






اإلعالن-أنواعھ ومبادئھ وطرق إعداده-
تألیف

أ.د. محمد الصیرفي



مقدمة
الحمد � على نعمھ وفضلھ والصالة والسالم على خیر خلقھ محمد بن عبد هللا الذي حثنا على العلم

وأبان فضل العلماء على غیرھم مھتدیاً برسالة السماء الخالدة وبعد:
فإن اإلعالن في عالم الیوم أصبح الزمة من لوازم اإلنتاجح وتسویق المنتجات ال سیما أن
المستھلكین أمام كم كبیر من السلع والبضائع متعددة األنواع والمصانع األمر الذي جعل بالمستھلك

حاجة إلى دلیل مرشد ومشجع على شراء المنتج.
وقد أدركت المصانع والشركات أن بھا حاجة إلى إیصال المعلومات عن منتجاتھا ومیزات جودتھا
إلى كل مستھلك أو مستفید من المنتجات أو الخدمات التي تقدمھا المؤسسة اإلنتاجیة او الخدمیة،
وال سبیل لذلك غیر اإلعالن الذي یتخذ ااشكاالً عدیدة ووسائل متنوعة، حتى صار صناعة لھا
أھدافھا وخططھا وعملیاتھا التي ینبغي منھا اغراء المستھلك أو المستفید بالمنتج ومیزاتھ، وكوامن
جودة وبیان ما یتفوق بھ عما سواه من المنتجات أو الخدمات األخرى وانطالقاً من أھمیة اإلعالن
في تسویق المنتجات أو الخدمات والترویج لھا البد من أسس تقوم علیھا صناعة اإلعالن
وتصحیحھ، والبد من أن یتأسس اإلعالن على خطط علمیة، ودراسات استطالعیة لمتطلبات
المستھلكین واتجاھاتھم، وتحدید األھطاف التي یراد من اإلعالن تحقیقھا، وھذا یعني أن صناعة
اإلعالن عملیة تجمع بین العلم والفن وتقوم على أساس البحث العلمي في مجال السوق والتسویق،
وتخضع لعملیة تطویر وتطور مستمرة ال تعرف الركود ألن حاجات الناس متغیرة، ومیولھم
تختلف باختالف الزمان والمكان زد على ذلك ھذا السباق المحموم بین مؤسسات اإلنتاج
والخدمات على ولوج قلب المستھلك واستحالتھ لمنتجاتھا وخدماتھا مستغلة في ذلك التقنیات

الحدیثة في تصمیم اإلعالنات ونشرھا.
وتأسساً على ما تقدم وجد المؤلف أن اإلعالن وفن صناعتھ اصبح حاجة ماسة لكل مؤسسة انتاجیة
أو خدمیة بھا تروج لمنتجاتھا فتبلغ مقاصدھا في تحقیق األرباح وزیادة اإلنتاج، وقد حاول المؤلف
تغطیة ما یتعلق باإلعالن من حیث عملیات التخطیط والتنظیم، والوسائل، والتقویم فجعل كتابھ في

ستة فصول ھي.
الفصل األول: مفھوم اإلعالن وخصائصھ وأنواعھ.

الفصل الثاني: تخطیط النشاط اإلعالني وما یتطلبھ ذلك من تحلیل السوق وجمع المعلومات
واختبار الوسائل اإلعالنیة وتحدید، وتحدید مخصصات اإلعالن والحملة اإلعالنیة وتنفیذھا

وتقییمھا.
الفصل الثالث: تنظیم إدارة اإلعالن وما یحتاجھ التنظیم الداخلى لإلعالن وعالقة إدارة اإلعالن

باإلدارات األخرى في المنشأة.
الفصل الرابع: توجیھ النشاط اإلعالني أو االتصاالت في اإلعالن، وعناصر اإلتصال ووسائلھ

والرسالھ الموجھة ومدى قدرتھا على اقناع المستھلك.
الفصل الخامس: وسائل نشر اإلعالن كالصحف والمجاالت واإلذاعة والتلفزیون، واإلنترنت

وغیرھا.



الفصل السادس: الصعوبات المترتبة على فحص كفاءة دفاعیة اإلعالن وطرق وإسالیب. فحص
فاعلیة اإلعالن.

نسأل هللا أن أكون قد وفقت في طرح ھذا الموضوع الذي یكتمل بإذن هللا بالمالحظات والتصدییات
التي نتمنى على اإلخوة المدرسیة بابداء إراءھم ومقترحاتھم.

أ.د. محمد الصیرفي



الفصل األول



مفھوم اإلعالن وخصائصھ وأنواعھ



مفھوم اإلعالن

جیعد الوصول إلى تعریف مقبول ومتعارف علیھ لإلعالن كنشاط أمر ضروري لسببین أساسیین:
1- یمكن التعریف المحدد من تحدید ماھیة النشاط وعناصره حتى یمكن ألي دارس وممارس أن

یقوم بوضع األھداف والخطط والبرامج التي تسیر وفقاً لھا ھذا النشاط.
2- یمكن التعریف المحدد لإلعالن للحد من الخلط بینھ وبین المفاھیم واألنشطة االتصالیة األخرى

مما یؤدي إلى االستخدام الفعال والمناسب لكل نشاط.
وباستعراض الكتابة المختلفة في میدان التسویق واإلعالن نجد أن ھناك تعریفات مختلفة لإلعالن

وإن اتفقت معظمھا في المضمون والمحتوى.
¯ فتعرف جمعیة التسویق األمریكیة اإلعالن بأنھ عبارة عن: "الوسیلة غیر الشخصیة لتقدیم

األفكار والترویج عن السلع والخدمات بواسطة جھة معلومة مقابل أجر مدفوع" ([1]).)
ً لإلعالن وھو "شكل من األشكال غیر الشخصیة لالتصال یجري ً متشابھا ¯ ویقدم كوتلر تعریفا

عبر طریق وسیلة متخصصة مدفوعة األجر وبواسطة جھة معلومة ومحددة" ([2]).
¯ أما ستانتون فیعرف اإلعالن بأنھ "كافة االنشطة التي تقدم كمجموعة بطریقة غیر شخصیة –
مرئیة أو شفویة – عن طریق رسالة معلومة المعلن تتعلق بسلعة أو خدمة أو فكرة معینة" ([3]).

وباستعراض التعریفات السابقة یمكننا أن نستخلص عدة عناصر أساسیة یعتبر توافرھا في اإلعالن
معیاراً للتفرقة بینھ وبین غیره من أدوات االتصال.

1- إن اإلعالن نشاط غیر شخصي بمعنى أنھ لیس ھناك اتصال مباشر بین المعلن والمعلن إلیھ.
فالرسالة والمعلومات التي تحتویھا تنقل بصورة غیر مباشرة من خالل وسیلة معینة وھذا یفرق

بین اإلعالن وبین البیع الشخصي والذي یقوم على االتصال المباشر بین البائع والمشتري.
2- إن اإلعالن كوسیلة لالتصال یعتبر مزدوج االتجاه. بمعنى إن المعلن ال یھدف فقط أن یقوم
بتوصیل المعلومات إلى المجموعات المختلفة وإنما یجب أن یتأكد من إن ھذه المعلومات قد
وصلت بالطریقة والكیفیة المستھدفة ویتم ذلك عن طریق معرفة ردود فعل المستھلكین أو
األطراف محل االتصال عن الرسالة اإلعالنیة وھو ما یعرف بـ "المعلومات المرتدة". وكما سوف
نرى في الفصول القادمة تمكن المعلومات المرتدة من تعدیل الخطط اإلعالنیة بما یحقق الفائدة

المرجوة من عملیة االتصال.
3- إن الھدف من اإلعالن متعدد األغراض. فقد یكون الھدف ھو توفیر المعلومات والتأثیر علیھ
بطریقة غیر مباشرة أو قد یكون الھدف ھو إقناع وإغراء المستھلك على اقتناء السلعة وتفضیلھا

عن السلع األخرى. وقد یتضمن اإلعالن فكرة الترویج عن المنظمة ذاتھا دو منتجاتھا.
4- یتم توصیل المعلومات إلى األطراف المختلفة من خالل وسیلة معلومة ومتخصصة. وھناك
العدید من الوسائل التي یمكن استخدامھا سواء مرئیة (التلفزیون – السینما) أو مسموعة (الرادیو)
أو مقروءة (مثل الصحف والمجالت.. إلخ). ویتمیز استخدام ھذه الوسائل بضمان وصول اإلعالن
إلى أكبر عدد ممكن من المستھلكین المستھدفین بسب بانتشار ھذه الوسائل. وعلى المعلن اختیار
الوسیلة (أو الوسائل) التي تناسب الفئات المختلفة من المستھلكین بما یحقق التغطیة المطلوبة

ووصول الرسالة إلى مستقبلیھا.



5- لعل أھم ما یمیز اإلعالن ھو وضوح صفة المعلن في اإلعالن مما یمكن من معرفة طبیعة
الرسالة اإلعالنیة وتمیزھا عن باقي الرسائل اإلعالنیة األخرى.

6- إنھ اإلعالن ھو جھد مدفوع القیمة. بمعنى إن المعلن یقوم بدفع تكالیف اإلعالن إلى الجھة التي
ستتولى توصیل المعلومات إلى القطاع المستھدف وھو ما یمیز اإلعالن عن غیره من األنشطة

مثل النشر.



أھداف اإلعالن

إن أھداف اإلعالن ووظائفھ تتمثل في اآلتي:
1- تغییر المیول واالتجاھات وسلوك المستھلكین المحتملین، وبشكل أوضح فإن اإلعالن كوسیلة
یستخدم لتغییر سلوك المستھلكین لشراء سلعة لم یكونوا مقتنعین بشرائھا لو لم یكن ھناك إعالن،

ویتم ذلك من خالل األسالیب التالیة:
1- من خالل توفیر المعلومات والبیانات عن السلعة.

2- التأكید على أن اإلعالن ھو تعھد أو ضمان بجودة السلع أو الخدمات وصدق بیاناتھا المعلن
عنھا في الرسالة اإلعالنیة.

3- من خالل العمل على تغییر الرغبات من خالل إبراز المزایا والفوائد التي تعود على المستھلك
جراء شرائھ واستخدامھ للسلعة.

4- تغییر تفضیل المستھلكین للعالمات التجاریة المختلفة، أي یحول تفضیلھم من عالمة تجاریة
منافسة إلى العالمة التجاریة التي یعلن عنھا.

2- خلق الطلب على سلعة معینة في مرحلة أولیة ثم العمل على إشباعھ في مرحلة تالیة.
3- محاولة تأجیل االنخفاض المستمر على ھیكل الطلب من خالل مجموعة من المغریات البیعیة

لوقف ھذا التدھور التدریجي.
4- فتح آفاق جدیدة ألسواق لم تكن موجودة من قبل توجیھ الحمالت اإلعالنیة، ومن ثم إتاحة
الفرصة أمام المشروع المعلن لتسویق سلع أو خدمات، ومن ثم تعظیم نصیبھ النسبي من السوق

.([4])
5- خلق نوع من االنتماء والوالء بین السلع والخدمات ومستھلكیھا من خالل تعریف المستھلكین

بالمعلومات والبیانات المرتبطة بھذه السلع أو الخدمات ذات الـأثیر في اتخاذ قرارات الشراء.
6- محاولة مواجھة المنافسة، ذلك أن الكثیر من الحمالت اإلعالنیة تھدف إلى تعویض التأثیر على

حصة المشروع من السوق الذي تحدثھ إعالنات المنافسین.
7- زیادة استعماالت المنتج، حیث أن بعض اإلعالنات تحاول إغراء المستھلكین على استعمال
المنتج بشكل یؤدي إلى زیادة كمیة الستھالك الكلیة منھ. ومن األمثلة على ذلك استعمال معجون
األسنان ثالث مرات یومیاً، أو إحالل المشروبات الغازیة المثلجة بدالً من المشروبات التقلیدیة

(الشاي، القھوة).
8- زیادة معدالت دوران السلع أو الخدمات المعلن عنھا من خالل جذب االنتباه وإثارة االھتمام
واستخدام األسالیب المختلفة لبعث الرغبة لدى المعلن إلیھم (المستھلكین) في محاولة ترمي إلى
إقناعھم بالسلع المسوقة لضمان استجاباتھم المرضیة وحثھم على انتقاء ھذه السلع من وسط الكم
السلعي الھائل المعروض في السوق. وال شك في أن قیام اإلعالن بھذه الوظیفة یعني زیادة أرقام
المبیعات ومن ثم تعظیم الربحیة واستمراریة المشروع المعلن وھیكلھ السلعي والخدمي في السوق.
9- زیادة المبیعات في موسم انخفاض الطلب. فمعظم المنتجات لھا مواسم شراء أو فترة استخدام

طبیعیة. وللتغلب على ذلك تحاول كثیر من اإلعالنات إثارة الطلب على مدار العام.



10- خلق صورة إیجابیة للمشروعات. فعلى الرغم من أن الھدف المباشر لیس ببیع منتج معین،
ولكن االستحواذ على إعجاب جمھور المستھلكین بالمشروع على أساس أنھ مشروع وطني أو

یعمل للمصلحة العامة أو في خدمة االقتصاد القومي، فال شك أن الھدفین مرتبطان ببعضھما.



أصول اإلعالن الجید

:([5])
إذا تحدثنا عن اإلعالن، فإنما نقصد بذلك اإلعالن الجید الذي یحقق أكبر قدر من الكفایة والذي

تتبع األسالیب العلمیة في تخطیطھ وتنفیذه والذي تراعى فیھ مبادئ العدل االجتماعي.
وتتوقف كفایة اإلعالن على عدة عوامل أھمھا:

ً على أساس من البحث العلمي فیما یتعلق بالسوق والمستھلكین والسلع أو 1- أن یكون قائما
الخدمات التي یعلن عنھ ومحتویات الرسائل اإلعالنیة المراد نشرھا.

2- أن تكون السلعة أو الخدمة – موضوع اإلعالن – جیدة، بمعنى أن تتوافر فیھا عوامل الجودة
سواء من حیث خصائصھا أو تكوینھا أو شكلھا أو تركیبھا أو ألوانھا أو سھولة استعمالھا أو

سعرھا... إلخ.
3- أن تكون تلك السلعة أو الخدمة ذات فائدة حقیقیة للمستھلك المرتقب بحیث تشبع حاجة من

حاجاتھ أو رغبة من رغباتھ دون إسراف من جانبھ.
4- أن تكون وسائل نشر اإلعالن المستخدمة ذات كفایة، بحیث تنقل الرسالة اإلعالنیة إلى أكبر
عدد ممكن من المستھلكین المرتقبین، وحتى تعم فائدة اإلعالن جمیع ذوي المصلحة في الحصول

على السلعة.
5- أن تتوفر في الرسالة اإلعالنیة كافة القواعد الخاصة بالتصمیم الجید، فتیسر على الجمھور
االطالع علیھا أو االستماع لھا، بأن تكون قادرة على لفت نظرة وإثارة اھتمامھ وإقناعھ بالمنطق
الحق السلیم وحثھ على اإلقدام على شراء ما ھو محتاج إلیھ من سلع أو خدمات أو جعلھ یؤمن

بفكرة سدیدة عن الشئ المعلن عنھ.
6- أن تحوز الرسالة اإلعالنیة ثقة قرائھا أو سامعیھا، فإن نجاح اإلعالن یتوقف أساساً على ثقة
الجمھور فیھ. ومما یضعف ھذه الثقة أن تحتوي الرسالة اإلعالنیة على بیانات أو رسوم أو أشكال
ال تتفق مع المثل األدبیة أو المصلحة العامة للجمھور. وعلى سبیل المثال فإنھ یجب أن یمتنع
المشتغلون باإلعالن – سواء كانوا من المعلنین أو الناشرین أو وكاالت اإلعالن – عن نشر أي

إعالن تؤدي محتویاتھ إلى اآلتي:
1- اإلساءة إلى الشعور العام للجمھور، سواء من النواحي الدینیة أو التقالید االجتماعیة أو ما

یعارض األذواق العامة للجماھیر أو یخدش أحاسیسھا.
2- الخروج على اآلداب العامة أو محاولة التأثیر الجنسي.

3- اإلضرار بصحة الجمھور، كأن تؤدي محتویات اإلعالن إلى إیھام المرضى بحصولھم على
الشفاء األكید أو منعھم من عیادة األطباء.

4- األضرار بأموال الجمھور. ومثال ذلك التخفیض الوھمي في األسعار، والمبالغة الصوریة في
الخدمات البیعیة وطریقة تسلیم البضائع أو استبدالھا أو ردھا.. إلخ، وتأكید الربح المادي عن

طریق الیانصیب أو المسابقات وما إلیھا.
5- اإلساءة النفسیة للجمھور، كبعث اآلمال لدیھ عند بدایة قراءتھ أو استماعھ للرسالة اإلعالنیة ثم

أصابتھ بخیبة أمل في النھایة.



6- األضرار بأمن وسالمة الجمھور. ومثال ذلك استخدام ألفاظ تتعلق باألمن ونظام المرور مثل
"قف" و"خطر" وما شابھ ذلك في اإلعالنات التي یشاھدھا الجمھور في الطرقات.

7- أن یحقق اإلعالن مصلحة المعلن بأن یدار بطریقة اقتصادیة. أي یحقق أكبر قدر من الكفایة
بأقل مجھود ممكن وفي أقصر وقت وبأقل نفقات ویتحقق الغرض من نشره أو إذاعتھ تحقیقاً

كامالً. لھذا ینبغي أن یتوفر في اإلعالن ثالثة شروط:
1- أن تكون الرسالة الواحدة منھ والموجھة إلى المستھلك الواحد رخیصة نسبیاً.

2- أن یؤدي اإلعالن المنشور أو المذاع إلى تحقیق رقم – عاجل أو آجل – لألعمال، یكفي ناتجھ
لتغطیة نفقات اإلعالن.

ً إلى أولئك الذین یستطیعون شراء السلعة أو الخدمة المعلن عنھا أو 3- أن یكون اإلعالن موجھا
إلى ذوي النفوذ في تقریر شرائھا.

8- أن یكون اإلعالن صادقاً. ومما یتنافى مع مصلحة المعلنین والناشرین والجمھور أن تحتوي
الرسالة اإلعالنیة على ما یلي:

1- ما یتنافى مع الصراحة التامة، ویعتبر أخفاء بعض الحقائق التي لو عرفھا الجمھور النصرف
عن شراء ما یعلن عنھ، أمراً مخالفاً لمبدأ الصدق في اإلعالن.

2- البیانات الخادعة أو المضللة أو المبالغ فیھا.
ً في ذھن المستھلك نحو سلع أو 5- البیانات أو الرسوم أو األشكال أو الصور التي تحدث خلطا
خدمات أخرى غیر المعلن عنھا. ومن ذلك أن یستخدم أحد المنتجین أو الموزعین اسماً تجاریاً أو
عالمة تجاریة أو رمزاً أو ما في ذلك – في محتویات أحد اإلعالنات عن سلعة ما – یكون مطابقاً

أو مشابھاً عن قرب لما یمیز سلعة أخرى.
8- أیة بیانات تشیر – صراحةً أو ضمناً – لمعلن آخر، أو تقارن بالتصریح أو التلمیح بین سلعة

وخدماتھ وسلع وخدمات الغیر.
ھذا، ونعتقد أن اإلعالن الذي یستخدم في شرح قضیتھ أسلوباً یرضي فئة من فئات الجمھور على
حساب فئة أخرى، أو الذي یحوي بیانات كاذبة أو خادعة أو مضللة أو مبالغاً فیھا، أو الذي یسئ
إلى معلن آخر أو إلى سلعة أو خدماتھ، قد یأتي بفوائده وقتیة للمعلن، إال أن مثل ھذا اإلعالن
سیكون لھ أثر ضار بعد ذلك، ولن یصیب ضرره المعلن وحده، بل سوف یعم الناشرین ووكالت
اإلعالن وكل من یشترك في نشر مثل ھذا اإلعالن بسبب ما ینتج عنھ من أضعاف لثقة

المستھلكین في اإلعالنات وانصرافھم عنھا.
9- ال یجوز أن یحتوي اإلعالن على اسم أو شھادة أو صورة لشخص معین دون الرجوع إلیھ

والحصول على موافقتھ مقدماً قبل النشر.
تلك ھي العوامل التي ینبغي أن تتوفر في اإلعالن لیكون جیداً. وأن التزامنا بھا – مع توفر
القواعد األدبیة في المعامالت بین المشتغلین باإلعالن – سیؤدي إلى زیادة فاعلیة اإلعالن
ووضعھ في خدمة مجتمعنا الجدید بما یحقق ما نص علیھ میثاقنا الوطني – في بابھ الثامن – إذ
یقول: "إن ھذا المجتمع الجدید الذي یبنیھ الشعب العربي في مصر على دعائم الكفایة والعدل

یحتاج إلى درع واق في عالم لم تصل مبادئھ األخالقیة إلى مستوى تقدمھ العلمي".



تصنیف اإلعالنات

:([6])
یمكن تصنیف اإلعالنات إلى عدة أنواع مختلفة من حیث الھدف الذي تسعى لتحقیقھ، وكذلك من

حیث الجمھور المستھدف وذلك على النحو التالي:

1- تصنیف اإلعالنات على أساس الھدف:

طبقاً لھذا األساس یمكن التفرقة بین أنواع أساسیة من اإلعالنات ھي:
أوالً: إعالن السلعة (أو الخدمة):

ھذا النوع من اإلعالنات یقدم معلومات أو جاذبیات بیعیة إلثارة وتشجیع األفراد لشراء السلعة أو
الخدمة.

ویضم ھذا النوع من اإلعالنات عدة أنواع فرعیة یمكن توصیفھا وعرض نماذج لھا كاآلتي:
1- اإلعالن الریادي: یستھدف ھذا اإلعالن إثارة الطلب أو خلق الطلب األول على السلعة.

ویرتبط أو یتشابھ مع ھذا النوع من اإلعالن، اإلعالن الخبري
2- اإلعالن التنافسي: یحتوي ھذا اإلعالن على رسالة تستھدف إثارة أو تنمیة الطلب االنتقائي.

3- اإلعالن المقارن: ویقدم مقارنة مباشرة بین العالمة المعلن عنھا والعالمة الخاصة بسلع أخرى
منافسة. وھو أكثر اإلعالنات التي نراھا، كما أنھ البدیل لإلعالن التنافسي تقریباً.

كما یوضح النموذج اآلتي مثاالً إلعالن تنافسي، غیر أن المنافسة ھنا لیست على أساس السعر
ولكن على أسس أخرى غیر سعریة.

4- اإلعالن التذكیري: ویستھدف ھذا النوع تذكیر المستھلك بالسلعة. وطالما أن السلعة مستقرة أو
وصلت لمرحلة االستقرار والمستھلك على معرفة بخصائصھا ومزایاه واستخداماتھا.. إلخ فیكتفي

فقط في ھذا اإلعان بتذكیر المستھلك باسم السلعة.
مثال 1: مع برسیل 2000 تشعرین بالراحة

مثال 2: إعالن عن فندق وكازینو عرابي
مثال 3: إعالن عن كونسروة شتورة

ثانیاً: إعالن المؤسسات:
یستھدف إعالن المؤسسات تحسین الصورة الذھنیة وبناء السمعة الجیدة لدى الجمھور عن

المؤسسة أو المنظمة.
وینقسم إعالن المؤسسات إلى نوعین رئیسیین ھما:

1- إعالن الخدمات العامة
2- إعالن خدمات المستھلك

وفیما یلي نموذجین إلعالن المؤسسات كمثال...
ثالثا: إعالن األعمال:

وتنقسم إلى أربعة أنواع أساسیة یمكن ذكرھا والنماذج التطبیقیة لھا كاآلتیة:



1- اإلعالن الصناعي: اإلعالن عن سلع أو خدمات أو مواد تدخل في إنتاج سلع أخرى نھائیة.
2- اإلعالن التجاري: موجھ من المنتج للتجار (تجزئة أو جملة).

3- اإلعالن المھني: یوجھ إلى المھنیین كاألطباء والمھندسین والخبراء.. إلقناعھم بوصف أو
توصیة المستھلك بشراء سلعة معینة.

4- اإلعالن الزراعي: ویكون موجھ إلى المزارعین إلقناعھم بشراء نوع معین من البذور أو
اآلالت الزراعیة أو أشجار الفاكھة.

رابعا: اإلعالن السیاسي:
كبدایة، تجدر اإلشارة إلى أن الجدل ما زال دائراً حول تساؤل مؤداه: ھل التسویق السیاسي
موجود فعالً؟ وعلى ضوء اإلجابة تتحدد اإلجابة على تساؤل آخر ھو: ھل اإلعالن السیاسي
موجود؟ فإذا وجد الكل (أو األصل) وجد الجزء (أو الفرع) وفھم الجزء ال یحدث إال بفھم الكل كما

أن فھم األخیر ال یتأتى أیضاً إال بفھم أجزائھ.
تصنیف اإلعالن السیاسي ووسائلھ:

في ھذا المجال تجدر اإلشارة بصفة عامة إلى أن اإلعالن السیاسي یمكن تصنیفھ إلى ثالث أنواع
ھي:

1. اإلعالن الرسمي.. حیث استخدم اللوحات الرسمیة مثالً والتي توضع تحت تصرف المرشحین
طوال الفترة االنتخابیة. وھذا اإلعالن مجاني ویحقق حداً أدنى من الحضور أو التواجد للمرشح

في السوق السیاسي. وھذا اإلعالن متاح لجمیع المرشحین.
2. اإلعالن التجاري: ویستخدم ھذا النوع عادة قبل بدء الحملة االنتخابیة الرسمیة للمرشح. كما
ً أثناء الحملة مثل اإلعالنات الملونة كبیرة الحجم في الواقع یمكن االستمرار في استخدامھا أیضا

الممیزة داخل المدن والدوائر االنتخابیة.
3. اإلعالن "المتوحش": وھو یسمح بمضاعفة التواجد لصورة المرشح أو رسالتھ بأقل تكلفة، غیر
أنھ یجب الحذر من استخدامھ ألنھ یخلق في كثیر من األحیان عداء بین المرشح وبعض فئات
جمھور الناخبین خاصة عند استخدام جدران أو حوائط المنازل والنوادي والجامعات في لصق

اإلعالنات.

2ً: تصنیف اإلعالنات على أساس الجمھور المستھدف:

ویمكن ذكر ھذه اإلعالنات على النحو اآلتي:
أ- اإلعالن الموجھ للمستھلك النھائي:

وینقسم ھذا النوع إلى أربعة أنواع فرعیة ھي:
1- اإلعالن القومي: یقوم بھ المنتج على المستوى القومي باستخدام وسائل اإلعالن ذات التغطیة

الشاملة مثل الصحف التلیفزیون.
2- إعالن التجزئة: دفع المستھلك للشراء من متجر معین.

3- اإلعالن المحلي: إعالنات تنشرھا شركات محلیة في وسائل إعالن محلیة بالمحافظة أو الوالیة
مثالً مثل اإلعالن عن المدارس أو الفنادق.



4- اإلعالن التعاوني: یشترك فیھ أكثر من منتج أو شركة ویتحملون تكلفتھ بھدف ترویج السلعة،
مثال ذلك قیام المنتج بمشاركة تاجر الجملة أو التجزئة في اإلعالن عن السلعة. وینقسم ھذا النوع

من اإلعالنات إلى نوعین:
أ-إعالن رأسي
ب-إعالن أفق.



دورة اإلعالن في السوق

([7])
یدور اإلعالن في السوق مع دوران السلعة ذاتھا، فعندما تغزو سلعة جدیدة األسواق تحتاج إلى
تعریف بخصائصھا ومزایاھا وطرق استعمالھا، حتى یألفھا الناس ویدركوا أنھا ذات منفعة بالنسبة
لھم وتسد حاجة لھم یشعرون بھا، وھذا ما یقصد بھ عندما یقال: "إن اإلعالن معلم الجماھیر" إذ
ھو المسئول عن انتشار سلع جدیدة وغرس عادات جدیدة في نفوس الجماھیر. فعندما بدأت
الثالجات الكھربائیة تحل محل الثالجات من الطراز القدیم الیدویة، كان على منتجیھا أن یقدموا
للجماھیر معلومات كاملة عن عملیاتھا األتوماتیكیة، فأبرزت مزایاھا كمقدرتھا على حفظ الطعام
ً لمدة أسابیع مثالً مما یمكن العائلة من اإلفادة من المأكوالت الزائدة على الحاجة، وھي أكثر اتساعا
ً و أكثر قدرة على التبرید وتكوین الثلج، وتبرید المشروبات المختلفة، وھي ال تزید وأكبر حجما
في نفقاتھا ثمن الثلج المستعمل في الثالجة القدیمة، ونفس األمر كان بالنسبة للغسالة الكھربائیة،
والمكنسة الكھربائیة وآلة الحالقة األوتوماتیكیة وأجھزة التلیفزیون ومعلبات األغذیة المحفوظة
والمجففة، وغیرھا من السلع الجدیدة إذ اتجھت المشروعات لھا إلى تعریف الجماھیر بخصائصھا
وكلما تقدم الزمن وبدأت الجماھیر تعلم عنھا و تحس بوجودھا – وكلما بدأت السلع الجدیدة تثبت
أقدامھا في السوق كلما وجدنا المستھلكین یأخذون في المفاضلة بین صنف وآخر وماركة وأخرى،
وعندئذ تتغیر لھجة اإلعالن من مھمة التعریف إلى مھمة إظھار مزایا ماركة على األخرى –
ولھذا فإن الباحثین في حقل التسویق یقسمون دوران اإلعالن في السوق إلى عدة مراحل كما یلي:

1. مرحلة االرتیاد أو تعلیم الجماھیر.
2. مرحلة المنافسة.

3. مرحلة االحتفاظ بالشھرة.
أ: مرحلة االرتیاد أو تعلیم الجماھیر:

واإلعالن في ھذه المرحلة یھدف إلى نشر فكرة بعینھا بحیث یقنع الجماھیر بأن ھناك ثمة تطور قد
حدث في العصر واألفكار القدیمة وأسالیب المعیشة وطرائقھا التي كانت تتبع حتى اآلن. فاإلعالن
في مرحلة تعلیم الجماھیر ال یقدم سلعة جدیدة فحسب بل یقدم لنا فكرة جدیدة وعلیھ تقع مھمة
غرس عادة جدیدة، ونشر استعمال جدیدة وخلق مستوى أرفع للمعیشة، وبھذا وحده یمكنھ أن یخلق

طالباً على السلعة المعروضة للجماھیر.
مثال ذلك: "اإلعالن عن شفرات جیلیت عندما ظھرت في عام 1907 لیجعل الناس یتخلصون من

األمواس العتیقة".
"إذا كنت ال تزال تعتمد على الحالق وموساه ذات الطراز العتیق، فأنت كمن یستعمل درجات
السلم في الصعود إلى عمارة عالیة، ویخشى أن یستعمل المصعد الكھربائي، بل أنت تفقد میزة

االستمتاع بحالقة نظیفة مریحة، سریعة وأنت في منزلك".
"جیلیت ال یجرح، وال یخدش، وال تستعصي علیھ أیة ذقن وال تترك منھا زوایا أو شعیرات

مھلمة".



"جیلیت ال یجرح، وال یخدش، وال تستعصى علیھ أیة ذقن مھما كانت خشونتھا – ثالث أو خمس
دقائق كافیة".

ونجح فعالً جیلیت في أن یجعل الناس یألفون عادة حلق ذقونھم بأنفسھم وفي منازلھم.
وھذا مثال آخر عن اإلعالن عن آالت الحالقة الكھربائیة.

"إنھا أسلوب جمیل في الحالقة.. إنھا الطریقة الناعمة السریعة اللینة التي تترك وجھك دون أثر
للحالقة.. إنھا تحلق بدون شفرات.. لست في حاجة إلى الصابون أو الماء أو الفرشاة أو ماء
كولونیا.. لست في حاجة إلى تحضیر سابق.. صل تیار الكھرباء وتمتع بلذة الحالقة في العصر

الحدیث...".
فھذا اإلعالن یھدف إلى غرس عادة الحالقة الكھربائیة ویقنع المستھلك بمیزة اآللة الجدیدة عما ھو

قدیم في ھذا الشأن...
وھكذا فاإلعالن ھنا في بساطة یرمي إلى تحقیق الھدفین التالیین:

1- أن یشعر الفرد بأنھ یحس بحاجة جدیدة لم یكن یشعر بھا من قبل.
2- أن یظھر أن السلعة الموجودة في السوق اآلن قادرة على إشباع ھذه الرغبة التي أحس

المستھلك بوجودھا و لم یكن یستطیع إشباعھا من قبل.
فاإلعالن في ھذه المرحلة التعلیمیة یتبع دائماً أسلوباً واحداً، وھو ذلك المتمثل في إظھار وتأكید ما
تستطیع السلعة الجدیدة أن تقدمھ أو تعملھ مما لم تكن سلعة أخرى قادرة علیھ في الماضي، وھو

یطلع الجماھیر على األفق الجدید الذي تفتحھ لھا السلعة الجدیدة.
وھذا إعالن آخر عن أجھزة تكییف الھواء عندما بدأت مرحلة التعریف بھا:

"إنك لم تعد في حاجة إلى التعرض لمضار البرد في الشتاء أو التدفئة المصطنعة في داخل األبنیة،
ولم تعد مضطراً إلى أن تقاسي الحر واألرق والتراب والضوضاء في الصیف، إنك تستطیع اآلن
أن تعزل منزلك عزالً تاماً عن مؤثرات الجو من مطر وریاح وتراب وحر أو برد أثناء اللیل أو

النھار".
وھكذا یتجھ اإلعالن التعلیمي إلى محاربة میل الناس إلى المحافظة على القدیم وتخوفھم من الجدید
المجھول. ویسعى إلى أن یغیروا من عاداتھم التي نشأوا علیھا، وأن یعدل من مستوى المعیشة

حتى یشعروا بالحاجة إلى السلعة الجدیدة، وھو في أغلبھا یؤكد عامل التقدم الحضاري.
ب: مرحلة المنافسة:

وإذا تقبل الجمھور السلعة الجدیدة أو أنھم بدءوا یشعرون بحاجتھم إلیھا ورغبتھم في اقتنائھا. تبدأ
السلعة واإلعالن بالدخول في مرحلة جدیدة ألن المشروعات المختلفة والبائعین المختلفین یبدءون
في التنافس على سوق واحدة، فإن الجمھور الراغب في الشراء بعدئٍذ ال یسال عن السلعة من
حیث أھمیتھا ووظیفتھا، ولكنھ یسأل أیة ماركة یستطیع أن یقتینھا وتتفق مع رغباتھ أو مع مقدرتھ
المالیة. وھكذا فإن الفارق واضح بین المرحلتین، ففي المرحلة األولى – السابقة – تكون الجماھیر
جاھزة بھذه السلعة، ومزایاھا ووظیفتھا ویحاول اإلعالن جاھداً خلق اإلحساس بالرغبة فیھا
والحاجة إلیھا، ولكن اإلعالن في المرحلة الثانیة یفترض علم المستھلك بھا ورغبتھ في اقتنائھا
ولكنھ یمر في فترة من التردد واالختیار بین الماركات المختلفة، ومھمة إعالن المنافسة ھنا ھي

إظھار مزایا ماركة معینة على غیرھا.



فمثالً قد خرجت الثالجات الكھربائیة اآلن من مرحلة التعلیم إلى مرحلة المنافسة. فلم یعد ا إعالن
عنھا یتحدث عن فوائد التبرید الكھربائي على الثالجة القدیمة، ولكنھ أصبح یتحدث عن مزایا
ثالجات إیدیال أو نورج، أو ویستنج ھاوس أو غیرھا فیذكر مزایا الحجم أو الطراز أو التبرید، أو
حجم الفریزر أو الشكل، أو اللون، كذلك األمر بالنسبة لإلعالن عن شفرات الحالقة فقد عبرت
المرحلة األولى، وأصبح اإلعالن عنھا الیوم یتحدث عن مزایا األمواس الجیلیت أو الناست، أو أي
نوع آخر فیذكر سھولة االستعمال، ومدى سرعتھ في الحالقة، ونعومة الذقن بعد استعمالھ..

وھكذا.
ً مثل السجائر وھكذا نجد نفس األمر الیوم ینطبق على كثیر من السلع التي نستعملھا یومیا
(كلیوبترا، فلوریدا، جیزكة، ونستون، مارلبورو، كنت) أو معجون األسنان (سدنت، برودنت،
كولونس.. إلخ) أو صابون الشعر "شامبو" (فیكو، الكتیول، مول جارنیھ، سلك ھیر، سان سلك،
لیمو.. إلخ" أو األقالم (باركر، سیفرز، كایوالك...إلخ) أو السیارات (فیات، مازدا، مرسیدس،
بیجو، بویك... إلخ) وغیرھا من السلع األخرى ألن المشكلة عند المستھلك في ھذه الحالة ھي
الوصول إلى إجابة سؤالھ األساسي "أي ماركة من ھذه السلعة سوف اختارھا؟" فإذا أراد شراء
رادیو كاسیت مثالً ھل سیختار السانیو أم النشیونال، أو توشیبا؟ وعلى المعلن ھنا تقع مسؤولیة

مساعدة المستھلك على تقریر رأیھ ویسھل علیھ اتخاذ القرار بشراء السلعة التي یعرضھا.
ج: مرحلة االحتفاظ بالشھرة:

كثیراً ما تسمي ھذا المرحلة، بمرحلة التذكیر ویكتفي اإلعالن فیھا بذكر االسم والماركة ویفترض
في المعلن إلیھ علمھ ومعرفتھ بالسلعة...

ولعل أوضع مثال لإلعالن في ھذه المرحلة ما تتبعھ شركة كوكاكوال اآلن عندما تعرض الصورة
والماركة وال تذكر شیئاً وذلك ألن الجماھیر قد عرف شراب الكوكاكوال وأخذت في تفضیلھ على
غیره وأصبح على الشركة اآلن مھمة واحدة ھي االحتفاظ بالمركز الذي وصلت إلیھ وبالسوق
التي اكتسبتھا فال تدع غیرھا یغیر علیھا ویسلب منھا شھرتھا ولھذا فإن مجرد ظھور االسم أو
الرسم في الصحیفة أو على شاشة التلفزیون كفیل بتذكیر العمالء باالستمرار في الشراء

واالستعمال.
إالَّ أنھ من الخطورة بمكان أن یشعر المعلن أو المنتج أنھ وصل إلى ھذه المرحلة وأن سلعتھ قد
وصلت إلى إرضاء جمھورھا، وأنھا راضیة بھذا القدر من االستھالك. فھذا دلیل على الوصول
إلى مرحلة الشیخوخة ولھذا تحتل إعالنات ھذه المرحلة نسبة ضئیلة بمقارنتھا بإعالنات المرحلة

األولى والثانیة ولكن ھذا النوع من اإلعالن موجود على كل حال.
تحدید كل مرحلة:

تتوقف مرحلة اإلعالن عن السلعة على سلوك الجماھیر وال یمكن تحدید نوع اإلعالن بفحص
السلعة ذاتھا، ولكنھ یحدد باستكشاف سلوك الجماھیر نحوھا، فتبقى في مرحلة التعلیم حتى تتعرف
الجماھیر علیھا وتشعر بالحاجة إلیھا، ولیس من الضروري القول إن اإلعالن قد انتقل إلى مرحلة
المنافسة إذا ما تنافست شركات عدة في إنتاجھا، وإنما تبقى مرحلة التعلیم قائمة طالما بقى الناس
في حاجة إلى التعرف علیھا، وعندما تدرك الجماھیر قیمتھا وتفاضل بین ماركاتھا، عندئذ فقط

یمكن القول إن اإلعالنات قد انتقل إلى المرحلة التالیة.



ولھذا قد تمر السلعة الواحدة في مرحلتین من اإلعالن في وقت واحد فالطیران مثالً قد یكون في
مرحلة المنافسة عند جمھور تعود على السفر بالطائرات وعندئٍذ تتنافس الشركات المختلفة في
اجتذاب عمالئھا إلیھا بتقدیم كافة المغریات، وفي الوقت نفسھ قد یكون الطیران جدیداً على جیل
جدید أو عند أناس تعودوا السفر بالقطارات والبواخر والسیارات، فیبدأ اإلعالن بأن یعملھم مزایا

السفر بالطائرات وأفضلیتھا على الوسائل األخرى.
ولكن في الحیاة العملیة یكتفي بأن یأخذ بعین االعتبار نظرة الرأي العام أو غالبیة الجماھیر ومدى
تقبلھا للسلعة، فیقال إن السلعة في المرحلة األولى إذا كانت في نظر الغالبیة جدیدة لم تتعرف علیھا
بعد، وھي في مرحلة المنافسة إذا كانت قد تعرفت علیھا فعالً وأخذت في المقارنة بین الماركات

المختلفة.
االنتقال من مرحلة إلى أخرى:

إن االنتقال من مرحلة األخرى ذو طبیعة نفسیة تحدث في تفكیر المستھلك وحده فلنفترض أنھ رأي
أو سمع عن آلة حالقة الكھربائیة، أو المكنسة الكھربائیة، فإنھ یقول لنفسھ إنھا فكرة جدیدة...
"سأفكر في استعمالھا یوماً ما". وتبدأ الفكرة تراود تفكیره من وقت آلخر، ومنذ أن یبدأ ھذا التفكیر
إلى أن یستقر رأیھ على الشراء فإن السلعة في نظرة تستمر في مرحلة التعلیم، وبعد أن یقرر رأیھ

على الشراء إلى أن یختار واحدة معینة فالسلعة في اعتباره في مرحلة المنافسة.
وعلى ھذا فإن قیاس مرحلة اإلعالن یتوقف على رأي الجمھور ومدى تقبلھ للسلعة فإذا تغیر
تصرف الجمھور إزاء السلعة بأن انتقل من مرحلة التعرف علیھا، عندئذ یجب أن ینتقل اإلعالن
من مرحلة االرتیاد إلى مرحلة المنافسة ولما كانت الجماھیر تغیر رأیھا تدریجیاً وببطء كذلك یجب

أن یكون اإلعالن متفقاً مع ھذا االنتقال التدریجي في النوع وفي السرعة.
ھذا ویالحظ أنھ ال تنتھي حیاة السلعة بالوصول إلى المرحلة األخیرة، بل العكس قد تبدو أنھا في
علیاء سماء شھرتھا غیرأن الخطورة تكمن في أن یظن المنتج أنھ قد رسخ قدمھ في السوق وأنھ لن
ً عقبات وسقطات، ومن ثم یستطیع آخر زحزحتھ عن عرشھ الذي یتربع فوقھ، بینما توجد دائما
یبخل على إعالنھ ویشك في فائدتھ. وتظھر في السوق أسماء جدیدة تلمع تدریجیاً فتأخذ الجماھیر

في اإلقبال علیھا وعندئٍذ یصبح من الصعوبة بمكان إحیاء ھذا االسم واسترداد نجمھ.
ولھذا یرى األخصائیون في علم النفس أن مجرد وضع اسم السلعة ال یستدعي بالضرورة أن
یختلف بالجمھور، بل یرون أن اإلعالن یجب بعد بلوغھ مرحلة االحتفاظ بالشھرة أن یبدأ من جدید
مرحلة أخرى بتعریف الجماھیر بمزایا أخرى للسلعة، بل على المنتج في األصل أن یبدأ بإدخال

تحسینات على السلعة تضمن لھ االحتفاظ بمركزھا بین الجیل الجدید من المشترین.
وھكذا بعد أن تصل السلعة إلى مرحلة االحتفاظ بالشھرة تدخل مرة أخرى في دورة جدیدة

بمراحلھا الثالثة:
1- مرحلة ارتیادیة جدیدة لتعریف فئات جدیدة من الجماھیر أو تعلیمھا میزات جدیدة للسلعة.

2- مرحلة جدیدة للمنافسة لتساعد عدداً جدیداً من المستھلكین لتقریر رأیھم على شرائھا.
3- مرحلة جدیدة لالحتفاظ بالسمعة وذلك لالحتفاظ بالعمالء الجدد.

ً الدورة السابقة وتنتھي إلى أفق أوسع مدى من أفقھا وفي الواقع إنھا تمر في دورة تشبھ تماما
السابق. وھكذا تتكرر كل دورة فتزید من مجال انتشار السلعة من قوة منافستھا وفي إعالء سمعتھا

وھكذا ال یدور اإلعالن في حلقات ولكنھ یرتقي سلماً حلزونیاً.



النواحي االقتصادیة لإلعالن

ولو أن كثیراً من الناس یعتقدون أن اإلعالن أداة من األدوات المفیدة للمنشآت على وجھ العموم،
إال أن ھناك عدد كبیر یتشككون في فائدتھ للمجتمع. ویظھر ھذا في كثیر من النقد الذي یوجھ إلى
المعلنین وإلى النشاط اإلعالني بصفة عامة. وبعض ھذا النقد مؤسس على النواحي االقتصادیة في
حین أن بعضھ اآلخر مبني على النواحي االجتماعیة وقد دعم ھذا النقد األخیر حركة المستھلكین
في كثیر من الدول مما كان لھ بعض األثر في تدخل الحكومات بإصدار تشریعات لحمایة

المستھلكین إلى جانب الجھود والقیود االختیاریة التي یمارسھا ویلتزم بھا المشتغلون باإلعالن.



- وجھة نظر االقتصادیین بالنسبة لإلعالن

تتباین وجھة نظر االقتصادیین بالنسبة لإلعالن من مؤید إلى معارض. فكثیراً منھم تجاھلوا
اإلعالن كلیة أو نظروا إلیھ نظرة مشوبة بالریبة، ونتیجة لذلك لم یدخل اإلعالن ضمن نظریة من

النظریات التقلیدیة في الفكر االقتصادي.
وكان "الفرد مارشال" أول اقتصادي یتعرض لإلعالن. ففي سنة 1922 فرق "مارشال" بین
نوعین من اإلعالن: اإلعالن اإلنشائي، واإلعالن العدواني، فاإلعالن اإلنشائي في رأیھ مفید ألنھ
یمد الناس بالمعلومات عن السلع الجدیدة، في حین أن اإلعالن العدواني في رأیھ جھود ضائعة ألن
المنتجین یستخدمونھ لمواجھة إعالنات المنافسین، ونقل الطلب من سلعة إلى أخرى دون أداء أي
خدمة اجتماعیة مفیدة. وبالتالي فإن "مارشال" مع غیره من االقتصادیین الذین ینتمون إلى
المدرسة الكالسیكیة الحدیثة أغفلوا أو فشلوا في االعتراف بمفھوم "القیمة المضافة" أو أن اإلعالن

یمكنھ أن یزید الطلب األولي لمجموعة من السلع.
وقد انتقد بعض االقتصادیین حدیثاً اإلعالن على أنھ یقلل من أھمیة مفھوم الرجل االقتصادي الذي

یفترض أن الناس تتخذ قراراتھا على أساس عقالني ولیس على أساس انفعالي.
وقد انتقد "باكمان" ([8]) في دراسة قام بھا على أثر اإلعالن على المنافسة، وذكر أن نظرة
االقتصادیین غالباً ما تكون ضیقة إذ قال: "لقد دأب االقتصادیون على توجیھ نقد مریر إلى اإلعالن
والمناداة بأنھ نشاط یؤدي إلى اإلسراف في استخدام الموارد االقتصادیة ویساعد على نشأة
االحتكار. ولألسف البالغ االقتصادیون في النقد أغفلوا الشرط الذي یضعونھ وھو (تحت ظروف
المنافسة الحرة). ففي العالم المثالي الذي خلقھ االقتصادیون یقصد القیام بتحلیلھم لن یكون ھناك
حاجة إلى اإلعالن أو أن الحاجة إلیھ ستكون قلیلة. ولكن من سوء الحظ عندما یصل االقتصادیون
إلى نتیجة مبنیة على ھذه االفتراضات، أن تطبق على الواقع الذي یندر أن تتحقق فیھ النظریة أو

لیس من المرغوب فیھ أن تتحقق".
ویتبنى "جالبریث" في كتابھ الدولة الصناعیة الحدیثة ([9]) وجھة نظر مشابھة، عندما یدعو إلى
ضرورة أن یراجع كثیر من االقتصادیین وجھة نظرھم فیما یختص بدراسة الدور االقتصادي
لإلعالن. ویقرر أن أھمیة اإلعالن للتحلیل االقتصادي تنشأ من الحقیقة التي تقول أنھ إذا كانت
المنشأة الصناعیة الحدیثة تبغي تحقیق نموھا المرتقب وتحمي نفسھا ضد عواقب السوق، یجب أن
تطور أسلوب بمقتضاه تتمكن من التحكم والتأثیر في حاجات المستھلكین. ویستطرد "جالبریث"
فیقول إن التحكم في حاجات المستھلكین یمكن أن یتم بطرق مختلفة من ضمنھا النشاط اإلعالني
والتسویقي. فلم یعدا لمنتج یقوم بترجمة رغبات المستھلكین وإنتاج السلع التي یسفر عنھا دراسة
الطلب، بل باستخدام أدوات كاإلعالن یمكن للمنتج أن یقرر أي السلع سینتج، والتأثیر على أذواق

المستھلكین الستیعاب السلع المنتجة ([10]).
ومع أن ھذه الطریقة لھا عواقب اجتماعیة، فإن "جالبریث" یقرر أن اإلعالن یحقق عدة وظائف

اجتماعیة مھمة.



- اآلثار االقتصادیة لإلعالن

یتخلص النقد الذي یوجھ إلى اإلعالن في أنھ جھود غیر اقتصادیة، فإذا خفض اإلنفاق اإلعالني
فإن ھذا یؤدي إلى رفع مستوى معیشة المجتمع.

ونسرد فیما یلي – على وجھ التحدید – النقد الرئیسي الذي یوجھ إلى اإلعالن:
1- یعتبر اإلعالن تكلفة غیر ضروریة للمنشآت، ویؤدي إلى رفع السعر.

2- یستخدم اإلعالن لزیادة تكتل المنشآت ویؤدي إلى االحتكار.
3- تتزاید النفقات اإلعالنیة باستمرار، وتستخدم معظم الزیادة في تأكید بعض الفروق الطفیفة بین
السلع، وفي إغراء المستھلكین على االنتقال من سلعة إلى أخرى، مع عدم تزویدھم بالمعلومات

الموضوعیة.
4- تعتمد الصحافة الحدیثة وغیرھا من وسائل النشر في بقاءھا على دخلھا من اإلعالن.

ونلخص فیما یلي الدفوع التي یقدمھا المؤیدون لإلعالن على أساس اقتصادي:
1- یعتبر اإلعالن وسیلة الستمالة الطلب وزیادتھ واالستفادة من مزایا اإلنتاج على نطاق واسع.
وھذه الوفورات التي تتحقق نتیجة اإلنتاج على نطاق واسع تنتقل إلى المستھلكین في صورة أسعار

منخفضة.
2- یضیف اإلعالن قیمة سیكولوجیة إلى السلع وبالتالي یؤدي إلى زیادة اإلشباع.

3- یؤدي اإلعالن إلى زیادة تنوع السلع وجودتھا، ویستمیل المنافسة بین المنتجین في مجال التقدم
التكنولوجي.

4- یدعم اإلعالن الصحافة ووسائل النشر األخرى.
وحتى یمكن تقییم ھاتین المجموعتین من االدعاءات، والوصول إلى ما یحدد مدى الحاجة إلى

اإلعالن اقتصادیاً، یجب علینا دراسة العالقة بین اإلعالن وعدد من العوامل التالیة:
1- أثر اإلعالن على تكالیف اإلنتاج والتسویق.

2- أثر اإلعالن على أسعار التجزئة.
3- أثر اإلعالن على تكتل الموارد اإلنتاجیة.

4- أثر اإلعالن على تنوع السلع وجودتھا.
5- أھمیة الدخل اإلعالني بالنسبة لبقاء واستمرار وسائل النشر العامة.

وسنناقش فیما یلي أھم ھذه العوامل...



- اإلعالن والتكالیف

یدور معظم النقد الذي یوجھ إلى اإلعالن على أنھ نفقة ال ضرورة لھا، وھذه النفقة البد أن تنعكس
في صورة سعر أعلى للسلعة. في حین أن المدافعین عن اإلعالن یذكرون أن اإلعالن یستمیل
الطلب وبالتالي یمكن المنتجین من االستفادة من مزایا اإلنتاج والتوزیع على نطاق واسع، وینتقل

ھذا الخفض في تكلفة السلعة إلى المستھلكین في صورة سعر أقل.
ویمكن التأكد من صدق أحد ھذین اإلدعائین بدراسة العالقة بین اإلعالن والعوامل الرئیسیة

المحددة للسعر وھي:
1- تكلفة اإلنتاج.

2- تكلفة التسویق.
3- الطلب على السلعة.

أ- تكلفة اإلنتاج:
أن االدعاء بأن اإلعالن یسھم في تخفیض تكلفة الوحدة المنتجة یقوم على أساس أن اإلعالن
باستمالتھ الطلب على السلعة یمكن اإلنتاج عند مستوى معین ویؤدي إلى االستفادة من مزایا

اإلنتاج على نطاق واسع.
ومع ھذا فإن طبیعة العالقة بین اإلعالن واإلنتاج على نطاق واسع غالباً ما یغالي أو یبالغ فیھا. فال
یؤدي اإلعالن بالضرورة إلى زیادة الطلب على السلعة وبالتالي إلى الحاجة إلى زیادة اإلنتاج،
ومن ثم ال یستفاد من مزایا اإلنتاج على نطاق واسع. وباإلضافة إلى ھذا فإنھ في حالة استمالة
اإلعالن للطلب وزیادة اإلنتاج فإن مزایا اإلنتاج على نطاق واسع ال تحدث بالضرورة. فھناك
كثیر من المنشآت الصغیرة التي تتساوى تكلفة الوحدة المنتجة فیھا مع المنشآت الكبیرة أو قد تقل
عنھا. وحتى في حالة انخفاض تكلفة اإلنتاج فإن االنخفاض قد یكون ضئیالً وال یعوض نفقات

اإلعالن.
ب- تكلفة التسویق:

ً أن اإلعالن یمكنھ أن یخفض التكالیف الكلیة للتسویق بطریقتین: أولھما، أنھ یمكن القول عموما
أرخص طریقة ألخبار الجمھور بوجود السلعة وخصائصھا، وثانیھما، أنھ یؤدي إلى زیادة
معامالت المنشأة وبالتالي إلى االستفادة من الوفورات التي تنتج من التوزیع على نطاق واسع. ولو
استعضنا عن اإلعالن بطریقة أخرى من طرق األخبار كالبیع الشخصي مثالً یستلزم ھذا استخدام
مئات بل ألوف من مندوبي البیع للقیام بھذه العملیة، فإذا قارنا نصیب الوحدة المباعة من تكالیف
اإلعالن ونصیبھا من تكالیف مندوبي البیع لوجدنا أن نصیبھا من الحالة األولى أقل بكثیر منھا في

الحالة الثانیة، ھذا إلى جانب سرعة عملیة األخبار في الحالة األولى وبطئھا في الحالة الثانیة.
ولیس معنى ھذا أن اإلعالن یعتبر دائماً أفضل طریقة لترویج السلع. فبالنسبة للمنشآت التي تتعامل
في السلع المعمرة أو السلع الصناعیة یقوم اإلعالن بجزء من عملیة البیع، ویقع عبء إتمام عملیة
البیع على البیع الشخصي. ویستخدم اإلعالن في ھذه الحالة للحصول على استفسارات العمالء

وزیادة وعي السوق بالمنشأة وسلعھا، وكذلك زیادة فاعلیة عملیة البیع الشخصي وتسھیلھا.
ج- الطلب على السلعة:



یقدم المدافعون عن اإلعالن عدة أمثلة من السلع كمساحیق الغسیل وأجھزة التلیفزیون،
ومستحضرات التجمیل وغیرھا لیدللوا على أن اإلعالن قد أسھم في اإلسراع في نمو الطلب على

السلع الحدیثة وخفض أسعار التجزئة.
ومع ھذا فإن "بوردن" ([11]) في دراستھ عن اآلثار االقتصادیة لإلعالن یقرر أنھ غالباً ما یبالغ
في دور اإلعالن، وأن الظروف االجتماعیة والبیئیة السائدة أكثر أھمیة في تحدید اتجاھات الطلب،
ویخلص إلى أن: "... اإلعالن في حد ذاتھ ال یسھم في زیادة الطلب على سلعة ما بقدر إسھامھ في
اإلسراع في زیادة الطلب الذي یحدث نتیجة ظروف مواتیة، أو یؤخر في اتجاھات الطلب للھبوط
نتیجة ظروف غیر مواتیة".وبالنسبة للسلع التي یظھر أن اإلعالن قد أسھم في زیادة الطلب علیھا
یرجع "بوردن" ھذا إلى واحد أو أكثر من المواقف التالیة: عندما تكون العوامل النفسیة والمادیة
المؤثرة على الطلب مواتیة، وتشمل ھذه "الموضة"، المعاییر االجتماعیة، الدخول، حجم السكان
وتوزیعھ. عندما یكون من السھل التمییز بین السلعة وبدیالتھا، وبالتالي فإن اإلعالن عن
الثالجات، وأجھزة الرادیو التلیفزیون... إلخ یكون أكثر فعالیة عن اإلعالن، عن السكر والملح

مثالً.
1- عندما یستخدم اإلعالن للكشف عن خصائص السلعة غیر الظاھرة والتأكید علیھا – كما في
حالة الساعات والثالجات على سبیل المثال، أما في حالة المالبس فإن تأثیره أقل في ھذه الناحیة

ألن خصائصھا یمكن الكشف عنھا بسھولة.
2- عندما یكون من الممكن استمالة دوافع الشراء العاطفیة كالصحة والغرور مثالً.

3- عندما تتوافر األموال للصرف على اإلعالن عند حد أدنى معین.
ویجب أال یغیب عن البال، إلى أن اإلعالن ولو أنھ بال شك قد أسھم في زیادة الطلب على العدید
من السلع، فإنھ في كثیر من األحیان كان من الممكن الحصول على ھذه الزیادة في الطلب باتباع
استراتیجیات تسویقیة بدیلة، كتخفیض السعر، أو زیادة شبكة التوزیع، أو تغییر جودة

السلعة([12]).
- اإلعالن واألسعار:

ھناك میل عند مناقشة أثر اإلعالن على السعر أن نربط المناقشة – ولو جزئیاً – بالتكالیف. ویدعم
ھذا االتجاه عدد من النماذج االقتصادیة التي تشیر إلى وجود ارتباط كبیر بین التكلفة والسعر، وأن
بعض السیاسات السعریة (وعلى وجھ الخصوص سیاسة تحدید السعر على أساس إضافة نسبة

معینة إلى التكالیف) مبنیة على تحلیل التكالیف.
وواضح أنھ إذا لم یسھم اإلعالن في زیادة الطلب وخفض تكلفة الوحدة المنتجة فإنھ ال یمكن خفض
ً جداً لدرجة أن أسعار التجزئة. وحتى إذا زاد الطلب فإن أثر ذلك على التكالیف قد یكون بسیطا
تأثیره على السعر یكاد ال یذكر وعلى ھذا فإن المنتج ال یمكنھ تخفیض سعر البیع إال إذا أسھم
اإلعالن في زیادة الطلب لدرجة كبیرة مما یؤدي إلى إحداث وفورات في مجال اإلنتاج والتوزیع
بنسبة أكبر من تكلفة اإلعالن نفسھ. ومع ھذا، فلیس من الضروري أن یستتبع انخفاض التكالیف
تخفیض سعر البیع. وقد ال یكون التخفیض في سعر البیع مساویاً للخفض في التكالیف، إذ یتوقف
السعر على عدد المنشآت الموجودة في السوق ودرجة المنافسة بینھا. وإذ ما حدث وفورات في

مجال اإلنتاج والتوزیع فقد تحتفظ بھا المنشآت لزیادة أرباحھا بدل تخفیض السعر.



- اإلعالن والمنافسة السعریة

یختلف المدى الذي یمكن أن یستخدم فیھ اإلعالن لشل تطور المنافسة السعریة من صناعة إلى
أخرى. فتأكید اختالف خصائص السلع یعتبر من مظاھر تسویق السلع الكمالیة كمستحضرات
التجمیل التي تشتري على أساس انفعالي ولیس على أساس منطقي. وفي مثل ھذه األحوال تؤكد

المنافسة نفسھا في صورة حمالت إعالنیة ضخمة تاركة دور ال یذكر للسعر كمتغیر تنافسي.
أما في حالة السلع الضروریة التي تشتري على أساس منطقي ولیس على أساس انفعالي فإن
لإلعالن دور محدود بسبب انخفاض السعر، ویصبح من الصعب على منتجیھا أن یؤكدوا اختالف
خصائصھا، ویلعب السعر دوراً كبیراً كمتغیر تنافسي تاركاً دوراً محدوداً لإلعالن بسبب انخفاض

السعر إلى الحد األدنى.
- اإلعالن ومصطلح "القیمة المضافة":

ً لیعبر عن الزیادة في قیمة المواد الخام وھي تمر عبر یستعمل مصطلح "القیمة المضافة" غالبا
مراحل متالحقة في العملیة اإلنتاجیة. والقیمة المضافة عبارة عن الفرق في أسعار السوق قبل
وبعد كل مرحلة. وعندما تطبق مصطلح القیمة المضافة على اإلعالن فإننا نعترف بوجود
خصائص مادیة للسلعة وخصائص أخرى سیكولوجیة أو نفسیة.. والقیمة المضافة ھنا ھي عبارة
عن الخصائص النفسیة التي توجد في ذھن المشتري أو المستھلك. ویتحدد السعر الذي تجد
المشتري المرتقب مستعداً لدفعھ في سلعة معینة بالقیم التي یضیفھا على السلعة ودرجة اإلشباع
التي یشعر أنھ سیحصل علیھا نتیجة االستعمال. فإذا خلق اإلعالن قیمة مدركة إضافیة لسلعة ما
ً الحصول على درجة أكبر من اإلشباع فإننا نجد أن المستھلك مستعد لدفع سعر أعلى لھا متوقعا
عما كان سیحصل علیھ من سلعة تشبھھا في الخصائص المادیة وتختلف عنھا في الخصائص

النفسیة.
وبالتالي فإن تأكید اإلعالن على الفروق غیر السعریة یعدل من إدراك المستھلك ویضیف منفعة ما
مدركة. وبسبب اإلدراك المعدل فإن السلعة تصبح مرغوبة أكثر من وجھة نظر المستھلك. وفي

ھذا اإلطار یكون باستطاعة اإلعالن أن یضیف قیمة([13]).
اآلثار اإلیجابیة والسلبیة لإلعالن من الناحیة االقتصادیة

اآلثار السلبیةاآلثار اإلیجابیة
1- التأثیر على االقتصاد:

- یشجع النمو االقتصادي واالستثمار
ویخلق فرص عمل.

- یساعد على المنافسة لصالح
المستھلكین.

- یخبر الجمھور بالسلع والخدمات
المتاحة ویعزز المنافسة.

- إسراف وإھدار للموارد
ویؤدي إلى االحتكار المنافسة

غیر السعریة

- یخلق معوقات للدخول في2- التأثیر على الصناعة:
الصناعات.



- یساعد على اتساع السوق للسلع
الجدیدة.

- تزداد المنافسة بین الشركات.

- یلغي المنافسة بین المنشآت.

3- على نمو عائد المبیعات.
- یقلل التأثیر على المنشأة:

- یساعد من مخاطر التسویق وعدم
التأكد.

- یزید التكالیف واألسعار.
- یؤدي إلى تحقیق أرباح مبالغ

فیھا.

4- التأثیر على المستھلكین:
- وسیلة إخبار مجانیة.

- یعمل كأداة للرقابة على الجودة.
- یزید الطلب أو یحافظ على مستواه.

- یحفز الجمھور لرفع مستوى معیشتھم.

- إسراف وتضلیل بالمستھلك.
- یضخم الفروق الطفیفة بین

السلع.



النقد الموجھ إلى اإلعالن كقوة اجتماعیة

یقع معظم النقد الذین یوجھ إلى اإلعالن تحت بند من البنود األربعة التالیة: السلع المعلن عنھا،
محتوي اإلعالن، مقدار المخصصات، وتأثیر اإلعالن على السلوك.

السلع المعلن عنھا:
* منتجات الدخان.

* المشروبات الروحیة.
* متلعقات الجنس.

* السلع والخدمات الطبیة.
* سلع العنایة الشخصیة والصحة.

التعرض لإلعالن:
* التكرار.
* اإلقحام.

محتوى اإلعالن:
* السخافة وإیذاء الذوق السلیم.

* عرض مواقف مخزیة ومؤذیة.
* المبالغة وعدم ذكر الحقیقة.

* اإلیحاءات الجنسیة.
* االتجاھات السلبیة.

*عدم تزوید الجمھور بالحقائق ومحاولة التأثیر علیھ بطرق غیر منطقیة.
التأثیر على السلوك اإلنساني:

* یتسبب في شراء الناس سلع ھم لیسوا في حاجة إلیھا.
* یدعم النظرة المادیة وطرق الحیاة.
* یقلل من المعاییر والقیم األخالقیة.

* یستغل الناس القابلین لالستھواء كالفقراء وكبار السن وغیر الناضجین والمرضى وصغار السن.



أخالقیات اإلعالن وتشریعاتھ

یستھدف اإلعالن إقناع المستھلكین بالمنتجات الجدیدة والخدمات وال یعني ذلك أنھ ال یتبع القواعد
األخالقیة بل أنھ یجب أن یكون أمیناً في المعلومات والبیانات التي یقدمھا للجمھور.

إال أن ھناك ممارسات سلبیة([14]) لبعض المعلنین والوكاالت نتیجة عدم الوعي واإلدراك لنتائج
ذلك ومن ھذه الممارسات:

1- المبالغة:
حیث یضع بعض المعلنین بعض المبالغات في اإلعالن عن منتجاتھم مثل إشارة اإلعالن عن

معجون أسنان بأن استخدامھ یعني "ال تسوس".
2- إساءة استخدام المشاھیر:

حیث تستغل بعض اإلعالنات المشاھیر لدفع الجمھور للتقمص الوجداني وتقلید ھؤالء المشاھیر
في اقتناء واستخدام السلع بینما في الحقیقة أن ھذه الشخصیة لم تستخدم المنتج فعلیاً.

3- التخفیضات الوھمیة:
مثل "ادفع ثمن اثنین واحصل على الثالثة مجاناً" أو وضع علبة معجون أسنان أو صابون في علبة

منظف بینما تم خفض الوزن األصلي للمنظف مما یخدع المستھلكین.
4- استخدام الكذب:

وأبرز مثال على ذلك إعالن األدویة واألندیة الصحیة إلحداث "الریجیم" وإنقاص الوزن أو
عملیات "شفط الدھون".

5- اإلساءة لآلداب العامة:
یستخدم بعض المعلنین مشاھد غیر الئقة تتضمن مشاھد جنسیة أو ذات معنى إیحائي.

6- االدعاء بالفوز بجوائز:
یدعي المعلنون أحیاناً فوزھم بجوائز دولیة لتمیزھم في جودة المنتجات.

7- اإلعالنات الموجھة لألطفال:
یستغل بعض المعلنین، األطفال في اإلعالن عن منتجات غیر مطابقة للمواصفات الصحیة وبما ال
یتوفر بھا قیمة غذائیة وبما یجعل األطفال المستھلكین یشترون ھذه السلع على نحو خادع خاصة

أن األطفال لدیھم قدرة محدودة لتقییم مصداقیة ما یشاھدونھ.
8- إساءة استخدام المرأة في اإلعالن:

تستخدم بعض اإلعالنات المرأة كشئ جمیل مثل القلم والسیارة ولجذب االنتباه لإلعالن إال أن
تركیز بعض اإلعالنات على مفاتن المرأة یقدمھا ھي ذاتھا كسلعة متاحة للبیع مما یسئ للمرأة.

9- حجب معلومات معینة:
حیث تذكر بعض اإلعالنات عن أطعمة أنھا خالیة الدسم بینما ال یذكر اإلعالن أن ھذه األطعمة قد

تؤدي إلى زیادة نسبة الكولیسترول والدھون.
فاألعراض الجانبیة لبعض األدویة أو األغذیة من المھم اإلشارة إلیھا لحمایة المستھلكین وھو ما ال

یفعلھ بعض المعلنین.



التشریعات المصریة تجاه اإلعالن ومواثیق الشرف

ینظم النشاط اإلعالني في مصر عدة تشریعات تبعاً لطبیعة الوسیلة:
1- إعالنات الطرق:

تحظى إعالنات الطرق في مصر بعدد كبیر من القوانین وتعدیالتھا والقرارات الوزاریة المختلفة
لتنظیم الترخیص باإلعالن على الطرق المختلفة وإجراءات ھذا الترخیص وفئات رسوم التأمینات

المقررة. وأھمھا القانون رقم 66 لسنة 1956 في شأن تنظیم اإلعالنات.
2- الدعایة االنتخابیة:

وتنظمھا قرارات وزاریة یصدرھا وزیر الداخلیة تتضمن أوجھ االلتزام بضوابط تتعلق بالملصقات
واإلعالنات االنتخابیة.

3- ضوابط اإلعالنات التلیفزیونیة:
وتضع لقرارات اتحاد اإلذاعة والتلیفزیون وتضم ثالثة أشكال:

أ- ضوابط اإلعالنات التجاریة:
وھي عدة بنود یتم إرفاقھا كجزء من التعاقد بین االتحاد و بین وكاالت اإلعالن وأھم ھذه

الضوابط:
*عدم العرض للمسائل الدینیة أو اإلثارة السیاسیة أو العقائدیة أو اآلداب العامة.

*أال یحتوي اإلعالن على معلومات قد تضلل المستھلك صراحة أو ضمناً.
*عدم الذم في السلع أو الخدمات المماثلة.

*تقدیم موافقة الجھات المعنیة في حالة اإلعالن عن: األدویة – العقارات – المستشفیات.
*عدم إلحاق الضرر باألطفال في اإلعالنات الموجھة إلیھم.

*البعد عن مظاھر العنف واإلثارة.
*عدم استضافة رجال األعمال في بعض البرامج أو استعراض مشاریعھم الخاصة ونشاطھم

التجاري.
ب- میثاق الشرف اإلذاعي:

أصدره اتحاد اإلذاعة والتلیفزیون أول مرة عامة 1981 وتم تعدیلھا عدة مرات ویعتبر جزءاً
متمماً ألي اتفاق بین االتحاد والمتعاملین معھ.

ویحظر المیثاق إذاعة أي إعالن تجاري ال یتماشى مع أخالقیات االتحاد ونظامھ أو ال یتفق مع
مصلحة المجتمع والصحة العامة والذوق العام.

ج- اختصاصات اإلدارة المركزیة للمراجعة:
وھي اإلدارة المختصة بالرقابة في التلیفزیون وتتولى مراجعة جمیع المواد والبرامج قبل عرضھا
على شاشة التلیفزیون والتحقق من مطابقتھا للسیاسة العامة للدولة وأھدافھا القومیة ومراجعتھا

للتحقق من االلتزام بالنظام العام واآلداب العامة، وتضم محظورات الرقابة على اإلعالنات:
*مشاھد العنف.

*األلفاظ والمشاھد الخارجة عن اآلداب العامة.
*مراعاة السلوك العام.



*الرقص الشرقي.
4- میثاق الشرف الصحفي:

أصدره المجلس األعلى للصحافة عام 1998 وأعدتھ نقابة الصحفیین ویتضمن بنوداً تتعلق
باإلعالن كررت نشر بنود القانون رقم 96 لسنة 1996 بشأن تنظیم الصحافة فینفس الشأن

وتتعلق بما یلي:
*عدم جواز عمل الصحفي في جلب اإلعالنات.

*عدم جواز نشر أي إعالن تتعارض مادتھ مع قیم المجتمع ومبادئھ وآدابھ العامة أو مع رسالة
الصحافة.

5- قوانین تحظر بعض اإلعالنات:
تحظر القوانین في مصر اإلعالن عن السجائر أو الخمور بأیة وسیلة.

6- قوانین وقرارات وزاریة تنظم بعض اإلعالنات:
تنظم بعض القرارات الوزاریة والقوانین بعض اإلعالنات وبما یتطلب الحصول على موافقات

مسبقة قبل اإلعالن مثل:
*اإلعالن عن المستحضرات الطبیة ومستحضرات التجمیل.

*اإلعالن عن فرص العمل بالخارج.
*إعالنات المواد الغذائیة.

*إعالنات العقارات والقرى السیاحیة.
7- میثاق الشرف لمھنة اإلعالن في مصر:

أصرت الجمعیة المصریة لإلعالن میثاقاً منذ عشر سنوات ویؤكد على:
*االحترام الكامل لمبادئ المنافسة العادلة الحرة.

*أال تشتمل اإلعالنات على عناصر تحط من الكرامة اإلنسانیة.
*أن تعبر اإلعالنات عن حقیقة المنتجات.

*أال یستخدم اإلعالن عناصر الخوف أو استغالل الخرافات.
*أال یحتوي اإلعالن على ما یتغاضى عن السلوك غیر االجتماعي.

*أن تكون األسعار في اإلعالنات مفھومة بشكل واضح.
*عدم اإلعالن عن منتجات ال یمكن توافرھا.

*وغالباً ما یتضمن المیثاق بنوداً اللتزامات تتعلق بوكاالت اإلعالن منھا:
*الحرص على خدمة العمالء.

*أن تعید الوكالة إلى عمالئھا من المعلنین كل ما تحصل علیھ من عمولة أو خصم یزید عن
عمولتھا المقررة عرفاً بخمسة عشر في المائة إال إذا اتفقت صراحة مع عمالئھا على غیر ذلك.

*أال تخرج المنافسة بین الوكاالت وبعضھا عن أصولھا السلیمة.
*أال تتولى الوكالة خدمة عمیلین متنافسین.

*وكذلك یتضمن المیثاق بنوداً تتعلق بالمعلنین من أھمھا:
*أال یستخدم المعلن تصمیمات أو أفكار أو ابتكارات إعالنیة خاصة بمعلن آخر.

*أال یحول المعلن التأثیر على السیاسة اإلعالمیة إلحدى وسائل نشر اإلعالنات عن طریق الضغط
المادي بواسطة ما ینشره بھذه الوسیلة من إعالنات.



وتوجد لدى الجمعیة ھیئة تظلمات للنظر في مخالفات ھذا المیثاق والشكاوى عن المحتوى
اإلعالني ولتوقیع عقوبات تصل إلى المنع من مزاولة مھنة اإلعالن.



الفصل الثاني



تخطیط النشاط اإلعالني
یحتل مفھوم التخطیط أھمیة كبیرة في میدان إدارة األعمال حیث ینص األسلوب العلمي في اإلدارة
على ضرورة تخطیط النشاط اإلنتاجي والتسویقي للمشروع. وال یختلف اإلعالن عن غیره من
األنشطة اإلداریة من حیث قابلیة التخطیط، بل تزداد أھمیة التخطیط اإلعالني نظراً لما یمكن أن
یترتب على أھمال عامل التخطیط من فشل للجھود اإلعالنیة وتبدید للموارد االقتصادیة للمشروع.



المبادئ األساسیة للتخطیط

لقد اقترح "سیر ولیم كروفورد"([15]) ثالث مبادئ أساسیة یجب مراعاتھا عند تخطیط الحمالت
اإلعالنیة وھي: التركیز والسیطرة والتكرار، فإذا ترجمنا ھذه المبادئ األساسیة إلى قواعد یطبقھا

المعلن كان معناه اآلتي:
1- ال تشتت تأكیداتك أو مخصصاتك أو تصمیماتك، بمعنى أنھ یجب أال تؤكد أشیاء كثیرة بل ركز
على شئ أو شیئین، وال تبعثر مخصصك اإلعالني على وسائل النشر المختلفة بل ركز على عدد

قلیل منھا، وال تعدد التصمیمات التي تستعملھا بل ركز على نوع واحد منھا.
2- حاول أن تفوق غیرك في وقت معین أو في سوق معینة بأن تكون أكبر معلن في وسائل نشر
معینة إن لم تتمكن بأن تكون األكبر فیھا جمیعاً، أو أن تبرز تصمیماتك على تصمیمات المنافسین
بأن تستعمل األلوان مثالً في حین یستعمل منافسوك األبیض واألسود، أو تستعمل الصور

الفوتوغرافیة الكبیرة في حین یستعمل اآلخرون الرسومات، أو ما عداھا من أشیاء([16]).
3- حیث أن مھمة اإلعالن ھو خلق عادة لدى المستھلك حتى یستمر في شراء السلعة أو استعمال
الخدمة، فإنھ ال یكفي أن یحدث اإلعالن أثراً كبیراً لمرة واحدة ثم تتوقف الجھود اإلعالنیة، أو
إلثبات الحملة اإلعالنیة على ھدف واحد، أو یستعمل المعلن مجموعة من وسائل النشر لفترة ثم
یتركھا إلى غیرھا، بل یجب أن یتكرر األثر ویتكرر استعمال الھدف الواحد ویتكرر استخدام نفس

مجموعة وسائل النشر.
وال شك أن ھذه المبادئ الثالث ھي أساس نجاح الحمالت اإلعالنیة، ولكن كثیراً، من المعلنین ال
یراعونھا مع األسف فتراھم یبعثرون جھودھم فتأتي ھزیلة ضعیفة كما أنھم ال یثبتون على حال بل
دائمي الحركة والتنقل من ھدف إلى آخر ومن وسیلة إلى أخرى. وسنبحث في ھذا الفصل ھذه

المبادئ الثالث بشئ من التفصیل:
1- التركیز:

ھو المبدأ األول وأھمھا، خذ سلعة من السلع الجدیدة وأفصحھا فقد تجد لھا عدة نقط بیعیة ممتازة
تمیزھا عن غیرھا، ومع ذلك فمن الحكمة أن تركز على نقطة بیعیة واحدة عندما تقدمھا إلى
السوق، ھذه النقطة ھي أكثرھا فاعلیة في ظروف السوق الحاضرة. فالجمھور ال یمكن أن
یستوعب جیداً نقطتین أساسیتین تقدمھا لھ في وقت واحد، بل یركز أحسن لو أنك قدمت لھ نقطة
واحدة، أو قدمت لھ نقطة بعد أخرى. فلو أنك قذفت بكرتین في وقت واحد إلى شخص معین فقد ال
یلقفھما، في حین أنھ یستطیع أن یقوم بعملیة التركیز لنفسھ ال أن یترك المستھلك یقوم بھا ألنھ
مشغول بتدبیر أمور معاشھ وعنده من المشكالت ما یكفیھ ولكننا نجد أن كثیراً من المعلنین ال

یراعون ھذا المبدأ في سیاساتھم اإلعالنیة والتسویقیة وإلیك بعض األمثلة.
¯ منتج "كریم" یصلح خصیصاً لألیدي كما یصلح الستعماالت أخرى أیضاً، فنجد المعلن ال یركز
على االستعمال األول األكثر صالحیة واألكثر فاعلیة، ولكنھ یبعثر جھوده بأن یذكر في اإلعالن

بأن "الكریم" یصلح للوجھ وینفع في حاالت حروق الشمس.. وغیرھا من االستعماالت.
¯ منتج معجون أسنان بدل من أن یوجھ جھوده اإلعالنیة إلى صغار السن في الجنسین الذین لم
تتبلور عاداتھم الشرائیة بعد، والذین یسھل إغرائھم على شراء سلعة جدیدة، تجده یوجھ حملتھ



اإلعالنیة إلى جمیع فئات السن بما فیھم الكبار الذین یصعب تغییر عاداتھم، واألطفال الذین تتغیر
عاداتھم باستمرار.

وفي محیط اختیار وسائل النشر یطبق مبدأ التركیز على عدد معین من الوسائل حتى یمكن إحداث
أثر قوي على جزء من جمھور المستھلكین. صحیح أن لكل وسیلة خصائصھا وممیزاتھا
وجمھورھا، ولكن لو بعثر المعلن مخصصھ على عدد كبیر من وسائل النشر لكان تأثیره في كل
واحدة منھا ضعیفاً ال یؤتي ثماره، كما أن توزیع جھوده على عدد كبیر ال تمكنھ من السیطرة في
أي منھا، وعلى ھذا فقد یكون من الحكمة أن یختار المعلن وسیلة نشر یسیطر فیھا على منافسیھ
ً وجد أن أحسن وسائل ولو أنھا لیست الوسیلة المثلى بالنسبة لھ. ولنضرب مثالً: ھب أن معلنا
النشر بالنسبة لھ ھي التلیفزیون والمجالت العامة والملصقات، ولكنھ وجد أن منافسیھ یصرفون
مبالغ طائلة في التلیفزیون تغرق جھوده المتواضعة فیكون من الحكمة أال یستعمل التلیفزیون

بالمرة ویركز جھوده اإلعالنیة في الوسیلتین اآلخرتین ویحاول أن یبز منافسیھ فیھما.
ویمكن تركیز صرف المخصص اإلعالني بإتباع إحدى الطرق اآلتیة:

1- اختیار عدد قلیل من وسائل النشر – بالطبع األكثر فاعلیة.
2- اختیار موقع معین في وسائل معینة باستمرار.

3- تركیز صرف المخصص على جزء معین من السنة.
4- تركیز الجھود اإلعالنیة على طبقة معینة أو فئات سن محدودة أو مناطق معینة.

2- السیطرة:
قلنا أن المستھلكین مشغولون بتدبیر أمور معاشھم وعندھم من المشكالت ما یكفیھم، وعلى المعلن
أن یجذب انتباه ھذه الجماھیر لكي ینقل إلیھم رسالتھ، وقد یكون ھناك میزة لدى المعلن تمكنھ من
االستحواذ على انتباه المستھلكین بأن تكون سلعتھ جدیدة فریدة في نوعھا، أو تناسب الظروف
السائدة في السوق، أو یكون عنده من اإلمكانیات المالیة ما یمكن من إحداث دوي كبیرو لكن
الغالبیة العظمى من المخصصات لیست كبیرة إلى الحد الذي یمكن من إحداث أثر كبیر، و یقتضي
األمر فیمثل ھذه الظروف إلى التركیز على فئة معینة من الجمھور أو على منطقة معینة بقصد

السیطرة علیھا.
ویمكن تحقیق السیطرة بوسائل عدة منھا: استعمال مساحات كبیرة إن لم یكن كل الوقت فال أقل
من أن تكون بعض الوقت لكي تحدث أثراً واضحاً على الجمھور الموجھ إلیھ الحملة اإلعالنیة، أو
استعمال مساحات على شكل دائرة مثالً في حین أن الجمیع یستعملون مساحات على شكل

مستطیل، أو استعمل األلوان في حالة استعمال المنافسین األبیض واألسود فقط، وغیرھا كثیر.
ویجب أال یغیب عن البال أن المعلن یواجھ نوعین من المنافسة األولى من السلع الشبیھة بسلعتھ،
والثانیة من السلع األخرى، فأجھزة التلیفزیون ال تنافس بعضھا بعضاً فقط،إنما تنافس أیضاً أجھزة
التسجیل والثالجات والغساالت وما إلیھا. وعلى المعلن أن یسیطر على منافسیھ بطریقة أو

بأخرى.
3- التكرار:

ال یھدف المعلن إلى بیع سلعتھ مرة واحدة، إنما یرمي إلى تكرار الشراء بواسطة المستھلكین، وقد
ذكرنا أن المعلن یجب علیھ أن یركز جھوده اإلعالنیة تمھیداً للسیطرة على السوق لبعض الوقت



على األقل حتى یمكن إحداث أثر على أذھان المستھلكین. ولكن األثر الواحد ال یدوم بل یجب
تعزیزه من وقت إلى آخر حتى یظل حیاً في أذھان المستھلكین، و ال یتأثر ھذا إال بالتكرار.

ً ومرحلة التكرار ال تحتاج إلى مساحات كبیرة ألن وظیفتھا التذكیر، ویعني التذكیر أنك ذكرت شیئا
من قبل إلى الجمھور بالتفصیل.

ولكن عملیة التكرار ال یمكن أن تستمر إلى ما ال نھایة، ألنھ بعد فترة معینة (یمكن تحدیدھا حسب
الظروف السائدة والخبرة) البد من إحداث أثر جدید على أذھان المستھلكین، ثم تعزیزه مرة أخرى

بالتكرار.



تخطیط الحملة اإلعالنیة

یعني مصطلح الحملة اإلعالنیة مجموعة من األنشطة المخططة والمستمرة ذات الھدف
المحدد([17]).

وھي "البرنامج اإلعالني المخطط المحدد من جانب المعلن إلى المستھلكین المستھدفین – الحالیین
والمرتقبین – ویتضمن مجموعة من العلمیات والجھود المخططة بدقة والتي تسعى إلى تحقیق

أھداف محددة".
وھي "النشاط اإلعالني المركب والممتد خالل الزمن حیث یشتمل على سلسلة من اإلعالنات

المترابطة والتي تھدف إلى تحقیق نتیجة بیعیة أو تسویقیة محددة".
وتضم مراحل الحملة اإلعالنیة عدة خطوات تتضح على النحو التالي:

أوال:تحلیل السوق وجمع المعلومات.
ثانیا: تحدید األھداف اإلعالنیة.

ثالثا: اختیار الوسائل اإلعالنیة وتحدیدھا.
رابعا: تحدید مخصصات اإلعالن.

خامسا: جدولة الحملة اإلعالنیة.
سادسا: ابتكار الرسالة اإلعالنیة.

سابعا: تنفیذ الحملة اإلعالنیة.
ثامنا: تقییم الحملة اإلعالنیة ونتائجھا.

أوال:- تحلیل السوق وجمع المعلومات

تمثل ھذه الخطوة أولى خطوات الحملة وأھمھا، ذلك أن حسن جمع المعلومات ودقتھا یتوقف علیھا
الخطوات التالیة ونجاحھا، وتشمل البیانات والمعلومات المطلوب جمعھا وتحلیلھا ما یلي:

*بیانات عن الظروف التسویقیة التي تعمل المنشأة في إطارھا.
*بیانات متعلقة بالمنتج المطلوب اإلعالن عنھ من حیث الخصائص والمراحل التي یمر بھا المنتج

في دورة حیاتھ.
*بیانات عن المستھلكین المستھدفین الحالیین المرتقبین وأنماط استھالكھم وخصائصھم
الدیموجرافیة من حیث السن والجنس والتعلیم ومستوى المعیشة والدخل والمھنة ومستوى السكن

والوسائل اإلعالنیة التي یتعرضون لھا.
*بیانات عن الوسائل اإلعالنیة المتاحة من حیث تكالیف اإلعالن بھا وجمھورھا وتغطیتھا

الجغرافیة ومدى مالءمة ھذه الوسائل للسلعة ل المستھدف اإلعالن عنھا.
أما عن تحلیل السوق فإنھ یشمل النقاط التالیة:

1- أوجھ القوة وأوجھ الضعف في المنشأة – مواردھا – أھدافھا.
2- خصائص السلع أو الخدمات التي تنتجھا.

3- نشاط المنافسین وخصائصھم بما فیھا النشاط اإلعالني.



4- دراسة مؤسسات التوزیع.
5- دراسة القطاعات المختلفة من المستھلكین الحالیین والمترقبین وسلوكھم.

6- دراسة خبرات المنشأة السابقة في مجال االتصال واإلعالن.
7- دراسة العوامل البیئیة.

ومن تحلیل السوق یمكن التعرف على الفرص التسویقیة. وھناك نوعان من الفرص: فرص تتعلق
بالبیئة، وفرص تتعلق بالمنشأة. فالفرص التي تتعلق بالبیئة تشمل التغیر في القیم والعادات،

والتحسن في التكنولوجیا، التغیر في القوانین والقرارات الحكومیة وغیرھا.
وعند تحلیلنا للسوق فإننا نستطیع أن نحدد األھداف من اإلعالن...

ثانیا:- تحدید األھداف اإلعالنیة

یجب أن یقوم المعلن بادئ ذي بدء، بتحدید الھدف أو األھداف التي ترمي الحملة اإلعالنیة إلى
تحقیقھا، وقد تتضمن ھذه األھداف ما یلي:
1- ترویج سلعة جدیدة ثم تقدیمھا للسوق.

2- تحقیق االتساع الجغرافي للسوق.
3- الحصول على تعاون منافذ التوزیع.

4- تسھیل مھمة رجال البیع.
5- تحسین فكرة المستھلكین عن المشروع.

6- زیادة مبیعات المشروع.
وعند اختیار ھدف معین للحملة اإلعالنیة یجب مالحظة وضع حدود كمیة أو زمنیة یتم بمقتضاھا
أو خاللھا تحقیق ھذه األھداف. فبالنسبة لھدف زیادة المبیعات مثالً، یجب أن یحدد المسئولون في
المشروع معدل الزیادة الذي یجب تحقیقھ في حجم المبیعات، واإلطار الذي یجب خاللھ الوصول

إلى ھذا الھدف.



ثالثا:- اختیار الوسائل اإلعالنیة وتحدیدھا

ال یوجد ھناك طریقة معینة، أو قاعدة مطلقة، وذلك فیما یخص اختیار وسیلة اإلعالن المناسبة ألن
ھذا االختیار یعتمد بشكل أساسي على الحدس، والسلیقة والحكمة من قبل المعلن، ومكتب وكالة

اإلعالن.
ھذا ویتم االختیار على أربع مراحل، وھي:

× االجتماع اإلعالمي: یكون ھدفھ توضیح أھداف الحملة اإلعالنیة، وقیود الموازنة إلى مجموعة
األخصائیین المكلفین باختیار وسیلة اإلعالن المناسبة.

× استبعاد وسائل اإلعالن الغیر متاحة، أو غیر المتوافقة، وذلك مع أھداف أو قدرات المعلن.
× تقییم وسائل اإلعالن المتاحة: وذلك بحسب قدرتھا، وإمكانیتھا على إصابة المستھدف، بأقل كلفة

وبأفضل فعالیة ممكنة.
× اختیار وسیلة أو سائل اإلعالن التي سیتم استخدامھا. ویجدر بالذكر ھنا أن التجربة أثبتت أن

استخدام أكثر من وسیلة إعالن مختلفة، یؤدي إلى نتائج فعالة أكثر من أن نستخدم وسیلة وحیدة.
فوائد ومساوئ وسائل اإلعالن

المساوئالفوائدوسیلة اإلعالن
الصحف
الیومیة

- مھلة الحجز قصیرة جداً.
- إمكانیة وضع إعالن إعالمي

- مصداقي وخصوصاً من أجل
الصحف المحلیة

- انتقائیة جغرافیة كبیرة
للصحف المحلیة

- اختیار الھدف أو المستھدف
وذلك بحسب اآلراء السیاسیة،
ومستوى الدراسة ومراكز
االھتمام من أجل الصحف

الیومیة.

- مدة حیاة قصیرة (یوم
واحد)

- صعوبة الحصول على
صورة وألوان جیدة
- جودة الورق سیئة

- ارتفاع تكلفة التغطیة
الوطنیة من خالل الصحف

المحلیة

- انتقائیة كبیرة للمدینةالمجالت
- بث ونشر وطني

- جودة عالیة لأللوان والصور
- یكون لصورة الماركة ھیبة

أكبر من الصحف الیومیة
- مدة حیاة طویلة

- سعر تكلفة مرتفع
- مھلة النشر طویلة

- كمیة كبیرة غیر مباعة، أو
كاسدة

- مخاطرة في اإلشباع بسبب
كثرة اإلعالنات.

الصحف
المتخصصة

- انتقائیة ممتازة للمدینة
- تُقرأ بعنایة كبیرة
- مصداقیة كبیرة

- مخاطرة في اإلشباع
- مھلة نشر طویلة



المساوئالفوائدوسیلة اإلعالن
- وسیلة اإلعالم التي لھا أكبرالتلیفزیون

صدى ألنھا تسمح بإدخال
الصوت والصورة والمؤثرات.

- تغطیة جیدة.
- انتباه كبیر من قبل المشاھدین

- مھلة حجز طویلة جداً
- تكلفة مرتفعة جداً (إنتاج

وبث)
- منع الدعایة واإلعالن

لبعض أنواع السلع
- مخاطرة في اإلشباع

- ضعف االنتقائیة
- تكالیف غیر مرتفعةاإلذاعة

- مھلة حجز وإنتاج قصیرة
- إمكانیة التكرار

- استخدام الصوت الذي لھ قوة
كبیرة في االقتراحات

- مستمعون متباعدون
ً على ومختلفون (وخصوصا

(FM موجة الـ
- انتباه غیر مركز للمستمع

- أثر عابر لإلعالن
- انتقائیة جغرافیة جیدة ممكنةدور السینما

من خالل اختیار الصالة
- انتباه شدید جداً من قبل

المشاھدین
- شروط ممتازة لبث الرسائل
(شاشة كبیرة وجودة عالیة

للصوت والصورة)
- وسیلة إعالم ثانویة ممتازة

- تكالیف إنتاج الفیلم تكون
مرتفعة جداً

- عدد قلیل من المشاھدین
- مھلة طویلة للحجز واإلنتاج

- انتقائیة جغرافیة جیدةالملصقات
- تنوع كبیر لألدوات والوسائل
المستخدمة (الجدران –
اللوحات الكبیرة في المدن –

مواقف الحافالت...)
- مھلة تنفیذ صغیرة

- ضعف انتباه المشاھدین
- انتقائیة ضعیفة

- تكالیف مرتفعة للتصمیم
وشراء المساحات اإلعالنیة

ویعتمد اختیار وسائل النشر على التحلیل المقارن لألدوات المستخدمة في وسائل اإلعالن المعتمدة
فھو بذلك مبني على معاییر كمیة، ونوعیة بحیث یكون فیھا للحضور دوراً حازماً كما یتضح فیما

یلي:
الحضور الكلي:

وھو مجموعة وھو مجموعة القراء، والمستمعین، والمشاھدین لوسائل اإلعالم، كالصحف
والمجالت، واإلذاعة والتلفزیون، ودور السینما. (مثالً من أجل الملصقات، فإن مفھوم الحضور
یكون غیر دقیق، كما یمكن تعریفھ من خالل عدد األشخاص الذین یمرون بالقرب من اإلعالن

الملصق).



الحضور المفید:
ھو جزء من الحضور الكلي، والذي ینتمي إلى الھدف أو المستھدف الذي كنا قد حددناه، وھذا

الحضور ھو وحده الذي نأخذه بعین االعتبار في التحلیل المقارن.
وإن عملیة توقع عدد الحضور المفید لوسیلة النشر أو البث "المرشحة" تتطلب دراسة وصفیة
للحضور الكلي، من أجل كل وسیلة نشر أو بث، وذلك بحسب نفس معاییر التحلیل المستخدمة، من

أجل وصف الھدف أو المستھدف (الجنس – العمر – العمل - ... إلخ).
كما تجدر اإلشارة إنھ في الواقع العملي فإن األخصائیین یستخدمون بنوك معطیات في اختیار
وسائل النشر أو البث، حیث یتم بناء ھذه البنوك اعتباراً من معطیات، وجداول المنظمات،

والمؤسسات المختصة.
أخذ المعاییر الكمیة بعین االعتبار:

باإلضافة إلى الحضور، فإنھ البد من تحلیل التجانس والتالؤم وكذلك التكلفة لكل ألفیة.
· یتم قیاس قرب وسیلة النشر من الھدف أو المستھدف من خالل قیاس تجانس أو تالؤم ھذه

الوسیلة، ویمكن تحدیدھا بالعالقة:
N x 100M

حیث M تعبر عن الحضور الكلي
N تعبر عن الحضور المفید

· یمكن الحصول على التكلفة لكلل ألفیة، وذلك من خالل العالقة:
C x 100M

حیث M تعبر عن الحضور الكلي
C تعبر عن تكالیف النشر والبث
· التكلفة األلفیة للحضور المفید:

C x 100N
مثال:

مقارنة مجلتي من خالل التحلیل الكمي للھدف أو المستھدف: النساء
المجلة الثانیةالمجلة األولىالمجلة

10000002000000الحضور الكلي
3500001200000عدد النساء

650000800000عدد الرجال
16000020000تكلفة النشر
%60%35التالؤم %

1615تكلفة األلفیة الكلیة
45.7125.00تكلفة األلفیة المفیدة



وباالعتماد على ھذه النتائج، فإن وسیلة النشر "المجلة الثانیة" ستكون ھي المفضلة. ولكن یجب
أیضاً اعتبار المعاییر النوعیة، وذلك قبل إجراء االختیار النھائي.

عدم إھمال المعاییر النوعیة:
السیاق التحریري:

وھو ضروري جداً من أجل أن تكون الرسالة متوافقة، ومتناغمة مع اھتمامات الھدف أو
المستھدف الذي یتردد على وسیلة النشر. فمثالً إعالناً أو دعایة لمدخنة لن یكون لھ نفس الفعالیة

إذا نشر في صحیفة ریاضیة، أو صحیفة مختصة في دیكور المنزل.
السیاق اإلعالني:

أي الموضع الممكن أن یأخذه اإلعالن أو الدعایة (ساعة البث على اإلذاعة أو التلیفزیون - رقم
الصفحة في الصحیفة أو المجلة - ... إلخ) وحضور المنافسین.

الممیزات التقنیة:
مثل جودة ونوعیة االستماع إلى اإلذاعة، وجودة إعادة اإلنتاج للصحف والمجالت، ومقاومة

الملصقات للعوامل الجویة ولألعمال التخریبیة.



رابعا: تحدید مخصصات اإلعالن

في أغلب األحیان یتم تحدد مقدار موازنة الدعایة واإلعالن، أي حجم المبالغ المستثمرة في الحملة
اإلعالنیة، فالموازنة تعتبر معلومة أساسیة،وھي قید وحد یفرض على المكتب.

محتوى الموازنة:
تتكون الموازنة من ثالث فقرات:

¯ شراء المساحات اإلعالنیة، من وسائل نشر وبث الدعایة واإلعالن.
¯ النفقات التقنیة الناجمة عن تنفیذ الوسائل اإلعالنیة (الصور – الرسومات – األفالم - الرسائل

اإلذاعیة ... إلخ)
¯ النفقات اإلداریة التي تتكون بشكل أساسي من نفقات قسم خدمة اإلعالن لدى المعلن، و كذلك

األجور المدفوعة إلى مكتب وكالة الدعایة واإلعالن، والوسطاء الخارجیین أیضاً.
تقییم حجم الموازنة:

إن عملیة تقییم حجم االستثمارات اإلعالنیة بحسب األھداف الموضوعة تشكل مشكلة معقدة، ألنھ
یكون من الصعب وقتھا قیاس درجة فعالیة الحملة اإلعالنیة بدقة.

وتعد معظم الطرق المستخدمة طرقاً تجریبیة، أو حدسیة، بحیث تعتمد على السلیقة. ومع ھذا فإنھ
قد تم التفكیر بطرق ریاضیة، ولكنھا سول تظل قلیلة االستعمال عملیاً.

ولكن من الممكن أن نمیز بین عدد من الطرق المستخدمة بكثرة من قبل المعلنین وأھمھا:
¯ طریقة الباقي:

وتقوم ھذه الطریقة على تخصیص اإلعالن بالمبالغ المتاحة، وذلك بعد دفع جمیع المصاریف
األخرى للمعلن، وبالنتیجة إن كانت السیولة ضعیفة، فستكون الموازنة مختصرة، مع العلم أن

الحملة اإلعالنیة یمكن أن تعید التوازن، إلى الوضع المالي القلق.
¯ الطریقة العشوائیة:

وھنا یتم تحدید مقدار الموازنة، بحسب حدس ورأي المعلن.
¯ تحدید الموازنة بحسب نسبة المبیعات المحققة أو المستقبلیة:

ھذه الطریقة سھلة جداً، ولذا فھي تعد من أكثر الطرق استخداماً، وھي إلى ذلك مثیرة للجدل، ألنھ
عندما تنخفض كمیة المبیعات، ستكون النتیجة ھي تخفیض مصاریف اإلعالن، في حین أنھ یجب

علینا زیادة الموازنة من أجل إحیاء وإنعاش نشاط الشركة.
¯ طریقة تحیین موازنة العام السابق:

یأخذ معدل أو نسبة التحیین المختار ارتفاع األسعار من جھة، وعوامل البیئة االقتصادیة من جھة
أخرى، مثل التنافس وتطور الطلب بعین االعتبار.

مثال:
كرست شركة مبلغ 1000000 جنیھ من أجل الدعایة واإلعالم في العام (ن). وفي العام (ن +
1) فمن المتوقع أن تزداد تكالیف المساحات اإلعالنیة بمقدار 10%. ومن جھة أخرى، ومن أجل

النضال ضد وصول منافس جدید إلى السوق، البد من زیادة الجھد اإلعالني بمقدار %15.
وبالتالي فسیكون مقدار الموازنة من أجل العام (ن + 1) مساویاً لـ:



1000000 × 1.1 × 1.15 = 1265000 جنیھ
¯ طریقة عتبة المردودیة:

وھذه الطریقة تعتمد بشكل أساسي على تحدید كمیة السلع الواجب بیعھا، وذلك من أجل استرداد
المبالغ المصروفة على اإلعالنات.

مثال:
لنفرض أن سعر سلعة معینة یساوي 100 جنیھ، ومعدل الھامش الربحي على التكالیف المتغیرة

للقطعة الواحدة ھو 40%، ویتوقع زیادة موازنة الدعایة واإلعالن بمقدار 800000 جنیھ.
كما أن مصاریف الدعایة و اإلعالن ھي بالتعریف نفقات ثابتة، ولذا فستكون عتبة المردودیة لھذه

الزیادة مساویة لـ 20000 قطعة.
20000 = 40 ÷ 800000

وھذا یعني أن الـ 800000 جنیھ اإلضافیة للدعایة واإلعالن، ستؤدي إلى زیادة في المبیعات
مقدارھا 20000 قطعة حتى تكون العملیة ال خاسرة وال رابحة.

وبالتالي فالسؤال الذي یُطرح اآلن، ھو معرفة فیما إذا كان ھذا الطلب موجوداً بشكل فعلي في
سوق السلعة أم ال.

¯ تثبیت الموازنة انطالقاً من موازنة المنافسین:
ویعود ذلك إلى توقع مصاریف الدعایة واإلعالن التي یدفعھا المنافسون، ومن ثم تحدید الموازنة

بحسب ھذه التوقعات.
¯ طریقة األھداف:

تعتبر ھذه الطریقة نادرة االستخدام، ولكنھا من أكثر الطرق منطقیة، حیث یقوم المعلن بتحدید
األھداف التي یتمنى تحقیقھا، ومن ثم یركز مع مكتب وكالة الدعایة واإلعالن على توقع الموازنة
الضروریة من أجل تحقیق ھذه األھداف. لكن یكون من الصعب والمعقد تحدید عالقات السببیة

بین الدعایة واإلعالن، والنتائج المرجوة، والتي حصلنا علیھا.



خامسا:- جدولة الحملة اإلعالنیة

تمثل ھذه الخطوة تجسید للجھد التخطیط للحملة اإلعالنیة، ویتطلب ذلك:
¯ اختیار التوقیت المناسب لتنفیذ الحملة.

¯ تحویل معدل التغطیة والتكرار في شكل جدول لتحدید األیام والمساحات المناسبة للصحف
وساعات البث المناسبة لرادیو والتلیفزیون لنشر اإلعالنات على مدى أیام الحملة وبما یناسب

طبیعة السلعة والجمھور المستھدف والمواسم الزمنیة المناسبة لذلك.
وتفید الجدولة للحملة في:

¯ تحدید خطوات التنفیذ مسبقاً.
¯ متابعة عملیة تنفیذ اإلعالنات.

¯ المطابقة بعد التنفیذ بین الجدول وبین المطالبات المالیة (الفواتیر) الخاصة بكل وسلة.

سادسا:- ابتكار الرسالة اإلعالنیة

تدفعنا ھذه النقطة إلى الحدیث التفصیلي عن:
- تصمیم الرسالة اإلعالنیة:

إن تصمیم اإلعالن وتنظیمیھ یعتبر من األعمال الفنیة المھمة التي تسھم إلى حد كبیر في نجاح
ً اإلعالن أو فشلھ. وتصمیم اإلعالن ال یعتمد فقط على الموھبة الفنیة للفنان، ولكنھ یتطلب أیضا
ً ودراسة بأصول ومبادئ التأثیر على نفسیة المستھلك ومراعاة العوامل التي تساعد على علما

سرعة رؤیة المستھلك لإلعالن وزیادة احتمال تأثره بھ.
ً على وتصمیم اإلعالن یعتمد في بعض الحیان على اإللھام واإلبداع الفني، ولكنھ یعتمد أیضا
العلوم والمعرفة. فإلى جانب الخبرة الفنیة بالرسم والتصمیم، فإن مصمم اإلعالن یحتاج إلى معرفة
مبادئ ونظریات علم النفس وغیره من العلوم السلوكیة، إلى جانب اإللمام بمبادئ علم االتصاالت.

ویستغرق تصمیم اإلعالن في العادة خطوات أربع، نخلصھا فیما یلي:
أ- الخطوة األولى:

توضع الفكرة التي تدور حولھا الرسالة اإلعالنیة، وذلك بناء على ما یتوفر لدى رجل اإلعالن من
معلومات عن السلعة أو الخدمة أو الفكرة أو المنشأة – موضوع اإلعالن – وما یتیسر لھ من
معلومات تمده بھا بحوث التسویق على المستھلكین الحالیین والمرتقبین وعن كیفیة توزیع السلعة
أو الخدمة المنافسة، والسیاسات البیعیة واإلعالنیة للمنافسین، كل ذلك مع األخذ في االعتبار

خصائص وسیلة نشر اإلعالنات التي سوف تستخدم.
وعلى ھدى من ھذه المعلومات یضع رجل اإلعالن فكرتھ األولیة التي یسعى بھا إلى جذب

المستھلكین وإغرائھم على االستجابة للرسالة اإلعالنیة المقترحة.
ولیس من المحتم أن تكون ھذه الفكرة األولیة مرسومة، بل قد تكون مسجلة كتابة على الورق
ً ألن تحتویھ الرسالة حتى تحقق بحیث تشرح وجھة نظر رجل اإلعالن فیما یراه ضروریا



أغراضھا، وطریقة تقدیم ھذه الرسالة وإخراجھا، وما إلى ذلك من التعلیمات التي یعمل فنانو
اإلعالنات على ھداھا.

ً بطبعھ، بقدر ما یشترط أن یكون من رجال التسویق لھذا ال یشترط أن یكون واضع الفكرة فنانا
المتمرسین على ھذا النشاط. فإذا جمع واضع الفكرة بین ھذین االستعدادین كان ذلك أوفى
بالمطلوب، ویتیسر بذلك عمل مصمم اإلعالن حیث تكون الفكرة قابلة لإلخراج الفني دون تعدیل

كثیر فیھا.
ب - الخطوة الثانیة:

فھي التصمیم األولي لإلعالن الذي یعده المصمم بأن یترجم المعاني التي وردت في الفكرة األولیة
إلى رسم ابتدائي یوضع الشكل العام لھا على الورق.

ج - الخطوة الثالثة:
وھي تجھیز العناصر التي سوف یحتویھا اإلعالن، والتي تكون ضروریة لكي یلم القارئ أو
السامع بكافة المعلومات التي یبغي المعلن نقلھا إلیھ، وتجعل الجمھور یستجیب لإلعالن في نھایة

األمر.
ویقوم بتجھیز ھذه العناصر عدد من الفنیین من خطاطین ورسامین ومحررین، یعمل كل منھم

على إعداد ما یخصھ منھا مستھدیاً في عملھ بالتصمیم األولي لإلعالن.
د- الخطوة الرابعة:

وھي التصمیم النھائي الذي یعده المصمم بعد أن تتجمع لدیھ عناصر اإلعالن، فیقوم بتنسیقھا داخل
الحیز اإلعالني الذي سبق أن حدده رجل اإلعالن المختص بذلك.

- إعداد ھیكل اإلعالن([18]):
إن ھیكل اإلعالن عبارة عن خطة توضح كیفیة توزیع األجزاء المختلفة المكونة لإلعالن
(العناوین، الرسالة اإلعالنیة، الرسوم الصور...) على المساحة اإلعالنیة. وھیكل اإلعالن یؤدي
ذات الوظیفة التي یؤدیھا الرسم الھندسي في حالة بناء مبنى معین. فالھیكل یسمح لمصمم اإلعالن
أن یختبر توزیعات مختلفة لعناصر اإلعالن حتى یصل إلى أفضل تلك التوزیعات التي تضمن
تحقیق ھذا اإلعالن في شكل ھیكل یسمح لألفراد المختلفین المتعاونین على إخراجھ أن یتصوروا
الشكل الذي سیبدو بھ اإلعالن ومن ھنا یتیسر لكتاب الرسالة اإلعالنیة مثالً أن یتخیل شكل
اإلعالن ومكان الرسالة اإلعالنیة منھ بالتالي یساعدھا ذلك على اختیار الرسالة المناسبة. نفس
القول ینطبق على المشتغلین بإخراج اإلعالن، إذ أن الھیكل یساعدھم على تحدید مستلزمات

إخراج اإلعالن وتقدیر نفقاتھ.
ومن ناحیة أخرى فإن اختیار ھیكل معین لإلعالن یلعب دوراً في التأثیر على نفسیة القارئ أو

المشاھدین من حیث نوع االنطباع الذي یكونھ نتیجة لرؤیتھ لھذا الھیكل.
ویبدأ الفنان في إعداد ھیكل اإلعالن بتحدید المساحة التي ینبغي شغلھا.. ویفضل أن تكون كافة
عناصر اإلعالن من عناوین، عناوین جانبیة، صور ورسوم وما إلى ذلك جاھزة حین یشرع

الفنان في إعداد الھیكل. ویمر إعداد ھیكل اإلعالن بثالثة مراحل أساسیة:
1- مرحلة الھیكل المبدئي:

الھیكل المبدئي ھو عبارة عن تخطیط سریع لمكونات اإلعالن لمجرد تكوین فكرة عامة عن شكل
اإلعالن ودون بذل جھد كبیر في تھذیب الرسوم أو الصور وعادة ال یزید حجم الھیكل المبدئي عن



8/1 أو 4/1 حجم اإلعالن النھائي. ویعد الفنان عدة نماذج من تلك الھیاكل المبدئیة األمر الذي
یتیح لھ فرصة اختیار أنسبھا ویعمل على تكبیرھا إلى حجم اإلعالن النھائي. وكثیراً ما یتخطى

الفنان المحترف تلك المرحلة من مراحل إعداد ھیكل اإلعالن.
2- مرحلة الھیكل الممھد:

یعد الھیكل الممھد بنفس حجم اإلعالن النھائي. مثال ذلك إذا كان اإلعالن سوف ینشر على صفحة
كاملة في آخر ساعة فإن الفنان یعد الھیكل الممھد من حجم یماثل حجم صفحة كاملة في تلك
المجلة.. وأھمیة الھیكل الممھد أنھ یمثل اإلعالن النھائي ولكن بصورة تجریبیة إذ ما زال الفنان

یستطیع إدخال تعدیالت وتغییرات على توزیع العناصر المختلفة في اإلعالن.
- أسالیب تصویر الفكرة:

ً للفكرة العامة من أشھر األسالیب التي تتبع في تصویر فكرة اإلعالن، أن یكون الرسم موضحا
للتصمیم، أو تصویر السلعة وحدھا أو في محیط معین مع أشیاء أخرى ذات عالقة بھا، أو تصویر
السلعة أثناء استعمالھا أو توضیح أحد أجزاء السلعة أو عناصر تكوینھا، أو المقارنة المصورة بین
موقفین، أو التعبیرات الفكاھیة عن طریق الرسم الكاریكاتیري، أو الرسوم البیانیة والخرائط
التوضیحیة، أو رسم قطاع خفي من السلعة المعلن عنھا، أو الرسم الرمزي، أو الزخرفة والزینة

واألشكال الھندسیة. ونتناول فیما یلي كال من ھذه األسالیب بالشرح.
1- توضیح الفكرة العامة لإلعالن:

في كثیر من الحاالت تستخدم الصورة كمدخل للرسالة اإلعالنیة، حیث تقدم لھا وتھیئ ذھن القارئ
لتقبلھا وتفھم معانیھا. ومن أمثلة ذلك ما ورد في اإلعالن الموجھ إلى رجال األعمال من المركز
العربي للبحوث واإلدارة، حیث عبر الرسم أصدق التعبیر عن أھمیة االستناد إلى الحقائق

وخطورة االعتماد على الوھم عند اتخاذ القرارات. مثلما ھو موضح فیما یلي:

2- رسم السلعة وحدھا:
ویعد ھذا األسلوب من أبسط أسالیب التعبیر المصورة، فتظھر صورة السلعة في اإلعالن بشكلھا
الطبیعي بحیث توضح معالمھا توضیحاً كافیاً. ویكون استخدام ھذا األسلوب فعاالً في الحاالت التي



یكون لمظھر السلعة فیھا أو لشكلھا أثر كبیر في تقریر شرائھا، بمعنى أن یمثل الشكل أو المظھر
أھم المغریات البیعیة للسلعة.

والغرض الذي یحققھ مصمم اإلعالن بإتباع ھذا األسلوب، ھو العمل على جذب انتباه المستھلكین
الذین یھتمون بتلك السلعة نحو اإلعالن، باإلضافة إلى أن شكل السلعة یعلق في ذھن المستھلك
حتى إذا رآھا معروضة للبیع في متاجر التجزئة أو نوافذ المعروضات، كانت مألوفة عنده فیقبل

على شرائھا وھو في حالة من الرضا النفسي عنھا.
ومن أمثلة السلع التي یصلح لھا ھذا األسلوب، السلع الخاصة وسلع التسوق بأنواعھا كالمالبس
الجاھزة واألقمشة والسیارات والثالجات، وكذلك السلع المیسرة المعلمة. وكل سلعة تكون فریدة

في شكلھا جذابة في ھیئتھا.
ونظراً ألن غالف السلعة یعد جزءاً ال یتجزأ منھا، لھذا إذا اشتمل اإلعالن على صورة للسلعة
معبأة أو مغلفة، فإنھ یحسن أن تشمل الصورة شكل العبوة كذلك، باعتبارھا العامل األساسي في

تمییز السلعة. ومن أمثلة ھذه السلعة: السجائر وصابون الوجھ والمنظفات الصناعیة([19]).
3- رسم السلعة في محیط معین:

یستخدم ھذا األسلوب إلضفاء جو معین ینعكس أثره على نفس من یقرأ اإلعالن أو یشاھده، فیجعلھ
یفرك في السلعة ویتخیلھا حینما تصیر في حوزتھ، فیتصور منظرھا وھي محاطة بأشیاء أخرى
یكتمل بھا إشباع حاجة المستھلك المتعلقة بالسلعة. ففي حالة اإلعالن عن مصباح (أباجورة).
یحسن أن یصور ذلك المصباح وھو موضوع على طاولة أو منضدة أنیقة وإلى جواره أناء

للزھور مثالً.
وإذا اتبع فنان اإلعالن ھذا األسلوب، یجدر بھ أن یصور محیط السلعة بشكلھ الطبیعي الحقیقي ما
ً لظروف المستھلك المرتقب، فمثالً إذا كان أمكنھ ذلك، كما ینبغي أن یكون ذلك المحیط مناسبا
اإلعالن عن نوع من الطعام الشعبي، فإنھ من غیر المالئم أن تظھر الصورة ذلك الطعام وھو
مقدم في مطعم أرستقراطي، حتى ال یظن المستھلك أن ھذا النوع من الطعام مرتفع الثمن وال قدرة

لھ على شرائھ، فینصرف عن التفكیر فیھ.
4- رسم السلعة أ ثناء استعمالھا:

في بعض األحیان یسعى مصمم اإلعالن إلى توضیح أثر السلعة ومنافعھا للمستھلك، وفي سبیل
ذلك یقوم فنان اإلعالن برسمھا أو تصویرھا في إطار یوحي بالحركة فیبعث الرغبة فیھا عند
القارئ أو المشاھد، ویوحي إلیھ بكیفیة إشباع تلك الرغبة أو الطریقة المثلى الستخدام السلعة.
ً من شفرات الحالقة، فإن رسم الشفة وھي مركبة على أداة ً معینا فمثالً إذا تناول اإلعالن صنفا
الحالقة تمسكھا ید وھي تحلق ذقناً مرغاة بالصابون، یوحي إلى القارئ بأھمیة حالقة ذقنھ ویوضح
لھ الطریقة المثلى لمسك تلك األداة. وفي مثل ھذه الحالة یحسن أن تھمل جمیع التفاصیل واألشكال
الزائدة عن الحاجة، حتى ال یتشتت ذھن القارئ بین مناظر عدیدة ال لزوم لھا. ففي المثال السابق
لیس ثمة ما یدعو ألن تشمل الصورة وجھ الشخص كلھ أو عینیھ أو شفتیھ مثالً، ولكن یكتفي بالخد

والذقن، وھما الجزئان من الوجھ اللذان یھمان المعلن إلیھ.
5- توضیح نتیجة االستعمال:

قد یرى فنان اإلعالن أنھ من األوقع أن یوضح عن طریق الرسم أو التصویر نتیجة استعمال
السلعة التي یعلن عنھا، ممثلة في األثر المادي أو النفسي الذي تتركھ عند المستھلك. فاألثر المادي



یمكن التعبیر عنھ بالرسم أو التصور بسھولة وبشكل مباشر، أما األثر النفسي فینبغي أن یكون
على شكل تعبیرات معینة تظھر على وجھ من یكون قد استخدم السلعة أو حازھا، األمر الذي

یقتضي استخدام ممثلین على درجة عالیة من القدرة على التعبیر.
ومن أمثلة تصویر نتیجة استعمالھ السلعة، أن یشمل اإلعالن عن لبن األطفال صورة لطفل موفور
الصحة، حتى تغري األمھات على استخدام ذات الصنف من اللبن لكي یصیر أطفالھن أصحاء
األبدان مثلھ، كذلك فإن تصویر جزء من الوجھ یوضح ذقناً ناعمة استخدم في حالقتھا صنف من
أمواس الحالقة، یشعر الشاب الذي یرى تلك الصورة بحاجتھ إلى الحالقة الناعمة أسوة بصاحب
الصورة. وتصویر مالبس نظیفة غسلت بمسحوق "سافو"، یساعد كثیراً على رواج ذلك
المسحوق، وعرض صورة ألشخاص تبدو على وجوھم السعادة ألنھم اشتروا شھادات استثمار
البنك األھلي، یبعث عند قراء اإلعالن نزعة التقلید أو القابلیة لالستھواء، فیقبلون ھم كذلك على
شرائھا. ورسم سیدة یبدو على وجھھا الشعور باللذة والراحة ألنھا تقود سیارة أو تمتلكھا. یغري
غیرھا على التفكیر في شراء تلك السیارة حتى تستمتع ھي األخرى كما استمتعت صاحبة
الصورة. ویترك أثراً نفسیاً طیباً یمثل انطباعاً في أذھان المستھلكین عما یحسھ من یمتلكون ذلك
الصنف من السیارات. كذلك فإن إظھار األواني التي استخدم مسحوق "فیم" في تنظیفھا بحیث تبدو
شدیدة اللمعان في الصورة، یساعد على إثبات قضیة اإلعالن عن ذلك المسحوق... وھكذا یستخدم
ھذا األسلوب في تنبیھ الحاجة إلى السلعة من الوجھتین المادیة والنفسیة، وتحریك الرغبة في

اقتنائھا سواء كانت تلك الرغبة واضحة في ذھن الشخص أو مختفیة بین ثنایا عقلھ الباطن.
6- التعبیر عن العنوان:

قد یرغب مصمم اإلعالن في شرح فكرة العنوان الذي یحتویھ، بصورة توضح المعاني التي یدل
علیھا وتؤكدھا. ویصلح ھذا األسلوب على وجھ خاص في الحاالت التي تتركز فیھا الفكرة
ً یقول: "وفر األساسیة لإلعالن في عنوانھ. ومن أمثلة ذلك أن یحتوي اإلعالن الذي یتخذ عنوانا
على نفسك نصف النفقات" على صورة المقص الذي یقص جنیھاً إلى نصفین، األمر الذي یوضح

معاني العنوان ویشیر االنتباه واالھتمام ویحرك غریزة االستطالع إلى حد بعید.
7- تصویر مشھد معین:

إذا احتوت الرسالة التفصیلیة لإلعالن على بعض المواقف، فإنھ مما یساعد القارئ على تخیل
الشكل الطبیعي لھا، أن یوضحھا الفنان عن طریق الصورة. وفضالً عن ھذا األثر فإن تصویر
مشھد فیھ حیاة، یساعد على جذب االنتباه نحو اإلعالن واالھتمام بقراءة ما یرد فیھ من معلومات.

ومن أمثلة ھذا األسلوب أن یتضمن اإلعالن عن أحد األفالم التمثیلیة، صورة أو أكثر لبعض
المشاھد الواردة في ذلك الفیلم، أو اختیار عدد من المشاھد المتحركة وتركیبھا مع بعضھا،
ورضھا في دور السینما كإعالن عنھ، مما یترك أثراً فعاالً عند المشاھدین ویدلھم على مقدار ما
في ذلك الفیلم من إثارة أو عقد أو نواحي جمال. كذلك فم أمثلة ھذا األسلوب أن یختار مصمم
اإلعالن صورة أو خبراً مصوراً ویبني علیھ قصة إعالنیة، أو یستوحي تلك الصورة أو الخبر من
مادة اإلعالن، مثلما نراه منشوراً من إعالنات لشركتین شل وارامكوا عن أثر الزیت حیاة

الشعوب.
8- تمثیل حادثة مسلسلة:



باستخدام ھذا األسلوب ال یكتفي فنان اإلعالن بعرض صورة واحدة، بل یتضمن اإلعالن مجموعة
من الصور تصف تجربة ما أو قصة معینة، بالشكل الذي تعرض بھ قصص المطاردة
والمغامرات المسلسلة في الصحف والسینما. وفي العادة یوضع الحوار الذي وضع معاني الصور
أو سیاق الحدیث المتبادل بین أبطال القصة داخل إطار الصورة أو أسفلھ. ویناسب ھذا األسلوب،
الحاالت التي تكون فیھا فكرة اإلعالن مبنیة على مشكلة معینة لھا حل واحد ھو الذي یقترحھ
المعلن. ویشترط للنجاح في استخدام ھذه الطریقة أن تكون القصة سھلة الفھم وأن یكون السم

معبراً عنھا تمام التعبیر، مع سھولة األلفاظ المستخدمة في التوضیح.
9- تصویر شھادة أو إثبات قضیة:

یصلح ھذا األسلوب في الحاالت التي یشمل فیھا اإلعالن شھادة من شخصیة معروفة تؤید قضیتھ
وتثبت صحتھا. وقد یتضمن اإلعالن عندئذ صورة الشخص الذي استعان المصمم بشھادتھ، أو
ً من ذلك ً موجھا صورة الشھادة األصلیة ذاتھا أن كانت مسجلة على الورق، كأن تكون خطابا
الشخص إلى المعلن أو شھادة تحلیل صادرة من معمل معترف بھ أو ھیئة علمیة. ومن أمثلة
اإلعالنات التي استخدم فیھا ھذا األسلوب، ما نشر عن "أسبرو" مؤیداً بشھادات أشخاص استعملوه
فأزال الصداع الذي كانوا یحسون بھ. وقد تضمنت تلك اإلعالنات أسماء ھؤالء األشخاص

وعناوینھم إثباتاً لصحة شھاداتھم.
كذلك قد یعمد مصمم اإلعالن إلى إثبات الموضوع الذي یعرض على الجمھور، بأن یورد صورة
توضح صحة ادعائھ بما ال یدع مجاالً للشك في صدقھ. ومن أمثلة ذلك أن عبر المصمم إلعالن
عن أحدى السیارات األمریكیة، بأنھا ال تھتز أثناء سیرھا، فضمن اإلعالن عنھا صورة
فوتوغرافیة لقلم من الرصاص یقف عمودیاً على قاعدتھ في مقدمة السیارة وھي متحركة دون أن

یقع.
10- توضیح أحد أجزاء السلعة:

في بعض الحاالت یلجأ مصمم اإلعالن إلى توضیح أحد أجزاء السلعة أو بعض منھا، عندما یكون
ھدفھ تنبیھ قارئ اإلعالن إلى أحد ا لمغریات البیعیة في السلعة ممثالً في ھذا الجزء. وعندئذ
یعرض مصمم اإلعالن ذلك الجزء مكبراً عن النسبة الطبیعیة لتكوینھ في السلعة، حتى یظھر

تفصیالتھ ویبین خصائصھا.
وكثیراً ما یصلح ھذا األسلوب في اإلعالن عن العدد واآلالت، وكذلك عن السلع الخاصة
كالثالجات وأجھزة التسجیل وأفراد البوتوجاز، وما إلیھا، ومن أمثلة اإلعالنات الناجحة ما ننشره
فیما یلي، حیث عرض مصمم ا إلعالن جزءاً محدوداً من حشیة (مرتبة) لویضح اللیونة التي

یمتاز بھا نوع من الحشایا.
11- التشبیھ والمقارنة المصورة:

قد یلجأ مصمم اإلعالن إلى توضیح بعض صفات السلعة عن طریق تشبیھھا بشئ آخر معروف
ً عنھا في أذھان الناس. ومثال ذلك ما تنشره شركة ً خاصا للجمھور، ذلك حتى یكون انطباعا
الطیران الھندیة (إیراندیا) من إعالنات، حیث تتخذ لھا شعاراً ھو شخص یرتدي المالبس الھندسیة
التقلیدیة یركب بساط الریح، فتشبھ بذلك طائراتھا بھذا البساط الذي عرف للناس في قصص ألف

لیلة ولیلة، فجمع مصمم اإلعالن – بإتباعھ ھذا األسلوب – بین السرعة والراحة وسحر الشرق.



وفي حاالت أخرى قد یجد المصمم – لكي یوضح آثار السلعة أو عوامل تفضیلھا – أنھ من المالئم
أن یقارن بینھا وبین سلعة أخرى، أو بین طرازھا الحالي وطرازھا القدیم، أو بین األثر الذي
یترتب على استعمالھا وما یصیب المستھلك إذا لم یفعل ذلك. ومن أمثلة ذلك أن تقارن سیارة
حدیثة الطراز بأخرى ذات طراز عفى علیھ الدھر لتوضیح مدى التقدم والتطور في صناعتھا،
والمقارنة بین الجھد الذي تبذلھ ربة البیت عند تنظیف المنزل بالمكنسة الیدویة والراحة التي
تستمتع بھا إذا استخدمت مكنسة كھربائیة، منظر الشخص المتألم بسبب الصداع ومنظره بعد

استعمال أقراص "ریفو" مثالً.
وحتى تكون المقارنة مجدیة وذات أثر على المستھلك المرتقب، یحسن أن تكون صورة كل من
الشیئین أو الحالتین موضع المقارنة، في ظروف واحدة، فیكون الشئ موضع المقارنة ھو العامل
الوحید الذي یختلف في الصورتین. فمثالً عند مقارنة األثر الذي یتركھ "ریفو" عند المصاب
بالصداع، یجب أن یكون الشخص المرسوم أو المصور واحداً في الحالتین، ویقتصر الفرق على

التعبیر اظالھر على وجھھ فقط.
12- الرسوم الفكاھیة والكاریكاتیر:

إذا كان من المقرر أن ینشر اإلعالن في أحدى لمجالت الكاریكاتیریة،یحسن أن یكون تصمیم
اإلعالن بذات األسلوب الذي یتوقعھ القارئ عند االطالع على الصحیفة، فیسایر اإلعالن الحالة
النفسیة التي كون علیھا القارئ، بأن یتخذ شكل الرسم الفكاھي أو الكاریكاتیري. وقد یكون الرسم
مؤلفاً في ھذه الحالة من صورة واحدة أو من عدة صور تمثل قصة أو مقارنة بین حالتین أو غیر

ذلك.
وباستخدام ھذا األسلوب، یستطیع مصمم اإلعالن أن یستغنى عن الرسالة التفصیلیة الطویلة، حیث
یحل الرسم وما یحملھ من معان مكان الشرح والتوضیح. وإذا كان الكالم الذي یالزم الرسم
قصیراً ومعبراً عن معنى فكاھي مستساغ، فإن القارئ سوف یشعر بالسرور والمیل إلى الضحك
أو االبتسام، فإذا القت النكتة إعجابھ، فإنھا سرعان ما تتناقل بین الناس ویذیع أمرھا. األمر الذي

یعود بالفائدة على المعلن.
13- الرسوم البیانیة والخرائط التوضیحیة:

یساعد الرسم البیاني على سرعة فھم المعاني التي تحملھا األرقام، فلتیسیر إدراك ما تعنیھ األرقام
من ضخامة أو تطور ونسب، یلجأ مصمم اإلعالن إلى عرضھا على شكل رسوم بیانیة أو خرائط

توضیحیة.
وقد یتخذ الرسم البیاني شكل أشخاص أو أشیاء من أحجام مختلفة تیسر على القارئ المقارنة بینھا،
أو یتخذ شكل األعمدة المظللة بظالل متباینة أو التي تستخدم األلوان في التمییز بینھا، أو شكل
الدوائر أو قطاعات الدائرة، أو غیر ذلك من أسالیب التوضیح البیاني. ویحسن أن توضح على
الرسم البیاني األرقام التي یعبر عنھا، وذلك إشباعاً لرغبة القارئ في التزود بالمعلومات الدقیقة إذا

كان من المھتمین بموضوعاتھا.
ً بھا، أما الخرائط التوضیحیة، فمنھا الھیاكل التنظیمیة للمنشآت إذا رؤى إحاطة الجمھور علما
والمناطق التي تنشط فیھا تلك المنشآت، وغیر ذلك. فمثالً إذا أوضح مصمم اإلعالن عدد الفروع
التي تملكھا شركة النصر للتصدیر واالستیراد في أفریقیا والشرق األوسط، على خریطة تبین



أماكن تلك الفروع، فإن ھذا یوضح للقارئ مدى اتساع نشاط الشركة بشكل محسوس یكون أقوى
أثراً ما لو كان ذلك التوضیح عن طریق المادة التحریریة وحدھا.

14- رسم قطاع خفي من السلعة:
قد تدعو الحاجة إلى رسم قطاع داخلي ألحد أجزاء السلعة بقصد شرح طریقة استعمالھا أو طبیعة
تركیبھا أو أحد مغریاتھا البیعیة الھامة التي ال تظھر في شكلھا الخارجي. وفي ھذه الحالة یجب
على المصمم أو الرسام أن یستعین بصانع السلعة أو منتجھا أو بدفاتر البیان (الكتالوجات)
الصادرة بشأنھا، حتى یكون القطاع المرسوم مطابقاً للحقیقة. ویتطلب رسم مثل ھذا القطاع مھارة

فنیة عالیة عند الرسام، وبخاصة إذا كان الرسم یتعلق بسلعة میكانیكیة.
ومن أمثلة استخدام ھذا األسلوب، رسم قطاع رأسي أو أفقي إلطار سیارة أو آللة من اآلالت، أو
قطاع یوضح المنظر الداخلي للطائر إذا نزع غالفھا الخارجي لیبین وضع المقاعد والراحة التي

یحسھا المسافرون علھیا.
15- الرسم الرمزي:

اقتبس ھذا األسلوب من قدماء اإلغریق، الذین كانوا یعبرون عن بعض المعاني بالتماثیل أو
األشكال، كتمثال فینوس للجمال، والمیزان للعدالة، وغصن الزیتون للسالم، وإكلیل الغار للنسر ...

إلخ.
ویستخدم ھذا األسلوب في اإلعالن برسم أشكال رمزیة تدل عن معاني معینة،بشرط أن تكون تلك
الرموز معروفة للجمھور وذائعة عنده، كأن یعبر عن الحظ بحدوة الحصن، وعن السعادة بصورة
امرأة ذات أجنحة، وعن القوة برجل یصارع ثوراً كما ھو الحال في اإلعالن عن شراب الكینا

مثالً.
والرسم الرمزي في اإلعالن ال یدل إال على صفة عامة للسلعة، یقربھا إلى الذھن دون أن یوضح
تفاصیل مغریاتھا البیعیة، لھذا فإن استخدامھ محدود ویقتصر على الحاالت التي تكون فیھا األفكار

التي یقوم علیھا اإلعالن عامة فضفاضة، فیزیدھا الرسم الرمزي توضیحاً.
16- الزخرفة والزینة واألشكال الھندسیة:

تساعد الزخرفة والزینة واألشكال الھندسیة على تقسیم مساحة اإلعالن إلى وحدات فتبرز بعض
المعاني الھامة التي یرغب مصمم اإلعالن في التركیز علیھا، سواء كانت على شكل رسوم أو
ألفاظ، كما تیسر على عین القارئ أن تنتقل من جزء إلى آخر من أجزاء اإلعالن، وتذھب بالملل

الذي یحسھ القارئ إذا وقع بصره على إعالن ال تتمیز أجزائھ عن بعضھا.
وقد تتخذ الزخرفة شكل عالمة تجاریة تتكرر في أوضاع زخرفیة، فتمیز اإلعالن عن إحدى
المنشآت عن غیره من اإلعالنات المجاورة لھ أو القریبة منھ. ومثال ذلك اإلعالنات التي درجت
شركة النصر للتصدیر واالستیراد على نشرھا محاطة بإطار یتكون من وحدات متجاورة من
العالمة التجاریة للشركة، فإذا وقع بصر القارئ على الصحیفة، فإنھ ینجذب نحو ذلك اإلعالن،
ویثار اھتمامھ بن فیقرأه بإمعان إذا كان ممن یھتمون بھذه الشركة أو یتعاملون معھا. كذلك فمن
أمثلة استخدام ھذه األسلوب ما كانت تنشره محالت ریفولي للھدایا من إعالنات تتضمن اسم
"ریفولي" داخل مساحة ھندسیة ثابتة الشكل، وما تنشره دار سینما مترو من إعالنات داخل إطار
یتكون من مجموعة من النجوم، أو یحاط اإلعالن بزخرفة على الطراز العربي حتى یوحي بمعنى

القدم والمحافظة على التقالید مثالً.



الھتاف (الشعار)([20]):
إن الھتاف ھو شئ آخر غیر عنوان اإلعالن، فالعنوان ھو رأس الموضوع، ویتخذ مكانھ في أعلى
اإلعالن أي تحت الصورة أو قبل الرسالة التفصیلیة في معظم الحاالت، ومھمتھ األساسیة ھي أن
یجذب االنتباه نحو اإلعالن ویثیر االھتمام بموضوعھ. أما الھتاف فھو عبارة لفظیة ذات معنى
معین، یحاول المعلن أن یثبتھ في ذھن الجمھور عندما یكرر تلك العبارة في كافة اإلعالنات التي
ینشرھا، أو في سلسلة اإلعالنات التي تتكون من إحدى الحمالت اإلعالنیة. وبتكرار الھتاف في
اإلعالنات، فإنھ یعلق بذاكرة القراء أو المستمعین، لدرجة أنھم یتذكرون السلعة متى سمعوا عبارتھ
أو قرأوھا. أو یتذكرون ذلك الھتاف عندما یرون تلك السلعة أو یسمعون عنھا. لذلك فالھتاف ھو
شعار دائم یمیز المعلن أو السلعة، یالزمھا وتالزمھ، ویكون انطباعاً خاصاً في نفوس المستھلكین

والمتعاملین نحو الشئ المعلن عنھ.
وتبدو فائدة استعمال الھتاف في اإلعالن، عندما یتبع المعلن خطة محددة في اإلعالنات التي
ینشرھا لكي یحقق ھدفاً معیناً، فیقوم الھتاف بالرباط بین اإلعالنات المنشورة برباط متین، وتصیر

الفكرة العامة للحملة اإلعالنیة متبلورة في ذلك الھتاف.
ھذا، وال بأس من تغییر صیغة الھتاف في كل مرحلة من مراحل الحملة اإلعالنیة، إذا تمیزت كل
مرحلة عن غیرھا من المراحل تمییزاً واضحاً، حیث یدل الھتاف حینئذ على الفكرة الرئیسیة التي

تدور حولھا كل مرحلة.
صیاغة الھتاف:

من الصفات التي یتمیز بھا الھتاف الناجح أن یكون قادراً على التعلق بالذاكرة. ومما یعین على
ذلك أن یكون بسیطاً في تركیبھ، مكوناً من أقل عدد من الكلمات، وأن یكون بلیغاً في ذات الوقت.

ومما یكسب الھتاف جماالً، أن تستخدم فیھ المحسنات اللفظیة كالسجع والجناس والمقابلة والكنایة
ً واالقتباس... إلخ، فإن ھذه المحسنات تضفي على الھتاف مسحة من الخیال وتكسبھ رنیناً موسیقیا

عند النطق بھ أو االستماع إلیھ.
ویجب على مؤلف الھتاف أن یتفادى استعمال المعاني والتعبیرات المستھلكة التي ملھا الناس أو
التي ال یستسیغھا الجمھور، مثل التعبیر عن السلعة بأنھا "أحسن ما صنع من نوعھ" أو أنھا "تفید
أكثر من غیرھا" أو "تجدھا في كل مكان" أو ما إلى ذلك من المبالغات أو المعاني العامة التي
یمكن أن توصف بھا أیة سلعة. كذلك فإن استخدام ھتاف قدیم ارتبط بسلعة أخرى، أو تحویر ذلك
الھتاف تحویراً بسیطاً، أمر تكرھھ النفس وتأباه ویدل على عجز في االبتكار والتجدید. وفضالً عن
ذلك یجدر بمؤلف الھتاف أن یتحاشى التعقید أو الغموض في عبارتھ. حتى یكون سھل الفھم قادراً
على لتمكن من ذاكرة القارئ أو المستمع، فال یتناول مثالً أكثر من سلعة أو أكثر من اسم تجاري،
وال یحتوي على حروف متتالیة مما یصعب النطق بھ. كالصاد والضاد والطاء والظاء والعین

والقاف، بل یجب أن یكون سلسالً وبسیطاً في ألفاظھ وتكوینھ.
وحبذا لو كان اسم السلعة أو المنشأة المعلنة وارداً في ھتافھا، فإن الربط بین االسم والھتاف

یختصر الطریق للھدف الذي یسعى إلیھ ذلك الھتاف.
ومما یجدر ذكره في ھذا المقام، أن أصعب الھتافات تألیفاً ھي أبسطھا تركیباً. فینبغي على مؤلف
الھتاف أن یفكر كثیراً، ویعتمد على خیالھ الفني لكي یربط بین المعنى الذي یقصده واللفظ الذي
یثیر إحساسات ترتبط بذلك المعنى. وكثیراً ما یستوحي فنانو اإلعالنات ھتافات مناسبة، معتمدین



في ذلك على تاریخ السلعة أو المعلن، واألمثال السائرة ذات العالقة بھما، والمعاني التي قد تخطر
بالذھن عند النطق باالسم التجاري، وغیر ذلك.

أغراض الھتاف:
یحقق الھتاف أغراضاً عدیدة، من أشھرھا أن یعمل على تثبیت صفة من صفات السلعة أو بعض
مزایاھا في ذھن المستھلك، أو یوحي إلیھ بشراء السلعة أو بعض مزایاھا في ذھن المستھلك، أو
یعمل على تمییزھا بمنع الخلط بینھا وبین السلع المنافسة لھا أو التشبیھ بھا وذلك على النحو التالي:
1- وصف السلعة وتوضیح مزایاھا: یقتضي األمر من مؤلف الھتاف لكي یحقق ھذا الغرض، أن
ً بمقدرة فنیة عالیة تمكنھ من تركیز خصائص السلعة أو الخدمة في جملة قصیرة یكون متمتعا

معبرة، ومن أمثلة ذلك:
1- وصف المیزات التي تنفرد بھا السلعة من حیث طبیعتھا أو تركیبھا أو قدرتھا على األداء أو
شكلھا وتصمیمھا، ومثال ذلك الھتاف الخاص بنوع من حبر الكتابة والذي یوضح انسیابھ في القلم

وعدم قابلیتھ للتجمد بقولھ: "یمتص الرطوبة من الھواء".
2- ذكر الفائدة التي سوف یجنیھا المستھلك، أو توضیح الحاجة التي تشبعھا السلعة، كالھتاف الذي
میز إحدى الحمالت اإلعالنیة عن الكوكاكوال بأنھا "مشروب الضیافة"، وبخاصة وأن ھذا الھتاف

قد أذیع بین مجتمع كریم مضیاف، األمر الذي ساعد على رواج ھذا الصنف.
3- اإلشادة بمكانة السلعة وعلو شأنھا وضمان جودتھا، كالھتاف الخاص بسیارات (باكارد) الذي

یقول: "اسال عنھا من یملكھا".
2- اإلیحاء بشراء السلعة: أن حفز المستھلك على الحركة. قد یكون باألمر المباشر أو باإلیحاء
الرقیق أو اإلیحاء الضمني، ویعمل الھتاف في بعض الحاالت كعمل یشجع المستھلك المرتقب على
الشراء، مستخدماً ذات األسالیب. ومن أمثلة األمر المباشر في الھتاف أن یكون "ادفع ربع الربع
والباقي على سنة وربع" تشجیعاً للمستھلكین على الشراء بالتقسیط من شركة شاھر. ومن الھتافات
الناجحة ما استخدمتھ شركة أجنبیة تنتج فرامل السیارات: "ھل یمكنك أن توقف السیارة في اللحظة
المالئمة تماماً؟". كذلك فمن الھتافات الجمیلة التي كان لھا دور كبیر في رواج بیع الزھور،
ً الھتاف الذي اتخذتھ جمعیة بائعي الزھور األمریكیة والذي یحض الناس على تحیة بعضھم بعضا

عن طریق تقدیم الزھور، حیث یقول ذلك الھتاف: "قلھا (یقصد التحیة) مصحوبة بالزھور".
3- تمییز السلعة عن غیرھا: في الظروف التي تواجھ فیھا السلعة منافسة من غیرھا من السلع،
ً ویمنع الخلط بینھا وبین یعمد فنان اإلعالن إلى تألیف ھتاف لھا بحیث یمیزھا تمییزاً واضحا
غیرھا من السلع المثیلة حتى یتعرف علیھا المستھلك عند شرائھا. ومثال ذلك الھتاف الخاص

بصنف من أقالم الرصاص، وھو "القلم األصفر ذو الشریط األحمر"
أمثلة لبعض الھتافات الناجحة:

نقدم فیما یلي بعض من الھتافات التي أثبتت نجاحاً، وتعلقت ذاكرة المستھلكین فترات طویلة من
الزمن، لعلھ باالسترشاد بھا یستطیع فنان اإلعالن أن یبتكر ھتافات أخرى فعالة:

مبلغك الصغیر یكبر في صندوق التوفیر (صندوق توفیر البرید)
الشراب النقي الطاھر (بیبسي كوال)

لیس للظمأ موسم (الكوكاكوال – في موسم الشتاء)
یزیل اآلالم بسرعة وآمان (ریفو)



مؤسسة التقسیط البسیط (شركة شاھر)
كبرى المجالت المصورة (آخر ساعة)

البد من السلطان في شھر رمضان (مسلي السلطان أثناء شھر رمضان)
صابون الجمال لكواكب السینما (صابون لوكس)

(RCA رادیو) متعة الروح ونشوة االستماع
(TWA شركة الطیران) السفر على األفضل یكلف أقل

خذ المعارف من دار المعارف (دار المعارف)
لیس كلھ عند العرب صابون (نابلسي شاھین)

الرسالة التفصیلیة:
الرسالة التفصیلیة ھي المادة التحریریة التي یتكون منھا النص التفصیلي لإلعالن. ویختلف
االصطالح اإلنجلیزي للرسالة وفقاً لوسیلة النشر التي سوف تحملھا. فیطلق على الرسالة اإلعالنیة
الصحفیة لفظ copy، وھو من االصطالحات التي تكونت ألسباب تاریخیة حیث كان اإلعالن
ینسخ من عدة صور، یسلم بعضھا للمطبعة لتجمع مادتھا، والبعض اآلخر إلى مصمم اإلعالن

لیضع تصمیمھ على ھداھا. وھكذا استخدم لفظ "نسخة" للتعبیر عن الرسالة التحریریة لإلعالن.
أما فیما یتعلق بالسینما والتلیفزیون فیطلق على الرسالة التحریریة لفظ Script أي المادة التي
عولجت بحیث أصبحت سجالً لعدة مناظر مدونة وفقاً لترتیب حدوث الوقائع الواردة فیھا، ویحمل

كل منھا رقمھ ومكان حدوثھ.
لغة الرسالة:

تتوقف اللغة التي تكتب بھا الرسالة التفصیلیة لإلعالن على عادات القراءة أو االستماع عند
الجمھور. ففیما یتعلق باإلعالن المطبوع أو المرئي، فإنھ یعد لكي یقرأه الجمھور، ولقد تعود الناس
ً ً مكتوبا على القراءة باللغة العربیة السلیمة، وبھذا یكون من العسیر على القارئ أن یفھم كالما
باللغة العامیة. وللتدلیل على ذلك نجد أن الشخص الذي یرد إلیھ خطاب مكتوب باللھجة العامیة،
یكون من العسیر علیھ أن یفك رموزه بسرعة. ویقتضي منھ األمر أن یبذل جھداً كبیراً في تفھم
كلماتھ. لھذا یجب أن یكون اإلعالن المطبوع أو المرئي محرراً باللغة العربیة، بشرط أن تكون
سھلة في ألفاظھا وتركیبھا. ویستثنى من ذلك اإلعالن الذي یكون على شكل رسم كاریكاتیري،
حیث أن العبارة الفكاھیة باللغة العامیة قد تكون أقوى أثراً منھا باللغة العربیة، ذلك ألن النكتة أمر

دارج یتناقلھ الناس بالكالم أكثر مما یتداول بینھم كتابة.
أما فیما یتعلق باإلعالن اإلذاعي والسینمائي. فإن األمر یختلف وفقاً لنوع الرسالة التفصیلیة.

فإن كانت على ھیئة تعلیق على صور، أو على شكل حدیث موجھة من طرف واحد إلى
المستمعین، من األفضل أن تكون الرسالة باللغة العربیة السلیمة، لما لھا من أثر قوي في النفوس،

حیث اعتاد الناس على سماع الخطب باللغة العربیة.
وإن كانت الرسالة على ھیئة محادثة بین اثنین، أو على شكل تمثیلي ناطق، فإن اللغة العامیة
الدارجة تكون أولى باالستخدام، ألنھا ھي اللغة التي اعتاد الناس على التحدث بھا فیما بین بعضھم

والبعض.
وإذا كان اإلعالن موجھا إلى الجماھیر في الوطن العربي كافة، فإنھ نظراً الختالف اللھجات في
كل بلد عربي عنھا في األخرى، یحسن أن تكون الرسالة اإلعالنیة باللغة العربیة الفصیحة



البسیطة، مع تفادي األلفاظ التي قد ال یفھمھا المستھلكون في بعض المناطق العربیة حتى ولو
كانت تلك األلفاظ عربیة األصل. ومع ذلك فإنھ یجوز أن تستخدم اللھجة العامیة المصریة،
وبخاصة في اإلعالنات السینمائیة أو التلیفزیونیة، نظراً ألنھا تلقى استحساناً من عامة الجمھور في
الوطن العربي الذي اعتاد على مشاھدة األفالم المصریة. ولذلك فإنھ یستحسن االستماع إلى تلك
ً من اللھجة. إال إذا وجد محرر اإلعالن أن استخدام اللغة العامیة المصریة سوف یسبب تعصبا
ً مضاداً من اإلعالن المذاع علیھم باللھجة المستھلكین للھجاتھم المحلیة، وبالتالي یتخذون موقفا

المصریة.
العناصر العامة للرسالة التفصیلیة:

بصفة عامة، تتكون العناصر التي تقوم علیھا الرسالة التفصیلیة لإلعالن على ما یلي:
1- شرح قضیة اإلعالن وتوضیحھا.

2- إثبات القضایا غیر العادیة الواردة في الرسالة.
3- شرح المزایا والفوائد أو التفاصیل األخرى المتعلقة بالسلعة أو الخدمة.

4- ختام الرسالة أو ما یحفز القراء نحو االستجابة لفكرة اإلعالن.
¯ فلكل إعالن قضیة تتوقف على درجة احتیاج المستھلك المرتقب لما یعرضھ المعلن من
مقترحات أو أشیاء، ومدى شعوره بتلك الحاجة وإحساسھ بھا وقت نشر اإلعالن. فقد یجد من حرر
اإلعالن أنھ من المناسب أن یوضح للمستھلك حاجتھ ویشعره بأھمیة إشباعھا عن طریق السلعة أو
الخدمة المعلن عنھا، فیعرض علیھ المشكلة ویقترح علیھ الحل المالئم، مستثیراً مشاعره
وإحساساتھ. ومن أمثلة ذلك الفقرة التالیة من رسالة تفصیلیة مقترحة لإلعالن عن رادیو صوت
العرب: "أن سره لیس في مجرد شكلھ األنیق، وصندوقھ المصنوع من الخشب الفاخر الذي یناسب
األذواق الرفیعة والذي یضیف إلى أثاث منزلك قطعة فنیة ذات روعة وجمال، ولكن رادیو صوت
ً یحلق بك في عالم الخیال، ویریح أعصابك ً سحریا العرب یقدم لك إلى جانب ذلك كلھ: صوتا

المنھكة في العمل طول النھار".
¯ وإذا وردت في اإلعالن معلومات تحتاج إلى إثبات، فیجدر بمحرره أن یورد بھ ما یثبت القضیة
التي یتناولھا عن طریق الشھادات أو التوصیات، أو عن طریق البیانات الصحیحة الدقیقة التي
توضح صدقھ وتزید من قوة التأثر بھ، كأن یرد في اإلعالن عن جھاز التصویر "كوداك": "أن
ھذه الصورة الفوتوغرافیة التي فازت بالجائزة األولى في معرض التصویر الفوتوغرافي، قد
التقطتھا آلة كوداك"، أو أن یرد في اإلعالن إطارات "نسر": "أنھ قد ثبت بالتجربة أن إطارات
نسر تقطع خمسة آالف كیلومتر قبل أن تتأثر طبقتھا الخارجیة أدنى تأثیر"، أو أن یستشھد محرر
اإلعالن بأقوال بعض من استعملوا السلعة فیذكر أسماءھم وعناوینھم، أو یدعو المستھلك المرتقب

إلى تجربة السلعة للتثبت من صحة اآلثار التي تحققھا.
¯ وبعد تناول القضیة الرئیسیة لإلعالن، یمكن للمحرر أن یتعرض للمزایا اإلضافیة أو الفوائد
األخرى التي تنتج عن استعمال السلعة بشئ من التفصیل، ومثال ذلك ما ورد في أحد اإلعالنات
ً واحداً عن اإلضاءة لمدة 30 ساعة عن صنف من المصابیح الكھربائیة "أنھا تكلف قرشا
متواصلة" وما ورد في اإلعالن عن آلة الحالقة الكھربائیة (فیلشیف) من أنھا تكلف ربع ملیم، ھو

قیمة التیار الكھربائي المستھلك عن كل مرة تستخدم فیھا في حالقة الذقن.



¯ وأخیراً ینبغي أن تختتم الرسالة التفصیلیة لإلعالن بعبارة قویة تغري المستھلك المرتقب عن
سرعة الحركة بما یحقق أغراض اإلعالن.

حجم الرسالة:
یتوقف حجم الرسالة التفصیلیة لإلعالن على عوامل، أھمھا ظروف السلعة أو الخدمة أو الفكرة أو
المنشأة المرغوب اإلعالن عنھا، والحیز المسموح بنشر اإلعالن فیھ، واستعدادات المستھلكین

المرتقبین، والغرض الذي یعمل اإلعالن على تحقیقھ.
1- ففیما یتعلق بظروف السلعة أو الخدمة أو المنشأة أو الفكرة. یتوقف حجم الرسالة طوالً أو
قصراً على ما یحتاجھ الشئ المعلن عنھ من بیانات كمیة تشرح طبیعتھ وآثاره وصفاتھ...إلخ،
وذلك وفقاً للمرحلة التسویقیة التي یمر بھا. فإذا اقتضى الحال ضرورة الشرح المفصل فال مناص
من كتابة الرسالة المطولة، وأن لم یستدع األمر ذلك فمن األفضل أن تكون الرسالة مختصرة بقدر

االستطاعة.
2- وفیما یتصل بالحیز المسموح بنشر اإلعالن فیھ. أي المساحة المخصصة لإلعالن (وكذلك
الوقت المقرر لھ في اإلعالنات السمعیة)، وھو األمر الذي یتوقف على مقدار ما یخصصھ المعلن
من نفقات لإلعالن وعلى عدد المرات التي سوف تنشر فیھا الرسالة (أو تذاع)، فإن طول الرسالة
أو قصرھا یتحكم فیھ ھذا الحیز، كما یتأثر بالعناصر األخرى التي ینبغي أن یحتوي علیھا اإلعالن
– كالصورة مثالً – والحیز الذي سوف یشغلھ ذلك العنصر ضمن المساحة الكلیة لإلعالن الواحد.
3- وأما فیما یتعلق باستعدادات المستھلكین المرتقبین. فإن حجم الرسالة یتأثر بالحالة التي یكون
علیھا المستھلك وقت نشر اإلعالن، كان یكون شاعراً بحاجتھ أو غیر شاعر بھا، یعرف كیفیة

إشباعھا أو ال یعرف ذلك، سبقت لھ تجربة السلعة أو یسمع بھا ألول مرة... إلخ.
وباإلضافة إلى ذلك فإن الحالة النفسیة والعقلیة التي یكون علیھا المستھلك في ذك الوقت، لھا أثر
كبیر في تقریر حجم الرسالة. فمستھلكوا السلع الخاصة یحتاجون إلى شرح واف لخصائصھا
وكیفیة استخدامھا. وذوو الھوایات وأصحاب المھن المتخصصة یھتمون بقراءة الرسالة الطویلة
التي تشبع عندھم تلك الھوایات أو تساعدھم على زیادة كفایاتھم المھنیة. وقراء لوحات الطرق
متعجلون في العادة ویقتضي األمر عرض الرسائل اإلعالنیة علیھم في غایة االختصار. كما أن
ً من الوقت لقراءة الرسائل اإلعالنیة الطویلة، قراء الجرائد من رجال األعمال ال یجدون متسعا
بینما قراء المجالت تتاح لھم فرصة أطول لقراءتھا مما یسمح بنشر رسالة إعالنیة أكثر تفصیالً.
كذلك فإن المشاھد للسینما أو التلیفزیون یكون في حالة من الراحة النفسیة التي تساعد على تفھمھ

لما یرد في الرسالة من تفصیالت.
4- ویتوقف حجم الرسالة التفصیلیة كذلك على الغرض الذي یعمل اإلعالن على تحقیقھ، فإن كان
ً قلت أھمیة ً أحتاج األمر إلى شرح منطقي وعقلي تفصیلي، وأن كان إرشادیا اإلعالن تعلیمیا
اإلطالة في الرسالة نسبیاً، أما إذا كان تذكیراً فإن مجرد ذكر اسم السلعة أو الخدمة أو اسم المعلن
ً بالغرض. وأما اإلعالن اإلعالمي فیتوقف حجم الرسالة ً بقلیل من الكلمات قد یكون وافیا مقترنا
على ما یعرضھ ذلك اإلعالن من معلومات ودرجة األھمیة التي تتمتع بھا تلك المعلومات عند

الجماھیر.
وفي أیة حال، ینبغي أال تكون الرسالة طویلة مملة، أو قصیرة مخلة. بل یجب أن تكون في الحدود
المعقولة التي تفي بالغرض المقصود في ظل الظروف المتعلقة بوسیلة النشر والجمھور الموجھ لھ



اإلعالن. والعامل المھم الذي یجب أن یأخذه محرر اإلعالن في االعتبار األول، ھو أن تكون
الرسالة قادرة على إثارة اھتمام القارئ بھا، واالستحواذ على استحسانھ بصفة مستمرة طوال
قراءتھ لھا. فما دامت الرسالة تعالج موضوعات تھم القارئ، وما فتئت توضح لھ منافع مفیدة
وتقدم لھ مقترحات تعالج مشكالتھ، فإنھ سوف یستمر في قراءتھا إلى نھایتھا مھما بلغ طولھا.
فالعبرة إذاً لیست بعدد الكلمات أو الجمل التي تتكون منھا الرسالة، ولكن بما تعبر عنھ تلك

الكلمات والجمل من معان یھتم بھا العمیل المرتقب.
فعلى محرر اإلعالن أن یعمل دائما على سرد موضوعھ ومعالجة قضیتھ بطریقة موجزة وفي
ذات الوقت كاملة ال ینقصھا شئ ھام، مع الحرص على أن یكون ذلك السرد باسلوب جذاب ممتع

یغري على االستمرار في القراءة.
تنسیق الرسالة:

إذا تحدث إنسان إلى آخر أمكنھ أن یقسم مقاطع الكالم بنبرات صوتھ وإشارتھ، فیصل ویفصل،
ویقف ویبتدئ في كل مقام بما یقتضیھ، وبھذا یستطیع السامع أن یفھم المراد بال عناء.

أما في الكتابة، فیستعاض عن القرائن الكالمیة ونبرات الصوت بعالمات تفصل أجزاء الكالم
بعضھا من بعض، وتدل على نسبة الجملة لسابقتھا أو الحقتھا، حتى ال یقع القارئ في ارتباك أو
یبذل جھداً كبیراً في تفھم ما یریده الكاتب، فیتضح المراد بسھولة دون أن یلحق بالقارئ المالل أو

یضطر إلى اإلطالة في تأمل المكتوب أو إعادة قراءتھ مرات ومرات.
والعالمات المستخدمة في وصل الكالم وفصلھ، وھي التي یطلب علیھا "عالمات الترقیم" تتلخص

استخدامھا فیما یلي:
1- الشولة: وعالمتھا ھكذا (،). وھي تستخدم في حالة الوقف الناقص، وھو الذي ال یحسن التنفس
معھ، وذلك بین المفردات المعطوفة التي تفید التقسیم أو التوزیع، وبین الجمل القصیرة والمعطوفة
واو كان لكل منھا غرض مستقل، وبین جمل الشرط والجزاء أو بین القسم وجوابھ (إذا طالت
جملة الشرط أو جملة القسم)، وقبل ألفاظ البدل إذا ما أرید التنبیھ إلیھا، وبین الجملتین المرتبطتین

لفظاً ومعنى. كأن تكون الثانیة صفة أو حاالً أو ظرفاً مثالً.
2- الشولة المنقوطة: وعالمتھا ھكذا (؛). وتستعمل في الوقف الكافي، وھو الذي یسكت عنده
ً یجیز لھ التنفس، وذلك بین الجمل المعطوفة بعضھا على بعض والمتشاركة في القارئ سكوتا
غرض واحد، وقبل المفردات المعطوفة التي بینھا مقارنة أو مشابھة أو تقسیم أو ترتیب أو

تفصیل، وقبل الجملة الموضحة أو المؤكدة لما قبلھا.
3- النقطة: وعالمتھا ھكذا (.). وھي تستعمل في الوقف التام الذي یسكت المتكلم عنده سكوتاً تاماً،

للتروح والتنفس، وتوضع في نھایة الجملة ا لمستقلة عما بعدھا معنى وإعراباً.
4- النقطتان: وعالمتھما ھكذا (J. وتوضع ھذه العالمة قبل الكالم المقول أو المنقول أو المقسم أو
المجمل بعد تفصیل، وكذلك في بعض المواضع المھمة للحال أو التمییز (مثل: منھومان ال

یشبعان: طالب علم وطالب مال).
5- نقط الحذف واإلضمار: وعالمتھا ھكذا (... ...). وھي توضع للداللة على كالم حذف لعدم

الحاجة إلیھ، أو الستھجانھ، أو لعدم العلم بھ، أو لالختصار.
6- عالمة االستفھام: وعالمتھا ھكذا (؟). وتوضع في آخر الجملة المبدوءة بأداة استفھام أو غیر

المبدوءة بھا ما دام القصد من الجملة االستفھام أو االستعالم.



7- عالمة االنفعال: وھي ھكذا (!). وتوضع في آخر جملة تدل على شعور أو وجدان أو تأثر،
ومن كل حال فیھا تعجب أو استغراب أو استنكار أو إغراء أو تحذیر أو تأسف أو ادعاء، كما

توضع في آخر الجملة المبدوءة بصیغ المدح والذم.
8- الشناتر: وھي ھكذا (" "). وتوضع بینھما الجمل المنقولة بنصھا.

9- الشرطة: وھي ھكذا ( - ). وتستعمل لفصل الجمل االعتراضیة، عما قبلھا وما بعدھا.
10- القوسان: وعالمتھما ھكذا ( ( ) ). وتوضع بینھما العبارات التفسیریة والتي یراد توجیھ

النظر إلیھا، والجملة المعترضة الطویلة المستقلة في المعنى.
ھذا، وإذا كانت الرسالة التفصیلیة لإلعالن المطبوع طویلة، فإنھ مما یعین القارئ على تفھمھا، أن
تقسم إلى فقرات تكسبھا جماالً في المنظر وتساعد على انتقال فكر القارئ من عنصر إلى آخر
دون إرھاق فكري أو ملل. وحبذا لو اتخذت كل فقرة – أو میزت بعض الفقرات – بعنوان فرعي

یوضحھا ویدل على المعنى العام لھا مثلما سوف نتناولھ بالشرح فیما بعد.
أشكال الرسالة وأسالیب صیاغتھا:

یتوقف األسلوب الذي یختاره محرر اإلعالن لنقل المعاني التي یقصدھا إلى العمیل المرتقب، على
السلعة أو الخدمة المراد اإلعالن عنھا وظروف تسویقھا، وعلى الجمھور المرتقب لھا، ووسیلة
النشر التي سوف تنقلھا إلى ذلك الجمھور. ویأخذ محرر اإلعالن ھذه العوامل جمیعاً في اعتباره

عند تقریر األسلوب الذي یكون فعاالً في معالجة الفكرة التي یحملھا اإلعالن.
ونقدم فیما یلي بعض من أھم األسالیب الجدیرة باالتباع:

1- صیغة المناظرة:
وھي تكون على شكل محادثة بین شخصین أحدھما یسأل واآلخر یجیب، أو یقرر األول شیئاً
ویعقب الثاني علیھ، بما ینتھي إلى شرح رسالة اإلعالن كاملة. ویجب في ھذه الحالة أن یكون
ً مع العقل والمنطق ً ال یحتمل للبس، متمشیا أسلوب المناظرة سھالً وال تكلف فیھ، واضحا

والتسلسل الفكري السلیم، ال یثیر الملل أو یبعث على الضیق.
وتتوقف المناظرة المتقنة على قدرة مؤلف الرسالة إلى التفكیر المنظم الدقیق، واعتماده على خیالھ
فیما یتعلق بما یتوقعھ من تعقیبات أو استفسارات تنشأ في ذھن من یقرأ المناظرة (أو ینصت
إلیھا). ومن ثم یجب أن تتضمن المناظرة ردوداً مباشرة أو غیر مباشرة على االستفسارات أو

االعتراضات التي یحتمل أن یثیرھا العمیل المرتقب.
ویحسن عند تألیف الرسالة التفصیلیة بھذا األسلوب، أن تتم المناظرة عملیاً بین شخصین حقیقیین
حول معان تحدد لھما، ویسجل محرر اإلعالن الحدیث الدائر بینھما، ثم ینقحھ ویخلص إلى

الصیاغة النھائیة المعقولة.
2- المادة المرتبطة بالحوادث واألخبار:

یجدر بمحرر اإلعالن أن یكون متنبھاً لألحداث الجاریة التي تھم جمھور إعالنھ في الوقت الذي
ینشر فیھ، لعلھ یتخذ منھا مادة إلثارة اھتمام المستھلك المرتقب وإقناعھ بأھمیة السلعة أو الخدمة،

بأن یربط بین الحادثة أو الخبر وبین موضوع اإلعالن.
ومن أمثلة ذلك استغالل مناسبة إقامة سباق دولي للدرجات في جمھور مصر العربیة في اإلعالن
عن نوع من الدراجات المصنوعة محلیاً تكون قد أثبتت جدارة ومقدرة في ھذا السباق، واستغالل
إحدى مسابقات الجمال في اإلشارة إلى أن ملكة الجمال التي انتخبت كانت تستعمل نوعاً من كریم



الوجھ، وانتھاز فرصة الحرارة الشدیدة في أیام الصیف لإلعالن عن أن مستھلكي نوعاً معیناً من
المشروبات الغازیة لم یشعروا بذلك الحر، واستغالل حریق مثیر أو حادثة ھامة في اإلعالن عن

خدمة التأمین من الحریق والحوادث والسرقة.
ویجب أن یكون الربط بین الحادثة أو الخبر وبین السلعة أو الخدمة المعلن عنھا، ذا صفة مباشرة
حتى یؤتي اإلعالن أثره النفسي المأمول. فمن أمثلة الحوادث التي ال ترتبط بالسلعة المعلن عنھا،
ما تضمنتھ بعض اإلعالنات التي نشرت وقت إجراء االنتخابات، كان یرد في اإلعالن عن إحدى
السلع "مرشح یفوز بالتزكیة" إشارة إلى إقبال الجمھور على السلعة، أو "انتخب الجمھور سلعة
(كذا) باإلجماع". فإنھ بالرغم من أن مثل ھذه العبارات كان لھا أثر في إثارة اھتمام الجمھور بتلك
اإلعالنات، غیر أن ھذه اإلثارة كانت موقوتة بزمن قراءة اإلعالن أو االستماع إلیھ، ولم یمتد
أثرھا أبعد من ذلك لعدم ارتباط الخبر (االنتخابات) بالسلعة المعلن عنھا بأسباب مباشرة، األمر

الذي أدى إلى عدم تقبل تلك اإلعالنات.
3- صیغة المخاطبة:

في بعض الحاالت یفضل المحرر اإلعالن أن یضع رسالتھ التفصیلیة بحیث تكون على شكل
حدیث موجھ من المعلن إلى المستھلك یتعلق بالشئ المعلن عنھ أو یتناول تجارب المعلن
ومعلوماتھ التي یرغب في نقلھا إلى المستھلكین المرتقین. وفي مثل ھذه الحال، ینبغي أن یكون
ً وبعیداً عن التكلف، فیشبھ الحدیث العادي الذي یصل إلى القلب ألنھ یشبع حاجة الخطاب طبیعیا
عند المستھلك ویقدم لھ خدمة تفیده. كذلك یحسن أن یتجنب محرر اإلعالن التعمیم في الخطاب،
فال یوجھ الرسالة إلى مجموع القراء ولكن لكل قارئ (أو مستمع) بشخصھ، حتى یكون لذلك أثر
نفسي عند المخاطب الذي یجب أن یختصھ الغیر بالحدیث. فإن یقول محرر اإلعالن: "أنت" خیر

كثیراً من أن یقول: "أنتم".
ومن األمثلة التطبیقیة لھذا األسلوب أن یرد في اإلعالن "أننا نقدم لك األفضل... فال تبخل بزیارة
محالتنا لتختبر بنفسك جودة بضائعنا ورخص أسعارنا" و"أنت تبغي األمان... وصندوق التوفیر

ھو الضمان".
4- األسلوب الفكھ:

للفكاھة المستملحة أثر قوي على النفس حیث تظل عالقة بالذھن ویرویھا سامعھا أو قارئھا لغیره
استجابة لنزعة المشاركة الجماعیة عنده، فسرعان ما تنتشر ویذیع أمرھا. غیر أنھ یجب على
محرر اإلعالن الفكاھي أن یتجنب كل ما یقلل من قیم سلع الغیر، أو یسئ إلى بعض الناس كأن
ً من األدیان أو عادة متأصلة أو تقلیداً تعارف علیھ البعض بالنقد الجارح، مما یؤلم یتناول دینا

ھؤالء ویجعلھم یتخذون موقفاً عدائیاً تجاه السلعة أو المعلن.
ومن أملح الرسائل اإلعالنیة الفكاھیة، ما ورد في إعالن عن "أسبرو" بإحدى الصحف اإلنجلیزیة
حیث قال: "مارجریت لوكوود (وھي ممثلة إنجلیزیة شھیرة) تؤثر في القلب، أما أسبرو فال". وفي
ھذا المثال تالعب محرر اإلعالن بمعنى التأثر، فكان تأثیر الممثلة عاطفیاً وتأثیر اسبروا عضویاً
بمعنى أنھ ال یضر القلب. أما الفكاھة غیر المستحسنة، فمن أمثلتھا أن یرد في اإلعالن
كاریكاتیري عن نوع من السیارات ما یعرض بأغنیاء الحرب، أو التعریض بسكان جھة معینة
ً لنكتة إعالنیة، األمر الذي یؤتي أسوأ األثر على نفوسھم وال یتفق مع المثل واتخاذھم أساسا

األخالقیة القویمة.



5- المادة المتعلقة بالشخصیة الخاصة بالسلعة:
تتخذ بعض المنشآت التي تقوم بنشر إعالنات دوریة أو تعد حمالت إعالنیة منتظمة، شخصیات
خاصة بھا تظھر في كافة إعالناتھا. مثل "المصري أفندي" و"األستاذ عارف" وغیر ذلك. وفي
بعض الحاالت یبني محرر اإلعالن موضوع رسالتھ بحیث یكون على لسان ھذه الشخصیة،
فیتمیز بصفاتھا ویتفق مع خصائصھا واسمھا وطباعھا كما لو كانت شخصیة حقیقة تعبر عن

نفسھا ودخائل ذاتھا.
6- المادة المزكاة من شخصیة شھیرة:

یستخدم ھذه األسلوب إلقناع جمھور اإلعالن واإلعالن والتغلب على الشك الذي قد یطرأ على
ذھانھ نحو السلعة أو الخدمة المعلن عنھا. ولھذا األسلوب أثره القوي المباشر، وبخاصة إذا كان
الرأي المستشھد بھ منسوباً إلى أحد الفنیین أو األخصائیین من ذوي العالقة المباشرة بالشئ المعلن
عنھ. فالممثلة السینمائیة الشھیرة التي تزكي نوعاً من العطور، أو نوعاً من الصابون الذي ال یتلف
أنسجة الجوارب النسائیة أثناء غسلھا، تؤتي أثراً شدیداً على جمھور النساء الالئي ینظرن إلیھا

كنموذج من نماذج الجمال ومصدراً من مصادر الثقة فیما یتصل بأثر السلعة المعلن عنھا.
7- المادة التي تتخذ شلل التحریر الصحفي (أو اإلذاعي):

تتخذ ھذه المادة ھیئة األخبار أو المعلومات التي تقدمھا وسلة النشر لجمھورھا. ولكي تكون
الرسالة اإلعالنیة فعالة یحسن أال یكون اإلعالن ظاھراً فیھا، بل یفضل أن یكون مستتراً بین ثنایا
سطورھا، حتى یؤتي أثر الخبر أو التحقیق الصحفي اإلعالمي الذي ال ھدف فیھ إال إشباع حاجة

الجمھور إلى المعرفة.
ومن أمثلة المادة التي تتخذ شكل التحریر الصحفي، ما كانت تنشره شركة الملح والصودا على
شكل یومیات في الجرائد الیومیة، ویومیات شركة مصر للتأمین التي كانت تتناول نصائح
للجمھور حتى یحافظ على حیاتھ ومالھ، وما تنشره الصحف من إعالنات في المناسبات العامة
والخاصة كأخبار افتتاح المصانع أو المحالت، والتحقیقات الصحفیة التي توضح نشاط المنشآت

وتطور أعمالھا.
وتؤدي الرسالة اإلعالنیة التي تتخذ ھذا األسلوب، إلى تكوین عالقات طیبة للمعلن، أكثر مما

تحققھ من نتائج بیعیة مباشرة.
أنواع الرسائل اإلعالنیة:

یقسم خبراء اإلعالن الرسائل اإلعالنیة إلى أنواع مختلفة حسب طبیعة الھدف المطلوب تحقیقھ.
وبرغم صعوبة وضع حدود فاصلة بین تلك األنواع المختلفة وعدم القدرة على تحدید الفئة التي
تنتمي إلیھا رسالة معینة بدرجة عالیة من الدقة، إال أن ھناك فائدة من ھذا التقسیم حیث یصبح
كاتب الرسالة على درجة كافیة من العلم بأن ھناك نماذج وأسالیب مختلفة في صیاغة الرسالة

إلحداث تأثیرات متباینة في المستھلك([21]).
1- الرسالة التفسیریة:

والرسالة التفسیریة تعتمد على صیاغة المعلومات اإلعالنیة بشكل توضیحي أو تعلیمي یساعد
المستھلك على تبین مزایا السلعة وفوائدھا. مثال ذلك "أن المالیین من ربات البیوت یعتمدن على

مسحوق الغسیل... ألنھ أكثر المساحیق قدرة على تحقیق غسیل أبیض ناصع".



فالرسالة التفسیریة تعتمد على معلومات حقیقیة دون محاولة إلثارة القارئ بأسالیب عاطفیة أو
خیالیة. فالرسالة السابق ذكرھا یمكن إعادة صیاغتھا بأسلوب عاطفي كاآلتي "أكسبي قلب زوجك
بتوفیر بیاض ناصع في مالبسھ... وذلك باستعمال مسحوق الغسیل..." أو شئ من ھذا القبیل. أن
الرسالة التفسیریة تركز على إعطاء المستھلك أسباب واقعیة ومنطقیة لتبریر دعوتھ إلى استھالك
ماركة معینة. ففي ھذه الحالة ال تعتمد الرسالة على عبارات مثل "ھي األفضل" أو "ھي األحسن"

بل تحاول شرح أسباب تفضیل أو تمیز السلعة.
ولعل الرسائل التفسیریة تكون أفید في حاالت السلع والخدمات التي الزال الجمھور غیر مقتنع
بفوائدھا ومزایاھا مثل خدمات شركة السیاحة. شركات التأمین على الحیاة والحریق، اإلدخال وما
ً حیث تھدف الرسالة التفسیریة إلى توفیر المعلومات وتقدیمھا إلى ذلك أو السلع الجدیدة تماما

بطریقة تزیل تردد القارئ وتعمل على إقناعھ بفائدة السلعة أو الخدمة.
مثال ذلك رسالة إعالنیة عن فوائد التأمین العائلي الشاملي إذا تسرد الرسالة أنواع المزایا والفوائد
التي تشملھا البولیصة وتعدد األسباب التي من أجلھا یجب على القارئ المسارعة بشراء أحدى تلك

البوالص.
2- الرسالة الخفیفة:

قد یكون سبیل المعلن إلى نفس القارئ ھو رسالة إعالنیة تتمیز بالخفة بمعنى أنھا ال تحتوي على
بیانات ومعلومات جامدة صماء وال تخاطب العقل المدیر فقط وأنما تقدم للقارئ المعلومات
المطلوب في قالب فني لطیف وصیاغة فكریة تنفذ إلى القلوب قبل العقل. وخفة الرسالة ال تقتصر
على محاولة صبغھا بالطابع الفكاھي أو بالنكات فقط، بل قد یتوافر المعامل الفكاھي من طرافة

الفكرة وسالمة العرض واألسلوب.
ً من عوامل الضعف فیھا. ولعل نقص ھذه الصفة من اإلعالنات المصریة یعتبر عامالً أساسا
فالمالحظ أن الرسائل اإلعالنیة تتسم بطابع والخطورة رغم أن طبیعة السلعة المعلن عنھا في

أغلب األحیان تستدعي رسالة خفیفة ورشیقة.
ویالحظ أن الرسالة اإلعالنیة الخفیفة أصلح لترویج السلع االستھالكیة البسیطة رخیصة الثمن.
كذلك تكون الرسالة الخفیفة أكثر فاعلیة حین یرغب المعلن في إبراز عیوب ومساوئ بعض
الطرق القدیمة في نواحي االستھالك المختلفة مثل غسیل المالبس بالید (لترویج فكرة الغسالة
الكھربائیة)، أو استعمال مواقد الكیروسین في الطھي (لترویج فكرة مواقد البوتوجاز أو المواقد

الكھربائیة).
3- الرسالة اإلعالنیة الوصفیة:

قد یكون الھدف األساسي من الرسالة اإلعالنیة وصف السلعة وخصائصھا، كیفیة االستعمال، أو
االستخدامات المختلفة التي تصلح لھا مثل ذلك رسائل عن سائل "مصرول" الذي تنتجھ شركة
مصر للبترول وكیف تعدد الرسالة االستعماالت المختلفة التي یمكن اإلفادة فیھا من ھذا السائل.
وخطورة ھذا النوع من الرسائل اإلعالنیة أن الكاتب قد ینساق في اتجاه الوصف الذي یحیل
اإلعالن إلى نشرة تعلیمات أكثر منھ إعالن فني یحاول التأثیر على سلوك المستھلك وتغییر ھذا

السلوك في اتجاه محدد.
4- الشھادة:



وھذا األسلوب آخر من أسالیب صیاغة الرسائل اإلعالنیة. إذ یعتمد الكاتب على أقوال شخصیة
معروفة وفي وصف السلعة المراد الترویج لھا وذكر فوائدھا ومزایاھا. وفي ھذه الحالة فإن فاعلیة

اإلعالن تنبع من مدى قبول القراء لتلك الشخصیة ومدى استعدادھم باالقتناع بما یقول.
ومن أنواع الرسائل اإلعالنیة األخرى ما یأخذ شكل حوار بین أفراد مختلفین خاصة في مجال
اإلعالن بالرادیو أو التلیفزیون. والحوار اإلعالني في ھاتین الحالتین األخیرتین یضفي على
اإلعالن قدراً من الحركة والحیویة ویخلصھ من الرتابة التي یتصف بھا كثیر من اإلعالنات

المسموعة والمرئیة في مصر.
وفیما یلي بعض المالحظات العامة التي یحسن بكتاب الرسالة اإلعالنیة مراجعتھا قبل اعتماد

الصیغة النھائیة للرسالة:
1- ھل الرسالة مثیرة لالھتمام أم أنھا تسیر على وتیرة روتینیة وال تتمیز عن آالف غیرھا من

الرسائل اإلعالنیة.
2- ھل الرسالة محددة الھدف واضحة الغایة أم أنھا تتصف بالعمومیة وعدم التجدید؟

3- ھل تتصف الرسالة بالبساطة والوضوح أم ھي صعبة ومعقدة تتطلب جھداً في قراءتھا وفھم
محتویاتھا وما ترمي إلیھ من أھداف.

4- ھل تتمتع الرسالة اإلعالنیة بلھجة تدعو إلى التصدیق واالقتناع أم تبدو المغاالة واضحة في
كلماتھا؟

إن إعداد الرسالة اإلعالنیة ینطوي على ضرورة اتخاذ قرار ھام وھو اختیار وتحدید الدعوة
اإلعالنیة موضع التركیز. والدعوى اإلعالنیة ھي الفكرة األساسیة أو خط التفكیر الرئیسي التي
یرید كاتب اإلعالن أن یوجھھا إلى جمھور القراء أو المشاھدین. وھناك اختالفات أساسیة بین
أنواع الدعاوى اإلعالنیة. فھناك الدعاوى العاطفة والدعاوى الرشیدة. النوع األول یخاطب
عواطف القارئ ومشاعره وقد یعمد إلى المبالغة والمغاالة في وصف ما یعود على المستھلك من
مزایا ومنافع إذا استخدم السلعة المعلن عنھا كالجمال، التمیز والظھور وغیر ذلك. أما الدعوى
الرشیدة فھي التي تخاطب العقل وتمس نواحي رشیدة في تفكیر المستھلك حیث تركز على
انخفاض السعر، جودة السعر، احتماالت االستخدام الطویل، الخدمات المتاحة للمسئول من إصالح
وصیانة وغیر ذلك من الحقائق الموضوعیة. وبصفة عامة فإن الدعاوى العاطفیة أصلح في حالة

السلع الصناعیة والمستخدمین الصناعیین لألجزاء واآلالت والمعدات.
من ھذا العرض نستطیع أن نحدد وظیفة كاتب الرسالة اإلعالنیة في اآلتي:

1- عملیة بحث مستمر عن األفكار اإلعالنیة الجدیدة أي البحث عما یمكن قولھ في اإلعالن.
2- عملیة بحث مستمر عن أسالیب وطرق جدیدة للتعبیر عن تلك األفكار الجدیدة.

وال شك أن عملیة البحث عن أفكار إعالنیة جدیدة تعتبر من أصعب وأشق الواجبات في میدان
اإلعالن إذ تتوقف على براعة الفكرة وطرافتھا درجة النجاح الحقیقیة التي یمكن لإلعالن تحقیقھا.

وقد اقترح أحد الكتاب([22]) طریقة للتوصل إلى األفكار الجدیدة كما یلي:
1- استجمع المعلومات والبیانات األساسیة التي تتولد منھا األفكار الجدیدة. وفي محیط اإلعالن
فإن تلك المعلومات والبیانات ھي خصائص السلعة المعلن عنھا وممیزاتھا، وصفات وطبائع
ومحددات سلوك األفراد المحتمل أن یشتروا تلك السلعة باإلضافة إلى تلك البیانات والمعلومات
المحددة، فإن آالف األنواع األخرى من البیانات والمعلومات عن مختلف الموضوعات األخرى



تصلح لتكون بدایة تولید األفكار. والفكرة الجدیدة ما ھي إال تجمع عدة أنواع من المعلومات مع
بعضھا البعض لتنتج تكویناً لھ معنى جید.

2- أبدأ عملیة تفكیر وتحلیل في محاولة لفھم تلك المعلومات وتركیزھا في الذھن. استعرض تلك
المعلومات من زوایا متعددة وحاول اكتشاف عالقات جدیدة بین الحقائق التي تعرفھا. استمر في
ھذه العملیة بال توقف إلى أن تصل إلى أفكار نصف تامة أي لم تنضج بعد في ذھنك ولم تكتمل

مالمحھا.
3- في ھذه المرحلة یبدأ دور الالشعور والعقل الباطن، إذ یفضل أن یتوقف كاتب اإلعالن عن
التفكیر المنظم في المشكلة ویترك عقلھ الباطن یعمل على استكمال شكل الفكرة التي بدأ عقلھ
الواعي یصل إلیھا. وعادة تتم عملیة التفكیر الخالق تلك أثناء انشغال الفرد عن التفكیر في المشكلة
التي تواجھھ. قد یكون في إحدى دور السینما لیشاھد فیلماً أو أثناء قراءة قصة خفیفة نجد أن الفكرة

قد ھبطت علیھ فجأة.
4- وھنا یبدأ الفرد في تھذیب الفكرة وتعدیلھا وتطویرھا إلى أن یصل بھا إلى المستوى الالئق

الذي ینتج األثر المطلوب.
ومن األسالیب التي یتبعھا بعض خبراء اإلعالن حین أعداد الرسالة اإلعالنیة أسلوب "مسرح
الرسالة" وھذا األسلوب ینطوي على محاولة للتأكد من أن كل عناصر الرسالة الفعالة قد أخذت في

االعتبار وھي:
1- الدعوى األساسیة: عبارة قصیرة وواضحة عن الفكرة األساسیة المطلوب ترویجھا في

اإلعالن.
2- الجمھور الموجھ إلیھ اإلعالن: تحدید قاطع لنوع المستھلك الذي یھدف المعلن إلى الوصول

إلیھ.
3- أسلوب التنفیذ: وصف أسلوب الكتابة الذي سوف یستخدم للتعبیر عن الدعوى اإلعالنیة.

4- الخصائص األساسیة للسلعة التي یجب ذكرھا في اإلعالن مرتبة حسب أھمیتھا النسبیة من
وجھة نظر المستھلك.



سابعا:- تنفیذ الحملة اإلعالنیة

العناوین الفرعیة:
العناوین الفرعیة ھي رؤوس الموضوعات التي تتكون منھا فقرات الرسالة التفصیلیة لإلعالن
المطبوع، وبخاصة إذا كانت تلك الرسالة طویلة. والمھمة األساسیة للعنوانین الفرعیة، ھي

مساعدة القارئ على فھم الفكرة العامة لإلعالن والعناصر التي یقوم علیھا.
والتصمیم الجید الذي تكتمل عناصره، ھو الذي یحقق التأثیرات اآلتیة عند قارئھ:

1- تكوین فكرة سریعة عن موضوع اإلعالن عن طریق العنوان الرئیسي.
2- تأكید ھذه الفكرة أو توضیحھا بواسطة الصورة أو الرسم.

3- شرح الفكرة شرحاً كامالً بواسطة العناوین الفرعیة.
4- شرح الموضوع شرحاً كامالً ووافیاً عن طریق فقرات الرسالة التفصیلیة.

ولكي تقوم العناوین الفرعیة بمھمتھا الموكولة إلیھا، یشترط أن تتوفر فیھا ثالثة شروط ھي:
ً من 1- أن یكون لكل منھا معنى مرتبط بفكرة اإلعالن، ویضیف إلى العنوان الرئیسي شیئا

التوضیح الذي یھتم القارئ بأن یلم بھ.
2- أن تعمل على تقسیم الرسالة التفصیلیة إلى فقرات، فتساعد على سرعة الفھم وھضم المعنى،

باإلضافة إلى جمال التنسیق.
3- أن یترتب الالحق منھا على ما سبقھ من عناوین، بمعنى أنھ إذا جمعنا العناوین وراء بعضھا،

أدى ذلك إلى تكوین معنى متكامل مختصر لموضوع اإلعالن المنشور.
والعناوین الفرعیة، فضالً عن أنھا تقسم الموضوع وتساعد على سرعة إدراكھ، تحقق غرضاً آخر
ھو زیادة فرص إثارة االھتمام. فإذا احتوى اإلعالن مثالً على ثالثة عناوین فرعیة، فإن ذلك یتیح
ثالث فرص إلثارة االھتمام، باإلضافة إلى ما یثیره العنوان الرئیسي والرسم أو الصورة – وعلى
ذلك فإذا لم یؤد أحد تلك العناوین وظیفة إثارة االھتمام بكفاءة، كان من المحتمل أن یقوم أحد

العناوین األخرى بتلك الوظیفة.
ویمكن تشبیھ أھمیة العناوین الفرعیة في اإلعالن المطبوع، بالفھرست الذي یحتوي علیھ الكتاب.
فإن الراغب في االطالع على الكتاب یثار اھتمامھ األولي بھ عندما یقع بصره على عنوانھ، فإذا
أثیر ھذا االھتمام مبدئیاً، فإنھ یقوم بتصفحھ أو االطالع على قائمة محتویاتھ (الفھرست) حتى إذا
ما وجد من بین أبوابھ ما یھمھ بوجھ خاص، اشترى ذلك الكتاب. فالعناوین الفرعیة في اإلعالن

تقوم مقام الفھرست في الكتاب.
وعند تألیف العناوین الفرعیة، یجب أن یالحظ محرر اإلعالن كافة القواعد التي أشرنا إلیھا فیما
یتعلق بالعنوان الرئیسي، من استخدام للمحسنات اللفظیة ما أمكن، واإلشارة إلى اسم السلعة، وعدم
التكلف في الصیاغة، واستخدام أقل عدد من الكلمات المعبرة...إلخ، وبشرط أن یكون العنوان

الفرعي موضحاً لطبیعة الفقرة التي تلیھ.
وظائف العنوان:

1- لعل الوظیفة األولى للعنوان في اإلعالن، ھي إحداث تأثیر سریع ومباشر وفي بعض األحیان
قد یتوقع أن یؤدي العنوان ھذه الوظیفة منفرداً، ولكن في أغلب األحیان فإن كفاءة العنوان وفاعلیتھ



قد یتوقف على درجة التناسق بینھ وبین عناصر اإلعالن األخرى من صور ورسوم ورسالة
إعالنیة، فالعنوان الذي یطالع القارئ في صدر الصفحة األولى من جریدة الصباح كاآلتي:

"أرقام الشھادات الفائزة في سحب أكتوبر"
البد أن ینتج أثراً سریعاً ومباشراً حیث یقدم للقارئ مكافأة خاصة.

2- الوظیفة الثانیة للعنوان ھي اجتذاب المستھلكین المحتملین للسلعة موضع اإلعالن، مثالً العنوان
الذي یقول:

"إلى طلبة الجامعات... "
سوف یلفت نظر طلبة الجامعات قبل غیرھم من القراء األمر الذي یزید من فاعلیة اإلعالن.

3- كذلك فإن العنوان یساعد على تركیز اھتمام القارئ على أھم األفكار الواردة في اإلعالن حیث
یقود القارئ إلى تبین مواضع التركیز في اإلعالن.

وال شك أن كلمات العنوان تعتبر من أھم اإلشارات التي یستطیع مصمم اإلعالن االعتماد علیھا
في تحقیق ھدفھ من التأثیر على المستھلكین، وینبغي أن نشیر إلى أنھ برغم أھمیة العناوین في
اإلعالن إال أنھ لیس ھناك ما یحتم ضرورة استخدامھا في كل حالة. أن تحدید العناصر التي تدخل
في اإلعالن یتوقف على عدة عوامل تتعلق بطبیعة السلعة ونوع المستھلك والوسیلة اإلعالنیة
المستخدمة وما إلى ذلك. أي أن مصمم اإلعالن ینظر إلى كل حالة على حدة وال یوجد مبرر

إلیجاد قواعد عامة یمكن تطبیقھا في كل حالة.
ومن الصفات األساسیة في العنوان الجذاب أنھ یحتوي على وعد المستھلك بمنفعة أو مكافأة معینة
فالعنوان الذي یشیر إلى الوفر في اإلنفاق نتیجة استخدام السلعة المعلن عنھا وسواء كان الوعد
ً في نفس القارئ بالمكافأة أو الربح للمستھلك مباشراً أو غیر مباشر إال أنھ یحدث تأثیراً مناسبا
باستمرار. ویھمنا أن نبرز اآلن حقیقة تتعلق بطبیعة المستھلك حیث یتعرض إلعالنات مختلفة، إذ
أنھ یمیل إلى اختیار تلك اإلعالنات التي توضح لھ إمكانیة إشباع حاجاتھ أو تبرز المنافع التي قد
یحصل علیھا من استخدام ماركة معینة وعلى ھذا األساس تعتبر دراسة نفسیة المستھلك وحاجاتھ
المختلفة التي یسعى إلى إشباعھا ضروریة الختیار العناوین المناسبة التي ترتبط بأشیاء أو أفكار

یھتم بھا القارئ أو المشاھد.
أنواع العناوین:

تختلف أنواع العناوین التي یمكن استخدامھا في اإلعالن بحسب اختالف الھدف أو النتیجة
المطلوب تحقیقھا من خاللھ. ویمكن تقسیم العناوین إلى األقسام أو األنواع التالیة:

1- العنوان المبشار:
العنوان المباشر لھ طبیعة إخباریة بحیث قد یقلل من اھتمام القارئ بقراءة تفاصیل اإلعالن، مثالً
العنوان التالي "جمیع ماركات الرادیو العالمیة بتخفیض 30%" یغني القارئ عن متابعة قراءة

تفاصیل اإلعالن حیث تتضمن أھم المعلومات التي قد تثیر اھتمام المستھلك المحتمل.
وحین استخدام أسلوب العنوان المباشر فإن مصمم اإلعالن یصبح علیھ مواجھة مشكلة االختیار
بین تضمین العنوان أھم المعلومات واالستغناء بذلك عن الرسالة اإلعالنیة ذاتھا، أو االقتصار في
العنوان على بعض المعلومات الھامة ثم یتبعھ بالرسالة اإلعالنیة مباشرة. في المثال السابق قد

یكون البدیل ھو اآلتي:



"جمیع ماركات الرادیو العالمیة"
"تستطیع أن تحصل على الرادیو الذي تفضلھ بخصم یصل"

"إلى 30% من األسعار السائدة في محالت رادیو"
"الجمھوریة خالل شھر أكتوبر الحالي"

وإذا احتوى العنوان المباشر على عنصر مفاجئة فإنھ یثیر فضول القارئ واھتمامھ بقراءة اإلعالن
ویتحقق ھذا بجعل العنوان یحتوي على صفات غیر معتادة أو غیر متوقعة بالنسبة للسلعة موضع
اإلعالن مثال ذلك العنوان الذي ابتكرتھ إحدى شركات البترول في اإلعالن عن بنزین السیارات

الذي تنتجھ و كان یحتوي:
"ضع نمراً في خزان سیارتك"

وقد ساعد على تأكید فكرة العنوان وضع صورة نمر أو قط كبیر فوق سیارة والمقصود من
العنوان طبعاً إلى جانب إثارة فضول القارئ توصیل فكرة أن ھذا النوع من البنزین یحقق كفاءة

عالیة في االستخدام كما لن كان نمراً یحرك السیارة.
2- العنوان غیر المباشر:

العنوان غیر المباشر یقتصر على تحقیق ھدف أساسي ھو جعل القارئ یقرأ اإلعالن كلھ. ویعمد
العنوان غیر المباشر إلى تفادي ذكر حقائق أو معلومات مباشرة عن السلعة موضع اإلعالن. مثال
ذلك اإلعالن عن ماركة من ساعة الید للرجال وقد تصدره عنوان یقول "الرجال یفضلون
الشقراوات" ثم یتبع ذلك عنوان جانبي یقول "الشقراوات یفضلن الرجل الذي یستخدم ساعة ..."
في ھذه الحالة فإن العنوان الرئیسي یتصف بأنھ غیر مباشر بمعنى أنھ ال یحتوي على أي شئ

یتعلق بساعات الید للرجال وبالتالي فھو یثیر القارئ لمتابعة القراءة حتى یفھم حقیقة الموضوع.
3- العنوان الصحفي:

في بعض األحیان قد یلجأ كاتب اإلعالن إلى استخدام أسلوب العناوین الصحفیة في تقدیم
المعلومات عن السلعة المعلن عنھا. كأن یذكر العنوان.

"أخبار ھامة ألصحاب السیارات" أو
"استمرار فرصة األوكازیون لمدة أسبوع آخر" وھكذا.

والعنوان الصحفي یتمیز باالختصار وبكونھ یحتوي معلومات مباشرة وأساسیة ویھدف إلى تحقیق
تأثیر سریع.

4- العنوان االستفھامي:
قد یتخذ العنوان صفة السؤال بھدف إثارة اھتمام القارئ للتعرف على اإلجابة مثالً العنوان الذي
یقول (كیف تصبح ملیونیراً) أو (كیف تتعلم اإلنجلیزیة في ستة أشھر؟) أو (كیف تحصل على
أثاث شقة كاملة بثالثة جنیھات في الشھر؟) كلھا أمثلة لمحاولة إثارة اھتمام القارئ وإغرائھ على

قراءة اإلعالن بأكملھ.
5- العنوان اآلمر:

في ھذا النوع من العناوین یلتزم مصمم اإلعالن بصیغة األمر في توجیھ المعلومات إلى القارئ أو
المشاھد، مثال ذلك العنوان التالي: "كن حذراً أثناء القیادة" أو "اشتر الیوم ثالجة كھربائیة وادفع
بعد شھر" أو "ادفع نصف الربع والباقي على سنة وربع" وغیر ذلك من الصیغ اآلمرة التي قد



تأخذ طابعاً مباشراً كاألمثلة السابقة أو طابع غیر مباشر مثل العنوان التالي: "ال تكرر نفس الخطأ،
واشتر بولیصة تأمین ضد الحریق".

ومن الموضوعات المتعلقة بفنیة العنوان تقریر مدى طولھ ولیس ھناك قاعدة واحدة في ھذا الشأن،
بل أن القاعدة الوحیدة ھي أن العنوان ینبغي أن یحتوي على الكلمات التي تحقق ھدف اإلعالن

فقط.
ممیزات العنوان الفعال:

1- یجب أن یساعد العنوان على جذب االنتباه وإحداث وقع مباشر على القارئ.
2- یجب أن یحتوي العنوان على كلمات أو إشارات معینة تعمل على جذب انتباه فئة المستھلكین

المحتملین للسلعة من بین القراء العدیدین لإلعالن.
3- من المفضل أن یتضمن العنوان ذكر للمنافع أو الفوائد التي تعود على المستھلك من استخدام

السلعة المعلن عنھا.
4- یجب مراعاة الدقة في اختیار كلمات العنوان ودراسة التأثیر المتوقع لكل كلمة منھا.

5- كلما كان العنوان سھالً وقابالً للفھم السریع. كلما كان تأثیره أشد وأوقع.
6- یجب التنسیق بین العنوان وباقي العناصر األخرى في اإلعالن كالصور والرسوم والرسالة

اإلعالنیة بحیث یكمل كل منھا اآلخر.
وعلى الرغم من أن استخدام العنوان یتركز أساساً في اإلعالنات المطبعة التي تنشر في الصحف
والمجالت واإلعالن بالبرید، إال أن ھناك مجال الستخدام العناوین في أنواع أخرى من اإلعالنات
خاصة في اإلعالن التلیفزیوني فالمشاھد إلعالنات التلیفزیون خاصة التي یمولھا تجار التجزئة
وأصحاب األعمال الصغیرة یجد أنھا ال تزید عن كونھا عن ذات اإلعالن الصحفي ولكن
معروض على شاشة التلیفزیون. وحتى في حالة اإلعالنات المتحركة التي تعتمد على فكرة أو
ً أما قبل عرض ً ھاما قصة سینمائیة یمثلھا أفراد أو رسوم متحركة فال زال العنوان یمثل مكانا

األحداث أو بعدھا.
والعنوان في اإلعالن التلیفزیوني یحق األھداف التالیة:

ً ً وقتا 1- اإلسھام في توضیح األفكار اإلعالنیة المطلوبة التي قد یتطلب توفیرھا تمثیالً أو كالما
أطول مما یتحملھ المعلن.

2- اإلسھام في تعلم االسم التجاري أو الشعار الذي تباع تحتھ السلعة مثال ذلك "شركة مصر
للتأمین – حصن األمان".

3- تلخیص األفكار اإلعالنیة التي وردت في سیاق اإلعالن التمثیلي.
السعر:

إن احتواء اإلعالن على سعر بیع السلعة، قد یكون ضروریاً في بعض الحاالت، وغیر ضروري
ً لقناة التسویق التي یخدمھا، كأن یكون في حاالت أخرى. ویتوقف األمر على نوع اإلعالن وفقا
ً ً أو بائعا ً أو صناعیا ً أو تجاریا ً إلى المستھلك النھائي) أو مھنیا ً (أي موجھا ً أو محلیا ً أھلیا إعالنا

بالبرید، وذلك وفقاً لما أشرنا إلیھ فیما قبل.
ففیما یتعلق باإلعالن الموجھ إلى المستھلك النھائي، یتوقف ذكر السعر على طبیعة السلعة أو
الخدمة المعلن عنھا وخصائص مستھلكیھا فإن كانت السلعة جدیدة على الجمھور – أي في مرحلة



الریادة – وكان اإلعالن یھدف إلى تعلیم الجمھور ومده بمعلومات عن السلعة وما یمكن أن تحققھ
للمستھلك المرتقب من منافع.

وفي العادة یرد السعر في الجزء األسفل من اإلعالن، أو في أواخره، بعد أن یكون قد تم إقناع
المستھلك المرتقب بالعرض الذي یقدمھ المعلن، بناء على عوامل التفضیل واإلغراء التي تسوقھا
الرسالة التفصیلیة لإلعالن. غیر أنھ في بعض األحیان یحسن أن یرد السعر ضمن العنوان
الرئیسي، ذلك إذا كان الثمن ھو عامل اإلرغاء األول للسلعة أو الخدمة المباعة. ومن أمثلة ذلك ما
ورد في بعض اإلعالنات مثل: "ادفع ثمانیة قروش بدالً من عشرة" في اإلعالن عن تخفیض
أسعار نابلسي شاھین، و"اشتر منزالً بثالثین جنیھاً" في اإلعالن عن بیع الوحدات السكنیة بأقساط
شھریة، و"أسعد طفلك بقرشین" في اإلعالن عن وثیقة التأمین على األطفال بقسط شھري قدره

60 قرشاً.
وفي النھایة ینبغي – إذا تقرر أن یحتوي اإلعالن على السعر – أن یكون ذلك السعر بمثابة عامل
اإلرغاء االقتصادي، دو أن یثیر في نفوس المستھلكین المرتقبین أي أثر سئ ینعكس على جودة

السلعة أو مكانتھا، مع مراعاة استعدادات الجمھور الذي سوف یستھلك السلعة.
ً بواصفات ھذا وفیما یتعلق باإلعالن المھني أو التجاري أو الصناعي، فإن ذكر السعر مقرونا
السلعة، أمر على جانب كبیر من األھمیة، حیث أن صاحب المھنة الذي ینصح غیره باستخدامھا،
ینبغي لھ أن یقدم النصیحة وھو عالم بقدرة المستھلك على شراء السلعة، حتى تكون تلك النصیحة
فعالة وقابلة للتنفیذ. كذلك فإن التاجر أو الصانع یشتري بوازع عقلي رشید، والسعر ھو أحد
العوامل الھامة التي أخذھا في اعتباره عندما یفاضل بین ما ھو معروض علیھ من سلع. ونادراً ما
ً قد اشترى سلعة صناعیة أو سلعة أعمال، استجابة لدافع عاطفي مثلما ھو نجد تاجراً أو صانعا

الحال عند المستھلك النھائي.
االسم التجاري والعنوان:

من الضروري أن یحتوي اإلعالن على االسم التجاري للمعلن أو للسلعة أو كلیھما إذا كان أحدھما
أو كالھمھا ھو موضوع اإلعالن. فاإلعالن األھلي الذي ینشر على الصعید القومي، یتعلق في
العادة بالسلعة أو الخدمة التي یروج لھا المعلن. وحینئذ یكون اسم السلعة أكثر أھمیة من اسم
المعلن ذاتھ. ومن ذلك فال بأس من ذكر اسم المعلن في اإلعالن األھلي إذا كان في ذلك ما یضفي
على السلعة قوة تستمدھا من شھرة ذلك المعلن. أما فیما یتصل باإلعالن المحلي – أو إعالن
التجزئة، فإنھ یرشد المستھلكین إلى المتاجر التي یمكن أن تشتري منھا السلعة المعلن عنھا، وعلى

ذلك ینبغي أن یرد اسم المتجر في اإلعالن.
أما فیما یتصل بالعنوان، فإن أھمیتھ كعنصر من عناصر اإلعالن تتوقف على مدى احتیاج
المستھلك المرتقب إلى معرفتھ، وعلى قدرتھ على تلك المعرفة عند اطالعھ على وسیلة النشر التي
تحمل اإلعالن. فاإلعالن المطبوع یتیح الفرصة لكتابة االسم والعنوان ورقم التلیفون والعنوان
البرقي وما إلى ذلك من التفصیالت، إذ اقتضى األمر أن یجري المستھلك المرتقب اتصاالً
بالمعلن. أما اإلعالن السمعي فإنھ یستمع إلیھ للحظة قصیرة، وال یمكن أن نتصور سامعھ مستعداً
ً بورقة وقلم لیدون اسم المعلن وعنوانھ وكیفیة االتصال بھ. لھذا فإن من األفضل أال یرد دائما
عنوان المعلن بالتفصیل في اإلعالن المذاع، ومن المؤسف أن نجد الكثیر من اإلعالنات المذاعة



في مصر بالرادیو أو التلیفزیون، تشمل العناوین التفصیلیة للمعلنین كأرقام تلیفوناتھم وعناوینھم
البرقیة!

ھذا، وقد یطلب إلى مصمم اإلعالن أو محرره أن یضع أسماء تجاریة للمنتجات أو للمنشآت. من
أجل ذلك ینبغي أن یلم فنان اإلعالن بكیفیة تألیف األسماء التجاریة.

كیفیة تألیف األسماء التجاریة:
أن القواعد التي تتبع في تألیف األسماء التجاریة للسلع أو المنشآت، واحدة في مضمونھا. ومن

الشروط التي یلزم أن تتوفر في االسم التجاري ما یلي:
1- أن یكون سھل التعلق بالذاكرة.

2- أن یكون بسیطاً في تكوینھ، بعیداً عن التعقید اللفظي.
3- أن یكون سھل الفھم ذا مدلول معین مفھوم.

4- أال یكون قابالً للفھم على غیر ما ھو مقصود بھ.
5- أن یكون سھل النطق وحسن الوقع على األذن.

6- أن یكون متفقاً مع قانون البیانات والعالمات التجاریة.
ویقاس نجاح االسم التجاري بقدر ما یترك من أثر في نفوس المستھلكین. فاالسم الجید ھو الذي
یعلق بذاكرة قارئھ أو سامعھ أطول فترة ممكنة، حتى إذا نشأت حاجتھ إلى نوع السلعة،ورد اسمھا

على خاطره.
والبساطة في تكوین االسم التجاري تقتضي أال یحتوي على ألفاظ معقدة أو حروف ثقیلة في
نطقھا، وبخاصة إذا وردت قریبة من بعضھا، األمر الذي یجعلھا صعبة النطق أو غیر مستساغة

عند سمعھا.
كذلك ینبغي أن یتجنب مؤلف االسم التجاري، األلفاظ التي تحمل لبساً في المعنى إذا قرئت بتشكیل
مختلف (مثل كلمتي علم وعلم)، وبخاصة إذا كانت بعض المعاني التي تعبر عنھا تلك األلفاظ سیئة

في مدلوالتھا، حتى ال ترتبط تلك الداللة السیئة بالسلعة فتضر بھا عند تسویقھا.
وفضالً عن ذلك یجب اال یكون في االسم التجاري ما یحدث خلطاً مع اسم تجاري آخر في أذھان
المستھلكین، كما أنھ ال یجوز – أخالقیاً – أن یكون االسم عبارة عن تحریف السم صنف آخر من
السلعة یمیزھا عند مستھلكیھا. ومن أمثلة ذلك من منتجات سوریا ألحد أصناف المنظفات
ً لتصمیم "تاید" وھو ً تماما الصناعیة أسماه "رید" وجعل تصمیمھ على علبة المسحوق مشابھا
صنف شھیر كان موجواً بالسوق في ذلك الوقت، وال شك أن لغتنا غنیة باأللفاظ القویة والموسیقیة

المعبرة، ال حاجة لنا إلى التقلید ما دام االبتكار أمراً مقدوراً علیھ.
فتكوین اسم تجاري جدید، ال یخرج عن أن یكون ابتكاراً. واالبتكار یحتاج إلى الدراسة والبحث
الدقیق القائم على ما یمكن جمعھ من معلومات واسعة عن السلعة، كطبیعتھا وتكوینھا وآثارھا
ومنافعھا ومكان إنتاجھا...إلخ، وبناء على ذلك یختار مؤلف االسم المعاني الھامة التي یلزم التعبیر
عنھا، ثم یختار األلفاظ الدالة على تلك المعاني، أو یركبھا من حروف أو مقاطع من الكلمات

المتصلة بالمعنى الذي یقصده.
فمن أجل ابتكار اسم جدید إلحدى السلع، یقوم المؤلف باإلجابة على األسئلة اآلتیة:

1- ما ھي الصفات الممیزة لطبیعة السلعة أو آثارھا؟



2- ھل توجد أفكار تتعلق بموطن إنتاجھا أو تاریخھا أو اسم منتجھا أو مخترعھا أو أشھر
المستھلكین لھا؟

3- ما ھي المعاني التي یحسن أن یدل علیھا االسم من بین المعلومات التي سبق جمعھا.
4- ما ھي الكلمات المعبرة عن كل معنى من تلك المعاني؟

5- ھل یمكن إدماج بعض من ھذه الكلمات مع بعضھا بحیث تعب رعن معنى أفضل.
وبتدوین األسماء المقترحة، یقوم المصمم بالتعمق ي دراسة كل منھا، ویختصرھا إلى أقل عدد
ممكن، ثم یعرضھا على عینة من المستھلكین المرتقبین للسلعة لكي یتبین مدى تقبلھم لھا ورأي كل
منھم فیھا، لیخرج من ذلك باالسم المالئم الذي یناسب السلعة ویترك األثر الطیب عند المستھلكین.
وفي العادة یتكون اسم السلعة من ألفاظ محورة من اسم النوع العام لھا، أو من طبیعة تكوینھا أو

آثارھا أو منافعھا أو اسم منتجھا أو مكان إنتاجھا. ومن أمثلة األسماء الشھیرة ما یلي:
إیدیال: یعبر عن معنى الجودة واإلتقان المستمد من الكلمة األفرنكیة األصل.

قھا: اسم مكان اإلنتاج، اتخذ كاسم تجاري للمعلبات المنتجة في المصانع المقامة في تلك البلدة.
فورد: اسم صاحب المنشأة المنتجة لھذا الصنف من السیارات.

كولدیر: اسم آالت لتكییف الھواء، یعبر عن معنى الھواء البارد في األصل اإلنجلیزي للكلمتین
اللتین تكون منھما االسم.

بالمولیف: اسم صابون، اندمجت فیھ كلمتان انجلیزیتان، ھما (بالم) أي النخیل، و(أولیف) أي
الزیتون، حیث أن المادتین الرئیسیتین في صناعة ھذا الصنف ھما زیت النخیل وزیت الزیتون.

نباتین: مشتق من النبات الذي تستخرج منھ الزیوت المستخدمة في إنتاج ھذا النوع من المسلى
الصناعي.

اسبیرون: تحریف لكلمة (إسبرین)، وھو االسم العام لنوع السلعة.
كوكاكوال: یجمع بین كلمتي (كوكا)، و(كوال) وھما المادتان اللتان یتكون منھما ھذا اللمشروب.

سترو: تحریف لمعنى اللیمون بالفرنسیة، حیث یستخدم اللیمون الطازج في إنتاج ھذا المشروب
الغازي.

إیركنج: اسم صنف من الرادیو، یعبر عن أنھ (ملك الھواء) باللغة اإلنجلیزیة.
لوكس: صفة أضیفت على صنف من الصابون لتكون انطباعاً راقیاً عند من یستعملھ.

ریف دامور: أي (حلم الحلب) باللغة الفرنسیة، وھو الخیال المنبعث من استعمال ھذا الصنف من
العطور.

ومن أمثلة األسماء التجاریة الضعیفة، ما یكون مركباً من عدد كثیر من الكلمات مما یصعب نطقھ،
مثل "صابون حسن نمر الحقیقي"، وما یتكون من حروف ثقیلة في نقطھا مثل "غازوزة القیعي".

أما فیما یتعلق بتألیف األسماء التجاریة للمنشآت، فإن مما یعین مؤلف االسم التجاري على ابتكار
اسم مناسب، أن یدرس تخصص المنشأة ونشاطھا وتاریخھا والسلع التي تنتجھا أ و تتجر فیھا
واألسلوب الفرید الذي یمیز معامالتھا.. إلى غیر ذلك من األمور، حتى یحصل على أكبر قدر من

البیانات التي تمكنھ من تألیف االسم المعبر عنھا.
وإلى جانب االسم التجاري الرسمي، تتخذ بعض المنشآت أسماء مختصرة تمیزھا ویسھل نطقھا
وتعبر ھي األخرى عن طبیعة المنشأة أو نوع نشاطھا. وقد تكون تلك األسماء المختصرة مكونة



من الحروف األولى للكلمات التي یتكون منھا االسم الرسمي، أو من مقاطع تلك الكلمات. ومن
أمثلة األسماء المختصرة للمنشآت ما یلي:

تریدكو: یتكون من بعض مقاطع كلمات االسم األصل وھو
.The Egyptian Trading Co

ستیلكو: وھو مستمد من الصلب الذي یمثل نشاط المنشأة.
كیما: یدل على طبیعة المنشأة التي تعمل في حقل اإلنتاج الكیمیائي.

Arab :أراك: الحروف األولى للكلمات التي تتكون منھا الترجمة اإلنجلیزیة السم المنشأة األصلي
.Research and Administration Center

ومما ھو جدیر بالذكر أن مؤلف ھذا االسم كان واسع الخیال، فربط بین ھذه الحروف المستمدة من
الترجمة اإلنجلیزیة لالسم، مع المعنى الذي تتعلق بھ في اللغة العربیة وھو "الرؤیة"، فاتخذ عالمة
تجاریة للمنشأة على شكل عین، رمزاً لصدق الرؤیة، وھو األساس الذي تقوم علیھ البحوث التي

تنشط فیھا تلك المنشأة.
ھذا، وال یغرب عن بالنا أن االسم التجاري ھو عامل التمییز الوحید للمنشآت، كما أنھ الممیز
األساسي للسلع، لھذا یجب أن تبذل العنایة الكافیة في تألیفھ، فال یعتمد في ذلك على رأي یرد عفو
الخاطر أو فكرة فجة غیر مدروسة بعنایة. فإن تغییر االسم بعد أن یستقر أمره ویذیع، أمر عسیر
وینبغي التفكیر العمیق فیھ، لما قد یحدثھ من أثر سئ على سمعة السلعة أو المنشأة، ویعرضھا إلى

مخاطر ال قبل لھا بمواجھتھا.
العالمة التجاریة:

أن العالمة التجاریة ھي األخرى من عوامل تمییز السلعة أو المنشأة، ولكنھا تتخذ شكالً مرسوماً،
بخالف األمر مع االسم التجاري المنطوق. وتتخذ العالمة التجاریة أشكاالً مختلفة، فقد تكون: على
ً لحروف االسم التجاري المختصر، أو شكل ً زخرفیا صورة میدالیة، أو شكالً ھندسیاً، أو تكوینا
نوع من الشجر أو الثمر أو الطیر أو الحیوان، أو شكل السلعة ذاتھا، أو شكالً رمزیاً، أو مجرد

ألوان ذات تكوین معین، أو غیر ذلك.
وفضالً عن ذلك، فإن العالمة التجاریة تحمي السلعة أو المنشأة من التقلید، ویحكمھا قانون
العالمات والبیانات التجاریة، حیث یتیسر تسجیلھا وإشھارھا، لضمان عدم استخدام الغیر لھا أو

تقلیدھا.
ومما یشترط في العالمة التجاریة الجیدة، أن تكون جمیلة في شكلھا، بسیطة في تصمیمھا بحیث
یفھم المعنى الذي تعبر عنھ بسھولة، فیعي الجمھور شكلھا ویحفظھ في مخیلتھ، كذلك یحسن أن
تكون العالمة معبرة عن معنى معین یرتبط بنشاط المنتج أو بالسلعة التي تصمم لھا العالمة، وأن
تكون متمیزة عن غیرھا من العالمات تمییزاً واضحاً، وبخاصة عن تلك التي تمیز المنافسین أو

السلع المنافسة.
ومن أمثلة العالمات الجیدة، شكل القوقعة الذي یمیز اسم شركة شل، والحروف الذي یتكون منھا
اسم بایر باللغة األفرنكیة ویتخذ شكل الصلیب، وحصن األمان لشركة مصر للتأمین، والدوائر
الثالث المتداخلة التي تمیز الجمعیة التعاونیة للبترول، والفیل الواقف بقدمھ على كرسي – لكرسي

العفي، وحرفي المیم والحاء بشكل زخرفي للمصانع الحربیة... واألمثلة على ذلك كثیرة.



ونظراً ألن الغرض من العالمة التجاریة لیس مجرد أن تتضمن اإلعالنات فحسب، ولكن تستخدم
في كافة المطبوعات التي یعدھا صاحبھا، وتظھر على الھدایا التذكاریة التي یقدمھا لعمالئھ، وعلى
األغلفة واللعب. وما إلیھا. لھذا یجب أن یراعي الفنان عند تصمیمھا، أن تكون صالحة للطبع على
أصناف الورق المختلفة وبوسائل الطباعة المتعددة، وأن تكون قابلة للحفر على الخشب أو الصفیح
أو الطبع على القماش أو الضغط على الجلد أو الحفر على اآلنیة التي تعبأ فیھا... إلخ، وذلك بأن
یحذف الفنان من رسمھا كل الخطوط الزائدة أو المعقدة أو الدقیقة التي تعیق استخدامھا أو تسئ

إلى شكلھا عند نقلھا على أي من تلك المواد بأیة طریقة من طرق النقل.
الكوبون:

الكوبون ھو عبارة عن مساحة من اإلعالن المطبوع یخصصھا المعلن لكي یمألھا القارئ – الذي
یھتم بموضوع اإلعالن – ببعض البیانات أو لیجیب فیھا على بعض األسئلة، ثم یفصلھا عن
اإلعالن ویرسلھا إلى المعلن لكي یحصل – نتیجة لذلك – على شئ ما، قد یكون: عینة مجانیة من

السلعة، أو كتاباً توضیحیاً عنھا أو تخفیضاً في ثمنھا، أو تیسیراً في الدفع، أو ما إلى ذلك.
المزایا التي یحققھا الكوبون:

من اآلثار التي یحققھا الكوبون – إذا احتوى علیھ اإلعالن – ما یلي:
1- إنھ یلفت النظر إلى اإلعالن، حیث أن منظر الكوبون یكون غیر مألوف إذا تضمنھ إعالن،

فیتمیز بذلك عن باقي اإلعالنات القریبة منھ.
2- یكون الكوبون قوي األثر في جذب االنتباه، وبخاصة إذا اتخذ شكالً ھندسیاً مخالفاً للشكل العام
ً بإطار ثقیل أو لإلعالن، كأن یكون على ھیئة مثلث أو مستطیل أو شكل غیر منتظم، أو محاطا

متمیزاً في اللون... إلخ.
3- الكوبون یشجع على االتصال المباشر بین المعلن والمستھلك فیعرف المعلن أسماء المھتمین

بسلعتھ أو خدمتھ وعنوانیھم، ویتیسر لھ بعد ذلك أن یجري اتصاالت بیعیة معھم.
4- من أھم وظائف الكوبن، أنھ یعمل كحمافظ على الحركة. فاحتواء أحد اإلعالنات علیھ، یعني
أنھ مطلوب من المستھلك أن یسارع إلى قصھ وملئھ وإرسالھ إلى المعلن، وھذه األعمال ھي أولى
مراحل الحركة نحو االستجابة إلى ما یعرضھ المعلن في اإلعالن المنشور من مقترحات، وفي
بعض الحاالت یكون ملء الكوبون وإرسالھ إلى المعلن، ھو الغرض الرئیسي لإلعالن. وحینئذ

یكون الكوبون ھو الحافظ الرئیسي للتصرف.
5- بالتعرف على ناتج الكوبونات – أي بإحصاء عدد الكوبونات التي ترد من القراء عن كل
إعالن منشور – یستطیع المعلن أن یقارن بین جودة التصمیم في اإلعالنات التي نشرھا، بأن یثبت
ً مع تغییر تصمیم كل منھا، ونشرھا كلھا في وسیلة نشر واحدة، وفي شكل الكوبون فیھا جمیعا
وقت واحد، وتمییز كل كوبون بعالمة معینة. فالكوبون الذي یمثل أكثر عدد من الردود، یدل على

أقوى التصمیمات أثراً في الحث على الحركة.
كذلك یستطیع المعلن أن ینشر إعالناً ذا تصمیم واحد في عدد من وسائل نشر اإلعالنات، ویمیز
الكوبون المنشور بكل وسیلة بعالمة تمیزه عن غیره من الكوبونات، ثم یقارن بعد ذلك عدد الردود

التي تصلھ عن كل وسیلة لیتعرف على أقوى الوسائل أثراً وأكثرھا مالءمة لتحقیق أغراضة.
شروط الكوبون الجید:



ینبغي على مصمم اإلعالن أن یالحظ – بالنسبة للكوبون – بعض العوامل التي تھیئ لھ أن یؤدي
وظیفتھ بنجاح، ومن أھمھا اآلتي:

1- أن یكون المكان المخصص للكوبون في ركن من أركان اإلعالن، أو یشغل الكوبون جانباً
كامالً منھ – كان یشغل ثلثة األسفل مثالً – وذلك حتى یسھل على القارئ أن یقص الجزء الذي
یحملھ من الورقة، فیفصل الكوبون عن اإلعالن ویبعث بھ إلى المعلن. وحبذا لو وضع اإلعالن
ذاتھ في ركن من األركان الخارجیة للصفحة، واتخذ الكوبون مكانھ في الركن الخارجي لإلعالن،

حتى یكون فصل الكوبون یسیراً على القارئ وال یقتضي منھ أن یبذل جھداً یذكر.
2- یجب أن یحتوي الكوبون على فراغ یكفي لكتابة البیانات بواسطة القراء، فمثالً ال یجوز أن
تكون المسافات بین السطور المخصصة للبیانات أو اإلجابة ضیقة مما یستلزم أن تكون الكتابة
دقیقة في حجمھا عن القدر المعتاد، فیرھق القارئ من ذلك. كما أن طول المسافة التي تخصص
لملئھا بواسطة القراء، یجب أن یكون معقوالً وكافیاً لوضع البیانات كلھا، وبخاصة ما یتعلق باسم

القارئ وعنوانھ.
3- من المفضل دائماً أن یحتوي اإلعالن على إرشادات للقراء تیسر علیھم ملء الكوبون بطریقة
سھلة وصحیحة. فمثالً إذا كان الورق المطبوع علیھ اإلعالن من النوع الذي یتشرب الحبر، فإنھ

من الضروري أن ینبھ القارئ إلى أن یمأل الكوبون بالقلم الرصاص أو القلم الجاف مثالً.
استخدام الصور والرسوم في اإلعالن:

یستطیع مصمم اإلعالن نقل أفكاره إلى المشاھد والتعبیر عنھا بأحد سبیلین، التعبیر بالكلمات
والمعاني، أو التعبیر بالصور والرسوم، وال شك أن استخدام التعبیرات المرئیة ال یقل أھمیة عن
التعبیرات المقروءة إذ كالھما مجموعات من الرموز التي تصور أفكار ومعاني معینة. وفي كثیر
من األحیان قد یكون التعبیر بالكالم أسھل كثیراً من محاولة نقل نفس الفكرة من خالل صورة،
رسم أو رمز معین، ولعل من أوضح نقاط الضعف في اإلعالنات المصریة عدم اإلفادة من فكرة
التصویر في اإلعالن أو اإلھمال في اختیار ما یتضمنھ اإلعالن من صور ورموز. وباإلضافة إلى
ً أن إمكانیة استخدام الصور والرسوم في التعبیر عن األفكار اإلعالنیة، فإن األلوان یمكن أیضا

تلعب دوراً حاسماً في نجاح أو فشل اإلعالن.
وظائف الصور والرسوم في اإلعالن:

إن إضافة صورة أو رسم إلى اإلعالن البد وأن تخدم الھدف الذي یسعى إلى تحقیقھ. وفیما یلي
عرض سریع ألھم الوظائف التي یمكن للتعبیر المصور أن یؤدیھا بالنسبة لإلعالن.

1- التعبیر عن األفكار اإلعالنیة بسرعة وكفاءة.
2- اجتذاب انتباه جمھور معین إلى اإلعالن.

3- إثارة اھتمام القارئ أو المشاھد بما یحویھ اإلعالن من عناوین ووسائل إعالنیة.
4- إضفاء درجة من الواقعیة على اإلعالن.

1- التعبیر عن األفكار اإلعالنیة:
أن مجرد إظھار صورة لثالجة كھربائیة قد ال یحقق النتیجة المرغوبة من إقناع ربة البیت أن تلك
الثالجة ھي إحدى أركان وضرورات المنزل الحدیث. لذلك قد یكون إظھار الثالجة في صورة
ً تبرزھا في ركن أساسي من مطبخ حدیث إلى جانب أثاثات المطبخ الحدیث األخرى أكثر وقاعا
وتصویراً لحقیقة الخدمة التي تؤدیھا الثالجة الكھرابئیة. أن تصویر الثالجة أثناء االستعمال یساعد



المشاھد لإلعالن على تصور مدى الفائدة التي تعود علیھ من اقتنائھا ومدى المشقة التي یعانیھا
بدون امتالك إحدى تلك األدوات الحدیثة. وھذا التصویر قد یكون أفضل في تأثیره من الكلمات
والرسائل اإلعالنیة المطولة. وال شك أن أھمیة الصور والرسوم في التعبیر عن األفكار اإلعالنیة
تزداد حین استخدام التلیفزیون أو السینما كوسیلة لإلعالن حیث تتیح إمكانیاتھما الفنیة لمصمم
اإلعالن حریة واسعة في التخیل والتعبیر عن أفكاره التي قد ال یتمكن من إخراجھا في اإلعالن

الصحفي مثالً.
أن االستخدام النافع والفعال للصور في التعبیر عن األفكار اإلعالنیة یتطلب البساطة في اختیار
تلك الصور والرسوم دون افتعال أو مبالغة ولعل من االختبارات األساسیة التي یمكن استخدامھا
للتأكد من فاعلیة التصویر في التعبیر عن األفكار اإلعالنیة أن یعرض اإلعالن على عدد من
المشاھدین مع إخفاء الرسالة اإلعالنیة في محاولة للتعرف على مدى تعبیر الصور عن األفكار

التي ترددھا الرسالة اإلعالنیة.
2- جذب انتباه جمھور معین إلى اإلعالن:

تحقق الصور والرسوم ھدفاً آخر ھو المساعدة على اجتذاب انتباه فئات محددة من المشاھدین، ففي
كثیر من األحیان یھتم المعلن بلفت نظر فئة محددة من المستھلكین المحتملین لسلعتھ. وبالتالي
حیث ینشر اإلعالن في صحیفة أو مجلة یقراھا أعداد كبیرة من األفراد، فإن رغبة المعلن
األساسیة لیست في عرض اإلعالن على أي قارئ بدون تمییز، أنما یھدف إلى إثارة اھتمام بعض
ھؤالء القراء فقط، لذلك فإن استخدام الصورة المناسبة تساعد على تحقیق ھذا الھدف، مثال ذلك
عند اإلعالن عن إطارات السیارات فالمعلن یرید جذب انتباه أصحاب السیارات فقط حیث ھم أكثر
القراء احتماالً الستعمال سلعتھ وبالتالي فھو یستخدم صورة تثیر اھتمام قادة السیارات أو مالكیھا.

3- إثارة اھتمام القارئ بما یحتویھ اإلعالن عن عناوین ومعلومات:
أن استخدام الصور والرسوم في اإلعالن یساعد على إثارة اھتمام القارئ أو المشاھد بما یحتویھ
اإلعالن من معلومات، فالصورة الجمیلة المعبرة بعد أن تجتذب انتباه الفرد فإنھا تدفعھ إلى قراءة

اإلعالن بعد أن أثارت في نفسھ الرغبة في معرفة كلما یتعلق بتلك الصورة.
4- إضفاء الواقعیة على اإلعالن:

من االنتقادات األساسیة التي توجھ إلى اإلعالن في كثیر من األحیان أنھ یتمیز بالمبالغة أو المغاالة
في ذكر صفات وخصائص السلعة المعلن عنھا. لذلك فإن من وسائل تأكید تلك الصفات
والخصائص وإقناع القارئ أو المشاھد بصدق المعلومات الواردة في اإلعالن – استخدام الصور
والرسوم. ویتمیز اإلعالن التلیفزیوني أو السینمائي بوفرة اإلمكانیات التي تمكن المعلن من
تصویر سلعتھ في مواقف مختلفة تثبت ما یدعیھ لھا من تفوق. من أنجح األمثلة على ذلك
اإلعالنات التلیفزیونیة التي كانت تقوم بھا إحدى شركات صناعة السیارات األجنبیة وتصور
سیارة من إنتاجھا وھي تسیر في طرق وعرة وغیر ممھدة یصعب على الفرد تخیل إمكان
اجتیازھا بسیارة وذلك إلثبات دعواھا بأن تلك السیارة لھا قوة احتمال وطاقة على السیر في كافة

أنواع الطرق.
أنواع المواقف التي تستخدم فیھا الصور والرسوم:

قد یستخدم مصمم اإلعالن صوراً ورسوم واقعیة أو رمزیة وسواء كانت صوراً واقعیة أو رمزیة
فإن ھناك عدد من المواقف المحددة التي یغلب أن تستغل فیھا تلك التعبیرات المرئیة. تلك المواقف



ھي:
1- تصویر السلعة ذاتھا.

2- تصویر جانب من السلعة فقط.
3- تصویر السلعة وھي معدة لالستعمال.

4- تصویر السلعة أثناء االستعمال.
5- تصویر بعض جوانب السلعة ومقارنتھا بسلع أخرى.

6- تصویر المزایا أو الفوائد التي یحصل علیھا المستھلك نتیجة الستخدام السلعة.
7- تصویر المساوئ أو المتاعب التي قد یتعرض لھا المستھلك نتیجة عدم استخدام السلعة.

8- تصویر شخصیة معروفة وھي تبدي إعجابھا بالسلعة.
تلك ھي االحتماالت المختلفة التي یستطیع مصمم اإلعالن االختیار بینھا في حالة رغبتھ في
استخدام الصور والرسوم في إعالنھ. والسبیل إلى المفاضلة بین تلك المواقف یتأثر حسب طبیعة
السلعة، استخداماتھا المختلفة، نوع المستھلك الذي یوجھ إلیھ اإلعالن، والمرحلة التي تمر بھا
ً بین أنواع السلعة من مراحل نموھا في السوق. وقد أوضحت إحدى الدراسات أن ھناك تفاوتا

المواقف ومدى قدرتھا على إثارة االنتباه لإلعالن واحتمال قراءة الرسالة اإلعالنیة كما یلي:
عالقة نوع الموقف الذي یصوره اإلعالن

ودرجة االنتباه وقراءة اإلعالن

الرقم القیاسينوع الصورة
لالنتباه

%المشاھدین لإلعالن الذین
ً من الرسالة قرءوا جانبا

اإلعالنیة
نتیجة استخدام السلعة

السلعة ذاتھا
السلعة في االستخدام

شخصیة معروفة تشھد
للسلعة

نتیجة عدم استخدام السلعة

96.9
101.6
106.4
110.5
122.7

% 80.0
% 77.7
% 78.7
% 88.1
% 88.6

یتضح من تلك الدراسة أن قدرة الصور المختلفة على جذب انتباه القارئ تختلف، كذلك تتباین
قدرتھا في إثارة اھتمام المشاھد قراءة الرسالة اإلعالنیة ذاتھا([23]).

استخدام األلوان في اإلعالن:
یمثل استخدام األلوان في اإلعالن طاقة فنیة ھائلة تتیح لمصمم اإلعالن فرصة التعبیر عن أفكاره
بأسالیب متنوعة وجذابة. ویلعب اإلعالن الملون دوراً ھاماً في الترویج لسلع معینة بذاتھا خاصة
السلع االستھالكیة كاألجھزة المنزلیة واألغذیة المحفوظة والمعلبات، والمنسوجات والمالبس
الجاھزة وغیرھا، وتتیح المجالت فرصة أوسع الستخدام األلوان أكثر من الصحف الیومیة،

وھناك عدة أسباب رئیسیة الستخدام األلوان في اإلعالن منھا ما یلي:
1- جذب االنتباه لإلعالن.

2- تصویر السلع، المنظار الطبیعیة، واألفراد بطریقة واقعیة وطبیعیة تبرز خصائصھا الحقیقیة.



3- التركیز على بعض جوانب السلعة أو الرسالة اإلعالنیة.
4- خلق انطباع إیجابي في صالح اإلعالن والسلعة المعلن عنھا.

5- إضفاء درجة من الرونق البھاء على السلعة.
6- تثبیت االنطباعات التي یكونھا الفرد عن اإلعالن.

وبصفة عامة نستطیع التركیز على وظائف أساسیة ثالث لأللوان.
1- جذب االنتباه:

لقد أوضح عدد من الدراسات اإلعالنیة تفوق اإلعالن الملون في جذب انتباه القراء على
ً نشرت في مجلتین اإلعالنات غیر الملونة، وقد أرى أحد الباحثین تجربة على 3819 إعالنا
أمریكیتین عن سبعة سلع مختلفة. وقد عقد الباحث مقارنة بین عدد األفراد الذین الحظوا أو

شاھدوا كل إعالن وكانت النتائج كالتالي:
أثر األلوان على جذب انتباه القارئ([24])

حجم اإلعالننوع اإلعالن
صفحتینصفحة كاملةنصف صفحة

أبیض وأسود
ملون لونین

ملون (أربعة
ألوان)

100
110
185

100
97

152

100
105
150

من ذلك یتضح أن األلوان تعمل على جذب انتباه القراء إلى اإلعالن كما أن ھذه القدرة على جذب
االنتباه تزداد بازدیاد عدد األلوان المستخدمة. من ناحیة أخرى فقد أوضحت بعض الدراسات
األخرى أن قدرة األلوان المختلفة على جذب االنتباه تتباین. فاأللوان الدافئة مثل األصفر، واألحمر

ومشتقاتھما أكثر قدرة على جذب االنتباه من األلوان الباردة مثل األزرق واألخضر ومشتقاتھما.
2- القدرة على التعبیر:

تلعب األلوان دوراً أساسیاً في إبراز بعض السلع الخاصة التي ال یستطیع اللونین األبیض واألسود
التعبیر عنھا بكفاءة مثال ذلك الفواكھ والمواد الغذائیة بصفة عامة فاأللوان أقدر على التعبیر عن

تلك السلع وخصائصھا من أي كلمات.
3- التعبیر الرمزي:

ھناك شبھ إجماع بین خبراء األلوان أن كل لون یرمز إلى مجموعة من المشاعر المختلفة، فاللون
األخضر مثالً یرمز إلى الخفة و االنتعاش لذلك نجد إعالنات السجایر ذات النعناع تستخدم اللون
ً ما تكون خضراء. من ناحیة أخرى فاللونین الذھبي والفضي األخضر حتى العبوة ذاتھا غالبا

یشیران إلى الثراء، واللون األبیض یعكس معاني الصفاء والبراءة.
لذلك كانت البراعة في استخدام األلوان المناسبة عامالً أساسیاً في إنجاح اإلعالن أو فشلھ.

المساحة وعدد مرات النشر([25]):
حیث أن مخصص الحملة محدود فیجب المفاضلة بین المساحة وعدد مرات النشر، فإذا اخترنا
مساحات كبیرة لم نتمكن من تكرارھا العدد الالزم من المرات، فمثالً قد یسمح المخصص بالتالي:

10 مرات نشر بمساحة معینة في صحیفة واحدة.



أو خمس مرات نشر بنفس المساحة في صحیفتین.
أو عشر مرات بنصف المساحة في الصحیفتین

فأیھما تفضل؟ لإلجابة على ھذا السؤال یجب أن نبحث األمور التالیة:
1- في ضوء ظروف الحملة وأھدافھا یجب أن نقرر األھمیة النسبیة لكل من عاملي األثر
والتكرار، ففي الصحف مثالً من الممكن أن نستعمل مساحات كبیرة إلحداث أثر ومساحات أصغر

للتكرار، أو نستعمل الصحف إلحداث أثر سریع والملصقات للتكرار.
2- الخطوة التالیة ھي تقریر المساحة الالزمة إلحداث األثر، والمساحة المطلوبة للتكرار.

3- ثم تقرر بعد ذلك عدد مرات النشر الالزمة لتذكرة المستھلكین المرتقبین.
4- نبدأ بعد ذلك في تطبیق المساحات المقررة وعدد مرات النشر التي اتفق علیھا في وسائل النشر

المناسبة.
5- مع مراعاة استیفاء المساحات المقررة وعدد مرات النشر في الوسیلة األكثر مالئمة أوالً، ثم

بعد ذلك االنتقال إلى الوسیلة الثانیة األقل مالئمة، وھكذا.
6- وتجنب اإلفراط في استعمال وسیلة نشر معینة ألن ذلك یؤدي إلى سریان قانون تناقص الغلة.

ولنبحث اآلن ھذه المراحل بشئ من التفصیل...
1- األثر والتكرار:

تتقرر األھمیة النسبیة لكل من عاملي األثر والتكرار في ضوء ظروف الحملة وأھدافھا، فبالنسبة
لسلعة جدیدة یصبح عامل األثر مھم جداً ألن المستھلكین المترقبین لیس عندھم أي فكرة عن
السلعة الجدیدة ویجب التغلب على مقاومتھم باستعمال مساحات كبیرة تحدث أثراً قویاً، وقل نفس

الشئ بالنسبة لتطویر سلعة قدیمة.
أما بالنسبة لسلعة قدیمة موجودة في السوق من زمن بعید فالمفروض أن لھا مستھلكین ال یحتاجون
إال لتذكرتھم بین آونة وأخرى أي أن عامل التكرار یصبح أھم من عامل األثر، ولو أن المفروض
أن یكون ھناك مساحات كبیرة بین الحین واآلخر لتجدید األثر القدیم والتأثیر على مستھلكین جدد.

2- تقریر المساحات الالزمة:
یؤثر على المساحة الالزمة لكل من عاملي األثر والتكرار عوامل كثیرة منھا "تكتیك" الحملة
نفسھا، ومستلزمات الناحیة الفنیة، فقد یتطلب األمر استعمال مساحات كبیرة لكي تظھر السلعة
بوضوح أو ألن الموضوع یحتاج إلى تفصیل طویل وعلى ھذا تؤخذ ھذه العوامل في الحسبان عند

تقریر المساحات الالزمة.
3- تقریر عدد مرات النشر:

یؤثر في ھذه الخطوة عامالن ھما:
1- فترات شراء المستھلكین للسلعة أي ما إذا كانوا یشترون السلعة مرة كل یوم أو مرة كل أسبوع

أو مرة كل شھر وھكذا.
2- التأكد من أن رسالة المعلن تظل عالقة بأذھان المستھلكین وذلك بعدم مرور فترة طویلة بین كل

إعالن وآخر.
والعامل األول الحد األقصى لمرات النشر، ویحدد العامل الثاني الحد األدنى لمرات النشر، فلو
فرضنا أن ھناك سلعة تشترى مرة كل أسبوع فیصبح الحد األقصى لمرات النشر ھو مرة كل
أسبوع ویستحسن أن توقت ھذه المرة قبل الشراء مباشرة، أما الحد األدنى لمرات النشر فتحددھا



الخبرة والظروف ولنفرض أنھا ثالثة أسابیع، فیصبح الحد األدنى لمرات النشر ھو مرة كل ثالثة
أسابیع أي أنھ البد من تذكرة المستھلكین مرة كل ثالثة أسابیع، فإذا كان مخصص الحملة یسمح
بالنشر مرة كل أسبوع فھذا حسن، وإذا كان ال یسمح فیجب أال تزید الفترة بین كل إعالن وآخر

عن ثالثة أسابیع.
4- تطبیق المساحات ومرات النشر على الوسائل المختارة:

بعد تقریر المساحة ومرات النشر الالزمة یبدأ في تطبیقھا على وسیلة النشر أو وسائل النشر
األكثر مالئمة، وحیث أنھ یوجد ازدواج بین وسائل النشر المختلفة فیجب أن یؤخذ ھذا العامل في
الحسبان ألنھ یعتبر تكراراً بالنسبة للجمھور الذي یتعرض للرسالة اإلعالنیة أكثر من مرة، فمثالً
لو أن ھناك ازدواج مقداره 25% بین الوسیلة ( أ ) والوسیلة (ب) واستعملت الوسیلتان تعرض
25% من جمھور الوسیلة ( أ ) لإلعالن مرتین، مرة في ( أ ) ومرة في (ب)، ولذلك فمن
األفضل إذا سمحت الحملة باستعمال عدد كبیر من وسائل النشر أال تنشر اإلعالنات فیھا كلھا في
ً في إحداھما كما یتضح من المثال نفس الوقت بل توزع علیھا بحیث نجد في كل أسبوع إعالنا

اآلتي:
إذا كانت الحملة تسمح باستعمال ستة وسائل نشر أ، ب، ج، د، ھـ، و، مرة كل شھر فمن األفضل

أن یوقت النشر كالتالي:
وسیلة
النشر

األسبوع
123456789101112

أ
ب
ج
د

ھـ
و

×
×

×
×

×××
×

×
×

×××
×

×
×

××

عن أن یوقت كالتالي:
وسیلة
النشر

األسبوع
123456789101112

أ
ب
ج
د

ھـ
و

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

×
×
×
×
×
×

والمفروض في كل حملة أن تسمح باستعمال ثالثة أنواع من المساحات: مساحات ضخمة في أول
الحملة إلحداث اثر سریع على عدد كبیر من الجمھور، یلیھا مساحات كبیرة لتعزیز األثر األول،
ثم مساحات صغیرة للتذكیر، فلو فرضنا أن ھناك حملة مدتھا 20 أسبوعاً لسلعة تشتري مرة كل



أسبوع وأن مرات النشر ھي مرة كل أسبوعین وأننا سنستعمل وسیلتین من وسائل النشر فمن
األفضل أن یكون الجدول التالي على أساس أن ھناك ثالث مساحات ھي نصف صفحة، 30 ×

.2 × 20 ،3

أسبوع النشر
الصحیفة بالصحیفة أ

نصف
نصف20×302×3صفحة

20×302×3صفحة

األول
الثاني
الثالث
الرابع

الخامس
السادس
السابع
الثامن
التاسع
العاشر

الحادي عشر
الثاني عشر
الثالث عشر
الرابع عشر

الخامس عشر
السادس عشر
السابع عشر
الثامن عشر
التاسع عشر

العشرون

××
×
×

×
×
×
×
×
×

××
×
×

×
×
×
×
×
×

5- استیفاء المساحات وعدد مرات النشر المقررة في الوسیلة األكثر مالئمة أوالً:
یجب تطبیق المساحات المقررة وعدد مرات النشر الالزمة في الوسیلة األكثر مالئمة أوالً ثم بعد
ذلك االنتقال إلى الوسیلة األقل مالئمة وھكذا، أو بعبارة أخرى یجب إتقان العملیة في الوسیلة

األولى قبل االنتقال إلى الوسیلة الثانیة.
6- تجنب اإلفراط في استعمال وسیلة نشر معینة:

یجب مالحظة عدم اإلفراط في استعمال وسیلة نشر معینة بأن تستعمل فیھا مساحات أكبر من
الالزم، أو نكرر النشر أكثر من المطلوب ألن ذلك یؤدي إلى سریان قانون تناقص الغلة بالنسبة
للجھود اإلعالنیة التي تبذل فیھا. فمتى حصلت وسیلة أو مجموعة وسائل على نصیبھا من



ً المساحات ومرات النشر المقررة وجب االنتقال إلى وسیلة جدیدة أو مجموعة أخرى تضیف أثرا
جدیداً یمنح الحملة حیویة وقوة.

تنسیق اإلعالن داخل المساحة المخصصة لھ:
تتلخص الخطوات التي تتبع في تنسیق محتویات اإلعالن، فیما یلي:

1- تعیین العناصر التي ینبغي أن یحتوي علیھا اإلعالن. من بین العناصر التسعة التي سبقت
اإلشارة إلیھا.

2- تجھیز كل عنصر منھا بواسطة الفنان المختص بأبعاد ھندسیة معینة یحددھا المصمم.
3- تحدید المساحة التي سوف تنسق فیھا تلك العناصر، بناء على ما یسمح بھ المبلغ المخصص
للحملة اإلعالنیة، ونصیب وسیلة نشر اإلعالنات من ھذا المبلغ، وعدد المرات التي ینبغي أن

یتكرر فیھا نشر اإلعالن.
4- تكبیر تلك المساحة بالقدر الذي یسمح بتنسیق العناصر داخلھا.

5- وضع كل عنصر في المكان المالئم لھ على ھدى من التصمیم األولي لإلعالن، ومع األخذ في
االعتبار بكافة األصول العلمیة للتنسیق. وما یقضي بھ الذوق الفني السلیم، حتى یكون اإلعالن

مقبول الشكل ذا أثر فعال على العلماء المرتقبین للمعلن.
ومن أھم العوامل التي یھتدي بھا منسق اإلعالن في عملھ، أن یكون تركیب العناصر داخل
ً لألصول السلیمة، وأن یكون اإلعالن متوازناً، وأن یساعد التنسیق على المساحة المقررة وفقا
انتقال البصر بین عناصره دون إرھاق أو ملل، وأن تكون المساحة التي تشغلھا العناصر متناسبة
مع بعضھا، وأن یتوفر في محتویات اإلعالن عامل التضاد بما یؤدي إلى تركز البصر على
العناصر الھامة فیھ. كل ذلك من ضرورة البساطة في التنسیق ووحدة األثر الناتج عن كل عنصر

من عناصر اإلعالن وذلك على النحو التالي:
1- تركیب العناصر داخل مساحة اإلعالن:

نورد فیما یلي أھم الشروط التي یحسن بمنسق اإلعالن أو مصممھ أن یراعیھا في تركیبھ، وھي
تلك التي تعارف علیھا فنانو اإلعالنات وأثبتت فعالیة عند تجربتھا:

1. إذا اشتمل اإلعالن على صورة أو رسم، فإنھ من األفضل أن یشغل الشكل المصور ما ال یقل
عن نصف مساحة اإلعالن. أما إذا اشتل على عدد من األشكال، فیحسن أال یقل مجمعة مساحتھا

عن ذلك النصف.
وقد أ ثبتت البحوث التي أجرتھا منشأة جالوب – روبنسون األمریكیة، عندما قامت بتجربة
للتعرف والتذكر بین عینة من مستھلكي السلع من قراء الصحف، أن ھذا األمر یكون على جانب
كبیر من األھمیة إذا تعلق اإلعالن بسلعة یستلزم األمر في اإلعالن عنھا أن یركز المصمم على
الصورة، وكان من نتیجة ھذه التجربة أن تلك السلع تشمل مواد التجمیل، والسلع ذات الطراز،

وتلك التي تستثیر الغرائز والعواطف اإلنسانیة، كاألطعمة ولوازم األطفال مثالً.
2. بصفة عامة، یحسن أن یتخذ عنوان اإلعالن مكانھ في أعلى الرسالة التفصیلیة مباشرة. ذلك
ألن النص التحریري المعنوي یكون قابالً للقراءة بدرجة أعلى من ذلك الذي ال یتخذ لھ عنوان.
ومع ذلك فقد تدعو مقتضیات التنسیق أن یوضع العنوان أعلى الصورة أو فوقھا، وفي مثل ھذه

الحالة یحسن أن تتخذ الرسالة التفصیلیة عنواناً فرعیاً.



3. إذا لم یكن اسم السلعة واردا بشكل واضح وممیز في العنوان، أو لم یكن معبراً عنھ في
الصورة أو الرسم، فإنھ من الضروري أن یرد االسم في مكان بارز بشكل ضخم ملفت للنظر، أو
تعرض العبوة وعلیھا االسم واضحاً جلیاً. ومن العوامل التي تساعد على إبراز االسم المجرد أو
الوارد على العبوة، كبر الحجم والتضاد وعزل االسم عن باقي محتویات اإلعالن بمساحة من

الفراغ.
4. من المستحسن أن یحاط اإلعالن الصحفي بإطار، حتى یحصر بصر القارئ داخلھ إذا ما بدأ
في قراءتھ فال یتشتت خارجھ. ومع ذلك فإنھ إذا شغل اإلعالن أحد جانبي الصفحة، فال بأس من
عدم تحدید اإلعالن من الناحیة الخالیة منھا، حیث یعد الھامش المجاور لإلعالن بمثابة جزء منھ،

یزید من مساحتھ بغیر تكلفة إضافیة، ویدعم قدرتھ على جذب االنتباه.
5. یحسن أن تجمع المادة التحریریة لإلعالن بذات نوع الحروف التي تجمع بھا الصحیفة – فیما
عدا العناوین طبعاً – حیث أن قارئ الصحف قد اعتاد على تلك الحروف، ولیس من المصلحة في
شئ أن یتعارض اإلعالن مع عادات القراءة عند الناس. لھذا فإن اإلعالن الذي تكتب رسالتھ

التفصیلیة بخط الید یكون عسیراً في قراءتھ، وبخاصة إذا كانت تلك الرسالة طویلة.
ھذا، ومن المستحسن أن تكون الحروف التي تجمع بھا فقرات الرسالة من ذات حجم واحد، حتى
یحس القارئ أنھ یرى إعالناً واحداً مترابطاً ولیس مجموعة من اإلعالنات المتباینة. ومع ذلك ال
بأس من تمییز بعض الكلمات الھامة باستخدام الحروف السوداء الثقیلة في طباعتھا، إذا كان ھدف

المصمم أن یجذب االھتمام نحو تلك الكلمات بصفة خاصة.
2- التوازن:



اإلعالن المتوازن ھو اإلعالن المستقر على أمره والذي یرتاح إلیھ البصر حین یقع علیھ. فقد
اعتادت عین اإلنسان على رؤیة األشیاء المتوازنة. فمثالً نجد أن جسم اإلنسان متوازن في شكلھ،
والنبات متوازن في وقوفھ على األرض، والعرف المائل في الشجرة یتزن بآخر یمیل في اتجاه
ً مضاد.. وھكذا نالحظ أن كل شئ في الطبیعة متوازن تستریح النفس إلیھ، لدرجة أنھ إذا رأینا شیئا
غیر متوازن كعمود إنارة مائل مثالً. فإن الناس یحیدون عنھ، والزال السائحون الذین یزورون
برج بیزا المائل الشھیر، یخافون الوقوف أسفل جانبھ المائل رغم مرور قرون علیھ وھو في ذلك

الوضع.



ومن الناحیة البصریة، أثبتت بعض التجارب أنھ توجد في اإلعالنات نقطة على الخط الذي یقسمھ
إلى قسمین طولیین، وعلى مسافة خمسة أثمان ذلك الخط من أدناه إلى أعاله، تسمى بنقطة المركز
البصري لھذا فإنھ إذا كان منسق اإلعالن بسبیل جعلھ متوازناً، فإنھ یعمل على ترتیب عناصره
داخل الحیز المسموح بھ، بحیث تكون الكتل التي تمثلھا تلك العناصر موزعة حول ھذا المركز
ً في كل من ً متزناً. ومن األسالیب المتبعة في ذلك أن تكون الكتل متساویة تماما البصري توزیعا
النصفین األیمن واألیسر لإلعالن، بمعنى أنھ إذا مد خط رأسي یقطع اإلعالن إلى نصفین طولیین،
كانت الكتل الیمنى مشابھة تماماً للكتل الیسرى، ویطلق على ھذا األسلوب اسم "التوازن التقلیدي"

ألنھ یأخذ شكل میزان العدالة الشھیر.
وھناك أسلوب آخر، كثیراً ما یتبع في تحقیق التوازن في اإلعالن، بمقتضاھا توزع الكتل حول
المركز البصري بحیث تكون الكتل الخفیفة بعیدة عن ھذا المركز، بینما تكون الثقیلة قریبة منھ،
ً لقانون الرافعة الذي یقول "إن التوازن یحدث عندما تكون القوة في ذراعھا مساویة في تطبیقا
المقدار للمقاومة في ذراعھا". ویمسى ھذا األسلوب "بالتوازن غیر التقلیدي"، ولھ أشكال عدة،
Z أو S منھا التقاطع الرأسي واألفقي، والتقاطع المائل، والزاویة والنقطة، وما یتخذ شكل حرف

األفرنكیین مما ھو موضح في الشكل السابق.
ھذا، والمقصود بالكتل التي أشرنا إلیھا، ھو الوزن تمثلھ المساحة مع ثقل الحبر، فالدائرة البیضاء
الواسعة، قد تكون بذات الكتلة التي تمثلھا الدائرة السوداء واألصغر منھا مساحة، والمساحة ذات
اللون األحمر تفوق المساحة ذات اللون األزرق وزناً ولو تساوت المساحتان في األبعاد الھندسیة.
فإذا تبین لمنسق اإلعالن أن جزءاً منھ كان خفیفاً، فإنھ یستطیع أن یضیف "وزناً" إلى ذلك الجزء
بأن یجعلھ مظلماً بقدر معین، أو بأن یحرك بعض العناصر التي تتخذ مكانھا في الجانب الخفیف

من اإلعالن، لتتخذ لھا أماكن جدیدة تجعل اإلعالن متوازناً.



ویبین الشكل األسبق بعض أسالیب التوازن الشھیرة، وضحناھا بخطوط تیسیراً للفھم، كما یبین
الشكل الذي بعده ثالثة إعالنات وزن كل منھا بأسلوب مغایر لآلخر.

3- حركة البصر:
ینبغي على منسق اإلعالن أن ییسر على بصر القارئ االنتقال بین عناصر اإلعالن في سھولة
ویسر. فقد أثبتت التجارب أن القارئ یبدأ عادة من أعلى اإلعالن، ثم یتحرك بصره إلى یمین
المركز البصري (وإلى یساره إذا كان اإلعالن بلغة أجنبیة تقرأ من الیسار إلى الیمین) ثم یجول
بین محتویات اإلعالن في شكل یتفق مع اتجاه عقرب الساعة. فإذا ترك المنسق بصر القارئ حراً،

فإنھ سوف یجول كیفما شاء على غیر الترتیب المنطقي الذي قصده مصمم اإلعالن.

ولكي یسیطر منسق اإلعالن على حركة العین ویقودھا إلى النواحي التي یقصد التركیز علیھا،
فإنھ یستعین ببعض األسالیب التي یفتعلھا، لیقود بھا البصر نحو الوجھة التي یبغیھا، مثلھ في ذلك
مثل جندي المرور الذي یوجھ الحركة في الطریق بإشارات یصدرھا فیستجیب لھا الناس على

الفور.
ومن األسالیب التي تعین على التحكم في حركة البصر حینما یقع على اإلعالن، ما یلي:

1. تبین من البحوث التي أجریت على حركة العین حینما تقع على وجوه ألشخاص آخرین أو
أعین أخرى مبصرة، أن حدقتھا تتحرك في ذات االتجاه الذي تشیر إلیھ تلك الوجوه أو األعین



األخرى. فإذا رأي الشخص وھو سائر في الطریق شخصاً آخر ینظر في اتجاه معین، فإن األول
سوف یتجھ ببصره نحو ذلك االتجاه تلقائیاً. وھكذا األمر في اإلعالن، إذا احتوى على عین أو

وجھ متجھ نحو ناحیة معینة، فإن العین سوف تتبعھ.
ومن األخطاء الشائعة عندنا في تصمیم اإلعالنات التي تجھز في الخارج، وترد إلى منشآتنا لكي
تنشر باللغة العربیة بعد ترجمة ما فیھا من ألفاظ إلى ھذه اللغة، أن مترجم اإلعالن ال یضع في
اعتباره أن مصمم اإلعالن األصلي قد راعى في حركة البصر، أن القارئ األفرنكي یقرأ من
الیسار إلى الیمین بعكس القارئ العربي الذي یقرأ من الیمن إلى الیسار. لھذا ینبغي عند ترجمة
مثل ھذه اإلعالنات أن یعاد تنسیقھا، بحیث ینعكس وضع الكالم مع الصور، حتى ال ینصرف
بصر القارئ إلى خارج اإلعالن إذا ما انقاد إلى االتجاه الذي توحي بھ الصورة. ومن أمثلة ھذه
اإلعالنات، ما یعده بعض المنتجین من حمالت إعالنیة للترویج للسلع التي یصدرونھا إلى كاف
أنحاء العالم، على أساس من السیاسة اإلعالنیة الموحدة. كذلك فإن شركات اإلنتاج السینمائي
العالمیة، تصمم إعالنات كاملة تشمل صور المناظر الھامة التي یحتویھا الفیلم، والتي تعمل على
إثارة اھتمام رواد السینما وتجعلھم یقبلون على مشاھدتھ، ثم تبعث بتلك التصمیمات إلى موزعي

أفالمھا، لكي تیسر علیھم اإلعالن عنھا محلیاً بالصحف أو اللوحات.
2. في العادة ینجذب البصر نحو األشیاء ذات الحجم الكبیر المتمیز. لھذا فإنھ إذا أراد منسق
اإلعالن أن یوجھ بصر القارئ إلى جزء معین منھ، فإنھ یجعل ذلك الجزء كبیراً في مساحتھ
ومتمیزاً في ذلك عن باقي األجزاء. وإذا أراد أن ینقل البصر إلى أجزاء أخرى، كان في مقدوره
أن یجعل الجزء التالي أصغر حجماً من األول وأكبر في الحجم من الجزء الذي یلیھ في األھمیة...

وھكذا.
3. ھناك بعض األسالیب التي تستخدم في توجیھ حركة البصر بطریقة إیحائیة، منھا األسھم أو
أصابع األیدي التي تشیر إلى اتجاه معین، أو الخطوط التي تربط بین عنصر وآخر من عناصر

اإلعالن أو ثقل الحروف التي تجمع بھا الرسالة التفصیلیة.
4. أن ترك مساحات بیضاء على شكل أعمدة طویلة، أو فواصل عرضیة أ و منحنیة، بین
المساحات الثقیلة في اإلعالن، تقود البصر مع اتجاه سیر تلك األعمدة أو الفواصل، بسبب المفارقة
في اللون بینھا وبین ما یجاورھا من عناصر ذات وزن ثقیل، مثلھا في ذلك مثل الطریق الذي
یوجد داخل الحقل، إذا وقف الشخص في أولھ فإن بصره سوف یتجھ باتجاھھ سواء سار الطریق

في خط مستقیم أو آخر منحن.
أن مثل ھذه األسالیب، تساعد على توجیھ حركة العین من الجزء الھام في اإلعالن إلى الجزء
الذي یلیھ في األھمیة... وھكذا یستمر تنقل البصر بین عناصر اإلعالن بذات الترتیب المنطقي

الذي یسعى إلیھ المصمم، حتى یؤتي اإلعالن أثره المرجو على فكر قارئھ.
4- التناسب الھندسي:

ً ترتاح إلیھ العین. والعین في العادة تستریح ینبغي على منسق اإلعالن أن یجعل من إعالنھ شیئا
ً في الحجم – وال نقول تماثالً فیھ. لھذا وتستقر على األشیاء التي یكون بینھا وبین بعضھا تناسبا
فإنھ عند تحدید الحیز المالئم لكل عنصر من عناصر اإلعالن، یحسن أن تكون ھناك عالقة

ریاضیة بین المساحة التي یشغلھا كل عنصر وتلك التي یشغلھا عنصر آخر.



ولقد سبق لإلغریق القدماء أن أجروا دراسات على النسب المتالئمة، فأشاروا إلى أن العین إذا
وقعت على شیئین، فإنھا تستحسنھما إذا كان أحدھما أكبر قلیالً من اآلخر، كأن تكون النسبة بین

حجمیھما 3: 5 أو 2: 3 أو 1: 3 مثالً.
وال شك أن العین لن تلحظ الفروق بین مساحة عناصر اإلعالن إذا اختلفت عن بعضھا ھذا
االختالف الطفیف، ولكن البصر یستریح إلیھا جمیعاً،ـ ویستقر عندھا بطریقة مما لو اتخذت كلھا

مساحات متساویة تبعث على المملل.
5- التضاد:

إن الغرض من توافر عامل التضاد في تنسیق محتویات اإلعالن، ھو لفت نظر القراء إلى اإلعالن
كلھ، وتیسیر قراءتھ. وتشجیع القارئ على االستمرار في ذلك، والتركیز على أكثر عناصره

أھمیة.
ویمكن أن یتحقق كل ذلك بتمییز أجزاء اإلعالن من حیث الشكل الھندسي، أو المساحة التي یشغلھا

الجزء، أو اللون الذي یظھر بھ، أو حجم الكتابة أو الحروف أو ثقلھا إذا كان ذلك الجزء مكتوباً.
ویضفي عامل التضاد على اإلعالن ھیئة مقبولة ال یسأمھا القارئ، إلى جانب أنھ یمیز العناصر

الھامة فیجعلھا تستأثر بالنصیب األكبر من التركیز البصري علیھا.
6- البساطة:

تتحقق البساطة في تنسیق اإلعالن، باال یحتوي إال على العناصر الضروریة التي ال غنى عنھا.
فینبغي على مصمم اإلعالن عند تقریرھا، أن یقیم كال منھا ویزن أھمیتھ وأثره المرتقب كوسیلة
ً منھا ال یحقق أثراً یذكر، فمن األفضل أن یلغي فعالة لالتصال بجمھور اإلعالن. فإذا ود بعضا

ذلك الجزء ویستبعده كلیة.
ومما یعیب الكثیر من اإلعالنات المنشورة في بلدنا، أن بعض المعلنین یصرون على ضرورة
احتواء اإلعالن على كل شئ یعبر عن وجھات نظرھم حتى ولو كانت قلیلة األھمیة أو ضعیفة
ً بالمحتویات ومعقداً في تكوینھ، حیث یلتزم منسقھ األثر، األمر الذي یجعل اإلعالن مكتظا
ً عنھ، وبذلك تضیع العوامل الھامة بسبب كثرة بالمساحة المقررة لھ فتزدحم بالمعلومات رغما

العوامل التي ال أھمیة لھا.
أما إذا كانت محتویات اإلعالن قلیلة العدد، فإن ذلك یترك مجاالً أوسع لمنسق اإلعالن لكي یضع
ً یقرأ بسھولة ویفھم على الفور، ً جذابا كالً منھا في موضعھ المناسب، ویجعل من اإلعالن شیئا

فیؤتي اإلعالن أثره بأیسر سبیل.
7- الوحدة:

إن التصمیم الجید ھو الذي یحدث انطباعاً في نفس من یراه بأنھ متكامل. والكمال ال یتأتى إال إذا
كان اإلعالن قادراً على تحقیق وحدة التفكیر والخیال عند القارئ. فاالرتباط القوي بین معاني
الصورة والعنوان الرئیسي والرسالة التفصیلیة وعناوینھا الفرعیة، یؤتي أثراً فعاالً على التسلسل
المنطقي للتفكیر والخیال معاً. كذلك فإن ترتیب محتویات اإلعالن، بحیث یقود كل منھا إلى اآلخر،

أمر یساعد على االنتقال الفكري من عنصر إلى آخر دون إرھاق فكري.
االستعمال الحكیم للمساحات البیضاء:

إن المساحات التي تترك بیضاء داخل اإلعالن، أمر مختلف على أھمیتھ بین فناني اإلعالنات.
فیرى البعض أن ترك مساحات واسعة بیضاء في اإلعالن یجذب النظر نحوه ویریح العین إلیھ،



بینما یرى البعض اآلخر أن ترك تلك المساحات دون استغالل یمثل إسرافاً ال معنى لھ.
وال شك أن المساحة البیضاء لھا أثرھا الفعالة كعامل ملفت للنظر ومثیر لالنتباه، غیر أنھ یجب أن
تستخدم تلك المساحات استخداما حكیماً. ولقد لوحظ عند نشر إعالن على شكل صفحة بیضاء من
مجلة أسبوعیة، كتبت علیھا جملة واحدة في ركنھا السفلي بالحروف الصغیرة المعتادة تقول "ھذه
الصفحات غسلت بنابلس شاھین". فكانت المساحة البیضاء غیر المستغلة في أیة كتابة أو صور،
ً من المصمم حیث أنھا بھذا ھي اإلعالن الكامل، وال یمكن أن یقال أن تركھا كذلك كان إسرافا

الشكل كانت العامل األساسي الذي قامت علیھ فكرة اإلعالن.
أما في غیر ھذه الحالة، فینبغي أال تترك في اإلعالن مساحات بیضاء، إال بالقدر الذي یستلزمھ

جمال الشكل وحسن التنسیق والفصل بین األجزاء، دون مبالغة في ذلك.
إذا استطاع المعلن أن یختبر فاعلیة إعالناتھ قبل النشر، فإن ذلك یمكن أن یزید فعالیة الرسالة

اإلعالنیة.
ً أو مؤشراً من وجھة نظر المصمم ومخطط الحملة اإلعالنیة إال أنھ ال وقد یكون اإلعالن نجاحا
توجد ضمانات تؤكد أن الرسالة اإلعالنیة ستؤثر بدرجة معینة في الجمھور المستھدف، ومن ثم
یكون قیاس فاعلیة اإلعالن من قبل النشر بمثابة تأمین لقبول فكرة اإلعالن ومضمون الرسالة

اإلعالنیة من قبل القراء والمشاھدین.



ثامنا: تقییم الحملة اإلعالنیة ونتائجھا

ویتم إجراء االختبار المسبق على اإلعالنات الفردیة بدالً من التأثیر الكلي لألداء اإلعالني وجمیع
األنشطة اإلعالنیة ككل، ویمكن إجراء ھذا االختبار على مدى فاعلیة العناوین الرئیسیة والفرعیة،
النص اإلعالني، الصور والرسوم، والشعارات والھتافات المستخدمة وغیرھا من أجزاء الرسالة

اإلعالنیة التي یمكن اختبارھا أو أن یتم اختبار اإلعالن كوحدة كلیة.
ً في االختبار المسبق لإلعالن ھي قوائم المراجعة. طریقة مجموعات والطرق األكثر استخداما

المستھلكین والطرق الموضوعیة.
ویالحظ أن بعض التكنیكات "الوسائل الفنیة" المستخدمة فیما بعد االختبار یمكن أن تستخدم فیما
قبل االختبار عن طریق عرض اإلعالنات على سوق محدودة مثل مدینة واحدة من خالل جریدة
أو محطة رادیو أو محطة تلیفزیونیة أو اختبار السوق الخاص بطبعة إحدى لمجالت أو أي وسیلة

أخرى.
وفیما یلي نتناول كل طریقة من الطرق السابقة بالتفصیل.

أوالً: قوائم المراجعة:
ً من اختبار أو تعد قائمة المراجعة أكثر األدوات المستخدمة في تقییم اإلعالن وھي تتكون أساسا
مراجعة العناصر التي یجب أن یحتویھا اإلعالن ویقوم الباحث اإلعالني بمراجعة ھذه العناصر

في ضوء النقاط المحددة في القائمة.
وتنقسم قوائم المراجعة إلى:
1. قائمة المراجعة العامة.

2. قائمة المراجعة المتخصصة.
أ- قائمة المراجعة العامة:

ویتم تطبیق قوائم المراجعة العامة منذ سنوات طویلة على جمیع اإلعالنات. وتمثل أحد أھم ھذه
القوائم والتي تم تطبیقھا في عام 1928 طریقة تاونسند وتم تنظیم خطة ھذه القائمة وتطویرھا من

خالل تطبیق العدید من الممارسات والتطبیقات.
وتتكون قائمة تاونسند من سبع وعشرین نقطة ویتم تقدیر درجة كل نقطة وفقاً للنسبة المئویة وفي
ضوء فعالیتھا المؤثرة، ویتم اختبار اإلعالن قبل النشر من خالل مراجعتھ في ضوء النقاط السبع
والعشرین المحددة في القائمة ویتم تقدیر درجة فعالیة كل نقطة بالنسبة إلى المائة. ویمثل تجمیع
الدرجات التي تم تقدیرھا لجمیع النقاط السبع والعشرین التي تم اختبارھا "الرقم الذي یقیم فعالیة

اإلعالن".
وتتضمن النقاط السبع والعشرین المحددة في قائمة تاونسند مجموعة من المفاھیم األساسیة لقیاس،

االنتباه، درجة االھتمام.
واتفق معظم الممارسین والباحثین في مجال اإلعالن على أن قائمة تاونسند تتضمن عناصر ھامة
في تقییم الرسالة اإلعالنیة لكن التنفیذ یتم أو تقدیره من خالل قوة النسبة المئویة، كما أن المعدل
الكمي للقیم الخاصة للعناصر المختلفة قد أصبح أكثر بعض الشئ من االختیار التحكمي من قبل



الشخص القائم بتجمیع القائمة، ویتم تعدیل ھذا االختیار بمقتضى الخبرة العملیة لواضع القائمة
باإلعالنات. وال تزال ھذه المنظمة في مراجعة اإلعالن لھا قیمتھا وأھمیتھا.

وقد أشار كوللي لھذه النقطة بما یلي: "إن المراجعة المنظمة لجمیع عناصر اإلعالنات قد تكشف
في بعض األحیان عن نقاط الضعف الظاھرة أو غیر المقصودة أن مجرد األدلة الخاصة بمراجعة
اإلعالنات بالنسبة لبعض التنفیذیین والخبراء ال تحقق ھذه المراجعة المنظمة. إذ أن مثل ھذه
المراجعة بحاجة إلى مجموعة من المعاییر والدراسة النوعیة للمراجعة الموضوعیة لجمیع

اإلعالنات بالمقارنة بالنقاط المحددة في القائمة".
وتعد طریقة تاونسند أكثر الطرق المعروفة في تقییم فاعلیة اإلعالن لمدة طویلة. إال أنھا لم تعد
تستخدم حالیاً. ولكن ھناك طریقة أخرى تحقق االستفادة من الخبرة المتراكمة لإلعالن بوجھ عام
ً لخبرة المعلن وحملتھ اإلعالنیة بوجھ خاص وتتمثل في قوائم المراجعة والتي تتحدد وفقا

المتخصصة، وھي تتسم بالشمول وقلة التكلفة وزیادة الفاعلیة في دراسة تأثیر اإلعالن.
ب - قائمة المراجعة المتخصصة:

یفضل استخدام ھذا النوع من قوائم المراجعة في حالة تقییم فعالة الحمالت اإلعالنیة وتحدید
العوامل األساسیة المؤثرة في العملیة اإلعالنیة أو جزء منھا، حیث یستطیع الباحث اإلعالني
باستخدام ھذه القائمة أن یتأكد من أن اإلعالنات الفردیة تشتمل على جمیع النقاط البیعیة التي تم
تحدیدھا في الحملة اإلعالنیة، فضالً عن إمكانیة اختیار عدد محدود من اإلعالنات مما یساعد في

إمكانیة توفر كم كبیر من البیانات والمعلومات.
وتمثل اإلجابة على األسئلة التالیة التي وضعھا كابلز لقائمة المراجعة المتخصصة:

*ھل العناوین تدعو إلى إثارة االھتمام الشخصي لدى القارئ؟
*ھل العناوین تبرز منفعة خاصة لدى القارئ؟

*ھل تحتوي العناوین على ثمة اختبار؟
*ھل تم كتابة النص الخاص بالرسالة اإلعالنیة بطریقة مبسطة وبلغة سھلة الفھم؟

*ھل العناوین الفرعیة موظفة بطریقة تحث على قراءة النص اإلعالني؟
*ھل االستماالت اإلقناعیة مستخدمة لكي تؤكد على مصداقیة المعلومات في الرسالة اإلعالنیة؟

*ھل یمكن للقارئ أن یحدد أسباب اتخاذه القرار الشرائي الفوري.
ثانیاً: طریقة مجموعات المستھلكین:

وتتمثل ھذه الطریقة في اختیار عینة من المستھلكین المرتقبین للسلعة أو الخدمة والذین یمثلون
مختلف الجماھیر النوعیة واالتجاھات المختلفة للمستھلكین في السوق المستھدف. وذلك بھدف
الحصول على معلومات عن مدى تأثیر اإلعالن موضع االختبار في فھم مضمون الرسالة

اإلعالنیة وإدراك المغزى الخاص بالفكرة اإلعالنیة.
ً لمبدأ العشوائیة والتي یتم بمقتضاھا اختیارھم بحیث ویفضل اختیار مجموعات المستھلكین وفقا
یمثلون السوق المستھدف توجیھ اإلعالن إلیھ مما یساعد في زیادة درجة المصداقیة الخاصة بھم
فضالً عن إمكانیة الحصول على قدر مالئم ومتنوع من المعلومات عن اإلعالنات المقترحة للسلعة
أو الخدمة المعلن عنھا. إال أن بعض ھؤالء األفراد قد یمیلون إلى إعطاء إجابات "الخبیر" مما قد

ال یعكس السلوك الشرائي الحقیقي للفرد العادي.



وعادة ما یتم استخدام العدید من الوسائل الكمیة التي یتم على أساسھا قیاسا اتجاھاتھم نحو
اإلعالنات قبل النشر وتنظیم ترتیب اإلعالنات وفقاً للمقارنة المزدوجة بحیث یتم ترتیب اإلعالنات
من األحسن إلى األسوأ ویتم انتخاب أعضاء من المستھلكین الختیار اإلعالن األفضل من كل
إعالنین تم ازدواج أحدھما مع إعالن آخر، والنتیجة النھائیة ھي إمكانیة الحصول على ترتیب

نھائي لجمیع اإلعالنات.
ثالثاً: الطرق الموضوعیة:

وتعد الطرق الموضوعیة من أھم الطرق المستخدمة في تقییم فعالیة اإلعالن قبل النشر وتستخدم
العدید من المقاییس العلمیة مثل قیاس حركة العین باستخدام الكامیرا تجاه اإلعالن واستخدمت ھذه
الطریقة األولى مرة عام 1940 بواسطة المعلنین. حیث یترك أحد المستھلكین أمام اإلعالن لفترة
زمنیة معینة وتسجل الكامیرا – دون أن یعرف – حركة العین ویتم تحدید أجزاء اإلعالن التي

كانت أكثر اھتماماً وجاذبیة بالنسبة للمستھلك المستھدف.
وقد تم استخدام مقاییس أخرى لقیاس سلوك األفراد تجاه اإلعالن ساھم في إعدادھا علماء النفس

باستخدام المعدات واألجھزة االختباریة .



أسالیب تقییم الحملة اإلعالنیة:

توجد ثالث أسالیب لتقییم الحملة:
1- التقییم القبلي:

أي قبل تنفیذ الحملة وذلك من خالل:
1- اختبار اإلعالنات أو الرسائل اإلعالنیة للتأكد من صالحیتھا ومناسبتھا ألھداف الرسائل من

خالل تعریض عینة من المستھلكین لھذه اإلعالنات.
2- اختبارات السوق المحدودة من خالل اختبار الحملة بكاملھا أو جزء منھا في مدینة أو منطقة

واحدة قبل تنفیذ الحملة.
2- التقییم المرحلي:

أي أثناء المراحل المختلفة لتنفیذ الحملة حتى یمكن تعدیل الحملة وبسرعة كبیرة إذا لزم األمر
لمواجھة أیة تحركات للمنافسین أو ألوضاع السوق عند دخول سلع جدیدة منافسة أو حدوث أي

تطور اقتصادي بالسوق.
3- التقییم البعدي:

وھو تقییم الحملة بعد انتھائھا للتحقق من مدى نجاح الحملة في تحقیق أھدافھا أو معرفة أسباب
فشل الحملة عند حدوث ذلك ولتجنب أسبابھ في الحمالت التالیة([26]).



الفصل الثالث



تنظیم إدارة اإلعالن



تقدیم

أن عملیة التنظیم تعني تحدید كافة األعمال التي ینبغي القیام بھا في مشروع معین وتقسیم تلك
األعمال إلى مجموعات من األعمال المتشابھة أو المتكاملة وإسناد المسئولیة عن كل قسم إلى
شخص محدد. ثم یتم تحدید العالقات بین تلك األقسام وتوضیح تلك العالقات في شكل خریطة
تنظیمیة. وھیكل التنظیم یمثل توزیع السلطة والمسئولیة في المشروع، كما یعبر عن سبل تدفق
المعلومات ووسائل االتصاالت التي تحقق لألفراد فرص التفاعل وتبادل الرأي من أجل أداء عمل

أفضل.
وحین نتحدث عن تنظیم إدارة اإلعالن فنحن نقصد اإلجراءات التي تتخذھا اإلدارة لتحدید أسالیب

تنفیذ النشاط اإلعالني في المشروع.
ومن أھم االعتبارات األساسیة عند تنظیم النشاط اإلعالني ضرورة تحدید إجمالي النشاط اإلعالني
في المشروع وتقسیمھ إلى مكوناتھ األساسیة. وھذا یعني أن كل جزء سوف یؤدي في تتابعھ
المنطقي، بواسطة أشخاص أكفاء، وعلى أن یتم تنفیذ كل جزء من تلك األجزاء بطریقة تتفق مع

المھارات واإلمكانیات الفنیة المتاحة.
أن عملیة التنظیم تمكن المشروع من تحقیق درجة عالیة من تقسیم العمل والتخصص على أساس
من التخطیط والدراسة. كما تحقق درجة كبیرة من التنسیق بین اإلعالن وبین غیره من األنشطة

التسویقیة في المشروع.
وعند تنظیم إدارة اإلعالن یراعى عادة العوامل الثالثة اآلتیة:

1- تحدید وضع إدارة اإلعالن بالنسبة لھیكل التنظیم العام.
2- تنظیم العمل داخل إدارة اإلعالن ذاتھا بحیث تحقق درجة عالیة من الكفاءة.

3- تحدید مدى االستعانة بالخبرة الخارجیة في مجال اإلعالن غال جانب الجھود الداخلیة لخبرة
الشركة.



وضع إدارة اإلعالن في التنظیم العام

ھناك أسالیب مختلفة في تحدید وضع إدارة اإلعالن في التنظیم العام للمشروع. ویتوقف االختیار
النھائي على طبیعة الھدف الذي یرمي المشروع إلى تحقیقھ من وراء اإلعالن، حجم الشركة،
ومدى االستعانة بأسلوب التخطیط في النشاط اإلعالني. كذلك یؤثر على اختیار وضع إدارة
اإلعالن في التنظیم العام عوامل مثل طبیعة السوق الذي تتعامل فیھ الشركة، مدى كفاءة ومھارة
العاملین في مجال اإلعالن بالشركة وأخیراً مدى اقتناع اإلدارة العلیا لمشروع بفكرة اإلعالن

وأھمیتھ كأداة إداریة ھامة.
وفیما یلي نستعرض أھم األشكال التنظیمیة التي تتبع في تحدید وضع إدارة اإلعالن في التنظیم

العام للمشروع.
1- اعتبار اإلعالن وظیفة أساسیة تتبع رئیس مجلس اإلدارة مباشرة. ویالحظ أن نسبة ضئیلة من
الشركات في مصر التي تلجأ إلى ھذا الوضع التنظیمي. على العكس من ذلك فإن عدداً كبیراً من
الشركات األمریكیة تستخدم ھذا التنظیم حیث یوجد نائب لرئیس الشركة مختص بشئون اإلعالن.
وال شك أن ھذا النمط التنظیمي یعكس درجة عالیة من االھتمام باإلعالن واالقتناع بأھمیتھ مما

یضعھ في مستوى الوظائف األساسیة للمشروع مثل اإلنتاج والتسویق.
2- اعتبار اإلعالن فرع أساسي من فروع وظیفة التسویق حیث تتبع إدارة اإلعالن إدارة التسویق.
ً مباشراً إلدارة اإلعالن. وھذا النمط التنظیمي یعكس االقتناع بدور ویعتبر مدیر التسویق رئیسا
اإلعالن كوسیلة من الوسائل التسویقیة المختلفة أو عنصر من عناصر المزیج التسویقي. في ھذا
النمط التنظیمي یعتر اإلعالن في نفس المرتبة من األھمیة مثل بحوث التسویق، البیع، تخطیط
ً وانتشراً في الشركات المصریة. المنتجات وما إلى ذلك. وھذا ھو أكثر األنماط التنظیمیة شیوعا
وھذا النمط یجعل مدیر التسویق مسئوالً عن نشاط اإلعالن مما یمكنھ من تحقیق التناسق المطلوب
بین اإلعالن وغیره من عناصر المزیج التسویقي. ومن أھم مجاالت التنسیق ذلك الذي یتم بین
اإلعالن والمبیعات نظراً لألھمیة القصوى لتحقیق مثل ھذا التنسیق. إذا في كثیر من األحیان تفشل
الحمالت اإلعالنیة في أحداث التأثیر المناسب بسبب عدم تنسیق نشاط المبیعات وعدم توافر

السلعة في األسواق.
3- جعل اإلعالن أحد األقسام التابعة لمدیر المبیعات الذي یتبع مدیر التسویق. وھذا النمط یعكس
الراي بأن اإلعالن ھو مساعد لعملیات البیع الشخصي. ویستخدم ھذا األسلوب في مصر عادة في

شركات األدویة حیث تعتبر عملیات اإلعالن والدعایة أساسیة لفتح األبواب أمام مندوبي البیع.
تلك ھي بعض األشكال التنظیمیة التي تتبع في تحدید وضع إدارة ضمن التنظیم العام للمشروع.

والشكل التالي یصور عدداً من تلك األشكال التنظیمیة.
بعض األشكال التنظیمیة لوضع إدارة اإلعالن في التنظیم العام







التنظیم الداخلي إلدارة اإلعالن

ال شك أن التنظیم الداخلي إلدارة اإلعالن یتأثر بالوضع الذي یتحدد لإلدارة في التنظیم العام
للمشروع، كذلك یتأثر بمدى االعتماد على المواھب والكفاءات المتوافرة لدى المشروع أو
االستعانة بالخبرات الخارجیة مثل وكاالت اإلعالن المتخصصة. في بعض الشركات نجد أن إدارة
اإلعالن ال تزید عن مدیر اإلعالن وبعض الموظفین الذین یتولون إعداد الرسوم والتصمیمات
األولیة بینما یتركز النشاط اإلعالني للشركة في الوكالة اإلعالنیة المتخصصة التي تتعامل معھا
الشركة. وفي عدد من الشركات األخرى تزداد إدارة اإلعالن تعقیداً وتتباین أقسامھا ووظائفھا
حیث تقوم بكافة العملیات واإلجراءات الالزمة لتخطیط وتنفیذ ومتابعة النشاط اإلعالني المشروع.
وفي بعض الشركات األخرى یعھد إلى إدارة اإلعالن ببعض وظائف ترویج المبیعات مثل إعداد
الكتالوجات، إعداد نشرات بمواصفات السلع وما إلى ذلك. والشكل التالي یصور أحد األنماط

التنظیمیة الشائعة إلدارة اإلعالن.
التنظیم الداخلي إلدارة اإلعالن بإحدى الشركات الصناعیة

وفیما یلي بعض األسس التي قد یستند إلیھا التنظیم الداخلي إلدارة اإلعالن:
1- التنظیم على أساس وظیفي:

× قسم التصمیم
× قسم التحریر
× قسم اإلخراج

2- التنظیم على أساس وسیلة اإلعالن:



× قسم الصحف
× قسم المجالت
× قسم الرادیو

× قسم التلیفزیون
× قسم اإلعالنات الخارجیة

3- التنظیم على أساس السلعة
مثال ذلك قد یكون ھناك قسم خاص إلعداد اإلعالنات بكل سلعة رئیسیة أو خط منتجات رئیسي

للشركة في حالة تعدد تلك السلع أو خطوط المنتجات
4- التنظیم على أساس نوع المستھلك:

× قسم اإلعالن االستھالكي.
× قسم اإلعالن الصناعي.

5- التنظیم على أساس جغرافي.



عالقة إدارة اإلعالن باإلدارات األخرى في المنشأة

([27])
ھناك اتصال وثیق بین إدارة اإلعالن وإدارة المبیعات، فكالھمھا یقوم بعملیة البیع وخلق الطلب
على السلعة، فبینما تقوم إدارة المبیعات بمعلیة البیع الشخصي عن طریق مندوبي البیع تقوم إدارة
اإلعالن بعملیة البیع غیر الشخصي عن طریق وسائل النشر، والبد إذن من تنسیق العمل بین

اإلدارتین لكي تحققان ھدفھما المشترك.
فقد یستخدم اإلعالن في تذلیل الصعوبات التي تعترض مندوبي البیع والتمھید لھم لمقابلة تجار
الجملة أو التجزئة أو المستھلك األخیر، وفي ھذه الحالة یجب توقیت الجھود اإلعالنیة لتتفق مع

زیارات المندوبین.
كما أن إدارة اإلعالن یھمھا االتصال بمندوبي البیع لمعرفة آرائھم في الجھود اإلعالنیة

والمشكالت البیعیة التي تصادفھم حتى یمكن أخذھا في االعتبار عند رسم السیاسات اإلعالنیة.
ھذا إلى أن الصلة وثیقة بین إدارة اإلعالن وإدارة اإلنتاج في المنشأة الصناعیة فقد یتعطل اإلنتاج
لسبب أو آلخر مما یستتبع وقف النشاط اإلعالني أو تقلیلھ أو شرح أسباب التعطیل إلى جمھور

المستھلكین.



وكالة اإلعالن

وكالة اإلعالن ھي شركة متخصصة في تخطیط الحمالت اإلعالنیة وتنفیذھا والقیام بجمیع
األعمال الالزمة للتخطیط والتنفیذ.

ولكي نفھم كیف تقوم وكالة اإلعالن بنشاطھا یجب أن نلقي نظرة سریعة على نشأتھا وتطورھا.
نشأة وكالة اإلعالن وتطورھا:

لقد بدأت وكالة اإلعالن بشخص واحد حین كانت وسائل النشر في الماضي – وكانت معظمھا من
الصحف تعطي عمولة لألفراد الذین یأتي عن طریقھم أوامر النشر أي أوامر حجز مساحات
اإلعالن. فقد كانت الصحف في ذلك الوقت غیر قادرة على تحمل تكالیف استخدام مندوبین لبیع
المساحات اإلعالنیة فكانت تكافئ أي شخص یأتي لھا بأوامر الحجز بإعطائھ عمولة. ولكن لم تكن
ھذه الطریقة عادلة بالنسبة لألشخاص الذین احترفوا ھذه العملیة، فكان یحدث أن یمر شخص على
أحد المعلنین المرتقبین ویحاول أن یحصل منھ على أوامر حجز بعد أن یكون قد سرد لھ قصتھ
البیعیة وبین لھ ممیزات اإلعالن، ولكنھ ال یحظى في النھایة بأمر حجز، وبعد خروجھ یحدث أن
یمر شخص آخر على نفس المعلن یحاول الحصول منھ على أوامر حجز وینجح في ذلك، والحقیقة
أن نجاح الشخص الثاني راجع إلى محاولة الذي سبقھ أو على األقل راجع إلى مجھود االثنین،
ولكن الثاني ھو الذي یحصل على العمولة وال یحصل األول على شئ بالمرة مما دعى بعض
ھؤالء األفراد إلى التفكیر في حل للخروج من ھذه المشكلة، فراحوا یدرسون مبادئ اإلعالن
وأصولھ ویعرضون على المعلنین المرتقبین أنھ إذا أعطوھم أوامر الحجز فإنھم سیقومون بتصمیم
إعالناتھم مجاناً، وبھذا أصبح للمعلنین المرتقبین مصلحة في إعطاء أوامر الحجز لھؤالء األفراد
ً دون غیرھم، ومن ھنا نشأت وكالة اإلعالن. فوكالة الذین سیقومون بتصمیم إعالناتھم مجانا
ً من المعلن نظیر تخطیط حملتھ اإلعالنیة واإلشراف على تنفیذھا إنا اإلعالن ال تتقاضى أتعابا

تتقاضى عملة فقط من أصحاب وسیلة النشر على أوامر الحجز التي ترسلھم إلیھم.
وقد بدأت وكالة اإلعالن في أول األمر بشخص واحد یقوم بجمیع األعمال أي باالتصال بالمعلنین
المرتقبین وبتصمیم اإلعالنات وتحریرھا، وعندما كثرت األعمال تكونت وكالة اإلعالن من
شخصین یقوم أحدھا بعملیة االتصال بالعمالء أي المعلنین المرتقبین ویكون ھمزة الوصل بین
منشأة المعلن وبین الوكالة، ویقوم الثاني بعملیات التصمیم والتحریر، یساعدھما موظف أو أكثر

لألعمال الحسابیة ومثیالتھا.
فلما كثرت األعمال واتسع نشاط وكالة اإلعالن صارت تشكل أكثر من خبیر حسب عدد عمالئھا
والسلع والخدمات التي تعلن عنھا، فمن ضابط اتصال إلى أخصائي في التسویق إلى خبیر في
وسائل النشر إلى أخصائي في خلق األفكار إلى جھاز إداري یخدم ھذا الجھاز الفني، حتى وصلنا
اآلن إلى وكالة اإلعالن الضخمة التي تستخدم عدداً كبیراً من الخبراء واألخصائیین في جمیع
فروع اإلعالن وجھاز إداري كبیر یقوم بعملیات المحاسبة والحفظ والتصنیف والشئون القانونیة

وغیرھا.
الخدمات التي یمكن للوكالة أن تقدمھا للمعلنین:

یمكن تلخیص الخدمات التي تقدمھا وكاالت اإلعالن إلى المعلنین في النقاط التالیة:



1- تقوم بجمع فیض من اإلحصاءات والمعلومات التي تفید في تخطیط حمالت المعلنین.
2- تقیس سوق كل عمیل لتحدید نطاقھ وقوة المستھلكین الشرائیة وعاداتھم... إلخ.

3- تجمع معلومات عن طرق ومنافذ التوزیع وتقترح أنسب الطرق لتوزیع سلع عمالئھا.
4- تدرس السیاسات البیعیة واإلعالنیة للسلع المنافسة.

5- تدرس بالتفصیل السلع التي یزمع عمالؤھا تقدیمھا إلى السوق.
6- في حالة تقدیم سلعة جدیدة للسوق تدرس مسألة تسجیل عالمة تجاریة مناسبة.

7- تدرس المسائل المتعلقة بتصمیم العبوة والغالف.
8- تتابع اتجاھات السوق وتدرس تأثیرھا على سلع عمالئھا.

9- تتعاون مع عمالئھا في وضع السیاسات البیعیة وفي طریق تنظیم عمل مندوبي البیع.
10- تراجع أرقام المبیعات أوالً بأول وتدرس أسباب التغیرات التي تحدث فیھا.

11- تضع السیاسة اإلعالنیة.
12- تصمم اإلعالنات وتحررھا.

13- تحفظ سجالت للمقارنة بین وسائل النشر المختلفة من جمیع الوجوه، وتختار منھا المناسب
لسلعة المعلن وتقوم بنشر اإلعالنات فیھا.

14- تراجع نشر اإلعالنات في وسائل النشر المختلفة.
15- تتابع نتائج الحمالت اإلعالنیة التي تخططھا لعمالئھا بغیة إجراء تغییرات أو تعدیالت فیھا

حسب الظروف.
تطور الخدمات التي تقدمھا وكالة اإلعالن الحدیثة إلى عمالئھا:

لقد تطورت الخدمات التي تقدمھا وكالة اإلعالن الحدیثة إلى عمالئھا تطوراً كبیراً، فبعد أن كانت
الخدمات قاصرة على تصمیم اإلعالنات وتحریرھا اتسع نطاقھا بحیث أصبحت الوكالة مستشارة
للمعلن في شئون التسویقیة واإلعالنیة، ولكي تقوم بھذه المھمة خیر قیام أصبح الزماً على وكالة
اإلعالن أن تتفھم مشكالت المعلن التسویقیة والبیعیة باإلضافة إلى دراستھا للسوق ووسائل النشر

والدوافع التي تحرك المستھلكین.
وفي بحث قامت بھ مجلة Advertising Age عن الخدمات التي تقدمھا وكالة اإلعالن إلى
المعلنین، لوحظ أن معظم التطور كان في محیط بحوث اإلعالن، واختبار الرسالة اإلعالنیة،
وبحوث القراء والمشاھدین وتصمیم وتحریر اإلعالنات ومع أن الناحیة الفنیة في اإلعالن ال تزال
تلعب دوراً كبیراً في بیع الخدمات اإلعالنیة إال أن االھتمام قد تركز على الخدمات األولى التي

تزید من الكفایة اإلنتاجیة للحملة اإلعالنیة.
وتؤكد جمعیة وكاالت اإلعالن األمریكیة الخدمات التي یقدمھا أعضاؤھا إلى عمالئھم في ترجمة
مزایا وخصائص السلعة أو الخدمة أو الفكرة المعلن عنھا إلى جمھور أو جماھیر معینة، وتقترح

الجمعیة البرنامج التالي كضرورة ملحة للقیام بھذه العملیة على أتم وجھ:
1- دراسة سلعة العمیل لتقریر مزایاھا وعیوبھا الكامنة فیھا، وكذلك مزایاھا وعیوبھا بالنسبة

للسلع المنافسة.
2- تحلیل السوق الحالي والمرتقب للسلعة من ناحیة:

1- النطاق الجغرافي.
2- المبیعات المحتملة.



3- التغیر الموسمي.
4- الحالة التجاریة واالقتصادیة.

5- طبیعة المنافسة وقوتھا.
3- معرفة سیاسات التوزیع والبیع وطرق تنفیذھا.

4- معرفة وسائل النشر المتاحة التي یمكن استخدامھا بكفایة لنقل مزایا السلعة وخصائصھا إلى
المستھلكین أو الوسطاء، ویتطلب ھذا معرفة المسائل التالیة:

1- خصائص وسائل النشر.
2- سمعتھا وتأثیرھا.

3- توزیعھا.
4- طرق إنتاجھا.

5- تكلفتھا.
5- رسم خطة محدودة وتقدیمھا إلى العمیل.

6- تنفیذ الخطة ویشمل ھذا:
1- تحریر وتصمیم وتنفیذ اإلعالنات.
2- التعاقد مع أصحاب وسائل النشر.

3- اإلشراف على إنتاج اإلعالنات وإرسالھا مع التعلیمات الالزمة إلى وسائل النشر.
4- التحقق من النشر.

5- دفع تكالیف اإلعالن ومحاسبة العمیل.
7- التعاون مع جھاز البیع للحصول على أكبر فائدة من اإلعالن.

التنظیم الداخلي لوكالة اإلعالن:
ً مع التوسع في الخدمات التي تؤدیھا وكاالت اإلعالن في الوقت الحاضر صارت تتبع تمشیا

التقسیم الوظیفي في تنظیم أعمالھا، وفیما یلي مثال للتنظیم الداخلي إلحدى الوكاالت([28]):
البحوث:

تقوم ھذه اإلدارة بجمع وتبویب وتحلیل المعلومات بالمستھلك – دوافعھ، آرائھ، اتجاھاتھ، وعاداتھ
الشرائیة، والمتعلقة بالسلعة – خصائصھا وممیزاتھا ونقطھا البیعیة، كذلك المعلومات المتعلقة
بالسوق – نطاقھ، تكوینھ، احتماالت توسعھ، والمتعلقة بالمنافسة – مركزھا، سیاستھا، وأخیراً

معلومات متعلقة بمدى كفایة الخطط اإلعالنیة.
وسائل النشر:

أن عملیة اختیار وسائل النشر المناسبة في غایة األھمیة، فاالختیار الخاطئ یؤدي إلى عدم وصول
الرسالة اإلعالنیة إلى المستھلكین، وال یقتصر عمل ھذا اإلدارة على اختیار وسائل النشر المناسبة
بل یتعداه إلى تحدید المساحات التي سیشغلھا اإلعالن – في حالة الصحف والمجالت، أو تحدید

الوقت الذي ستستغرقھ الرسالة اإلعالنیة – في حالة الرادیو والسینما والتلیفزیون.
والبد أن یكون ھناك اتصال وثیق بین إدارة وسائل النشر وإدارة البحوث فاالختیار السلیم یقوم
على أساس معرفة إدارة وسائل النشر للمستھلكین المرتقبین وخصائصھم من حیث السن والجنس
والطبقة االجتماعیة وطریقة معیشتھم وأذواقھم وعاداتھم الشرائیة وتوزیعھم الجغرافي، وھذه

المعلومات كلھا توجد في إدارة البحوث.



وبعد الدراسة المستفیضة للمستھلكین ولوسائل النشر تقوم ھذه اإلدارة بعمل جدول لوسائل النشر
ً فیھ التصمیمات والمساحات المقترح حجزھا في حالة اإلعالنات التي وقع علیھا االختبار مبینا

المطبوعة في الوقت المحجوز في حالة اإلعالن المشاھد أو المسموع.
رسم یبین التنظیم الداخلي إلحدى وكاالت اإلعالن

إدارة االبتكار واإلنتاج:
یشمل االبتكار عملیات التحریر والتصمیم أما اإلنتاج فیشمل إخراج اإلعالنات في وسائل النشر

المختلفة. وقد تقوم بھاتین الوظیفتین إدارتین منفصلتان كما قد یجمعا في إدارة واحدة.
واالبتكار معناه ترجمة الفكرة اإلعالنیة إلى كالم مكتوب ورسومات وصور وجمعھا في تصمیم
یخدم الفكرة اإلعالنیة، ویزود كل من المحرر والمصمم بالبیانات عن السلعة والمستھلكین ووسیلة
النشر التي تستخدم لكي یقوم بمھمتھ خیر قیام، ولیس ھدف المحرر ھو كتابة قطعة أدبیة، كما أن
ھدف المصمم لیس إنتاج لوحة فنیة رائعة، بل ھدفھما ھو إخراج إعالن یبیع السلعة أو الخدمة أو

الفكرة المعلن عنھا.
ً تقسم إدارة االبتكار قسمین: قسم یقوم بخلق اإلعالنات في وسائل النشر المطبوعة وآخر وغالبا
یقوم بھا في وسائل النشر المسموعة والمرئیة كالرادیو والسینما والتلیفزیون لما تتطلبھ من خبرة

ودرایة تختلف عن نوع الخبرة األولى.
ضباط االتصال:

ھم حلقة االتصال بین المعلنین والوكالة، ویخصص في العادة ضابط اتصال لكل مجموعة من
المعلنین أو مجموعة من السلع، وعلى ضابط االتصال دراسة مشكلة المعلن من جمیع نواحیھا
لنقلھا إلى زمالئھ في الوكالة، ویشترك في لجنة التخطیط، وعلیھ الحصول على موافقة المعلن

على الخطة اإلعالنیة ثم على التفاصیل أثناء التنفیذ.
الشئون المالیة واإلداریة:



وتشمل الحسابات والمراجعة واألفراد والتدریب غیرھا من األقسام الالزمة لسیر آمال الوكالة.
اإلعالن عن الوكالة:

فالبد للوكالة من اإلعالن عن نفسھا بكافة الوسائل للحصول على عمالء جدد شأنھا في ذلك شأن
أي منتج لدیھ سلعة أو خدمة للبیع، وتستخدم وكالة اإلعالن كل إمكانیاتھا العملیة والفنیة في إبراز

الخدمات التي تقوم بھا.
التنسیق بین أعمال الوكالة المختلفة:

تقع ھذه المھمة على عاتق ضابط االتصال، فقد ذكرنا من قبل أن كال منھم یختص باإلشراف على
عدة سلع أو عدة معلنین، فبعد تخطیط الحملة اإلعالنیة یقوم ضابط االتصال المختص بتتبع تنفیذھا
في اإلدارات المختلفة حتى یكون كل إعالن في الحملة معد للنشر في الوقت المحدد لھ، فإذا حدث

تعطیل في إدارة من اإلدارات وجب تعویض التعطیل في اإلدارات األخرى.
نظام االعتراف بوكالة اإلعالن:

ً من المعلنین نظیر قیامھا بتخطیط حمالتھم قلنا من قبل أن وكالة اإلعالن ال تتقاضى أتعابا
اإلعالنیة واإلشراف على تنفیذھا، إنما تتقاضى فقط عمولة من وسائل النشر تبلع في الغالب
25% من قیمة أوامر النشر التي ترسلھا إلیھا وھي ال تتقاضى ھذه العمولة إال إذا كان معترف
بھا، أي معترف بھا من وسائل النشر، ولكي تحصل على ھذا االعتراف یجب أن تكون غیر تابعة
ألي معلن حتى ال تتحیز ألحد، أو أن تكون تابعة لوسیلة نشر مما یؤثر على النصیحة التي تقدمھا
لعمالئھا فیما یختص باختیار وسائل النشر المناسبة، ویجب أن تحتفظ بالعمولة التي تحصل علیھا
من وسائل النشر وال تعید أي جزء منھا للمعلن، كما یجب أن یكون لدیھا من الخبراء العدد الكافي
الذي یمكنھم من خدمة المعلنین، وأیضاً لدیھا من اإلمكانیات المالیة ما یمكنھا من القیام بالتزاماتھا.

وفیما یلي بعض الشروط التي تفرضھا وسائل النشر في بریطانیا لكي تعترف بوكالة اإلعالن:
1- یجب أال یقل رأس المال عن 2500 جنیھ وفي حالة الشركات ذات المسئولیة المحدودة یجب

أال یقل رأس المال المدفوع عن ھذا المبلغ.
2- یجب أال تكون الوكالة إحدى الشركات التابعة لمعلن، وأال یكون ألحد من عمالء الوكالة أي

مصلحة فیھا وبالعكس.
3- یجب أن یكون اإلعالن ھو الوظیفة الوحیدة للوكالة.

4- یجب أن یكون لدى الوكیل الخبرة والتدریب الكافیین لممارسة اإلعالن، وأن یكون لدیھ المكان
المناسب للقیام بأعمالھ.

5- محرم على الوكالة أن ترد أي عمولة تتقاضاھا من وسائل النشر بأي صورة من الصور.
6- یجب أن تلتزم الوكالة بأحكام الدستور المھني واألخالقي لإلعالن.



الناشر

المقصود بالناشر ھنا ھو صاحب وسیلة النشر، وھو الذي یتلقى اإلعالنات من المعلنین أو وكاالت
اإلعالن وینشرھا في وسیلة وال یقل الدور الذي یلعبھ الناشرون في النشاط اإلعالني عن دور

المعلن أو وكالة اإلعالن.
ولكل دار نشر سیاسة خاصة بھا من حیث التحریر والطابع العام الذي تتخذه وتوزیع صفحات
الصحیفة أو المجلة بین المادة التحریریة والمادة اإلعالنیة – ھذا إذا كانت وسیلة النشر صحیفة أو
مجلة، أما إذا كانت رادیو أو تلیفزیون مثالً فإنھ یحدد الوقت المخصص للمادة الترفیھیة والوقت
للمادة اإلعالنیة كذلك یحدد من قبل نوع اإلعالنات التي تقبل ومستواھا، فبعض وسائل النشر مثالً
ال تقبل إعالنات السجایر أو الخمور أو أصناف معینة من العقاقیر.. وھكذا. وخالصة القول أن
لكل وسیلة من وسائل النشر سیاسة عامة تسیر علیھا ویتعاون رئیس التحریر مع مدیر اإلعالنات
بالدار في تنفیذ ھذه السیاسة، فكل منھم یعمل على نجاح الوسیلة وازدھارھا. فقد یحدث مثالً أن
یطلب مدیر اإلعالنات من المسئول عن التحریر أن یعطیھ بعض المساحات المخصصة للتحریر
وذلك لمقابلة الضغط علیھ من طلبات الحجز، كما قد یحدث العكس بأن یطلب مدیر اإلعالنات من
جھاز التحریر أن یمأل بعض المساحات التي كانت مخصصة لإلعالنات لعدم تمكنھ من بیعھا
وھكذا، فإذا لم یكن التعاون كامالً بین جھازي اإلعالن والتحریر فإن النتیجة تكون سیئة بالنسبة

للدار كلھا.
ویجب أال یغرب عن البال أن الناشر مسئول عن كل ما ینشر في وسیلتھ مسئولیة أدبیة وقانونیة،
ولھذا وجب على إدارة اإلعالنات بالدار التأكد من صحة المعلومات المنشورة، ولزیادة ثقة
الجمھور في اإلعالنات التي تحملھا الوسیلة یذھب بعض الناشرین إلى حد ضمان جمیع اإلعالنات
التي تنشر فیھا وذلك بأن یذكروا للجمھور أنھ إذا وجد أن السلعة المعلن عنھا ال تطابق الوصف
الموجود في اإلعالن فیمكنھ رد السلعة إلى الناشر الذي یتولى رد الثمن، وفي ھذه الحالة یطلب

الناشر من المعلن ضماناً بھذا الخصوص.
ویختلف تنظیم إدارة اإلعالنات عند الناشر من وسیلة إلى أخرى، ولكن في الغالب توجد األقسام
التالیة. قسم إلبرام العقود مع المعلنین أو وكاالت اإلعالن للتأكد من سالمتھا ومن أنھا ال تخالف
سیاسة الدار، وقسم للخدمات یقوم بمساعدة صغار المعلنین، وقسم للبحوث واإلحصاء عالوة على

األجھزة اإلداریة المعتادة.
تنظیم إدارة اإلعالنات في صحیفة یومیة



تنظیم إدارة اإلعالنات في محطة تلیفزیون



الفصل الرابع



توجیھ النشاط اإلعالني االتصاالت في مجال اإلعالن



النموذج العام لالتصاالت

یمكن التعبیر عن عملیة االتصاالت في مجال التسویق واإلعالن في شكل نموذج عام یھدف إلى
اإلجابة على عدة أسئلة وھي من یقوم باالتصال؟ وماذا یرید أن یقول؟ ما ھي الوسائل المالئمة
لالتصال؟ ومن ھو المستھدف باالتصال؟.. ویوضح الشكل التالي عناصر النموذج العام

لالتصاالت:
النموذج العام لالتصاالت

ویتكون نموذج االتصاالت من أربعة عناصر رئیسیة:
1- المرسل: وھو مصدر الرسالة المطلوب نقلھا إلى المرسل إلیھ.

2- الرسالة: وھي مجموعة المعاني المطلوب إرسالھا أو تسلیمھا للمرسل إلیھ.
3- الوسیلة: وھي وسائل االتصال التي تنتقل من خاللھا الرسالة المطلوبة.

4- المرسل إلیھ: وھو متلقي الرسالة أو الطرف المطلوب أن تصل إلیھ الرسالة.
ویوضح ھذا النموذج النواحي المختلفة في العملیة االتصالیة. فھو یرشد رجل اإلعالن عن كیفیة
أعداد وترتیب رسالة فعلیة فعالة ووسیلة مناسبة للجمھور المستھدف. وسوف یتم مناقشة العناصر
المختلفة – باختصار – لیس من خالل الترتیب الموضح أعاله والذي یبین مراحل تدفق الرسالة

ولكن من خالل مراحل تخطیطھا (أي من المرسل إلیھ وإلى الخلف).



عناصر نموذج االتصال

أوالً: المرسل إلیھ:

عند التحدث عن عملیة االتصاالت، یجب أن نبدأ أوالً بتحدید الجمھور المستھدف أو مستقبل
الرسالة (مستھلك السلعة المداوم على استھالكھا، غیر مستخدمي السلعة)، وذلك ألن المرسل إلیھ
ھو الذي سیحدد ماذا سیتم قولھ وطریقة عرض الرسالة، ومكان عرضھا وكذلك توقیت عرضھا
وأخیراً من الذي سیقوم بعرضھا. فطبیعة المستقبل للرسالة وخصائصھ ھي التي ستحدد كل ھذه
العوامل. وقد یكون المرسل إلیھ فرد واحد أو مجموعة من األفراد، أو جمھور معین أو الرأي

العام بأكملھ.
وعند دراسة المرسل إلیھ ینبغي أن نھتم بناحیتین ھامتین وھما:

1- خصائص الجمھور المستھدف:
فیجب على رجل اإلعالن أن یتحقق من الخصائص المعینة للجمھور المستھدف ومدى ارتباطھا
بتحقیق نوع االستجابة الذي یرغبھ. فإذا رغب المرسل أن یحسن من انطباع الجمھور عن مستقبل
المنظمة ومنتجاتھ فإن علیھ أن یختبر مستوى درایتھم الحالي ووسائل اإلعالن التي یستخدمونھا.
وإذا رغب في تحسین اتجاھاتھم تجاه منتجات الشركة فإن علیھ دراسة اتجاھاتھم وتفضیالتھم
الحالیة ومدى قابلیتھم لالقتناع. أما إذا أراد أن یقوم بإثارة دوافعھم للشراء فعلیھ أن یرى مدى

اھتماماتھم الحالیة بالسلعة أو الخدمة واستعدادھم لتحمل المخاطر و كذلك قوتھم الشرائیة.
نجد أن كل ھذه العوامل وعالقتھا باستجابات المستھلكین قد تم بحثھا، فالخصائص الدیمغرافیة
ً في القابلیة ً سریعا مثالً مثل السن والجنس لھم عالقة بالقابلیة لالقتناع. فنجد أن ھناك ارتفاعا
لالقتناع منذ بدایة العمر وحتى سن المراھقة ثم یستقر المنحنى بعد ذلك حتى یصل إلى مرحلة
الشیخوخة فیحدث انخفاض آخر قد یكون بسبب قلة التعرف وانخفاض القدرة على االنتباه والفھم.
ومن ناحیة أخرى نجد أن النساء أكثر قابلیة لالقتناع من الرجال. كما أن ھناك نتیجة أخرى تتعلق
باختالف الجنس وھي أن الصفات الشخصیة تساعد على التنبؤ بقابلیة االقتناع بدرجة أكبر مما

تساعد على التنبؤ بقابلة النساء لالقتناع.
وقد أ ثبتت العدید من الدراسات أنھ كلما زادت القابلیة لالقتناع عند الفرد كلما سھلت العملیة
االتصالیة المتعلقة بتغییر االتجاھات. فعلى سبیل المثال: تشیر معظم البحوث إلى وجود عالقة
سلبیة بین درجة الذكاء والقابلیة لالقتناع (أي أنھ كلما ارتفع ذكاء الفرد كلما انخفضت قابلیتھ
لالقتناع) ومع ھذا فإن بعض الدراسات تشیر إلى العكس أي وجود ارتباط إیجابي بینھم. وأحد
االحتماالت لتفسیر ھذه النتائج المتضاربة ھي أن الذكاء یجعل الشخص أسرع تأثراً باالقتناع
بسبب ارتفاع قدرتھ على كل من االنتباه والفھم وفي نفس الوقت فإنھ یخفض قابلیتھ بسبب زیادة

معارضتھ لإلذعان لآلخرین.
وكذلك وجد أن الشخص الذي یتمتع بثقة ذاتیة كبیرة أقل قابلیة لالقتناع والعكس صحیح، ومع ھذا
فإن بعض الدراسات أشارت إلى أن الشخص الذي یتمتع بثقة ذاتیة متوسطة أو معقولة ھو أكثر
الناس قابلیة لالقتناع. وبصفة عامة فعلى رجل اإلعالن أن یقوم بأخذ ھذه العوامل في الحسبان



ویدرس سمات الجمھور المستھدف ویربطھم بالدرجات المختلفة للقابلیة لالقتناع واستخدامھم في
تنفیذ االتصاالت المطلوب للجمھور المستھدف.

2- الصورة الذھنیة:
إن واحدة من أھم الخطوات في تحلیل الجمھور المستھدف ھو تقدیر الصورة الذھنیة الحالیة التي
تعلق في ذھن الجمھور عن الشركة ومنتجاتھا وكذلك منافسیھا وھذا یساعد الشركة في إدراك ما
الذي تسعى إلیھ فیما یتعلق بأھداف االتصال فاتجاھات األفراد وتصرفاتھم تجاه شئ معین مرتبط
ارتباط كبیر بمعتقداتھم عن ھذا الشئ وبالتالي فالصورة الذھنیة وھو تعبیر یستخدم لوصف
مجموعة المعتقدات التي یحملھا الفرد عن شئ معین. وتظھر أھمیة الصورة الذھنیة في الفترة التي
تغطیھا فالصورة الذھنیة قد تمتد لفترة أطول حتى بعد انتھاء األسباب التي أدت إلى ظھورھا بھذه
الطریقة. ولتقریب ھذه النقطة نجد أن شركة معینة قد یستمر النظر إلیھا على أنھا الرائدة األولى
في السوق في التدھور. وبنفس الطریقة فإن من الممكن للشركة التي كانت تستحوذ على المركز
الثاني أو تابعة لشركة رائدة وقفزت إلى المركز األول أن تظل صورتھا الذھنیة كشركة تابعة أو
في المركز الثاني لفترة طویلة قبل أن تتغیر ھذه الصورة ولھذا تظھر أھمیة أن تحافظ الشركة
على صورة ذھنیة طیبة وتعمل دائماً على تحسینھا. ولكن لسوء الحظ فإن تحسین الصورة الذھنیة
ً عمل جاد في ممارستھا ال یكون فقط عن طریق الجھود االتصالیة وإنما یجب أن تتضمن أیضا

یعكس ھذه الصورة الجدیدة.
ویستخدم اإلعالن لتحقیق الصورة الذھنیة الطیبة ویظھر ذلك في تمویل العدید من أنشطة المجتمع
ً من المنظمة في الخدمة العامة بغرض رسم صورة طیبة في أذھان الجماھیر المحلي إسھاما

(تمویل مسابقات ریاضیة برامج تلفزیونیة، أنشطة اجتماعیة للمعوقین مثالً).
وھناك العدید من األسالیب المستخدمة لقیاس الصورة الذھنیة للمنظمة عند الجماھیر المختلفة وأحد
ھذه المقاییس المشھورة یسمى مقیاس الفروق ذات الداللة. وھذا المقیاس یتضمن إیجاد مجموعة
من الصفات على مقیاس معین ویتم وضع الصفة في طرف من المقیاس والصفة المضادة في
الطرف اآلخر (مثل قوي – ردئ)، ویكون المقیاس من سبع أجزاء وقد تكون ثالثة أو خمسة أو
تسعة، یعكس كل جزء درجة من توافر الصفة ویمكن قیاس الصورة الذھنیة عبر ثالثة عوامل

أساسیة:
1- التقییم (حسن أو سوء الجودة للصورة الذھنیة).

2- القوة (قوة المنشأة أو ضعفھا).
3- النشاط (تنمو بسرعة أو ال تنمو بسرعة).

ویطلب في ھذه الحالة من المستقصى منھم أن یضعوا العالمة المناسبة على كل مقیاس بحیث
یعكس مدى انطباعھم عن توافر الصفة المعینة في الشركة محل السؤال ثم یتم حساب المتوسط
الخاص بالدرجات وتحویلھا إلى نقط ویتم ربط ھذه النقاط بكل الصفات فتظھر في النھایة المالمح
النھائیة للصورة الذھنیة للشركة ویوضح الشكل التالي مقیاس الفروق ذات الداللة ویستخدم في

قیاس الصورة الذھنیة للمنظمة.



ولكي تتحقق الفائدة اإلضافیة من البیانات الموجودة، یجب أن یقوم رجل اإلعالن بإعادة حساب
وقیاس الصورة الذھنیة لكل مجموعة من جماھیر المنشأة الھامة قد یكون لكل جمھور صورة
ذھنیة مختلفة عن اآلخر لنفس الشركة. وھذا سوف یؤثر على أھداف ووسائل االتصال المستخدمة
فقد یتبین أیضاً من نتائج الدراسة أن الجمھور یرى أن الشركة تنمو ببطء أو أنھا ال یمكن االعتماد

علیھا فیتم تخطیط البرامج التي تساعد على محو ھذه الصورة عند الجماھیر... وھكذا.



ثانیاً: الوسیلة

بعد تحدید الجمھور المستھدف تحدیداً دقیقاً، یبدأ المعلن في اختیار أفضل الوسائل أو القنوات
للوصول إلیھم. وھناك نوعان رئیسیان من وسائل االتصال وھما الوسائل الشخصیة لالتصاالت

والوسائل غیر الشخصیة. وفیما یلي شرح لكل من الوسیلتین بقلیل من التفاصیل.
1- الوسائل الشخصیة:

وتھدف الوسائل الشخصیة إلى االتصال المباشر بالجماھیر المستھدفة عن طریق استخدام أربع
أنواع من االتصاالت الشخصیة. وأولھما القنوات الداخلیة في المنظمة عن طریق رجال البیع
والعالقات العامة وممثلي المنظمة ویقوم باالتصال الشخصي بالجمھور المستھدف ومحاولة التأثیر
ً قنوات الخبراء والتي تتكون من الشخصیات المستقلة عن علیھ في المجال المطلوب. وثانیھا
الشركة والتي یتم االستعانة بھم لممارسة نفوذ على جماھیر المنظمة المختلفة لما لھم من خبرة في
ھذا المجال أو نفوذ قوي مثل االستشاریین، الشخصیات العامة....إلخ. ونوع آخر من االتصال
الشخصي الذي یتم االستعانة بھ ھو القنوات االجتماعیة مثل األصدقاء، أفراد األسرة، زمالء العمل
أو الدراسة والذین قد یمارسوا نفوذھم على الفرد ذاتھ. ویعتبر النوع الرابع من االتصاالت وھو
االتصال عن طریق الكلمة من أقوى الوسائل الشخصیة التي یمكن استخدامھا واالعتماد علیھا

نظراً النتشار تأثیرھا بین العدید من فئات المجتمع.
ویعتقد الكثیر من الكتاب أن االتصاالت الشخصیة أكثر فعالیة من االتصاالت غیر الشخصیة في
تغییر االتجاھات والسلوك لدى األفراد، لھذا فبینما یمكن للوسائل غیر الشخصیة (اإلعالن مثالً)
أن تخلق االنتباه واالھتمام لدى الفرد، نجد أن الوسائل الشخصیة ھي التي تنھي الصفقة في حالة
موضوع معین بل أن التوصیة الجیدة في صالح المنظمة قد تدفع الشخص إلى الشراء أكثر من
اإلنفاق اإلعالني ویدعم ھذه اآلراء العدید من نتائج الدراسات المیدانیة التي أوضحت على سبیل
المثال أنھ في إحدى الحمالت االنتخابیة للرئاسة األمریكیة فإن أغلب الناخبین قد تأثروا بالمناقشات
السیاسیة في المؤتمرات أكثر من تأثیرھم بالوسائل اإلعالنیة مثل الرادیو والتلفزیون والتي
خصصت برامج معینة للترویج عن المرشحین، ویالحظ ذلك بصفة خاصة في تسویق السلع

الصناعیة حیث یتأثر المشتري الصناعي بقادة الرأي واالتصال عن طریق الكلمة.
ومع ذلك، فإن المفاضلة بین األسلوبین عملیة صعبة ومعقدة أكثر مما تظھر للوھلة األولى. فنجد
أن الشركة لیس لدیھا أي نفوذ على القنوات االجتماعیة الستخدامھا للتأثیر على األفراد، فال
یستطیع المعلن مثالً أن یقوم "بتأجیر" صدیق أو جار الستخدامھ في التأثیر على األفراد ولھذا تظل

أیضاً الوسائل غیر الشخصیة لھا أھمیتھا في عملیة االتصاالت.
وقد دفع ذلك العدید من الكتاب إلى اعتبار الوسیلتین ھامتین ومكملتین كل لألخرى، وذلك عن
ً ما تتدفق من الرادیو والتلفزیون طریق تدفق العملیة االتصالیة ذات الخطوتین فاألفكار غالبا
والصحف (الوسائل غیر الشخصیة) إلى قادة الرأي ومنھم إلى األطراف األخرى األقل نشاطاً في

المجتمع.
2- الوسائل غیر الشخصیة لالتصاالت:



ً بین المفردات وتشمل وسائل واسعة النطاق والتي وھي الوسائل التي ال تتضمن اتصاالً شخصیا
تصل إلى أعداد كبرة من المرسل إلیھم، ومنھا الصحف والمجالت والرادیو والتلفزیون والوسائل
التي تصل إلى مجموعة محددة من المرسل إلیھم كالجرائد ومحطات اإلذاعة والتلفزیون المحلیة

والمناسبات الخاصة التي تنظمھا الشركات كالمعارض وحفالت االستقبال... إلخ.
ویتوقف استخدام ھذه الوسائل على أھداف االتصال، خصائص الجمھور المستھدف وطبیعة الفكرة
التي یتضمنھا االتصال وفوق ذلك إمكانیة الشركة الحالیة وسوف یتم التعرض للوسائل اإلعالنیة

بكثیر من التفصیل في فصول قادمة.

ثالثاً: الرسالة

سبق أن ذكرنا أن االتصال الفعال یلزم:
1- تحدید الجمھور المستھدف.

2- تحدید الوسائل للوصول إلى ھذا الجمھور. ولھذا فالخطوة الثالثة والھامة ھنا ھي تصمیم
الرسالة المناسبة لكل من الجمھور والوسیلة.

وتصمیم الرسالة یتطلب من المرسل أن یتفھم الجمھور وأن یقوم بنقل المعاني التي تحتویھا
ً وأن یتأكد من أن المرسل إلیھ قد قام بتفھم ھذه المعاني والتي یجب أن تكون الرسالة نقالً سلیما

مألوفة لھ.
وعند تصمیم الرسالة یجب االھتمام بناحیتین ھامتین وھما مضمون الرسالة وتنظیم ھیكل الرسالة.

مضمون الرسالة:
ال یمكن تحدید محتویات الرسالة إال بعد دراسة المرسل إلیھ ودوافعھ واتجاھاتھ...إلخ وأیضاً بعد
دراسة األھداف المطلوبة من الرسالة إذ ما أدت إلى تلفت نظر المرسل إلیھ وجذب انتباھھ نحو

السلعة أو الخدمة المعلن عنھا أو الموضوع الذي یتم إثارتھ وخلق الرغبة لدیھ لتغییر سلوكھ.
ومن المھم تحدید ماذا یرید المرسل أن یقول للمرسل إلیھ، أي تحدید محتویات الرسالة. فمثالً ھل
یرغب في إظھار قوة المنظمة أو إسھامھا في أنشطة المجتمع المحلي أو ھل یجب التركیز على
إسھامات المنظمة في إنتاج وتقدیم المنتجات الجدیدة..إلخ. ویجب االعتماد على بحوث الدوافع في
تحدید النقاط التي سیتم التركیز علیھا في الرسالة وتسمى بالمغریات فمثالً تثار المحافظة على
الصحة في اإلعالن عن المسلي النباتي والفیتامینات أو غریزة االنتماء للوطن في البرامج التي
تقدمھا ھیئة االستعالمات للحث على النظافة في الطرق واألماكن المختلفة..إلخ. ومن المھم أن
یربط المرسل بین احتیاجات المرسل إلیھ وخصائص الرسالة المعلن عنھا إلثارة رغبتھ وإقناعھ

بتعدیل سلوكھ إلى صالح المنشأة.
وفي بعض الحاالت قد یعتمد المرسل على مغریات الخوف إلثارة رغبة المرسل إلیھ وحثھ على
األخذ بسلوك معین كما ھو الحال في اإلعالنات عن خدمات التأمین واألدویة وأحزمة النجاة،
وتؤثر ھذه المغریات تأثیراً كبیراً على المرسل إلیھ نظراً لقیامھا بخلق جو من التوتر اإلدراكي
ً بما یدفعھ إلى محاولة تقلیل ذلك التوتر باالستجابة لدیھ مما یجعلھ غیر مستریح سیكولوجیا

لإلعالن والتوصیة المقدمة.



تنظیم ھیكل الرسالة:
إن قیمة الرسالة ومدى جدواھا ال تتأثر فقط بمحتواھا والمغریات المستخدمة ولكن أیضاً بالطریقة
التي یتم بھا تنظیم الرسالة وتحدید ھیكلھا. فقد قامت العدید من الدراسات التي تختبر ھذه النواحي

وإللقاء الضوء على العدید من العوامل التي یجب مراعاتھا عند تنظیم الرسالة ومنھا:
1- ذكر الخالصة:

ذكر الخالصة في نھایة الرسالة كان محل تساؤل بین العدید من الباحثین. ھل یتم إعطاء استنتاج
نھائي للرسالة یحدد االتجاه المطلوب إتباعھ أم یترك للمرسل إلیھ فھم مضمون الرسالة كما وجھت
لھ. فقد أثبتت بعض الدراسات أن ثلثي المرسل إلیھم قد قاموا بتغییر آرائھم عند ذكر الخالصة
النھائیة في الرسالة لالتجاه المطلوب إتباعھ ومع ذلك فإن البعض اآلخر من الدراسات قد ذكروا

بعض الحاالت التي ال یفضل فیھا ذكر توصیة نھائیة في الرسالة ومنھا:
1- إذا كان المرسل یتم النظر إلیھ بعدم ثقة وبالتالي فقد یتردد المرسل إلیھ في تغییر سلوكھ.

2- إذا كانت الرسالة بسیطة وواضحة أو الجمھور المستھدف یتسم بالذكاء ففي ھذه الحالتین قد
یضیق المرسل إلھي بمحاولة شرح ما ھو واضح.

3- إذا كان الموضوع شخصي للغایة فقد یضیق المرسل إلیھ بتدخل المرسل والتوصیة بسلوك
معین.

ویذكر األستاذ Kotler أن ذكر الخالصة وخاصة في مجال تقدیم المنتجات الجدیدة قد یقید من
نطاق قبولھا. فإذا ذكر في إعالن عن السیارات أن السیارة للشباب فإن ھذا التوضیح القوي
والصریح قد یؤدي إلى إحجام العدید من فئات العمر المختلفة لشراء واقتناء السیارة. فالغموض
ھنا في ذكر التوصیة النھائیة یترك لألفراد الفرصة لقراءة أفكارھم الخاصة بدالً من أفكاره

المعلقة.
2- طریقة عرض اآلراء:

وھنا یثار التساؤل اآلتي "ھل یتم عرض وجھة نظر واحدة فقط و ھي الخاصة بالرسالة أم ذكر
اآلراء المعارضة؟" وفي حالة اإلعالن عن المنتجات ذكر العیوب الخاصة بھا؟ یمكن القول أن
ذلك یعتمد بدرجة كبیرة على الظروف المحیطة بالرسالة. فعرض وجھة نظر واحدة یكون أفضل
في حالة ما إذا كان الجمھور لدیھ وجھة نظر محببة للمرسل، بینما یتم عرض وجھات النظر
ً للدعایة المضادة. فمن األفضل في المعارضة للمرسل المعارض، واألكثر تعلیماً، واألكثر رفضا

الحالة األخیرة أن یأتي ذكر عیوب السلعة مثالً من رجال البیع أو اإلعالن ولیس من المنافس.
3- ترتیب عناصر تقدیم الرسالة:

وھنا یثار التساؤل المتعلق بكیفیة ترتیب اآلراء، فھل یتم ذكر الجوانب القویة أوالً أم فآخر
الرسالة. وھذا یعتمد على مدى األخذ بوجھة نظر واحدة أو اآلراء المعارضة، في حالة تقدیم
وجھة نظر واحدة یفضل تقدیم اآلراء القویة أوالً وذلك لخلق اإلثارة واالھتمام وبصفة خاصة في
الصحف ووسائل اإلعالن واألخرى حیث ال یھتم المرسل إلیھ عادة باالستماع إلى كل الرسائل أما
في حالة تقدیم وجھات النظر المختلفة (أي اإلیجابیات والسلبیات عن اإلعالن عن سلعة معینة)
یثار التساؤل ھل یتم ذكر النواحي اإلیجابیة أوالً أو في النھایة فإذا كان الجمھور لدیھ انطباع سئ
أو معارض فإنھ من األفضل ذكرھا في النھایة. ومع ذلك فإن الدراسات التي أجریت في ھذا



المجال لم تصل إلى إجابة مقنعة حیث یذكر البعض أن تقدیم المعلومات اإلیجابیة في المراحل
النھائیة لھا تأثیر فعال حیث أنھا آخر المعلومات التي تخزن في الذاكرة.

رابعاً: المرسل

وھو من یقوم بإرسال المعلومات إلى المرسل إلیھ ویحاول التأثیر علیھ من خالل اختیاره للرسالة
والوسیلة وكذلك من خالل قبول المرسل إلیھ للمرسل واقتناعھ بھ. وقد یكون المرسل مشروعاً أو
تاجر للجملة أو ھیئات حكومیة..إلخ. وبطبیعة الحال تختلف أھداف المرسل من موقف إلى آخر فقد
ً بشراء سلعة معینة...إلخ.. و من المھم أن ً أو إقناعیا ً أو تذكیریا ً أو إرشادیا یكون ھدفھ تعلیمیا
یتحقق ھدف المرسل كما ذكرنا عن طریق الرسالة ووسائل االتصال المستخدمة ومدى تأثیر

المصدر.
ویمكن تقسیم مدى تأثیر المصدر (المرسل) إلى ثالث مجموعات:

1- صدق المصدر:
تزید الرسائل المسلمة من مصدر عالي بالثقة من فعالیة الرسالة والقابلیة لالقتناع. فشركات
األدویة قد تستخدم األطباء كمصدر اتصالي في إعالناتھم التجاریة لكي یشیدوا بالسلعة وفوائدھا
وذلك بسبب ما یتمتعوا بھ من ثقة لدى الجماھیر المختلفة وكذلك قد تستخدم العدید من الشركات
مشاھیر الفنانین والعبي الكرة لإلعالن عن سلعھم، وقد تستخدم الھیئات الحكومیة بعض

الشخصیات المرموقة والمحببة للشباب في توعیتھم ضد األقراص المخدرة.. إلخ.
ویالحظ أن ھناك عوامل كثیرة تؤثر في مدى جدارة المصدر بالثقة منھا:

الخبرة:
وترتبط الخبرة بالمؤھالت والكفاءات التي یعتقد المرسل إلیھم توافرھا في المصدر وفیما یقوم

بتوصیلھ. ویتمیز العلماء، األطباء، أساتذة الجامعة بدرجة عالیة من الخبرة.
الثقة:

وتعبر عن مدى ثقة المرسل إلیھ بمصدر المعلومات. فاألصدقاء یتم الثقة فیھم بقدر أكبر من رجال
البیع مثالً. وتعتبر الثقة في المنظمة نتاج عوامل أخرى كثیرة تعكس ممارستھا.

االستحسان:
وھو مرتبط بمدى جاذبیة المصدر المرسل إلیھ.

ویتوفر في المرسل أعلى درجة من الصدق إذا ما تمیز الشخص القائم باالتصال بالصفات الثالثة
السابقة. وفي حالة عدم توافرھا جمیعھا في المصدر یتم التركیز على أي منھما حسب الموقف

الذي یتم فیھ ومدى تأثیرھم على قبول الرسالة.
االتفاق أو عدم االتفاق مع المصدر:

قد یحمل الفرد انطباعاً إیجابیاً نحو الرسالة والمصدر فیكون في ھذه الحالة في حالة اتفاق معھما
والعكس صحیح.. ولكن في العدید من الحاالت قد یثق المرسل إلیھ في المصدر (فنان مثالً) ولكنھ
ال یعجب بالسلعة أو العكس وفي ھذه الحالة تقبل ثقتھ في المصدر ویزید إعجابھ بعض الشئ في



السلعة ولكنھ في حالة تكرار نفس الفرد لسلع أخرى غیر محببة فقد یفقد المرسل إلیھ الثقة في
المصدر وفي نفس الوقت یظل على شعوره السلبي تجاه السلعة.

فبالرغم من أن االستعانة باألشخاص المرموقین قد یقلل من الجوانب السلبیة والخاصة بموضوع
معین أو اسم تجاري معین أو المشاعر السلبیة إال أنھم في حالة االستمرار في الترویج عن أسماء

تجاریة أو موضوعات غیر محببة قد یؤدي إلى عدم الثقة فیھم مستقبالً.
من العرض السابق لعناصر نموذج االتصاالت، یتضح أن نجاح عملیة االتصال تعتمد على مدى
تحدید الجمھور المستھدف والتعرف على خصائصھ، وتحدید الوسیلة المناسبة لتوصیل الرسالة

المطلوبة وتوفر الصدق بالمصدر الذي یقوم بنقل المعلومات إلى المرسل إلیھم.



االتصال اإلقناعي (المفھوم واإلطار)

ً یشیر مفھوم االتصال اإلقناعي إلى علم التفاعالت بین األفراد التي من شأنھا أن تحدث آثارا
سلوكیة.

ومن ثم فاالتصال اإلقناعي، اتصال مخطط ینطوي على تلك التدخالت المقصودة، التي تستھدف
ً في السلوك العلني والمستتر أو الخفي للمستقبل المستھدف. ویفید ھذا تحقیق تغیرات محددة سلفا
العلم من أبحاث االتصال، فتوظیف مبادئھ العامة، كإطار مرجعي في اتخذا القرارات المتعلقة

باالتصال اإلقناعي، المخطط([29]).
وعلى الرغم ن أن "اإلقناع" لیس ھو األثر الوحید لالتصال، إال أن الكثیرین من الدارسین یذھبون
إلى أن الرسالة المقنعة والفعالة ھي تلك التي تتمیز بخصائص جدیرة بتحویل الوظیفة السیكولوجیة
للفرد على نحو یجعلھ یستجیب علناً تجاه موضوع اإلقناع، ومفرداتھ، وبأسالیب التي یریدھا القائم

باالتصال أو التي یوحى بھا.
ً یشیر إلى أن أداة اإلقناع إما تكمن في تعدیل البناء السیكولوجي ومعنى ذلك أن ھناك افتراضا
الداخلي للفرد، كمحاولة تعزیز الموقف الشرائي تجاه نوع معین من الدواء بواسطة إثارة الخوف

في نفوس الناس (عملیة سیكولوجیة). وھذا ھو النموذج السیكولوجي لعملیة اإلقناع([30]).

ً تغییر وجھة نظر ما، أو اإلقناع بشئ ما، وكثیراً ما ذلك أن االتصال اإلقناعي یستھدف أساسا
یخاطب العواطف واالنفعاالت لتحقیق ھدفھ اإلقناعي. واإلقناع االتصالي یستھدف الفرد،كما
یستھدف الجماعة، سواء أكانت صغیرة أم كبیرة، والتي یعتبر ھذا الفرد عضواً فیھا، ویراد إقناعھ
ً وتجاریاً، وسلوكیاً، للحصول على نتیجة معینة، ولذلك تتنوع مجاالت االتصال اإلقناعي، سیاسیا
ً وعالمیاً. فكأن االتصال اإلقناعي استخدام متعمد لمحتوى رسائلھ عبر وسائل اإلعالم محلیا

واالتصال بالجماھیر من أجل تشكیل استجاباتھم أو السیطرة علیھا.



البالغة واالتصال اإلقناعي

واإلقناع االتصالي – كفن – لھ جذور قدیمة، قبل عصر وسائل االتصال بالجماھیر، إذ كان
مصطلح "علم البالغة" یستخدم لإلشارة إلى فن استخدام اللغة للتأثیر على أحكام اآلخرین
وسلوكھم، وفي السیاق التاریخي، حیث الصوت البشري كان الوسیلة الوحیدة لالتصال – في
الحضارة السمعیة – كانت البالغة الصوتیة ھي وسیلة االتصال، ا لتي یمكن استخدامھا ألغراض
اإلقناع بتغییر المفاھیم واألعمال، كانت "تلك مھارة ھامة بالفعل"، وحسبنا أن نعود إلى ما قیل في
"البالغة" قدیماً، لیتأكد لنا مفھوم ھذه المھارة "اإلقناعیة". فالعتابي یقول: "إن كل من أفھمت
حاجاتھ من غیر إعادة وال حبسة وال استعانة فھو بلیغ، فإن أردت اللسان الذي یروق األلسنة

ویفوق كل خطیب، فإظھار ما غمض عمن الحق، وتصویر الباطل في صورة الحق"([31]).
وكثیراً ما تعتمد "الدعایة" في فنونھا على ھذا المفھوم، من بین أشكال االتصال اإلقناعي في
العصر الحدیث، األمر الذي یشیر إلى خطورة فنون اإلقناع، حین توظف ألغراض غیر "الحق".
ولذلك یحرص علماء اإلعالم على توضیح الفرق الھائل بین "الدعایة" من جھة و"اإلعالم" من
جھة أخرى، فاإلعالم یرمي إلى الیقظة والنمو والتكیف الحضاري، ولكن الدعایة ال یھمھا إال
تحقیق غایة معینة، قد تؤدي إلى التضحیة ببعض التفاصیل في سبیل تحقیق ھذه الغایات. وحین
تحقق الدعایة مفھوم "تصویر الباطل في صورة الحق" تكون – حینئذ – حقیقة باالنتقاد المر الذي
یوجھ إلیھا العلماء، حین یقولون: "إن مثل ھذه الدعایة ال تعني بإیقاظ الجماھیر، كما یصنع
اإلعالم بل ھي على العكس منھ تماماً، تعمل على تخدیر جماھیرھا، وشل قوة التفكیر فیھم، وإیقاظ

غرائزھم، ثم العبث بھا عن طریق القصص الخرافیة، واألكاذیب المتكررة" .



اإلقناع واالتصال التعبیري

واالتصال اإلقناعي یوظف في فنونھ، أسالیب االتصال التعبیري، واإلعالمي، لغایتھ "اإلقناعیة"،
عن طریق تحریك األفكار وإثارة المشاعر معاً. فاألسلوب في االتصال التعبیري، واإلعالمي،
والخطابي، یعتمد على اللغة الواضحة الدقیقة، دون إسفاف. وفي االتصال اإلقناعي، یستعین
المرسل بأسالیب االتصال التعبیري في إثارة االنفعاالت، و"تمثیل المنظر أمام العیون"، بحیث

تبدو كأنھا "درامیة" في تقدیمھا.
ومدار األمر في"المسرحیة والملحمة ھو في ترك األشخاص أمامنا یفعلون، وھذا ما یرتبط
بالحكایة أوثق ربط"، ووسیلة االتصال اإلقناعي في ذلك ھي التعبیر بصیغة الحاضر، والبحث عن
االستعارات التصویریة المالئمة للموضوع. وكأنما یحاول "المرسل" في االتصال اإلقناعي، أن
یصنع صنیع "الشاعر" في االتصال التعبیري، حیث یجعل ما یقولھ أھالً لالعتقاد بھ"، ولذلك
یعول على األمور الممكنة، على حسب ما یعتقد الجمھور، أو على حسب ما ھو شائع بین
الجماھیر من أفكار. وقد تكون المبادئ اقل تأثیراً من شرح ما ھو معلوم وفي متناول كل إنسان.
ویستعین االتصال اإلقناعي" بالدالئل والعالقات واألقیسة لالنتقال من المعلوم إلى المجھول،
وتمییز الممكن من غیره، في حین نجد أن الشاعر، في االتصال التعبیري – یصف ما یمكن أن
یحدث، عن طریق الضرورة أو االحتمال، غذ یبحث عن الضرورات واألسباب للعالقات بین
الحوادث. وال یلجأ الشاعر في االتصال التعبیري إلى االستدالل بالعالقات الخارجیة، وإذ لجأ إلیھا
دل ذلك على ضعفھ في االبتكار، على حین أن لالتصال اإلقناعي أن یلجأ إلیھا في

استدالالتھ([32]).
واالتصال اإلقناعي –  كما یذھب إلى ذلك أرسطو – یعالج مواطن الحجج العامة التي ھي مظان
اإلقناع، ولكل جمھور حالتھ الخاصة، على حسب الموضوع، وعلى حسب حال المتكلم، ویذھب
أرسطو إلى أن الوحدة العضویة في الشعر، ال توجد في الخطابة، ولكن الوحدة في الخطابة،
وفنون اإلقناع نسبیة، إذ یمكن أن تزاد أجزاؤھا أو تنقص على حسب المقام، دون أن تضار

وحدتھا. ولكل نوع من أنواع االتصال اإلقناعي وحدة خاصة بھ.



اإلقناع واالتصال المخطط

ً في سلوك الجمھور المستھدف. إن اإلقناع اتصال مخطط، یستھدف تحقیق تغییرات محددة سلفا
وكثیراً ما یقوم الباحثون المعاصرون بدراسة مبادئ اإلقناع خارج إطار وسائل االتصال
ً على دراسة الجماھیري([33]) على أن "االتصال اإلقناعي" – في ھذا الكتاب، یركز أساسا
ً للرسائل اإلقناعیة التي تبث عبر وسائل اإلعالم، واالتصال، بھدف االستخدام المقصود مسبقا

التأثیر على سلوك األفراد.
ً إلى استخدام ً على ھذا الفھم، فإن االتصال اإلقناعي في سیاق ھذا الكتاب، یشیر أساسا وتأسیسا
وسائل اإلعالم واالتصال بالجماھیر، في تقدیم رسائل مخططة عمداً الستنباط أشكال معینة من
السلوك من جانب جماھیر المستمعین أو المشاھدین أو القراء، من مثل: "التصویت لمرشح
سیاسي، أو شراء منتجات استھالكیة، أو التبرع لقضیة جدیرة باالھتمام، أو غیر ذلك مما یستجیب

لطلبات سلوكیة یرید القائم باالتصال اإلقناعي تحقیقھا"([34]).
وتأسیساً على ھذا الفھم، فإن االتصال اإلقناعي یدرس أشكال السلوك التي یمكن التأثیر فیھا، من
خالل الرسائل التي تستھدف اإلقناع، وحمل المستقبل على المراد منھ، األمر الذي أدى منذ وقت
مبكر إلى اإلفادة من بحوث علم النفس، ونتائجھ، في االتصال اإلقناعي، كما أفادت منھ علوم
أخرى في مقدمتھا: علم التربیة، وكالھماه یھدي اإلنسان إلى وسائل اإلقناع، والتلقین والتأثیر،
غیر أن علم التربیة یستھدف النشء، في حین یستھدف االتصال اإلقناعي، الكبار الذین تكونت لھم
أفكارھم، ومذاھبھم، على النحو الذي یجعال لتاثیر فیھم "أبعد مناالً"، والوصول إلى قلوبھم أعز
مطلباً، واالستیالء على نفوسھم أشرف منصباً"([35]). لذلك فإن صلة االتصال اإلقناعي بعلم
النفس صلة جد وثیقة، األمر الذي یقتضي أن تكون قوانینھ مالئمة كل المالءمة لقوانین ھذا العلم،

وتستمد منھ طرقھ، ومناھجھ في اإلقناع.



اإلقناع وأنماط االتصال

ثبت لنا مما تقدم أن االتصال یتضمن: اإلعالم واإلقناع، التعبیر، واالتصال بالجماھیر یشتمل على
ھذه األنماط االتصالیة، على النحو الذي یتضح في النموذج التالي:

وبین ھذا النموذج أن ھذه األنماط االتصالیة، لیست مستقلة عن بعضھا البعض ولكنھا متداخلة في
بعضھا البعض([36])، على طول السلم االتصالي، ولكن ھذا التصنیف التعسفي، إنما یقصد بھ
التأكید على وظیفیة كل فن من فنون االتصال([37])، في إطار المفھوم الذي یذھب إلى أن
االتصال بالجماھیر ھو "بث ورسائل واقعیة أو خیالیة موحدة على أعداد كبیرة من الناس یختلفون
فیما بینھم من النواحي االقتصادیة واالجتماعیة والثقافیة والسیاسیة وینتشرون في مناطق متفرقة".
والرسائل الواقعیة في ھذا السیاق تشیر إلى االتصال اإلعالمي، الذي یتضمن األخبار والمعلومات

والتعلیمات التي تدور حول األحداث، وتنشرھا الصحف وتذیعھا اإلذاعة المسموعة والمرئیة.
أما الرسائل الخیالیة، فتشیر إلى االتصال التعبیري الذي یشمل القصص والتمثیلیات والروایات
والموسیقى وغیرھا من ألوان اإلبداع الفني، التي قد ترتكز على الواقع، لكنھا تنسج منھ صورة
فنیة، أو قد تكون من نسج الخیال، ولكنھا – من حیث التعبیر االتصالي، ترتبط بواقع المجتمع وما
فیھ من اتجاھات ومبادئ ومعتقدات وقیم. وفي االتصال الجماھیري الحدیث تتعرض الجماھیر
المختلفة من حیث السن أو الحالة االقتصادیة، أو المكانة االجتماعیة أو الثقافیة، لنفس المؤثرات

الناتجة عن االتصال اإلعالمي، والتعبیري، مھما تباعدت مناطق إقامتھم.
ویتضمن االتصال اإلقناعي: أشكال الدعایة واإلعالن، والتعلیم والعالقات العامة، وغیرھا من

األشكال التي قد تتوسل بالفنون، واالتصال التعبیري ألداء أغراضھا اإلقناعیة.
وكما تبین في النموذج السابق، فإن االتصال اإلقناعي یتداخل مع نمطي االتصال: اإلعالمي،
والتعبیري، ذلك أنھ یتوسل بنفس الوسائل االتصالیة، ویفید من فنیة اإلعالم، والفنون، لتوكید ھدفھ
اإلقناعي، لكي یغیر من مظاھر االستجابة، عبر الدائرة االتصالیة العامة، التي تشترك فیھا أنماط

االتصال جمیعاً. األمر الذي نستطیع تبینھ من خالل عناصره األساسیة، وھي:
أ: المرسل أو المصدر:

وھو في االتصال اإلقناعي، الشخص الذي یقوم باالتصال، بعد أو توافرت لدیھ النیة في العمل
على تغییر مظاھر االستجابة المرتبطة بموقف معین والمعبرة عنھ، وھنا یفترض االتصال
اإلقناعي منطقین منطق یملكھ الشخص الذي توجھ إلیھ، ومنطق آخر یملكھ المرسل أو القائم
باالتصال اإلقناعي، وھناك "صراع بین ھذین المنطقین ینتھي إلى تغلیب منطقي المرسل على

منطق المستقبل لكي یعتبر العمل الدعائي – مثالً – ناجحاً"([38]).



ب: الرموز المكتوبة أو المنطوقة:
التي یستخدمھا المرسل للتعبیر عن مفاھیمھ وأفكاره، والتي تقوم بعملیة التأثیر واإلیحاء أو
ً من الصدمات الفكریة التي تؤدي االضطراب والتمویھ، وھي تعتبر بمثابة "عناصر تخلق نوعا

إلى سیر منطق التفكیر السوي في غیر طریقھ الطبیعي([39]).
ًج: قناة االتصال:

التي تربط المرسل بالمستقبل، وتتحرك فنون االتصال اإلقناعي من خاللھا، من المصدر إلى
المصب، متوسلة بوسائل االتصال، من صحافة، وإذاعة وتلیفزیون، وسینما ومسرح، واسطوانات،
ومنشورات، ومعارض فنیة.. وھي نفس الوسائل التي یتوسل بھا االتصال اإلعالمي، والتعبیري،

على النحو الذي یجعل التمییز بین أنماط االتصال في ھذه القنوات أمراً ضروریاً.
ًد: الجمھور أو المستقبل:

وھو المستھدف في عملیة االتصال اإلقناعي، ولذلك تلجأ الدعایة إلى "قادة الرأي" في عملیة
اإلقناع، ألن ذلك من شأنھ أن یؤدي إلى اتخاذ مواقف قدوة لآلخرین، تتسم بالتأثیر والقابلیة

لالنتشار والمحاكاة.
ھـ : المنطق اإلقناعي:

وھو الذي یسمح بالتجانس في عناصر االستراتیجیة اإلقناعیة. فالدعایة مثالً، ال یمكن أن یكون
ً في جمیع عناصره، وإال لما كانت ھناك حاجة إلى الدعایة، كذلك ال یجوز أن جوھرھا "صادقا

یكون منطقھا كاذباً في جمیع عناصره، وإال فالدعایة مقضي
علیھا بالفشل.. ولذلك یتمثل المنطق الدعائي في تحقیق أكبر قسط ممكن من االقتناع ولو كان ذلك

على حسب الحقیقیة"([40]).



األوتار اإلقناعیة في الرسالة اإلعالنیة

تعتمد الرسالة اإلعالنیةمن حیث صیاغة مضمونھا على ما یسمى بالمغربیات أو المیول أو األوتار
أو الواقع بحیث یخاطب المعلن الجمھور المستھدف ینفذ إلیھ معتمداً على المنطق أو العاطفة أو

كلھیما، وذلك من خالل استخدام نوعیات متعددة من األوتار اإلقناعیة.
وفیما یلي نعرض لألوتار المستخدمة في اإلعالن([41]).

الحاجة للطعام والشراب:
یلجأ المعلن لھذا الوتر عندما یتوجھ في الترویج للسلع الغذائیة والمشروبات، حیث یتم تصویر
األطعمة والمشروبات بطریقة جذابة الفتة للنظر تجعلنا نشتھي المنتج المعروض خاصة من خالل
استغالل الصور واأللوان لتحقیق ھداف الرسالة اإلعالنیة. كذلك یلجأ المعلن في إعالنات السلع

الغذائیة إلى استعمال بعض الجمل التي تشتمل الكلمات التي یسیل لھا لعاب المشاھد مثل:
× األطراف محشوة بسجق اللحم الممزوج بالجنبة الشیدر.

× األطراف مقرمشة.. محشوة ومغطاة بالجبنة.
وفیما یلي نعرض لبعض نماذج من اإلعالنات السلع الغذائیة التي استخدمت الحاجة إلى الطعام
والشراب بھدف أن یدرك القارئ بنفس كیفیة استخدام األوتار اإلقناعیة في كل إعالن، وكي یدرب

نفسھ على صیاغة نماذج جدیدة.





حب االقتصاد والرغبة في الفوز:
یطلق البعض على ھذا الوتر "وتر السعر والقیمة"، وھو الذي یرتكز على إعطاء المشتري عائداً
یفوق ما دفعھ عند شراء السلعة، وھذا یأتي من خالل تخفیض األسعار وذلك بتأكید اإلعالن على
التوفیر عند الشراء باإلشارة إلى رخص األسعار وبالوفر الذي سیتحقق نتیجة الشراء، وكذلك عن
ً كثرة تركیز اإلعالنات على حب طریق إبراز األسعار الرخیصة المغریة. ومن المالحظ أیضا
الفوز والمكسب من خالل العدید من المسابقات التي یتم اإلعالن عنھا وإغراء المشاھد على
االشتراك فیھا، حیث یتم التركیز على الجوائز المغریة لدفع المستھلك لالستجابة المطلوبة. ویلجأ



المعلنون في مثل ھذا النوع من األوتار إلى استخدام بعض الجمل التي تشتمل على الكلمات التي
توضح الخصم والتقسیم والحصول على أعلى عائد، وذلك على النحو التالي:

¯ اآلن عرض خاص.. خصم 10% على رید مبید الحشرات.
ً دقائق مجانیة على فودافون الكارت كاش، و5 جنیھات دقائق مجانیة على فودافون ¯ 50 جنیھا

الكارت تقسیط.
¯ اشتري موتوروال C200 واحصل على فودافون الكارت تقسیم ومعاه 5 جنیھات دقائق مجانیة

+ بشكیر بحر ھدیة من فودافون".
¯ نضمن لك دخالً شھریاً ثابتاً 10 سنوات 10% سنویاً".

¯ مع آلو دقائق أرخص وفترة صالحیة الشحن أكثر.
¯ خصم 50% على مصاریف السنة األولى للبطاقة االئتمانیة.

¯ ویستخدم المعلنون بعض الجمل الكلمات التي تحث الناس على االستجابة من خالل حصولھم
على المكسب والفوز والھدایا، وذلك على النحو التالي:

¯ جمعي.. تكسبي.
¯ الفرصة الكبرى للفوز.

¯ كل كارت تسلمیھ حیدخل سحب شھري ممكن تكسبي فیھ.
¯ جمع 5 أغلفة من الحجم العائلي أو 20 غطاء من زجاجات بیبسي وبدلھم من أقرب جمعیة

استھالكیة.
¯ خربش واكسب.. ملیون جائزة فوریة مع أي سوبر كومبو.

¯ ھدیة غیر مسبوقة.. استمتع بأسبوعین مدى الحیاة بمنتجع فور سیزون شرم الشیخ عند استالمك
شقتك في سان ستیفانو جراند بالزا.

¯ اكسب ملیون جنیھ، شھادة الملیونیر، 20 ملیون جنیھ، 20.000 فرصة فوز.
وفیما یلي نعرض لبعض نماذج توضیحیة من اإلعالنات التي تؤكد على حب االقتصاد والرغبة

في الفوز.







المیل إلى المحاكاة

تستخدم بعض اإلعالنات بكثرة ھذا الوتر من منطلق استغالل المیل لحب تقلید الغیر، حیث إن
المحاكاة خاصة من خواص اإلیحاء التي تجعل الفرد یتأثر بمشاھدة غیره وھو یقوم بعمل من
األعمال. والبد في ھذه الحالة أن یكون الشخص الذي یراد بھ أن یكون موضع محاكاة من ھؤالء
الذین یمیل الجمھور المستھدف إلى محاكاتھم أو تقلیدھم، ولذلك نجد أن ھذه اإلعالنات تستعین
بنوعیة معینة من األشخاص ذات المكانة الممیزة في المجتمع. ویعتبر استخدام الشخصیات
المشھورة أحد سبل التأكید على مزایا السلعة وتفوقھا على غیرھا من السلع المنافسة من قبل أفراد
ذوي مكانة ممیزة بحیث تظھر السلعة أو الخدمة المعلن عنھا وكأنھا سلعة أو خدمة الصفوة، مما
یجعل الجمھور المستھدف یرغب في محاكاة ھؤالء األفراد المشھورین سواء كانوا نجوم السینما
ً إلى إعجاب أو نجوم الریاضة وغیرھم من الشخصیات العامة، ویرجع استخدام ھذا الوتر أیضا
الجمھور بالمشاھیر ورغبتھم في أن یتشبھوا بھم ویتوحدوا معھم في أسلوب حیاتھم، وبالتالي،
یتأثرون بما یقولونھ لھم في اإلعالن، ولذلك یطلق البعض على ھذا الوتر "وتر النجم وشھادات

المشاھیر".

الرغبة في االقتناء والتملك

تركز بعض اإلعالنات على إقناع الجمھور بأھمیة وضرورة اقتنائھم وتملكھم لبعض األشیاء،
وخیر األمثلة على ذلك الشركات والمجموعات التجاریة التي تلجأ إلى ھذا الوتر، حیث تدعو
الناس إلى اقتناء الشقق والشالیھات والفیالت والسیارات. ویھدف المعلن في ھذه الحالة إلى إقناع
الفرد بأن معظم األشیاء في متناول یده وذلك من خالل التأكید على اقتناء األشیاء بالتقسیم على
فترات كبیرة. وكذلك نجد أن التركیز على ھذا الوتر یظھر كثیراً في اإلعالنات األجھزة

الكھربائیة واألجھزة المنزلیة التي تباع أیضاً بالتقسیط.
وھنا یلجأ المعلنون إلى استخدام العبارات التي تؤكد على إمكانیة االقتناء والتملك من خالل تقدیم

كافة التسھیالت كما یلي:
¯ اشتري شالیھ یرى البحر بدون مقدم، أول قسط بعد 3 شھور، حدد قیمة القسط.

¯ حجز شقق 10% دفعة حجز، 20% دفعة تعاقد، 20% دفعة استالم والباقي على سنتین بدون
فوائد. خصم 10% للسداد الفوري.

¯ ادفع 25% والباقي على 4 سنوات بدون فوائد.
¯ مجموعة ممیزات تخلیك تشتري في مینا4.. الساحل الشمالي.

¯ لراغبي التملك السكن واالستثمار.. مساحات تناسب كافة االحتیاجات، تسھیالت في السداد على
4 سنوات.

¯ للشباب ومحدودي الدخل.. شقق سكنیة سوبر لوكس. تسلیم فوري، بسعر المتر 600 جنیھ،
تقسیط على أربع سنوات.

¯ یمكنك أن تقتني سیارة BMW 318i... نعید الیوم صیاغة نظم التقسیط لفترة محدودة حتى
.31/7/2004



وفیما یلي عرض لبعض النماذج من اإلعالنات التي تؤكد على الرغبة في االقتناء والتملك...

الراحة وبذل أقل مجھود ممكن:
یرتكز ھذا الوتر أو المدخل على إقناع الجمھور المستھدف باإلقبال على شراء المنتجات موضع
اإلعالن من خالل التأكید على ما تحققھ من راحة وبذل أقل مجھود، وخیر مثال على ذلك إعالنات
األدوات المنزلیة الحدیة على اختالف أنواعھا والسیما األجھزة الكھربائیة مثل الغسالة األتوماتیك
والمكنسة الكھربائیة والثالجات النوفروست وغیرھا من األجھزة واألدوات التي بشرائھا یوفر

مستخدموھا ومقتنوھا الجھد والوقت.
ویلجأ المعلنون إلى استخدام بعض العبارات والكلمات التي تؤكد على راحة المستھلك وقلة

المجھود المبذول من خالل التأكید على بعض المعاني مثل:
¯ علشان راحتك تزید، اشتري زانوس الجامبو البومبیھ.. كل ما فیھ جامبو.. بابھا جامبو، توفیرھا

جامبو، نظافتھا جامبو، جمالھا جامبو، عمرھا جامبو، مودیالتھا جامبو، ضمانھا جامبو.



¯ علشان راحتك تزید، اشتري غسالة األطباق زانوس.. الغسیل السریع، الصمت الرھیب،
المقاسات الكبیرة".

¯ تكییف الھواء المحمول من باور.. سھولة نقل التكییف من غرفة إلى غرفة ومن مكان إلى مكان
دون مجھود. یعمل على فیشة الكھرباء العادیة وال یحتاج إلى تجھیز أو تكسیر".

¯ ھذه ھي الراحة التامة.. سخان أولیمبیك، كلما فتحت الصنبور یتدفق الماء الساخن بدون توقف
وكذلك الموقد یعمل عند رغبتك".

ً إلى الكلمات العامیة والتأكید على الصفات. وفیما یلي ویالحظ في العبارات السابقة اللجوء أیضا
نعرض لنماذج من اإلعالنات التي تؤكد على وتر الراحة وبذل أقل مجھود ممكن.



المیل إلى التمیز وحب التظاھر واإلعجاب بكل ما ھو جدید:
تركز اإلعالنات التي تستخدم ھذا الوتر على التأكید على جودة السلعة نفسھا أو بالھالة التي سوف
یضفیھا استعمالھا على من یقتنیھا. وخیر مثال على ذلك اإلعالنات التي تھتم بالسلع الجدیدة
والفاخرة التي تعتبر مصدراً للتفاخر والتظاھر، مثل اإلعالنات التي تروج لبیع الفیالت والشالیھات
والشقق السوبر لوكس والسیارات الفارھة والمتمیزة وإعالنات التلیفون المحمول الجدیدة وإعالنات

حفالت زفاف العروسین بالطرق غیر التقلیدیة وغیرھا.
ویلجأ المعلنون في ھذا النوع من اإلعالنات إلى استخدام الكلمات المعبرة عن التمیز والتظاھر

والتفاخر بكل ما ھو جدید على النحو التالي:
¯ منتجع سیاحي على الطراز الفرعوني.. قصور – فیالت – شالیھات – حمامات سباحة.

¯ منتج أمیرة عنوان الفخامة على أرض الفیروز.. منتجع أمیرة أسطورة الفخامة على أجمل بقعة
بشاطئ رأس سدر. صمم المنتج لیحتوي حمامات سباحة كبیرة ومرسى للیخوت ومراكز

للریاضات البحریة والغطس واأللعاب المائیة".
¯ قمة الرفاھیة.. فرست ھایتس توفرھا لك.

¯ فرست ھایتس.. الحیاة فوق القمة.
¯ أرقى سكن على البحر األبیض المتوسط لم یسبق لھ مثیل في مصر.

¯ إذا كنت من عشاق التمیز فقد صممنا لك 37 نموذجاً مختلفاً من الشقق السكنیة الفاخرة جمعیھا
مكیفة الھواء مركزیاً.

¯ مجمع بالزا ھو اختیارك الوحید، مداخل العمارات مكیفة الھواء، خطین داخلي وإنترنت ببالش،
24 قناة فضائیة بدون رسیفر.

¯ لیلة الزفاف ألول مرة في مصر.. زفاف العروسین على الكارتة الملكیة الذھبیة حولھا الخیل
یرقص على المزمار البلدي.. كوشة العروسة.. كوشة سندریال أشیك وأجمل كوشة ألشیك وأجمل
عروسین – المدعوون یرقصون على البست األرجواني المستدیر، العشاء الفاخر على البساط

األخضر والموسیقى الحالمة.



وفیما یلي عرض لنماذج من بعض اإلعالنات التي تؤكد على التمیز والتظاھر والتفاخر
واإلعجاب بكل ما ھو جدید، باإلضافة إلى بعض المیول األخرى المساعدة في تحقیق اإلقناع

كاالستثمار األمثل.



الحاجة للصحة والجمال:
یظھر ھذا الوتر بكثرة في إعالنات مستحضرات التجمیل، وخیر مثال على ذلك إعالنات الشامبو
التي تقول: "من أجل صحة وجمال شعرك استعملي ھذا الشامبو" وإعالنات األدوات الریاضیة
بمختلف أنواعھا والتي تؤكد أن مثل ھذه األدوات سوف تنقص من الوزن وتحافظ على جمال
الجسد، وإعالنات معجون األسنان التي تؤكد على صحة وجمال األسنان، وكذلك إعالنات
المسكارا التي تطیل الرموش، وزیت الشعر الذي یضفي بریقاً ولمعاناً على الشعر، ومختلف أنواع
الكریمات التي تفتح البشرة. وقد ظھر في اآلونة األخیرة نوع آخر من اإلعالنات التي تحرك وتر
الصحة والجمال، وتمثل ذلك في بعض إعالنات المستشفیات التي تجري عملیات التجمیل وإنقاص

الوزن وتنسیق القوام وإزالة الدھون وإزالة آثار الجرح والحروق.
ومن المالحظ أن المعلنین یستخدمون التعبیرات التي تركز بدرجة كبیرة على وتر الصحة

والجمال كما یلي:
*رموش أطول بكل وضوح.. لرموش ال نھایة لھا.

*المسكارا األولى التي تطیل الرموش.
*انتینیسف.. سر جمالك.. سائل مغذي ومكثف لقوام الشعر.

*كریم فیراند لفلي الجدید للھاالت السوداء تحت العین.
*ھل تلقي الھاالت السوداء ظالالً على جمال عینیك.

*وحدة جراحات التجمیل.. جمیع عملیات التجمیل.
ویالحظ التركیز في أكثر ھذه اإلعالنات على مخاطبة المرأة وإن كان بعضھا اآلخر یتوجھ إلى
الرجال، حیث تطور مفھوم االھتمام بالصحة والمظھر الخارجي للرجل في ضوء متغیرات
ً بعض إعالنات مستحضرات التجمیل التي تخاطب كال من المرأة والرجل العصر، وھناك أیضا

معاً.
وفیما یلي نعرض لبعض نماذج من اإلعالنات التي تستغل وتستثمر وتر الصحة والجمال.





وتر التخویف:
یركز ھذا الوتر على النتائج السلبیة المترتبة على عدم استخدام الفرد للسلعة أو الخدمة المعلن عنھا
وإثارة خوف الفرد مما قد یترتب على ھذا من مشاكل تنعكس على استقرار حیاتھ وسعادتھ وأمنة.
وخیر مثال على ذلك إعالنات بعض شركات التأمین التي تؤكد على ضرورة وأھمیة التأمین ضد

حوادث الحریق لحث الناس على التأمین على أمالكھم ومقتنیاتھم خوفاً من أن تلتھمھا النار.
ویحرص المعلن في ھذا النوع من اإلعالنات على التأكید على التخویف من خالل الصور، وأیضاً

من خالل العبارات مثلما یتبین ذلك مما یلي:
*التأمین رعایة بال حدود.. تأمینات الحریق.. تأمینات الحوادث المتنوعة.

وفیما لي نموذج من اإلعالنات التي تركز على وتر التخویف من أجل تحقیق ھدف الرسالة
اإلعالنیة.



عاطفة األمومة واألبوة:
تستخدم ھذه العاطفة بكثرة مع اإلعالنات التي تھدف لترویج السلع والخدمات التي تخص األطفال
من أغذیة أو مالبس أو أدوات للرعایة الصحیة أو لعب أو دور الحضانة، وكذلك اإلعالنات
الخاصة بأغذیة األطفال التكمیلیة في سنتي الرضاعة. وھكذا لم تعد اإلعالنات التي تركز على
وتر األمومة أو األبوة تستخدم فقط في السلع الغذائیة، ولكن تنوعت الموضوعات التي تؤكد على

ھذا التوتر، ویتبین ذلك مما یلي:
*إعالنات السلع التي تحقق األمان لألدوات أثناء التشغیل، مثل السخانات.

*اإلعالنات الخاصة بتأمین مستقبل األوالد، مثل إعالنات وثائق التأمین من أجل األسرة الصغیرة
السعیدة اآلمنة.

*اإلعالنات الخاصة بالخدمات المصرفیة التي تنتقل من اآلباء لألبناء.
وفیما یلي عرض لنماذج اإلعالنات التي تؤكد على عاطفة األمومة أو األبوة، مما یوضح تنوعھا
في ما تعلن عنھ واستثمار المعلن لھذا المیل في اإلعالن عن سلع أو خدمات مختلفة، مما یبرز
أھمیة العامل النفسي والعاطفي في اإلعالن واتساع نطاق ھذا العامل مع مفھوم الطفولة لیشمل

السنوات الممتدة من عمر الطفل.





الحاجة إلى لفت نظر اآلخرین واالستحواذ على إعجابھم

یحاول اإلعالن الذي یعتمد على ھذا الوتر أن یؤكد للمستھلك أنھ باستعمالھ السلعة المعلن عنھا
سوف یكون موضع اھتمام اآلخرین واالستحواذ على إعجابھم، وبشكل خاص النوع اآلخر. وخیر
مثال على ذلك إعالنات البرفانات التي تؤكد أن استخدام الرجل لنوع معین من البرفان سوف
یجذب إلیھ النوع اآلخر، والعكس صحیح. وكذلك إعالنات مزیل العرق وإعالنات معجون األسنان

والمالبس وغیرھا من اإلعالنات التي تؤكد على نفس المعنى.
وفیما یلي نعرض نماذج من اإلعالنات التي تركز على وتر لفت نظر اآلخرین واالستحواذ على

إعجابھم.





الفصل الخامس



وسائل نشر اإلعالن



تقدیم
تعتبر الوسیلة الناقلة لإلعالن بمثابة الوسیط الذي یحمل الرسالة اإلعالنیة إلى المتلقي، ومن ثم فإن
فاعلیة إحدى الوسائل وتمیزھا عن الوسیلة األخرى ھو الذي یحقق في النھایة الدرجة العالیة من
النجاح ألكبر قاعدة من المتلقین لإللمام بما یرید المعلن إیصالھ لھم بما یحقق الھدف الذي من أجلھ

ثم إعداد وتصمیم اإلعالن وإخراجھ.
وعلیھ یمكننا تقسیم تلك الوسائل إلى األنواع التالیة:

× وسائل مطبوعة ونعني بھا الصحف الیومیة والمجالت.
× ووسائل إلكترونیة ونعني بھا اإلذاعة المسموعة والمسموعة مرئیة (التلفزیون).

× ووسائل أخرى ونعني بھا الالفتات والملصقات ووسائل النقل والمواصالت.
وسوف نتناول كل وسیلة على حدة على النحو التالي:



أوالً: الصحف والمجالت

ینطلق استخدام اإلعالن في الصحافة المطبوعة عموماً من الممیزات والخصائص التي تنفرد بھا
دون وسائل اإلعالم األخرى، ومن تلك الممیزات والخصائص:

1- انخفاض سعر الصحیفة مقارنة بسعر جھاز الرادیو أو التلفزیون.
2- یمكن الرجوع إلیھا في أي وقت یریده القارئ وبھذا فھي تعتبر وسیلة وثائقیة.

3- یزداد تعرض القارئ لإلعالن بعدد مرات تعرضھ لتصفحھا.
4- انخفاض تكلفة سعر اإلعالن مقارنة بسعره في اإلذاعة والتلفزیون.

5- تكرار اإلعالن بتكرار صدور الصحیفة.
وإذا اعتبرنا أن تلك الممیزات تمثل الجانب اإلیجابي لنشر اإلعالن في الصحیفة وإال أن ھناك
جوانب سلبیة ربما ال تحقق وصول الرسالة اإلعالنیة بالشكل المطلوب والتي منھا قصر حیاة
الصحیفة الیومیة والتي ربما ال تعمر أكثر من یوم واحد باإلضافة إلى المرور السریع للقارئ عند

قراءتھ لھا([42]).
ولما كانت المجالت تصدر في مواعید متباعدة بعض الشئ (أسبوعیة – شھریة – نصف
شھریة... إلخ) فإنھا قد تحقق قدرة في التأثیر ونسبة أعلى في النجاح بالنسبة للصحیفة الیومیة

وذلك لتمییزھا باآلتي:
1- صغر حجم المجلة یعطي تركیزاً أكبر بالنسبة لعین القارئ في داخلھا.

2- كثیراً ما یحتفظ القارئ بالمجلة لفترة أطول حیث یبقى اإلعالن ما بقیت معھ المجلة.
3- استخدام األلوان التي تعطي جاذبیة أكثر في أن تظھر السلعة بلونھا الطبیعي كما لو كانت

موجودة بالمحل.
4- جودة ورق الطباعة للمجالت یظھر اإلعالن في شكل جمیل یشد إلھي بصر القارئ.

إال أنھ وبالرغم من ھذه المزایا فإن ھناك بعض اإلخفاقات التي تصاحب اإلعالن بالمجالت والتي
منھا:

1- صدور المجالت في فترات متباعدة نسبیاً ربما تعطي نوعاً من النسیان للرسالة اإلعالنیة.
2- ارتفاع كلفة اإلعالم بالمجالت مقارنة بتكلفتھ في الجرائد الیومیة.

3- كثیراً ما تأخذ المجالت وقتاً أطول في األعداد ومن ثم یتعذر الربط بین اإلعالنات واألحداث
الجاریة.

ما یتحكم في سعر اإلعالن بالصحافة:
یتحكم في سعر اإلعالن ما بین االرتفاع واالنخفاض عدداً من العوامل، من بینھا:

1- موقع اإلعالن في الصحیفة:
حیث نجد أن اإلعالن في الصفحة األولى واألخیرة وصفحتي الوسط أغلى سعراً من بقیة
الصفحات األخرى نظراً لكونھا الصفحات الھامة بالنسبة للصحیفة ونفس الشئ ینطبق على صور

غالف المجلة وظھرھا وصفحتي الوسط أیضاً.
2- موقع اإلعالن في داخل الصفحة:



ذلك أن موقع اإلعالن في أعلى الصفحة أغلى مما ھو في أسفلھا، ألن عین القارئ كثیراً ما تركز
على الجزء العلى دون األسفل.

3- موقع اإلعالن بالنسبة للصحیفة العربیة واألجنبیة:
حیث نجد أن اإلعالن في الصفحة الیسرى بالنسبة للصحیفة العربیة أغلى من الصفحة الیمنى
نتیجة ألن عین القارئ تقع على تلك الصفحة مباشرة دون تحرك للرأس، بینما ینعكس الحال

بالنسبة للصحیفة األجنبیة التي تكون بھا الصفحة الیمنى ھي التي تقع علیھا العین مباشرة.

أنواع اإلعالنات الصحفیة

تتعدد أنواع اإلعالنات بالصحف على النحو التالي:
1- اإلعالنات التحریریة:

وھي التي تنشر في شكل یأخذ أحد أنواع الفنون الصحفیة مثل الخبر أو التحقیق أو المقابلة دون أن
یدرك القارئ أنھ یقرأ إعالنات بصورة غیر مباشرة.

2- إعالنات المساحات:
وھي التي تأتي في شكل إطارات أو براویز.

3- اإلعالنات المالیة:
وھي تلك اإلعالنات التي تختص باألحوال المالیة للمنشآت المعلنة مثل المیزانیات والفوائد

واألرباح المتحققة وتقاریر مجالس اإلدارات وما إلى ذلك.
4- اإلعالنات المبوبة:

وھي تلك التي تنتشر تحت عناوین محددة مثل وظائف - محاكم – تھاني – تعازي... إلخ.
5- اإلعالنات البارزة:

وھي تلك التي تتمیز باحتوائھا على صور وشواھد وعناوین بارزة تستھدف التعرف بالسلعة أو
الخدمة. ومن أمثلتھا تلك اإلعالنات التي تنتشر على صفحة كاملة أو نصفھا.

6- اإلعالنات المجموعة:
وھي تلك اإلعالنات التي تنتشر في مناسبات معینة لتسویق بعض السلع والخدمات ذات الطبیعة
المشتركة مثل اإلعالن عن السیارات بماركتھا المختلفة أو المختلفة أو المصارف بأنواعھا
المختلفة وما إلى ذلك. ونتیجة لكثرة ھذه اإلعالنات وتعددھا یتم تجمیعھا ثم نشرھا، أما على شكل

صفحات خاصة أو مالحق وقد تأخذ شكل اإلصدارات الخاصة أیضاً.
أما بالنسبة لتكالیف نشر اإلعالن بالصحف فیتم تحدید سعره، إما بالصفحة الكاملة أو نصفھا أو

ربعھا أو بالبوصة المربعة أو البوصة على العمود.



ثانیاً: اإلذاعة والتلفزیون:

اإلذاعة:

یتم اختیار اإلذاعة المسموعة لنقل الرسالة اإلعالنیة إلى الجمھور المتلقي، من وحي الخصائص
والممیزات التي تنفرد بھا اإلذاعة عن الصحافة المقروءة، وكذلك التلفزیون والتي تتمثل في اآلتي:
¯ االنتشار الواسع لإلذاعة المسموعة التي تعطي مساحة جغرافیة كبیرة من الكرة األرضیة في

عملیة اإلرسال مقارنة بالتلفزیون خاصة في دول العالم الثالث.
¯ سھولة التعامل التقني في العمل اإلذاعي المسموع مقارنة بالمرئي المشاھد.

¯ انخفاض سعر اإلعالن المسموع مقارنة بسعره في التلفزیون.
¯ عدم إعاقة العلم مصحوباً بقلة االنتباه البصري.
¯ مخاطبة الذین فقدوا نعمة البصر من المكفوفین.

¯ خفة حمل جھاز الرادین الذي أصبح في حجم علبة الكبریت حالیاً.
أنواع اإلعالن اإلذاعي:

تتعدد القوالب لبث اإلعالن اإلذاعي المسموع لتأخذ في النھایة أحد األشكال التالیة:
1- اإلعالن من خالل البرنامج:

حیث یتطرق المذیع من خالل تقدیم برنامجھ العلمي أو الثقافي أو الفني، فمثالً إلى بعض أنواع
األجھزة اإللكترونیة المعروفة بجودتھا والتي تساعد اإلنسان في أعمالھ المختلفة من الناحیة

التعلیمیة والتثقیفیة والترفیھیة.
2- اإلعالن المقروء:

وھو ما یمكن تسمیتھ باإلعالن المباشر الذي یسجل بصوت المذیع عن سلعة بعینھا.
3- اإلعالن المغنى:

وھو الذي یأتي في شكل أغنیة مصحوبة بالموسیقى حتى یسھل تزوید المتلقي لإلعالن كأنما یترنم
أو یردد أغنیة من األغنیات.

4- اإلعالن الفكاھي:
وھو ذلك النوع الذي یأتي في شكل درامي یعطي شیئاً من الجاذبیة والمتعة ومن ثم ینتقل المذیع

إلى التحدث عن السلعة بشئ من الطرافة والذكاء.
5- اإلعالن الحواري:

وھو كما یتضح من اسمھ فإنھ یأتي في شكل حوار بین اثنین أو أكثر یكون محور حدیثھما عن
خصائص السلعة ومزایاھا وما تتفوق بھ على ما عداھا من السلع األخرى المنافسة لھا.

6- إعالن الخبراء:
وھو ما یسمى كذلك باإلعالن الشھادة الذي یتحدث فیھ أحد األشخاص المختصین في مجال معین
ً فمن یستمعون إلى اإلعالن أو یشاھدونھ إلى استخدام الدواء كاألطباء والصیادلة، مثالً ناصحا



المعین أو المستحضر المعین لمعالجة أو إعطاء نوعاً من الصحة والجمال لمن یقومون باستخدامھ
مثالً.

إن أھم ما یجب التذكیر إلیھ بالنسبة لإلعالن اإلذاعي ھو أن یكون سھل الفھم قریب من اللغة التي
یستخدمھا عامة الناس مع الضرورة في التركیز على نص الرسالة اإلعالنیة دون حشو للكلمات،
ً من المتعة ھذا باإلضافة إلى استخدام الموسیقى والمؤثرات الصوتیة التي تعطي بال شك نوعا

وشیئاً من إثارة االنتباه لمحتوى اإلعالن.
وإذا ما انتقلنا بالحدیث عن العوامل التي تتحكم في سعر اإلعالن بالرادیو انخفاضاً وارتفاعا فإنما

یرجع ذلك إلى اآلتي:
1- فترة إذاعة اإلعالن:

وذلك یعتمد في ما إذا كانت تلك الفترة ھي فترة عادیة أو ذات كثافة عالیة من االستماع "ممتازة"
ً وحتى التاسعة وبین إذاعتھ في ً أن یذاع اإلعالن في الفترة من السادسة صباحا إذ أن ھناك فرقا
ً وحتى الثانیة بعد الظھر، نظراً لكون األولى فترة حیة أو ما نسمیھ الفترة بعد العاشرة صباحا

بالوقت الممتاز من خریطة البرنامج الیومي للبث اإلذاعي بینما الفترة الثانیة ھي فترة عادیة.
2- البرامج المفضلة لدى المستمعین:

ً للمستمعین، كلما كان سعر اإلعالن قبل إذاعتھ بقلیل أو في أثنائھ فكلما كان البرنامج أكثر جذبا
أكثر سعراً من تلك البرامج التي تقل جاذبیتھا للمستمعین.

3- المناسبات واألنشطة الریاضة واالجتماعیة:
ذلك أنھ وفي كثیر من األحیان تصبح تلك المناسبات واألنشطة أحد العوامل األساسیة في رفع سعر
اإلعالن أو انخفاضھ، فمما ال شك فیھ أن إذاعة إعالن في مناسبة وطنیة أو دینیة أو ریاضیة مثل

منافسات كرة القدم مثالً یختلف سعره عن األحوال العادیة.
وال یغیب عن أذھاننا أن شراء المساحة من الوقت لإلعالن اإلذاعي یتحدد سعره بعدد الدقائق أو

الثواني أو الكسر من الدقیقة والثانیة.

التلفزیون:

یعد التلفزیون إحدى وسائل االتصال التي أحدثت تفوقاً على ما عدھا من الوسائل األخرى المنافسة
لھا في عصرنا الحدیث، ونعني بھا الصحافة المقروءة بشقیھا جرائد ومجالت أو اإلذاعة

المسموعة (الرادیو)...
ویرجع سر ذلك التفوق إلى العدید من المزایا والخصائص التي یتمتع بھا التلفزیون، لنا أن نبینھا

على النحو التالي:
1- یحقق التلفزیون درجة عالیة من االتصال یكاد أن یصل إلى درجة االتصال المباشر وذلك من

واقع حركیة الصورة وتجسید المواقف.
2- مخاطبة التلفزیون لحاستي السمع والبصر یعطي قوة المصداقیة للحدث، ھذا باإلضافة إلى أنھ
وسیلة تحقق االتصال لكل من فقد نعمة البصر أو السمع، فإن كان أعمى فھو سمع الصوت وإن

كان أخرس فیرى بعینیھ مجریات األحداث في شكل الصور التي أمامھ على الشاشة.



3- یحقق النسبة العالیة للتأثیر باعتباره إحدى الوسائل األلیفة التي تخاطب الفرد داخل بینھ خالل
أوقات الفراغ واالسترخاء وبھذا فإنھ عادة ما یتقبل المعلومات واألفكار التي تعطي لھ وھو في

مثل تلك الحالة أ:ثر مما ھو في ساعات العمل واالنشغال.
4- یعرض التلفزیون السلعة على طبیعتھا من ناحیة الشكل واللون وتمام الھیئة كما لو كانت أصالً
في مكان عرضھا، األمر الذي یحقق الرغبة األكیدة في امتالكھا بل وتزداد تلك الرغبة بعدد
تكرار مرات اإلعالن، ولھذا فلیس بغریب إذا وجدنا الطفل الصغیر یعبث بأصابعھ على الشاشة

لإلمساك بقطعة الحلوى أو األیس كریم المعلن عنھا.
5- إمكانیة االختیار بین العدید من البرامج التلفزیونیة لوضع الرسالة اإلعالنیة من خاللھا خاصة
إذا علمنا مدى االنتشار الواسع الذي بدأ یحققھ التلفزیون عبر المحطات الفضائیة بشكل مباشر عن

طریق األقمار االصطناعیة.
أنواع اإلعالن التلفزیوني:

یمكن تقسیم اإلعالن التلفزیوني على النحو التالي:
1- طریقة عرض اإلعالن.

2- طریقة شراء وقت اإلعالن.
أ-طریقة عرض اإلعالن

یتم عرض اإلعالن بعدة طرق أو قوالب تتناولھا باختصار غیر مخل كما یلي:
1- اإلعالن المباشر:

وھو ذلك النوع الذي یجعل الشخص أنھ ھو المقصود بحد ذاتھ وتتم مخاطبتھ عن طریق شخصیة
مشھورة مثل نجوم الریاضة والفن.

2- اإلعالن الحواري:
ویقصد بھ إجراء حوار بین شخصیة أو أكثر بخصوص السلعة یمثل أحدھما الجھة المعلنة، بینما
اآلخر یمثل المستھلك ویشكل بدعوة إلى تقبلھا في النھایة من خالل شرح المزایا والخصائص

والفوائد التي یقدمھا المعلن للمستھلك نحو السلعة موضوع اإلعالن.
3- اإلعالن عن طریق عرض السلعة:

والذي یتم فیھ عرضھا بشكل مادي مع إبراز الخصائص وطرق االستعمال ومزایاھا مقارنة
بالسلع المنافسة األخرى.

4- إعالن الرسوم المتحركة:
ویتم في ھذا النوع من اإلعالن استخدام أشخاص أو الحیوانات األلیفة كأسلوب من أسالیب التعبیر

عن األفكار اإلعالنیة المتباینة ویتضح ذلك في شكل إعالنات المبیدات الحشریة وغیرھا.
ویمكننا إضافة العدید من أنواع اإلعالنات األخرى التي نوردھا إجماالً في اآلتي:

*إعالن األغنیة (المغنى).
*اإلعالن المحلي.
*اإلعالن الدولي.

*اإلعالن التجاري وغیر التجاري.
*إعالن المؤسسات (تحسین الصورة الذھنیة).

*إعالن العالقات العامة.



*إعالن اإلقناع أو التدلیلي.
*اإلعالن العاطفي.

صیغ تحریر اإلعالن:
لكي تحدث الرسالة اإلعالنیة تأثیرھا في نفسیة المتلقي خاصة تلك التي تأتي عبر اإلذاعة بشقیھا
المسموعة والمرئیة البد أن تكون على درجة عالیة من الناحیة التحریریة واإلخراجیة، ومن ثم
اختیار األسلوب األكثر تأثیراً إلقناع المستمعین والمشاھدین بالسلعة المعلن عنھا.. ولكي یحدث
ھذا التأثیر كان البد من تعدد الصیغ التحریریة التي ترد بھا الرسالة اإلعالنیة ألن في تعدد الصیغ
ً ال تثیر انتباه أحد وال تجذبھ نحو ما یرد في تلك الرسالة خروج عن النمطیة والتقلید التي قطعا

لمضمون اإلعالن. وعلیھ فیمكننا استعراض أھم تلك الصیغ على نحو ما یلي:
1- صیغة الشعار أو النداء:

وھذه الصیغة ما نسمیھا بالدعوة العنیفة لإلعالن التي تلح على المستھلك لیتصرف بالصورة
الفوریة نحو السلعة المعلن عنھا مثل بادروا بالشراء فالكمیة محدودة أو لم یتبق على العرض
سوى أیام معدودات وھي غالباً ما تستخدم عند وصول السلعة أو توفرھا في األسواق أو عند قرب

نفاذھا.
2- صیغة الوصف:

وھي تعتمد في التركیز على وصف السلعة من حیث خصائصھا وممیزاتھا التي تنفرد بھا عن بقیة
ً عن غیرھا من حیث الجودة والسعر والفائدة التي تعود على السلع األخرى واختالفھا أیضا

المستھلك باستخدامھ لھا.
3- صیغة التھویل:

ً ما یتم استخدامھا عندما یدرك المعلن عدم نجاح ً بصیغة المبالغة وغالبا وھي التي تعرف أحیانا
الصیغ األخرى وذلك یفرض جذب اھتمام الجمھور واالستحواذ على انتباھھ من خالل سرد قصة
تقوم على التھویل والمبالغة حتى تبقى ماثلة في ذاكرة المستمع أو المشاھد ألطول فترة زمنیة

ممكنة.
4- صیغة التذكیر:

وتستخدم ھذه الصیغة بواسطة المعلن أو التجار الذین رسخت أقدامھم في السوق فأصبحت لسلعھم
أو خدماتھم مكانتھا عند جمھور المستھلكین ویأتي استخدام ھذه الصیغة لمجرد التذكیر في القضاء

على ظاھرة النسیان حتى ال یتحول المستھلك إلى سلعة أخرى من السلع المنافسة.
5- صیغة الحاجة:

وتستخدم ھذه الصیغة للتأكید على مدى حاجة المستھلك لھذه السلعة أو الخدمة وتفضیلھا عن
غیرھا من السلع األخرى أو لشرح األسباب التي یجب من أجلھا استخدام ھذه السلعة وتفضیلھا

عن بقیة السلع والخدمات األخرى.
6- صیغة االستمالة أو اإلغراء:

وتستخدم ھذه الصیغة من أجل ربط السلعة أو الخدمة بالمصلحة الشخصیة وذلك عن طریق
وضعھا وإبراز مزایاھا وخصائصھا لتحریك العاطفة اإلنسانیة مع مراعاة استخدام الحجج واألدلة

والبراھین.
7- الصیغة المركبة:



وھي تعني في األساس استخدام أكثر من صیغة من الصیغ السابقة في إعالن واحد من أجل تحقیق
التأثیر المطلوب على المستھلك ویعتمد كل ذلك على مدى التعاون الكامل بین كاتب النص
والمحور والمذیع المقدم بحیث یعطي كل ذلك في النھایة القدرة على االبتكار وإیجاد روح التجدید

المستمر لیبلغ اإلعالن ھدفھ من خالل قوة التأثیر المستمدة من حداثة الفكرة.
ویلحق بصیغ تحریر اإلعالن القوالب الفنیة الالزمة لھ خاصة في العمل اإلذاعي المرئي منھ

والمسموع ویأتي من أھمھا: اإلعالن المباشر الثابت بشقیھ الفالش والرول واإلعالن الفیلمي.
أ- إعالن الفالش:

وھو من أبسط أشكال اإلعالن التلفزیوني أو السینمائي وأقلھا تكلفة وأكثرھا سرعة في التصمیم
والتنفیذ واإلنتاج، وینفذ من خالل فریق عمل محدود العدد والتخصصات وال یعدو أن یكون أكثر
من خطاط ورسام والذي یقوم مقامھا بالطبع الكمبیوتر حالیاً، وینفذ إعالن الشریحة "الفالش" داخل
االستدیو ونادراً ما یتم تصویره خارجیاً ویصمم عادة على ورق مقوى مقاس 14 × 17 بوصة
تلصق علیھ عناصر اإلعالن من خطوط ورسوم وصور لیتم تصویره بعد ذلك بواسطة كامیرا

35مم
وحتى یحدث إعالن الفالش أثره في المشاھد البد من مراعاة اآلتي:

1- استخدام ضمیر المخاطب حتى لیتخیل كل مشاھد بأنھ معني باإلعالن وحده دون سواه مثل:
أنت مدعو لزیارة معرضنا التجاري أو نحن نقدم لك ھذا المعرض لك وحدك، أو لك یا عزیزي

ھذا العطر.
2- جودة التصمیم وھذا یتحقق عن طریق ترك فراغات لراحة العین لتسھیل قراءة المعلومات
وإدراك العناصر اإلعالنیة المختلفة من عالمات ممیزة وشعار عند عرض اإلعالن على الشاشة.

3- تناسب صوت المعلق المصاحب للشریحة المرئیة من نوعیة وطبیعة السلعة أو الخدمة المعلن
عنھا وتوافقھا مع خصائص الجمھور المستھدف وكذلك نوعیة التأثیر المطلوب إحداثھ.

4- مراعاة زمن اللقطة حین عرضھا على الشاشة دون تقصیر للوقت أو تطویلھ بما یتیح للمشاھد
فرصة الوقوف على اإلعالن بیسر وسھولة والذي یقدر عادة ما بین 5-15 ثانیة.

ب- إعالن الرول:
ھذا ھو النوع الثاني من اإلعالنات الثابتة وھو شكل قریب من إعالن الشریحة السابق ویعتمد في
األساس على الكلمات المكتوبة التي تظھر على الشاشة بشكل تتابعي على الجھاز الحامل لھا

المعروف بالطبلة.
وكثیراً ما یستخدم مثل ھذا النوع من اإلعالنات في طلبات الموظفین وبیع األراضي والعقارات
عن طریق المزاد بل وكل ما یحتوي على بیانات عدیدة. ومن أھم ما یمیز إعالنات الرول عن
غیرھا طول الوقت الذي تستغرقھ عند تقدیمھا كذلك خلوھا من العناصر المرئیة التوضیحیة،

وغالباً ما تكون لجھات حكومیة وما یبرر عدم احتوائھا على عناصر الجذب واالنتباه.
ألن ھدفھا في النھایة إعالمي بحت ألن جمھورھا المستھدف یكون في انتظارھما وفي حاجة

حقیقیة لما تتحدث عنھ.
أما فیما یتعلق بكیفیة إعداد وتنفیذ إعالن الرول فإنھ یتم تثبیت رول الورق المقوي على جھاز
الطبلة باستودیو البث حیث تثبت بدایة الرول على اسطوانة الجھاز بواسطة ید مثبتة بجھاز الطبلة
وعند تحریك االسطوانة وإدارة الجھاز یطوي الجزء الذي تمت قراءتھ لیتلوه الجزء الثاني وھكذا



یستمر الدوران الذي یحمل النص المكتوب حتى ینتھي تماماً، وغالباً ما یأخذ الصوت المصاحب
للمادة المكتوبة شكل التعلیق مسجالً على شریط صوتي منفصل قبل وقت البث أو تتم قراءة النص
من استودیو الھواء مباشرة من مذیع الربط مع مراعاة التحكم في التطابق الزمني بین اللقطة

ومرادفھا الصوتي إلى أن یتم االستیعاب الكامل لمحتوى اإلعالن.
ومن أھم األمور التي یمكن مراعاتھا عند تصمیم وتنفیذ إعالن الرول ما یلي:

ً كخلفیة 1- مراعاة عنصر التباین في اختیار األلوان التي یكتب بھا النص أو التي تستخدم أحیانا
لھ.

2- عدم ملئ مساحة الشاشة بالكامل بالكلمات حتى ال یبدو أمر متابعتھا مرھقاً للقارئ.
3- االكتفاء بأھم المعلومات مع إبراز العناصر الضروریة ویكون ذلك باستخدام األلوان المختلفة

أو الخط الكبیر لضمان متابعة اإلعالن حتى نھایتھ.
4- استخدام العناوین الفرعیة بما یساعد على تقسیم النص اإلعالن وإبراز نقاطھ األساسیة.

5- اختیار نوع الخط المالئم لطبیعة السلعة أو الخدمة المعلن عنھا كذلك یراعي نفس الشئ بالنسبة
لعنصر الصوت المصاحب للرول انخفاضاً وارتفاعاً أو في طریقة األداء.

ج- اإلعالنات الفیلمیة:
إلى جانب اإلعالن الثابت المتمثل في إعالن الفالش وإعالن الرول یأتي الحدیث عن اإلعالن
المتحرك "الفیلمي" والذي یعتمد بشكل أساسي على الصورة المتحركة باإلضافة الصوت حیث
استخدام المخرج لحركات الكامیرات وبراعتھ في أخذ اللقطات بأحجامھا المختلفة مع استخدام
المؤثرات الصوتیة وأسالیب المونتاج واإلخراج والخدع البصریة مما یعد كل ذلك نوعاً من التأثیر
المباشر على المشاھد مما یجعلھ أكثر متابعة لمثل ھذا النوع من اإلعالن بالمقارنة إلى اإلعالن

الثابت.
ویعتمد نجاح اإلعالن الفیلمي أكثر ما یعتمد على االختبار الجید للفكرة التي یستخدمھا والمقترنة
ً وأبداً بجاذبیة األشخاص الذین یتم اختیارھم للفیلم اإلعالني مع جودة في اإلخراج والتنفیذ دائما
البعید عن النمطیة والتكرار والتقلید. فمصمم الفكرة اإلعالنیة مطالب دائماً بأن یبني قصة قصیرة

ال یستغرق عرضھا أكثر من دقیقة كحد أقصى.
وعلى ھذا األساس فإنھ ینبغي مناقشة مدة اإلعالن مع المعلن قبل البدء في تحدید الفكرة وصیاغة
السیناریو حتى یكون لدى مصمم اإلعالن معرفة بالمساحة الزمنیة التي سیتحرك فیھا لیعبر من

خاللھا عن السلعة أو الخدمة في اإلعالن.
ولنا أن نبرز أھم مزایا اإلعالن الفیلمي في اآلتي:

1- یقدم الفیلم اإلعالني إلى المشاھد السلعة المعلن عنھا بالشاشة على طبیعتھا كما لو كانت في
مكان العرض سواء كانت بالمتجر أو المعرض.

2- تقدیم السلعة على طبیعتھا یؤدي إلى نوع من إثارة السلوك اإلنساني بحیث یؤدي إلى تصرف
المستھلك بصورة أسرع خاصة السلع الغذائیة المقدمة لألطفال والكبار على حد سواء.

3- یتیح اإلعالن الفیلمي تقدیم اإلعالن في أكثر من شكل وقالب وحتى ال نكرر أنفسنا مما أوردناه
سابقاً على أنواع الرسائل اإلعالنیة. نشیر إلى تلك القوالب واألشكال باختصار على النحو التالي:

1- إعالن الحوار: وھو كما یتضح من تسمیتھ فإنھ یقوم على الحوار بین شخصین أو أكثر لیبرز
خصائص السلعة وممیزاتھا بصورة تجذب المستھلك نحو الشراء والتعرف السریع.



2- إعالن السلعة ذاتھا: وفیھ تظھر السلعة على الشاشة من زویا مختلفة مع توضیح ألھم
خصائصھا وما تعوز بھ من فوائد ومنافع على المستھلك بالمقارنة إلى غیرھا من السلع األخرى.

3- اإلعالن الدرامي: وكما یتضح من أسمھ فھو یعتمد بشكل أساسي على موقف درامي یكون
محوره السلع المعلن عنھا، ویعد ھذا الشكل من أكثر األشكال إثارة لالھتمام وأقدرھا على إحداث
ً درامي طریف تجاه السلعة ً ألنھ یجسد موقفا األثر المطلوب في مخاطبتھ للعقل والعاطفة معا

موضع اإلعالن.
4- إعالن الشھادة: ویعتمد ھذا اإلعالن بأكملھ على شخصیة مشھورة في المجتمع كنجوم والفن
وأصحاب المھن الطبیة لتتحدث تلك الشخصیة عن مزایا وخصائص السلعة لتعطي المستھلك
شعوراً بالتمیز على غیره وتختلف نوعاً من اإلقناع الكامل ألنھا شھادة من أصحاب الخبرة وذوي

االختصاص.
5- اإلعالن التسجیلي الوثائقي: وھو إعالن تلجأ إلیھ بعض المؤسسات والشركات والمصانع
لترویج منتجاتھا من خالل التصویر الكامل لنشاط تلك الشركات والمصانع بما یحقق اإلقناع
المنطقي للمستھلك وغالباً ما تستخدم بعض الشخصیات المشھورة في ذلك الفیلم لتعطي في النھایة
داللة المصداقیة بما یتم اإلعالن عنھ من سلع وخدمات أثناء جولة الشخصیة المشھورة داخل
الشركات أو المصانع والتي تتحدث عن جودة السلعة أو الخدمة التي یقدمھا المصنع أو تلك

الشركة.
6- إعالن الكرتون: وھو ذلك الشكل من اإلعالن الذي یعتمد على الرسوم المتحركة التي تعطي
في النھایة نوعاً من الطرافة وتخلق جواً من المرح والخیال حول السلعة المعلن عنھا، األمر الذي
یؤدي وفي كثیر من األحیان إلى تذكر اإلعالن المرتبط باسم السلعة المعنیة بل وماركتھا التجاریة

المعنیة أیضاً.
وإذا كان لنا من تعلیق حول ھذا الموضوع فنقول: "إن اإلعالن التلفزیوني ھو سالح ذو حدین،
فبقدر ما یكتب لھ النجاح بقدر ما یؤدي بالفكرة أو الخدمة المعلن عنھا إلى الفشل واإلخفاق ولذلك
فمن الضروري على المعلن القیام باختیار القوالب اإلعالنیة قبل استخدامھا على نطاق واسع في
حمالتھ اإلعالنیة وذلك بھدف تقلیل المخاطر إلى أ دنى حد ممكن ألن الحملة اإلعالنیة عبر شاشة
التلفزیون قد تكلف اآلالف إن لم تكن المالیین من الجنیھات. ولذلك كان البد من التأكد قبل إنفاق
ھذه المبالغ من أن تحریر اإلعالن قد تم بصورة مالئمة وفعالة ولھذا فإن بعض الدول خاصة
المتقدمة منھا تعمل على إتباع أسالیب علمیة إلجراء بحوث جماھیریة بھدف قیاس فاعلیة اإلعالن
أو التحقق من أن إعالناً بعینھ یؤدي الغرض المطلوب ویأتي من بین ھذه األسالیب اختیار فعالیة
ً لمجموعة من المعاییر مثل قدرة اإلعالن قبل القیام بالحملة اإلعالنیة وما بعد الحملة وفقا
اإلعالنات على جذب االنتباه أو درجة المصداقیة حول الرسالة اإلعالنیة خاصة إذا وضعنا في
االعتبار أن الحكم الذي یصدره المستھلكون تصبح لھ درجة عالیة من المصداقیة أكثر من ذلك

الذي یصدره المستھلكون عند إعداد اإلعالن.
أما بالنسبة لكیفیة حساب سعر اإلعالن التلفزیوني فھو یحسب بالدقیقة أو الثانیة كما ھو الحال
ً بالنسبة لإلعالن اإلذاعي المسموع، كذلك فإن تحدید سعره بین االرتفاع واالنخفاض یخضع وفقا
لتوقیت إذاعة اإلعالن بین الفترة الممتازة أو العادیة، وفي التوقیت المصاحب للبرامج التي یفضلھا



المشاھدون عادة وكذلك المناسبات الوطنیة والدینیة وإقامة المھرجانات والمنافسات الریاضیة
وغیرھا.

ویلحق باإلعالن التلفزیوني اإلعالن السینمائي وذلك لكونھما یشتركان في عنصري الصورة
والصوت والحركة، إال أن اإلعالن السینمائي یتمیز بتركیز المشاھد بشكل كبیر على الشاشة مما
یزید من عملیة التأثیر. ھذا فضالً عن استخدام األلوان التي تظھر فیھا السلعة بشكلھا الطبیعي. إال
أنھ، ومع ھذا، فإنھ مما یعاب على اإلعالن السینمائي أنھ یعرض في وقت االستراحة حیث یترك

بعض المتفرجین مقاعدھم لسبب أو آلخر مما یؤدي لعدم مشاھدة اإلعالن بالصورة المطلوبة.
ب- طریقة شراء وقت اإلعالن:

ھذا ھو النوع الثاني من اإلعالن التلفزیوني ویتحقق بعدة طرق نذكر منھا ما یلي:
1- قیام المعلن بتمویل برامج تلفزیونیة كاملة:

وھذا یتضح من خالل ما تلجأ إلیھ بعض الشركات الكبیرة باالتفاق مع التلفزیون برعایة برنامج
ً من خالل الفضائیات التي ترعى بعض برامجھا معین مدفوع التكلفة وھذا ما تشاھده حالیا

المؤسسات والشركات وذلك مثل (ھذا البرنامج برعایة ... كذا).
2- الشراء الجماعي للوقت:

وھو یعني قیام تجار الجملة باالتفاق مع إدارة التلفزیون لبث إعالناتھم خالل فترة معینة إلى تجار
التجزئة أو غیرھم من المستھلكین لھذه السلعة وذلك مثل السلعة وذلك مثل ما نراه فى برنامج من

سیربح الملیون في قناة MBC من مجموعة الشركات التي تعلن خالل البرنامج.
3- اإلعالن الفردي:

وھذا النوع كما یتضح من اسمھ فإن المعلن وحده ھو الذي یشتري المساحة من الوقت على أن یتم
توزیع اإلعالن حسب الوقت المتفق علیھ مع إدارة التلفزیون حسب العقد المبرم. وذلك مثل

اإلعالنات التي نجدھا بالتلفزیون عن مجموعة شركات معانیة البریر.



ثالثاً: اإلعالنات خارج األبواب

ونعني بھا تلك اإلعالنات التي تستخدم في وسائل النقل والمواصالت وكذلك لوحات الطرق،
ویرجع السبب في نجاحھا إلى استخدام األشكال المجسمة والتصمیم واإلخراج العالي الدقة لھا ھذا
فضالً عن استخدام األلوان بالصورة الجیدة وكذلك الصور والرسوم المرتبطة بالكلمات القلیلة
المعبرة لمحتوى الرسالة اإلعالنیة. كل ھذه اإلعالنات نشاھدھا ونحن خارج منازلنا، ولھذا سمیت

بإعالنات خارج األبواب.
وعلیھ فیمكننا تتبع تلك الوسائل على النحو التالي:

1- اإلعالن في وسائل النقل والمواصالت:
ونعني بھ ذلك اإلعالن الذي یكون داخل وسیلة النقل والمواصالت أو خارجھا ویأتي تفضیل
المعلنین لھذا النوع من اإلعالنات ألنھ یتیح لمن ھو داخل القطار أو الحافلة فرصة التحقق
لإلعالن بصورة أكبر، فھو كلما یتجول ببصره أو نظر أمامھ تقع عیناه على اإلعالن بین لحظة
ً إلى حفظ الرسالة اإلعالنیة عن ظھر قلب بما تتضمھ من اسم السلعة وأخرى مما یؤدي أحیانا

والعالمة التجاریة بل وحتى شكل العبوة.
وبھذا یمكن القول أن إعالنات وسائل النقل تعطي مساحة واسعة من االنتشار وذلك وفقاً لخط سیر
الوسیلة داخل المدینة وخارجھا في البلد الواحد وبذلك فھي تقوم بالدور التكمیلي إلعالن الفتات

الطرق الخاصة تلك اإلعالنات التي تظھر على الجوانب الخارجیة للحافالت أو القطارات.
2- إعالنات الطرق:

ویقصد بھا تلك اإلعالنات التي تثبت في شكل لوحات كبیرة على جانب الطریق سواء كان في
داخل المدینة أو على طریق المرور السریع وبذلك فھي تأخذ أحد األشكال التالیة:

أ- األشكال المضیئة:
وھي كما یتضح من تسمیتھا تأتي عادة في شكل مصابیح مضیئة تثبت أحیاناً على أعمدة اإلنارة

ف الشوارع أو فوق أسطح المنزل وعادة ما تحمل اسم السلعة المعلن عنھا وعالمتھا التجاریة.
ب- اللوحات المنقوشة:

وھي عبارة عن لوحات خشبیة أو معدنیة وأحیاناً حتى الحائط نفسھ في جزء من منزل أو عمارة
ً ما یوضع ھذا النوع من اإلعالنات في المداخل یصبح مجاالً لنقش اإلعالن من فوق وغالبا

الرئیسیة للمدینة أو عند بدایات ونھایات الجسور والكباري.
ج- الملصقات:

ً بال تركیبات معدة لھذا الغرض یتم وھي عبارة عن أفرخ من ورق تلصق بتركیبات وأحیانا
وضعھا في أماكن التجمعات المختلفة مثل محطة الموصاالت أو دور الریاضة أو محالت التسوق

الكبرى ویطلق على ھذا النوع من اإلعالنات أحیاناً أبراج المعلومات.
ویتمیز ھذا النوع من وسائل اإلعالن بأنھ من الممكن عرض السلعة بحجمھا ولونھا الطبیعي في
حجم مجسم، كما أن اإلعالن تتكرر رؤیتھ بتكرر رؤیة المارة لھ دون أن یتحمل المعلن تكلفة

إضافیة.



إال أنھ مع ھذا وذاك فإن من أبرز عیوب إعالنات الطرق ووسائل النقل والمواصالت: إنھا تحتاج
إلى الصیانة المستمرة وذلك بفعل العوامل الجویة خاصة بالنسبة للوحات بشقھا التقلیدي منھا
والحدیث، كما أن الرسالة اإلعالنیة ال تصل بالصورة المتكاملة إال لمن یلمون بالقراءة والكتابة،

ھذا فضالً عن كون اإلعالن ال یراه إال أولئك الذین تقع اللوحة اإلعالنیة في منطقتھم.
وفي كثیر من األحیان فإن ھذا النوع من وسائل اإلعالن ال یصلح إال لعرض معلومات قلیلة من

السلعة أو الخدمة المعلن عنھا.
ولھذا فالبد أن یتوافر فیھ األتي:

× استخدام كلمات محدودة سھلة الفھم تعبر عن المعاني المطلوب توصیلھا إلى المستھلك.
× كبر الحجم حتى تتوفر فیھ المقدرة على لفن النظر.

× استخدام األلوان بصورة جذابة مع مراعاة الجمال الفني لإلعالن حتى یصبح الفتاً لالنتباه.



رابعاَ: إعالن اإلنترنت

اإلعالن داخل صفحات الویب:
لعل أكثر أشكال اإلعالنات شیوعاً على اإلنترنت ھي اإلعالنات التي تظھر في صفحات الویب.
یتم وضع ھذه اإلعالنات – وعادة ما تكون إعالنات متحركة – داخل صفحات الویب التابعة
للمواقع األخرى وتعمل كارتباطات إلى الموقع الخاص بالفرد ویمكن االستعانة بھذه اإلعالنات
إلبراز اسم الشركة أو أحد منتجاتھا أو التعریف بعالماتھا التجاریة أو اجتذاب العمالء المحتملین

إلى الموقع.
لیكن في معلومنا أن اإلعالن على اإلنترنت یختلف عن األشكال األخرى لإلعالن، مثل اللوحات
اإلعالنیة واإلعالنات التلفزیونیة أو اإلذاعیة أو المطبوعات. ومن المزایا الكبرى إلعالنات
اإلنترنت، أن األفراد الذین یشاھدونھا یستطیعون االستجابة لھا على الفور والحصول على المزید
من المعلومات عما یتم اإلعالن عنھ بمجرد نقر أحد االرتباطات التي تنقل المشاھد إلى موقع
الویب الخاص بالمعلن. ومن المزایا األخرى التي تختص بھا إعالنات اإلنترنت، أنھا تعمل كل
یوم وعلى مدار الیوم بأكملھ، فضالً عن إمكانیة إنشاء الحمالت اإلعالنیة أو تعدیلھا أو إیقافھا على
ً – القدرة على التحكم التام في األفراد الذین یرون الفور. یعطیك كل ھذا – باعتبارك معلنا

اإلعالنات ووقت ومكان رؤیتھا.
والستخدام اإلعالنات في صفحات الویب، تأتي الخطوة األولى بتطویر الرسالة اإلعالنیة وتحدید
جمھور معین تحاول الوصول إلیھ. في المرحلة الثانیة، قم بتطویر الشكل الفني لإلعالن الفعلي
الذي سیوضع على اإلنترنت ولعلھ من المفید ھنا استئجار إحدى وكاالت اإلعالنات المتخصصة
في اإلعالن على الویب ویساعد في إنشاء اإلعالنات ووضعھا في أماكنھا المناسبة. ومع ذلك،

تستطیع تنفیذ كل ھذا بنفسك وبقدر قلیل نسبیاً من القدرات الفنیة أو البرمجة.
لكي تساعد اإلعالنات في إتمام الصفقات التجاریة، ینبغي أن تكون خاطفة لألنظار. فمھمة تلك
اإلعالنات – شأنھا شأن اإلعالنات المطبوعة التقلیدیة – االستحواذ على انتباه القارئ وبالتالي

تشجیعھ على نقر اإلعالن وزیارة الموقع.
ویوضع في االعتبار أن ال ننسى االعتبارات الخاصة بالحجم واالستفادة من القدرات اإلبداعیة في
تحدید أفضل طرق االنتفاع من المساحة اإلعالنیة باستخدام الخصائص والسمات المختلفة، مثل
اللون والخطوط والعناصر الفنیة والنص والحركة. من المنظور اإلبداعي، یمكن بسھولة تطویر
إعالن جذاب مبھر. لكن ضع في االعتبار أن األبحاث قد أوضحت أن أبسط الرسائل اإلعالنیة

ینجم عنھا عادة أعظم التأثیرات في الزوار.
وحین قیامنا بتطویر اإلعالن علینا أن نذكر دائماً أن النسبة الضئیلة من األفراد الذین سیرون فعالً
اإلعالن سیقومون باستخدام اإلعالن كارتباط تشعبي للوصول إلى الموقع. وأظھرت األبحاث أنھ
في الظروف العادیة، أن نسبة ضئیلة – من 2.5 إلى 3.5% - من األشخاص ھم الذین یرون
اإلعالن ثم یستجیبون لھ. ویطلق على ھذا األسلوب "تتابع النقر". الھدف الذي تسعى إلیھ ھنا ھو
إنشاء أعلى معدل ممكن من تتابع النقر، وھذا معناه تطویر إعالن تتوافر فیھ عناصر الجاذبیة
ً باإلثارة أو الحاجة إلى التعامل معھ. مع مراعاة أن ما والمعلومات القیمة، إعالن یخلق إحساسا



تقولھ في اإلعالن وطریقة التعبیر عنھ والشكل الذي یظھر بھ اإلعالن وموضوعھ، كل ھذا سیؤثر
بدرجة ھائلة في معدل تتابع النقر، وفي نجاح الشركة في نھایة المطاف.

موضع اإلعالن ومكانھ من األمور األخرى الجوھریة. ومن خالل األبحاث، یجب أن تحدد طبیعة
قاعدة العمالء الذین تتعامل معھم، وأفضل أماكن على الویب لوضع اإلعالن والوصول إلى قاعدة
العمالء تلك. وبالطبع، ستضطر إلى العمل وفق المیزانیة المخصصة لإلعالنات بمجرد أن تحدد
أفضل أماكن لظھور اإلعالن. من المھم أن تحدد أفضل موضع سیظھر فیھ اإلعالن داخل المواقع
األخرى. باختصار، موضع اإلعالن داخل صفحة الویب لھ تأثیر في معدالت االستجابة من جانب

المستعرضین.
وإحدى المزایا الكبرى إلعالنات اإلنترنت، أنك تستطیع تتبع النتائج في الحال. وما إن یتم نشر
اإلعالن على اإلنترنت، یمكنك البدء في قیاس معدل استعراض الزائرین لإلعالن وعدد األفراد
الذین یزورون الموقع كنتیجة لرؤیة اإلعالن. وبناًء على المعلومات التي تحصل علیھا، تستطیع
ضبط الرسالة اإلعالنیة أو تعدیل موضع اإلعالن للوصول إلى عدد أكبر من الجمھور المستھدف.
وتتراوح تكلفة إعالنات اإلنترنت بین بضعة دوالرات وآالف الدوالرات في الیوم الواحد، وذلك
بحسب مدى شعبیة المواقع المعلن فیھا. وتتوقف األسعار عادة على عدد االنطباعات التي یستقبلھا
اإلعالن (فربما تدفع رسماً معیناً مقابل الحصول على عدد من االنطباعات یصل حتى 10 أو 50
أو 100 ألف انطباع أو ما یزید) أو مدة عرض اإلعالن في موقع الویب. إذا كانت صفقة شراء
المساحة اإلعالنیة تعتمد على الوقت، فمن المھم أن تطلب معلومات معینة عن عدد اإلصابات التي
یستقبلھا الموقع الذي ترید اإلعالن فیھ، مع التأكد من تحلیل الطریقة التي یتم بھا ترویج ھذا الموقع

لضمان استمرار نفس معدل اإلصابات أثناء تشغیل اإلعالن.
عند تحدید موضع المساحة اإلعالنیة المطلوب شراؤھا، یمكن القیام بمزید من األبحاث. بحیث
ینبغي أن یتضمن ھذا البحث القیام باإلبحار في الویب بحثاً عن المواقع التي تتناسب مع إعالناتك
وتخاطب احتیاجات العمالء المحتملین لدیك. وعند العثور على المواقع المناسبة، یمكن االتصال
بأصحابھا وطلب المعلومات الخاصة باإلعالنات وأسعارھا. في الجزء األسفل من مواقع الویب
ً مثل Advertise Here (اإلعالن ھنا) أو التجاریة، ستجد عادة عبارة تحمل نصا

Advertising Information (معلومات إعالنیة).
بالنظر إلى مثل ھذه العبارات، تستطیع معرفة المزید عن فرد اإلعالن بھذا الموقع أو ذاك. مرة
أخرى، إذا كانت ھناك مشكلة في تحدید أفضل مواضع لشراء المساحة اإلعالنیة، یمكن التفكیر في
استئجار إحدى وكاالت اإلعالنات المتخصصة في اإلعالن على الویب. إذ معظم ھذه الوكاالت

لدیھا في الغالب األبحاث التي تریدھا وتعرف تكالیف اإلعالنات بالمواقع المختلفة.
باإلضافة إلى عملیة البحث داخل محركات البحث ومواقع الویب التجاریة وغیر التجاریة ذات
االھتمامات الخاصة، علینا فحص اإلعالنات التي تظھر في المجاالت اإللكترونیة. ھذه المجاالت
ال تظھر إال على اإلنترنت، وتخاطب فئات معینة من الجماھیر. تستطیع الوصول إلى ھذه
المنشورات اإللكترونیة باستخدام أي من محركات البحث. وللوصول إلى أحد األدلة الخاصة
.www.doinis.com/zines بالمجالت اإللكترونیة الشھیرة، علینا القیام بزیارة العنوان
الغالبیة العظمى من ھذه المنشورات الخاصة تقبل ثمن اإلعالنات في شكل إعالنات یتم وضعھا

بموقعك.



ومن بدائل إجراء األبحاث، االستفادة من الخدمات التي تقدمھا وكاالت اإلعالنات. ومن أمثلة
شركات الدعایة الكبرى على اإلنترنت، شركة media 24/7 (عنوانھا على الویب
www.247media.com). أما فائدة استخدام ھذا النوع من الوكاالت أنك ستحصل على
تعلیمات الخبراء فیما یتعلق بتطویر موضع اإلعالنات. كما سیقوم المندوب الخاص بك في الوكالة
بمراقبة النتائج وإیفادك بتقاریر كاملة عن تلك النتائج حتى تتضمن الحصول على أعلى التأثیرات

وأفضلھا.
یمكن بسھولة العثور على وكاالت اإلعالنات بفتح دلیل الصفحات الصفراء أو استخدام محركات
البحث أو زیارة مواقع الویب التي تقوم على رعایتھا الجمعیة األمریكیة لوكاالت اإلعالنات
American Association of Advertising Agencies (عنوانھا

.(www.aaaa.org



كتابة النصوص اإلعالنیة على اإلنترنت

إن المھنیین في مجال األخبار واإلعالن والعاملین في وسائل اإلعالم التقلیدیة یمتلكون تاریخاً في
ً في مجال اإلنترنت. إن الرسائل فصل األخبار والتسلیة واإلعالن. إن ھذا العمل لم یعد حقیقا
اإلعالنیة التي تعرف باسم "البانر"، تتناثر وتوجد في أماكن غیر متوقعة (ھنا وھناك). وفي
حاالت أخرى تتكامل مع محتویات البرامج اإلخباریة والبرامج الفكاھیة بحیث تتشابھ معھا.
فاالنفصال مسألة غیر موجودة وال متاحة في إعالنات اإلنترنت. ففي مثال واحد من أمثلة متعددة،
نجد أنھ في صفحة السفریات على الصفحة األخباریة المالیة االقتصادیة لموقع الـ CNN تمتزج
المقاالت الخاصة بالسفر والسیاحة مع خدمات التوفیر والترویج ممولة من وكاالت السفر
والسیاحة. وتعرض مواقع مثل موقع األمازون إعالنات ترویجیة تظھر في ھیئة مراجعة لكتاب.
كما أن العدید من خدمات البحث عبر اإلنترنت تضع حالیاً مختلف أنواع الروابط للمعلنین، وعلى

جانب نتائج البحث الفعلیة الواقعیة.
إن معظم اإلعالنات ال تشبھ ما نراه في الوسائل اإلعالمیة. فھذه اإلعالنات عبارة عن معلومات
عاریة ومتطایرة بسرعة مع رسائل بسیطة ومرئیة. وفي معظم الحاالت، فإنھ بسبب تمایل
ً وما ال یشكل اإلعالن. إن كتابة المحتوى یصبح من الصعب التمییز ما بین ما یشكل إعالنا
اإلعالنات الخاصة باإلنترنت تشبھ إلى حد ما أسلوب كتابة اإلعالنات الخارجیة (الملصقات
الخارجیة). وباختصار، تكتب إعالنات اإلنترنت في أقل من 10 كلمات. ولكن في حالة ما تكاملت
الرسالة مع مضمون البرنامج، فإنھ في ھذه الحالة فقط یصبح طولھا أطول قلیالً. كما أنھا یجب أن
تناسب أسلوب محتوى البرنامج. إذن فبناء اإلعالن لیكون متحداً ومتكامالً یحدد من اللمسة
اإلبداعیة التي لدى كتاب النصوص في األوضاع العادیة. باإلضافة إلى أن مساحة عرض الرسالة
اإلعالنیة على شاشات الحاسب اآللي محدودة.. وھكذا، فإن النسخة الجیدة من مواقع اإلنترنت
یجب أن تتجنب اإلسراف في األھداف والحال والعالمات الطرفیة. ونوصیك بمراجعة متأنیة
لعادات قراءة صفحات اإلنترنت في الفصل الخاص بھذا الموضوع بالكتاب، قبل أن تحاول بناء

إعالنات خاصة باإلنترنت.



تبادل اإلعالنات بین مواقع الویب

إن كانت الشركة من الشركات الناشئة، فلعلھا تسعى إلى أن تكون التكالیف اإلجمالیة لھا منخفضة،
وفي نفس الوقت تسعى إلى زیادة معدالت اإلقبال علیھا قدر اإلمكان. وأحد األسالیب المتبعة في
االنتفاع من المساحة اإلعالنیة دون االضطرار إلى تحمل تكالیفھا المادیة، ھو تبادل تلك المساحة
ً آخر من مواقع مع مواقع الویب التجاریة أو غیر التجاریة األخرى. معنى ھذا أنك تعطي موقعا
الویب مساحة إعالنیة بموقعك بلقاء مساحة إعالنیة في ھذا الموقع. التكلفة ھنا لیست تكلفة مادیة،
إال أن الموقعین یستفیدان من تبادل المساحة اإلعالنیة وفرصة الترویج. وربما یكون معدل المرور
في موقعك أقل من المواقع األخرى القائمة منذ فترة طویلة، وبالتالي قد تضطر للدخول في
مفاوضات مع مشغلي مواقع الویب األخرى لتحدید نظام عادل لمقایضة المساحات اإلعالنیة.
مثالً، قد تعرض مساحة إعالنیة لمدة أربعة أسابیع داخل موقعك في مقابل أسبوع واحد من
المساحة اإلعالنیة في الموقع اآلخر. وإذا كان بمقدورك تتبع مدى اإلقبال، قد توافق على إبقاء
إعالنات اآلخرین في موقعك لحین وصول معدل اإلقبال على تلك اإلعالنات إلى عدد معین (10

أو 50 أو 100 ألف).
MSN.com إحدى خدمات Link Exchange یوجد العدید من خدمات اإلنترنت مثل
وعنوانھا www.linkexchange.com التي تساعد شركات اإلنترنت في تبادل المساحات

اإلعالنیة ومقایضتھا.
وفي مقابل عرض إعالنات خدمة link exchange (أو إعالنات مواقع الویب المشاركة فیھا)

داخل موقعك، ستقوم الخدمة تلقائیاً بعرض إعالناتك داخل مواقع اآلخرین.
بمجرد أن تبدأ توقیع عقد االشتراك لدى خدمة linkExcahnge، سیكون بمقدورك شراء
مساحات إعالنیة بمواقع الویب التجاریة الشھیرة مثل Yahoo!، مع التمتع بخصومات عالیة. أما

خدمات تبادل اإلعالنات األخرى المتاحة على الویب، فتشمل:
.Banner 123 (www.4123banner.com)

.One For One Banner X-Change (www.1for1.com)
.Ad-Xcahnge (www.ad-xcahnge.com)

.BannerSwap (www.bannerswap.com)
.Exchange-It (www.exchange-it.com)

.I-Stores Banner Exchange (www.i-stores.com/bannerx)
.MS-Links Exchange (www.ms-links.com)

وفي ختام ھذا الموضع نستطیع أن نجمل أھم الخصائص والمزایا إلعالنات اإلنترنت فیما یلي:
1- یتمیز إعالن اإلنترنت بحریة التعرض لھ في أي وقت شاء للباحث عنھ وھو في ھذا أشبھ
بإعالن الصحف والمجالت إال أنھ یتمیز عنھا بالصورة المجسمة واستخدام األلوان والصوت

والحركة.
2- التكلفة الغالیة لنشر اإلعالن وبھذا فھو الزال مقتصراً في استخدامھ على الشركات الكبرى

المقتدرة مادیاً.



3- الوصول إلى فئة معینة من الباحثین عن المعلومات أرادت لنفسھا قصداً الحصول علیھا من
ً ومن ھنا أتي تأثیره على ً واختیاراً ال كرھا خالل اإلنترنت بمعنى أن اإلعالن ھنا یتم طوعا

المتلقي.
4- یمكن وصول اإلعالن إلى عدد كبیر من المستھلكین على نطاق العالم والذین یشتركون عبر

شبكة اإلنترنت.
وإذا جاز لنا التعلیق على الخصائص والمزایا إلعالن اإلنترنت فنقول أن تأثیره الزال محدوداً جداً
خاصة في دول العالم الثالث التي ال یمتلك مواطنوھا أجھزة الكمبیوتر مثل الرادیو والتلفزیون
األمر الذي یصبح معھ القول أن اإلنترنت ھو وسیلة اتصال صفویة لطبقة منتقاة من مواطني تلك

الدول.



معاییر المفاضلة بین الوسائل اإلعالنیة

یتم اختیار الوسیلة والمفاضلة بینھا وبین األخرى وفقاً لمعیارین ھما:
1- معیار كمي.

2- معیار نوعي.
أما المعیار الكمي فیشمل اآلتي:

1- المساحة الجغرافیة التي تغطیھا الوسیلة.
2- قدرة الوسیلة في الوصول إلى الجمھور خاصة بالنسبة للصحف (التوزیع).

3- البرامج والصفحات التي تشبع رغبة المستمعین أو القراء.
4- تكلفة اإلعالن في الوسیلة.

أما المعاییر النوعیة فتتمثل في:
1- درجة ثقة الجمھور في الوسیلة.
2- درجة تأثیر الوسیلة في المتلقین.

3- الخصائص الفنیة للوسیلة.س
4- اإلمكانات التي تتمتع بھا الوسیلة مادیاً وتقنیاً.



الفصل السادس



تقییم اإلعالن



تقدیم

John) یحلو لرجال اإلعالن أن یقتبسوا قوالً لواحد من أنجح تجار القرن التاسع عشر
Wanamaker) الذي قال یوماً "إنني مدرك تماماً أن نصف ما أنفقتھ على اإلعالن یذھب سدى،
لكنني ال أعرف بالضبط أي نصف". وفي محاولة منھم لمعرفة أي نصف یذھب سدى وأي نصف
یؤدي ثماره، فإن معظم المعلنین ینفقون عدة مالیین من الدوالرات سنویاً. إن وكاالت اإلعالن،
والمعلنین والمختصین في اإلعالن من خبراء مستشارین وغیرھم یحاولون أن یتعرفوا بشكل
خاص على مدى تحقیق إعالن معین لألھداف المرسومة لھ. ھذه ھي المعلومات االسترجاعیة التي
تزود المخطط اإلعالني بفكرة أو إحصائیة أو مؤشر على عدد األشخاص الذین تسلموا الرسالة

اإلعالنیة وكیفیة تفسیرھم لھا.



الصعوبات المترتبة على فحص كفاءة وفاعلیة اإلعالن

([43])
إن فاعلیة اإلعالن كمصطلح یشیر لیس فقط إلى اإلعالن النھائي أو الحملة اإلعالنیة برمتھا، وإنما
یشیر أیضاً ألغراض ھذا الكتاب إلى فاعلیة إعالن معین أو حملة إعالنیة معینة أو إعالن مقابل

إعالن، مثالً.
وسنحاول في أدناه توضیح أبرز الصعوبات المترتبة على فحص أو قیاس كفاءة وفاعلیة اإلعالن

بھذا المعنى.
1- صعوبة عزل تأثیرات اإلعالن عن تأثیرات العوامل المتغیرة األخرى:

من الصعب جداً على أي باحث إعالني أن یجزم بأن أعالناً ما قد حقق حجماً معیناً من المبیعات،
إن متغیرات مثل السعر، و جھود الترویج األخرى، مثل البیع الشخصي وتنشیط المبیعات
والعالقات العامة، والظروف الطارئة ذات الصبغة اإلیجابیة، قد تكون ساھمت في زیادة المبیعات
إلى جانب اإلعالن. ورغم ھذه الصعوبة، فإن كثیر من باحثي اإلعالن ال یستسلمون أبداً. وبدالً
من ذلك، یركزون جھودھم على عوامل قابلة للقیاس مثل حجم جمھور القراء، التذكر، آراء
المستھلكین، التصدیق وعدم التصدیق، االنتباه، االستیعاب، تسجیل الرسالة اإلعالنیة في الذاكرة،
ً بالمبیعات وتغیر المواقف. إن ھؤالء الباحثین یفترضون بالطبع، أن ما یقیسونھ یرتبط إیجابیا

النھائیة.
2- ارتفاع تكالیف البحوث:

إن البحث الجید مكلف للغایة عالوة على أنھ یستنزف وقتاً وجداً ال یستھان بھما. و ھناك شركات
كبرى تخصص مبالغ طائلة في میزانیة اإلعالن إلجراء الفحوصات حول فاعلیة اإلعالن. واألھم
من ذلك أن مردودات ھذه الجھود في المال والوقت ال تظھر إال بعد مرور وقت ویل، أو قد ال

تظھر إطالقاً.
3- عدم اتفاق الباحثین على طریقة مثالیة لفحص كفاءة وفاعلیة اإلعالن:

ال یوجد إجماع على الطریقة المثالیة التي یمكن اعتمادھا لقیاس فاعلیة اإلعالن. فالباحثون غالباً ما
یطعنون بصحة الطرق السائدة، وھم أصالً غیر متفقین على طریقة مثالیة أو عدة طرق محددة. إن
ھذا الوضع یربك المعلنین ویزید من شكوكھم بنتائج اإلعالنات التي تلجأ إلى ھذه الطرق غیر

المتفق على شرعیتھا ومصداقیتھا.



تصنیفات طرق وأسالیب فحص فاعلیة اإلعالن

توجد تصنیفات كثیرة لطرق وأسالیب فحص وقیاس فاعلیة اإلعالن، ومن أبرز ھذه الطرق اآلتي:

أوالً: حسب مرحلة إجراء الفحص:

وھذا التصنیف یقسم الفحص إلى مرحلتین:
1- الفحوصات السابقة: وھي التي تتم قبل تدشین الحملة اإلعالنیة، أو بث أو نشر أو إذاعة
اإلعالن. وھي طریقة منطقیة جداً، ألنھا تجنب المعلن تكالیف كبیرة إذا ما تبین من الفحص عدم

جدوى االستمرار، وإطالق حملة إعالنیة ال جدوى منھا.
2- الفحوصات الالحقة: وھي التي تتم بعد إطالق أو تدشین الحملة اإلعالنیة، أو نشر أو بث أو
إذاعة اإلعالن. أي بعد أن یكون الجمھور المستھدف قد اطلع على اإلعالن في وسائل اإلعالن

المختلفة.

ثانیاً: حسب الھدف المنشود:

وھذا التصنیف یقسم الفحص إلى نوعین أساسیین:
1- الھدف المحدد: یرى كثیر من خبراء اإلعالن أن ھدف اإلعالن ینبغي أن یكون "ھدفاً اتصالیاً"
باعتبار أن اإلعالن ھو عملیة اتصال بالدرجة األولى. عالوة على أن الجھد اإلعالني یتمركز
حول تزوید المستھلك بالمعلومات التي یریدھا ویتطلع إلیھا وعلیھ یفترض أنھ كلما كانت الرسالة
اإلعالنیة قادرة على الوصول إلى الجمھور المستھدف والتأثیر فیھ، فإن ذلك سوف ینعكس على

مبیعات السلعة. ومن أبرز المعاییر االتصالیة:
1- الوعي بالسلعة، ھل أن الرسالة اإلعالنیة ساھمت في زیادة الوعي بالسلعة أو الخدمة.

ً مرتباً 2- التذكر: ھل یستطیع المستجوبون (الذین تعرضوا للرسالة اإلعالنیة) أن یتذكروا شیئا
بجزء معین من الرسالة اإلعالنیة، أو الوسیلة اإلعالنیة التي استخدمت في عرض الرسالة؟

3- المواقف واآلراء: ھل تغیر موقف أو رأي المستھلك كنتیجة لإلعالن؟
4- التصدیق: ھل أن المستھلك یصدق ما جاء باإلعالن؟

5- االستفسارات: ھل نتج عن عرض اإلعالن استفسارات حول ما جاء فیھ من معلومات عن
السلعة أو الخدمة؟

2- األھداف البیعیة: حیث یتم فحص فاعلیة اإلعالن من خالل تأثیراتھ في حجم مبیعات الصنف
المعلن عنھ، أو الخدمة المعلن عنھا.

ثالثاً حسب تصمیم البحث:



حیث یتم تقسیم الفحص على أساس:
1- التجربة

2- االستطالع
1- التجربة:

في المدخل التجریبي، تؤخذ مجموعة من األفراد ویتم تعریضھم إلى رسالة إعالنیة محددة، تحت
ظروف مسیطر علیھا. بعدھا یقوم المقیم بالوقوف على التأثیرات التي حصلت على سلوك أفراد

المجموعة من حیث مواقفھم و آرائھم، ویتم قیاس ذلك بالطرق الموضوعیة.
إن مثل ھذه التجارب تجري أما في مختبرات خاصة أو في المیدان. بعد الحصول على النتائج، یتم
مقارنتھا مع سلوك مجموعة من األفراد لم یتم تعریضھا للرسالة اإلعالنیة، وبإجراء المقارنة بین

سلوك المجموعتین، یتم استنتاج النتائج. وعلیھ فإن المدخل التجریبي ھو مدخل مقارن.
ویرى Haskins أن أفضل أسلوب لفحص تأثیر الرسالة اإلعالنیة ھو أسلوب التجارب المیدانیة
المسیطر علیھا، وھو أسلوب یجمع ما بین مزایا كل من الدراسات المیدانیة والدراسات التجریبیة.
ویعتقد P. Kotler إن التجارب المیدانیة المسیطر علیھا توفر إطاراً جیداً لفحص التأثیر االتصالي

على المتلقین للرسالة اإلعالنیة.
2- االستطالع:

في المدخل االستطالعي، یتم اللجوء إلى المقابالت الشخصیة أو االستبیانات للحصول على
معلومات من الجمھور الذي تعرض إلى الرسالة اإلعالنیة أو الوسیلة اإلعالنیة. ویتم قیاس
المتغیرات الحاصلة في مواقفھم وآرائھم. إن الفاعلیة في ھذا المدخل تقیم على أساس معامل
االرتباط بین التعرض للرسالة اإلعالنیة أو التقاریر، وبین المتغیرات الحاصلة في الموقف أو

الفعل الناتج.



أسالیب الفحوص المسبقة

أ-: أسالیب الفحوص المسبقة لإلعالنات المطبوعة:
ھي أسالیب في فحص اإلعالنات والرسائل اإلعالنیة أو عناصر محددة منھا أو أي جانب من
جوانب اإلعالن (التصمیم واإلخراج مثالً) قبل تدشینھا على نطاق واسع. وفي الواقع، فإن معظم
كتاب الرسائل اإلعالنیة یفحصون رسائلھم على عینة من المستھلكین قبل إقرارھا أو اعتمادھا
ً ما تلجأ وكاالت اإلعالن إلى فحص اإلعالنات عن طریق التجربة بشكل نھائي. وغالبا

واالستطالع. ومن ین أبرز أسالیب الفحوصات السابقة لإلعالن اآلتي:
1- طریقة الملحق اإلعالني:

ھذه طریقة في فحص اإلعالنات قبل اعتمادھا على نطاق واسع، ابتكرتھا شركة وكاالت اإلعالن
ً لقسم البحوث فیھا. إن الرائدة Young & Rubican، عندما كان George Gallup رئیسا
الطریقة باختصار تتضمن إصدار مجلة خاصة بالوكالة باسم New Canadian World وھي
مجلة شأنھا شأن أي مجلة أخرى غیر متخصصة معروضة لجمھور القراء. في كل عدد من أعداد
المجلة یظھر ملحق إعالني بشكل طبیعي. وتوزع المجلة على عینة من المنازل في خمس مناطق
في الوالیات المتحدة األمریكیة، ویطلب من ھذه العینة قراءة الجلة المذكورة كما تقرأ أي مجلة

اعتیادیة یشترونھا من السوق. والھدف من وراء ذلك ھو قیاس ردود الفعل بشكل اعتیادي.
ھذه المجلة تستخدم لقیاس وفحص تقنیات أو مداخل جدیدة أو أسالیب جدیدة. بعد اطالع العینة
على المجلة المذكورة، یأتي الباحث لیسأل عضو من أعضاء العینة أسئلة مصممة لمعرفة مدى
ً ما یقوم الباحث باستعراض صفحات المجلة تأثیر اإلعالنات المنشورة في المجلة علیھ. وغالبا

صفحة صفحة مع القارئ لقیاس ردود فعلھ.
2- طریقة استبدال اإلعالنات الحقیقة بأخرى تحت التجربة:

ھذه الطریقة ابتكرتھا وكالة اإلعالن Batten, Barton & Osborn، حیث تتفق الوكالة مع
اثنین أو ثالثة من ناشري المجالت األسبوعیة على السماح لھا بالحصول على 1000 نسخة من
كل مجلة قبل صدورھا بیومین أثنین، حیث تقوم الوكالة باستبدال اإلعالنات المتضمنة في كل عدد
(اإلعالنات الحقیقیة) بإعالنات أخرى مرغوب فحصھا قبل نشرھا. ومن بین كل 1000 نسخة
من المجلة المحورة إعالناھا، یتم تصریف 700 بالطرق االعتیادیة (أي توزیعھا تماماً كما توزع
نسخة المجلة األصلیة). وبعد یومین من الصدور یتم إرسال باحثین متخصصین لتوجیھ أسئلة إلى

الذین تسلموا المجلة التي تحتوي على اإلعالنات التجریبیة لمعرفة ردود أفعالھم.
3- طریقة االقتناع بالشراء:

ابتكرتھا وكالة Mc Can – Erickson لإلعالن، حیث تقوم الوكالة من خالل باحثیھا بالطلب
من عدد من األشخاص الذین یستخدمون سلعة ما بكثافة عالیة، بتحدید أي من اإلعالنیین االثنین
المعروضین أمامھم ھو األقدر على إقناعھم بشراء السلعة المعلن عنھا. یقوم واحد من ھؤالء
األشخاص بالتقاط إعالن معین. عندھا یسألھ الباحث عن السبب الذي جعلھ یختار ھذا اإلعالن
بالذات. ومن خالل تجمیع األجوبة من عدد من األشخاص (بحدود 800 شخص في كل حالة)

وتحلیلھا یتم التوصل إلى نقاط الضعف والقوة في كل إعالن.
أبرز مزایا أسالیب الفحوص المسبقة لإلعالنات المطبوعة:



ً ما یتم عرض إعالنات مطبوعة بشكلھا األولي ولیس بشكلھا 1- تكالیف متدنیة: حیث غالبا
النھائي. فالشكل األول ال یكلف المعلن كثیراً.

2- سرعة اإلنجاز: حال اختیار المستجوبین (أعضاء العینة)، تبدأ عملیة االختبار، حیث لن یمر
وقت طویل حتى یحصل الباحث على أجوبة لتساؤالتھ.

3- واقعیة: فاالختبارات تتم في الغالب في المیدان مع مستھلكین حقیقیین كما أن ھذه االختبارات
تفید الباحث في التعرف على عادات الشراء لدى أعضاء العینة.

4- استخدام فاعل لإلعالن بصورتھ النھائیة: في اختبارات الرأي بالسلعة، یتم استخدام اإلعالن
بصورتھ النھائیة (الحقیقیة).

قیود أسالیب الفحوص المسبقة لإلعالنات المطبوعة:
ً ما یعبر الناس عن آرائھم بشكل دقیق حول أشیاء 1- صعوبة الحصول على آراء حقیقیة: غالبا
جربوھا فعالً. أما اآلراء التي یطرحھا الناس حول إعالن ما، فإنھا قد ال تكون آراء دقیقة. ھناك
بعض الناس الذین ال یریدون االعتبار بأنھم فعالً أعطوا آراءھم بعد تأثرھم باإلعالن. وھناك أناس

ال یحبون المقابالت أبداً، فتراھم یعطون أي رأي للتخلص من إلحاح الباحث وفضولھ.
2- أوضاع مصطنعة: مھما حاول الباحث أن یخلق أجواء طبیعیة لتجربتھ، فإن األوضاع التي

تسیر فیھا التجربة لن تكون طبیعیة %100.
3- التركیز على المالحظة: تشیر البحوث إلى أن المستھلكین یمیلون إلى التقاط اإلعالن الذي
ً جیداً عندھم، لكن في وقت الحق قد یلجأون إلى "العقالنیة" فیختارون عالناً ً أولیا یترك انطباعا
آخر ویعتبرون األفضل. اإلعالن الذي یالحظ بسھولة قد ال یكون ھو اإلعالن الذي یحقق األھداف

المنشودة.
ب - : أسالیب الفحوص المسبقة لإلعالنات اإلذاعیة والتلیفزیونیة:

1- أسلوب محلل البرنامج:
تم تطویره من قبل Paul Lazarsfed & Frank Stanton حیث یتم اختیار ھیئة محكمین
مؤلفة من عدد من المستھلكین. تقدم لكل عضو من أعضاء الھیئة نسخة طبق األصل من برنامج
مقترح. یسلم كل عضو مقبضان، واحد في الید الیمنى واآلخر في الید الیسرى. وعلى كل مقبض
توجد أزرار مرتبطة بمكانة أو آلة تسجیل. یضغط العضو على الزر الموجود على المقبض األیمن
إذا أحب شیئاً سمعھ، وعلى المقبض األیسر إذا ما كره شیئاً سمعھ. أما إذا لم یضغط على أي زر،
فإن ھذا یعني أن ال رأي لھ بما سمعھ. بعد انتھاء التجربة یتم جمع النقاط للوقوف على مكامن
القوة والضعف في الرسالة (أي معرفة آراء أعضاء الھیئة حول ما سمعوه). إن ھذا األسلوب

یصلح بشكل أكبر ف اختبار آراء مواقف المستمعین.
2- أسلوب العربة المقطورة على شكل منزل:

یستخدم ھذا األسلوب الختبار اإلعالنات التلیفزیونیة. یطلب من عدد من األشخاص الجلوس في
ً ما تكون ھذه العربة بالقرب من مركز تسوق. عربة مقطورة تتوفر فیھا أجواء المنزل. وغالبا
ً للجلوس في المنزل. یتم توفیر یطلب من األشخاص الجلوس في العربة في وضع مشابھ تماما
الصحف والمجالت والشاي والمشروبات األخرى، باإلضافة إلى جاھز التلیفزیون. یعرض
ً مسجالً مسبقاً، وتعرض من خالل البرنامج إعالنات تلفزیونیة كما في الواقع التلفزیون برنامجا



تماماً. بعد عرض اإلعالنات، یطلب من األشخاص التحول إلى غرفة ثانیة في المقطورة، حیث
یتم توجیھ أسئلة علیھم من قبل باحث متخصص. وخالل اللقاءات یتم تقییم فاعلیة كل إعالن.

والواقع أن ھذه األسالیب تتمتع تقریباً بنفس مزایا أسالیب قیاس فاعلیة اإلعالنات المطبوعة، كما
أنھا تعاني من نفس المشاكل التي تعانیھا أسالیب قیاس فعالیة اإلعالنات المطبوعة. فنحن ندرك أن
العملیة البیعیة ھي عملیة معقدة، وال توجد في الغالب ضمانات مؤكدة بأن جزءاً من مبیعات سلعة

ما كان بفضل اإلعالن دون غیره من مكونات المزیج التسویقي أو المزیج الترویجي.
وبشكل عام، فإن على المعلنین أن ال یأخذوا ردود فعل المستھلكین على أنھا أشیاء مقدسة أو
حتمیة، وأن ال یفترضوا أن ما یقولھ المستھلك سیؤدي إلى زیادة في المبیعات. أیضاً فإن لكل حملة
إعالنیة تلفزیونیة تأثیر تراكمي، وأن ھذا التأثیر التراكمي قد ا یظھر من خالل الختبارات و

الفحوصات التي تجرى على عینة من اإلعالنات، أو مجموعة محدودة من المستھلكین.
ج- : التجارب البیعیة:

تلجأ بعض اختبارات الرأي إلى استخدام وضع بیعي تناظري/ تماثلي للمساعدة في قیاس تأثیر أو
فاعلة اإلعالنات. وھناك اختبارات وفحوصات مختلفة أخرى تتطلب أو تتضمن ضرورة قیام
المستجوب أو المستجیب بشراء السلعة. في إحدى ھذه االختبارات، یقوم رجل البیع في المتجر
بالتحدث عن السلعة من خالل قراءة الرسالة اإلعالنیة الخاصة بھذه السلعة. إن الحدیث البیعي
الذي یؤدي إلى زیادة مباشرة للمبیعات (نتیجة أقدام ممثلي عینة من المستھلكین بشراء السلعة التي
دار الحدیث حولھا) ھو الذي یستخدم في اإلعالن النھائي عن السلعة. وھناك اختبار السلعة
ً إلى العمیاء، حیث یتم وضع عبوات السلعة (بعد إزالة العالمات الممیزة عنھا) على طاولة جنبا
جنب في المتجر. وتوضع خلف كل مجموعة من العبوات بطاقة تحمل رسالة إعالنیة مختلفة. إن

البطاقة التي تساھم في تحقیق المبیعات األكبر ھي التي تعتمد في اإلعالن النھائي.
د- : الفحوص المخبریة المیكانیكیة:

ھي فحص تستخدم المعدات واآلالت لقیاس ردود الفعل السایكو اجتماعیة لعدد من المستجیبین
تحت ظروف مسیطر علیھا. ومن خالل قیاس عدد ضربات أو دقات القلب، ضغط الدم، التعرق،
أو تمدد برئة العین، یتم التعرف على ردود الفعل السایكو اجتماعیة لإلعالن المعروض على
المستجیبین. إن ھذه الفحوصات تقیس قدرة اإلعالنات على جذب االنتباه، لكنھا في الحقیقة ال
تكشف لنا عن أي شئ بخصوص تأثیر اإلعالن على المعقدات، والمواقف أو النوایا. كما أن ھذه
الفحوصات مكلفة جداً، عالوة على أنھا تجرى في ظروف غیر طبیعیة، حیث یحاط المستجوبون

بالمعدات واآلالت الغریبة التي تزید من تعقید الظروف.



أسالیب الفحوص الالحقة

ً ما تتوفر للمعلن معلمات أكثر بعد عرض اإلعالن مقارنة بمرحلة ما قبل عرض اإلعالن. غالبا
وعلى الرغم من أن أسالیب الفحوص الالحقة تعاني من عدد من المحددات والقیود، إال أنھا توفر
ً مفیداً لمرحلة إعداد وتھیئة اإلعالن. إن معظم أسالیب الفحوص الالحقة تنتھجھا دلیالً عملیا
وتتوالھا منظمات بحثیة رائدة، حیث تقوم ھذه المنظمات المتخصصة بتوفیر نتائج أبحاثھا إلى

وكاالت اإلعالن والمعلنین ووسائل اإلعالن المختلفة.
إن ھذه األسالیب تخدم المعنیین باالتصاالت أو الذین یقومون فعالً بعملیة االتصال بالجمھور
المستھدف من خالل اإلعالن. إن ھذه األسالیب توضح لھؤالء بالذات جوانب تتعلق باألشخاص
الذین استمعوا فعالً إلى إعالن أو شاھدوه، مما یساعد مخططوا اإلعالن على تخطیط حمالتھم

اإلعالنیة المستقبلیة بشكل أفضل.
إن الطرق واألسالیب المتبعة في الفحوص الالحقة غالباً ما تقع ضمن خمس فئات عامة ھي:

1- اختبارات التعرف.
2- اختبارات التذكر.

3- اختبارات تغیر المواقف أو االتجاھات.
4- اختبارات المبیعات.

5- اختبارات االستفسار أو االستعالم.
1-: اختبارات التعرف:

ھذه االختبارات تستند إلى افتراض وجود ارتباط وثیق بین مالحظة إعالن عن منتج ما، وبین
شراء ھذا المنتج (سلعة أو خدمة). لقد كان كل من (Starch & Gallup) أول الذین استخدموا
ھذه االختبارات على أرض الواقع، حیث كانا یؤكدان للمعلنین أن مجرد ظھور اإلعالن في
الصحف أو المجالت أو على شاشة التلفزیون ال یعني بالضرورة أن الجمھور المستھدف قد الحظ

ھذا اإلعالن.
باختصار، أن اختبارات التعرف تقوم بمھمة تقدیر نسبة األفراد الذین أدعوا قیامھم بقراءة المجلة
أو الصحیفة أو قاموا بالتعرف على اإلعالن عند إظھاره لھم. في ھذه االختبارات، یحصل
الباحثون القائمون بعملیة االختبار على نسخ من آخر إصداریة للمجلة أو الصحیفة المراد
اختبارھا. یبحث الباحثون عن عدد من األشخاص الذین ادعوا أنھم قد اطلعوا على المجلة موضوع
االختبار. یقوم الباحث وبجانبھ القارئ بتقلیب مجلة أزیح عنھا العنوان، حیث یطل بالباحث من
القارئ تأشیر اإلعالنات التي اطلع علیھا. ومن خالل عملیات التأشیر ھذه، یقوم الباحث بحساب

مدى تعرف القارئ فعالً على اإلعالنات المنشورة.
2-: اختبارات التذكر:

ھي عبارة عن تقدیر نسبة األفراد الذین ادعوا قیامھم بقراءة المجلة أو الصحیفة وقاموا بإعادة
تردید اإلعالن ومحتویاتھ. إن اختبارات التذكر ذات عالقة وطیدة باختبارات التعرف، ألن كال
االختبارین یعتمدان على ذاكرة القارئ المستجیب. إن ھدف اختبارات التذكر ھو قیاس درجة
تغلغل اإلعالن، حیث یتم إجراء مقابالت مع أشخاص ادعوا قیامھم بقراءة المجلة/ الصحفیة، على
أن یقوم الباحث بتوجیھ عدد من االستفسارات للمستجیب للتأكد فعالً من أنھ قرأ الصحیفة/ المجلة



التي یدعي أنھ قرأھا (مثالً یسأل المستجیب عن مقال أو صورة أو تعلیق شاھده في الصحیفة). بعد
اجتیازه ھذا االختبار بنجاح، یقوم الباحث بتسلیم المستجیب بطاقة تحتوي على أسماء جمیع السلع
المعلن عنھا في المجلة أو الصحیفة. بعد أن یقوم المستجیب بتأشیر كل إعالن اعتقد أنھ رآه، یطلب
الباحث منھ أن یصف لھ كیف كان اإلعالن یبدو بالنسبة لھ (شكل اإلعالن أو صورتھ الممیزة
مثالً). بعدھا یطلب الباحث من المستجیب أن یوضح لھ كل ما یتذكره عن اإلعالن (الوعود
واالدعاءات التي وردت فیھ، الرسالة اإلعالنیة التي أراد المعلن إیصالھا للقارئ وھكذا). ویسأل
الباحث المستجیب عما إذا كان اإلعالن قد جعلھ یرغب بشراء السلعة المعلن عنھا. وأخیراً، یسأل
ً الباحث المستجیب عما إذا كان األخیر سیشتري السلعة المعلن عنھا فعالً (أي یصبح مستھلكا

للسلعة).
أما في إعالنات التلیفزیون، فإن مؤسسة األبحاث األمریكیة Burke Reseach، ابتكرت
طریقة اسمھا "یوم بعد التذكر" الختبار القدرة على تذكر اإلعالن. قامت المؤسسة المذكورة بعد
یوم من بث اإلعالن باالتصال ھاتفیاً بعینة من مشاھدي التلیفزیون، حیث وجھت لھم أسئلة الھدف
منھا تحدید مدى تعرفھم على اسم الصنف الذي تم اإلعالن عنھ، عالوة على الطلب منھم استعادة

النقاط البیعیة الفریدة التي وردت في اإلعالن حول السلعة.
ومن مزایا ھذا النوع من االختبارات أنھ یزود المعلن بمؤشر مقبول حول مدى استیعاب الجمھور
المستھدف لجوھر اإلعالن، أو للفكرة الرئیسیة التي یحاول اإلعالن إیصالھا إلیھ. إن اختبارات

التذكر تزود المعلن بمعلومات عن االنطباعات الصحیحة وغیر الصحیحة عن الرسالة اإلعالنیة.
لكن من أبرز مساوئ ھذا النوع من االختبارات أنھ عرضة للتباینات واالنحرافات في الذاكرة
البشریة. إن بعض الناس یتمتعون بذاكرة قویة، بینما آخرون ال یتمتعون بمثل ھذه الذاكرة. ثم أن
ھناك أناس ال یستطیعون التعبیر عن الشئ الذي یتذكرونھ. ومن الصعب جداً تفسیر النتائج ألن
المعلومات المستقاة یصعب قیاسھا كمیاً. إضافة إلى أن اختبارات التذكر ال تزل تأثیر اإلعالن عن

المتغیرات االتصالیة األخرى.
3-: اختبارات تغییر المواقف أو االتجاھات:

إن ھذه االختبارات تحاول قیاس فاعلیة اإلعالن أو أي عنصر آخر من المزیج الترویجي، فقد
یتعلق األمر بخلق أو تكوین رأي إیجابي حول الشركة، منتجاتھا، وأصنافھا. تعتمد ھذه االختبارات
على فرضیة مفادا أن االنطباع الجید المتكون عن الشركة أو منتجاتھا، أو التغیر اإلیجابي في

المواقف واالتجاھات، یدفع الناس إلى شراء السلعة المعلن عنھا.
وغالباً ما تجري ھذه االختبارات جنباً إلى جنب اختبارات الوعي بالسلعة والتذكر. تقاس المواقف
واالتجاھات باستخدام مجموعة مختلفة من األسالیب بدءاً من السؤال المباشر "ھل یعجبك ھذا

الصنف؟" وانتھاء بالمقابالت المتعمقة.
ومن أبرز مزایا ھذا النوع من االختبارات:

1- إن تغیر االتجاه أو الموقف ھو أقرب إلى "الشراء" مقارنة بمجرد التذكر. وعلیھ فإنھ یوفر
مقیاساً أفضل لفاعلیة المبیعات.

2- إن تكلفتھ أقل نسبیاً بالمقارنة مع االختبارات األخرى، ألنھ ال یتطلب أكثر من استخدام الھاتف
أو البرید.

أما محدودیاتھ فھي:



أ- إن الموقف أو االتجاه اإلیجابي ال یعني بالضرورة قیام المستھلك المحتمل بشراء السلعة المعلن
عنھا. إال أن الموقف السلبي الواضح قد یشكل عائقاً أمام شراء السلعة.

ب- حتى اآلن ال یوجد إجماع بین الباحثین حول ما المقصود بالموقف أو االتجاه بالضبط. وعلیھ
فإن محاولة قیاس شئ غیر معروف المعنى أمر في غایة الصعوبة.

ج- من الصعوبة بمكان على كثیر من الناس تذكر مواقفھم واتجاھاتھم الحقیقیة إزاء سلعة أو
خدمة. كما أن تفسیراتھم لھذه المواقف قد ال تكون في صلب الموضوع.

د- إن بعض المواقف واالتجاھات، مثل تلك المتعلقة بالدین أو الجنس، غیر قابلة لالستعمال أو
التطبیق في قیاس فاعلیة اإلعالن.

4-: االختبارات البیعیة:
توجد ثالث أنواع من االختبارات البیعیة:

1- قیاس المبیعات السابقة.
2- التجارب المیدانیة.

3- العینات المتماثلة من المستھلكین.
¯ قیاس المبیعات السابقة:

تلجأ بیوتات البیع عن طریق الكاتولوج، إلى إصدار كاتولوجات تحتوي بین طیاتھا على مئات
اإلعالنات، قسم منھا مثمر، واآلخر غیر مثمر. إن ھذه البیوتات، شأنھا شأن معظم المعلنین من
ذوي الخبرة العالمیة في البیع عن طریق البرید، تعزو مبیعاتھا إلى عدد معین من اإلعالنات. فإذا
ما ولدت إعالنات معینة مبیعات معینة، فإن نشرتھا یستمر، وإال تم سحبھا من الكاتولوج، أو

انتھاج أسلوب آخر في عرضھا.
لكن المعلنون بشكل عام یبیعون، بالطبع، من خالل متاجر التجزئة (المفرد). ھؤالء یحاولون
إجراء عملیة ربط بین اإلعالن والمبیعات، حیث یحصلون من منظمات متخصصة في األبحاث
على معلومات عن المبیعات على أساس الصنف أو المنطقة الجغرافیة. یقوم المعلن بفحص
اإلعالن وإحداث نوع من الربط بالمبیعات، في محاولة لتفسیر األرقام البیعیة في ضوء متغیرات

أخرى، یعتقد المعلن أنھا قد یكون لھا تأثیر على المبیعات.
¯ التجارب المیدانیة:

یقول Mayer "إن الدراسة المیدانیة عادة ما تحاول تحدید مرغوبیة التغیر في واحد من عناصر
أو جوانب التسویق – السعر، ثقل اإلعالن، وسیلة اإلعالن، أو الرسالة اإلعالنیة. تتم دراسة
التغیر المقترح من خالل إجراء استقصاء في سوقین متكافئین في خواص المستھلكین، وأنماط
التسوق، وعادات وسائل اإلعالن وغیرھا. یؤخذ أحد السوقین لیكون بمثابة "الرقابة". أما السوق
الثاني فیكون موقعاً لالختبار، حیث یتم ھنا تغییر العامل المرغب فحصھ – عرض رسالة إعالنیة
جدیدة، استبدال التلیفزیون بالصحف، تعظیم الضغط، إلخ – بعدھا، تتم عملیة تدقیق المبیعات

بشكل محكم في كال السوقین".
وفي الواقع، یصعب أعطاء تعمیمات على أساس سوق واحد، باعتبار أن عالم مثل الجو،
األضراب، عروضات خاصة من قبل المنافسین وغیرھا، قد تربك النتائج. والحال ھنا یكمن في
تقسیم البلد (أو حتى مدن منفصلة) إلى مناطق اختبار ومناطق رقابة. إن بض كبریات شركات



صناعة السیارات تلجأ إلى ھذا األسلوب في محاولة للحصول على معلومات قد ستخدمھا في
سنوات الحقة. إال إن ھذا األسلوب یعد مكلفاً للغایة.

إن الطریقة األضمن إلزالة المتغیرات ھي أن یجري المعلن تعامالت مختلفة مع نفس
الموضوعات التجریبیة. فكل سوق یلعب دور "الرقابة" و"االختبار" بأوقات متباینة.

إن ھذا النوع من االختبارات یصلح للسلع المغلفة أو ذات العبوات بشكل خاص.
ومن أبسط التجارب المیدانیة اختبارات السوق االعتیادیة، حیث یتم اختبار التغییرات الحاصلة في
المبیعات في األسواق المختلفة ومقارنتھا بالبرامج والحمالت اإلعالنیة المختلفة في ھذه المناطق

ومیزانیة اإلعالن. ویمكن إتباع أسلوب التجارب قبل وبعد تنفیذ اإلعالن.
إال إن مشكلة ھذه الطریقة أنھا غیر قادرة، مثل معظم الطرق األخرى، على عزل تأثیرات
اإلعالن عن تأثیرات العوامل أو المتغیرات األخرى (مثل عناصر المزیج التسویقي أو مكونات

المزیج الترویجي).
¯ العینات المتماثلة من المستھلكین:

بموجب ھذه الطریقة، یقوم الباحث باختیار مجموعتین أو أكثر من المستھلكین المتماثلین في
العمر، والتعلیم والوظیفة وغیرھا من العوامل الدیموغرافیة. ویفترض أن تكون عینات المستھلكین

التي یتم اختیارھا متماثلة (أو متطابقة) في كل شئ، باستثناء األثر اإلعالني المراد فحصھ.
یتم تعریض إحدى العینات إلى الرسالة اإلعالنیة، بینما تحرم العینة الثانیة من ذلك. ثم یقم الباحث
بمراقبة أثر الرسالة اإلعالنیة على الفئة األولى (العینة األولى من المستھلكین) في زیادة المبیعات،
ذلك أن أیة زیادة في حجم المبیعات تطرأ على مشتریات العینة األولى بالمقارنة مع العینة الثانیة
سیكون مردھا بالدرجة األولى إلى اإلعالن، بسبب ثبات المتغیرات األخرى للتماثل الموجود بین

الفئتین.
ویلجأ Starch إلى ھذه الطریقة عندما یرغب بمطابقة عینات من قراء إلعالن معین من عینات
من أشخاص لم یطلعوا على اإلعالن لقیاس األثر اإلعالني. ومن الضروري جداً في طریقة كھذه
أن یتم اختیار العینات بدقة متناھیة، بحیث یكون الفرق الجوھري الوحید بین العینات المختارة ھو

"التعرض لإلعالن".
5-: اختبارات االستفسار أو االستعالم:

وھي من الطرق القدیمة جداً في تقییم فاعلیة اإلعالن، وفي ھذه الطریقة یقوم المعلن بعرض عدة
إعالنات في وقت واحد أو في أوقات متباینة أما في نفس الوسیلة اإلعالنیة أو في وسائل إعالنیة
مختلفة. وفي كل بث إعالني یقدم المعلن عدة محفزات مادیة أو معنویة للمستھلك المحتمل من أجل
ً فإذا ما حصل المعلن على أكبر قدر ممكن من ً أو إیجابیا حثھ على إبداء رأیھ باإلعالن سلبا
االستجابات اإلیجابیة عن إعالن ما بالمقارنة مع اإلعالنات األخرى فإن ھذا یعني أن اإلعالن

المذكور ذا شعبیة واسعة والعكس صحیح.
ومن مزایا ھذا النوع من االختبارات أن االستجابة تعني أن المستھلك المحتمل قد شاھد أو سمع
اإلعالن، أما من مساوئھ الواضحة ھو أن االستجابة لإلعالن قد ال تعني بالضرورة أن المستھلك

المحمل سوف یشتري السلعة المعلن عنھا.
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