىففات المختم ففة فففي تحديففد ميزانيففة اإلعففالنوسالالوف نسالالتعرض فيمالالا يمالالي بعالالض 
حظ أن المبدأ العام الذي يحكم عممية تخصيص اإلنفاق عمالى اإلعالالن، ىالو أن كالل جنيالو ينفالق نال

فالي شالالكل زيالادة فالالي المبيعالالات تفالوق مالالا أنفالق عمالالى اإلعالالالن،  اً عمالى اإلعالالالن ينب الي أن يحقالالق عائالالد
بمعنى أنالو إذا لالم يالؤدي اإلنفالاق عمالى اإلعالالن إلالى زيالادة المبيعالات بقالدر يفالوق نفقالة اإلعالالن ذاتيالا 

 .عتبر اإلعالن غير منت  أو غير اقتصاديا

 :نسبة من المبيعات السابقة :التجاه األول

فالي تحديالد ميزانيالة اإلعالالن الطريقالة التالي تعتمالد عمالى اتخالاذ حجالم  من أكثالر الطالرق شاليوعاً 
وتالالنص ىالالذه الطريقالالة عمالالى أن  ،المبيعالالات ك سالالاس لتحديالالد الالالرقم الالالذي ينفالالق عمالالى النشالالاط اإلعالنالالي

أو متوسالط قيمالة )يتحدد اإلنفاق عمى اإلعالن بنسبة مئوية ثابتة مالن قيمالة مبيعالات السالنة الماضالية 
مالالن قيمالالة مبيعالالات أي % 01مثالالال ذلالالك أن تقالالرر اإلدارة إنفالالاق  (المبيعالالات فالالي عالالدة سالالنوات ماضالالية

ط قيمالالة المبيعالالات فالالي عالالدة سالالنة معينالالة عمالالى النشالالاط اإلعالنالالي فالالي السالالنة القادمالالة، وقالالد يتخالالذ متوسالال
سالالنوات ماضالالية ك سالالاس لتحديالالد اإلنفالالاق عمالالى اإلعالالالن حتالالى يمكالالن أن يؤخالالذ فالالي االعتبالالار سالالنوات 

 وبالتالالالي يعتبالر المتوسالط أكثالر تمثالاليالً  ،الزيالادة فالي المبيعالات والسالنوات التالالي تالنخفض فييالا المبيعالات
 .لمواقع

مالى اإلعالالالن وبالين قالدرة المشالالروع بالين مالالا ينفالق ع ومالن مزايالا ىالالذه الطريقالة أنيالا تقالاليم ارتباطالاً 
إذ كممالالالا ازدادت المبيعالالالات كممالالالا ازدادت قالالالدرة المشالالالروع عمالالالى اإلنفالالالاق عمالالالى اإلعالالالالن، مالالالن  ،الماليالالالة
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مالن الكثيالر مالن المعمنالين وخاصالة أصالحاب المشالروعات  ناحية أخر  ف ن ىذه الطريقة تمقى ارتياحالاً 
اد ميزانيالالة اإلعالالالن مجالالرد عمميالالة لسالاليولتيا وبسالالاطتيا، ففالالي ىالالذه الحالالالة يصالالبح إعالالد الصالال يرة نظالالراً 

ذا تالالالالم تحالالالالدد النسالالالالبة التالالالالي تخصالالالالص منيالالالالا  حسالالالالابية بسالالالاليطة إذا عممنالالالالا رقالالالالم المبيعالالالالات الماضالالالالي، وا 
 .ل عالن حسب حجم المشروع وظروف السوق

والمشكمة األساسية التي تعترض استخدام تمك الطريقة بنجاح ىي الوضالع المعكالوس الالذي 
وىالالالذا مخالالالالف لطبيعالالالة  ،عتبالالالر اإلعالالالالن كنتيجالالالة لممبيعالالالاتتضالالالع اإلعالالالالن فيالالالو، ففالالالي ىالالالذه الحالالالالة ي

 .اإلعالن الذي نر  أنو أداة لتحقيق المبيعات وليس العكس

تبالاع افحين انخفالاض المبيعالات يترتالب عمالى كذلك ف ن ىذه الطريقة تتصف بعدم المرونة، 
فالالالي حالالالين أن انخفالالالاض المبيعالالالات قالالالد يكالالالون  ،الطريقالالالة الحاليالالالة خفالالالض المبمالالال  المخصالالالص ل عالالالالن

وعمالالى العكالالس مالالن ذلالالك  .والعالالالج ىالالو زيالالادة اإلعالالالن ولالاليس تخفيضالالو ،إلالالى نقالالص اإلعالالالن راجعالالاً 
ألسالباب أخالر  خالالف اإلعالالن، مثالال ذلالك حالالة رواج عامالة  فازدياد رقم المبيعات قالد يكالون راجعالاً 

تعالالم السالالوق المحميالالة، أو خالالروج منالالافس مالالن السالالوق، أو اكتشالالاف اسالالتخدامات جديالالدة لمسالالمعة أو مالالا 
إلالالى ذلالالك مالالن أسالالباب، فالالي تمالالك الحالالاالت يترتالالب عمالالى زيالالادة المبيعالالات أن يرتفالالع الالالرقم المخصالالص 

مالالن  .جالالة حقيقيالالة ل عالالالن فالالي تمالالك الحالالاالتل نفالالاق عمالالى اإلعالالالن فالالي حالالين أنالالو ليسالالت ىنالالاك حا
ناحية أخر  ف ن ظالاىرة تنالاقص ال مالة تنطبالق عمالى اإلنفالاق اإلعالنالي قالدر انطباقيالا عمالى غيالره مالن 
أنالالواع اإلنفالالاق، إذ أن ازديالالاد اإلنفالالاق عمالالى اإلعالالالن بعالالد حالالد معالالين ال يالالؤدي إلالالى نفالالس الزيالالادة فالالي 

مالى اإلطالالق، وعمالى ىالذا فينالاك احتمالال كبيالر المبيعات، بل قد ال يالؤدي إلالى زيالادة فالي المبيعالات ع
بال ن اإلدارة حالالين تتبالالع طريقالة نسالالبة المبيعالالات السالالابقة ف نيالا تنفالالق عمالالى اإلعالالالن أقالل ممالالا يجالالب فالالي 

وأنيالالا تنفالالالق  (حالالالة انخفالالاض المبيعالالات)الظالالروف التالالي يجالالب أن يزيالالد فييالالا اإلنفالالاق عمالالالى اإلعالالالن 
 (حالة ارتفاع المبيعات)مثل ىذا اإلنفاق  عمى اإلعالن أكثر مما يجب في المواقف التي تستدعي

 :نسبة من المبيعات المتوقعة :التجاه الثاني

فالالالي محاولالالالة الت مالالالب عمالالالى عيالالالوب الطريقالالالة السالالالابقة، تعمالالالد بعالالالض الشالالالركات إلالالالى احتسالالالاب 
اإلنفالالالاق اإلعالنالالالي عمالالالى أسالالالاس نسالالالبة ثابتالالالة مالالالن المبيعالالالات المتوقعالالالة فالالالي فتالالالرة زمنيالالالة قادمالالالة، وىالالالذا 

وتضالع العالقالة بالين اإلعالالن والمبيعالات فالي  ،قالة أكثالر مال مالة لظالروف السالوقالتعديل يجعالل الطري
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لممبيعالات ولاليس نتيجالة ليالا، ومالن ناحيالة  وضعيا الصحيح، في ىذه الحالة ف ن اإلعالن يعتبر سبباً 
مالالالن  اً أخالالالر  فالالال ن ىالالالذه الطريقالالالة تتفالالالق مالالالع المنطالالالق الحالالالديث فالالالي دراسالالالة اإلعالالالالن الالالالذي يعتبالالالره واحالالالد

عمالالى إعالالداد تقالالديرات لممبيعالالات  ددة لممبيعالالات، وتعتمالالد ىالالذه الطريقالالة أساسالالاً العوامالالل األساسالالية المحالال
وعمالالى ذلالالك ف نالالو عنالالد اتبالالاع ىالالذا األسالالموب ينب الالي مراعالالاة إجالالرا  مراجعالالة دوريالالة لممبيعالالات  ،المتوقعالالة

وذلالك لمت كالالد مالالن صالالحية المبيعالالات المقالالدرة  ،المحققالة ونسالالبتيا إلالى المبيعالالات المتوقعالالة لالنفس الفتالالرة
 .رقم اإلنفاق عمى اإلعالن ك ساس لتحديد

ظالروف السالوق واالسالتيالك و الظالروف االقتصالادية عامالة ال  ومما يحتم ىذه المراجعالة أن
 .تبقى جامدة، لذلك ف ن احتماالت الت يير قائمة مما يتطمب الت كد من استمرار صحة التنبؤ

 :نسبة من رقم المبيعات :التجاه الثالث

مالن احتسالاب اإلنفالاق اإلعالنالي عمالالى  لالتجالاىين السالالابقين، فبالدالً  ىالذا االتجالاه يعتبالر تطالوراً 
أسالاس نسالالبة مالالن قيمالالة المبيعالات السالالابقة أو المتوقعالالة، فالال ن رقالالم اإلنفالاق عمالالى اإلعالالالن يتحالالدد عمالالى 

وفالي  (سالوا  المبيعالات الماضالية أو المحتممالة)أساس حجم المبيعات في شكل عدد الوحدات المباعالة
ينفالق عمالى اإلعالالن عالن كالل وحالدة مالن الوحالدات المباعالة، ففالي حالالة  اً معينال ىذه الطريقة فال ن مبم الاً 

عالالن كالل ثالجالالة يتوقالالع بيعيالالا فالالي العالالام  ، ف نالالو قالد يقالالرر إنفالالاق جنييالالاً منالت  لمثالجالالات الكيربائيالالة مالالثالً 
القالالادم، فالال ذا كالالان الالالالرقم المتوقالالع لممبيعالالات ىالالالو عشالالرين ألالالف ثالجالالة، فالالال ن ميزانيالالة اإلعالالالن تصالالالبح 

فالالالالي حالالالالة السالالالالمع المعمالالالالرة مثالالالالل  اضالالالالح أن ىالالالالذا األسالالالموب يصالالالالمح أساسالالالالاً ومالالالالن الو  .جنيالالالو 210111
 .الثالجات وما إلى ذلك ،السيارات

 :طريقة اليد  :التجاه الرابع

عن غيرىا من الطرق حيالث تقالوم عمالى أسالاس تحديالد  أساسياً  وتختمف ىذه الطريقة اختالفاً 
ىالالالدف لممبيعالالالات ينب الالالي الوصالالالول إليالالالو، ثالالالم محاولالالالة تحديالالالد رقالالالم اإلنفالالالاق عمالالالى اإلعالالالالن الضالالالروري 
لموصالول إلالالى ىالذا اليالالدف، والميالزة األساسالالية ليالذا األسالالموب ىالي بنالالا  ميزانيالة ل عالالالن عمالى أسالالاس 

لطريقالة مالن فكالرة االعتمالاد عمالى المبيعالات كذلك تتخمص ىذه ا .واقعي مع أخذ اليدف في االعتبار
الماضالالية أو المتوقعالالة واتخالالاذ نسالالبة ثابتالالة، فالالي ىالالذه الحالالالة فالال ن تحديالالد رقالالم اإلنفالالاق عمالالى اإلعالالالن 
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لظالروف السالوق،  يتوقف عمى اليالدف المطمالوب تحقيقالو وعمالى مالد  الجيالد المطمالوب القيالام بالو تبعالاً 
 .طبيعة السمعة، ونوع الجميور الذي يوجو إليو اإلعالن

بالموضالالالوعية وتجعالالالل  خاطئالالالاً  ولكالالالن قالالالد يعالالالاب عمالالالى ىالالالذه الطريقالالالة أنيالالالا قالالالد تخمالالالق شالالالعوراً 
احتمالالاالت المبال الالالة فالالالي تحديالالد المبمالالال  الواجالالالب إنفاقالالالو كبيالالرة، مالالالن ناحيالالالة أخالالر  فالالال ن ىنالالالاك احتمالالالال 

 (.أو تحديد أىداف أقل من الالزم)المبال ة في تحديد أىداف المبيعات 

تمالك ىالالي أىالالم االتجاىالالات الشالالائعة فالالي تحديالد ميزانيالالة اإلعالالالن، إلالالى جانالالب االتجالالاه البسالاليط 
حيالث يالتم إنفالاق  بالتجفاه التحكمفيالذي ال يعتمد عمى أي منطق أو أساس عممالي وىالو مالا يسالمى 

مبال  عمى اإلعالن بدون أي دراسة أو أساس موضوعي، في تمك الحالاالت يكالون األسالاس الوحيالد 
 .ر المسؤول وشعوره باتجاىات السوقىو خبرة المدي

 (3) :لفتي تحكم تحديد ميزانية اإلعالنبعض العتبارات ا

ن كالان االتجالاه الرابالع  طريقالة )من الواضالح أن لكالل مالن الطالرق السالابقة مزاياىالا وعيوبيالا، وا 
لالالالى جانالالالب اسالالالالتعراض  .باألسالالالس العمميالالالة والقواعالالالد المنطقيالالالة ىالالالو أكثالالالر الطالالالرق ارتباطالالالاً  (اليالالالدف وا 

األسس العامة التي تقوم عمييا كل من تمك الطرق ف ن ىناك بعالض االعتبالارات اليامالة التالي تحكالم 
 :اختيار أي منيا

 :درجة جدة السمعة_ 1

مالن الواضالح أنالو بالنسالالبة لممنتجالات الجديالدة ال تسالتطيع اإلدارة االعتمالالاد عمالى طريقالة نسالالبة 
قبول السوق لمسمعة لالم تسالتقر بحيالث ال تسالتطيع اإلدارة إعالداد المبيعات الماضية، كذلك ف ن درجة 

تقالديرات دقيقالالة عالالن المبيعالالات المتوقعالالة، لالذلك فقالالد تكالالون طريقالالة اليالالدف ىالي أنسالالب الطالالرق فالالي تمالالك 
الحالالالة، ويالحالالظ مالالن واقالالع خبالالرة عالالدد كبيالالر مالالن الشالالركات أن المبالالال  الالزمالالة ل عالالالن عالالن سالالمعة 

 .الزمة لالحتفاظ بسمعة قديمة في السوقتفوق بكثير المبال  ال جديدة تماماً 

                                                             
3  -  Paul chrits: Managing the Advertising Campaign,www.knowthis.com. 
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لخصالالائص  إن أنالواع السالمع المختمفالة تتطمالب درجالات متفاوتالالة مالن المجيالود اإلعالنالي طبقالاً 
وصالالفات السالالمعة، ومالالالن العوامالالل التالالي تعمالالالل عمالالى التمييالالز بالالالين السالالمع المختمفالالة مالالالن حيالالث قابميتيالالالا 

 :ل عالن

نسالب أعمالى  مع المميالزة ينفالق عمييالا دائمالاً إن السال :مدى القدرة عمى تمييفز السفمعة - أ
ل عالالن مثالل بعالض  ل عالن، فالسمع غير المميزة مثل السكر ال تكون موضوعاً 

 .السمع األخر  كالسجاير أو المشروبات ال ازية
فكممالا كانالت خصالائص السالمعة أو  :مدى القفدرة عمفى اكتشفا  خصفائص السفمعة - ب

اإلعالالن تالزداد لمسالاعدة المسالتيمك  ميزاتيا خافية عمى المستيمك فال ن الحاجالة إلالى
 .في تحديد اختياره بين السمع المختمفة

لممنافسففة  يففزداد اإلن ففاق عمففى اإلعففالن فففي حالففة السففمع التففي ل تكففون موضففعاً  - ت
، إن اختفالالالا  عنصالالالر السالالالعر كموضالالالع لممنافسالالالة يجعالالالل اىتمالالالام السفففعرية الشفففديدة

 .اإلدارة ينصرف إلى اتخاذ اإلعالن ك داة أساسية لممنافسة
فففي حالففة السففمع التففي تتغمففا النففواحي العاط يففة عمففى المسففتيمك حففين تقريففره  - ث

ويزداد اإلنفاق اإلعالني عن حالالة السالمع  ،، ف ن اإلعالن يصبح أداة فعالةالشراء
 .التي ال تمعب فييا الجوانب العاطفية نفس الدور

 :مدى اتساع السوق_ 3

فكممالا اتسالعت رقعالة السالوق التالي يخالدميا  ،إن اإلنفاق اإلعالني يرتبط بمد  اتساع السالوق
 .المشروع كمما زاد اإلنفاق المطموب تخصيصو ل عالن

 :احتمالت السوق المستقبمية_ 4

إن التنبؤ بالاألحوال االقتصالادية المسالتقبمية واحتمالاالت السالوق بالنسالبة لسالمعة معينالة تسالاعد 
تميالالالل إلالالى تصالالوير الموقالالالف  عمالالى تحديالالد اتجاىالالات اإلنفالالالاق عمالالى اإلعالالالن، فكممالالالا كانالالت التوقعالالات

سيتصالالف بانخفالالاض المبيعالالات، فالال ن ىالالذا يسالالتتبع زيالالادة اإلنفالالاق المرصالالود ل عالالالن لمعمالالل  وعمالالى أنالال
 .عمى تحويل االتجاه النزولي في المبيعات

نسالالتخمص ممالالا سالالبق أن عمميالالة تحديالالد ميزانيالالة ل عالالالن تعتبالالر مالالن أىالالم المراحالالل التالالي  إذاً 
لمشالالروع، وبالالرغم تعالالدد األسالالاليب التالالي تتبعيالالا المشالالروعات يمالالر بيالالا تخطالاليط النشالالاط اإلعالنالالي فالالي ا

 :نوع السمعة_ 2
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المختمفالالالالة فالالالالي الوصالالالالول إلالالالالى رقالالالالم ل نفالالالالاق عمالالالالى اإلعالالالالالن، فالالالال ن االختيالالالالار النيالالالالائي ألي مالالالالن تمالالالالك 
األسالالالاليب يتوقالالالف عمالالالى عالالالدد مالالالن االعتبالالالارات األخالالالر  التالالالي يجالالالب مراعاتيالالالا والتالالالي تتعمالالالق بطبيعالالالة 

درا  .ك المستيمكين لمسمعة وتصورىم لياالسمعة، وظروف السوق الحالية والمستقبمية وا 

 :اختيار الوسيمة اإلعالنية :سادساً 

إن اإلعالالالن عمميالالالة اتصالالالال غيالالالر شخصالالالي، وال بالالالد إلتمالالالام ىالالالذه العمميالالالة مالالالن تالالالوافر وسالالاليمة 
معينالالالالة يالالالالتم خالليالالالالا نقالالالالل المعمومالالالالات مالالالالن المعمالالالالن إلالالالالى المسالالالالتيمك، وبالتالالالالالي فالالالال ن اختيالالالالار الوسالالالاليمة 

 .المشاكل التي يواجييا المخطط اإلعالنياإلعالنية المناسبة تعتبر من أىم 

إن اإلعالالالن يتالالال لف مالالن عالالالدة عناصالالر متشالالالابكة ومتفاعمالالة وتتوقالالالف فاعميالالة اإلعالالالالن عمالالالى 
مد  التناسق واالنسجام بين تمك العناصر المختمفة، وبالتالي فقد يفشل اإلعالالن فالي إحالداث األثالر 

 .تم اختيالار الوساليمة اإلعالنيالة المناسالبةالمطموب برغم توفر كافة العناصر الفنية األساسية، إذا لم ي
صالالحف، مجالالالت، راديالالو، تمفزيالالون، وغيالالر  :والمخطالالط اإلعالنالالي أمامالالو عالالدد مالالن البالالدائل المختمفالالة

ولكل من تمك الوسالائل مزاياىالا التالي تجعميالا أصالمح ل عالالن عالن سالمع  .ذلك من الوسائل اإلعالنية
أعمى من غيرىا من الوسالائل وحتالى بعالد معينة، والوصول إلى فئات محددة من المستيمكين بكفا ة 

، تصالبح المشالكمة اختيالالار أي مالن الصالحف العديالدة المتاحالالة صالالحف مالثالً  :اختيالار نالوع مالن الوسالائل
 .لممعمن لكي ينشر إعالنو

 :وقيت اإلعالن و جدولتو الزمنيةت -سابعاً 
معمن ىو التوجو نحو فئة الجميور المستيدفة وتمرير رسالة إعالنية صحيحة الىدف 

نظرية ) حيث تؤكد. جدول زمني ل عالنتحديد  يجببالتوقيت المناسب، من أجل تحقيق ذلك 
 مكن وأقرب ما يمكن من الوقت الذيب سرع ما يلممستيمكين  الرسالة اإلعالنيةتصل أن  :(اآلنية

عمى استعداد المستيمكون متى يكون نعرف يم جدًا أن مشرا ، لذلك من الىم فيو عمى استعداد لم
 .في الوقت المناسب اتعالنصميم اإللمشرا  وت

حتفظ بسجالت المبيعات السابقة، إذا نىي أن مستيمكين إن أفضل وسيمة لمتنبؤ بسموك ال
 ناسنوية، يمكنمبيعات الالمن % 21وصمت نسبة المبيعات إلى أنو في شير أيار الماضي نا عمم
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ذا و في شير أيار القادم، نفسيا الكمية بيع أن تتوقع  مقدار الثمث األسبوعية بم  حجم المبيعات ا 
  .توقع بيع كمية مماثمة ىذه الجمعة أيضاً الكن مممن اليوم الجمعة ففي 

 عالن أن يتال م مع التوقعات لاإلعالنية والبرنام  الزمني  ةميزانيالولكن يجب عمى 
من المبيعات في أيار القادم فيجب أن تخطط إلنفاق % 21حقق نتوقع أن ن اإذا كن: السابقة

ذا رغبو اإلعالنية في أيار،  يةميزانالمن % 21 مبيعات في أيار يجب أيضًا أن تزيد الفي زيادة  ناا 
 .عالنات فيو أيضاً اإل

 :عالناتاإلفيما يمي بعض التوصيات لجدولة و 

نفقات ال ةراقبمن خالل ممالئمة ليا، ميزانية عالنات أسبوعيًا، ورصد اإل ةيجب برمج -0
تحقق، ىذا سيمكن من التحكم بالشكل تمع نتائ  المبيعات التي ومقارنتيا اإلعالنية 
عداد خطة اإلعالنات لمسنة القادمةل األفضل   .عالنات وا 

عالنات بما يتوافق اإلتنبو إلى بعض األشيا  التي تؤثر عمى مبيعاتك، وتبرم  اليجب  -2
 :معيا، مثالً 

ما ىو يوم استالم الراتب لمموظفين   إذا كان الجميع يقبضون الراتب في أول الشير، ربما  -أ
 .نفقات اإلعالنية عن طريق التوجو لمزبائن بالوقت المناسبالمكن تخفيض من الم

ا يكون من المناسب خالل السنة  ربمو  ةمنطقالما ىي مواعيد حمالت التروي  لمموردين في  -ب
سؤال يجب ىذه الفترة من ميزات ستفادة لالو  ،نفسيا عالن ليكون ضمن الفترةاإلت يتوقيتم أن 

 .الموردين عن الموعد

  إذا كان المنافسون أكبر ربما نمنافسو الما ىي حمالت التروي  السنوية التي يقوم بيا  -ج
أن  ناحقًا ربما يمكن ةمير  اإذا كن يمكن تسجيل مبيعات إضافية من خالل ركوب ذيل معطفيم،

 .يزميم أيضًا من خالل تقديم عروض أفضل بينما ىم يقومون بتنزيالتيم السنويةن

تذكر أنو من األسيل البيع في عمينا ما ىو اليوم الذي تكون فيو أزمة المرور عمى أشدىا   -د
 .األيام التي تشيد زحمة مرور أكثر
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في حمالتيم مواكبتيم   ىل يمكن ةمنطقالتروي  متزايد في ما ىي التجارة التي تحظى ب -ىال 
الترويجية الكبيرة  مثاًل محالت بيع البيتزا تنجح بالتروي  الجيد خالل مواسم تصفيات كرة القدم، 

 .بحمالت ترويجيم  ناىل يمكنك أن تربط التروي  لمنتج

فعمو خالليا و ما  ناذي عميروج خالليا  ما النحاول أن نما ىي التواريخ والمناسبات التي  -و
األيام التي تسجل فييا أفضل المبيعات، عمى متعرف لمبيعات ال ةراقبعمينا م .الذي يجب تجنبو 

منافسة معرض كبير أو ينب ي مثاًل ربما ال  لتنشر في الوقت المالئم، نابرم  إعالناتأن نعمينا و 
عمى نحو  ناتجار محميون كثر حتى إذا لم يكن أي منيم منافس ل موسم تنزيالت كبير يشارك بو

 .مباشر

لنشر اإلعالنات  ةحاجاللكي يتفيموا نعمن فييا مل مع ممثمي وسائل اإلعالم التي عيجب ال -3
نا المصمم اإلعالني الوقت الكافي ليعطي ا عطيان إنسينب ي في مواعيد محددة مناسبة، وال 

 .أفضل النتائ 

تعرف عمى المؤشرات التي يعتمدون موحمالت التروي  الوطنية، ل نمنافسيال ةاقبر يجب م -4
عمييا لتحديد موعد بد  الموسم، من المؤكد أن رأس السنة الميالدية يكون بداية العام  ماذا 

 .نابما يالئم ناإعالنات ة  يمكن برمج نايحصل في مجال عمم

ذا إ، توقعونبني عمى ما أن نمواعيد إطالق منتجات جديدة حيث يمكن  ىذا ينطبق أيضًا عمى
اإلعالن قبل فترة وجيزة من توقيت إطالق المنت  عادة ف ن اإلعالنات تتزايد مع اقتراب  نانشر 

ماذا يوصي الموردون  بموعد إطالق المنت  الجديد، ماذا عن ت ثير ذلك عمى المخازن األخر   
 .عبا  المالية الناتجة عن توصياتيم ىل ىم مستعدون لتحمل األ

لمعمن الجديد لنشر اإلعالن خمس ربما يحتاج اإن اإلعالن المستمر ىو األكثر فعالية،  -5
، بينما إذا جميورمرات أو أكثر قبل أن يثير التجاوب المطموب لد  الزبائن أو حتى يالحظو ال

 .ن يكون سريعاً ف ن تجاوب الزبائن مع اإلعال متواصالً اإلعالن عنو ن اك
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 عالن التي تجذب عدد الزبائن المستيدف يعتمد عمى تركيبة العرض لإن عدد مرات الت ثير  -6
ألكثر من حتاج إلى نشر اإلعالن نعالن، إذا كان العرض من الصعب فيمو ساإلالذي يقدمو 

 .كان العرض واضحًا و بسيطاً  لفترة أطول مقارنة مع ما إذاو ، مرات ةعد

حدده نعالن في األيام المختارة تحديدًا وفي الموقع الذي اإلريد نشر ن نانسى أننال ينب ي أ -7
في منتجاتنا وخدماتنا ، إذا كان الناس يتوقعون أن يشاىدوا إعالن نمنافسيالكما يفعل جميع 

منشورًا في صحف مسا  الخميس فيجب أن يتحقق ليم ذلك، أما إذا نشر اإلعالن يوم مكان ما 
 .أو إذا نشر في قسم الرياضة فربما ال يشاىده أحداألربعا  

اإلعالن القوي ىو الذي يتم نشره أسبوعيًا لمدة طويمة ف ،تقادمنسى أن اإلعالنات تنال يجب أ -8
عرف فيما إذا كان نولكن يجب تفحص العروض وفرص اإلعالن األخر  ل ،وسائل اإلعالمفي 

ألكثر من  ناا كان غالبية الجميور قد الحظت إعالنإذ: كقاعدة عامة. ممكنًا القيام بما ىو أفضل
 .عشرين مرة فقد حان الوقت المالئم لت ييره

  :التقييم و المتابعة المتواصمة -ثامناً 

عندما نصل إلى األمر بسيط لم اية ، فعالناإلتحر  التجاوب مع نط كيف ييجب تخط
تفحصيا، نجيدة أم سيئة ما لم إن كانت التسويقية  ناأو مواد ناستطيع تقييم إعالنن، لن األىداف

ال ف ن جميع خطط نالذا يجب عمي ، اإلعالن الفعال ي تي دومًا من سد  تضيع ناقياس النتائ  وا 
 .األفضل الذي تم نشره سابقاً  نامحاولة التفوق كل مرة عمى إعالن
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 :خالصة

حتى ال يتحول اإلعالنية،  ةخطاللوضع وتصميم غالبًا ما نحتاج إلى التخطيط اإلعالني 
بفوائد كثيرة ى المعمن يعود عمبما لمال و ا العمل اإلعالني وينفذ ب سموب عشوائي، لمحفاظ عمى

وتمر الخطة اإلعالنية بعدة خطوات أساسيا الحصول عمى  .عالناإلبخصوص فعالية 
خصائص السوق  المعمومات المتعمقة بالمستيمكين والسوق والسمعة والوسائل اإلعالنية، وتحديد

تمكننا ىذه المعطيات من وضع تصور إلعالن أو مجموعة إعالنات، برؤية .. .وكيفية تقسيمو
 . مجدولة تنعكس في المحصمة عمى النتائ  المتوخاة من اإلعالن
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  عاشرةال التعميميةالوحدة 
  وكاالت اإلعالن

 
 :التعليميةىدا  األ

 :تيدؼ ىذه الوحدة لتحقيؽ األغراض التالية
 .مفيوـ وكاالت اإلعالفتعريؼ الطالب ب  -1

 .الشروط الواجب توفرىا في وكاالت اإلعالفالتعرؼ عمى   -2

والنطاؽ مف حيث الحجـ والخدمات والنشاط أنواع وكاالت اإلعالف التعرؼ عمى  -3
 ..الجغرافي

  .وظائؼ وكاالت اإلعالف التعرؼ عمى  -4

 –المعمف ) أىمية وكالة اإلعالف ألطراؼ العممية اإلعالنيةالتعرؼ عمى  -5
  (.الوسيمة اإلعالنية –المستيمؾ 
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 وكاالت اإلعالن

 

 :مقدمة

وفي العديد مف  ،رسالة تيدؼ إلى ترويج سمعة أو خدمة أو فكرة اإلعالف
يصؿ اإلعالف إلى  ،البمداف، يعايش الناس يومًيا أشكااًل مختمفة مف اإلعالف
وتشمؿ ىذه الوسائؿ  ،الجميور عف طريؽ أشكاؿ متعددة مف وسائؿ االتصاؿ

الصحؼ اليومية والمجالت والتمفاز والمذياع، حيث تشتري الجيات المعمنة مساحات 
مف وقت التمفاز والمذياع  يا، كما تشتري جزءاً في الصحؼ والمجالت لتنشر إعالنات

فتات الالمتمثمة في الإضافة إلى األشكاؿ الرئيسية  ،لتعرض فيو إعالناتيا التجارية
الممصقات والموحات الممونة : تشمؿو  ةخارجي اتالتي يطمؽ عمييا إعالن الخارجية

عالنات اإل: أخرى تشمؿعالنية وسائؿ إثمة و  ،والموحات الكيربائية الضخمة
 ،العرض في مكاف البيعو  ،وعرض الواجيات ،الموضوعة عمى وسائؿ المواصالت

 .، فضاًل عف أنشطة شبو إعالنية أخرىوتوزيع التذكارات ،ودليؿ الياتؼ

وىذه األنشطة عمؿ منظـ مخطط ربما ال تستطيع الكثير مف الشركات 
 فعالخدمات وكاالت اإلمف الستفادة والمنظمات واألفراد القياـ بو بمفردىا، فتمجأ ل

أو  ,عالنية المختمفةو تنمية البرامج اإلأما في التخطيط إ ,مساعداتيالالمتخصصة 
وقد يتـ االستعانة بيذه الخدمات بصفة تصميـ وتنفيذ اإلعالف أو الحممة اإلعالنية، 

 .و مؤقتةأدائمة 

  

-127- 



 

 :مفيوم وكاالت اإلعالن

اإلعالف عمييـ أال يغفموا الدور الحيوي  يفوالمؤسسات عندما يفكر األفراد 
ورغـ  ،الذي تقـو بو وكاالت اإلعالف لكؿ مف المعمنيف والناشريف وكذلؾ المستيمكيف

 ولةؤ يي شركات مسف ،اختالؼ وكاالت اإلعالف فى حجميا وفى تغطيتيا الجغرافية
عف القياـ باألنشطة اإلعالنية نيابة عف الشركات والمؤسسات في وسائؿ اإلعالـ 

ذاعة وتمفاز وانترنت  . المختمفة مف طباعة ونشر وا 

عالني لممعمنيف وتقـو ة متخصصة تعمؿ في خدمة النشاط اإلىي مؤسسو 
عداد قـو منشآت مستقمة تىي ، و عالفاإلبعممية تخطيط وتنفيذ  بتصميـ وتطوير وا 

الذيف يسعوف معمنيف وذلؾ نيابة عف ال ،وسيمة اإلعالف المناسبة يشر اإلعالف فون
ؾ فإف بعض وكاالت فضاًل عف ذل ،إلى البحث عف عمالء لسمعيـ وخدماتيـ

منشآت  يامة وتخطيط إستراتيجية التسويؽ فعماؿ العالقات العأاإلعالف تقـو ب
  .األعماؿ

ييـ شركات مستقمة ذات ممكية خاصة تعمؿ عمى تق وتعّرؼ أيضًا بأنيا
 .(1)عالف بصفة خاصة والتسويؽ بصفة عامةالخدمات المتخصصة في مجاؿ اإل

عالف اإلالتي يمر بيا المراحؿ المختمفة في فريؽ مف الخبراء كما تعرؼ بأنيا 
 . في مجاؿ اإلعالف ةنشئت لتقديـ خدمات متخصصأ  وىي شركة مستقمة . والتسويؽ

شركات وسيطة، أي أنيا كانت ظيورىا بداية في  وكاالت اإلعالفكانت 
تشتري مف الصحؼ مساحات بسعر م خّفض ثـ تعيد بيعيا لمجيات التي ترغب في 

وت ِعّد الشركات المعمنة اإلعالف بنفسيا أو تستأجر م صمِّمي إعالف لمقياـ  ،اإلعالف
وىي وكالة إعالف  - "ير وولدهأ. إف دبميو"ـ بدأت وكالة 5875وفي عاـ  .بإعداده

                                                             
1
 .232ص  ،، مرجع سابقالتجاري الترويج واإلعالن 3بشير عباس العالق وعلي محمد ربابعة - 
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فقد . في إبراز خدماتيا اإلعالنية لممعِمنيف تدريجًيا ،ريكية مقرىا في والية فيالدلفيا أم
وىكذا . وظفت الشركة محرريف ورساميف، ونفذت حمالت إعالنية متكاممة لعمالئيا

ىذه عمؿ سبب نمو واتساع وكاف  .أوؿ وكالة إعالف حديثةىذه الوكالة أصبحت 
فر مجموعة مف تواو عالف والطمب عمييا مف قبؿ المؤسسات نمو صناعة اإل ةالوكال

 .فييا يعمموف عالفة اإلدار إالمتخصصيف في 

 :من أىميا عالنوكاالت اإللشروط وثمة 

وتعمؿ لحسابيا أو منتج مستقمة بذاتيا وغير تابعة لناشر وكالة اإلعالن  -5
 .الخاص

 .لتغطية نفقاتيا كاؼ   رأس ماؿ  وكالة اإلعالف ف تمتمؾ أيجب  -2
ف يتوفر فييا عدد مف المتخصصيف في مجاؿ التسويؽ وفي مجاالت أيجب  -3

 .عمى نحو خاصعالف اإل
وسائؿ اإلعالـ األخرى وكذلؾ اعتراؼ دور النشر و يجب أف تحوز عمى  -4

 ...نتاجعالف واإلاإلمؤسسات 
 .فر مبدأ التوسع والبحث عف عمالء جدداتو مع تساع يتسـ نشاطيا باال -5
 .سس عممية وقواعد مينيةأعمى فييا سموب العمؿ أ ىف يبنأ -6
أطراؼ )مع المتعامميف معيا  تمتاز بسمعة طيبة ومصداقية وموضوعية أف -7

  .(العممية اإلعالنية

عالف كوكاالت وشركات تعمؿ اإلمجاؿ ىناؾ العديد مف الجيات العاممة في و 
، وثمة أسباب مختمفةدارية وتنظيمية إطر أوىذه الجيات ليا , عالنياإلمجاؿ في ال

 : لدى بعض الشركات والمنظمات لمتعامؿ مع وكاالت اإلعالف مف أىـ ىذه األسباب
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في مجاؿ ف و متخصصأو المؤسسة أو المعمف الشركة عندما ال يكوف لدى   -5
 .اإلعالف

عندما ال يكوف لدى المعمنيف خبرة كافية في مجاؿ النشاط اإلعالني، مف   -2
والمسائؿ  فنية والتقنية ومعرفة باألسواؽ وعالقة مع وسائؿ اإلعالفالناحية ال
 .وغيرىا مف خبرات القانونية

 .عندما يود المعمف تحقيؽ كفاية عالية في سوؽ معيف  -3
، والكثير لكثير مف التمييد واإلعالفيحتاج المعمف  ةدخوؿ سوؽ جديدعند   -4

 .مف المعمومات حوؿ آليات عمؿ ىذا السوؽ
 .أو خدمة تدخؿ إلى السوؽ ألوؿ مرة منتجتقديـ عند   -5
 .لتنشيط منتج موجود بالفعؿ في السوؽقوية إعطاء دفعة عند الرغبة في   -6
 .نفسو، لمسمع والخدمات المقدمة نفسياعند دخوؿ منافسيف جدد في السوؽ   -7
 .عينةنفاؽ اإلعالني في سوؽ معند زيادة حجـ اإل -8

 :أنواع وكاالت اإلعالن

اإلعالف لعدة أنواع تتبايف فيما بينيا طبقًا لمعايير عدة مف تنقسـ وكاالت 
 :أبرزىا

وفؽ ىذا تنقسـ وكاالت اإلعالف  :من حيث الحجماإلعالن أنواع وكاالت  -أوالً 
 :المعيار إلى

، فيي تضـ فييا يكوف النشاط محدودو : الشخص الواحد ت إعالفوكاال -5
 .وتقدـ خدمات محدودةًا، واحد اً خبير 

تتكوف مف , مف الوكاالتىو نوع قميؿ ونادر و : شخصيفالف ت إعالوكاال -2
يعاونيـ بعض المساعديف وينقسـ العمؿ فييا بحيث يكوف أكثر و يريف أخب
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 وأالتنفيذ )مف جوانب النشاط اإلعالني كؿ خبير مختص بجوانب معينة 
 .(عماؿخر لباقي األالتصميـ واآل

مكانيات إمصغرة بيا  توىي وكاال: الصغيرة الكاممةت اإلعالف وكاال -3
ف حجـ العامميف ورأس متنوعة لكنيا ال تستطيع القياـ بنشاطات كبيرة أل

بعض الخبراء الذيف يختص تعتمد في عمميا عمى  .الماؿ ال يحتمؿ ذلؾ
عالني والتعامؿ مع دور ويختص آخر بشراء الحيز اإل ،أحدىـ ببيع الخدمات

ويعاوف  ،وىكذا. …التنفيذ  عماؿأورابع ب ،وثالث بتخطيط الحمالت ،النشر
عدد ل اتخدممف الوكاالت ىذا النوع ، ويؤدي ولئؾ عدد مف الموظفيفأكؿ 

 .عالني الواسع المستمرلنشاط اإلاقميؿ مف العمالء ذوي 
 ،مف الخبراء اً كبير  اً تستخدـ عدد توىي وكاال: الكبيرةاإلعالف وكاالت  -4

في  متخصصاً  خبيراً  551ماال يقؿ عف توظؼ )تتوافر فييـ خبرات واسعة 
( نتاجيةخراجية واإلبداعية التقنية واإلوالجوانب اإل، عالفشؤوف التسويؽ واإل

في مجاؿ وتقـو بنشاطات كبيرة وخاصة , س ماؿ ضخـأوتكوف ذات ر 
وما يميز ىذه الوكاالت كثرة  ،المتنوعةاإلعالنية الحمالت تصميـ وتنفيذ 

لى وجود فروع ليا في المدف إمر ألويصؿ ا ،والعامميف فييا ياداراتا  و  ياقسامأ
ومف أىـ أقساـ ىذه الوكاالت العالقات  ،حياففي بعض األوالدوؿ المجاورة 

وتصميـ  ،وتصميـ وتطوير المنتجات والعبوة ،وبحوث التسويؽ ،العامة
وقسـ ترويج  ،وقسـ تنظيـ عالقات المنشأة بالعمالء ،سياسات الشراء

إنجاز  يكؿ قسـ فيتخصص و  .الخ..وقسـ البريد المباشر ،المبيعات
التنظيـ ىو ما يسمى  يولكف االتجاه الحديث ف ،مجموعة معينة مف األعباء
حيث يطمب العميؿ إنجاز  ،نجاز ىدؼ معيفبتكويف مجموعات العمؿ إل

عمؿ معيف فيتـ تكويف مجموعة عمؿ متكامؿ مف الباحثيف والمصمميف 
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 وكاالت اإلعالن الكبيرة وتتميز .والفنانيف إلخراج ىذا العمؿ بشكؿ متكامؿ
 :بالخصائص التالية

  عف المعمنيفػ تتمتع باستقاللية عالية. 
 في التخطيط واإلدارة والتنفيذمركزي  ساس الأ ػ تعمؿ عمى. 
  يرادات ضخمةػ  .تمتاز برأس ماؿ كبير وا 

تنقسـ حيث  :خدمات التي تقدميامن حيث الاإلعالن أنواع وكاالت  -ثانيًا 
 :اإلعالف وفؽ ىذا المعيار إلىوكاالت 

يعمؿ في ىذه الوكاالت عدد محدود مف الخبراء، : وكاالت محدودة الخدمة  -5
مف الخدمات، وربما تتعامؿ فقط مع نوع واحد مف  اً محدود اً وتقدـ عدد

الوسائؿ اإلعالنية كأف تكوف اإلعالنات الطرقية، أو إعالنات الصحؼ 
 ....والمجالت

بير مف الخبراء، عدد ك ىذه الوكاالتيعمؿ في : المتكاممةعالف وكاالت اإل  -2
خدمات عديدة، وربما تتعامؿ مع عديد مف وسائؿ اإلعالـ واإلعالف،  وتقدـ

  .ويمتد نشاطيا لمقياـ بوظائؼ وكالة اإلعالف الكبيرة

حيث تنقسـ  :نشاط الذي تقوم بوأنواع وكاالت اإلعالن من حيث ال -ًا لثثا
 :وكاالت اإلعالف وفؽ ىذا المعيار إلى

ساس أميزي يقدـ خدمات عمى كنإوىي نموذج  :عالن الفنيةاإلت وكاال  -5
 خدماتيا لعمالء معينيفتقدـ ىذه الوكاالت حيث , التخصص الوظيفي

الذيف , ليـ نشاط تسويقي متقارب كالمعمنيف الصناعييف والمنتجيف
بحيث تكوف قادرة , عالفتوفر خبرات معينة في وكاالت اإل ىلإيحتاجوف 

  .و المينيأعمى تفيـ طبيعة عمميـ الفني 
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 ف كانت في الواقع الا  و  ىذه الوكاالت: (2)تستشاريةاالإلعالن وكاالت ا  -2
مف خالؿ تقديـ النصح  ,نجاحوي نيا تسيـ فأال إعالف تصنع اإل

وتنحصر وظائؼ ىذه معمنيف و لمأعالف المتخصصة والمشورة لوكالة اإل
 :الوكالة فيما يمي

  عالنيةإفكار أػ تقديـ. 
 - تواقتصاديا تأثيراً و  تسويقياً إنتاجًا و عالف تقييـ اإل. 
 - بدائؿ معينةعالف المختمفة واقتراح تقييـ كفاءة وسائؿ اإل. 
 - بالتعاقد مع وكالة  ةوالتوصي ,عالفتقييـ كفاءة وفاعمية وكاالت اإل

 .دوف غيرىا
 - خالقية تقديـ المشورة والنصح بخصوص الجوانب القانونية واأل

 .عالفلإل
 - عالفوكالة المؤىمة لمعمؿ في صناعة اإلىيؿ واختيار الأتدريب وت. 

حيث تنقسـ وكاالت  :نطاق الجغرافيأنواع وكاالت اإلعالن من حيث ال -رابعًا 
 :اإلعالف وفؽ ىذا المعيار إلى

جغرافية و منطقة مف الدوؿ أتعمؿ عمى نطاؽ دولة : عالن محميةإوكاالت  -5
 ...(.محافظة مثاًل أو عدة محافظات) معينة في الدولة 

مثؿ  قميميةإىي وكاالت تعمؿ عمى نطاؽ تجمعات : قميميةإعالن إوكاالت   -2
دوؿ _ مريكا الالتينية أ_ سيوية فريقية اآلالدوؿ اإل_ الدوؿ العربية ) 
 ...(.وروباأ

يعمؿ بيا  يا،ىي وكاالت ضخمة في حجـ نشاط: دوليةإعالن وكاالت   -3
غالبًا , ، ويمتد نشاطيا لمعمؿ في عديد مف دوؿ العالـكبير مف العامميف عدد

                                                             
2
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صحؼ )  الدولية ـعالوتستخدـ وسائؿ اإل ًا،وضخم اً يكوف نشاطيا متنوعما 
د البري -مواقع الكترونية  -قنوات فضائية دولية  -مجالت دولية  -دولية 
  ...(.المباشر
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 :وظائ  وكاالت اإلعالن

حسب بخرى عالف بعدد مف الوظائؼ التي تتبايف مف وكالة ألتقـو وكالة اإل
وعالقتيا مع وسائؿ  ,مكاناتيا المادية والبشريةا  و , متعامميف مع الوكالةال دوعد, الحجـ

ومجاؿ ، ومصمميف يفيمف كتاب وفنفييا والمتخصصيف  ,ـ واإلعالف األخرىعالاإل
وفي جميع األحواؿ عمينا النظر لوظائؼ  عمميا والنطاؽ الجغرافي الذي تغطيو،

يف ذي تقـو بو كحمقة وصؿ بيف المعمنوكاالت اإلعالف مف خالؿ الدور الوسيطي ال
 :ووسائؿ اإلعالـ واإلعالف التي يوضحيا الجدوؿ اآلتي

من يقوم ) المعمنون 
 (باإلعالن

مع من )اإلعالنية المخرجات  وكاالت اإلعالن
 (تتعامل وكاالت اإلعالن

 المطابع وكاالت اإلعالف المستقمة
أقساـ اإلعالف بالشركات 

 الكبرى
الصحؼ والمجالت والدوريات 

 المطبوعة
أقساـ العالقات العامة 

 بالشركات والمؤسسات
 التميفزيوفذاعة و اإل

متعيدو تنظيـ الحفالت 
 والمناسبات

 وكاالت األبحاث التسويقية ودور النشرالجرائد والمجالت 
 شركات التوزيع

المكاتب المتخصصة في 
 اإلعالف

 متعيدو توريد الوجوه الجديدة
 وكاالت المساحات اإلعالنية

شركات التوظيؼ  األفراد
 المتخصصة

 أخرى في حاالت خاصة
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تزداد وضوحًا تقـو وكاالت اإلعالف بممارسة الكثير مف األعماؿ التي حيث 
حيث تقـو كؿ مجموعة بأداء وظيفة مف ىذه  ،وكاالت اإلعالف الكبيرة يوتحديدًا ف
وكاالت اإلعالف الصغيرة غالبًا ما تستند مجموعة أعماؿ إلى  يبينما ف ،الوظائؼ

 :وفيما يمي أىم مجاالت النشاط األتساتسية لوكاالت اإلعالن .قسـ واحد أو فرد واحد

ألقيت عمى  يالبحوث مف األعباء الجديدة التعمى الرغـ أف : البحوثإجراء   -5
ألنيا تشكؿ اليـو أىـ أعماؿ تمؾ الوكاالت إال أنيا وكاالت اإلعالف، كاىؿ 

عداد إعالفخطوة تسبؽ العمؿ إلنتاج و  يتطمب األمر جمع مجموعة و ، جيد ا 
وتعتمد بالدرجة األولى عمى المعمومات  ،مف المعمومات والحقائؽ الضرورية

وكاالت اإلعالف أصبح يمثؿ إدارة  يومع كبر حجـ ىذا النشاط ف .التسويقية
ضـ مجموعة مف الباحثيف ت... أو شعبة أو وحدةأو قسمًا خاصًا 

ف ىذه الوكاالت إ، بؿ عامميف في مجاؿ االستقصاءواألخصائييف وعدد مف ال
وتعمؿ كمراكز معمومات عامة لمختمؼ فئات  ،أصبحت تعد بحوثًا خاصة بيا

 يجر عند الضرورة أو تستعيف بيا فليـ ىذه المعمومات باأل يتعط ،المعمنيف
 وأ ,خيرتتعمؽ عممية البحوث في دراسة المستيمؾ األ .تصميـ إعالناتيـ

عالنية المقدمة ودراسة ومحور الرسالة اإل ،المشتري الصناعي المستيدؼ
عالنية بدراسة تقـو الوكاالت اإل وعادة ما .لمشراءخصائصو ودوافعو 

وذلؾ  ،ىميتيا في السمعةأسيامات التي يعتقد المستيمؾ بواإل ,الخصائص
ف أذا وجد في الدراسة إ :سبيؿ المثاؿ ىفعم ،عالناتلمتركيز عمييا في اإل

عالنات عف ـ التركيز عمى ىذه الخاصية في اإليتشيئًا ما المستيمؾ يفضؿ 
 .(3)السمعة
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الدور الرئيسي واألصيؿ لوكالة اإلعالف  ديع: اختيار وتسائل نشر اإلعالنات  -2
ىو تحديد أكثر وسائؿ نشر اإلعالنات مناسبة لكؿ موقؼ أو سمعة أو خدمة 

وليذا فإف عمى الوكالة أف تحدد بوضوح إستراتيجية االستعانة  ،أو خطة
أو التمفزيوف أو فعمييا مثاًل أف تحدد ىؿ تستعيف بالصحؼ  ،بوسائؿ النشر

الصحيفة  يى أف تحدد ما أيضاً  عميياو  ،؟السينما أو مزيج مف ىذه الوسائؿ
يا، ويحتاج ذلؾ عادة إلى عبء فييتـ نشر أو إذاعة اإلعالف  يأو القناة الت

تمثؿ أقصى  يف تصؿ إلى الوسيمة اإلعالنية التإحصائي كبير حتى يمكف أ
وكاالت اإلعالف الكبيرة  يدة فكفاية ممكنة لممعمف بأقؿ تكمفة ممكنة، وعا

عة يقسـ ىذا الجيد إلى إدارات مستقمة لموسائؿ المطبوعة والوسائؿ المذا
الشأف االتصاؿ بالناشريف وحجز ىذا  يويكوف الدور األخير لموكالة ف

 .مف المعمنيفوقات والمساحات اإلعالنية المطموبة لعمالئيـ األ
ىذا  يوكالة اإلعالف ف يالخالؽ فيكمف الجانب : تصميم الرتسائل اإلعالنية  -3

مف متخصصي اإلعالنات مف محرريف  اً المجاؿ إذ تجمع الوكالة عدد
بناء  يعالف والمخرجيف الذيف يشتركوف فورساميف وخطاطيف ومصممي اإل

الذي صمب الرسالة اإلعالنية، وعادة يخضع ىذا بالفعؿ لمشكؿ الجماعي و 
ويضـ قسـ التصميـ عدد مف . تقـو بيا الوكالة ييعتمد عمى نتائج البحوث الت

خراجيا إلى ؤ الفنانيف المس وليف عف تصميـ ووضع األفكار اإلعالنية وا 
ذا أ سند إلى الوكالة تصميـ إعالنات الرادي و والتمفزيوف فإنيا تضـ الوجود، وا 

الخ باعتبارىا مف . .تحميض األفالـخابر بعض الممثميف والمصوريف وم
 .الفنوف الالزمة لبناء ىذا النوع مف اإلعالف

مف  :عالف مف الناحية الفنيةعداد كؿ ما يتعمؽ باإلإ :إنتاج المواد اإلعالنية  -4
 عالف طبقاً إحسب طبيعة كؿ بوخط وتصوير وتسجيؿ , تصميـ وتحرير ورسـ

عالنات لتصبح بشكؿ نتاج تمؾ اإلإوتنفيذ , لمخطة المتفؽ عمييا مع المعمف
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يحتاج بعض المعمنيف إلى مواد إعالنية وقد  .(4)و البثأصالح لمعرض 
خاصة مثؿ اليدايا الترويجية والتذكارية أو إعالنات الطرؽ أو طباعة بعض 

جود حجـ اقتصادي مف النشرات اإلعالنية أو الممصقات، ومع و و الكتيبات 
نتاج ىذه المواد اعتمادًا ىذه األعماؿ تقـو الوكالة بعمؿ أقساـ فنية خاصة إل

عداد ذلؾ تصميـ  ياإلعداد الموجودة لدييا، ويدخؿ فعمى أقساـ التصميـ و 
عداد المعارض والمعروضات ونوافذ العرض الدائمة لمعمالء وكذلؾ  .وا 

تصميـ اإلعالنات الخاصة بالشركات والمؤسسات مف شعارات وعالمات 
وتعديؿ شكمو إف لـز  ،لمجميورعندما يخرج المنتج ترافؽ مميزة وتغميؼ 

 .األمر
أوليما بدور  ،يف مف االتصاؿيتقـو وكاالت اإلعالف بنوعيف أساس: االتصال  -5

ويتـ ذلؾ  ،وقات اإلعالنيةنشر اإلعالنات لمعمؿ عمى حجز المساحات واأل
مف خالؿ مندوبي اتصاؿ الوكالة، وثانييما بالمؤسسة صاحبة المنتج أو 

, يجاد حمقة اتصاؿ مناسبة بيف الوكالةإقصد بالتنسيؽ فيي وظيفة  .الخدمة
لى كسب إوالمحافظة عمييـ والسعي ( معمنيفال)وبيف المستيمكيف المختمفيف 

, المختمفة لموكاالتالتنسيؽ بيف الوظائؼ  ىلإضافة باإل ،معمنيف جدد
  .(5)نشطةوؿ عمى موافقة العميؿ عمى ىذه األوالحص

 .الموجية تصميم شكل وكثافة واتجاه الحمالت اإلعالنية  -6
في الجرائد والمجالت والتمفاز ووسائؿ  حجز وشراء المتساحات اإلعالنية -7

األخرى لصالح الشركات لقاء نسبة مف سعر المساحة واإلعالف اإلعالـ 
وىذه النسبة ىي فرؽ البيع أو الخصـ الذي  ،%54إلى  األصمي تصؿ

تقـو وكاالت  .تحصؿ عميو الوكالة مف ثمف المساحة اإلعالنية األصمي
                                                             

4
 .222,222ص ،، مرجع سابقالتجاري الترويج واإلعالن 3بشير عباس العالق وعلي محمد ربابعة - 
5
 .24,23ص  م،8221 ،دار اليازورى العلمية ,عالن بيه الىظرية والتطبيقاإل3 عبد الجبار مىديل الغاوي - 
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اإلعالف بشراء بعض المساحات في الجرائد مقدمًا وتكوف صاحبة امتيازىا 
 .لمتصرؼ بيا كيؼ تشاء بعيدًا عف تصرؼ الجريدة أو المجمة

 .لخا··بالشركات مف معارض  الخاصةتصميم وتنظيم المناتسبات   -8
تقديـ الخدمات االستشارية فيما يتعمؽ باتجاه وحجـ النشاط اإلعالني  -9

 .لخدمات استشاريةتسعى  لمؤسسة ما
إصدار النشرات واألخبار الصحفية في الصحؼ والمجالت عف المنتجات   -51

 .والشركات
مع المعمنيف عالف ما تعمؿ وكالة اإل غالباً  :تنشيط المبيعات العمل عمى -55

وتوفير وسائؿ ومعدات , في تخطيط مبيعات تجارة التجزئة ,والوكالء
عالف ىو جزء فاإل, عالنيةالترويج المختمفة بيدؼ تفعيؿ كفاءة الحمالت اإل

خدمة  عالف تحاوؿ دائماً ف وكالة اإلإوعميو ف, مف المزيج الترويجي أيتجز  ال
ليذا نجد  ,مزيج الترويجيمثؿ لعناصر الاأل مف خالؿ االستثمارمعمنيف ال

لترويج  معيناً  ـ في ىيكميا التنظيمي قسماً ضعالف تبعض وكاالت اإل
المبيعات وىذا القسـ يتعاوف بشكؿ كبير مع مدراء التسويؽ والمبيعات في 

 .معمفشركة ال
ف تسوؽ خدماتيا باعتبارىا منشأة أعالنية ينبغي الوكالة اإل :التتسويق -12

 فعالوة ع دي دائمة البحث عف عمالء جدوى, الربح  ىلإ ىعماؿ تسعأ
 .السابقيف دورىا في االحتفاظ بعمالئيا

، عالفعالنية وتحديد ميزانيات اإلفي رسـ الخطط اإلمعمنيف ال متساعدة -53
 .عالف بعد نشره والتأكد مف سالمة تنفيذهتقييـ اإلو 

اءات التصميـ والنشر تقـو وكالة اإلعالف بإجر : المحاتسبة والرقابة  -54
لذا فإف مف واجباتيا  ،مقابؿ مادي يتـ االتفاؽ عميو مقدماً  يوالدراسات ف
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كما أنيا عادة  ،العمؿ عمى تتبع خطوات النشر واستيفاء القيمة مف المعمف
مجاؿ  يالف األخرى والتطورات العالمية فما تراقب نشاط وكاالت اإلع

 . معمنيفاإلعالف، والعمؿ عمى ابتكار الجديد الذي يجتذب ال

جميع أطراؼ ديو وكاالت اإلعالف يتضح أىميتيا لمف مطالعة الدور الذي تؤ 
  :لمعمف والمستيمؾ ودور النشراالعممية اإلعالنية المتمثمة في 

 - تقـو بدراسات تسويقية مستفيضة تتناوؿ رغبات  :ممتستيمكفيي ل
ذا ما وجدت  يحوؿ دوف تسويؽ ىذه الدراسة ما  فيوحاجات المشتريف، وا 

ف صراحة حتى يقـو بتعديؿ خططو ىذا الرأي لممعم يفإنيا تعطالسمعة 
 .نتاجية والتسويقية وفقًا لتطور حاجات ورغبات األفراداإل
 - إعداد  يطريؽ مساعدتيـ فخدمات جميمة عف  يتؤد :ممعمنينول

ىذا  ،خططيـ التسويقية واإلعالنية لغزو األسواؽ المحمية أو الخارجية
 ية مف جانب المعمف لمكفاءات المتعددة التفضاًل عف إمكانية االستفاد

تجمعيا وكاالت اإلعالف فيما يختص بالبحث والدراسة والتصميـ لألفكار 
خاصة وأف االستفادة بجيودىـ بشكؿ مستقؿ سوؼ يكمؼ  ،اإلعالنية

ر وقت المعمف إذ يتفرغ لنشاطو ذلؾ أيضًا توفي يوف ،المعمف نفقات باىظة
خاإل  .راجو بالصورة المناسبةنتاجي ويتولى تطويره وا 
 - إذ أنيا تستفيد مف دراسات وكاالت اإلعالف عف  :دور النشرول

تجذبيـ فضاًل عف دار النشر  يووسائؿ اإلعالف الت ،المستيمكيف ورغباتيـ
غالبًا ما تفضؿ التعامؿ مع وكالة معينة بدياًل عف التعامؿ مع عدد  يالت

ؾ يقمؿ الجيد وذل ،كبير مف المعمنيف، إذ أف لكؿ وكالة إعالف طابع معيف
وتساعد وكاالت اإلعالف دور  ،دار نشر اإلعالنات يالحسابي واإلداري ف
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التنبؤ بحجـ السوؽ المستيمكة، وترويج اإلعالف بما  ينات فنشر اإلعال
 .يعود بالنفع أخيرًا عمى ىذه الدور
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 :خالصة

فييا  يعمؿوكاالت اإلعالف مؤسسات تتبايف في حجميا مف وكالة إلى أخرى، 
، ستراتيجي واألبحاث التسويقيةالتخطيط اإل يولؤ مجموعة عمؿ متكاممة تضـ مس

، فيف فنييمخرج، و نصوص إعالنية وكتاب األغانيكتاب ، و اإلعالنات يمصممو 
وخبراء  ،ف، وباحثيومسوقيف ،خدمة العمالء يولؤ مسو  ،فيمصور و  ،طباعة يولؤ مسو 

دارة ...ومتابعيف ،ومحاسبيف يقـو كؿ واحد منيـ برعاية مصالح شركة معينة وا 
وعمميـ يقتضي التنسيؽ بيف جيود كؿ ىؤالء مف أجؿ إخراج  ،شؤونيا اإلعالنية

حتى تؤدي الوكالة وظائفيا المتنوعة عمى  ،عمؿ في الوقت وطبقًا لمميزانية المحددةال
، وتكوف وسيطًا يرضي أطراؼ العممية اإلعالنية مف مستيمكيف ومعمنيف أكمؿ وجو

عالـ  .ووسائؿ إعالف وا 
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