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 مقدمه  عامة 
ـــــــــن للمســـــــــتقبل.إال  ـــــــــروج ویعل ـــــــــه أال یمكـــــــــن للماضـــــــــي أن ی فـــــــــاعًال فـــــــــي تكـــــــــوین هـــــــــذا  دوراً  یلعـــــــــبن

نســــــــــــــتطیع القــــــــــــــول إننــــــــــــــا نعـــــــــــــــیش عصــــــــــــــر التــــــــــــــرویج واإلعــــــــــــــالن، فصـــــــــــــــورة والیوم  المســــــــــــــتقبل.
ن ألي وال یمكــــــــــ .الــــــــــذي تعمــــــــــل بــــــــــه فــــــــــي المجتمــــــــــعللعمــــــــــالء الشــــــــــركات نفســــــــــها أصــــــــــبحت تبــــــــــاع 

معلومــــــــــات كافیــــــــــة  هالــــــــــم تصــــــــــل إذًا شــــــــــركة أن تســــــــــوق منتجاتهــــــــــا مهمــــــــــا بلغــــــــــت درجــــــــــة جودتهــــــــــا 
ــــــــى المشــــــــترین فــــــــي  ــــــــك المنتجــــــــات إل ــــــــى العناصــــــــر األســــــــواق عــــــــن تل ــــــــرویج عل ــــــــة.یعتمــــــــد الت : اآلتی

الدعایــــــــــــــــة  _العالقــــــــــــــــات العامــــــــــــــــة  _تــــــــــــــــرویج المبیعــــــــــــــــات _البیــــــــــــــــع الشخصــــــــــــــــي  _عــــــــــــــــالن اإل[
ـــــــــــــالمزیج  العناصـــــــــــــر مجتمعـــــــــــــةً  تشـــــــــــــكل هـــــــــــــذه.  التســـــــــــــویق المباشـــــــــــــر -/النشـــــــــــــر مـــــــــــــا یســـــــــــــمى ب

) التــــــــــــي Marketing.Mixعناصــــــــــــر المــــــــــــزیج التســــــــــــویقي ( أحــــــــــــدالتــــــــــــرویج  ُیعــــــــــــدّ و  ]. الترویجــــــــــــي
أیــــــــــًا  الشــــــــــركاتاالســــــــــتغناء عنــــــــــه ، فهــــــــــو األداة الفعالــــــــــة التــــــــــي تســــــــــتخدمها  للشــــــــــركات ال یمكــــــــــن 

خلیـــــــــة ونـــــــــوع منتجاتهـــــــــا فـــــــــي عملیـــــــــة االتصـــــــــال مـــــــــع البیئـــــــــة الداوعملهـــــــــا كانـــــــــت طبیعـــــــــة نشـــــــــاطها 
ـــــــــة  مـــــــــن جماعـــــــــات كـــــــــالموظفین والعمـــــــــالءهـــــــــذه البیئـــــــــة . بمـــــــــا تتضـــــــــمنه المحیطـــــــــة بهـــــــــا والخارجی
 األخرى.  الشركاتوالمنافسین و 

ــــــــــــم والحضــــــــــــارة مــــــــــــع ظهــــــــــــور المدنیــــــــــــة عــــــــــــالن ُولــــــــــــد اإل وســــــــــــایرها فــــــــــــي تطورهــــــــــــا، فمنــــــــــــذ أن تعّل
ــــــــه البضــــــــائع كــــــــان لزامــــــــًا  تبــــــــادل اإلنســــــــان ي عنهــــــــا. وكانــــــــت المنــــــــاداة هــــــــعالن أن یقــــــــوم بــــــــاإلعلی

 –التـــــــــي اســـــــــتخدمت فـــــــــي العصـــــــــور القدیمـــــــــة فـــــــــي المـــــــــدن مثـــــــــل: بابـــــــــل عـــــــــالن اإل أولـــــــــى وســـــــــائل
أیضـــــــــًا  وٕاَنمـــــــــاالبضــــــــائع والســـــــــلع  نعـــــــــعالن اإلبـــــــــ اً یكـــــــــن األمــــــــر مقتصـــــــــر  ولـــــــــم… رومـــــــــا  –أثینــــــــا 

وأنـــــــــــواع التجاریـــــــــــة بـــــــــــذاتها ، مثـــــــــــل وصـــــــــــول القوافـــــــــــل أحـــــــــــداث معینـــــــــــة و  عـــــــــــن أخبـــــــــــارعـــــــــــالن لإل
ووصــــــــــــول الســــــــــــفن. ثــــــــــــم أصــــــــــــبحت المنــــــــــــاداة فــــــــــــي  معهــــــــــــا وأســــــــــــماء التجــــــــــــاراآلتیــــــــــــة البضــــــــــــائع 

 .حرفة منظمة لها نقابة ورئیسمهنة و العصور الوسطى 
ــــــــــرة یتقــــــــــدم بســــــــــرعة عــــــــــالن وأخــــــــــذ اإل ــــــــــورة الصــــــــــناعیةكبی واختــــــــــراع الطباعــــــــــة، فكــــــــــان  نتیجــــــــــة الث

المطبــــــــــوع حــــــــــدثًا فــــــــــيُ دنیــــــــــا التجــــــــــارة فــــــــــي القــــــــــرن الســــــــــابع عشــــــــــر. وكــــــــــان النتشــــــــــار عــــــــــالن اإل
المنشــــــــــــور فــــــــــــي الصــــــــــــحف هــــــــــــو عالن المكتــــــــــــوب، فــــــــــــاإلعالن فــــــــــــي تقــــــــــــدماإل اً م نصــــــــــــیبعلــــــــــــى الت

 .الحدیثعالن اإل الذي فتح الطریق واسعًا أمام
ــــــــــــث هــــــــــــيذابظهــــــــــــور اإل ــــــــــــم تلب ــــــــــــرن العشــــــــــــرین ل ــــــــــــع األول مــــــــــــن الق ــــــــــــي الرب األخــــــــــــرى أن  عــــــــــــة ف

 وجـــــــــــاء مـــــــــــن بعـــــــــــدها التلفزیـــــــــــون وأصـــــــــــبح هـــــــــــو اآلخـــــــــــر یخـــــــــــدم إعالنیـــــــــــة اســـــــــــتخدمت كوســـــــــــیلة
 

 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 
 

 
 



۳ 
 

وصـــــــــــوًال  .اإلعالنیـــــــــــة فـــــــــــي تقـــــــــــدیم الرســـــــــــالة  أغـــــــــــراض اإلعـــــــــــالن، كـــــــــــذلك اســـــــــــتخدمت الســـــــــــینما
 .الیوم  اإللكترونيعالن إلى اإل

ـــــــــب بمفهـــــــــوم  ـــــــــف الطال ـــــــــى تعری ـــــــــة واإلتهـــــــــدف هـــــــــذه المـــــــــادة إل ـــــــــي االتصـــــــــال عـــــــــالن الدعای ودوره ف
ـــــــــــــــــةالتســـــــــــــــــویقي واســـــــــــــــــتعراض االســـــــــــــــــتراتیجیات  المســـــــــــــــــتخدمة لالتصـــــــــــــــــال بالجمـــــــــــــــــاهیر  اإلعالنی

 .المســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهدفة
فــــــــي جامعــــــــة الشــــــــام الخاصـــــــــة  لطالبنــــــــا األعـــــــــزاء جــــــــهالمو  ررَقــــــــالم اوضــــــــع هـــــــــذ تــــــــمفقــــــــد وعلیــــــــه 

ــــــــــدعائي  ــــــــــي وال ــــــــــى النشــــــــــاط اإلعالن ــــــــــي التعــــــــــرف عل ــــــــــق لهــــــــــم ف ــــــــــه التجــــــــــاري لتمهیــــــــــد الطری وجوانب
 المقدمــــــــــــة مــــــــــــن قبــــــــــــل الشــــــــــــركاتالحقیقیــــــــــــة  عالنــــــــــــاتمدعمــــــــــــة بالصــــــــــــور واإلاإلداریــــــــــــة والفنیــــــــــــة 

مفیـــــــــدة تســـــــــاعدهم مـــــــــن علمیـــــــــة  عرفـــــــــةفـــــــــي وضـــــــــع م مـــــــــا أتمنـــــــــاه أن أكـــــــــون قـــــــــد ســـــــــاهمت وجـــــــــلَ 
 :لناحیتین األكادیمیة والتطبیقیة. راجیًا منهم أن یأخذوا بعین االعتبار أنا
 

ـــــــة و اإل ســـــــالح ذو التجـــــــاري عـــــــالن الدعای
ـــــــب مـــــــن نجـــــــاح حـــــــدین ـــــــدر مـــــــا یكت . فبق

ـــــــة وٕاإل ـــــــدر مـــــــا عـــــــالن للدعای الصـــــــادق بق
 الشـــــــركةیـــــــؤدي بحیـــــــاة المنـــــــتج أو حتـــــــى 

كانـــــــــت  إذًا تمامـــــــــًا، علیهـــــــــا   ویقضـــــــــي 
ــــــة و  ــــــعــــــالن اإلالدعای ــــــاً ا كاعنه ــــــًا  ذب ومبالغ

ــــــه ــــــر مــــــراعٍ فی ــــــة  ، أو غی ــــــواحي األخالقی للن
  واالجتماعیة والنفسیة للمتلقین. 

 
 
 
 

 المؤلف
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٤ 
 

 
 رقم الصفحة الفهرس الفصل                                           

ضــــــمن أنشــــــطة عــــــالن موقــــــع الدعایــــــة واإل الفصل األول 
 الشركةت في أنشطة االتصاال

٢٥ 

  ماهیة الدعایة / النشر / الفصل الثاني
٤٧ 

 ٩١ ماهیة  اإلعالن الفصل الثالث

 ١٢٠ وأنواعهعالن دور اإل الفصل الرابع

 ١٤٨ وخطواتها اإلعالنیةمفهوم  الحملة  الفصل الخامس

 ١٧٨ اإلعالنیة    اختیار الوسیلة   الفصل السادس

 ٢٠٢ اإلعالنیة    لة  جدولة الحم الفصل السابع

(میزانیـــــــــــــــة  عـــــــــــــــالن تحدیـــــــــــــــد مخصصـــــــــــــــات اإل الفصل الثامن
 وتقییم اإلعالن اإلعالن)

٢٣٣ 

 ٢٦٦ ووكاالت اإلعالنعالن إدارة اإل الفصل التاسع

 ٢٨٥ عالن تحریر اإل الفصل العاشر

الفصـــــــــــــــل الحـــــــــــــــادي 
 عشر

 ٣٠٣ وٕاخراجه عالن تصمیم اإل

 ٣٣٥ ي  اإللكترونعالن اإل الفصل الثاني عشر

 ٣٨٧ المصطلحات 

 ٣٩٠ المراجع  
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٥ 
 

 فهرس األشكال والجداول

 أوًال :  فهرس األشكال

 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 ۲٥ التجاري ضمن أنشطة الشركةعالن موقع  الدعایة واإل الفصل األول

 ٢٦ أهمیة التسویق )١-١(

 ٢٧ المزیج التسویق )٢-١(

 ٢٨ المزیج التسویقي یجبةاستراتعناصر  ) ٣ -١(

 ٢٩ جهود التسویق )٤-١(

یـج داخل إطار التسویق في المزیج الترو  عناصر موقع ) ٥ -١(

 .الشركة

٣٠ 

 ٣٢ فلیب كوتلر )٦-١(

 ٣٤ عوامل تحدید المزیج الترویجي )٧-١(

 ٣٦ أهمیة الترویج )٨-١(

 ٣٧ مضمون االتصاالت التسویقیة المتكاملة )٩ -١(

 ٣٨ عام اتصاليذج نمو  )١٠-١(

 ٤٢ شركة لكوكل )١١-١(

 ٤٤ لالتصال aidaنموذج  )١٢-١( 

 ٤٥ AIDAعناصر المزیج الترویجي وعالقته بمدخل ال فعالیة  )١٣-١(

 ٤٦ أهداف االتصال )١٤-١(

 ٤٧ النشر ) publicity( ماهیة الدعایة ثانيالفصل ال

 ٤٩ المرأة ذات الخمار )١-٢(

رجال الدقائق " ما ُعِرف بـ» رج كریلجو «وسائل لجنة  )٢-٢(

 "األربعة

٥٠ 

 ٥٤   "see through" شاحنات سامسونغ مزودة بتقنیة )٣-٢(

ة غول یحاول استخدام بوستر دعائي ُیظِهر العدو في صور  )٤-٢(

 .االعتداء على عذراء

٥٥ 

 ٥٦ .عن مرهم خاص بإزالة البثور للفتیاتإعالن  )٥-٢(
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٦ 
 

 ٥٧ !ع السیجارة؟كم ستعیش برأیك م )٦-٢(

 ٥٩ propaganda اإلعالمیةخصائص الدعایة  )٧-٢(

أعطني یدك (هل ستساعد في حمایة البیئة  )٨-٢(
 ) !والحیوانات؟

٦٠ 

 ٦١ أهمیة الدعایة ) ٩-٢(

 ٦٢ .البالستیك التي تضر البیئةإنتاج األكیاس دعایة لوقف  ) ١٠-٢(

 ٦٤ الجدیدة  ٢٠٢٠یة لـ سیارة فورد اكسبلورر أول صورة تجسس  )۲-۱۱(

 ٦٥ على سیارة شحن خاصة بشركة صنع منادیل ورقیةإعالن  ) ١٢-٢(

 ٦٦ كلمة الفم ) ١٣-٢(

 ٦٨ أهداف الدعایة  ) ١٤-٢(

 ٦٩ دعایة لكوكا كوال ) ١٥-٢(

 ٧٠ ٢٠١٩فولكس فاكن  ) ١٦-٢(

 ٧١ سريعن تأثیر العنف األ دعایة ) ١٧-٢(

 ٧٢ mercedes benz 2019دعایة لمرسیدس  ) ١٨-٢(

 ٧٤ هذا المكان مخصص لمن یقود وهو سكران! )١٩-٢( 

 ٧٤ عادة تدویر الزجاجإ )٢٠-٢(

 ٧٨ شكال عرض الصحفأ ) ٢١-٢(

لترشید استخدام إلیه دعایة لكي تستخدم فقط ما تحتاج  ) ٢٢-٢(
ه.المیا  

٧٨ 

 ٧٩ أهمیة العالقالت العامة ) ٢٣-٢(

 ٨٠ ٢٠١٩برادو  ) ٢٤-٢(

 ٨٢ دعایة للعالقات العامة ) ٢٥-٢(

 ٨٣ نماذج لقولبة الفاكهة ) ٢٦-٢(

ل األجهزة الكهربائیة من الفیشة لتحمي نفسك وعائلتك!ضفأ ) ٢٧-٢(  ٨٤ 

لدعایة االبتكاریةا ) ٢٨-٢(  ٨٥ 

 ٨٦ إلى آنجل ذات الرداء األحمر -١إعالن  )٢٩-٢(

 ٨٦ ات الرداء األحمرإلى آنجل ذ -٢إعالن  ) ٣٠-٢(
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۷ 
 

 ٨٧ إلى آنجل ذات الرداء األحمر -٣إعالن صورة  ) ٣١-٢(

 ٨٧ إلى آنجل ذات الرداء األحمر -٤إعالن  )٣٢-٢(

 ٨٧ إلى آنجل ذات الرداء األحمر -٥إعالن  ) ٣٣-٢(

 ٨٨ إلى آنجل ذات الرداء األحمر -٦إعالن  ) ٣٤-٢(

 ٨٨ حمرإلى آنجل ذات الرداء األ -٧إعالن  ) ٣٥-٢(

 ٨٨ إلى آنجل ذات الرداء األحمر -٨إعالن  ) ٣٦-٢(

 ٨٩ إلى آنجل ذات الرداء األحمر -٩إعالن  )٣٧-٢(

 ۹۱ اإلعالن ماهیة الثالث الفصل

 ٩٢ إعالندور  )١-٣(

 ٩٣ الغذاء الصحي )٢-٣(

 ٩٤ صحفإعالن  )٣-٣(

عن مشروب غازي یعود تاریخھا عالن صورة تاریخیة إل )٤-٣(
 ٩٤ !۱۸۹۰لعام 

 ٩٥ ١٩١٣عن الموسوعة البریطانیة منذ عام إعالن  )٥-٣(

 ٩٦ عن الهواتف المحمولةإعالن  )٦-٣(

 ٩٧ )أي شيء  المكنسة میال األلمانیة قادرة على شفط  )٧-٣(

 ٩٨ المحمولة عالنإ )٨-٣(

 ٩٩ عالنإتعریف  )٩-٣(

 ١٠٠ البیع الشخصي و االتصال المباشر )١٠-٣(

 ١٠٠ ابداعيإعالن  صورة )١١-٣(

 ١٠١ عن العطوراتعالن اإل ) ١٢-٣(

 ١٠١ للهواتف المرئیةعالن اإل )۳-۱۳(

 ١٠٢ لتحالف نوكیا ومكروسفتعالن اإل ) ١٤-٣(

 ١٠٢ للطیرانعالن اإل )١٥-٣(

 ١٠٣ موالأدفع إعالن  )١٦-٣(

 ١٠٣ تجاري ذكي من طرف شركة كیت كاتإعالن  )١٧-٣(

 ١٠٤ اتح شهیة !فٕاعالن دعایة و  )١٨-٣(

 ١٠٥ عالنأهمیة اإل )١٩-٣(
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۸ 
 

 ١٠٥ عالنإأهداف  )٢٠-٣(

 ١٠٦ شخصي رجل بیعإعالن  )٢١-٣(

 ١٠٧ أهدف اإلعالن )٢٢-٣( 

 ١٠٨ !استمتع مع المعكرونة اللذیذة ) ٢٣-٣(

 ١٠٨ (الموت) أحدال تشرب أثناء القیادة فهذا له معنى و  )٢٤-٣(

 ١٠٩  شيء أقوى من أسنانكمع معجون األسنان ھذا: ال ) ٢٥-٣(

 ١١٠ شامبو یجعل شعرك جمیـــــــــــالً  ) ٢٦-٣(

 ١١١ للقهوةإعالن  ) ٢٧-٣(

 ١١١ كوكا كوالإعالن  ) ٢٨-٣(

 ١١٢ للمعكرونةإعالن  ) ٢٩-٣(

 ١١٢ الوصول للعمالء عالنإ ) ٣٠-٣(

 ١١٣ عن دور التسویق عالنإ ) ٣١-٣(

 ١١٤ لوسائط النقل عالنإ ) ٣٢-٣(

 ١١٤ التسویقيعالن عن أهمیة عروض اإل عالنإ ) ٣٣-٣(

 ١١٥ كروت ذاكرة عالنإ ) ٣٤-٣(

 ١١٦ لتخفیض الوزنإعالن  ) ٣٥-٣(

 ١١٧ أنِت عانسإعالن ) ٣٦-٣(

 ١١٧ نت المثلأإعالن  ) ٣٧-٣(

 ١١٨ عطر للرجال یجذب االنثىإعالن  ) ٣٨-٣(

 ١١٩ تسویق خدمات المستفیدین عالنإ ) ٣٩-٣(

 ۱۲۰ وأنواعه عالندور اإل فصل الرابعال

 ١٢١ عالنوظائف اإل ) ١-٤(

 ١٢١ وجبة سریعةإعالن  )٢-٤(

 ١٢٢ كریم وجهإعالن  )٣-٤(

 ١٢٣ مستعد لالقالع عن التدخینإعالن  )٤-٤(

 ١٢٣ دورة حیاة اإلعالن )٥-٤(
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۹ 
 

 ١٢٤ لشفرات جیلتإعالن  )٦-٤(

 ١٢٤ !نت صاحب قرارككن أ… ًا یفكر لكأحدال تدع إعالن  )٧-٤(

 ١٢٥ على القوة والمتانةإعالن  )٨-٤(

صورة )سیارة صغیرة لكن تتسع للكثیــــــــــر إعالن  )٩-٤(
 ١٢٥ السیارة مفتوح بابھا بجوار مدخل نفق مشاة

 ١٢٦ كوكا كوال إعالنات )١٠-٤(

 ١٢٧ اآلثار االقتصادیةوظائف إعالن  )١١-٤(

 ١٢٧ !بیعیاً اشرب عصیرًا ط عالنإ ) ١٢-٤(

 ١٢٨ للطعامإعالن  )١٣-٤(

 ١٢٨ ابل لجذب المستهلكن عالإ )١٤-٤(

 ١٢٩ ثار االجتماعیةاآلإعالن   )١٥-٤(

 ١٢٩ لتوفیر الطاقة وتخفیض االستهالكإعالن  )١٦-٤(

 ١٣٠ اكتشفنيإعالن  )١٧-٤(

عن زجاج صلب لدرجة أنھ یمكن أن تحفظ إعالن  )١٨-٤(
 ١٣١ !بداخلھ نقودك

 ١٣١ للتخلص من العبوات البالستیكیةإعالن  )١٩-٤(

احذر من السكین الحادة للغایة!إعالن  )٢٠-٤(  ١٣٢ 

المال لیس كل شيء (أنقذ حیاة بدون أن تدفع قرشاً إعالن  )٢١-٤(

 ) اً حداو

١٣٢ 

 ١٣٣ !عن أحواض السمكإعالن  )٢٢-٤(

 ١٣٣ !الحیاة قصیرة جداً لتعمل عمالً غیر مجدٍ إعالن  )٢٣-٤(

للبحث عن طعامھ أحد ساعد الفقراء لكي ال یحتاج  عالنإ )٢٤-٤(
 ١٣٤ في صندیق القمامة!

 ١٣٤ !حقائب تثق فیھا عالنإ )٢٥-٤(

 ١٣٥ البتوب خفیـف للغایة! عالنإ )٢٦-٤(

 ١٣٥ طالء األظافر هذا یجعل أظافرك قویة وحادة للغایة )٢٧-٤(

 ١٣٦ مزیل عرق أكس الرومانسيإعالن  )٢٨-٤(

 ١٣٦ كوبرا حقیقیة تحرس صندل بمتجر هارودز في لندن )٢٩-٤(

 ١٣٧ إسبراي للقدم)إعالن رائحة قدمك ممیتة؟ ( )٣٠-٤(

 ١٣٧ لنمط الحیاةإعالن  )٣١-٤(
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۱۰ 
 

 ١٣٨ سرنصائح لألإعالن  )٣٢-٤(

 ١٣٨ القراءة للجمیعإعالن  )٣٣-٤(

 )٤-۳٤ ( 
 ١٣٩ مالبسإعالن 

 ١٤٠ ینبالص كوكا كوالإعالن  )  ۳٥-٤(

 ١٤١ تجاري ضد الصلع ، لشركة زرع الشعرإعالن  ) ٣٦-٤(

 )٤-۳۷ ( 
 ١٤١ ھاتف كالكسي

 ١٤٢ ترویجي لماك دونالدزإعالن  شركة ) ۳۸-٤( 

 ١٤٢ Liferعالنإ )  ۳۹-٤(

 ١٤٣ لبیبسيإعالن  )٤٠-٤( 

 ١٤٤ التستخدم الجوال أثناء القیادةإعالن  )٤١-٤(

 ١٤٥ طفالألجدول الضرب ل إعالن )٤٢-٤( 

)٤-٤۳  ( 
 ١٤٦ ھات یابنیة ابتكاریةیلاش

 )٤٤-٤( 
 ١٤٦ لھا ( حلول ذكیة لمدینة أذكى)إعالن  تقوم بعمل IBM شركة

 )٤٥-٤ ( 
 ١٤٧ ABSعن نظام إعالن 

 ۱٤۸ وخطواتها اإلعالنیةالحملة  مفهوم خامسالفصل ال

 ١٤٩ del عالنإ )  ۱-٥(

 ١٥١ اإلعالنیة    الحملة لتخطیط استراتیجیة إعالن  )  ۲-٥(

 ١٥١ إعالنیة   تخطیط حملةإعالن  )  ۳-٥(

 ١٥٣ إعالنیة   حملةإعالن  ) ٤-٥( 

 ١٥٤ اإلعالنیة    الحمالت  عدادة إلالخطوات الرئیس ) ٥-٥(

 ١٥٥ اإلعالنیة    للوسائل إعالن  ) ٦-٥( 

 ١٥٦ بداعيلمنتجات ألبان بشكل إٕاعالن دعایة و  )  ۷-٥(

 ١٥٧ ال میلكا العالمیة داخل متجرو مجسم ترویجي لشوك ) ٨-٥(

 ١٥٨ بیت نقالإعالن  ) ٩-٥(

 ١٥٩ لشاي صحيإعالن دعایة و  ) ۱۰-٥( 

 ١٦٠ تحلیل متغیرات السوق )١١-٥( 
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۱۱ 
 

 ١٦٢ للحاسب للتخلص من المصنفات عالنإ ) ۱۲-٥( 

 ١٦٢ للعوامل المرتبطة بالسوقإعالن  ) ۱۳-٥( 

 ١٦٣ حدیثة آلة تصویر )  ۱٤-٥(

 ١٦٣ عالنيإلثر النشاط اأإعالن  ) ۱٥-٥( 

 ١٦٤ عالیة عدسة تصویر بجودة  ١١آلة تملك  ) ۱٦-٥( 

 ١٦٥ !حافظ على الكوكب… حافظ على الورق )  ۱۷-٥(

 ١٦٦ ستراتیجیة الجذباإعالن صورة  ) ۱۸-٥( 

 ١٦٧ اإلعالنیة     األهدافإعالن  )  ۱۹-٥(

 ١٦٨ اإلعالنیة     هدافاألخصائص إعالن  ) ۲۰-٥( 

 ١٦٨ ابتكاري لمكدولزإعالن  ) ۲۱-٥(

)٥-۲۲( 
 ١٦٩ !مدرسة موسیقى تعلن عن نفسھا بطریقة مبتكرة

 ١٧٠ قهوة الریجیم ) ۲۳-٥(

 ١٧١ adidasشركة إعالن  ) ۲٤-٥(

 ١٧١ للعالمات التجاریةإعالن  ) ۲٥-٥( 

 ١٧٢ عطر ال یقاوم! عالنإ ) ۲٦-٥(

 ١٧٢ إعالنیة   ملةحإعالن  )٢٧-٥(

 ١٧٣ لمشروع اإلعالنیةالحملة  إعدادمراحل  )٢٨-٥(

 ١٧٥ عالنإلوسائل ا )٢٩-٥(

 ۱۷۸ اإلعالنیة    اختیار الوسائل  الفصل السادس

 ١٧٩ اإلعالنیة    الوسائل  نواعأ عالنإ ) ۱-٦(

 ١٨٢ عالنإلوسائل ا )  ۲-٦(

 ١٨٣ الصحف اتعالنإ )  ٣-٦(

 ١٨٤ المجالت تاعالنإ )  ٤-٦(

 ١٨٥ تلفازإعالن  ) ٥-٦(

 ١٨٦ التلفاز إعالنات )  ٦-٦(

 ١٨٧ الرادیو إعالنات ) ٧-٦( 

 ١٨٨ السینما إعالنات ) ٨-٦( 
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۱۲ 
 

 ١٨٩ البرید إعالنات ) ٩-٦( 

 ١٩٠ الو شوكإعالن  )١٠-٦(

 ١٩١ على الحافالت العامة عالناتاإل ) ١١-٦(

قـــــــدم اإلقامـــــــة لســـــــوید یعـــــــن موتیـــــــل فـــــــي اإعـــــــالن  ) ١٢-٦(
 واحدة للیلة 

١٩١ 

 ١٩٢ في الشوارع عالنات رجل اإل ) ١٣-٦(

 ١٩٢ االنترنتإعالن  ) ١٤-٦(

 ١٩٣ للطیران باالنترنتإعالن   ) ١٥-٦(

 ١٩٣ عالندراسات احصائیة لإل )١٦-٦( 

 ١٩٤ للمنتدىإعالن  )  ۱۷-٦(

 ١٩٥ لنمو االنترنتإعالن  ) ۱۸-٦( 

 ١٩٦ تواصل االجتماعيمواقع الإعالن  ) ۱۹-٦( 

 ١٩٧ االنترنت وسائلإعالنات  ) ٢٠-٦( 

 ١٩٨ الحیاة على الشبكةإعالن  )٢١-٦( 

 ١٩٨ وقوف السیارات.إعالن  ) ٢٢-٦(

 ١٩٩ اإلعالنیة    للمواقع إعالن  ) ۲۳-٦(

 ٢٠٠ عبر كوكلإعالن  ) ۲٤-٦(

 ٢٠٠ وسائل الكترونیةإعالن  ) ۲٥-٦(

 ٢٠١ تتكلفة خدما عالنإ )۲٦-٦(

)٦-۲۷ ( 
 ٢٠١ للعمالءإعالن 

 ۲۰۲ اإلعالنیة    جدولة  الحملة   الفصل السابع
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۱۳ 
 

 ٢٠٣ للتفاهمإعالن  ) ١-٧(

)۷-۲( 
 ٢٠٤ للفت االنتباهإعالن 

 ٢٠٥ رسال البیانات عبر االنترنتإلإعالن  )۷-۳(

 ٢٠٥ السباق مع الوقتإعالن  )٤-۷(

 ٢٠٦ اشرب واستمتعإعالن  )٥-۷(

 ٢٠٧ ریاضيعالن إ )٦-۷(

 ٢٠٧ لكاتم صوت للسیاراتإعالن  )۷-۷(

 ٢٠٨ لحث المستهلكین على لشراءإعالن  )٨-٧(

 ٢٠٨ جذاب للمشترینإعالن  )٩-٧(

 ٢٠٩ lifeعن الحیاة إعالن  )١٠-٧(

 ٢٠٩ لساعةإعالن صورة تصمیم  ) ١١-٧(

)۷-۱۲( 
 ٢١٠ دخان  إعالنات 

 )۷-۱۳( 
 ٢١٠ لكومشروب كوكا كوال وسیناإعالن 

)۷-۱٤ ( 
 ٢١١ تقنین الكهرباء والماء إعالنات 

 ٢١٢ لالینان شركة كولجیت عالنإ ) ۷-۱٥( 

 ٢١٣ . ٢٠١٩ قیمةً  أغلى الماركات العالمیة للمطاعم ) ١٦-٧(

 ٢١٤ P&Gلشركة  اإلعالنیةالحملة  )۷-۱۷( 

 ٢١٥ في الصحف عالنات اإل ) ١٨-٧( 

 ٢١٦ بالمجالت عالنات إلا ) ١٩-٧( 

 ٢١٧ بالبرید المباشر عالنات إلا )  ٢٠-٧(

 ٢١٨ بالبریدعالن أشكال اإل ) ٢١-٧( 

 ٢١٩ قیةطر إعالنات  ) ۷-۲۲( 
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۱٤ 
 

 ٢١٩ وسائط النقل إعالنات  )۷-۲۳(

 ٢٢٠ لوحة ملصقات إعالنات  )۷-۲٤(

 ٢٢٠ لوحة مضیئة  إعالنات )۷-۲٥(

 ٢٢١ لوحة منقوشةإعالنات  )۷-۲٦(

 ٢٢٢ عة والصحف اذاإل إعالنات )۷-۲۷(

 ٢٢٢ التلفاز إعالنات )۷-۲۸(

 ٢٢٣ عالميإملتقى  إعالنات )۷-۲۹(

 ٢٢٤ تلفزیونيإعالن  )۷-۳۰(

 ٢٢٤ احذر من الطالء  إعالنات  )۷-۳۱(

 )۷-۳۲ ( 
 ٢٢٥ خبارأإعالن 

 ٢٢٦ لعبة لیدو الشهیرةإعالن  ) ٣٣-٧(

 ٢٢٧ فلم الجوكرإعالن  )۷-۳٤(

 ٢٢٧ com.إعالن  ) ٣٥-٧(

 ٢٢٨ ألنواع للبطاقات البریدیة إعالنات )۷-۳٦(

 ٢٢٨ على ھواتف محمولةإعالن  ) ٣٧-٧(

 ٢٢٩ هاتف محمول إعالنات )۷-۳۸(

 ٢٣٠ ٢٠١٩العالمة التجاریة العشر األغلى في العالم  ) ٣٩-٧(

 ٢٣١ االنترنت إعالناتنسب  ) ٤٠-٧(

 )۷-٤۱( 
 ٢٣٢ شبكات التواصل االجتماعيإعالن 

(میزانیة اإلعالن) وتقییم عالن تحدید مخصصات اإل لثامنالفصل ا
 اإلعالن

۲۳۳ 
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۱٥ 
 

)۸-۱ ( 
 ٢٣٤ البیاناتلتبادل إعالن 

 )۸-۲ ( 
 ٢٣٥ للنقود عالنإ

 ٢٣٦ عالنإلایقاف ا عن تأثیرإعالن  ) ٣-٨(

 )۸-٤ ( 
 ٢٣٦ عن التكلفةإعالن 

 ٢٣٧ البرید المباشرإعالن  ) ٥-٨(

 ٢٣٨ ذناألجهاز تنظیف إعالن  ) ٦-۸( 

 ٢٣٩ للوظائف التسویقیةإعالن  ) ۸-۷( 

 )۸-۸  ( 
 ٢٤٠ قهوةٕاعالن و لبسة أتخفیضات إعالن 

)۸-۹( 
 ٢٤٠ ممنوع الدخولإعالن  

 ٢٤١ لبسة وسیارات یابنیةأإعالن  )۸-۱۰(

 ٢٤١ عالنات لالنفاق الكبیر على اإلإعالن  )۸-۱۱(

 ٢٤٢ عن المنافسین إعالن  )۸-۱۲(

)۸-۱۳( 
 ٢٤٣ یاقات إعالن

 ٢٤٤ مواقف إعالنات )۸-۱٤(

 ٢٤٤ حلیب إعالن  )۸-۱٥(

)۸-۱٦( 
 ٢٤٥ تقییم إعالن 

)۸-۱۷ ( 
 ٢٤٦ عمل الفریق عالنإ

 )۸-۱۸( 
 ٢٤٦ عن االكتبإعالن 

)۸-۱۹ ( 
 ٢٤٧ عالنيتصمیم البرنامج الخاص بالتقیم اإلخطوات 

)۸-۲۰( 
 ٢٤٨ ماراتشاشة عرض ضخمة في اإلإعالن 

)۸-۲۱ ( 
 ٢٤٩ اإلعالنیة    نقوم بارسال الرسالة  ذاالمعالن إ

)۸-۲۲( 
 ٢٥٠ اإلعالنیة    ثر الحملة أتقویم  عالنإ

 ٢٥١ مجسم لبیبسي ونسكافة إعالنات  )۸-۲۳(
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۱٦ 
 

 ٢٥٢ بیبسي إعالن  )۸-۲٤(

 ٢٥٣ مجسم  إعالنات  )۸-۲٥( 

 ٢٥٤ نباتات زینة إعالن )۸-۲٦( 

 ٢٥٥ سنانابتكاري لمعجون األإعالن  ) ٢٧-٨(

 ٢٥٦ االختبارات األولیة ) ٢٨-٨( 

 )۸-۲۹ ( 
 ٢٥٧ تغلق فروعها في القرم سلسلة مطاعم ماكدونالد

 ٢٥٨ (بعداإلعالن) النهائیة االختبارات ) ٣٠-٨(

 )۸-۳۱( 
لجذب انتباه المستھلكین إلعالنإعالن   ٢٥٩ 

)۸-۳۲ ( 
 ومات التسویقیةلللمعإعالن 

 
٢٦٠ 

 ٢٦٠ أهمیة بحوث اإلعالن ) ۸-۳۳( 

 ٢٦١ حّولت فتاة سمراء إلى أخرى بیضاء في إعالن ) ٣٤-٨(

)۸-۳٥ ( 
 ٢٦١ كبیبسي ونیإعالن 

 ٢٦٢ أفكار مبتكرة عن الخطوبةإعالن  )۸-۳٦(

 ٢٦٢ عصیر مبتكرإعالن  )۸-۳۷(

 ٢٦٥ عالناإلتكالیف لإعالن  )۸-۳۸(

 الفصل التاسع
 اإلعالن و وكاالتعالن إدارة اإل

 

۲٦٦ 
 

 ٢٦٧ عالنإلدارة اإلإعالن  ) ١-٩(

 ٢٦٨ نه حار للغایةأإعالن  ) ٢-٩(

 ٢٦٩ والمزیج اإلعالنيالدائرة الذهبیة  ) ٣-٩(

 ٢٧٠ متوسكل لحمایة الطفلإعالن  ) ٤-٩(

 ٢٧٠ سیاحي بالصینإعالن  )٥-٩( 

 ٢٧١ مقالة تیفالعالن تصمیم رائع إل ) ٦-٩(
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۱۷ 
 

 ٢٧١ اكیاإعالن  ) ٧-٩(

 ٢٧٢ وجبة سریعةإعالن  ) ٨-٩(

 ٢٧٢ هاتفإعالن  ) ٩-٩(

 ٢٧٣ وكالةإعالن  ) ١٠-٩(

)۹-۱۱ ( 
 ٢٧٤ ةشروط وكالإعالن 

 ٢٧٤ اإلعالنیة    عن وظائف الوكاالت إعالن  )١٢-٩( 

 ٢٧٦ لمراكز تجاریةإعالن  ) ١٣-٩(

 ٢٧٧ مهور العمالء جإعالن  )١٤-٩( 

 ٢٧٧ الشركات التي تتعامل وكاالت الدعایة واإلعالن ) ١٥-٩(

 ٢٧٨ اإلعالنیة    صورة للمساحة إعالن  )٦٥-٩( 

 ٢٧٨ شركات لوكاالت الدعایة واإلعالنتلجأ الالحاالت التي  ) ١٧-٩(

 ٢٧٩ وكالة طباعةإعالن  ) ١٨-٩(

 ٢٨٠ عالنات وكالة لصناعة اإلإعالن  )١٩-٩( 

 ٢٨٠ وكالة طباعة اللوحات إعالن  )٢٠-٩( 

 ٢٨١ وكالة لطباعة ونركیب الوسائل الدعائیةإعالن  )۹-۲۱(

 ٢٨١ عالنات یبین أهمیة الوكالة لإلإعالن  )٢٢-٩(

 ٢٨٢ معرض دمشق الدوليإعالن  ) ٢٣-٩(

 ٢٨٢ عالنإلوكالة اقلیمیة للدعایة واإعالن  ) ٢٤-٩(

 ٢٨٣ 2Brothersإعالن وكالة  )۹-۲٥(

 ٢٨٤ عالنإلوكالة إعالن  ) ٢٦-٩(

 الفصل العاشر
 ۲۸٥ اإلعالن تحریر  

 ٢٨٦ تصمیمإعالن  ) ١-١٠(

 ٢٨٧ رسالة موجهة للشبابإعالن  ) ٢-١٠(
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۱۸ 
 

 ٢٨٧ للمستقبلإعالن  ) ٣-١٠(

 )۱۰-٤( 
 ٢٨٨ لتوازن السیارةإعالن 

 ٢٨٩ ضرار كثرة الملحأتبین إعالن  ) ٥-١٠(

 ٢٩٠ جارح للصراحةإعالن  ) ٦-١٠(

 ٢٩٠ عمىلرجل المتسول األا ) ٧-١٠(

)۱۰-۸( 
 ٢٩١ سمیك.إعالن هاینز: 

 ٢٩٢ لتأثیر المال والعلم في الحیاةصورة إعالن  )٩-١٠( 

)۱۰-۱۰ ( 
 ٢٩٣ وظیفي خاطئعالن إ

 ٢٩٣ لة خیاطة سینجرابتكاري آلإعالن  ) ١١-١٠(

 ٢٩٤ كوكلإعالن  ) ١٢-١٠(

 ٢٩٤ رحلةإعالن  ) ١٣-١٠(

 )۱۰-۱٤( 
 ٢٩٥ بخاخ سلطة الموسم مع عصیر اللیمون الطازجإعالن 

)۱۰-۱٥ ( 
 ٢٩٦ للطوابع في مكان توقف الحافلة.عالن اإل

 ٢٩٧ كریم وجهإعالن  )١٦-١٠( 

 ٢٩٨ Ikeaللمفروشاتإعالن  ) ١٧-١٠(

 ٢٩٩ درج المعرفة إعالن  ) ١٨-١٠(

)۱۰-۱۹ ( 
بیض وتكتسب ألها بایعلعبوات شراب شفافة مطبوع إعالن 

 اللون من لون العصیر نفسة !
٣٠٠ 

 ٣٠١ دهان إعالن  )٢٠-١٠( 

 ٣٠١ المشط السحري یصلح لجمیع أنواع الشعر )٢١-١٠( 

 ٣٠٢ الثقة إعالن  ) ٢٢-١٠(

 ٣٠٢ ستأسر انتباهكإعالنیة  أذكى لوحات )٢٣-١٠( 

 الفصل الحادي عشر
 ۳۰۳ وٕاخراجه عالن تصمیم اإل  
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 ٣٠٤ تصمیم فیدیوهات إعالن  ) ١-١١(

 ٣٠٥ عالنيإتصمیم برفور إعالن  )٢-١١( 

 ٣٠٥ تصمیم المسودةإعالن  )٣-١١( 

 ٣٠٦ وليأتصمیم إعالن  ) ٤-١١(

مبتكــــــــــــرة عــــــــــــن منــــــــــــتج ٕاعــــــــــــالن ایــــــــــــة و دع فكــــــــــــرة ) ٥-١١(
 لبان یعطیك القوة لتحریك مبنى !أ

٣٠٧ 

 ٣٠٨ تصمیم أهداف الإعالن  ) ٦-١١(

 ٣٠٩ ١٩٣٧بولندي من عام إعالن  )٧-١١( 

 ٣٠٩ ال كتاكیتو شوكإعالن  ) ٨-١١(

 ٣١٠ كراند مولإعالن  ) ٩-١١(

 ٣١١ مجسم للفابیر كالس إعالن  ) ١٠-١١(

)۱۱-۱۱ ( 
 ٣١١ عالنإللوان لأصورة إعالن 

 ٣١٢ عالنإلللدعایة وا رشركة ستانإعالن  ) ١٢-١١(

)۱۱-۱۳ ( 
 ٣١٣ حلیب لالطفالإعالن 

 ٣١٣ موبایلإعالن  ) ١٤-١١(

 ٣١٤ د تي شیرتیلاضغط إعالن    )١٥-١١( 

)۱۱-۱٦ ( 
 ٣١٥ عالناإللتاریخ وسائل صورة إعالن 

 ٣١٦ تواصل مع الزبائنإعالن  ) ١٧-١١(

 
 ٣١٧ بطاقة عمل ختم الشفاهإعالن 

 ٣١٨ لبسة الداخلیة ألللحوامل ولتاریخ اإعالن  ) ١٩-١١(

رونالدو یوقع عقد مدى الحیاة مع  ٥٨٧١٦ عالنإ ) ٢٠-١١(
 نایك

٣١٩ 

میســـــــــــــي ورونالـــــــــــــدو یتســـــــــــــببان بخســـــــــــــائر إعـــــــــــــالن  ) ٢١-١١(
 Adidasو Nikeفادحة لشركتي 

٣٢٠ 
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۲۰ 
 

 ٣٢١ یليلمستر بن وزوجته وابنتة لإعالن  ) ٢٢-١١(

 ٣٢٢ لبسةأإعالن  ) ٢٣-١١(

)۱۱-۲٤ ( 
 جریئة لشامبو ضد القشرة على مالحة طعامإعالن دعایة و

 
٣٢٢ 

 ٣٢٣ بیل كیتسإعالن  ) ٢٥-١١(

 ٣٢٣  يلاخیإعالن  ) ٢٦-١١(

 ٣٢٤ االین دوورز إعالنات جراند مول إعالن  ) ٢٧-١١(

)۱۱-۲۸ ( 
 ٣٢٤ !التدخین یقتل أطفالكإعالن 

)۱۱-۲۹ ( 
 ٣٢٥ مشروب إعالن 

 ٣٢٥ تخفیض الوزنإعالن  )٣٠-١١( 

 ٣٢٦ شركة شحن إعالن   ) ٣١-١١(

)۱۱-۳۲ ( 
 ٣٢٧ المدینة الذكیة بدبي

)۱۱-۳۳ ( 
 ٣٢٨ ال وشوكإعالن 

 ٣٢٩ الفعالعالن خصائص اإل ) ٣٤-١١(

ــــــــــــــاة إعــــــــــــــالن  ) ٣٥-١١( ــــــــــــــبض بالحی ــــــــــــــق تن عالمــــــــــــــات الطری
ــــــــــــــــین فــــــــــــــــي الصــــــــــــــــور  وتلــــــــــــــــتقط النــــــــــــــــاس المطمئن

 بداعیةاإل

٣٢٩ 

 ٣٣٠ كوكا كوالإعالن  ) ٣٦-١١(

 ٣٣٠ حلیبإعالن  ) ٣٧-١١(

 ٣٣١ بیتزاإعالن  ) ٣٨-١١(

 ٣٣٢ على شاحنةإعالن    )٣٩-١١(

 ٣٣٢ كوالو بسكویت بالشإعالن  ) ٤٠-١١(
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 ٣٣٣ مطعم وفندقإعالن  ) ٤١-١١(

 ٣٣٣  adidas إعالن  ) ٤٢-١١(

 ٣٣٤ غزلةإعالن  ) ٤٣-١١(

 ٣٣٤ كل السكریات الزائد أالمتناع عن إعالن  ) ٤٤-١١(

 الفصل الثاني عشر
 ۳۳٥ اإللكتروني  عالن اإل

 

 ٣٣٦ الكترونيإعالن تحضیر  ) ١-١٢(

 ٣٣٧ اإللكتروني  عالن هدف اإل ) ٢-١٢(

)۱۲-۳ ( 
 ٣٣٧ وسائل حوار الكترونيإعالن 

)۱۲-٤ ( 
 ٣٣٩ وسائل الكترونیةإعالن 

)۱۲-٥ ( 
 ٣٤٠ نترنت بالعالماستخدام اال

 ٣٤٠ لعمالء االنترنت صورة عالنإ ) ٦-١٢(

)۱۲-۷ ( 
 ٣٤١ لمكروسوفتإعالن 

)۱۲-۸ ( 
 ٣٤٢ فیس بوكإعالن 

)۱۲-۹ ( 
 ٣٤٣ للعمل بالمواقعإعالن 

 ٣٤٣ وبیلكسإعالن  ) ١٠-١٢(

)۱۲-۱۱ ( 
 ٣٤٤ CNN ،TFn ،RTLإعالن 

 ٣٤٥ AMAZONلموقع إعالن  ) ١٢-١٢(

 ٣٤٥ . AMAZONیل وموقع لدلا )١٣-١٢( 

)۱۲-۱٤ ( 
 ٣٤٦ اإللكتروني  عالن أشكال اإل

 ٣٤٦ بانیرإعالن  ) ١٥-١٢(

 ٣٤٧ شركة تصمیم إعالن  ) ١٦-١٢(

 ٣٤٨ المقاییس الموحدة للبانیر بالرسم البیاني )١٧-١٢( 

 ٣٤٩ موقع تسویق عقاريإعالن  )١٨-١٢(
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 ٣٥١ ر یناالبعن أشكال ومقاسات إعالن  )١٩-١٢(

)۱۲-۲۰ ( 
 ٣٥٣ ةاإللكترونیلعالمات المواقع إعالن 

 ٣٥٤ ر انیالبعن نموذج من تصامیم إعالن  )٢١-١٢(

 ٣٥٤ ء من برایناللشر إعالن  ) ٢٢-١٢(

)۱۲-۲۳ ( 
 ٣٥٦ للعالمة التجاریةإعالن 

)۱۲-۲٤ ( 
 ٣٥٧ لفیس بوكإعالن 

)۱۲-۲٥ ( 
 ٣٥٨ نسخ البیاناتإعالن 

 ٣٥٨ اإللكتروني  ن عالصورة دعامات اإل )٢٦-١٢(

)۱۲-۲۷ ( 
 ٣٥٩ اإللكتروني  البرید إعالن 

)۱۲-۲۸ ( 
 ٣٥٩ مواقع الكترونیةإعالن 

)۱۲-۲۹ ( 
 ٣٦٠ مستعد للعبإعالن 

 )۱۲-۳۰ ( 
ة اإللكترونی���������لتوص���������یل الرس���������ائل إع���������الن ص���������ورة 

 ٣٦٠ الحمالت البریدیة عبر االنترنتو

)۱۲-۳۱ ( 
 ٣٦١ مجموعة نقاشإعالن 

)۱۲-۳۲ ( 
 ٣٦١ لوسائل التواصل االجتماعين إعال

 ٣٦٢ ایمیلإعالن  ) ٣٣-١٢( 

)۱۲-۳٤ ( 
 ٣٦٣ لمحادثةإعالن 

)۱۲-۳٥ ( 
 ٣٦٣ ةاإللكترونیللمواقع إعالن 

)۱۲-۳٦ ( 
 ٣٦٤ للمعلنینإعالن 

)۱۲-۳۷ ( 
 ٣٦٤ بیع بنفسكإعالن 

 ٣٦٥ اإللكتروني  عالن للربح والخسارة لإلإعالن  )٣٨-١٢(

 ٣٦٧ مساحة لتصمیمات إعالن ) ٣٩-١٢(

 ٣٦٧ عجابلمحبي اإلإعالن  ) ٤٠-١٢(
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۲۳ 
 

 ٣٦٨ الردیئة عالناتلإلإعالن  )٤١-١٢(

)۱۲-٤۲ ( 
 ٣٦٩ رونيتلكإتسویق  عالنإ

)۱۲-٤۳ ( 
 ٣٦٩ اإلعالنیة    أھداف الحملة 

)۱۲-٤٤( 
 ٣٧٠ وبیوتیلاعلى إعالن 

 ٣٧١ للمواقع التي استخدامها في التسویق عالنإ ) ٤٥-١٢(

)۱۲-٤٦ ( 
 ٣٧١ عمالأللتسویق اإعالن 

 )۱۲-٤۷( 
 ٣٧٢ اإللكتروني  للبرید إعالن 

 )۱۲-٤۸( 
 ٣٧٣ عبر الهاتف عالنإ

)۱۲-٤۹ ( 
 ٣٧٣ ونسب استخدامها اإلعالنیةللمواقع إعالن 

)۱۲-٥۰ ( 
 ٣٧٤ بناء جمھور مستھدفإعالن 

)۱۲-٥۱ ( 
 ٣٧٦ عبر محركات البحثإعالن 

)۱۲-٥۲ ( 
 ٣٧٧ ختیارابدأ باالإعالن 

 ٣٧٧ اون الینإعالن  )٥٣-١٢(

)۱۲-٥٤( 
 ٣٧٨ ةاإللكترونیللعالمات التجاریة إعالن 

 )۱۲-٥٥( 
 ٣٧٩ لحركة المواقع عالنإ

)۱۲-٥٦ ( 
 ٣٨٠ اإللكتروني  التسویق  خدمات عالنإ

)۱۲-٥۷ ( 
 ٣٨٢ الكتروني مثیرإعالن 

)۱۲-٥۸ ( 
 ٣٨٢ واتس ابإعالن 

)۱۲-٥۹ ( 
 ٣٨٤ ترونیةمساعدة الكإعالن 

 ٣٨٥ على اون الینعالنات لوسائل اإلإعالن    )٦٠-١٢(

)۱۲-٦۱ ( 
 ٣٨٥ Google Adwordsإعالن 

 ٣٨٦ اإللكتروني  للبرید إعالن  )٦٢-١٢(
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۲٤ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ثانیاً: فھرس الجدول
 

رقم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

 ٣٥ ة في المزیج الترویجيخصائص العناصر الرئیس )١(

 ٣٩ مهارات العامة والخاصة للمرسلال )٢(

 ٤٢ المهارات العامة والخاصة للمستقبل ) ٣(

 ٦٧ الوسائل المستخدمة في الحملة الدعائیة ) ٤(

 ٧٥ الفرق بین الدعایة واإلعالن )٥(

 ٧٦ اإلعالم الفرق بین الدعایة و  )٦(

 ٨١ الفروق بین العالقات العامة والدعایة )٧(

 ٢٣٨ اإلعالن فاعلیة مقاییس  ) ٨(

 ٢٦٣ عالنإلالبحوث المرتبطة با )٩(

 ٣٤٨ )IABالمقاییس الموحدة للبانیر حسب تصنیف ( )١٠(
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 الشركةضمن أنشطة التجاري عالن واإل الفصل األول : موقع الدعایة
 

 
 
 
 
 
 
 

التسویق والمزیج   -أوًال 
 التسویقي

 
مفهوم الترویج وعناصر   -ثانیا

 المزیج الترویجي
 

ة ا : خصائص العناصر الرئیسثالث
 وأهدفه في المزیج الترویجي

 
في  عالنالدعایة واإل -رابعًا 

 االتصال التسویقي
 

 
 
 
 

 
 
 

ســــــــحریة تحقــــــــق  عصــــــــاً لــــــــیس التــــــــرویج  
 في السوق للشركاتالنجاح والتفوق 

 واالعالن الدعایة
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۲٦ 
 

 
االتصــــــــــاالت ضــــــــــمن أنشــــــــــطة التجــــــــــاري عــــــــــالن الفصــــــــــل األول : موقــــــــــع  الدعایــــــــــة  واإل

 . الشركةفي التسویقیة 
 

 :المزیج التسویقي التسویق و   -أوًال 
ویق بتطــــــــــــورات كبیـــــــــــرة وجوهریــــــــــــة خــــــــــــالل القــــــــــــرن المنصــــــــــــرم وذلــــــــــــك مفهــــــــــــوم التســــــــــــ لقـــــــــــد مــــــــــــرَ -

ـــــــــــة،  ـــــــــــة والدولی ـــــــــــي مـــــــــــرت بهـــــــــــا االقتصـــــــــــادیات المحلی ـــــــــــالتوازي مـــــــــــع التطـــــــــــورات االقتصـــــــــــادیة الت ب
ـــــــــى مـــــــــا  ـــــــــالمفهوم الحـــــــــدیث للتســـــــــویق یعـــــــــّرفوصـــــــــوًال إل ـــــــــث ، ب ـــــــــد حی مجموعـــــــــة مـــــــــن یمكـــــــــن تحدی

 التسویق في وقتنا المعاصر:علیها   التي یقوم األساسیة  الركائز 
تعتمــــــــــــــد النقطـــــــــــــــة الجوهریـــــــــــــــة للمفهـــــــــــــــوم -

ــــــــــــــار أن  ــــــــــــــى اعتب الحــــــــــــــدیث للتســــــــــــــویق عل
ـــــــل هـــــــو نقطـــــــة البدایـــــــة وهـــــــو منتهـــــــى  العمی

 الغایة من النشاط التسویقي.

 
 عن أهمیة التسویقإعالن ) ١-١الشكل (

ــــــــــــراد - ــــــــــــع عناصــــــــــــر وأف ــــــــــــف مــــــــــــواقعهم  الشــــــــــــركةإن التســــــــــــویق هــــــــــــو مســــــــــــؤولیة جمی ــــــــــــى مختل عل
 ة العمیل.الجمیع مجندین في خدم ُیعدّ بحیث 

ـــــــــــــاً  –إن التســـــــــــــویق ال یجـــــــــــــوز قصـــــــــــــره - ـــــــــــــع  – كمـــــــــــــا هـــــــــــــو متعـــــــــــــارف خطئ ـــــــــــــى وظیفـــــــــــــة البی عل
ــــــــــــات هــــــــــــو( إشــــــــــــباع الحتیاجــــــــــــات  وٕاَنمــــــــــــاعــــــــــــالن واإل ــــــــــــل )ورغب بــــــــــــالمعنى الواســــــــــــع لهــــــــــــذه  العمی

ومتطلبــــــــــــــات  ورغبــــــــــــــاتالعبــــــــــــــارة. بمعنــــــــــــــى أن رجــــــــــــــال التســــــــــــــویق یتعرفــــــــــــــون علــــــــــــــى احتیاجــــــــــــــات 
 ).۱٦، ص  ۲۰۰۱األزھري(تسویقي.المزیج البرنامج العمالء ویراعونها في وضع 

 وٕاَنمـــــــــــاإن موضـــــــــــوع التســـــــــــویق ال یجـــــــــــوز قصـــــــــــره علـــــــــــى المنتجـــــــــــات مـــــــــــن الســـــــــــلع والخـــــــــــدمات، -
لــــــــــدى المشــــــــــتري ورغبــــــــــة المنــــــــــتج موضــــــــــوع التســــــــــویق هــــــــــو أي شــــــــــيء یمكــــــــــن أن ُیشــــــــــبع حاجــــــــــة 

أو المتلقــــــــــــي. ولــــــــــــذلك فــــــــــــإن التســــــــــــویق یخــــــــــــص كــــــــــــل شــــــــــــيء ابتــــــــــــداًء مــــــــــــن الســــــــــــلع والخــــــــــــدمات 
فإننــــــــــا نلمــــــــــس ظهــــــــــور كتابــــــــــات تتوجــــــــــه  . ولــــــــــذلكالشــــــــــركاتاألفــــــــــراد و المادیــــــــــة وحتــــــــــى األفكــــــــــار و 

ـــــــــل تســـــــــویق الخـــــــــدمات، تســـــــــویق األفكـــــــــار، تســـــــــویق األشـــــــــخاص  ـــــــــل هـــــــــذه المواضـــــــــیع مث نحـــــــــو مث
 لخ....إ،تسویق الشركات تسویق األماكن
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۲۷ 
 

ات المـــــــــــــؤتمر  عـــــــــــــاليظهـــــــــــــر مفهـــــــــــــوم المـــــــــــــزیج التســـــــــــــویقي فـــــــــــــي الحقیقـــــــــــــة ألول مـــــــــــــرة ضـــــــــــــمن ف
ــــــــــــة ــــــــــــة التســــــــــــویق األمیریكی ــــــــــــر ١٩٤٩عــــــــــــام  الخــــــــــــاص بهیئ ــــــــــــد صــــــــــــرح الخبی عــــــــــــام  Bartels. وق

ـــــــــــاخ الـــــــــــذي یقـــــــــــوم بمـــــــــــزج مختلـــــــــــف المكونـــــــــــات." و  ١٩٦٣ ـــــــــــائًال: "المســـــــــــوق یشـــــــــــبه الطّب  ُیعـــــــــــدّ ق
الكنــــــــــــــــــدي الجنســــــــــــــــــیة هــــــــــــــــــو أول مــــــــــــــــــن اقتــــــــــــــــــرح مصــــــــــــــــــطلح  Jerome.McCarthyاألســــــــــــــــــتاذ 

 : 4Psأو ما یسمى بالمزیج  Pالمفردات األربع التي تبدأ بحرف 
 Productالمنتج  •
 priceالسعر  •
 placeالمكان  •
 . promotionالترویج  •

 
المــــــــزیج التســــــــویقي  یعــــــــّرفعلیــــــــه  بنــــــــاءً 

ــــــــــــه مجموعــــــــــــة  ــــــــــــابیر : بأن بأبســــــــــــط التع
ـــــــل  ـــــــتحكم بهـــــــا مـــــــن قب ـــــــة لل ـــــــرات قابل متغی

ــــــــــــي  الشــــــــــــركة ــــــــــــأثیر ف واســــــــــــتخدامها للت
 المستهلكین .

  

 التسویق المزیجعن إعالن ) ٢-١الشكل (
ـــــــــى تقســـــــــیم المـــــــــزیج التســـــــــو البحـــــــــوث الخاصـــــــــة بالتســـــــــویق إتـــــــــذهب معظـــــــــم الدراســـــــــات و  ـــــــــى ل یقي إل

 : اآلتي  أربعة مكونات وهي ك
قریــــــــــــــــر األشــــــــــــــــكال تهـــــــــــــــي نــــــــــــــــوع المنــــــــــــــــتج المطلـــــــــــــــوب ، بالمنتجــــــــــــــــات : و  اســـــــــــــــتراتیجبة  -١

المختلفــــــــــة للســـــــــــلعة و حاجــــــــــة الســـــــــــوق ، و سیاســــــــــة التعبئـــــــــــة و التغلیــــــــــف ، و سیاســـــــــــة تمیـــــــــــز 
ــــــــــــى العالمــــــــــــة التجاریــــــــــــة ، و سیاســــــــــــة تطــــــــــــویر ا ــــــــــــتج الســــــــــــلعة مــــــــــــن خــــــــــــالل التركیــــــــــــز عل لمن

 بهدف إشباع الرغبات .
یحقــــــــــق الفائــــــــــدة المرجــــــــــوة بحیـــــــــــث  یقصــــــــــد بــــــــــه الســـــــــــعر الــــــــــذيالتســــــــــعیر : و  اســــــــــتراتیجبة -٢
ــــــــــاع ی ــــــــــى اإلقن ــــــــــدخول و القــــــــــدرة عل أخــــــــــذ سیاســــــــــة التســــــــــعیر وضــــــــــع الســــــــــوق و المنافســــــــــة و ال

 والجودة و الظروف االقتصادیة العامة 
ـــــــــــــــع ) : و یقصـــــــــــــــد بهـــــــــــــــ اســـــــــــــــتراتیجبة -٣ ـــــــــــــــع الزمـــــــــــــــان و المكـــــــــــــــان ( التوزی ا أمـــــــــــــــاكن التوزی

 –المســـــــــــتخدمة فـــــــــــي تصـــــــــــریف المنـــــــــــتج و یـــــــــــتم ذلـــــــــــك وفـــــــــــق اعتبـــــــــــارات مثـــــــــــل المواصـــــــــــالت 
 الوضع الجغرافي و السیاسي و غیرها .
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۲۸ 
 

تـــــــــــأثیر أحـــــــــــداث التـــــــــــرویج : و یقصــــــــــد بهـــــــــــا الجهـــــــــــود التــــــــــي تبـــــــــــذل بفــــــــــرض  اســــــــــتراتیجبة -٤
 زیادة البیع .أجل  معین في سلوك المستهلك من

 المزیج التسویقي ومكوناتها.  راتیجبةاستویظهر الشكل الالحق عناصر 

 
 

 المزیج التسویقي استراتیجبةعناصر ) ٣-١الشكل (
 ٤٦، ص  ٢٠٠٥، الدار الجامعیة، عالن المصدر: الصحن. محمد فرید، اإل

 
 الســـــــــــتراتیجیة التـــــــــــرویج ) ا -التوزیـــــــــــع  -الســـــــــــعر –(المنـــــــــــتج هـــــــــــذه العناصـــــــــــر األربعـــــــــــة  عـــــــــــدّ تُ  إذًا 

نجـــــــــاح علیـــــــــه مـــــــــا الـــــــــذي یتوقـــــــــف  لكـــــــــنالحركـــــــــة التســـــــــویقیة ، و  علیـــــــــهالـــــــــذي تـــــــــدور األساســـــــــیة  
كیــــــــــف نســــــــــتطیع القــــــــــول إن التســــــــــویق هــــــــــو النشــــــــــاط الرئیســــــــــي وبمعنــــــــــى آخر الحركــــــــــة التســــــــــویقیة ،

 لیس إال أنشطة خدمیة ؟ الشركةفي منظمات األعمال وما عداه من وظائف 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 
 

 



۲۹ 
 

 ن الحركـــــــــــــة التســـــــــــــویقیة تتوقـــــــــــــف أوالً إالحقیقـــــــــــــة 
ــــــــــراً  ــــــــــى العمــــــــــالء وأخی ــــــــــ،  عل ــــــــــذا ن رى أن كــــــــــل ل

مــــــــــات علــــــــــى ارات البــــــــــد وأن تصــــــــــدر عــــــــــن تاإلد
ألن ركة الشــــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــدادات إدارة التســــــــــــــــــــــویق باو 

 الكلمة النهائیة هي إلى سوق العمیل .
والبــــــــــد أن نشــــــــــیر إلــــــــــى حقیقــــــــــة مهمــــــــــة مفادهــــــــــا 
أن جمیـــــــــــــــــع الجهـــــــــــــــــود التســـــــــــــــــویقیة یجـــــــــــــــــب أن 

ــــــــــذي تتكامــــــــــل فیمــــــــــا بینهــــــــــا. فــــــــــالمن تج الجیــــــــــد ال
ر الشــــــــرائیة فــــــــي الســــــــع يیفــــــــوق قــــــــدرات المشــــــــتر 

یصــــــــــعب بیعـــــــــــه ، والمنـــــــــــتج المتمیـــــــــــز الـــــــــــذي ال 
یــــــــتم توزیعـــــــــه فـــــــــي الوقـــــــــت والمكـــــــــان المناســـــــــبین 
ال یــــــــــــــــرى النــــــــــــــــور ألن منافعــــــــــــــــه أصــــــــــــــــبحت ال 

  . المشتري تناسب 

 التسویق جهودعن إعالن ) ٤-١الشكل (
 

 الشــــــــــركةوال یقــــــــــف األمــــــــــر عنــــــــــد هــــــــــذا الحــــــــــد فالعمــــــــــل التســــــــــویقي ال یــــــــــتم بمعــــــــــزل عــــــــــن أنشــــــــــطة 
اإلنتـــــــــــــاج والتمویـــــــــــــل ، واألفـــــــــــــراد ، والشـــــــــــــراء ، والبحـــــــــــــوث والتطـــــــــــــویر  األخـــــــــــــرى، بـــــــــــــل إن إدارات

ال تســــــــــتطیع إدارة التســــــــــویق بالتــــــــــالي یــــــــــؤثر ویتــــــــــأثر ، و و كــــــــــل یعمــــــــــل یــــــــــدًا بیــــــــــد مــــــــــع التســــــــــویق ، 
 .تكاملت جهود تلك اإلدارات مجتمعة معها  إذًا أن تحقق الكفاءة إال 

 
ـــــــــة  ود یعنـــــــــى وجـــــــــود مجموعـــــــــة مـــــــــن العالقـــــــــاتفـــــــــإن تكامـــــــــل الجهـــــــــ بالتـــــــــاليو  االعتمادیـــــــــة والتبادلی

 .الشركة) وبین باقي اإلدارات في رة التسویق ( بمكوناتها المختلفةبین إدا
 

 المزیج الترویجي وعناصرالترویج مفهوم  -ثانیاً 
 

أمـــــــــام تقـــــــــدم تكنولـــــــــوجي یتـــــــــیح لـــــــــه الحصـــــــــول علـــــــــى  كـــــــــم كبیـــــــــر مـــــــــن الیـــــــــوم  المســـــــــتهلكأصـــــــــبح 
ان لـــــــــــه التمییـــــــــــز بـــــــــــین الزیـــــــــــف ة یتیحـــــــــــعلـــــــــــى مســـــــــــتوى مـــــــــــن الـــــــــــوعي و الدرایـــــــــــو المعلومـــــــــــات ، 

 الحقیقة. و 
 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 



۳۰ 
 

 Promotional.Mixلـــــــــــذلك فـــــــــــإن الرســـــــــــائل الصـــــــــــادرة عـــــــــــن معظـــــــــــم أنـــــــــــواع المـــــــــــزیج الترویجـــــــــــي 
ـــــــة الثقـــــــة مـــــــن قبـــــــل نســـــــبة كبیـــــــرة مـــــــن العمـــــــالء، مثـــــــل الرســـــــائل الصـــــــادرة  قـــــــد تالقـــــــي التشـــــــكیك وقل

، Direct.Marketing، التســـــــــــــــــــویق المباشـــــــــــــــــــر Advertisingعـــــــــــــــــــالن عـــــــــــــــــــن كـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن اإل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا التســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویق ،تنشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیط المبیعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات Interactive.Marketing على التف

Sales.Promotion البیـــــــــــــــــــــــــــــــع الشخصـــــــــــــــــــــــــــــــي ،Personal.selling . اآلتـــــــــــــــــــــــــــــــي  والشـــــــــــــــــــــــــــــــكل 
 .طار التسویقإیبین موقع الترویج داخل 

 
 

 

 

 
 
 

 
 . الشركةداخل إطار التسویق في  ي)  موقع عناصر المزیج الترویـج ٥-١الشكلَّ (

ـــــــــــــالق و ر : المصـــــــــــــد ـــــــــــــبشـــــــــــــیر الع ـــــــــــــة  يعل ـــــــــــــرویج واإلرباعی التجـــــــــــــاري ، دار عـــــــــــــالن ، الت
 ١٠م ص٢٠٠٢ازردي للنشر والتوزیع ، عمان ، یلا
 
ــــــــــه یُ  ــــــــــى أن ــــــــــرویج عل ــــــــــى الت ــــــــــي تقــــــــــوم بإمــــــــــداد المســــــــــتهلك  أحــــــــــدنظــــــــــر إل األنشــــــــــطة التســــــــــویقیة الت

واألســـــــــــعار والخـــــــــــدمات المقدمـــــــــــة  منتجـــــــــــاتوال الشـــــــــــركةاألخیـــــــــــر أو المســـــــــــتخدم بمعلومـــــــــــات عـــــــــــن 
ـــــــــــــك بهـــــــــــــدف التـــــــــــــأثیر فـــــــــــــي ســـــــــــــلوك رهـــــــــــــا ،وغی المســـــــــــــتهلك وتوجیهـــــــــــــه وتحســـــــــــــین الصـــــــــــــورة  وذل

 .التي تقدمها والمنتجاتالشركة وخلق والء المستهلك نحو  للشركةالذهنیة 
 

تنـــــــــازع العدیـــــــــد مـــــــــن مفكـــــــــري التســـــــــویق فـــــــــي وجـــــــــود تعریـــــــــف محـــــــــدد للتـــــــــرویج . فمـــــــــنهم مـــــــــن ی
ــــــــــه  ــــــــــى أن ــــــــــرویج عل ــــــــــدیم أو عــــــــــرض لموضــــــــــوع أو مجموعــــــــــة مــــــــــن : عــــــــــرف الت المواضــــــــــیع تق

ر، فــــــــــي لــــــــــذلك الجمهــــــــــو  راءتبســــــــــیط أو تغییــــــــــر المواقــــــــــف واآلأجــــــــــل  واألفكــــــــــار للجمهــــــــــور مــــــــــن

 األهداف و املوارد 

إســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرتاتيجية 
  

 سرتاتيجية الرتويج ا

 قياملزيـــج التسويـــــ

 التوزيـع  السعــر  املنتج

ـــــــــــــــــــــــــــــع  البيـ
 السخصي 

ترويج  اإلعـالن
 المبيعات 

 الدعاية 
 و النشـر 

العالقات 
 العامة 

 المزيـــــج الترويــــــجـــي

 املستهلكـون

 املستقبلــون 
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۳۱ 
 

یــــــــــــرى آخــــــــــــرون أن التــــــــــــرویج یتضــــــــــــمن "عملیــــــــــــة إجــــــــــــراء االتصــــــــــــاالت مــــــــــــع الســــــــــــوق حــــــــــــین 
 المستهدف بخصوص المنتج ، المكان (قنوات التوزیع) ، سعر المنتجات ".

 و یمكن إیضاح عدد من هذه التعاریف:   
التـــــــــــرویج : هـــــــــــو النشـــــــــــاط الـــــــــــذي یـــــــــــتم ضـــــــــــمن  ) kotlerر ( كـــــــــــوتلتعریـــــــــــف  •

ـــــــــــة اتصـــــــــــال إقنـــــــــــاعي .   ٢٠٠٤الصـــــــــــمیدي(إطـــــــــــار الجهـــــــــــد التســـــــــــویقي ویتضـــــــــــمن عملی

 ).٢٦٠. ص 
ـــــــــــــــــل ) stanlyســـــــــــــــــتانلي (  شـــــــــــــــــارأ • ـــــــــــــــــرویج هـــــــــــــــــو نق أن الغـــــــــــــــــرض مـــــــــــــــــن الت

ــــــــــاعي مصــــــــــمم وموجهــــــــــه  المعلومــــــــــات عــــــــــن ســــــــــلعة أو خدمــــــــــة أو أفكــــــــــار بأســــــــــلوب إقن
ـــــــأثیر علـــــــى ذهـــــــن العمیـــــــل بمـــــــا یقـــــــ ـــــــي النهایـــــــة للت ـــــــى وده ف تصـــــــرف ســـــــلوكي باتجـــــــاه  إل

ـــــــــي العـــــــــادة  ـــــــــه ف ـــــــــر عن ـــــــــذي یعب ـــــــــروج لهـــــــــا ، وال ـــــــــي ی الســـــــــلعة أو الخدمـــــــــة أو الفكـــــــــرة الت
 )١٢٤. ص٢٠٠٢أبو علفة(بالسلوك الشرائي. 

ــــــــــــــري یبــــــــــــــین  بینمــــــــــــــا •  والتنســــــــــــــیق لالتصــــــــــــــال نشــــــــــــــاط التــــــــــــــرویج أن(Henry)هن
 )Henry1990 .p.92( المستهدفة. األسواق و  الشركة بین التسویقي

ــــــــــــــ • ــــــــــــــد ّع ــــــــــــــرف (و ق ــــــــــــــه نشــــــــــــــاط یقــــــــــــــوم  ١٨ص ٢٠١٤  يعل ــــــــــــــى أن )أیضــــــــــــــًا عل
هــــــــــــم بقبــــــــــــول علــــــــــــى و حــــــــــــثهم و التــــــــــــأثیر  الشــــــــــــركاتبــــــــــــإبالغ أو تــــــــــــذكیر األفــــــــــــراد أو 

 السلعة او الخدمة ثم البحث عنها إما إلعادة بیعها أو استخدامها .
رویج علـــى أنـــه أداة رف التـــفقـــد ّعـــ (JHA S. , 2011, p. 218) أمـــا •

ل الزبــــــــــــــائن یـــــــــــــیـــــــــــــاس، إقنـــــــــــــاع و تحو قإخبـــــــــــــار،  األهـــــــــــــداف لتحقیـــــــــــــق العدیـــــــــــــد مـــــــــــــن 
 المحتملین إلى زبائن حقیقین. 

رفـــــــــــه راشـــــــــــمان بأنـــــــــــه : نشـــــــــــاط االتصـــــــــــال التســـــــــــویقي الـــــــــــذي یهـــــــــــدف وأخیـــــــــــرًا عّ  •
ـــــــــى إبـــــــــالغ األفـــــــــراد أو  ـــــــــى أو تـــــــــذكیرهم لحـــــــــثهم والتـــــــــأثیر  الشـــــــــركاتإل هـــــــــم لقبـــــــــول عل
ــــــــــــــالســــــــــــــلعة أو الخدمــــــــــــــة أو  ا إلعــــــــــــــادة بیعهــــــــــــــا أو الفكــــــــــــــرة ثــــــــــــــم البحــــــــــــــث عنهــــــــــــــا إّم

 الستخدامها مرة أخرى.
 

أوًال وقبـــــــــــل كـــــــــــل شـــــــــــيء عملیـــــــــــة اتصـــــــــــال؛ وســـــــــــواًء كانـــــــــــت الرســـــــــــالة یمثـــــــــــل التـــــــــــرویج  إن نقـــــــــــول
Message كــــــــــل مــــــــــا یــــــــــراد بهــــــــــا جمیعــــــــــًا هــــــــــو و مــــــــــًا أو إقناعــــــــــًا، یعلأو صــــــــــورًا مرئیــــــــــة، ت اً كلماتــــــــــ
ة ونقــــــــــــل المعرفــــــــــــة وجعلهــــــــــــا معلومــــــــــــة عملیــــــــــــة االتصــــــــــــال تعنــــــــــــي المشـــــــــــارككمــــــــــــا أن االتصـــــــــــال .

 .ومكشوفة للعیان واآلخرین
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۳۲ 
 

ـــــــــــــدور نســـــــــــــتخلص مـــــــــــــن التعـــــــــــــاریف الســـــــــــــابقة أن  ـــــــــــــرویج األساســـــــــــــي  ال یتمثـــــــــــــل  Promotionللت
فـــــــــــي خدمـــــــــــة النشـــــــــــاط التســـــــــــویقي، وذلـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــالل تعریـــــــــــف وٕاقنـــــــــــاع الشـــــــــــریحة المســـــــــــتهدفة 

 هم. على بخصائص المنتجات، وٕادراك المنافع العائدة 
 Philipویق الــــــــدولي یقــــــــول أســــــــتاذ التســــــــ

Kotler   أن الشـــــــائع اآلن لألســـــــف الشـــــــدید
. ســــــــواه ال غیــــــــرو هــــــــو التوجــــــــه نحــــــــو التــــــــرویج 

 عالنــــــــــــــــــــــات اإلفنــــــــــــــــــــــرى كثــــــــــــــــــــــرة الــــــــــــــــــــــدعایات و 
نظـــــــــر إلـــــــــى المحاولـــــــــة تصـــــــــریف المنـــــــــتج دون و 

 . ة للعمالءیعلالرغبات الفاالحتیاجات و 
  

 لفلیب كوتلرإعالن ) ٦-١الشكل (
 

ــــــــف مختصــــــــر : ی ــــــــالترویج وبتعری ــــــــتج ف ــــــــا المن ــــــــي یجریه شــــــــكل مجموعــــــــة االتصــــــــاالت الت
ــــــــــــالعمالء ــــــــــــرض تعــــــــــــریفهم  ب ــــــــــــاعهم   Informالمــــــــــــرتقبین بغ بالســــــــــــلع  Persuadeوٕاقن

 وٕاغرائهم لشرائها. األسواق والخدمات المطروحة في 
 

 وطبقًا لهذا المفهوم ، تتحدد أهمیة الترویج فیما یلي : 
أهـــــــــــداف المبیعـــــــــــات  عناصـــــــــــر المـــــــــــزیج التســـــــــــویقي، الـــــــــــالزم لتحقیـــــــــــق أحـــــــــــدالتـــــــــــرویج  .١

 .  للشركة   ح اربواأل
التـــــــــــرویج عملیـــــــــــة اتصـــــــــــال یـــــــــــتم مـــــــــــن خاللهـــــــــــا إمـــــــــــداد المســـــــــــتهلك بمعلومـــــــــــات عـــــــــــن  .٢

 ومنتجاتها . الشركة
التــــــــــــــرویج ال یقتصــــــــــــــر علــــــــــــــى إمــــــــــــــداد المســــــــــــــتهلك بالمعلومــــــــــــــات، ولكــــــــــــــن یتضــــــــــــــمن  .٣

 معرفة رد فعل المستهلك تجاه المعلومات المقدمة .
ــــــــــى  تســــــــــاعد المعلومــــــــــات المقدمــــــــــة للمســــــــــتهلك .٤ مــــــــــن خــــــــــالل االتصــــــــــال الترویجــــــــــي عل

التـــــــــأثیر فــــــــــي ســــــــــلوك المســـــــــتهلك وتوجیهــــــــــه بمــــــــــا یتمشــــــــــى مـــــــــع إشــــــــــباع رغباتــــــــــه ویحقــــــــــق 
 . الشركة   أهداف 

ــــــــــة  .٥ ــــــــــي تحســــــــــین الصــــــــــورة الذهنی ــــــــــرویج ف ــــــــــق  للشــــــــــركةیســــــــــاهم الت ــــــــــي الســــــــــوق ، وخل ف
 في األجل الطویل . الشركةالعمالء نحو  ءوال
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۳۳ 
 

التســـــــــویقیة  األهـــــــــدافلخدمـــــــــة وتحقیـــــــــق  يرویجـــــــــوانطالقـــــــــًا مـــــــــن هـــــــــذا المفهـــــــــوم یعمـــــــــل النشـــــــــاط الت
، وبهــــــــــذا ظهــــــــــرت أهمیــــــــــة اســــــــــتخدام العدیــــــــــد مــــــــــن عناصــــــــــر المــــــــــزیج الترویجــــــــــي والتــــــــــي للشــــــــــركة 

لكـــــــــل عنصـــــــــر منهـــــــــا دور مســـــــــتقل عـــــــــن اآلخـــــــــر، بإنجـــــــــاز األنشـــــــــطة المناطـــــــــة بـــــــــه وذلـــــــــك فــــــــــي 
ـــــــــــة النســـــــــــبیة  ـــــــــــة األهمی ـــــــــــة، ومعرف ـــــــــــة المختلف ـــــــــــین األنشـــــــــــطة الترویجی ظـــــــــــل التنســـــــــــیق المتكامـــــــــــل ب

 اإلدارة مــــــــــــــــر ضــــــــــــــــروري یجــــــــــــــــب علــــــــــــــــى األ Promotion.Mixصــــــــــــــــر المــــــــــــــــزیج الترویجــــــــــــــــي لعنا
ــــــــــــي  ــــــــــــي أدوار عناصــــــــــــر المــــــــــــزیج الترویجــــــــــــي الت ــــــــــــة ف التســــــــــــویقیة إدراكــــــــــــه للحــــــــــــد مــــــــــــن االزدواجی

 مالءمة التكلفة والناتج. األهداف المطلوبة و تسعي لتحقیق 
 

مجموعـــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــن األدوات المختـــــــــــــــــــــارة  PromotionMixیتضـــــــــــــــــــــمن المـــــــــــــــــــــزیج الترویجـــــــــــــــــــــي 
 أن مفهــــــــــــــــوم المــــــــــــــــزیج الّ إســــــــــــــــتخدمة لتحقیــــــــــــــــق أهــــــــــــــــداف الشــــــــــــــــركة الترویجیــــــــــــــــة المحــــــــــــــــددة . والم

خــــــــــــرى ولیصــــــــــــبح بعــــــــــــد ذلــــــــــــك االتصــــــــــــاالت أجــــــــــــي قــــــــــــد توســــــــــــع لیشــــــــــــمل أدوات ترویجیــــــــــــة التروی
 .التسویقیة المتكاملة

 من مجموعة من العناصر هي :  يیتكون المزیج الترویج
 البیع الشخصي • Advertisingعالن اإل •

• Personal selling 

 ترویج المبیعات • publicityالدعایة ( النشر ) •
• Sales Promotion 

 Publicالعالقــــــــات العامــــــــة. •
Relations 

 Direct Marketingالتسویق المباشر 

ــــــــــــــــین الشــــــــــــــــركة وجمهورهــــــــــــــــا.  إذًا  ــــــــــــــــرویج جمیــــــــــــــــع أشــــــــــــــــكال االتصــــــــــــــــاالت فیمــــــــــــــــا ب ــــــــــــــــي الت یعن
 : فاالتصاالت هي التي تضمن فهمًا بین الشركة وجمهـورها للوصـول إلى

 شراء مناسب . تأمین  )١
 .تحقیق ثقة بعیدة األمد في الشركة أو منتجها أو خدمتها )٢

، إال أن هـــــــــــــــــذا ال Promotion.Mixورغـــــــــــــــــم أهمیـــــــــــــــــة جمیـــــــــــــــــع عناصـــــــــــــــــر المـــــــــــــــــزیج الترویجـــــــــــــــــي
یعنــــــــى ضـــــــــرورة اســـــــــتخدام جمیـــــــــع هــــــــذه العناصـــــــــر فـــــــــي جمیـــــــــع الحــــــــاالت ولجمیـــــــــع أنـــــــــواع الســـــــــلع 

 ، منها : یبینها الشكل اآلتي حیث یتوقف تحدید األنسب على عدة عواملاألسواق،و 
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۳٤ 
 

 
 تحدید المزیج الترویجي  )  عوامل ٧-١الشكلَّ (

: حیــــــــــــث یكــــــــــــون للبیــــــــــــع الشخصــــــــــــي أهمیــــــــــــة عنــــــــــــد التــــــــــــرویج للســــــــــــلع  منــــــــــــتجنــــــــــــوع ال .١
ـــــــــع ومـــــــــا بعـــــــــده . أمـــــــــا  ـــــــــل البی ـــــــــة واحتیاجهـــــــــا لخـــــــــدمات مـــــــــا قب الصـــــــــناعیة نتیجـــــــــة لطبیعتهـــــــــا الفنی

ــــــــــة الســــــــــلع المیســــــــــرة وســــــــــلع التســــــــــوق، فیفضــــــــــل االع ــــــــــي حال أســــــــــالیب و عــــــــــالن تمــــــــــاد علــــــــــى اإلف
 . تنشیط المبیعات، وذلك النتشار توزیعها جغرافیاً 

عنـــــــــد تقـــــــــدیم أهمیـــــــــة كبیـــــــــرة عـــــــــالن : یكـــــــــون للبیـــــــــع الشخصـــــــــي واإل منـــــــــتجدورة حیـــــــــاة ال .٢
ـــــــــتج ـــــــــة النمـــــــــو فیفضــــــــــل االعتمـــــــــاد  المن ـــــــــي مرحل ـــــــــل بالشـــــــــراء. أمـــــــــا ف ـــــــــاع العمی ـــــــــى الســـــــــوق إلقن إل

 الشـــــــــــــركة   تســـــــــــــتخدم  منـــــــــــــتجلنضـــــــــــــوج لللمواجهـــــــــــــة المنافســـــــــــــة، وفـــــــــــــى حالـــــــــــــة اعـــــــــــــالن علـــــــــــــى اإل
، وأخیـــــــــــــرًا تظهـــــــــــــر مرحلـــــــــــــة  الحـــــــــــــاليتنشـــــــــــــیط المبیعـــــــــــــات للحفـــــــــــــاظ علـــــــــــــى وضـــــــــــــعها أســـــــــــــالیب 

كتقــــــــــــــدیم الهــــــــــــــدایا المجانیــــــــــــــة  االنحــــــــــــــدار ویحتــــــــــــــاج األمــــــــــــــر إلــــــــــــــى تنشــــــــــــــیط المبیعــــــــــــــات أیضــــــــــــــاً 
 وتخفیض األسعار للتخلص من المخزون الراكد لألصناف المختلفة من السلع .

العتمـــــــــــاد علـــــــــــى البیـــــــــــع الشخصـــــــــــي للتـــــــــــرویج عـــــــــــن : یفضـــــــــــل ا خصـــــــــــائص الســـــــــــوق .٣
فــــــــــي منطقــــــــــة جغرافیــــــــــة محـــــــــــددة ، أمــــــــــا فــــــــــي حالــــــــــة توزیـــــــــــع  كــــــــــان الســــــــــوق مركـــــــــــزاً  إذامنــــــــــتج ال
ــــــــــى اإل منــــــــــتجال وتنشــــــــــیط عــــــــــالن فــــــــــي عــــــــــدة منــــــــــاطق جغرافیــــــــــة متباعــــــــــدة فیفضــــــــــل االعتمــــــــــاد عل

 المبیعات . 
 إذا إلـــــــــــى اســـــــــــتخدام أســـــــــــلوب البیـــــــــــع الشخصـــــــــــي  الشـــــــــــركة: تمیـــــــــــل  میزانیـــــــــــة التـــــــــــرویج  .٤

ــــــــــرة ، فیفضــــــــــل  ــــــــــة كبی ــــــــــة كــــــــــون هــــــــــذه المیزانی ــــــــــة محــــــــــدودة . أمــــــــــا فــــــــــي حال ــــــــــت هــــــــــذه المیزانی كان
 وتنشیط المبیعات . عالن اإلأسالیب االعتماد على 

تحدید  عوامل
المزیج 

الترویجي 
 األنسب 

نوع  -۱
   المنتج

دورة  -۲
حیاة 
   المنتج

۳-  
خصائص 

   السوق

٤-  
میزانیة 
   الترویج
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 فه اوأهد ة في المزیج الترویجيخصائص العناصر الرئیس:  ثالثاً 

العلمیــــــــــــة ســــــــــــالیب اســــــــــــتخدام األ الشــــــــــــركاتالتــــــــــــرویج فــــــــــــي نجــــــــــــاح دور یتطلــــــــــــب ازدیــــــــــــاد أهمیــــــــــــة 
واختیـــــــــار وســـــــــائل  عالنـــــــــاتثـــــــــة فـــــــــي اختیـــــــــار وتـــــــــدریب وتحفیـــــــــز رجـــــــــال البیـــــــــع، وتصـــــــــمیم اإلالحدی

ـــــــــات نشـــــــــر اإل ـــــــــى ضـــــــــرورة اســـــــــتخدام  عالن ـــــــــد أســـــــــالیب المناســـــــــبة ، إضـــــــــافة إل متقدمـــــــــة فـــــــــي تحدی
ـــــــــاءً  ـــــــــرویج المتنوعـــــــــة . وبن ـــــــــیم بـــــــــرامج الت ـــــــــك فـــــــــإن المشـــــــــكلة  مخصصـــــــــات التـــــــــرویج وتقی علـــــــــى ذل

مـــــــــن عدمـــــــــه ولكنهـــــــــا تنصـــــــــب علـــــــــى تحدیـــــــــد لـــــــــم تعـــــــــد تتمثـــــــــل فـــــــــي جـــــــــدوى التـــــــــرویج األساســـــــــیة  
المبـــــــــالغ التـــــــــي ینبغـــــــــي إنفاقهـــــــــا علـــــــــى بـــــــــرامج التـــــــــرویج المختلفـــــــــة ، واختیـــــــــار أفضـــــــــل مـــــــــزیج مـــــــــن 

ـــــــــــرویج المتاحـــــــــــةأســـــــــــالیب  یمكـــــــــــن إظهـــــــــــار بعضـــــــــــًا مـــــــــــن خصـــــــــــائص كـــــــــــل عنصـــــــــــر مـــــــــــن .و الت
 : اآلتي  وفق الجدول  Promotion Mixعناصر المزیج الترویجي 

عناصر المزیج  البیع الشخصي اإلعالن النشر التجاري ترویج المبیعات العالقات العامة
 الترویجي

مباشر وغیر 
 مباشر

 طریقة االتصال لوجه وجهاً  غیر مباشر غیر مباشر غیر مباشر

لبعض السلع ذات  في وقت معین منتظم
 القیمة للمجتمع

 مدى االنتظام منتظم منتظم

خــــــــــــــــــــــارج تحكــــــــــــــــــــــم  تعد وفقًا لنوعیة العمالء
 رجال التسویق

ضــــــــــــــــــــــــــوعة مو 
وفقــــــــــًا لنوعیــــــــــة 

 العمالء

موضــــــــــــــــــــــــــــــــوعة 
وفقــــــــــــًا لنوعیــــــــــــة 

 العمالء

 المرونة

المعلومات  تحدث ال یحدث ال یحدث ال یحدث تحدث
 الراجعة

غیر ممكنة بالشكل  ممكنة ممكنة
 المطلوب

الرقابة على  ممكنة ممكنة
 اتالمحتوى 

تختلف وفقًا 
 لنوعیة العمالء

تختلف وفقًا 
 لنوعیة العمالء

التكلفة  عالیة  ضةمنخف ال تكلفة
 الشخصیة

 
 في المزیج الترویجي" الرئیسة صر "خصائص العنا) ١جدول رقم (

 William zikmurd f. Micheal D’amico op., cit, p. 464:المصدر
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 أهداف الترویج :
ــــــــــرویج بشــــــــــكل رئی ــــــــــى إخبــــــــــار و  ســــــــــيیهــــــــــدف الت ــــــــــاإ إل ــــــــــالمنتج للوصــــــــــول إلــــــــــى قن ــــــــــف ب ع والتعری

ــــــــــــــــة)  -المــــــــــــــــوردین –المــــــــــــــــوزعین -المســــــــــــــــتعملین -المســــــــــــــــتهلكین ( والجهــــــــــــــــات صــــــــــــــــاحبة العالق
ــــــــــي  ــــــــــك بتقــــــــــدیم المعلومــــــــــات عــــــــــاألســــــــــواق ف قنــــــــــاع إ ن الشــــــــــركة  ومنتجاتهــــــــــا وسیاســــــــــتها، و ، وذل

بالتـــــــــأثیر علـــــــــى ســــــــــلوك االتصـــــــــال بهـــــــــم مـــــــــن خــــــــــالل عناصـــــــــر المـــــــــزیج الترویجــــــــــي  المشـــــــــترین
هـــــــــداف . ویمكـــــــــن تحدیـــــــــد أبمـــــــــا یتوافـــــــــق مـــــــــع المنـــــــــافع والفوائـــــــــد التـــــــــي یحققهـــــــــا المنـــــــــتج لهـــــــــم  

 الترویج بما یلي :
 وتهیئة اإلدراك واالنتباه . إعداد )١
تزویــــــــــــــد المعلومــــــــــــــات عــــــــــــــن الشــــــــــــــركة أو   )٢

 الُمْنِتج أو كالهما .
 شرح وتوضیح أفعال الشركة .  )٣
إغــــــــــــــــراء واســــــــــــــــتمالة الوســــــــــــــــطاء لشــــــــــــــــراء   )٤

 وخزن الُمْنِتج .
 الحصول على والء الزبائن .  )٥
 زیادة كمیة وتكراریة اإلستخدام .  )٦
فـــــــــــــــــــــــة الزبـــــــــــــــــــــــائن معر تعلم مـــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــ  )٧

 المستهدفین .
  تقلیل تقلبات المبیعات .  )٨

 رویجعن أهمیة التإعالن ) ٨-١الشكل (
ومســــــــــــیطر لــــــــــــى وضـــــــــــع برنـــــــــــامج ترویجــــــــــــي متكامـــــــــــل إأساســـــــــــي یهـــــــــــدف التـــــــــــرویج بشــــــــــــكل  إذاً 

االتصــــــــــــال والمــــــــــــواد المصــــــــــــممة لتقــــــــــــدیم الشــــــــــــركة ومنتجاتهــــــــــــا للزبــــــــــــائن أســــــــــــالیب مــــــــــــن علیــــــــــــه 
برنـــــــــامج التـــــــــرویج یمكـــــــــن تحقیقـــــــــه مـــــــــن خـــــــــالل قیـــــــــاس  قیـــــــــاس نتـــــــــائجإن ین.ین والمحتملـــــــــالحـــــــــالی

 .تأثیر الرسالة (الترویجیة) على الجمهور المستهدف
مـــــــــن خاللهــــــــا إلــــــــى إیصـــــــــال  الشــــــــركةالتــــــــرویج مــــــــن هـــــــــذا المنطلــــــــق الواجهــــــــة التـــــــــي تهــــــــدف  ُیعــــــــدّ 

مـــــــــــا لـــــــــــدیها مـــــــــــن ســـــــــــلع أو خـــــــــــدمات وأفكـــــــــــار إلـــــــــــى العمـــــــــــالء المســـــــــــتهدفین . وبـــــــــــذلك یتجـــــــــــاوز 
ن الجــــــــــودة ، وتســــــــــعیرها نــــــــــاداة بتقــــــــــدیم منتجــــــــــات علــــــــــى درجــــــــــة مــــــــــالتســــــــــویق الحــــــــــدیث مجــــــــــرد الم

 العمالء وجعلها أكثر مالئمة الحتیاجاتهم . يعلى نحو یرض

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 
 

 



۳۷ 
 

ونشـــــــــــــر المعلومـــــــــــــات عـــــــــــــن منتجاتهـــــــــــــا فـــــــــــــي إطـــــــــــــار  إعـــــــــــــداد مطالبـــــــــــــة ب الشـــــــــــــركةبمعنـــــــــــــى أن  
ــــــــــذي تســــــــــتهدفه .  مواصــــــــــفاتها وأســــــــــعارها ومــــــــــدى مــــــــــا یمكــــــــــن أن تحققــــــــــه مــــــــــن منفعــــــــــة للســــــــــوق ال

دور رجـــــــــــــل االتصـــــــــــــال  شـــــــــــــغلأن توجـــــــــــــه نشـــــــــــــاطها بحیـــــــــــــث ت الشـــــــــــــركة یصـــــــــــــبح علـــــــــــــىوعلیـــــــــــــه 
Communicator  ُج في نفس الوقت مروّ والPromoter  . 

لـــــــــــى إعالــــــــــة لمعلومــــــــــات المنـــــــــــتج أو أفكــــــــــاره االتصــــــــــال التســـــــــــویقي عملیــــــــــة توصـــــــــــیل فیتضــــــــــمن 
ودوره عــــــــــــــــــالن نــــــــــــــــــدخل فـــــــــــــــــي مفهــــــــــــــــــوم الدعایــــــــــــــــــة واإل وقبــــــــــــــــــل أن، الجمـــــــــــــــــاهیر المســــــــــــــــــتهدفة

ــــــــــــــة  البــــــــــــــد مــــــــــــــن توضــــــــــــــیح  االتصــــــــــــــالي كمفهــــــــــــــوم مفهــــــــــــــوم االتصــــــــــــــاالت التســــــــــــــویقیة المتكامل
مـــــــــــــن  الشـــــــــــــركةالمفهـــــــــــــوم الـــــــــــــذي یمَكـــــــــــــن هـــــــــــــو  االتصـــــــــــــاالت التســـــــــــــویقیة المتكاملـــــــــــــة: حـــــــــــــدیث

ـــــــــــدیم رســـــــــــالة واضـــــــــــحة وثابتـــــــــــه  ـــــــــــة لتق ـــــــــــوات اتصـــــــــــاالتها المختلف تنســـــــــــیق جهودهـــــــــــا وتكامـــــــــــل قن
االتصـــــــــــــــــاالت التســـــــــــــــــویقیة  ) مضـــــــــــــــــمون٤-١ویبین الشـــــــــــــــــكل ( ومنتجاتهـــــــــــــــــا. الشـــــــــــــــــركةعـــــــــــــــــن 
 :وأقسامها الداخلیة والخارجیة ةالمتكامل

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) مضمون االتصاالت التسویقیة المتكاملة٩-١الشكل (
 

 المعارض التجاریة
 عالناإل

 تنشیط المبیعات
 الدعایة

 العالقات العامة
 البیع الشخصي
 التسویق لمباشر

 اتصاالت الكلمة المنطوقة

 ھویة الشركة

 االتصاالت التسویقیة المتكاملة

 االتصاالت الداخلیة االتصاالت الخارجیة

 خباریة للموظفینإلالنشرات ا
 دلیل السالمة 
 تعلیمات التشغیل 
 داریةإلالتوجیھات ا 
 المناسبات االجتماعیة 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 



۳۸ 
 

الشــــــــــــــــــــــــــــــركات أن تقــــــــــــــــــــــــــــــوي اتصــــــــــــــــــــــــــــــالها بأصــــــــــــــــــــــــــــــحاب العالقــــــــــــــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــــــــــــــع  تحتــــــــــــــــــــــــــــــاج
وفـــــــــــــــي مجـــــــــــــــال .  العامـــــــــــــــة والمســـــــــــــــتقبلیین والجمـــــــــــــــاهیر الحـــــــــــــــالیین(stake.holders)الشـــــــــــــــركة

ــــــــل مــــــــا  االتصــــــــال التســــــــویقي یجــــــــب االهتمــــــــام ــــــــإجراء االتصــــــــال، ب ــــــــیس ب ــــــــل الشــــــــركات ل مــــــــن قب
 .االتصال رال، ومع من یتم االتصال وكم یتكر یجب قوله خالل عملیة االتص

 في االتصال التسویقي التجاري  عالنالدعایة واإل - رابعاً 
 ه یشــــــــــــمل كـــــــــــــل مــــــــــــن اإلعــــــــــــالن، تــــــــــــرویج المبیعــــــــــــات، الدعایـــــــــــــةكانــــــــــــت النظــــــــــــرة للتــــــــــــرویج أّنــــــــــــ
ع الشخصـــــــــــــي. و لكـــــــــــــن العدیـــــــــــــد مـــــــــــــن المراجـــــــــــــع تضـــــــــــــیف لهـــــــــــــذه العالقـــــــــــــات العامـــــــــــــة، و البیـــــــــــــ

الوســـــــــــــائل كــــــــــــــل مـــــــــــــن االنترنــــــــــــــت و التســـــــــــــویق المباشــــــــــــــر و ذلـــــــــــــك باعتبارهــــــــــــــا أدوات ترویجیــــــــــــــة 
هــــــــــــدف التواصــــــــــــل الفعــــــــــــال مــــــــــــع أجــــــــــــل  یــــــــــــام مــــــــــــنألضــــــــــــروریة یســــــــــــتخدمها المســــــــــــوقون هــــــــــــذه ا

ـــــــــى عملیـــــــــة االتصـــــــــال ســـــــــواء بشـــــــــكل مباشـــــــــر أو غیـــــــــر الســـــــــوق.  یقـــــــــوم التـــــــــرویج فـــــــــي جـــــــــوهره عل
ــــــــــین مباشــــــــــر  (طــــــــــرف مرســــــــــل) وجمهورهــــــــــا ( أفــــــــــراد، جماعــــــــــات ومنظمــــــــــات) كطــــــــــرف  الشــــــــــركةب

د أو مقصـــــــــــود عـــــــــــن طریـــــــــــق وســـــــــــیلة مســـــــــــتقبل وذلـــــــــــك لنقـــــــــــل رســـــــــــالة معینـــــــــــة ذات معنـــــــــــى محـــــــــــدّ 
صـــــــــال، معینـــــــــة (مباشـــــــــرة أو غیـــــــــر مباشـــــــــرة) وذلـــــــــك بهـــــــــدف تـــــــــرك تـــــــــأثیر معـــــــــین مـــــــــن عملیـــــــــة االت

ــــــــــؤدي عملیــــــــــة التــــــــــرویج.و  ــــــــــراً  ی ــــــــــى  النجــــــــــاح فــــــــــي عملیــــــــــة االتصــــــــــال كثی ــــــــــة إل النجــــــــــاح فــــــــــي عملی
ــــــــــرویج،  ــــــــــات نجاحــــــــــه الوقــــــــــوف خاصــــــــــة و الت ــــــــــة االتصــــــــــال وعناصــــــــــره ومتطلب ــــــــــى نمــــــــــوذج عملی عل

ـــــــــاك طـــــــــرق  ـــــــــة تجنبهـــــــــا، فهن ـــــــــة االتصـــــــــال لمحاول ـــــــــد تعـــــــــوق نجـــــــــاح عملی ـــــــــي ق ـــــــــى العوامـــــــــل الت وعل
تتضــــــــــمن منافــــــــــذ االتصــــــــــال  و عدیــــــــــدة یســــــــــتطیع بهــــــــــا رجــــــــــل التســــــــــویق االتصــــــــــال بالمســــــــــتهلكین،

ـــــــــــــــة) المـــــــــــــــزیج الترویجـــــــــــــــي وعناصـــــــــــــــر تســـــــــــــــویق یة أخـــــــــــــــرى، أمـــــــــــــــا المعلومـــــــــــــــات المرتـــــــــــــــدة (التغذی
ـــــــــــــر عـــــــــــــن مـــــــــــــداخل  ـــــــــــــة االتصـــــــــــــال، والمـــــــــــــزیج الترویجـــــــــــــي یعب ـــــــــــــائج مـــــــــــــن عملی فهیتتضـــــــــــــمن النت

  التـــــــــــالي والوســــــــــائل، والشــــــــــكل  األهــــــــــداف االتصــــــــــال عــــــــــن طریــــــــــق قــــــــــرارات تتعلـــــــــــق بالمیزانیــــــــــات و 
 ).٢٣، ص ١٩٨٧الربایعیة( یوضح نموذج االتصال في التسویق.
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۳۹ 
 

 
ــــــــــارة عــــــــــن اتصــــــــــال تســــــــــویقي ذوو اتجــــــــــاهین. فهــــــــــي  فــــــــــإن خطــــــــــة االتصــــــــــال التســــــــــویقي هــــــــــي عب

لتلقــــــــــــــي ردود فعــــــــــــــل  لیســــــــــــــت فقــــــــــــــط أســــــــــــــلوب إلیصــــــــــــــال الرســــــــــــــالة التســــــــــــــویقیة و لكــــــــــــــن أیضــــــــــــــاً 
ـــــــــي  /ن هـــــــــذه الرســـــــــالةمـــــــــالجمهـــــــــور الهـــــــــدف  ـــــــــائن ف ـــــــــق مشـــــــــاركة الزب ـــــــــك عـــــــــن طری الرســـــــــائل و ذل

بیــــــــــــع الشخصـــــــــــي، التســــــــــــویق المباشـــــــــــر، المعــــــــــــارض عملیـــــــــــة االتصــــــــــــال مـــــــــــن خــــــــــــالل وســـــــــــائل ال
التجاریــــــــــــــة، رعایــــــــــــــة المناســــــــــــــبات و الحفــــــــــــــالت، بــــــــــــــرامج زیــــــــــــــادة والء الزبــــــــــــــائن و غیرهــــــــــــــا مــــــــــــــن 

 (Mohram & Shawky, 2012)نشاطات خدمة الزبائن.
 :ة  اآلتیمن العناصر یتكون نظام االتصال الترویجي  إذًا 
 ) sender'sرسل(المالمصدر   -١

جـــــــــات أو أفكـــــــــار أو یمثــــــــل الجهـــــــــة التــــــــي تمتلـــــــــك المعلومــــــــات الخاصـــــــــة بمـــــــــا یــــــــروج لـــــــــه مــــــــن منت
الحــــــــــــــالیین  الــــــــــــــذي یبــــــــــــــث إلــــــــــــــى جمهــــــــــــــور مســــــــــــــتهدف مــــــــــــــن العمــــــــــــــالء  خــــــــــــــدمات (المحتــــــــــــــوى 

ـــــــــــأثیر بـــــــــــاآلخرین یوالمـــــــــــرتقبین ). ـــــــــــع بالمهـــــــــــارات العامـــــــــــة والخاصـــــــــــة للت ـــــــــــاج المرســـــــــــل أن یتمت حت
 :  التالي كما هو مبین في الجدول 

 
 المهارات العامة للمرِسل - أ

 thesender's general 
skills 

المهـــــــــــــــــــــــــــــــارات الخاصـــــــــــــــــــــــــــــــة  -ب 
 للمرِسل

The sender's special skills 
ــــــد إرســــــاله  • ــــــذي یری ــــــد بالموضــــــوع ال ــــــم الجی العل

   . 
 الذكاء الوظیفي  •
 وضوح الهدف  •
 القدرة على التعبیر  •
 القدرة على تحصیل المعرفة  •
 م القدرة على إدراك فحوى الكالَّ  •
القــــــــــــدرة علــــــــــــى اختیــــــــــــار قنــــــــــــاة االتصــــــــــــال  •

 وتوظیفها 
 القدرة على التقویم  •

  مهارة التحّدث 
  مهارة الكتابة 
 ـــــــــــــــــــــرَّاء  مهـــــــــــــــــــــارة الق

 السلیمة 
  مهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة

 اإلصغاء اإلیجابي 
 

 
 ) یبین المهارات العامة والخاصة للمرسل٢جدول (
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٤۰ 
 

 
ب المطلـــــــــو  األهـــــــــداف یتضـــــــــح ممـــــــــا ســـــــــبق أن المرســـــــــل هـــــــــو مصـــــــــدر البیانـــــــــات و  إذًا 

 .إلیه یصالها إلى المرسل ا
 message الرسالة   -٢
 

ـــــــــــى العمیـــــــــــل وهـــــــــــي  ـــــــــــل المحتـــــــــــوى إل ـــــــــــة فـــــــــــي المعلومـــــــــــات التـــــــــــي تنق تتمثـــــــــــل الرســـــــــــالة الترویجی
ـــــــــنّص تكـــــــــون  ـــــــــة اإل ال ، كمـــــــــا تمثـــــــــل فـــــــــي حالـــــــــة البیـــــــــع الشخصـــــــــي عـــــــــالن اإلعالنـــــــــي فـــــــــي حال

 .الدعوى البیعیة التي یقدمها مندوب البیع
 

 إلى ستة أنواع ، هي :  ُتقسم الرسالة بحسب طبیعتها
: هـــــــــــــي الرســـــــــــــالة الوصـــــــــــــفیة التـــــــــــــي تعـــــــــــــرض messageneutralityالرســـــــــــــالة الحیادیـــــــــــــة  -أ

الشــــــــــيء كمــــــــــا هــــــــــو فــــــــــي الواقــــــــــع دون أن تقرنــــــــــه بــــــــــرأي كاتبــــــــــه أو مقّدمــــــــــه ودون أن تضــــــــــمنه 
 أیة مشاعر أو أحاسیس . مثل األفالم الوثائقیة . 

ســـــــــالة التـــــــــي تحـــــــــرص علـــــــــى : هـــــــــي الر Critical messageالرســـــــــالة االنتقادیـــــــــة   -ب
 بیان الصواب والخطأ في الموضوع.

: هــــــــــــــــــي الرســــــــــــــــــالة التــــــــــــــــــي تجعــــــــــــــــــل messageAltersakhihالرســــــــــــــــــالة الترســــــــــــــــــیخیة   -ج
 هدفها ترسیخ قائم وتبتعد عن التشكیك فیه . 

: هــــــــــي الرســــــــــالة التــــــــــي تســــــــــعى إلــــــــــى Didactic messageالرســــــــــالة الوعظیــــــــــة   -د
ـــــــــاس  ـــــــــویر الن ـــــــــیمهم تن ـــــــــربیتهم مـــــــــن خـــــــــالل وتعل ـــــــــافع والضـــــــــار وت ـــــــــان الخطـــــــــأ الصـــــــــواب والن بی

 في القضایا الدینیة واالجتماعیة . 
: هـــــــــي الرســـــــــالة التـــــــــي تهـــــــــدف messagenews reportingالرســـــــــالة الخبریـــــــــة   -هـــــــــ

إلــــــــــى إیصــــــــــال خبــــــــــر مــــــــــا یــــــــــراد إخبــــــــــار المســــــــــتقبل بــــــــــه ســــــــــواء أكــــــــــان هــــــــــذا الخبــــــــــر ســــــــــارًا أم 
  .محزناً 

ـــــــــــــــة   -و ـــــــــــــــت : هـــــــــــــــي الرســـــــــــــــanalysismessageالرســـــــــــــــالة التحلیلی ـــــــــــــــي تفت  الـــــــــــــــنّص الة الت
ــــــــه ومــــــــن إدراك العالقــــــــة فیمــــــــا بینهــــــــا ومــــــــن معرفــــــــة  ــــــــى جزئیاتــــــــه لتــــــــتمكن مــــــــن وعــــــــي مكونات إل

 أسبابها ونتائجها . 
ــــــــى وســــــــیلة جــــــــذب لالنتبــــــــاه وفقــــــــًا لمــــــــا تحتویــــــــه مــــــــن  إذًا  یجــــــــب أن تتضــــــــمن الرســــــــالة دائمــــــــًا عل

 .مضمون
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٤۱ 
 

 وسیلة االتصال   -٣ 
ـــــــــــى جمهـــــــــــور العمـــــــــــال ء  المســـــــــــتهدفین مـــــــــــن مصـــــــــــدر االتصـــــــــــال تنقـــــــــــل الرســـــــــــائل الترویجیـــــــــــة إل

 الترویجي بواسطة نوعین من وسائل االتصال هما:
 
 وسائل اتصال شخصیة -أ

القنــــــــــوات التابعــــــــــة للمنظمــــــــــة  : تتكــــــــــون مــــــــــن رجــــــــــال بیــــــــــع یقومــــــــــون باالتصــــــــــال  •
 المستهدفة . األسواق بشكل مباشر مع المشترین في 

بالحــــــــــــدیث قنــــــــــــوات الخبــــــــــــراء : وتتكــــــــــــون مــــــــــــن خبــــــــــــراء بالمنتجــــــــــــات یقومــــــــــــون    •
 .عن المنتج

ـــــــــــة   • القنـــــــــــوات االجتماعیـــــــــــة : تتكـــــــــــون مـــــــــــن الجیـــــــــــران واألصـــــــــــدقاء وأفـــــــــــراد العائل
ـــــــــــــذین یقومـــــــــــــون ب الشـــــــــــــركاتو  ـــــــــــــى العمـــــــــــــالء المســـــــــــــتهدفین االجتماعیـــــــــــــة ال التحـــــــــــــدث إل

وهــــــــذه القنــــــــاة تعــــــــرف باســــــــم تــــــــأثیر كلمــــــــة الفــــــــم المنطوقــــــــة وهــــــــي تمثــــــــل أكثــــــــر القنــــــــوات 
 إقناعًا للعمالء .

ومدیري    personalsellingال الشخصیة على البیع الشخصي تعتمد وسائل االتص إذاً 
 والمستشارین وأفراد األسرة والجیران واألصدقاء . الشركة

 وسائل اتصال غیر شخصیة - ب
 تمثل القنوات التي تقوم بنقل الرسائل بدون اتصال أو تفاعل شخصي وتشمل :

وســــــــــــــــــائل االتصــــــــــــــــــال الجمــــــــــــــــــاهیري : تتكــــــــــــــــــون مــــــــــــــــــن الوســــــــــــــــــائل المطبوعــــــــــــــــــة  •
ـــــــــــــــد المباشـــــــــــــــر) والوســـــــــــــــائل ذات االنتشـــــــــــــــار الواســـــــــــــــع  (الصـــــــــــــــحف والمجـــــــــــــــالت والبری

 ، اإلشـــــــــــــــــارات  عالنـــــــــــــــــات (الرادیـــــــــــــــــو والتلفـــــــــــــــــاز) ووســـــــــــــــــائل العـــــــــــــــــرض (لوحـــــــــــــــــات اإل
 الملصقات) .

األجـــــــــواء : وهـــــــــي البیئـــــــــة المحیطـــــــــة التـــــــــي تخلـــــــــق أو تعـــــــــزز میـــــــــل العمیـــــــــل نحـــــــــو  •
 شراء المنتج.

اث المصــــــــــــــــــــــممة لالتصــــــــــــــــــــــال بالجمــــــــــــــــــــــاهیر حــــــــــــــــــــــدوهــــــــــــــــــــــي األ اث :حــــــــــــــــــــــداأل •
ســــــــــــتهدفة مــــــــــــن العمــــــــــــالء ، فقســــــــــــم العالقــــــــــــات العامــــــــــــة یقــــــــــــوم بتنظــــــــــــیم اللقــــــــــــاءات الم

المفتوحـــــــــــــة والنـــــــــــــدوات ورعایـــــــــــــة األنشـــــــــــــطة االجتماعیـــــــــــــة والریاضـــــــــــــیة لتحقیـــــــــــــق نـــــــــــــوع 
 .من االتصال مع الجماهیر المستهدفة من العمالء
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٤۲ 
 

د وســـــــــــــــائل االتصـــــــــــــــال غیـــــــــــــــر ّعـــــــــــــــتُ  إذاً 
الشخصـــــــــــیة رســـــــــــائل عامـــــــــــة ال تحمـــــــــــل 

 إعالنـــــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــــفة الشخصـــــــــــــــــــــیة ك
ائـــــــــــــــــــــــد والمجـــــــــــــــــــــــالت والمـــــــــــــــــــــــذیاع الجر 

والتلفزیـــــــــــــــــون والمناســـــــــــــــــبات الخاصـــــــــــــــــة 
ــــــــــــــــي تقیمهــــــــــــــــا بعــــــــــــــــض   الشــــــــــــــــركاتالت

  .حفالت االستقبالكالمعارض و 
 لكوكلإعالن ) ١١-١الشكل (

 مستقبل الرسالة الترویجیة    -٤
مــــــــــن لیهــــــــــا إمســــــــــتقبل الرســــــــــالة الترویجیــــــــــة هــــــــــو الجهــــــــــة التــــــــــي یســــــــــعى المــــــــــروج للوصــــــــــول  ُیعـــــــــدّ 

فــــــــي الغالــــــــب جمهــــــــور العمــــــــالء أو قطــــــــاع معــــــــین مــــــــن الســـــــــوق  خــــــــالل جهــــــــده الترویجــــــــي وهــــــــو
 له خصائص متجانسة من حیث أنماط السلوك التي یتبناها أفراده .

یحتــــــــاج المســــــــتقِبل إلــــــــى نــــــــوعین مــــــــن المهــــــــارات لكــــــــي یكــــــــون مــــــــؤّهًال الســــــــتقبال رســــــــالة المرِســــــــل 
 : آلتياوالتفاعل معها كما هو مبین في الجدول 

المهارات العامة  - أ
 للمستقِبل 

General skillsof the recipient 

 المهارات الخاصة للمستقِبل  - ب
Special skills of the recipient 

 المهارة اللغویة  •
 المهارة العقلیة  •
 المهارة النقدیة  •
المهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــارة  •

 األخالقیة

o  مهـــــــــــــارة فهـــــــــــــم الرســـــــــــــالة واســـــــــــــتیعاب
 مضمونها ودالالتها والتفاعل معها 

o لى مهـــــــــــــــــــــــــارة االرتبــــــــــــــــــــــــــاط الــــــــــــــــــــــــــدإل 
 المتبادل 

o ــــــــــرأي فــــــــــي قضــــــــــایا مهــــــــــا رة إبــــــــــداء ال
 المجتمع والوطن واألمة 

o  مهـــــــــــــــــــــــــارة اكتســـــــــــــــــــــــــاب الخبـــــــــــــــــــــــــرات
 وتعدیل أنماط السلوك 

 ) یبین المهارات العامة والخاصة للمستقبل٣جدول (
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٤۳ 
 

 االتصـــــــــالیةالرســـــــــائل مـــــــــن المرســـــــــل. وتختلـــــــــف الوســـــــــائل إلیـــــــــه المســـــــــتقبل هـــــــــو مـــــــــن توجـــــــــه  إذًا 
 .إلیه باختالف المرسل 

 
 اكیةالعملیة اإلدر       -٥
 

ـــــــــق همیشـــــــــكل اإلدراك جـــــــــزءًا  مـــــــــًا فـــــــــي دراســـــــــة نظـــــــــام االتصـــــــــال الترویجـــــــــي وخاصـــــــــة فیمـــــــــا یتعل
األثــــــــــــر الــــــــــــذي تســــــــــــتهدفه الرســــــــــــالة أحــــــــــــداث بفهــــــــــــم الكیفیــــــــــــة التــــــــــــي یســــــــــــتطیع بهــــــــــــا التــــــــــــرویج 

 .الترویجیة في جمهور العمالء المستهدفین 
 

ـــــــــــرویج ـــــــــــذلك فـــــــــــان الت ـــــــــــاعي تســـــــــــتهدف  ول ـــــــــــة اتصـــــــــــال إقن هـــــــــــو نشـــــــــــاط تســـــــــــویقي یتضـــــــــــمن عملی
أحـــــــــــــداث  مـــــــــــــن خـــــــــــــاللالســـــــــــــتمالة ســـــــــــــلوكهم الشـــــــــــــرائي،  المســـــــــــــتهلكینأذهـــــــــــــان  لتـــــــــــــأثیر علـــــــــــــى ا

ـــــــــــــف المســـــــــــــتهلكین بالســـــــــــــلعة أو الخدمـــــــــــــة  ـــــــــــــة التـــــــــــــي تبـــــــــــــدأ بتعری سلســـــــــــــلة مـــــــــــــن اآلثـــــــــــــار اإلدراكی
مـــــــــن حیـــــــــث مضـــــــــمونها الســـــــــلوكي كتكـــــــــوین  إلـــــــــى آثـــــــــار إدراكیـــــــــة أكثـــــــــر تقـــــــــدماً  وصـــــــــوالً  المروجـــــــــة

ـــــــــــم ـــــــــــول  االنطباعـــــــــــات ث ـــــــــــراً القناعـــــــــــات فاالتجاهـــــــــــات والمی ـــــــــــا وأخی ـــــــــــى النوای  الســـــــــــلوك الســـــــــــلوكیة إل
 .نفسه

 
ـــــــــــع العـــــــــــاملین  ـــــــــــدرك جمی ـــــــــــی ـــــــــــة  هالنشـــــــــــاط الترویجـــــــــــي بأن ـــــــــــرویج تعتمـــــــــــد وتســـــــــــتند علـــــــــــى فعالی الت

ــــــــــین فعالیــــــــــة  ــــــــــى التفــــــــــاهم والتنــــــــــاغم ب ــــــــــة عل ــــــــــین  الشــــــــــركاتعملیــــــــــة االتصــــــــــال المبنی كمرســــــــــلین وب
ــــــــــــــة ب ــــــــــــــب المســــــــــــــتهلكین كمســــــــــــــتقبلین للمعلومــــــــــــــات المرســــــــــــــلة مــــــــــــــن الطــــــــــــــرف األول، والمتعلق جوان

عــــــــــدة أهمهــــــــــا إظهــــــــــار المنــــــــــافع وأســــــــــعار وأمــــــــــاكن وأوقــــــــــات وجــــــــــود الســــــــــلع أو الخــــــــــدمات وكــــــــــذلك 
 ) .١٨ص ١٩٩٠طلعت أسعد (متابعته للوصول إلى الشراء.

 
وفـــــــــي ظـــــــــل هـــــــــذا التنـــــــــوع واالخـــــــــتالف بـــــــــین الوســـــــــائل الترویجیـــــــــة المتـــــــــاح اســـــــــتخدامها مـــــــــن قبـــــــــل 

ســــــــــــتفادة ومعرفـــــــــــــة أي إدارة التســــــــــــویق، یجــــــــــــب تحدیــــــــــــد مزایــــــــــــا وخصــــــــــــائص تلــــــــــــك العناصــــــــــــر لال
ــــــــرمــــــــن تلــــــــك الوســــــــائل التــــــــي یمكــــــــن أن تحقــــــــق التــــــــأثیر األ ــــــــذي یتمثــــــــل بالقــــــــدرة  كب واألفضــــــــل. وال

 على جذب االنتباه وٕاثارة االهتمام وخلق الرغبة وتفعیل الشراء. 
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٤٤ 
 

تـــــــــرتبط عملیـــــــــة االســـــــــتخدام النســـــــــبي لعناصــــــــــر 
المـــــــــــــــــــزیج الترویجـــــــــــــــــــي وتحقیـــــــــــــــــــق التكامـــــــــــــــــــل 

بهــــــــا والتعــــــــاون بیــــــــنهم، بــــــــالخطوات التــــــــي یمــــــــر 
المســـــــــــــــتهلك حتـــــــــــــــى یتخـــــــــــــــذ قـــــــــــــــراره النهـــــــــــــــائي 
بالشـــــــــــراء أو عدمـــــــــــه. وعلـــــــــــى رجـــــــــــل التســـــــــــویق 
أن یكــــــــــــون علــــــــــــى درایــــــــــــة كاملــــــــــــة بــــــــــــالخطوات 
ـــــــى  ـــــــى یصـــــــل إل ـــــــي یمـــــــر بهـــــــا المســـــــتهلك حت الت

 اتخاذ القرار المناسب. 
 وتتكون هذه الخطوات من :

a.  ( الــــــــــــــــــــــــــــــــــوعي ) االنتبــــــــــــــــــــــــــــــــــاه
awareness 

b.  االهتمامInterest  
c.  الرغبةDesire 
d.  التصرفAction 

 
 aidaنمــــــــــــــــــــــوذج إعــــــــــــــــــــــالن ) ١٢-١الشــــــــــــــــــــــكل (

 لالتصال
ـــــــــــــى هـــــــــــــذه الخطـــــــــــــوات ب ـــــــــــــق عل : هـــــــــــــو نمـــــــــــــوذج یعتمـــــــــــــد لالتصـــــــــــــال A-D-I-Aنمـــــــــــــوذج ال یطل

. واالســـــــــم مـــــــــا ١٨٩٨ إلمـــــــــو لـــــــــویس عـــــــــامه علـــــــــى دورة حیـــــــــاة عملیـــــــــة التواصـــــــــل والـــــــــذي طـــــــــورّ 
هــــــــو إال األحــــــــرف األولــــــــى مــــــــن الكلمــــــــات التــــــــي تمثــــــــل المراحــــــــل التــــــــي یمــــــــر بهــــــــا متلقــــــــي رســــــــائل 

واصــــــــــل: بــــــــــدءًا مــــــــــن مرحلــــــــــة الــــــــــوعي بوجــــــــــود الرســــــــــالة حــــــــــول الخدمــــــــــة أو الفئــــــــــة او الغــــــــــرض الت
(Awareness)ورســـــــــــائل عملیـــــــــــة التواصـــــــــــل  النّص ، مـــــــــــرورًا بكـــــــــــل مـــــــــــن مرحلتـــــــــــي االهتمـــــــــــام بـــــــــــ

(Interest) ـــــــــــــة أع كمیـــــــــــــة مـــــــــــــن المعلومـــــــــــــات حـــــــــــــول الخدمـــــــــــــة لتجمیـــــــــــــ  و الغـــــــــــــرض مـــــــــــــنأو الفئ
ــــــــــة،أجــــــــــل  مــــــــــن  (Desire)نصــــــــــات الي اومرحلــــــــــة الرغبــــــــــة فــــــــــ إتخــــــــــاذ قــــــــــرار مبنــــــــــي علــــــــــى معرف
ـــــــــــة  أجـــــــــــل ـــــــــــي  (Action)تخـــــــــــاذ الخطـــــــــــوة التنفیذیـــــــــــة اأخـــــــــــذ موقـــــــــــف إیجـــــــــــابي، وصـــــــــــوًال لمرحل والت

اتخــــــــــاذ قــــــــــرار الشــــــــــراء أو جعــــــــــل المتلقــــــــــي مــــــــــن أجــــــــــل  هــــــــــي تغییــــــــــر المواقــــــــــف والتصــــــــــرفات مــــــــــن
والمـــــــــــــــدافعین والموصـــــــــــــــین باســـــــــــــــتخدام الســـــــــــــــلعة أو الخدمـــــــــــــــة أو الشـــــــــــــــركة صـــــــــــــــاحبة المـــــــــــــــوالیین 
ـــــــــــة، و  ـــــــــــق تحبالتـــــــــــالي الحمل ویـــــــــــل الجمهـــــــــــور مـــــــــــن مجـــــــــــرد متلقـــــــــــي للرســـــــــــالة الدعائیـــــــــــة عـــــــــــن طری

ــــــــــــى مصــــــــــــدر لنقــــــــــــل هــــــــــــذه الرســــــــــــالة عــــــــــــن طریــــــــــــق صــــــــــــفحات التواصــــــــــــل  اإلعــــــــــــالم وســــــــــــائل  إل
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٤٥ 
 

 .Michaelson & Stacks, 2011, pp)االجتمــــاعي ومواقــــع االنترنــــت وغیرهــــا.  
6-7) 

 لمراحـــــــــــل كمـــــــــــا هـــــــــــوتهـــــــــــا بـــــــــــاختالف ا عـــــــــــاليوتختلـــــــــــف الجهـــــــــــود الترویجیـــــــــــة المبذولـــــــــــة ومـــــــــــدى ف
 :  اآلتي  مبین في الشكل 

 

 
 

 AIDAعناصر المزیج الترویجي وعالقته بمدخل ال فعالیة ) ١٣-١الشكل (
 

 ٦٠، ص  ٢٠٠٥، الدار الجامعیة، عالن ، اإلالصحن. محمد فریدالمصدر: 
 

مــــــــــــن خــــــــــــالل الشــــــــــــكل الســــــــــــابق أن هنــــــــــــاك عالقــــــــــــة بــــــــــــین خطــــــــــــوات الشــــــــــــراء للمســــــــــــتهلك  نجــــــــــــد
 ج. كل أداة من أدوات التروی فاعلیةو 

ـــــــــــاإل ـــــــــــةذو عالن ف ـــــــــــة  فاعلی ـــــــــــل فاعالی ـــــــــــالمنتج، وتق ـــــــــــق اإلدراك واالهتمـــــــــــام ب ـــــــــــي خل ـــــــــــي یعلف ـــــــــــه ف ت
 المراحل األخرى. 

تــــــــه فــــــــي خلــــــــق الرغبــــــــة وٕاتمــــــــام عملیــــــــة التبــــــــادل یعلفــــــــي حــــــــین نجــــــــد أن البیــــــــع الشخصــــــــي تزیــــــــد فا
 ویقل استخدامه في خلق االنتباه واالهتمام بالمنتج.  

األثـــــــــر فـــــــــي دفـــــــــع المســـــــــتهلك للشـــــــــراء فـــــــــي نهایـــــــــة  رأكبـــــــــبینمـــــــــا نجـــــــــد أن تنشـــــــــیط المبیعـــــــــات لـــــــــه 
 المرحلة. 
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٤٦ 
 

 الشـــــــــركةن الدعایـــــــــة ( النشـــــــــر) تســـــــــاعد فـــــــــي خلـــــــــق انطباعـــــــــات جیـــــــــدة عـــــــــن المنـــــــــتج و إوأخیـــــــــرًا فـــــــــ
 ولكن تأثیره محدود في الحصول على المبیعات. 

 
و نســــــــــتطیع القــــــــــول كخالصــــــــــة 
لمـــــــــــا ســـــــــــبق بـــــــــــأن االتصـــــــــــال 

 التسویقي له هدفان هما : 
  الهـــــــــــدف التجـــــــــــاري : وهـــــــــــو
قــــــــدر مــــــــن المنتجــــــــات  أكبــــــــریــــــــع ب
 .)سلع و خدمات (
  هي االتصــــــــــــــــــاليالهــــــــــــــــــدف:

الرســــــــــــــالة التــــــــــــــي تبعــــــــــــــث علــــــــــــــى 
ي و التـــــــــٕاعـــــــــالن شـــــــــكلَّ  دعایـــــــــة و 

ـــــــــــــة  ـــــــــــــز عملی ـــــــــــــى تحفی تعمـــــــــــــل عل
فـــــــــــي بعـــــــــــض األحیـــــــــــان الشـــــــــــراء و 

ــــــــتمُّ ا لجمــــــــع بــــــــین الهــــــــدفین معــــــــًا ی
  .  االتصاليالتجاري و 

 ألهداف االتصالإعالن ) ١٤-١الشكل (
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٤۷ 
 

 
 

 النشر ) publicity( الثاني : ماهیة الدعایة الفصل
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تاریخ تطور الدعایةأوًال : 
 : مفهوم الدعایة ثانیاً 

 عناصر وأشكال الدعایة ( النشر ) –ثالثًا 
 رابعًا: أهداف الدعایة

 المتبعة في الدعایةسالیب خامسًا : األ
 سادسًا : الفروق الجوهریة بین الدعایة 

 والعالقات العامة اإلعالمو عالن اإل(النشر) و 
 تقییم الدعایة: طرق قیاس و  سابعاً 

 

 

ـــــــن المصـــــــداقیة  ـــــــرة م ـــــــة بدرجـــــــة كبی ـــــــز الدعای تتمی
نهــــــا تصــــــدر فــــــي شــــــكل أل  نظــــــراً عالن مقارنــــــة بــــــاإل

اري عـــــــــن جهـــــــــات محایـــــــــدة وهـــــــــي وســـــــــائل خبـــــــــإ
محســــــــن الصــــــــبور . جــــــــر ألوعــــــــة اعــــــــالم وغیــــــــر مدفاإل

٢٠٠١ 

 النشر ) publicity( الدعایة
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 النشر ) publicity( الفصل الثاني : ماهیة الدعایة
  

 تاریخ تطور الدعایة : –أوًال 
   The historyanddevelopmentofpublicity 

ـــــــــــة ـــــــــــاریخ الدعای ـــــــــــرتبط ت ـــــــــــدأ  ی ـــــــــــذ أن ب ـــــــــــى األغلـــــــــــب ، فمن  إلنســـــــــــان ابتـــــــــــاریخ البشـــــــــــریة نفســـــــــــه عل
مختلفـــــــــــــة كالكلمــــــــــــات والكتابـــــــــــــة والرمــــــــــــوز، و كانـــــــــــــت الخطابـــــــــــــة أســـــــــــــالیب یعبــــــــــــر عـــــــــــــن نفســــــــــــه ب

ــــــــي اســــــــتعملت زمــــــــن  إحــــــــدى ــــــــان  وســــــــائلها الت ــــــــي  بصــــــــورة واســــــــعة جــــــــداً الیون ــــــــك ف ســــــــواء كــــــــان ذل
 المجال السیاسي أو غیره من المجاالت .

 
ــــــــذ أن  ــــــــر عــــــــن نفســــــــه مــــــــن خــــــــ اإلنســــــــانخــــــــذ أفمن ــــــــة، الرمــــــــوز، فیعب ــــــــم إالل الكلمــــــــات، الكتاب ــــــــه ل ن

ــــــــــائق، إعــــــــــادة  ــــــــــف الحق ــــــــــك یبحــــــــــث بشــــــــــتى الوســــــــــائل، مــــــــــن خــــــــــالل اإلیهــــــــــام، المبالغــــــــــة، تحری ینف
: الوصـــــــــول إلـــــــــى هدفـــــــــه. ففـــــــــي تـــــــــاریخ مصـــــــــر الفرعونیـــــــــة مـــــــــثال  مـــــــــن أجـــــــــلصـــــــــیاغة األخبـــــــــار، 

هم اآلخــــــــــــر ویهــــــــــــدم معابــــــــــــده ویهشــــــــــــم تماثیلــــــــــــه ویكســــــــــــر أحــــــــــــدنجـــــــــــد أن الفراعنــــــــــــة كــــــــــــان یلغــــــــــــى 
ــــــــــه ورمــــــــــوزه، ، وكــــــــــذا آالف عــــــــــام تقریبــــــــــاً  ر قبــــــــــل ثــــــــــالثوقــــــــــد حــــــــــدث مثــــــــــل هــــــــــذا األمــــــــــ منحوتات

األمـــــــــر فـــــــــي حضـــــــــارة وادي الرافـــــــــدین بـــــــــین الســـــــــومریین واألكـــــــــدیین وفیمـــــــــا بعـــــــــد بـــــــــین اآلشـــــــــوریین 
رمـــــــــوز معینـــــــــة أو أفكـــــــــار  تزالـــــــــأم التـــــــــي عاشـــــــــت فـــــــــي العـــــــــراق القـــــــــدیم. فوالبـــــــــابلیین وكـــــــــل األقـــــــــوا

عبـــــــــر عمـــــــــل معینـــــــــة والتهیئـــــــــة إلحـــــــــالل رمـــــــــوز جدیـــــــــدة ومنحهـــــــــا الشـــــــــرعیة والحضـــــــــور ال یـــــــــتم إال 
 .الدعایة وتحضیر ووسائل

 
ــــــــد  ــــــــل العــــــــرب آدورًا شــــــــغل أمــــــــا الشــــــــعر فق ــــــــد اســــــــتعمل مــــــــن قب ــــــــة فق ــــــــف عــــــــن الخطاب خــــــــر ال یختل
 اإلنســــــــان خــــــــرى. ولــــــــذلك  كــــــــان أفــــــــي الدعایــــــــة أكثــــــــر مــــــــن أیــــــــة وســــــــیلة علیــــــــه إذ كــــــــان اعتمــــــــادهم 

الوصــــــــــول لهدفــــــــــه المبتغــــــــــى، وذلــــــــــك مــــــــــن خــــــــــالل اإلیهــــــــــام  مــــــــــن أجــــــــــلیبحــــــــــث بشــــــــــتى الوســــــــــائل 
ابـــــــــــن حّجـــــــــــة حســـــــــــب روایتـــــــــــْي و  ة وتحریـــــــــــف الحقـــــــــــائق وٕاعـــــــــــادة صـــــــــــیاغة األخبـــــــــــار. والمبالغـــــــــــ

، وأبـــــــــــــو الفـــــــــــــرج األصـــــــــــــفهاني فـــــــــــــي كتابـــــــــــــه الشـــــــــــــهیر “ثمـــــــــــــرات األوراق“الحمـــــــــــــوي فـــــــــــــي كتابـــــــــــــه 
ارمي، الش�����������ھیر ب�����������ـربیع�����������ة ب�����������ن ع�����������امر التمیم�����������يعـــــــــــن :“األغـــــــــــاني“  مسكین ال�����������دَّ
)https://meemmagazine.net( 
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٤۹ 
 

ُمـــــــــــِر دم تــــــــــاجٌر إلــــــــــى المدینـــــــــــة َیحِمــــــــــُل ِمــــــــــن خُ ِقــــــــــ
العــــــــــراق، َفباعهــــــــــا ُكلَّهــــــــــا إال الســــــــــود، فشــــــــــكا إلــــــــــى 
الـــــــــــــداِرمي ذلـــــــــــــك. وكـــــــــــــان الـــــــــــــداِرمي قـــــــــــــد َنســـــــــــــَك 
ــــــــك صــــــــوًتا  ــــــــن یمل ــــــــَر َم ــــــــات وُأِم ــــــــد، َفعمــــــــل أبی وتعب

 :رائًعا، ُیَغنِّي ِبهما في المدینة

ـــــــــــْل لل ـــــــــــي الِخمـــــــــــاِر األســـــــــــوِد ُق   ذامـــــــــــا —َملیَحـــــــــــِة ف
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــٍد ُمَتعبِّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدِ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــِت ِبزاِه  َفَعل

َحتــــــــى َقَعـــــــــدِت  —ــــــــــالِة إزاَرُه َقــــــــد كــــــــان َشـــــــــمََّر للصـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه ِببــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاِب الَمســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــجدِ   َل

ال َتقُتلیـــــــــــــــِه  —َصــــــــــــــالَتُه وصـــــــــــــــــیاَمُه علیــــــــــــــه ُردِّي 
 ِبَحـــقِّ ِدیــِن ُمَحــمَّدِ 

فشــــــــــاَع الخبــــــــــُر فــــــــــي المدینــــــــــة أنَّ الــــــــــداِرمي َرجــــــــــَع 
ــــــــــَق صــــــــــاِحبَة الخِ   مــــــــــاِر األســــــــــودَعــــــــــن ُزهــــــــــِده وَتعشَّ

ـــــــــي ـــــــــَق ف ـــــــــم َیب ـــــــــاة أو َفل ـــــــــّورة فت ـــــــــة المن  ســـــــــّیدة المدین
ـــــــــــــا أنفـــــــــــــذ  إّال اشـــــــــــــترت لهـــــــــــــا خمـــــــــــــارًا أســـــــــــــود. فلّم
التـــــــــــاجر مـــــــــــا كـــــــــــان معـــــــــــه َرجـــــــــــَع الـــــــــــدارمي إلـــــــــــى 

كمــــــــــا .َتَعبُّـــــــــِده وَعمـــــــــَد إلــــــــــى ِثیـــــــــاِب ُنســــــــــِكه َفَلِبَســـــــــها
 . )١-٢الشكل (مبین في 

 

 
 المرأة ذات الخمارصورة ) ١-٢(الشكل 

االقتصــــــــــــادي و اّدي علـــــــــــى ارتبـــــــــــاط الفـــــــــــّن بـــــــــــالواقع المـــــــــــ هـــــــــــذه القصـــــــــــیدة دلـــــــــــیًال واضـــــــــــحاً  دوُتعـــــــــــ
رتبـــــــــاط الجمـــــــــال بـــــــــاللون (ا مـــــــــالياالجتمـــــــــاعي، فهـــــــــو نتاجـــــــــه وُمطـــــــــّوره، فهـــــــــو ُینـــــــــتج النمـــــــــوذج الجو 

ــــــــك الوقــــــــت  ــــــــة المهیمنــــــــة فــــــــي ذل ــــــــة والثقافّی ــــــــة واالجتماعّی األســــــــود) فــــــــي تفاعــــــــل مــــــــع الســــــــلطة الدینّی
ـــــــــــــداء الخمـــــــــــــار)( ـــــــــــــة ارت ـــــــــــــي هـــــــــــــذا  )(إجبارّی ـــــــــــــه المجـــــــــــــال االقتصـــــــــــــادي الرتباطـــــــــــــه ف لیســـــــــــــتفید من

 .بحادثة كساد التجارة وواجب الدعایة لها بطریقة مختلفة الموضع
ـــــــــد  ـــــــــدیني أیضـــــــــًا . فأعمـــــــــال األنبیـــــــــاء هـــــــــي فـــــــــي  شـــــــــغلتوق ـــــــــي المجـــــــــال ال ـــــــــة دورًا بـــــــــارزًا ف الدعای

ـــــــــة، فهـــــــــي فـــــــــي األ دعـــــــــوة إلـــــــــى الحـــــــــق ومثـــــــــل هـــــــــذه  ســـــــــاسجوهرهـــــــــا عمـــــــــل مـــــــــن أعمـــــــــال الدعای
الثــــــــــــواب  ًا علــــــــــــىأساســــــــــــالــــــــــــدعوة تخاطــــــــــــب العواطــــــــــــف وتتجــــــــــــه نحــــــــــــو تحریكهــــــــــــا فهــــــــــــي تعتمــــــــــــد 

 والعقاب. 
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٥۰ 
 

وفـــــــــي  مــــــــن الدعایـــــــــة فــــــــي القــــــــرون الوســـــــــطى التــــــــأثیر علـــــــــى العواطــــــــف األساســـــــــيوكــــــــان الهــــــــدف 
 اً كبیـــــــــــر  اً كـــــــــــان لهـــــــــــا تـــــــــــأثیر و وقتنـــــــــــا الحاضـــــــــــر ظهـــــــــــرت األناشـــــــــــید الوطنیـــــــــــة والخطـــــــــــب الحماســـــــــــیة 

ــــــــــرت وســــــــــیلة مــــــــــن وســــــــــائل الدعایــــــــــة  ــــــــــى تحریــــــــــك عواطــــــــــف المــــــــــواطنین مــــــــــن ناحیــــــــــة ، واعتب عل
 . اإلنسان رة وتحریك سلوك التي لها تأثیرها على إثا

اتجهــــــــــت الدعایــــــــــة فــــــــــي بدایــــــــــة هــــــــــذا القــــــــــرن 
ـــــــــى دفـــــــــع المـــــــــواطنین نحـــــــــو تبنـــــــــي الفكـــــــــرة  إل
التـــــــــــــي تقـــــــــــــدمها الدولـــــــــــــة، باإلضـــــــــــــافة إلـــــــــــــى 

ــــــــــــك العواطــــــــــــف  لــــــــــــم تعــــــــــــد الدعایــــــــــــة  وتحری
ــــــــــــــن وتجــــــــــــــارب خــــــــــــــالل الحــــــــــــــرب  مجــــــــــــــرد ف
ـــــــــــى ، بـــــــــــل أصـــــــــــبحت علمـــــــــــًا  العالمیـــــــــــة األول

 : لـــــــــــه قواعـــــــــــده وأصــــــــــــوله الثابتـــــــــــة ، فمــــــــــــثالً 
ــــــــــــــــم ا الســــــــــــــــتخدام المعاصــــــــــــــــر لمصــــــــــــــــطلح ت

ــــــــــدایات  ــــــــــي ب ــــــــــا ف ــــــــــة بأمیركــــــــــا وبریطانی الدعای
القـــــــــــرن العشـــــــــــرین وبالتحدیـــــــــــد فـــــــــــي الحـــــــــــرب 
العالمیــــــــــــة األولــــــــــــى، حینمــــــــــــا دعــــــــــــا الــــــــــــرئیس 

ــــــــة ســــــــاهم  ویلســــــــون األمیركــــــــي ــــــــة دعائی لجن
فـــــــــــــــــــــي عضــــــــــــــــــــــویتها كبــــــــــــــــــــــار المفكــــــــــــــــــــــرین 

جـــــــــــــون والمنظـــــــــــــرین األكـــــــــــــادیمیین أمثـــــــــــــال 
، دیــــــــوي، فــــــــالتر لبمــــــــان، أدوارد بیرنــــــــایس

حینمـــــــــــــا تأسســـــــــــــت فـــــــــــــي بریطانیــــــــــــــا  كـــــــــــــذلك
وزارة للدعایـــــــــة التـــــــــي أخـــــــــذت علـــــــــى عاتقهــــــــــا 
مهمــــــــــة تحــــــــــریض الشــــــــــعب األمیركــــــــــي ضــــــــــد 

كمـــــــــــا هـــــــــــو مبـــــــــــین فـــــــــــي الشـــــــــــكل األلمـــــــــــان. 
أدركــــــــــــــــــــــــت الجیــــــــــــــــــــــــوش  ولــــــــــــــــــــــــذلك ) ٢-٢(

ـــــــــة وأخـــــــــذت ترســـــــــم  ـــــــــة الدعای ـــــــــة أهمی المتحارب
ـــــــــــى الخطـــــــــــط  خططهـــــــــــا الحربیـــــــــــة إضـــــــــــافة إل
ــــــــــیط همــــــــــم  ــــــــــى تثب ــــــــــؤدي إل ــــــــــي ت األخــــــــــرى الت

 لغرض سقوطها .  الجیوش المعادیة

 
ـــــــــة )  ٢-٢الشـــــــــكل ( جـــــــــورج «مـــــــــن وســـــــــائل لجن

ــــــــــ<<مــــــــــا ُعــــــــــِرف ب» كریــــــــــل رجــــــــــال الــــــــــدقائق " ـ
وهـــــــــــــو جـــــــــــــیش متطـــــــــــــوع یلقـــــــــــــي  >>،"األربعـــــــــــــة

 .خطًبا وطنیة لمدة أربع دقائق

 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 
 

 



٥۱ 
 

كمـــــــــا أخـــــــــذ رجـــــــــال الدعایـــــــــة یســـــــــتغلون كـــــــــل حادثـــــــــة ویفســـــــــرونها لصـــــــــالح النجـــــــــاح فـــــــــي الحـــــــــرب 
لحــــــــرب العالمیــــــــة الثانیــــــــة فقــــــــد تغیــــــــر األمــــــــر ونجحـــــــت فــــــــي ذلــــــــك نجاحــــــــًا عظیمــــــــًا . أمــــــــا خــــــــالل ا

ـــــــــــة بصـــــــــــورة شـــــــــــاملة وواســـــــــــعة جـــــــــــداً  ـــــــــــو للدعای ـــــــــــة بهـــــــــــذه  بعـــــــــــد اســـــــــــتعمال الرادی ـــــــــــت الدعای ودخل
ــــــــــوش المتحاربــــــــــة خــــــــــالل  الوســــــــــیلة مجــــــــــاًال واســــــــــعًا فــــــــــي بــــــــــث المعلومــــــــــات واألخبــــــــــار عــــــــــن الجی

 تلك الفترة وتفنن رجال الدعایة في إبراز تجاربهم وعبقریاتهم في مجال الدعایة . 
والتجاریــــــــة التـــــــــي بــــــــرزت بشــــــــكل بـــــــــارز  اإلعالمیــــــــةكمــــــــا والبــــــــد مـــــــــن التأكیــــــــد علــــــــى أن الدعایـــــــــة 

ــــــــــة الثانیــــــــــة غرضــــــــــها دفــــــــــع المــــــــــواطنین لشــــــــــراء البضــــــــــاعة بطریقــــــــــة  جــــــــــدًا بعــــــــــد الحــــــــــرب العالمی
 .  اإلعالم وأخرى و تغیر أفكارهم ب

و بعــــــــــد ذلــــــــــك ظهــــــــــرت العدیــــــــــد مــــــــــن الدراســــــــــات واألبحــــــــــاث التــــــــــي درســــــــــت هــــــــــذا المفهــــــــــوم مــــــــــن 
 به كافة.جوان

 :rumorواإلشاعة  publicity وهنا البد من توضیح معنى الدعایة
 

تغییـــــــــــــر تمثـــــــــــــل محاولـــــــــــــة التـــــــــــــأثیر فـــــــــــــي النـــــــــــــاس وجـــــــــــــذب اهتمـــــــــــــامهم و  )publicityفالدعایـــــــــــــة(
 سلوكیاتهم ألغراض تهم صانع الدعایة كاألغراض التجاریة . 

صـــــــــــــدره ) اصـــــــــــــطالحًا فتمثـــــــــــــل النبـــــــــــــأ الهـــــــــــــادف الـــــــــــــذي یكـــــــــــــون م rumorبینمـــــــــــــا اإلشـــــــــــــاعة  (
مجهــــــــــوًال وهــــــــــي ســــــــــریعة االنتشــــــــــار وذات طــــــــــابع اســــــــــتفزازي أو هــــــــــادئ حســــــــــب طبیعــــــــــة ذلــــــــــك 

ـــــــــأ، أمـــــــــا فـــــــــي اللغـــــــــة : الشـــــــــیّ  ـــــــــر النب ـــــــــر أي كث ـــــــــال شـــــــــاع الخی ـــــــــة، یق ـــــــــي االنتشـــــــــار والتقوی اع یعن
ــــــــــــان المعنــــــــــــى العــــــــــــام  وقــــــــــــوي ، والحقیقــــــــــــة أن هــــــــــــذین التعــــــــــــریفین االصــــــــــــطالحي واللغــــــــــــوي یبین

ـــــــــــــــي المجتمعـــــــــــــــات مـــــــــــــــا اإلشـــــــــــــــاعة ( الدعاأســـــــــــــــالیب ومـــــــــــــــن .لإلشـــــــــــــــاعة  ـــــــــــــــة ) المنتشـــــــــــــــرة ف ی
 ) : ejabat.google.comیلي(

ــــــــة : -١ فــــــــي الــــــــرأي العــــــــام وخاصــــــــة فــــــــي الشــــــــعوب  اً كبیــــــــر  اً یوجــــــــد للنكتــــــــة أثــــــــر  أســــــــلوب النكت
ـــــــــــًا أن یكـــــــــــون  ـــــــــــك، وقـــــــــــد یحـــــــــــدث أحیان ـــــــــــى ذل ـــــــــــل بطبیعتهـــــــــــا إل ـــــــــــي تمی ـــــــــــرة الت ذات البیئـــــــــــة الفقی

مقــــــــــاالت الصــــــــــحفیة وأعمــــــــــق مــــــــــن تــــــــــأثیر ال أكبــــــــــرلـــــــــبعض النكــــــــــت تــــــــــأثیر فــــــــــي الــــــــــرأي العــــــــــام 
ــــــــــث اإل ــــــــــة دائمــــــــــًا بجمــــــــــع النكــــــــــات ذات الهــــــــــدف ذاواألحادی ــــــــــبالد المعادی ــــــــــذلك تهــــــــــتم ال ــــــــــة، ول عی

 السیاسي لمواجهتها . 
 
عـــــــــــــــن تكـــــــــــــــرار الدعایـــــــــــــــة السیاســـــــــــــــیة أو  ال یمكـــــــــــــــن االســـــــــــــــتغناء أســـــــــــــــلوب التكـــــــــــــــرار:  -٢

ــــــــــــین  ــــــــــــت المعلومــــــــــــات المــــــــــــراد إشــــــــــــاعتها ب ــــــــــــة والتكــــــــــــرار وســــــــــــیلة مــــــــــــن وســــــــــــائل تثبی االجتماعی
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٥۲ 
 

قـــــــــــد ال تخـــــــــــص الدعایـــــــــــة الســـــــــــلبیة فقـــــــــــد ســـــــــــالیب ر، ونحـــــــــــن عنـــــــــــدما نعـــــــــــّدد هـــــــــــذه األالجمـــــــــــاهی
 یجابیة.إلداها إلى الدعایة الطیبة واتتعّ 
 
ـــــــــــدیني: -٣ أعماقهـــــــــــا بإلـــــــــــى األمـــــــــــة  صـــــــــــلهـــــــــــذا األســـــــــــلوب خطـــــــــــر جـــــــــــدًا إذ ی األســـــــــــلوب ال
ــــــــــــــات و  ــــــــــــــق مصــــــــــــــالح ورغب ــــــــــــــدي وتحقی ــــــــــــــدها ویحــــــــــــــاول ضــــــــــــــربها ونســــــــــــــف كیانهــــــــــــــا العقائ عقائ

 األمة . ملكوا األداة لتسییر إذایرغبون  المقدمین للدعایة وفق ما
 
یســــــــــتخدم هــــــــــذا األســــــــــلوب بهــــــــــدف التــــــــــأثیر فــــــــــي  أســــــــــلوب االستضــــــــــعاف واالســــــــــتعطاف :-٤

تعتمـــــــــــد الحركـــــــــــة الصـــــــــــهیونیة هـــــــــــذا األســـــــــــلوب كثیـــــــــــرًا فـــــــــــي وعلیـــــــــــه نفـــــــــــوس الطـــــــــــرف المقابـــــــــــل، 
ـــــــــدول العربیـــــــــة فـــــــــي أمریكـــــــــا، فمـــــــــثالً  ـــــــــارات  :نشـــــــــر دعایاتهـــــــــا ضـــــــــد ال اســـــــــتخدمت الصـــــــــهیونیة عب

ـــــــــهمـــــــــؤثر  ـــــــــل قول ـــــــــوس الشـــــــــعب األمریكـــــــــي مث ـــــــــارة  :ة فـــــــــي نف (أعطونـــــــــا لنعـــــــــیش)، ومـــــــــع هـــــــــذه العب
ــــــــــــذلك یســــــــــــتدّرون عطــــــــــــف األمــــــــــــریكیین  ــــــــــــال یجــــــــــــده، ب ــــــــــــد طعامــــــــــــًا ف ــــــــــــل صــــــــــــغیر یری رســــــــــــم طف

 .ویستجدون عطاءهم
 
یشــــــــــمل الكلمــــــــــات البســــــــــیطة التــــــــــي تصــــــــــدر عــــــــــن الزعمــــــــــاء فــــــــــي كــــــــــل حركــــــــــة  الشــــــــــعارات :-٥

الشـــــــــعب نفســـــــــه ، وربمـــــــــا تـــــــــدخل األناشـــــــــید  مـــــــــن الحركـــــــــات السیاســـــــــیة واالجتماعیـــــــــة ثـــــــــم یرددهـــــــــا
 والقصائد الشعریة واألغاني لتزید من مصداقیتها.

 
ـــــــام-٦ ـــــــرأي الع ـــــــبض ال ـــــــار أو جـــــــس ن ـــــــق  أســـــــلوب منطـــــــاد االختب ـــــــك عـــــــن طری : یـــــــتّمُ ذل

ـــــــــرأي العـــــــــام  ـــــــــام بتحلیـــــــــل ال ـــــــــاس فـــــــــي وقـــــــــت معـــــــــین، ثـــــــــم القی اإلشـــــــــاعات وٕاطالقهـــــــــا بـــــــــین الن
ثبـــــــــــت  ٕاذانجاحهــــــــــا نشــــــــــرت وتكــــــــــررت، و  أثبــــــــــت التحلیــــــــــل إذابالنســــــــــبة لهــــــــــذه الشــــــــــائعات، فــــــــــ

 فشلها یتمُّ تغییرها.
ـــــــــذب واالخـــــــــتالق. -٧ ـــــــــ أســـــــــلوب الك ـــــــــر: إّن ـــــــــة كلّ ه كلّ كمـــــــــا قـــــــــال هتل ـــــــــرت الكذب مـــــــــا مـــــــــا كب

 ."أمكنت في بعض األحیان من أن تتسجل في األذهان
ـــــــــة: -٨ ـــــــــى العقـــــــــل بـــــــــدون  الصـــــــــورة الكاریكاتیری تســـــــــتخدم الصـــــــــورة الكاریكاتیریـــــــــة للنفـــــــــاذ إل

 لة مختصرة ولكن عمیقة الداللة واألثر.د وسیعناء، وتعّ 
 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 
 

 



٥۳ 
 

یـــــــــــتمُّ بـــــــــــأن تطـــــــــــرح اإلشـــــــــــاعة بلهجـــــــــــة اســـــــــــتنكاریة تثیـــــــــــر لـــــــــــدى  األســـــــــــلوب االســـــــــــتنكاري: -٩
ــــــــــــأتي أســــــــــــلوب  اإلنســــــــــــان  ــــــــــــة واســــــــــــتنكارها، وثــــــــــــم ی ــــــــــــابًال لمعرفــــــــــــة الحقیق ــــــــــــزًا اســــــــــــتنكاریًا مق تحّف

ل هـــــــــــو اإلثبـــــــــــات كامتـــــــــــداد لألســـــــــــلوب األول حیـــــــــــث أن إیجابیـــــــــــة رد الفعـــــــــــل فـــــــــــي األســـــــــــلوب األو 
 تقریر معلومات اإلشاعة لحقیقة ثابتة.

 
ــــــــة -١٠ ــــــــي لألم ــــــــق عــــــــدو وهم ــــــــة لحظــــــــة  أســــــــلوب خل ــــــــرس األمــــــــة فــــــــي أی ، یحــــــــاول أن یفت

ــــــــــف أنــــــــــواع اإلشــــــــــاعات بشــــــــــكل مهــــــــــّول  (وهمــــــــــًا)، وهنــــــــــا یصــــــــــبح مــــــــــن المیســــــــــور إصــــــــــدار مختل
وفـــــــــــــــي أي وقـــــــــــــــت، وهـــــــــــــــذا أســـــــــــــــلوب یســـــــــــــــتخدمه الزعمـــــــــــــــاء الـــــــــــــــدیكتاتوریون فـــــــــــــــي الغالـــــــــــــــب إذ 

الشـــــــــعب عـــــــــدوًا كبیـــــــــرًا وخطیـــــــــرًا لیـــــــــروا سیاســـــــــاتهم الخاطئـــــــــة ویصـــــــــرفوهم یصـــــــــنعون أمـــــــــام نظـــــــــر 
 .بدًال من قضایاهم المصیریةإلیه 

 
ـــــــــــــي : -١١ ـــــــــــــه علمـــــــــــــي  األســـــــــــــلوب العلم ـــــــــــــّدعي أن ـــــــــــــة بأســـــــــــــلوب ی ـــــــــــــبعض الدعای یطـــــــــــــرح ال

ــــــــــب ثقــــــــــة المقابــــــــــل بأنــــــــــه عــــــــــالم وفــــــــــاهم فیتقبــــــــــل منــــــــــه  ویتفلســــــــــف فــــــــــي الكــــــــــالم فــــــــــي ســــــــــبیل جل
 .اإلشاعة برحابة صدر

ــــــــواء :أســــــــلوب اال -١٢ ــــــــى رأیــــــــه ومذهبــــــــه ، وبعــــــــد  حت ــــــــة إفهــــــــام المقابــــــــل أنــــــــه عل یعنــــــــي محاول
یبــــــــدأ المشــــــــیع ببــــــــث أفكــــــــاره شــــــــیئًا فشــــــــیئًا فــــــــال یجــــــــد معارضــــــــة مــــــــن الطــــــــرف إلیــــــــه أن یطمــــــــئن 

ــــــــدأ والفكــــــــرة بینمــــــــا المشــــــــیع  ــــــــي المب ــــــــأن المشــــــــیع معــــــــه ف ــــــــق ب ــــــــه وث ــــــــه ألن ــــــــل رأی ــــــــي تقّب ــــــــل ف المقاب
ـــــــــى مثـــــــــل هـــــــــؤالء النـــــــــاس یحـــــــــاول تمریـــــــــر إشـــــــــاعته وأفكـــــــــاره بهـــــــــذا األســـــــــلوب، ویشـــــــــ یر القـــــــــرآن إل

اآلخــــــــر ومــــــــا هــــــــم بمــــــــؤمنین یخــــــــادعون  والیــــــــوم  بقولــــــــه: ( ومــــــــن النــــــــاس َمــــــــْن یقــــــــول آمّنــــــــا بــــــــاهللا 
 . )٩-٨اهللا والذین آمنوا وما یخدعون إال أنفَسهم وما یشعرون) (البقرة: 

ـــــــى أربعـــــــة أنـــــــواع حیـــــــث تتلـــــــون  وأخیـــــــرًا یمكـــــــن هنـــــــا تقســـــــیم الدعایـــــــة بصـــــــورة عامـــــــة إل
( خضــــــــــر :لفــــــــــة ، وكـــــــــل لــــــــــون منهــــــــــا یعبـــــــــر عــــــــــن األســــــــــلوب والهـــــــــدف المســــــــــتخدم بـــــــــألوان مخت
 ) ٢٣٤ص ٢٠١٤والمصطفى 

 :الدعایة البیضاء -۱
هـــــــــــي تلـــــــــــك الدعایـــــــــــة المكشـــــــــــوفة الواضـــــــــــحة المعلومـــــــــــة المصـــــــــــدر وذات النشـــــــــــاط العلمـــــــــــي 
والتــــــــــي تســــــــــعى لهــــــــــدفها المحــــــــــدد . كالصــــــــــحف والرادیــــــــــو والتلفزیــــــــــون واالنترنیــــــــــت ووســــــــــائل 

 تؤدي إلى االتصال بالجماهیر.األخرى التي  اإلعالم 
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٥٤ 
 

اث تـــــــــــأثیرات إیجابیـــــــــــة مرغوبـــــــــــة علـــــــــــى الجمهـــــــــــور حـــــــــــدإإلـــــــــــى  الدعایـــــــــــة البیضـــــــــــاءتهـــــــــــدف 
واألفكــــــــــــــار والحقــــــــــــــائق الصــــــــــــــحیحة  راءالمســــــــــــــتهدف مــــــــــــــن خــــــــــــــالل نقــــــــــــــل المعلومــــــــــــــات واآل

ــــــــــــة  ــــــــــــب اإلیجابی ــــــــــــي تظهــــــــــــر وتؤكــــــــــــد الجوان ــــــــــــة الت ــــــــــــروح المعنوی ــــــــــــع ال ــــــــــــرب لرف ــــــــــــا تقت . وهن
ــــــــــرة مــــــــــن  ــــــــــة بدرجــــــــــة كبی ــــــــــة  ماإلعــــــــــالالدعای ــــــــــي أن الدعای مــــــــــع وجــــــــــود بعــــــــــض اخــــــــــتالف ف

مازالــــــــــــت تنطلــــــــــــق مــــــــــــن خــــــــــــالل أهــــــــــــداف لتــــــــــــأثیرات مســــــــــــبقة ، وتخفــــــــــــي الجوانــــــــــــب غیــــــــــــر 
مثـــــــــــــل :  الدعایـــــــــــــة االنتخابیــــــــــــــة النزیهـــــــــــــة التـــــــــــــي تقـــــــــــــوم علــــــــــــــى  المرغوبـــــــــــــة أو ســـــــــــــلبیة . 

ولـــــــــیس  ع النـــــــــاسحقــــــــائق وآمـــــــــال وطموحــــــــات صـــــــــادقة فــــــــي ســـــــــبیل تحقیــــــــق اســـــــــتفادة لجمــــــــو 
ومثـــــــــال علـــــــــى الدعایـــــــــة البیضـــــــــاء ى الفـــــــــرد المرشـــــــــح .لمجـــــــــرد تحقیـــــــــق مـــــــــآرب علـــــــــى مســـــــــتو 

 : اآلتيالشكل شركة سامسونغ ل
كشـــــــــــــــــفت شـــــــــــــــــركة سامســـــــــــــــــونغ 
عــــــــــــــــــــــن شــــــــــــــــــــــاحنات مــــــــــــــــــــــزودة 

"  see throughبتقنیـــــــــة"
التـــــــــــــــي  النظـــــــــــــــر مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل

یــــــــــــة تمكــــــــــــن الســــــــــــائقین مــــــــــــن رؤ 
الطریــــــــــــــــــق أمــــــــــــــــــام الشــــــــــــــــــاحنات 

تجاوزهــــــــــــــــــا بأمــــــــــــــــــان بالتــــــــــــــــــالي و 
ــــــــــــــزود كــــــــــــــل شــــــــــــــاحنة  ــــــــــــــث ت حی
بكـــــــــامیرا فـــــــــي المقدمـــــــــة تعـــــــــرض 

ـــــــــــــــى أربعـــــــــــــــة مـــــــــــــــا ت صـــــــــــــــوره عل
 شاشات في الخلفیة .

 
مــــــــــــــــــــزودة سامســــــــــــــــــــونغ شــــــــــــــــــــاحنات )  ٣-٢الشــــــــــــــــــــكل (

 see throughبتقنیة"
 :الدعایة السوداء -۲

ـــــــــــــــــف الواضـــــــــــــــــح للمعلومـــــــــــــــــات واآل ـــــــــــــــــب والتحری ـــــــــــــــــى الشـــــــــــــــــائعات و األكاذی  راء تعتمـــــــــــــــــد عل
م علــــــــى الــــــــروح المعنویــــــــة داوالحقــــــــائق ویهــــــــدف هــــــــذا النــــــــوع مــــــــن الدعایــــــــة إلــــــــى التــــــــأثیر الهــــــــ

ــــــــــًا مــــــــــا تكــــــــــون،  للمســــــــــتهدفین ــــــــــر معلومــــــــــة  وغالب ــــــــــة غی ــــــــــوع مــــــــــن الدعای مصــــــــــادر هــــــــــذا الن
. كمـــــــــــــا یمكـــــــــــــن أن وســـــــــــــریة وال تفصـــــــــــــح عـــــــــــــن نفســـــــــــــها ، ویصـــــــــــــعب اكتشـــــــــــــافها بســـــــــــــهولة

ـــــــــى النشـــــــــاطات  ـــــــــة الســـــــــوداء مســـــــــتوردة وذات نشـــــــــاط ســـــــــري وتعتمـــــــــد هـــــــــذه عل تكـــــــــون الدعای
 السریة . 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 
 

 



٥٥ 
 

وال تعلـــــــــــــــــــن الدعایـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــریة عـــــــــــــــــــن 
ــــــــــــــــــزداد  مصــــــــــــــــــادرها ولكنهــــــــــــــــــا تنمــــــــــــــــــو وت

هــــــــــــــا بطریقـــــــــــــــة ســــــــــــــریة . ویكثـــــــــــــــر معلومات
ــــــــــة  اســــــــــتخدام هــــــــــذا األســــــــــلوب فــــــــــي الدعای
أوقـــــــــــــــــات الحــــــــــــــــــروب واألزمــــــــــــــــــات بــــــــــــــــــین 

كمــــــــا هــــــــو فــــــــي الشــــــــكل  الــــــــدول واألفــــــــراد .
مـــــــــــــن األمثلـــــــــــــة علـــــــــــــى ذلـــــــــــــك ) . و  ٤-٢(
ـــــــر : ـــــــة ضـــــــد  اســـــــتخدم هتل ســـــــالح الدعای

انجلتـــــــــــــــــــرا وفرنســـــــــــــــــــا لتحطـــــــــــــــــــیم الـــــــــــــــــــروح 
ـــــــــــدین  المعنویـــــــــــة للشـــــــــــعوب فـــــــــــي كـــــــــــال البل

 لغـــــــــــــزولیفـــــــــــــتح الطریـــــــــــــق أمـــــــــــــام قواتـــــــــــــه ل
عنـــــــــــدما بـــــــــــدأ بنشـــــــــــر أخبـــــــــــار وشـــــــــــائعات و 

ــــــــــــــي  ــــــــــــــات فســــــــــــــاد منتشــــــــــــــرة ف عــــــــــــــن عملی
فرنســـــــــــا، تغـــــــــــرق الشـــــــــــعب الفرنســـــــــــي فـــــــــــي 
قضـــــــــــایا فرعیـــــــــــة داخلیـــــــــــة تزعـــــــــــزع روحـــــــــــه 

مــــــــــــن جانــــــــــــب آخــــــــــــر وقفــــــــــــت و  المعنویــــــــــــة
قواتــــــــه علــــــــى الجانــــــــب اآلخــــــــر مــــــــن نهـــــــــر 
ـــــــــــــتعلن مـــــــــــــن خـــــــــــــالل مكبـــــــــــــرات  الـــــــــــــراین ل
ـــــــــــــوات الفرنســـــــــــــیة المرابطـــــــــــــة  الصـــــــــــــوت للق

ون أن تكـــــــــــون هنـــــــــــاك،أن االنجلیـــــــــــز یریـــــــــــد
القــــــــــــوات الفرنســــــــــــیة هــــــــــــي كــــــــــــبش الفــــــــــــداء 
فــــــــــي الحــــــــــرب فــــــــــي نفــــــــــس الوقــــــــــت الــــــــــذي 
یغــــــــــرق فیــــــــــه جنــــــــــود انجلتــــــــــرا مــــــــــع نســــــــــاء 
الفرنســــــــــــــیین فـــــــــــــــي حانـــــــــــــــات فرنســـــــــــــــا،كلها 
دعایـــــــــة قامـــــــــت علـــــــــى إشـــــــــاعات وأكاذیـــــــــب 

فـــــــــي حربـــــــــه ضـــــــــد  هتلـــــــــرعلیهـــــــــا اعتمـــــــــد 
االنجلیـــــــــــــز والفرنســـــــــــــیین وكـــــــــــــادت تحقـــــــــــــق 

 .أهدافها
 

 
 بوســـــــــــــــــــــــتر اســـــــــــــــــــــــتخدام) ٤-٢الشـــــــــــــــــــــــكل ( 

 غـــــــــــــول فیصــــــــــــورة العــــــــــــدو ُیظِهــــــــــــر دعــــــــــــائي
  عــــــــــــــــذراء،أكثر علــــــــــــــــى االعتــــــــــــــــداء یحــــــــــــــــاول
 التــــــــــي الكلمــــــــــات مــــــــــن كثیــــــــــر مــــــــــن بالغــــــــــةً 
 .العدو خطر تصف
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٥٦ 
 

 :الدعایة الرمادیة -۳
ـــــــــــك الدعایـــــــــــة التـــــــــــي ال یهمهـــــــــــا أن  النـــــــــــاس مصـــــــــــادرها الحقیقیـــــــــــة ولكنهـــــــــــا  یعـــــــــــّرفهـــــــــــي تل

ایــــــــــــة ویمكــــــــــــن أن تســــــــــــعى الدعایــــــــــــة الرمادیــــــــــــة بالدع األهــــــــــــدافتختفــــــــــــي وراء هــــــــــــدف مــــــــــــن 
لهــــــــــا هــــــــــدف معــــــــــین  تخاطــــــــــب العواطــــــــــف ولكنهــــــــــا ســــــــــریاً  غیــــــــــر المباشــــــــــرة ألنهــــــــــا ظاهریــــــــــاً 

 تبغي تحقیقه . 
ــــــــــة الســــــــــریة.  ــــــــــى ذلــــــــــك هــــــــــي الدعای ــــــــــر دلیــــــــــل عل ــــــــــوتُ وربمــــــــــا خی د أكثــــــــــر خطــــــــــورة علــــــــــى ّع

المســـــــــــــتهدفین مـــــــــــــن الدعایـــــــــــــة البیضـــــــــــــاء ، حیـــــــــــــث تعتمـــــــــــــد علـــــــــــــى اســـــــــــــتخدام المضـــــــــــــامین 
ــــــــــى الجمهــــــــــور ، فهــــــــــي ســــــــــالیب واأل ــــــــــأثیرًا عل ــــــــــر ت ــــــــــات ومعلومــــــــــات األكث ــــــــــى بیان تعتمــــــــــد عل

ـــــــــــدیمها  ـــــــــــائق صـــــــــــحیحة ولكـــــــــــن تعـــــــــــاد صـــــــــــیاغاتها وترتیبهـــــــــــا وتنســـــــــــیقها وٕاخراجهـــــــــــا وتق وحق
ــــــــــــر  ــــــــــــق وغی ــــــــــــب بشــــــــــــكل دقی ــــــــــــدة ، وال مــــــــــــانع مــــــــــــن إضــــــــــــافة بعــــــــــــض األكاذی بصــــــــــــورة جدی

 ملموس بین سطور أو معاني الحقائق السابقة . 

التحریــــــــــــف اف هــــــــــــذا الخــــــــــــداع أو ویصــــــــــــعب علــــــــــــى العــــــــــــین أو األذن غیــــــــــــر المتخصصــــــــــــة اكتشــــــــــــ
ــــــــــى مخاطبــــــــــة الغرائــــــــــز مــــــــــع العقــــــــــل ، ولكنهــــــــــا ال تفصــــــــــح بشــــــــــكل وتركــــــــــ ز الدعایــــــــــة الرمادیــــــــــة عل

ـــــــذي  ـــــــس الوقـــــــت ال ـــــــة عـــــــن مصـــــــدره فـــــــي نف ـــــــوع مـــــــن الدعای ـــــــك ، ویكشـــــــف هـــــــذا الن مباشـــــــر عـــــــن ذل
 .یعمــــــــــــل علــــــــــــى أن تظــــــــــــل اتجاهاتــــــــــــه وأهدافــــــــــــه غیــــــــــــر واضــــــــــــحة وغامضــــــــــــة بالنســــــــــــبة للجمهــــــــــــور

هم خــــــــــاص بإزالــــــــــة البثــــــــــور للفتیــــــــــات كمــــــــــا عــــــــــن مــــــــــر إعــــــــــالن  :ومثــــــــــال علــــــــــى الدعایــــــــــة الرمادیــــــــــة
 : اآلتي  موضح بالشكل 

 
 .عن مرهم خاص بإزالة البثور للفتیاتإعالن ) ٥-٢الشكل (
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٥۷ 
 

 لدعایة المضادة:ا-٤

ــــــــــي یبــــــــــذلها جمهــــــــــور المســــــــــتهدفین أو الجهــــــــــات التــــــــــي تعمــــــــــل  ــــــــــى الجهــــــــــود الت تعتمــــــــــد عل
ـــــــــــــــــة المغرضـــــــــــــــــة أو الضـــــــــــــــــارة بجمهـــــــــــــــــور  ـــــــــــــــــأثیر الدعای ـــــــــــــــــاط ت ـــــــــــــــــى حمایتهـــــــــــــــــا إلحب عل

 : اآلتــــــــــــــــيومثــــــــــــــــال علــــــــــــــــى الدعایــــــــــــــــة المضــــــــــــــــادة یوضــــــــــــــــحها الشــــــــــــــــكل  ســــــــــــــــتهدفین .الم
 

 

 

 !كم ستعیش برأیك مع السیجارة؟)  ٦-٢( الشكل
 
فضــــــــــل ألنهــــــــــا تعــــــــــیش د الدعایــــــــــة الجیــــــــــدة والهادفــــــــــة أو الدعایــــــــــة البیضــــــــــاء هــــــــــي األّعــــــــــتُ 

ــــــــــــــاع الجمهــــــــــــــور بمصــــــــــــــداقیة مصــــــــــــــادرهادراك و اطــــــــــــــویًال مــــــــــــــن خــــــــــــــالل  وغالبــــــــــــــًا ال  اقتن
ات الدعایـــــــــــة بوجـــــــــــود أهـــــــــــداف تجاریـــــــــــة تقـــــــــــف إلـــــــــــى تعامـــــــــــل مـــــــــــع یشـــــــــــعر الجمهـــــــــــور الم

بعكـــــــــــس  االرتبـــــــــــاط بمـــــــــــا تقولـــــــــــه أو تقدمـــــــــــه هـــــــــــذه المصـــــــــــادر مســـــــــــتقبالً بالتـــــــــــالي و  خلفهـــــــــــا
أنــــــــــــواع الدعایــــــــــــة األخــــــــــــرى التــــــــــــي ینصــــــــــــرف عنهــــــــــــا الجمهــــــــــــور عنــــــــــــد اكتشــــــــــــافه لعــــــــــــدم 

 . مصداقیتها
 

 publicityمفهوم الدعایة :  ثانیاً 

فـــــــــــــي التعریـــــــــــــف عـــــــــــــن المنتجـــــــــــــات وتســـــــــــــویقها علـــــــــــــى   الدعایـــــــــــــة الممیـــــــــــــزة دورًا كبیـــــــــــــراً تشـــــــــــــغل 
ولكـــــــــــــن یصـــــــــــــعب تصـــــــــــــدیق  العمـــــــــــــالء  الختیارهـــــــــــــا دون غیرهـــــــــــــا مـــــــــــــن المنتجـــــــــــــات المنافســـــــــــــة.

الســــــــــلیم عــــــــــن  اإلعــــــــــالممقولــــــــــة بــــــــــأن الدعایــــــــــة هــــــــــي فــــــــــي صــــــــــالح العمــــــــــالء  دائمــــــــــًا ومهمتهــــــــــا 
ـــــــــــف بخصائصـــــــــــها ونوعیتهـــــــــــا. ـــــــــــة الصـــــــــــحیحة هـــــــــــي وســـــــــــیلة وأداة   جـــــــــــودة الســـــــــــلع والتعری فالدعای
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٥۸ 
 

ـــــــــــ ـــــــــــة ف ـــــــــــدة ، كمـــــــــــا فعال ـــــــــــأنواع ومواصـــــــــــفات الســـــــــــلع الجدی ـــــــــــف ب ـــــــــــل، والتعری ـــــــــــة ذوق العمی ي تنمی
ــــــــى ثالثــــــــة عناصــــــــر  .فــــــــي تحســــــــین  ثقافــــــــة االســــــــتهالك لدیــــــــه أنهــــــــا تســــــــاهم  وتعتمــــــــد الدعایــــــــة عل

 اإلیمان والفن و المشاعر.هي 

ــــــــــة  ــــــــــرى بعــــــــــض المفكــــــــــرین أن الدعای فبــــــــــدًال مــــــــــن أن ، عــــــــــالن أهــــــــــم مــــــــــن اإلد ّعــــــــــتُ  publicityی
عمــــــــــل علــــــــــى إنتــــــــــاج وتقــــــــــدیم شــــــــــيء متفــــــــــرد لدرجــــــــــة اعــــــــــالن انیــــــــــة علــــــــــى اإلتنفــــــــــق نصــــــــــف المیز 

ــــــــر  اإلعــــــــالم تلفــــــــت نظــــــــر  ــــــــذل جهــــــــد كبی ــــــــرأي العــــــــام دون ب ــــــــدما أنتجــــــــت شــــــــركة : فمــــــــثًال . وال عن
ـــــــــــروكس" ـــــــــــت بهـــــــــــا وســـــــــــائل  "زی ـــــــــــًا بـــــــــــل  اإلعـــــــــــالمأول أجهزتهـــــــــــا احتفل ـــــــــــك إعالن ـــــــــــم یكـــــــــــن ذل ، ول

ــــــــت نجاحــــــــات شــــــــركة  ــــــــة. كــــــــذلك حقق ــــــــة مجانی ــــــــتس "دعای ــــــــل جی ــــــــر فــــــــي مجــــــــا "بی ل االبتكــــــــار الكثی
 .من الدعایة والعالقات العامة لمیكروسوفت 

ة حملـــــــــــأبـــــــــــو العالقـــــــــــات العامـــــــــــة أهمیـــــــــــة اإلیمـــــــــــان عنـــــــــــدما عمـــــــــــل علـــــــــــى » إدوارد بیرنیـــــــــــز«أدرك 
شــــــــــركات التبــــــــــغ، فقــــــــــد ربــــــــــط التــــــــــدخین بقضــــــــــیة لهــــــــــا أنصــــــــــارها، هــــــــــي حریــــــــــة  حــــــــــدىإل تســــــــــویقیة

ـــــــــــــدخین للنســـــــــــــاء،  اءلمـــــــــــــرأة، واســـــــــــــتغل إیمـــــــــــــان بعـــــــــــــض النســـــــــــــا ل بالقضـــــــــــــیة لتســـــــــــــویق الت فحـــــــــــــوَّ
لـــــــــى " شـــــــــعلة الحریـــــــــة" حتـــــــــى صـــــــــارت المـــــــــرأة الســـــــــیجارة مـــــــــن مجـــــــــرد تبـــــــــغ ملفـــــــــوف فـــــــــي ورقـــــــــة إ

 للحریة . المدخنة رمزاً 
فالدعایـــــــــة تمثـــــــــل عملیـــــــــة صـــــــــناعة الخبـــــــــر عـــــــــن شـــــــــخص أومنـــــــــتج أوخدمـــــــــة بحیـــــــــث یظهـــــــــر هـــــــــذا 

 .المقروءة والمسموعة والمرئیة اإلعالم الخبر في وسائل 
الدعایــــــة المقصــــــودة فــــــي هــــــذا المقــــــرر لــــــى أن رغــــــب فــــــي لفــــــت أنظــــــار طالبنــــــا األعــــــزاء إأو 

ـــــــــة ( النشـــــــــر  ـــــــــة الترویجی ـــــــــین ) publicityهـــــــــي الدعای ـــــــــز ب ـــــــــة . وضـــــــــرورة التمیی الدعای
ــــــــــة  publicity(النشــــــــــر)  ــــــــــین الدعای ــــــــــزیج الترویجــــــــــي. وب ــــــــــن عناصــــــــــر الم كعنصــــــــــر م
غیــــــــر الشخصــــــــي ث المقصــــــــود بالدعایــــــــة هنــــــــا العنصــــــــر . حیــــــــpropaganda اإلعالمیــــــــة

ـــــــر  ـــــــین والمجـــــــاني مـــــــن عناصـــــــر الت والعمـــــــالء. وهـــــــي  الشـــــــركةویج واالتصـــــــال التســـــــویقي ب
 (بروباغاندا). اإلعالمیةعن الدعایة وأسالیبها تختلف كلیا في مضمونها 

ـــــــــــــث المقصـــــــــــــود بالدعایـــــــــــــة  ـــــــــــــا العنصـــــــــــــر غیـــــــــــــر الشخصـــــــــــــي والمجـــــــــــــاني مـــــــــــــن  publicityحی هن
والعمـــــــــالء. وهـــــــــي بـــــــــذلك تختلـــــــــف كلَّیـــــــــًا  الشـــــــــركةعناصـــــــــر التـــــــــرویج واالتصـــــــــال التســـــــــویقي بـــــــــین 

فعلـــــــــــــم ) . propaganda(بروباغانـــــــــــــدا اإلعالمیـــــــــــــةبها عـــــــــــــن الدعایـــــــــــــة یلاي مضـــــــــــــمونها وأســـــــــــــفـــــــــــــ
ـــــــــم «أو » االتصـــــــــال«قدمـــــــــه العدیـــــــــد مـــــــــن العلمـــــــــاء بأنـــــــــه فـــــــــرع مـــــــــن » البروباغنـــــــــدا«الدعایـــــــــة أو عل
ــــــــي شــــــــؤون» االجتمــــــــاع ــــــــذي یبحــــــــث ف ــــــــة ال ــــــــا النازی ــــــــم المجتمعــــــــات وقــــــــد اســــــــتثمرت ألمانی  هــــــــذا العل
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لوالیـــــــــات المتحــــــــدة فـــــــــي الحـــــــــرب العالمیــــــــة الثانیـــــــــة وبعـــــــــدها ، كمــــــــا قامـــــــــت اطــــــــوال الفتـــــــــرة الهتلریـــــــــة
وأدواتهــــــــــــــــا واســـــــــــــــتثمارها بشـــــــــــــــكل واســــــــــــــــع فـــــــــــــــي حروبهـــــــــــــــا بــــــــــــــــالعراق » البروباغنـــــــــــــــدا«بتطـــــــــــــــویر 

ــــــــــات جــــــــــزءَا  وغیرهــــــــــاوســــــــــوریة وأفغانســــــــــتان  ــــــــــى ب ــــــــــة یًا مــــــــــن السیاســــــــــةأساســــــــــحت محمــــــــــد (.األمیركی
 )  ٩٦، ص ٢٠٠٠نصر مهنا

بالخصــــــــــــــائص المبینـــــــــــــة فــــــــــــــي  propaganda اإلعالمیـــــــــــــةویمكـــــــــــــن إیضــــــــــــــاح معنـــــــــــــى الدعایــــــــــــــة 
 :   التالي الشكل 

 
 

 propaganda اإلعالمیة) خصائص الدعایة  ٧-٢الشكل (
 

)  علــــــــــــى الجهــــــــــــود الواعیــــــــــــة التــــــــــــي تبــــــــــــذل لنشــــــــــــر أفكــــــــــــار  publicityتـــــــــــدل الدعایــــــــــــة ( النشــــــــــــر
ــــــــــة عــــــــــن  آراءو  ــــــــــدات معین ــــــــــرأي العــــــــــام  مــــــــــن أجــــــــــلومنتجاتهــــــــــا  الشــــــــــركةأو معتق ــــــــــى ال ــــــــــأثیر عل الت

تمـــــــــــــاعي للجمـــــــــــــاهیر، دون أن تفكـــــــــــــر الجمـــــــــــــاهیر فـــــــــــــي األســـــــــــــباب التـــــــــــــي وعلـــــــــــــى الســـــــــــــلوك االج
ـــــــــــك اآل ـــــــــــى تل ـــــــــــدات والبحـــــــــــث عـــــــــــن منطقیاتهـــــــــــا . راءدفعتهـــــــــــا لتتبن ـــــــــــة والمعتق ـــــــــــى الدعای ـــــــــــال عل ومث

 : اآلتي  یوضحها الشكل 

خصائص 
الدعایة 

اإلعالمیة 
propaganda 

 
 

القولبة  -۱
والتنمیط لتي 
تعبر عن  
وجھات نظر 
أصحابھا 

الخاصة في كل 
 .شيء 

تسمیة  -۲
األشیاء بغیر 

 مسمیاتھا

إطالق  -۳
الشعارات 
 المبالغة 

٤-  
التكرارالمستمر 

لشعاراتھم 
وحمالتھم 

اإلعالنیة التي 
تالحق الناس 

 أینما ذھبوا

االستفادة  -٦
من الشخصیات 

 الالمعة

عدم  -۷
التعرض لألفكار 

 السائدة

التظاھر  -۸
بمنح فرص 

الحوار والتعبیر 
عن الرأي 

لجمیع 
 االتجاھات

التأكید بدالً  -۹
من المناقشة 

 والبرھنة

عدم  -۱۰
التعرض 
للقضایا 
الحساسة 

 المثیرة للخالف

إثارة  -۱۱
الغرائز وادعاء 

 إشباعھا

ادعاء  -۱۲
 الموضوعیة 
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 ) !) أعطني یدك (هل ستساعد في حمایة البیئة والحیوانات؟ ٨-٢الشكل (

 
 :النشر) publicity(تعریف الدعایة 

ــــــــة (النشــــــــر)  ُیعــــــــدّ  ــــــــث تعتمــــــــد أحــــــــد نشــــــــاط الدعای األنشــــــــطة المســــــــتخدمة فــــــــي مجــــــــال التســــــــویق حی
 في ترویج منتجاتها وتحقیق أهدافها. الشركاتعلیه 

 
عبــــــــــارة عــــــــــن نشــــــــــر معلومــــــــــات وفــــــــــق  :الدعایــــــــــة) 1996ذكــــــــــي خلیــــــــــل( عــــــــــرف •

اتجـــــــــاه معـــــــــین للفـــــــــرد أو الجماعـــــــــة فـــــــــي محاولـــــــــة الشـــــــــركة للتـــــــــأثیر فـــــــــي الـــــــــرأي، وتغییـــــــــر 
أو  واالتصــــــــــــال بالجمــــــــــــاهیر اإلعــــــــــــالمفــــــــــــرد والجماعــــــــــــات باســــــــــــتخدام وســــــــــــائل االتجــــــــــــاه لل

 هي عبارة عن عرض ونشر معلومات بشكل إخباري.
 
ـــــــــالق( أمـــــــــا  • ـــــــــدلي و بشـــــــــیر الع ـــــــــة هـــــــــي ) ١٩٩٤ قحطـــــــــان العب " ׃فـــــــــان الدعای

وســــــــــــیلة غیــــــــــــر شخصــــــــــــیة ومجانیــــــــــــة للتــــــــــــرویج عــــــــــــن الســــــــــــلع و الخــــــــــــدمات أو األفكــــــــــــار 
 للجمهور بواسطة جهة معلومة أحیانا "
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: فإنهــــــــــــا اتصــــــــــــال فــــــــــــي ) ٨٨ص٢٠٠١محســــــــــــن عبــــــــــــد الصــــــــــــبور( وحســــــــــــب  •

ــــــــــل رســــــــــالة  ــــــــــین معــــــــــًا . تنق شــــــــــكل قصــــــــــة إخباریــــــــــة عــــــــــن الشــــــــــركة أو منتجاتهــــــــــا أو االثن
نهــــــــا اتصــــــــال بأفعرفهــــــــا  .جــــــــرأبــــــــدون  اإلعــــــــالم مــــــــن خــــــــالل وســــــــائل  إلــــــــى عامــــــــة النــــــــاس

تنقــــــــــــل .  أو منتجاتهــــــــــــا أو االثنــــــــــــین معــــــــــــاً  الشـــــــــــركةفـــــــــــي شــــــــــــكلَّ قصــــــــــــة إخباریــــــــــــة عــــــــــــن 
 . جرأبدون  اإلعالم إلى عامة الناس من خالل وسائل رسالة 

 
الدعایـــــــــــــة : النشـــــــــــــاط والفـــــــــــــن الـــــــــــــذي یحمـــــــــــــل اآلخـــــــــــــرین علـــــــــــــى ســـــــــــــلوك مســـــــــــــلك  •

 )"ویكیبیدیا "معین ما كانوا یتخذونه لوال ذلك النشاط .( الموسوعة الحرة 
 

ووجهـــــــــات النظـــــــــر التـــــــــي  راءالدعایـــــــــة : بأنهـــــــــا نشـــــــــر اآل نورمـــــــــان بـــــــــاولعـــــــــرف  •
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــى األفكــــــــــــــــــــــــــــــــــــار أو ــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤثر عل الســــــــــــــــــــــــــــــــــــلوك أو كالهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــا معــــــــــــــــــــــــــــــــــــًا .  ت

www.film4business.com 
یتضــــــــــح مـــــــــــن التعـــــــــــاریف الســــــــــابقة أن الـــــــــــبعض یـــــــــــرى أن الدعایــــــــــة تمثـــــــــــل فـــــــــــن التـــــــــــأثیر 
والســــــــــیطرة والترغیــــــــــب أو الضــــــــــمان لقبــــــــــول وجهــــــــــات نظــــــــــر القــــــــــائمین بالدعایــــــــــة وآرائهــــــــــم 

آخـــــــــرون أن الدعایـــــــــة تمثـــــــــل نشـــــــــر المعلومـــــــــات بـــــــــین  بینمـــــــــا یـــــــــرى.وأفكـــــــــارهم ومعتقـــــــــداتهم
 .الناس الهدف منها التأثیر في الرأي العام وفق اتجاه

 
ــــــــا  ــــــــة : بأنه ــــــــف الدعای ــــــــن تعری ویمك
ـــــــأثیر  ـــــــاع والت ـــــــون اإلقن ـــــــن فن ـــــــن م ف
والســـــیطرة ، حیـــــث تعمـــــل علـــــى دفـــــع 
المســــــــــــــتهدفین إلــــــــــــــى أن یســــــــــــــلكوا 
ــــــار  ــــــأثیر األفك ــــــًا تحــــــت ت ســــــلوكًا معین

الدعائیـــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــالیب و األ
  .مستخدمةال

 صورة ألهمیة الدعایة)  ٩-٢الشكل (
یــــــــــؤدي إلــــــــــى التــــــــــأثیر فــــــــــي عقیــــــــــدة و تفكیــــــــــر الجمهــــــــــور، ســــــــــواء لجعلــــــــــه نشــــــــــاط   الدعایــــــــــة إذًا 

ــــــــدأ معــــــــین، أو مــــــــن ــــــــؤمن بفكــــــــرة أو مب ــــــــك صــــــــرفه عــــــــن فكــــــــرة أأجــــــــل  ی ــــــــؤمن بهــــــــا، و ذل ــــــــدأ ی و مب
ــــــــــات العامــــــــــة، اإلعــــــــــالن، امــــــــــن خــــــــــالل  ــــــــــاع مجموعــــــــــة مــــــــــن الوســــــــــائل منهــــــــــا: العالق  إلعــــــــــالم اتب
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 النــــــــــــــدواتظــــــــــــــیم االجتماعــــــــــــــات، عقــــــــــــــد المــــــــــــــؤتمرات و الخطــــــــــــــب و األحادیــــــــــــــث و المناقشــــــــــــــات، تن
ــــــــــ ــــــــــرویج ایلأت ــــــــــب و القصــــــــــص، ت ــــــــــثإلف الكت ــــــــــث تحــــــــــث طــــــــــرف ثال  عــــــــــة(إذا شــــــــــاعات...إلخ بحی

ن الشـــــــــــركة بـــــــــــدون مقابـــــــــــل تلفـــــــــــاز ، صـــــــــــحافة، زبـــــــــــون، أو شـــــــــــخص عـــــــــــادي) لنشـــــــــــر أنبـــــــــــاء عـــــــــــ
 مادي مباشر.

هـــــــــــــذا المعنــــــــــــى ال تقتصــــــــــــر علـــــــــــــى تحقیــــــــــــق األغـــــــــــــراض إن الدعایــــــــــــة ب :یمكــــــــــــن القـــــــــــــول وأخیــــــــــــراً 
ومثـــــــــــــال علـــــــــــــى الدعایـــــــــــــة .االقتصــــــــــــادیة بـــــــــــــل تتعـــــــــــــداها لتحقیـــــــــــــق أغـــــــــــــراض اجتماعیـــــــــــــة وثقافیـــــــــــــة

 : اآلتي  یوضحها الشكل 
ـــــــوع  ـــــــیس شـــــــفاف مطب ـــــــه ك علی

ســــــــلحفاة تمــــــــر رأســــــــها أعلــــــــى 
مقــــــبض الكــــــیس بحیــــــث تظهــــــر 

وقة وهـــــــي دعایـــــــة نكأنهـــــــا مشـــــــ
إنتــــــــــــــاج األكیــــــــــــــاس لوقــــــــــــــف 

ــــــة البالســــــتیك التــــــي تضــــــر ا لبیئ
ومخلفاتهــــــــــــــا التــــــــــــــي تلقــــــــــــــى 
ــــــــات ــــــــل الحیوان  بالمحیطــــــــات تقت

 كما هو مبین في الصورة .

 
إنتـــــــــــــــــــاج األكیـــــــــــــــــــاس دعایـــــــــــــــــــة لوقـــــــــــــــــــف )  ١٠-٢الشـــــــــــــــــــكل (

 .البالستیك التي تضر البیئة
 ׃النشر)  publicityخصائص الدعایة (

ــــــــى اللغــــــــوي  ــــــــق االســــــــتعمال، ممــــــــا أبعــــــــدها عــــــــن المعن ــــــــى معینــــــــًا عــــــــن طری ــــــــة معن اكتســــــــبت الدعای
مــــــــــــة نفســــــــــــها، فالكلَّمــــــــــــة نفســــــــــــها تــــــــــــدل علــــــــــــى النشــــــــــــر، وبعضــــــــــــهم یعتبرهــــــــــــا مرادفــــــــــــة لكلَّمــــــــــــة للكلَّ 
نشـــــــــر األخبـــــــــار علـــــــــى الجمهـــــــــور بهـــــــــدف  علیهـــــــــاأو التـــــــــرویج والـــــــــبعض اآلخـــــــــر یطلـــــــــق عـــــــــالن اإل

إلــــــــــــى أن مصــــــــــــطلح "الدعایــــــــــــة " یمكــــــــــــن أن  اإلعــــــــــــالم ه، بینمــــــــــــا یــــــــــــذهب خبــــــــــــراء یــــــــــــعلالتــــــــــــأثیر 
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تهم وآرائهــــــــــــم التــــــــــــي ت النــــــــــــاس واتجاهــــــــــــایطلــــــــــــق علــــــــــــى الجهــــــــــــود التــــــــــــي تبــــــــــــذل لتغییــــــــــــر معتقــــــــــــدا
 یة على وسائل النشر المختلفة. اعتسیطر فیها الد

 
ــــــــــة خصــــــــــائص و  ــــــــــاقي المــــــــــزیج إن للدعای ــــــــــزات تمیزهــــــــــا عــــــــــن ب ــــــــــل فیمــــــــــا و  االتصــــــــــاليممی تتمث

 . )٢٩٨،ص ٢٠٠٤محمود الصمیدعي، ( ׃یلي

 نوعًا من االتصال غیر الشخصي . ُیعدّ  )١

 دمة في النشر.لتكلفة الوسیلة المستخ الشركةعدم تحمل  )٢

فــــــــــي صــــــــــیاغة مضــــــــــمون الرســــــــــالة أو حجمهــــــــــا أو  الشــــــــــركةعــــــــــدم تحكــــــــــم  )٣
 زمن نشرها.

لحـــــــــــث  الشـــــــــــركةنشـــــــــــاط النشـــــــــــر نشـــــــــــاط وجهـــــــــــد مخطـــــــــــط مـــــــــــن جانـــــــــــب  )٤
 على االهتمام بها ونشر أخبارها. اإلعالمرجال 

 ال توجد فئة معینة مستهدفة من الجمهور بواسطة الدعایة . )٥

 ي بانتهائها.ترتبط الدعایة بقضیة معینة بعینها تنته )٦

ـــــــــه حقیقیـــــــــة و  )٧ ـــــــــل لمـــــــــا ینشـــــــــر كأن ـــــــــر اتقبـــــــــل العمی ـــــــــى عـــــــــدد كبی لوصـــــــــول إل
 . من العمالء 

االنطباعـــــــــــات مـــــــــــن الدعایـــــــــــة فـــــــــــي مواجهـــــــــــة األفكـــــــــــار و  الشـــــــــــركةاســــــــــتفادة  )٨
ــــــــــاتها نتیجـــــــــة لســـــــــوء ظـــــــــن بعـــــــــض العمـــــــــالء فـــــــــي  الســـــــــلبیة عنهـــــــــا وعـــــــــن منتجـ

  . فیالسوق الشركةمستوى جودة المنتج أو سمعة 
 

 ׃شكال الدعایة ( النشر ) أعناصر و  –ثالثًا 
: خبــــــــــــار مــــــــــــن خــــــــــــالل ألوتــــــــــــتم مــــــــــــن خــــــــــــالل تســــــــــــریب اعناصــــــــــــر الدعایــــــــــــة متشــــــــــــعبة و كثیــــــــــــرة 

ـــــــــــــالت المراســـــــــــــالت الصـــــــــــــحفیة، المـــــــــــــؤتمرات الصـــــــــــــحف ـــــــــــــة المناســـــــــــــبات والحف یة،  تنظـــــــــــــیم أو رعای
ــــــــــــــــة، اإلو  ي، التســــــــــــــــویق التشــــــــــــــــعبي  الشــــــــــــــــركاتعــــــــــــــــالن البطــــــــــــــــوالت الریاضــــــــــــــــیة، الجهــــــــــــــــود الخیری

ـــــــــــان و  ـــــــــــائن، شـــــــــــهادات الشخصـــــــــــیات المشـــــــــــهورة  الكـــــــــــالوالتســـــــــــویق الطن ـــــــــــول، شـــــــــــهادات الزب م المنق
اإلصــــــــــدارات الســــــــــنویة عــــــــــن األوضــــــــــاع و   مــــــــــالياإلصــــــــــدارات الســــــــــنویة عــــــــــن وضــــــــــع الشــــــــــركة ال

كارات، توزیــــــــــــــــــــــع عینــــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــــن االقتصــــــــــــــــــــــادیة الســــــــــــــــــــــائدة ، توزیــــــــــــــــــــــع الهــــــــــــــــــــــدایا و التــــــــــــــــــــــذ
 لخ. إ....فاعلیة صفحة االنترنت التالمنتجات،

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 



٦٤ 
 

ــــــــــــة االبتكار  ــــــــــــة والخــــــــــــروج عــــــــــــن المــــــــــــألوف و ومــــــــــــن عناصــــــــــــر الدعای ــــــــــــة  منهــــــــــــا: تنظــــــــــــیمی أو رعای
ي الشـــــــــــــــركاتعـــــــــــــــالن البطـــــــــــــــوالت الریاضـــــــــــــــیة، الجهـــــــــــــــود الخیریـــــــــــــــة، اإلالحفـــــــــــــــالت و المناســـــــــــــــبات و 

ــــــــــــــان و الكــــــــــــــالم المنقول.و  التســــــــــــــویق التشــــــــــــــعبي وســــــــــــــنقدم شــــــــــــــرح لمــــــــــــــا یســــــــــــــمى التســــــــــــــویق الطن
 .خبارألشكال حدیثة للدعایة أو مایسمى بتسریب اأو أسالیب ب
 

ــــــــار: ــــــــدخل ضــــــــمنها تســــــــریب األخب ــــــــان التســــــــویق -و ی ــــــــالم التشــــــــعبي،  التســــــــویق الطن ، الك
 المنقول: 

Buzz marketing/ Viral Marketing / Word-of-Mouth: 
ـــــــاهیم الثالثـــــــة حتـــــــى تكـــــــاد تعبـــــــر عـــــــن نفـــــــس المبـــــــدأ بكونهـــــــا تعتمـــــــد علـــــــى فكـــــــرة  تتشـــــــابه هـــــــذه المف

ج أو عـــــــــن االنتشـــــــــار الواســـــــــع للخبـــــــــر مـــــــــن قبـــــــــل الزبـــــــــائن ســـــــــواء كـــــــــان هـــــــــذا الخبـــــــــر عـــــــــن المنـــــــــت
ــــــــه الشــــــــركة، و الشــــــــركة المنتجــــــــة أ ــــــــي أحــــــــد هــــــــي و عــــــــن حــــــــدث معــــــــین قامــــــــت ب أهــــــــم الوســــــــائل الت
 .انخفاض تكلفتهاالنتشارها السریع و  تعتمدها الدعایة نظراً 

ــــــــــه الشــــــــــركات  ــــــــــوم ب ــــــــــى مــــــــــا تق ــــــــــال عل وكمث
لتحصـــــــــــل علـــــــــــى مـــــــــــا یســـــــــــمى بتســـــــــــریب أو 
نشـــــــــر الخبـــــــــر هـــــــــو مـــــــــا قامـــــــــت بـــــــــه شـــــــــركة 
فــــــــــورد لتصــــــــــنیع الســــــــــیارات عنــــــــــدما أطلقــــــــــت 

یارة فــــــــــــوكس. حیــــــــــــث قامــــــــــــت الشــــــــــــركة ســــــــــــ
شـــــــــــــخص منتشـــــــــــــرین فــــــــــــــي  ١٢٠باختیـــــــــــــار 

كانـــــــــــت وظیفـــــــــــتهم  واق رئیســـــــــــةخمـــــــــــس أســـــــــــ
ادة الســـــــیارة حتـــــــى یراهـــــــا الجمهـــــــور فقـــــــط قیـــــــ

ة تحمـــــــــل شـــــــــارة یـــــــــلاأن یقومـــــــــوا بإهـــــــــداء میدو 
فـــــــــــــــــــورد فـــــــــــــــــــوكس ألي شـــــــــــــــــــخص یبـــــــــــــــــــدي 

أن یقومـــــــــــــوا بتســـــــــــــجیل األمـــــــــــــاكن و  اهتمامـــــــــــــاً 
 التي قادوا السیارة بها.

 

تجسســـــــــــــــــــیة لــــــــــــــــــــ  ةول صـــــــــــــــــــور ) أ١١-٢لشـــــــــــــــــــكل (ا
 اً الجدیدة كلی ٢٠٢٠سیارة فورد اكسبلورر 
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ــــــــده مــــــــن و لكــــــــن ی ــــــــد اســــــــتخدام هــــــــذا األســــــــلوب لمــــــــا یول ــــــــوخي الحــــــــذر عن ــــــــى الشــــــــركات ت جــــــــب عل
مـــــــــا اكتشـــــــــف أن الشـــــــــركة تســـــــــتخدم مســـــــــوقین ســـــــــریین لیبـــــــــدوا  إذاأثــــــــر ســـــــــلبي فـــــــــي نفـــــــــس الزبـــــــــون 

 (Belch & Belch, 2007, pp. 135-136)كزبائن حقیقیین
 

 : Buzz Marketingالتسویق الطنان  -١
ـــــــــة. حیـــــــــث أن  ـــــــــائن و جعلهـــــــــم جـــــــــزء مـــــــــن العملی ـــــــــداع لجـــــــــذب الزب ـــــــــوع علـــــــــى اإلب یعتمـــــــــد هـــــــــذا الن
حماســــــــــة المســــــــــتهلك لمشــــــــــاركة تجربتــــــــــه تجــــــــــاه المنــــــــــتج أو الخدمــــــــــة تنتشــــــــــر مــــــــــن خــــــــــالل الكــــــــــالم 

تمـــــــــدها الزبـــــــــون المـــــــــتحمس لمشـــــــــاركة تجربتـــــــــه مـــــــــع اآلخـــــــــرین هـــــــــي المنقـــــــــول . الوســـــــــائل التـــــــــي یع
ــــــــــــدیو  ــــــــــــع الفی المــــــــــــدونات ، غــــــــــــرف الحــــــــــــوار، غــــــــــــرف التواصــــــــــــل االجتمــــــــــــاعي (الفیســــــــــــبوك)، مواق

ــــــــــــى مثــــــــــــل  وتــــــــــــوب، أو أي نــــــــــــوع مــــــــــــن االجتماعــــــــــــات و الحــــــــــــوارات العادیــــــــــــة مــــــــــــع االصــــــــــــدقاء إل
 المعارف.و 

 First Federalقــــــــام مصــــــــرف فیرســــــــت فیــــــــدرال ســــــــیفینجز ( :وعلــــــــى ســــــــبیل المثــــــــال
Savings ( ال تســـــــــــــــمع المجموعـــــــــــــــات التـــــــــــــــي ال تقـــــــــــــــرأ الصـــــــــــــــحف و  كوســـــــــــــــیلة للوصـــــــــــــــول إلـــــــــــــــى

قــــــــــل الــــــــــداخلي علــــــــــى خــــــــــط محــــــــــدد للمســــــــــیر باصــــــــــات الن أحــــــــــدعلــــــــــى عــــــــــالن الرادیــــــــــو بلصــــــــــق اإل
هـــــــــــــدفین أوًال وصـــــــــــــل للســـــــــــــوق الهـــــــــــــدف و ثانیـــــــــــــًا أظهـــــــــــــر دعـــــــــــــم عـــــــــــــالن قـــــــــــــد حقـــــــــــــق هـــــــــــــذا اإلو 

ر للمصــــــــــــرف كبـــــــــــالهـــــــــــدف األالمصـــــــــــرف للوســـــــــــائل النقـــــــــــل الـــــــــــداخلي المحلیـــــــــــة و بـــــــــــذلك تحقـــــــــــق 
فقــــــــــد أصــــــــــبح مســــــــــیر الحافلـــــــــــة  Buzzهــــــــــو الحصــــــــــول علــــــــــى مــــــــــا یســــــــــمى بالتســـــــــــویق الطنــــــــــان و 

ــــــــــدرال ســــــــــیفینجز ــــــــــي. والشــــــــــكل یســــــــــمى بمســــــــــیر الفیرســــــــــت فی ــــــــــة اإل اآلت ــــــــــین كیفی ــــــــــى عــــــــــالن یب عل
 الحافالت :

 

 
 

 على سیارة شحن خاصة بشركة صنع منادیل ورقیةإعالن )  ١٢-٢الشكل (
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٦٦ 
 

 : Viral Marketingالتسویق التشعبي  -٢
ــــــــى الحمــــــــالت  ــــــــى األفــــــــراد العــــــــادیین لنقــــــــل الرســــــــالة المرغوبــــــــة أكثــــــــر مــــــــن اعتمادهــــــــا عل یعتمــــــــد عل

هــــــــذا علیــــــــه قــــــــد أطلــــــــق یكــــــــون وســــــــط االنتشــــــــار هــــــــو االنترنــــــــت و مــــــــا  التســــــــویقیة المألوفــــــــة. غالبــــــــاً 
بســــــــــیطة تكــــــــــالیف باســــــــــتخدام بســــــــــرعة كانتشــــــــــار الفیــــــــــروس و انتشــــــــــرت  إذااالســــــــــم كــــــــــون الرســــــــــالة 

 .یمیلإلاستخدم المنتج یصبح بمثابة المتحدث عنه عن طریق ا فكل من جداً 
 :  Word-Of- Mouthالكالم المنقول  -٣

 
هــــــــــي عملیــــــــــة تــــــــــداول و نقــــــــــل الخبــــــــــر المهــــــــــم أو ذو الطــــــــــابع الممیــــــــــز عــــــــــن الشــــــــــركة أو المنــــــــــتج و 

ــــــــــ ــــــــــاربهم و مــــــــــن قب ــــــــــائن ألصــــــــــدقائهم و أق ــــــــــي ل الزب ــــــــــزة الت ــــــــــك نتیجــــــــــة ممارســــــــــات الشــــــــــركة الممی ذل
 :اآلتي  كما هو مبین في الشكل  .قبل الزبائنمن  القت استحساناً 

 
 كلمة الفم )  ١٣-٢الشكل (

الشـــــــــركات. فـــــــــي نمـــــــــو األعمـــــــــال فـــــــــي  اً كبیـــــــــر  اً نتشـــــــــار الخبـــــــــر الجیـــــــــد دور واإن للتســـــــــویق التشـــــــــعبي 
 :التالیةقتصاد األرقام فقد نشرت مدرسة لندن لال

ــــــــــارة عــــــــــن  إن  ــــــــــادة عب ــــــــــول اإلیجــــــــــابي عــــــــــن الشــــــــــركة ك٧زی ــــــــــي الكــــــــــالم المنق ــــــــــق ف% ف ــــــــــل بتحقی ی
ـــــــــك فـــــــــإن نســـــــــبة % مـــــــــن النمـــــــــو للشـــــــــركة، و ١ ـــــــــى نحـــــــــو ذل نخفـــــــــاض فـــــــــي الكـــــــــالم ال% مـــــــــن ا٢عل

%. فالشــــــــــركات التــــــــــي لــــــــــدیها نســــــــــبة ١المنقــــــــــول الســــــــــلبي عــــــــــن الشــــــــــركة یزیــــــــــد مبیعاتهــــــــــا بنســــــــــبة 
ـــــــر مـــــــن الشـــــــركة التـــــــي یكـــــــون  كـــــــالم منقـــــــول إیجـــــــابي أعلـــــــى مـــــــن المعـــــــدل تنمـــــــو أربـــــــع مـــــــرات أكث

 .(Haase, 2009, p. 9) ل من المعدلالكالم المنقول اإلیجابي لدیها أق
فالدعایــــــــة تســــــــاهم فــــــــي توجــــــــه النــــــــاس العتنــــــــاق فكــــــــرة معینــــــــة، وقــــــــد تكــــــــون هــــــــذه الفكــــــــرة سیاســــــــیة 

 ׃عدة أشكال نذكر منها  تتخذ الدعایةأو اقتصادیة أو تجاریة أو دینیة . و 
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٦۷ 
 

ــــــــى مجــــــــرد خبــــــــر قصــــــــیر یعبــــــــر عــــــــن نشــــــــاط معــــــــی •  ان قامــــــــت بهــــــــقــــــــد تقتصــــــــر عل
 . أو منتج جدید أو منتج أضیفت له تحسیناتلشركة  

 . مقالة مطولة و قد تتخذ الدعایة بشكل •
ـــــــــــــة یتبعهـــــــــــــا شـــــــــــــرح لهـــــــــــــا ، أو عـــــــــــــدد مـــــــــــــن  • ـــــــــــــى شـــــــــــــكل صـــــــــــــورة فوتوغرافی أو عل

 . تعزز المقالة الصور
ــــــــــــــــــون وأ • ــــــــــــــــــي التلفزی ــــــــــــــــــر الحصــــــــــــــــــص االقتصــــــــــــــــــادیة  و تكــــــــــــــــــون ف ــــــــــــــــــو عب الرادی
 اإلخباریة النشراتو 

 :التي تستخدم في حملة الدعایة هي ومن أهم الوسائل
 
تســــــــــل

 سل
 العناصر الوسائل

عـــــــــــة واألناشـــــــــــید واألغـــــــــــاني والخطـــــــــــب فـــــــــــي ذاتشـــــــــــمل اإل الوسائل الصوتیة ١
 االجتماعات والشائعات ـ الخ

ـــــــــــــــــــــــات واإلشـــــــــــــــــــــــارات  الوسائل المرئیة ٢ تشـــــــــــــــــــــــمل المعـــــــــــــــــــــــارض والمهرجان
الضـــــــــــوئیة ، والشـــــــــــارات واأللـــــــــــوان والعالمـــــــــــات التجاریـــــــــــة 

ب التذكاریـــــــــــــة واألزیـــــــــــــاء والشـــــــــــــعارات النّصـــــــــــــوالتماثیـــــــــــــل و 
. 

الوســــــــــــــــــــائل الصــــــــــــــــــــوتیة /  ٣
 :المرئیة

تشـــــــــــــــــمل التلفزیـــــــــــــــــون والقنـــــــــــــــــوات الفضـــــــــــــــــائیة واألفـــــــــــــــــالم 
 السینمائیة والمسرحیات.

تشــــــــــــــمل الصــــــــــــــحف والمجــــــــــــــالت والكتیبــــــــــــــات والنشــــــــــــــرات  :الوسائل المطبوعة ٤
 والمنشورات والالفتات والملصقات.

خاصـــــــــة فـــــــــي الدعایـــــــــة السیاســـــــــة وٕاصـــــــــدار  تعقـــــــــد بصـــــــــفة :المؤتمرات الصحفیة ٥
 قوانین جدیدة وضوابط معینة.

 
 ) یبین الوسائل المستخدمة في الحملة الدعائیة٤جدول رقم ( 

 
بالمنتجـــــــــــات و أنشـــــــــــطتها  الدعایـــــــــــة لغـــــــــــرض زیـــــــــــادة توعیـــــــــــة المســـــــــــتهلكین الشـــــــــــركةتســـــــــــتخدم  

ــــــــــــــى هــــــــــــــذه  اإلعالمیــــــــــــــةالوســــــــــــــائل  تحصــــــــــــــلیجــــــــــــــابي ، و إلو كــــــــــــــذلك إنشــــــــــــــاء الشــــــــــــــعور ا عل
ــــــــــ ــــــــــق حضــــــــــور المــــــــــؤتمرات الصــــــــــحفیةالنب ــــــــــة عــــــــــن طری ــــــــــدها  ذات اإلخباری الشــــــــــركة التــــــــــي تعق
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٦۸ 
 

ــــــــــدعى لهــــــــــا الصــــــــــحفیون ، و و  ــــــــــون واإلی ــــــــــدوبو محطــــــــــة التلفزی ــــــــــي عــــــــــن طریقهــــــــــا عــــــــــة و ذامن الت
ــــــــدلي مســــــــؤول  الشــــــــركةبأخبــــــــار مقتطفــــــــة خاصــــــــة عــــــــن نشــــــــاطاتهم، كمــــــــا تســــــــتطیع  الشــــــــركة ی

 اإلعـــــــــــالم إلىوســـــــــــائل المصـــــــــــورة ج بإرســـــــــــال هـــــــــــذه األخبـــــــــــار المكتوبـــــــــــة و تحقیـــــــــــق نفـــــــــــس النتـــــــــــائ
القصــــــــــیرة لفائــــــــــدتها  بنشــــــــــر هــــــــــذه األخبــــــــــار اإلعــــــــــالم تقــــــــــوم كثیــــــــــر مــــــــــن وســــــــــائل العامــــــــــة ، و 

 .لجمهور القراء أو المشاهدین أو المستمعین اإلعالمیة
 

 أهداف الدعایة :   -رابعاً 
 

تســــــــــــعى الدعایــــــــــــة لمحاولــــــــــــة التــــــــــــأثیر علــــــــــــى الشخصــــــــــــیات أو الســــــــــــیطرة علــــــــــــى ســــــــــــلوك األفــــــــــــراد 
ـــــــــي قیمتهـــــــــا فـــــــــي مجتمـــــــــع معـــــــــین و زمـــــــــن وهـــــــــدف غیـــــــــر عمتعـــــــــد ألغـــــــــراض  ـــــــــة أو مشـــــــــكوكًا ف لی

 معینین. 
وتهـــــــــــدف األنشــــــــــــطة الدعائیـــــــــــة إلــــــــــــى الســــــــــــیطرة 
علـــــــــــــــــى الـــــــــــــــــرأي العـــــــــــــــــام للفئـــــــــــــــــة المســـــــــــــــــتهدفة 
وســــــــــــلوكها االجتمــــــــــــاعي بمــــــــــــا یحقــــــــــــق أهــــــــــــداف 
القــــــــــــــائمین بعملیــــــــــــــة الدعایــــــــــــــة ، ومــــــــــــــن غیــــــــــــــر 
الضــــــــــــروري أن یــــــــــــدرك الجمهــــــــــــور المســـــــــــــتهدف 

نســــــــــیاق تلــــــــــك األســــــــــباب التــــــــــي تدفعــــــــــه إلــــــــــى اال
ـــــــــــــــي  وأفكـــــــــــــــار واتجاهـــــــــــــــات القـــــــــــــــائم  آراء أو تبن

بالدعایــــــــــة بهــــــــــدف اقنــــــــــاع الجمــــــــــاهیر بفكــــــــــرة أو 
 تبني سلوك معین.

 
 الدعایة داف) صورة أله ١٤-٢الشكل (

أســــــــــالیب كجـــــــــزء مـــــــــن  اإلعـــــــــالم ویمكـــــــــن أن تســـــــــتخدم الحقـــــــــائق المجـــــــــردة التـــــــــي ینشـــــــــرها رجـــــــــال 
علـــــــــــى   يلایـــــــــــة للتـــــــــــأثیر االنفعـــــــــــالدعایـــــــــــة، وذلـــــــــــك لالنطـــــــــــالق منهـــــــــــا إلـــــــــــى تفســـــــــــیر تریـــــــــــده الدعا

ـــــــــــــــــــذكر:  األهـــــــــــــــــــداف مـــــــــــــــــــن أهـــــــــــــــــــم .  الجمـــــــــــــــــــاهیر ـــــــــــــــــــة لتحقیقهـــــــــــــــــــا ن ـــــــــــــــــــي تســـــــــــــــــــعى الدعای الت
)www.publicityinsider.com/freepub.asp( 
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٦۹ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــتُ  )١  أحـــــــــــــــــــــــــــد   الدعایـــــــــــــــــــــــــــة د ّع
التـــــــــــــــــرویج التـــــــــــــــــي تهـــــــــــــــــدف أســـــــــــــــــالیب 

 اهــــــــــــــــــــــــاتواتج آراء تــــــــــــــــــــــــأثیر فــــــــــــــــــــــــي لل
ومواقـــــــــــــــــــــــــــــــف مختلـــــــــــــــــــــــــــــــف فئـــــــــــــــــــــــــــــــات 

 .نیالمستهلك
جــــــــــــــــــزء مــــــــــــــــــن مــــــــــــــــــزیج  ُتّعــــــــــــــــــد )٢

االتصــــــــــــاالت التســــــــــــویقیة تهــــــــــــدف إلــــــــــــى 
مـــــــــن نقـــــــــل رســـــــــالة إلـــــــــى عامـــــــــة النـــــــــاس 

 بدون أجر  اإلعالم خالل وسائل 
تهـــــــــــــــــــدف الدعایـــــــــــــــــــة إلیجـــــــــــــــــــاد  )٣

ـــــــین الشـــــــركة وكـــــــل مـــــــن  ـــــــة ب عالقـــــــة طیب
هــــــــــــــــــــــور والمســــــــــــــــــــــتهلكین عامــــــــــــــــــــــة الجم

المســـــــــــــــــــــــؤولین ورجـــــــــــــــــــــــال األعمـــــــــــــــــــــــال و 
فة عامـــــــــــة الحكــــــــــومیین والمجتمـــــــــــع بصــــــــــ

بهــــــــــدف إرســــــــــال صــــــــــورة إیجابیــــــــــة عــــــــــن 
 الشركة .

قــــــــــــــــــــــد تســــــــــــــــــــــتخدم الدعایــــــــــــــــــــــة   )٤
أیضــــــــــــــــًا الطــــــــــــــــالع الجمهــــــــــــــــور علــــــــــــــــى 
منتجــــــــــــــــــــــــــات الشــــــــــــــــــــــــــركة وتــــــــــــــــــــــــــذكیرهم 
بالعالمـــــــــــــة التجاریـــــــــــــة وخلـــــــــــــق انطبـــــــــــــاع 
لــــــــــــدیهم بــــــــــــأن الشــــــــــــركة تســــــــــــعى دائمــــــــــــًا 
لتطـــــــــــــــــویر والتحـــــــــــــــــدیث بمـــــــــــــــــا یـــــــــــــــــالءم 

 احتیاجاتهم .
ــــــــــــــــالمركز التنافســــــــــــــــي   )٥ تهــــــــــــــــتم ب

للشــــــــــــركة مــــــــــــن خــــــــــــالل خلــــــــــــق صــــــــــــورة 
ـــــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــــن الشـــــــــــــــــــــركة  ذهنیـــــــــــــــــــــة طیب

كمــــــــــــــا هـــــــــــــو مبــــــــــــــین فــــــــــــــي  ومنتجاتهـــــــــــــا
 : تياآلالشكل 

 

 
 ) دعایة لكوكا كوال  ١٥-٢الشكل (
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۷۰ 
 

 
بك فـــــــــــي إجـــــــــــراء الدعایـــــــــــة أكثـــــــــــر كلمـــــــــــا كانـــــــــــت سیاســـــــــــاتك یلاكلمـــــــــــا مارســـــــــــت وطـــــــــــورت أســـــــــــ إذًا 

ـــــــــر، فاألشـــــــــ ـــــــــة أكث ـــــــــة فعال ـــــــــون فـــــــــي شـــــــــراء الســـــــــلعةالبیعی ـــــــــذین یرغب موجـــــــــودون فـــــــــي كـــــــــل  خاص ال
 . ون فقط لیعلموا أنك كشركة موجودٌ مكان، هم ینتظر 

 
كمــــــــــــــا هــــــــــــــي الحالــــــــــــــة  فــــــــــــــي الهــــــــــــــدف الــــــــــــــذي 
ـــــــــــــــدما  ـــــــــــــــاغن عن ـــــــــــــــوكس ف وضـــــــــــــــعته شـــــــــــــــركة ف
ـــــــــــد مـــــــــــن ســـــــــــیاراتها ذات  ـــــــــــل الجدی ـــــــــــت الجی أطلق

عار المرتفعــــــــــــــة و األســـــــــــــالعالیــــــــــــــة المواصـــــــــــــفات 
ســـــــــــیارات نتـــــــــــاج الإو ذلـــــــــــك بعـــــــــــد عقـــــــــــود مـــــــــــن 

األســــــــــــــــــــــــعار ذات المواصــــــــــــــــــــــــفات المقبولــــــــــــــــــــــــة و 
المنخفضـــــــــــــــة.  حیـــــــــــــــث كـــــــــــــــان الهـــــــــــــــدف مـــــــــــــــن 
حملتهـــــــــــــا الدعائیـــــــــــــة جعـــــــــــــل الجمهـــــــــــــور یغیـــــــــــــر 
وجهـــــــــة نظـــــــــره الســـــــــائدة عـــــــــن ســـــــــیارات فـــــــــولكس 
ــــــــــى  ــــــــــه یتبن فــــــــــاكن بأنهــــــــــا ســــــــــیارة الشــــــــــعب وجعل
وجهــــــــــة نظــــــــــر جدیــــــــــدة بــــــــــأن ســــــــــیارات فــــــــــولكس 
فــــــــــــــــاجن تضــــــــــــــــاهي ســــــــــــــــیارات الرفاهیـــــــــــــــــة ذات 
ــــــــــــــك مــــــــــــــن خــــــــــــــالل  األســــــــــــــماء المعروفــــــــــــــة و ذل
ـــــــــق مـــــــــن  ـــــــــة تنطل ـــــــــة منهجی وضـــــــــع خطـــــــــة دعائی

ســـــــــات أهـــــــــداف واضـــــــــحة تتبعهـــــــــا مجموعـــــــــة سیا
محــــــــــددة و وســــــــــائل تطبیقیــــــــــة متعــــــــــددة لتحقیــــــــــق 

 .والشكل یوضح ذلك )األهداف هذه 

 

 
 ٢٠١٩ فولكس فاكن)  ١٦-٢الشكل (

 
ــــــــــذلك  ــــــــــرك ل ــــــــــأتي عــــــــــن عمــــــــــد وتخطــــــــــیط ال تت ــــــــــة ولكنهــــــــــا ت ــــــــــة / النشــــــــــر للتلقائی ــــــــــة الدعای عملی

ــــــــب  ــــــــم التنســــــــیق بینهــــــــا  الشــــــــركةونتیجــــــــة جهــــــــد مــــــــنظم مــــــــن جان وتحدیــــــــد أهــــــــدافها ومجاالتهــــــــا ث
 .عناصر المزیج الترویجي األخرى وبین 
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 المتبعة في الدعایةسالیب األ -خامسًا 

 
ـــــــــى اإل ـــــــــات تعتمـــــــــد وســـــــــائل الدعایـــــــــة عل الخاصـــــــــة والنشـــــــــر فـــــــــي الصـــــــــحف ، و كـــــــــذلك فـــــــــي   عالن

الرادیــــــــــــــو والتلفزیــــــــــــــون والســــــــــــــینما ، والمعــــــــــــــارض ، والعالقــــــــــــــات اإلنتاجیــــــــــــــة والســــــــــــــلعیة وبطاقــــــــــــــات 
   .الشركاتالسلع وواجهات المخازن و 

ـــــــــــة و وال ـــــــــــي مضـــــــــــامینها إال أنهـــــــــــا بشـــــــــــكل عـــــــــــام  یمكـــــــــــن أن تكـــــــــــون أدعای ـــــــــــت ف ـــــــــــت واختلف ن تباین
وســــــــیلة إلقنــــــــاع اآلخــــــــرین بــــــــأن یقومــــــــوا بســــــــلوك معــــــــین فــــــــي حیــــــــاتهم، وهــــــــذا الســــــــلوك لألفــــــــراد مــــــــا 

وبـــــــــذلك فالدعایـــــــــة ال تقتصـــــــــر علـــــــــى مجـــــــــال معـــــــــین مـــــــــن ، كـــــــــانوا یســـــــــلكونه لـــــــــوال هـــــــــذا االقتنـــــــــاع 
ــــــــةالمختلفــــــــة مــــــــتشــــــــمل كــــــــل نــــــــواحي الحیــــــــاة  وٕاَنمــــــــاالحیــــــــاة  ــــــــى اقتصــــــــادیة واجتماعی . ن سیاســــــــیة إل

 : اآلتي  یوضحها الشكل االجتماعیة ومثال على الدعایة 
ـــــــــــــدبات  ـــــــــــــوان ن تحـــــــــــــت عن
الجـــــــــــروح لـــــــــــیس جمیعهـــــــــــا 
مرئیــــــــــــة .. یظهـــــــــــــر هـــــــــــــذا 
التصـــــــــــــمیم مـــــــــــــدى بقـــــــــــــاء 

ســــــــــــــري فــــــــــــــي ألالعنــــــــــــــف ا
 .ذهان  األ

 
 سريعن تأثیر العنف األ) دعایة  ١٧-٢الشكل (

یجابیـــــــــــــة إلهما تتبنـــــــــــــى إظهـــــــــــــار الجوانـــــــــــــب اأحـــــــــــــدإلـــــــــــــى مجمـــــــــــــوعتین الدعایـــــــــــــة أســـــــــــــالیب تقســـــــــــــم 
ـــــــــي عـــــــــرض ألهـــــــــم  ـــــــــى تقلیـــــــــل الجوانـــــــــب الســـــــــلبیة أو إخفائـــــــــه وفیمـــــــــا یل والثانیـــــــــة تقـــــــــوم بالعمـــــــــل عل

 ).٧١، ص ١٩٩٨جودت ناصر:(المتبعة سالیب األ
: ویـــــــــــتم بإعطـــــــــــاء تســـــــــــمیات معینـــــــــــة أســـــــــــلوب اســـــــــــتخدام الصـــــــــــورة الذهنیـــــــــــة .١

ة ال تتــــــــــــــأثر بالممارســــــــــــــات مثــــــــــــــل : تصــــــــــــــبح معهــــــــــــــا هــــــــــــــذه التصــــــــــــــورات تعــــــــــــــابیر ثابتــــــــــــــ
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، أودي = الفخامــــــــــــــــة اهیـــــــــــــــة ، ســــــــــــــــمنة عافیـــــــــــــــة = صــــــــــــــــحة وعافیـــــــــــــــة مارســـــــــــــــیدس = الرف
 :اآلتي  كما هو مبین في الشكل . ....إلخ 

ــــــــــــــــز  صــــــــــــــــور ســــــــــــــــیارات مرســــــــــــــــیدس بن
 mercedes benz الجدیــــدة

ــــــــــــاإل عالن قامــــــــــــت شــــــــــــركة مرســــــــــــیدس ب
ــــــــم تطــــــــویر مــــــــن تحــــــــدیثات  ــــــــه ت عــــــــن أن

والتــــــي تــــــم  G-Class طــــــراز
ة الحالیــــــــــفــــــــــى خــــــــــالل الســــــــــنه  إطالقهـــــــــا

ـــــــــــت م  ٢٠١٩ ـــــــــــك فإنهـــــــــــا مازال ومـــــــــــع ذل
لهـــــــــــذا  يســـــــــــمها الفنـــــــــــاتفظ بـــــــــــنفس تحـــــــــــ

ولكــــــــــــــــــــــن  (W463) الجیـــــــــــــــــــــل وهـــــــــــــــــــــو
ــــــــــــى  ــــــــــــة المخصصــــــــــــة للســــــــــــیر عل المركب

ــــــــــــق الصــــــــــــعب  فســــــــــــوف تخضــــــــــــع الطری
لعــــــــــــدد كبیــــــــــــر مــــــــــــن التغیــــــــــــرات والتــــــــــــي 

تخفــــــــــــــیض علیهــــــــــــــا   ســــــــــــــوف یترتــــــــــــــب 
بمــــــــا یســــــــاوي مــــــــائتین كیلــــــــو جــــــــرام مــــــــن 

تخدام ســــــــوزنهــــــــا ویرجــــــــع ذلــــــــك نتیجــــــــة ال
إلضـــــــــــافة باالكثیـــــــــــر مـــــــــــن االلومنیـــــــــــوم و 

د مــــــــن عــــــــرض إلــــــــى ذلــــــــك ســــــــوف یــــــــزدا
ــــــــــــر  ــــــــــــل مت ــــــــــــة می ــــــــــــدار مائ الســــــــــــیارة بمق

أمــــــــــا  متـــــــــر میــــــــــل ١٨٦٠لیصـــــــــل إلـــــــــى 
ســــــــــوف تعلیــــــــــق بالنســــــــــبة إلــــــــــى نظــــــــــام ال

ـــــــــــــع  ـــــــــــــثالث أو أرب ـــــــــــــزات ب یشـــــــــــــمل تجهی
 وصالت .

 

 
 mercedes لمرسیدس) دعایة  ١٨-٢الشكل (

benz 2019 

: كالقیــــــــــام باســــــــــتبدال مصــــــــــطلح المصــــــــــطلحاتأســــــــــلوب اســــــــــتبدال األســــــــــماء و  .٢
طالق اســـــــــــم امصـــــــــــطلح محایـــــــــــد ، اســـــــــــتخدام الحیلـــــــــــة كـــــــــــ مـــــــــــن اســـــــــــتخدام عـــــــــــاطفي بـــــــــــدالً 

 منتج أجنبي على منتج محلي .
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ونعنــــــــــي هنـــــــــــا اســــــــــتخدام الحقــــــــــائق التـــــــــــي تتناســــــــــب مـــــــــــع أســــــــــلوب االختیـــــــــــار:   .٣
ـــــــــــاء با یجابیـــــــــــات دون ذكـــــــــــر إلغـــــــــــرض الدعایـــــــــــة أو تتناســـــــــــب مـــــــــــع أجـــــــــــزاء منهـــــــــــا واالكتف

 (الحمالت االنتخابیة ) السلبیات
أي اللجـــــــــــوء إلـــــــــــى تكبیـــــــــــر األمـــــــــــور والحقـــــــــــائق.  علـــــــــــى أســـــــــــلوب التضـــــــــــخیم  :  .٤

 )ذهان  مبدأ هتلر (كلما كبرت الكذبة كلما تمكنت من أن تتسجل في األ
خــــــــر إلـــــــى العـــــــرض الجدیـــــــد لفكــــــــرة آاللجــــــــوء بـــــــین كـــــــل حـــــــین و أســـــــلوب التكـــــــرار:  .٥

 یجابیة إلالجوانب اهذه الدعایة ألن هذا األسلوب مفید للتذكیر وتعزیز 
رجـــــــــل الدعایـــــــــة لیحـــــــــتفظ لنفســـــــــه بـــــــــبعض األدلـــــــــة إلیـــــــــه یلجـــــــــأ أســـــــــلوب التأكیـــــــــد:  .٦

 . أحد   والتأكیدات التي تؤید مسالة سریان الدعایة في اتجاه و 
ـــــــــــده:  .٧ ـــــــــــة الخصـــــــــــم وتحدی أي إبعـــــــــــاد المنـــــــــــافس مـــــــــــن الســـــــــــاحة أســـــــــــلوب معرف

 وتقویة مشاعر الجمهور المؤید لرجل الدعایة .
  :ویتم بطریقتینالسلطة :  أسلوب االعتماد على .٨

ــــــــــة أ: طریقــــــــــة التحویــــــــــل ن یقــــــــــوم شــــــــــخص ذو كیــــــــــان معــــــــــین بجعــــــــــل هــــــــــذه الدعایــــــــــة مقبول
 نتیجة نقله لها.

ن یقـــــــــول الشـــــــــخص المعنـــــــــي عـــــــــن هـــــــــذه الدعایـــــــــة بأنهـــــــــا جیـــــــــدة أو أ: كـــــــــأســـــــــلوب الشـــــــــهادة
 سیئة ، مما یجعل األفراد یذعنون لشهادة هذا الشخص.

ــــــــــــاط :  .٩ ــــــــــــین الدعاأســــــــــــلوب االرتب ــــــــــــربط ب ــــــــــــة وعمــــــــــــل فضــــــــــــیل و أي ال ــــــــــــالي   ی   بالت
 .یوافق الجمهور على هذا الشيء

ونعنــــــــــــي بــــــــــــذلك التقلیــــــــــــد أو الموضــــــــــــة أي اتخــــــــــــاذ تبــــــــــــاع الغیــــــــــــر : اأســــــــــــلوب  .١٠
 .السلوك الذي یتخذه اآلخرین 
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   وتنقسم الدعایة بشكل عام إلى قسمین رئیسیین هما  :
 

:  ول الســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبياأل 
ـــــــــــــر أحـــــــــــــداث وغرضـــــــــــــه  تغیی

ســــــــلبي فــــــــي ســــــــلوك الموجــــــــه 
كمـــــــــا هـــــــــو موضـــــــــح   .لیـــــــــه إ

 )  ١٩-٢بالشكل (
 

 
 وهو یقود لمن مخصص هذاالمكان) ١٩-٢الشكل ( 

 !سكران
فهدفـــــــــــــــه   :یجـــــــــــــــابيإللثـــــــــــــــاني  اا

ـــــــــــــــــرات  ـــــــــــــــــة دون حـــــــــــــــــدوث تغی الحیلول
 آراء ســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلبیة علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى 

ـــــــــــــاس   وســـــــــــــلوك مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن الن
توجیــــــــــــــــــه بنــــــــــــــــــاء منطقــــــــــــــــــي  وٕاَنمــــــــــــــــــا

ــــــــــــــي .  كمــــــــــــــا هــــــــــــــو موضــــــــــــــح وعقالن
فمـــــــــــــــــــــــــــثًال : .) ٢٠-٢بالشـــــــــــــــــــــــــــكل ( 

القــــــــــادة األلمــــــــــان إبــــــــــان  أحــــــــــدیشــــــــــیر 
ــــــــى هــــــــذه  ــــــــة إل الحــــــــرب العالمیــــــــة الثانی
ــــــــــــا نســــــــــــتهلك  ــــــــــــول: " إنن ــــــــــــة فیق الحقیق
 الكثیـــــــــر مـــــــــن القنابـــــــــل لتـــــــــدمر مـــــــــدفعاً 

ـــــــــــــدي حـــــــــــــدًا او  ـــــــــــــد جن ـــــــــــــامـــــــــــــن ی س یل
ــــــــــك واألجــــــــــدى أن  األرخــــــــــص مــــــــــن ذل
توجـــــــــــــــــــد وســـــــــــــــــــیلة تتســـــــــــــــــــبب فـــــــــــــــــــي 
 اضــــــــــــــــــــــــطراب األصــــــــــــــــــــــــابع التــــــــــــــــــــــــي 

 زجاجال عادة تدویرإ) ٢٠-٢الشكل (
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 تضغط على زناد ذلك المدفع."
والعالقـــــــات  اإلعـــــــالم و عـــــــالن و اإل الفـــــــروق الجوهریـــــــة بـــــــین الدعایـــــــة ( النشـــــــر) -سادســـــــًا 

 : العامة
ــــــــــاج  ــــــــــى وضــــــــــع معــــــــــاییر محــــــــــددة وظــــــــــاهرة للدعایــــــــــة ، فكلمــــــــــا كانــــــــــت  الشــــــــــركاتتحت  الشــــــــــركةإل

 ها اغتنام الفرصة .یعلالتطویر فهي بحاجة للدعایة ، و رائدة في التقدم و 
 النشر) و اإلعالن : الفرق بین الدعایة ( أوالً 

عــــــــالن نظــــــــرًا لكــــــــون اإل اإلعــــــــالنلنــــــــاس والدارســــــــین بــــــــین مفهــــــــومي الدعایــــــــة و یخلــــــــط كثیــــــــر مــــــــن ا
ـــــــــاس ـــــــــول الن ـــــــــي عق ـــــــــة یوجـــــــــد  هـــــــــو المشـــــــــهور والمترســـــــــخ ف ـــــــــر، والحقیق فـــــــــرق جـــــــــوهري بشـــــــــكل كبی

ـــــــــت الرســـــــــالة المـــــــــراد توصـــــــــیلها مـــــــــن خاللهمـــــــــا و  ـــــــــد  . ةحـــــــــدابینهمـــــــــا ، وٕان كان تصـــــــــل الدعایـــــــــة  وق
ـــــــــى الجمهـــــــــور المســـــــــ ـــــــــل اإل اإلعـــــــــالم تهدف مـــــــــن خـــــــــالل وســـــــــائل إل  عالنـــــــــات المختلفـــــــــة مثلهـــــــــا مث

ــــــــین اإل ــــــــة) وب ــــــــین النشــــــــر (الدعای ــــــــة ب ــــــــروق جوهری ــــــــاك ف ســــــــنقوم بترتیبهــــــــا بشــــــــكل عــــــــالن ولكــــــــن هن
 :  اآلتي  مبسط وفق الجدول 

 publicityعایةالد advertisingاإلعالن 
 ( مجاني) غیر مدفوعة الثمن ( مكلف ) مدفوع الثمن  .١
 غیر مخطط لها بشكل عام مخططعالن اإل  .٢
 ال یتمُّ التعریف بالشخصیة المعلنة یتمُّ التعریف بالشخصیة المعلنة  .٣
یــــــــتّم مــــــــن خــــــــالل جهــــــــة راعیــــــــة محــــــــددة   .٤

 . ومعروفة
تــــــتم مــــــن خــــــالل طــــــرف ثالــــــث لــــــیس لــــــه 

 . مصلحة
 أدوات العالقات العامة إحدى ةداة رئیسأعالن اإل  .٥
 واحدة تتم مرة  یتّمُ عدة مرات   .٦
 یتمُّ قبولها من العمیل بسهولة یتّمُ قبوله من العمیل بصعوبة   .٧
ـــــــــــــاع   .٨ ـــــــــــــة التعریـــــــــــــف واالقتن یحقـــــــــــــق وظیف

 بالمنتج 
 تحقق وظیفة التعریف بالمنتج

نقــــــــل المعلومــــــــات فــــــــي كــــــــل االتجاهــــــــات   .٩
. 

ــــــــــي  ــــــــــل المعلومــــــــــات ف ــــــــــة نق اتجــــــــــاه عملی
 . حد   او 

 غامضة ومجهولة المصدر. واضح ومعروف المصدر  .١٠
تخاطـــــــــــــــــــــــــب الغرائـــــــــــــــــــــــــز والعواطـــــــــــــــــــــــــف  یخاطب العقل بأسلوب المنطق .  .١١

 بأسلوب الترهیب والتهدید .
 ) الفرق بین الدعایة واإلعالن٥جدول (

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 

http://kenanaonline.com/users/ahmedkordy/tags/18527/posts


۷٦ 
 

ــــــــــــــدعوة المباشــــــــــــــرة والمكشــــــــــــــوفة للشــــــــــــــراء، بینمــــــــــــــا عــــــــــــــالن یســــــــــــــتعمل اإل إذًا  أســــــــــــــلوب الحــــــــــــــث وال
تســـــــــــتعمل أســـــــــــلوب اإلیحـــــــــــاء، أي األســـــــــــلوب المســـــــــــتتر والغـــــــــــامض الـــــــــــذي یشـــــــــــرح فیـــــــــــه الدعایـــــــــــة 

ــــــــاریخ  ــــــــا منتجاتهــــــــا، ولكــــــــن قــــــــد یحــــــــدث  الشــــــــركةبشــــــــكل هــــــــادئ ت وأعمالهــــــــا وتعــــــــدد صــــــــفاتها ومزای
ـــــــــــس الرســـــــــــالة  ـــــــــــي نف ـــــــــــاك ف ـــــــــــًا أن یكـــــــــــون هن ـــــــــــین صـــــــــــفات اإل االتصـــــــــــالیةأحیان ـــــــــــداخل ب عـــــــــــالن ت

ــــــــــرى عــــــــــن أنهــــــــــا ســــــــــتمنح ــــــــــن منظمــــــــــة  كب ــــــــــة، كــــــــــأن تعل جــــــــــائزة ضــــــــــخمة لمــــــــــن  وصــــــــــفات الدعای
 . ائيدععالن إعالن النمط من اإلهذا  ُیعدّ في منتجاتها.  حدایستطیع إیجاد عیب و 

 
 اإلعالم الفرق بین الدعایة و :  ثانیاً 

ــــــــــ ــــــــــب  اإلعالم یقصــــــــــد ب ــــــــــي یترت ــــــــــة الت ــــــــــك العملی ــــــــــار و یعلتل ــــــــــة هــــــــــا نشــــــــــر األخب المعلومــــــــــات الدقیق
عـــــــــــــــواطفهم یر و لصـــــــــــــــراحة و مخاطبـــــــــــــــة عقـــــــــــــــول الجمـــــــــــــــاهالتـــــــــــــــي ترتكـــــــــــــــز علـــــــــــــــى الصـــــــــــــــدق و ا

ولـــــــــــة التـــــــــــأثیر فـــــــــــي شخصـــــــــــیات یقصـــــــــــد بالدعایــــــــــة محاو  واالرتقـــــــــــاء بمســـــــــــتوى الـــــــــــرأي ، الســــــــــامیة،
وهنـــــــــا البـــــــــد مـــــــــن تقـــــــــدیم  الفـــــــــرق م. شـــــــــهواتهطرة علـــــــــى ســـــــــلوكهم بإثـــــــــارة غرائـــــــــزهم و الســـــــــیاألفـــــــــراد و 

 ) http://forum.chorouk.net: (  التالي بالجدول  اإلعالمبین الدعایة و 
 publicityالدعایة Media  اإلعالم 

 أكبر یهــــــــــدف إلـــــــــــى تزویــــــــــد الجمـــــــــــاهیر بـــــــــــ
قـــــــــــــــــدر ممكـــــــــــــــــن المعلومـــــــــــــــــات الســـــــــــــــــلیمة 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــأثر   الواضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــحة ،وتت

بدرجـــــــــــــــــة صـــــــــــــــــحة  اإلعـــــــــــــــــالم ســـــــــــــــــالمة 
العالقــــــــــــــات و ســــــــــــــالمتها فكلمــــــــــــــا كانــــــــــــــت 
العالقــــــــــــــات و الحقــــــــــــــائق أكثــــــــــــــر ســــــــــــــالمة 

ســـــــــــــــــلیمًا  اإلعـــــــــــــــــالم وضـــــــــــــــــوحًا كـــــــــــــــــان و 
 .قویاً و 

ــــــــــى تقــــــــــدیم عــــــــــرض معلومــــــــــات وتســــــــــعى  تهــــــــــدف إل
ــــــــــــائق  ــــــــــــى نشــــــــــــر الحق ، ولكــــــــــــن راء واألفكــــــــــــار واآلإل

بعــــــــــــــد تطویرهــــــــــــــا مــــــــــــــن خــــــــــــــالل إدخــــــــــــــال بعــــــــــــــض 
التعـــــــــــــــدیالت علـــــــــــــــى المضـــــــــــــــمون والشـــــــــــــــكل بمــــــــــــــــا 

الدعائیـــــــــــــة ، بـــــــــــــل إن  األهـــــــــــــداف یحقـــــــــــــق ویخـــــــــــــدم 
هنـــــــــــــــــــاك الـــــــــــــــــــبعض الـــــــــــــــــــذي یســـــــــــــــــــتخدم بعـــــــــــــــــــض 
المعلومــــــــــــــــــــات واألكاذیــــــــــــــــــــب والشــــــــــــــــــــائعات غیــــــــــــــــــــر 

  .الصحیحة لتحقیق أهداف الدعائیة
لــــــــــــیس عملیــــــــــــة ذاتیــــــــــــة تعبــــــــــــر  اإلعــــــــــــالم 

أو اتجاهـــــــــــــات القـــــــــــــائمین  عـــــــــــــن مصـــــــــــــالح
 به .

الدعایـــــــــة ، هـــــــــي عملیـــــــــة تتـــــــــأثر بمصـــــــــلح وشخصـــــــــیة 
 . القائمین بها

خیــــــــــــر وســــــــــــیلة لتعبئــــــــــــة  اإلعــــــــــــالم  ُیعــــــــــــدّ 
ـــــــــرأي  القـــــــــوى و كســـــــــب التأییـــــــــد و الثقـــــــــة لل

ــــــــــــرأي ال ــــــــــــویر ال ــــــــــــة بتن ــــــــــــل ال تهــــــــــــتم الدعای عــــــــــــام ، ، ب
المحـــــــــــددة و المحســـــــــــوبة  األهـــــــــــداف تســـــــــــعى لتحقیـــــــــــق 
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إلیــــــــه العـــــــام وذلـــــــك  بإمــــــــداده بمـــــــا یحتـــــــاج 
واتجاهـــــــــــــــــــــــات  آراءمـــــــــــــــــــــــن معلومـــــــــــــــــــــــات و 
 صحیحة وغیر مغرضة.

و االتجاهــــــــــــــــــات ،  راء للتــــــــــــــــــأثیر المتعمــــــــــــــــــد فــــــــــــــــــي اآل
فــــــــــي ســــــــــلوك المســــــــــتهدفین طبقــــــــــًا لرغبـــــــــــات  بالتــــــــــاليو 

ـــــــــــــــــــــــــة  ـــــــــــــــــــــــــة ، فالدعای ـــــــــــــــــــــــــائمین بالدعای ـــــــــــــــــــــــــول الق  ومی
 .تعتمد على األنانیة لتحقیق أغراض معینة

یعطـــــــــــــــــــي الحقیقـــــــــــــــــــة دون أن  اإلعـــــــــــــــــــالم 
 یتوقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع ردود الفعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل 

ـــــــــــل یشـــــــــــارك جمهـــــــــــور  نفســـــــــــه  اإلعـــــــــــالمب
 في تلك األخبار و الحقائق.

ـــــــــى اإلیحـــــــــاء و  ســـــــــتهواء وعلـــــــــى المحاكـــــــــاة االتعتمـــــــــد عل
ـــــــــــي یشـــــــــــترك فیهـــــــــــا والتقلیـــــــــــد و  اســـــــــــتغالل المواقـــــــــــف الت

 الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعور 
 . حیث تستغل سلبیة الفرد

 اإلعالم ) الفرق بین الدعایة و ٦جدول (
 

ــــــــر وســــــــائل  اإلعــــــــالم یمثــــــــل  إذًا  ــــــــل المعلومــــــــات عب ــــــــى مســــــــتقبل لكــــــــن  عــــــــالماإلنق مــــــــن مرســــــــل إل
دمات أو أفكــــــــــار بهـــــــــدف وغــــــــــرض مختلــــــــــف ، یتمثــــــــــل فــــــــــي نشـــــــــر المعلومــــــــــات عــــــــــن ســــــــــلع أو خــــــــــ

 . ها یعلاإلقبال حث العمیل على تقبل هذه السلع و قصد الترویج لها و 
ـــــــــة ـــــــــة  والحقیق ـــــــــث  اإلعـــــــــالمتشـــــــــبه الدعای ـــــــــس المكونـــــــــات اتصـــــــــالیان نشـــــــــاطین ُیعـــــــــدّ حی ان لهمـــــــــا نف

 ة . اتصالیمن المرسل إلى المستقبل، وما بینهما من مراحل  والمراحل التي یمر بها
الدعایـــــــــة إال أن كـــــــــال منهمـــــــــا یعمـــــــــل و  اإلعـــــــــالم و لكـــــــــن علـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن الفـــــــــرق الهائـــــــــل بـــــــــین 

علـــــــــى تكـــــــــوین اتجاهـــــــــات الـــــــــرأي العـــــــــام كـــــــــل بأســـــــــلوبه الخـــــــــاص ، غیـــــــــر أن الـــــــــرأي العـــــــــام الـــــــــذي 
لــــــــى مخاطبـــــــــة عالعقــــــــل بـــــــــل مخاطبـــــــــة علـــــــــى الحقــــــــائق و  یتكــــــــون عـــــــــن طریــــــــق الدعایـــــــــة ال یعتمــــــــد

 .تباع أسلوب الخداعاالغرائز و 
 

 الفرق بین الدعایة والعالقات العامةثالثا : 
 
فـــــــــــي الكثیـــــــــــر مـــــــــــن  إلیهـــــــــــاأهـــــــــــم مكونـــــــــــات المـــــــــــزیج الترویجـــــــــــي و یشـــــــــــار  د أحـــــــــــالدعایـــــــــــة د ّعـــــــــــتُ 
ـــــــان بالعالقـــــــات العامـــــــة ألا ـــــــد مـــــــن (Public Relations)حی ـــــــذا الب ـــــــین مفهـــــــوم . ول ـــــــز ب التمیی

 مفهوم الدعایة.ة و ت العامالعالقا
ــــــــــــّال شخصــــــــــــیة حــــــــــــول  (Publicity)فالدعایــــــــــــة  ــــــــــــى االتصــــــــــــاالت ال ، المنــــــــــــتج الشــــــــــــركةفتشــــــــــــیر إل

اشــــــــــــر) أو تكــــــــــــون تحــــــــــــت أو الخدمــــــــــــة أو الفكــــــــــــرة. و هــــــــــــي غیــــــــــــر مدفوعــــــــــــة الــــــــــــثمن (بشــــــــــــكل مب
 شكل :على الدعایة غالبًا ما تأتي رعایة محددة. و 
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۷۸ 
 

 ،(announcement)خبر •
ة تعبــــــــــــــــر عــــــــــــــــن رأي مقالــــــــــــــــة رئیســــــــــــــــ •

 ، (editorial)المحرر 
ـــــــــــة   • ـــــــــــة إخباری  news)مقال

story) . 
  

 الصحفعرض شكال ) أ ٢١-٢الشكل (
 

ــــــــــــر شخصــــــــــــي باســــــــــــت خدام وســــــــــــائل االتصــــــــــــال الجمــــــــــــاهیري. إن الدعایــــــــــــة تتضــــــــــــمن اتصــــــــــــال غی
 عالن، فإن الشركات ال تدفع ثمن الدعایة بشكل مباشر. إللكن على خالف او 

ــــــــــام بأنشــــــــــطة و فع ــــــــــدفع للقی ــــــــــلاو لكــــــــــن الشــــــــــركة ت ــــــــــاه وســــــــــائل ات تجــــــــــی ــــــــــوم  اإلعــــــــــالم ذب انتب لتق
عــــــــــن المنــــــــــتج أو الخدمــــــــــة أو بتغطیــــــــــة مجانیــــــــــة و إیجابیــــــــــة عــــــــــن الحــــــــــدث أو تنشــــــــــر خبــــــــــر مــــــــــا 

ــــــــــرأي أو التصــــــــــرف الشــــــــــركة و  ــــــــــالوعي، المعرفــــــــــة، ال بــــــــــذلك تســــــــــتطیع الشــــــــــركة أن تــــــــــؤثر إیجابــــــــــًا ب
 لدى الجمهور الهدف. 

نهـــــــــا علـــــــــى ســـــــــبیل أمـــــــــا الوســـــــــائل المســـــــــتخدمة للحصـــــــــول علـــــــــى دعایـــــــــة مجانیـــــــــة فهـــــــــي متعـــــــــددة م
خبــــــــــــــار، المقــــــــــــــاالت الدائمــــــــــــــة فــــــــــــــي ألالــــــــــــــذكر ال الحصــــــــــــــر: المــــــــــــــؤتمرات الصــــــــــــــحفیة، تحریــــــــــــــر ا

 : اآلتي  یوضحها الشكل المجانیة ومثال على الدعایة فالم. ألالمجالت الصور، ا
 

 

 

ه.لترشید استخدام المیاإلیه ) دعایة لكي تستخدم فقط ما تحتاج  ٢٢-٢الشكل (  
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۷۹ 
 

ایـــــــة عـــــــن غیرهـــــــا مـــــــن وســـــــائل التـــــــرویج أنهـــــــا تتمتـــــــع بمصـــــــداقیة كبیـــــــرة. مـــــــا مـــــــا تتفـــــــوق بـــــــه الدعإن
فغالبـــــــــًا مـــــــــا یكـــــــــون المســـــــــتهلك أقـــــــــل تشـــــــــكیكًا بالمعلومـــــــــة عنـــــــــدما یكـــــــــون مصـــــــــدر هـــــــــذه المعلومـــــــــة 

 بنظر المستهلك هو مصدر حیادي . 
ـــــــــــــاء إ ـــــــــــــدفع لق ـــــــــــــث أن الشـــــــــــــركة ال ت ـــــــــــــة هـــــــــــــي تكلفتهـــــــــــــا المنخفضـــــــــــــة  حی ـــــــــــــة مهمـــــــــــــة للدعای یجابی

ــــــــوم بــــــــه مــــــــن المــــــــأخ ةاإلعالنیــــــــالمســــــــاحة  ــــــــدفع لقــــــــاء مــــــــا تق ــــــــرغم مــــــــن كونهــــــــا ت ــــــــى ال ــــــــك عل وذة ول
ـــــــــلافع ـــــــــة ی ـــــــــى موظفیهـــــــــا المســـــــــؤولین عـــــــــن الدعای ـــــــــف أیضـــــــــًا عل ـــــــــة و تتكل ـــــــــد الدعای ات هادفـــــــــة لتولی

الوســـــــــائل الترویجیـــــــــة تكـــــــــالیف دنیـــــــــا بالمقارنـــــــــة مـــــــــع غیرهـــــــــا مـــــــــن  التكـــــــــالیفو لكـــــــــن تبقـــــــــى هـــــــــذه 
ـــــــــى  ـــــــــة هـــــــــي الاألخـــــــــرى، و لكـــــــــن یجـــــــــب عل ـــــــــًا عنصـــــــــر خـــــــــارج شـــــــــركات أال تنســـــــــى أن الدعای غالب

اتهـــــــــا منتجثـــــــــار مــــــــدمرة علـــــــــى الشـــــــــركة و آبیة قــــــــد یكـــــــــون لهـــــــــا عــــــــن إرادة الشـــــــــركة، فالدعایـــــــــة الســـــــــل
المخــــــــرجین بإنتــــــــاج فــــــــیلم ناقــــــــد للوجبــــــــات  أحــــــــدعنــــــــدما قــــــــام  (كمــــــــا حصــــــــل مــــــــع شــــــــركة ماكدونالــــــــد

 ,Belch, 2007) الســـــریعة و أثرهـــــا الســـــيء علـــــى الصـــــحة بعنـــــوان "ضـــــاعف حجمـــــي".
p. 22)  

 
 Public)ت العامـــــــــــــةأمـــــــــــــا العالقـــــــــــــا

Relations) مــــــــــــــــن المهــــــــــــــــم التمییــــــــــــــــز بــــــــــــــــین :
مفهـــــــــــــــــــــوم العالقـــــــــــــــــــــات العامـــــــــــــــــــــة و مفهـــــــــــــــــــــوم 
ـــــــــــالتخطیط  ـــــــــــوم الشـــــــــــركة ب ـــــــــــدما تق ـــــــــــة. فعن الدعای

ر و التوزیـــــــــع المـــــــــنظم للمعلومــــــــــات التـــــــــي تصــــــــــد
ـــــــــــــة منهـــــــــــــا للســـــــــــــیطرة و  ٕادارة عنهـــــــــــــا فـــــــــــــي محاول

الصـــــــــــورة الذهنیـــــــــــة و الدعایـــــــــــة الخاصـــــــــــة بهــــــــــــا 
فهـــــــــــي بـــــــــــذلك تمـــــــــــارس مـــــــــــا یســـــــــــمى العالقـــــــــــات 

  العامة.
) صـــــــــــــــــــــــــــــورة ألهمیـــــــــــــــــــــــــــــة  ٢٣-٢الشـــــــــــــــــــــــــــــكل (

 العالقالت العامة
ـــــــــــــة  ـــــــــــــى الصـــــــــــــورة الذهنی ـــــــــــــات العامـــــــــــــة هـــــــــــــو التأســـــــــــــیس و المحافظـــــــــــــة عل فالهـــــــــــــدف مـــــــــــــن العالق

لعملیــــــــــة فهــــــــــي ا بالتــــــــــاليو . مختلفــــــــــة التــــــــــي تعنــــــــــى بهـــــــــا اإلیجابیـــــــــة للمنظمــــــــــة أمــــــــــام الجمـــــــــاهیر ال
مجــــــــــال شــــــــــركة و مــــــــــا یصــــــــــدر مــــــــــن معلومــــــــــات تخــــــــــص المتابعــــــــــة التــــــــــي تضــــــــــمن للشــــــــــركة إدارة و 

 تفادي الدعایة السلبیة.یجابیة و إالحصول على دعایة  من أجلعملها 
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 ن األدوات مثـــــــــــــل اإلصـــــــــــــدارات الدوریـــــــــــــةغیرهـــــــــــــا مـــــــــــــســـــــــــــتخدم العالقـــــــــــــات العامـــــــــــــة الدعایـــــــــــــة و ت 
ات المجتمعیـــــــــــــة، رعایـــــــــــــة المناســـــــــــــبات الخاصـــــــــــــة، جمـــــــــــــع التبرعـــــــــــــات، كمـــــــــــــا یـــــــــــــلاالمشـــــــــــــاركة بالفع

ــــــــــت شــــــــــركة تویوتــــــــــا فــــــــــي كوســــــــــیلة للعالقــــــــــاعــــــــــالن یمكــــــــــن أن تســــــــــتخدم اإل ت العامــــــــــة ( كمــــــــــا فعل
إعالنهــــــــــا الــــــــــذي عرضــــــــــته علــــــــــى الشاشــــــــــات األمریكیــــــــــة الــــــــــذي یشــــــــــرح كیــــــــــف أن شــــــــــركة تویوتــــــــــا 

ــــــــى أراضــــــــي الوالیــــــــات المتحــــــــدةٍ  ــــــــق أكثــــــــر مــــــــن و  تصــــــــنع ســــــــیاراتها عل هــــــــي بــــــــذلك تســــــــاهم فــــــــي خل
 سیارة برادو :ذلك أكبر  ومثال فرصة عمل). ٢٠٠,٠٠٠

 ۲۰۱۹ ب�������������������������������������������������������������������������������������رادو

ــــــــــــــرة الســــــــــــــیارات ال إحــــــــــــــدىوهــــــــــــــي  ــــــــــــــة كبی عائلی
 ٢٧٠٠الحجــــــــــــــم، وتتمیــــــــــــــز بمحــــــــــــــرك حجمــــــــــــــه 

أســــــــــــطوانات، یعطــــــــــــي  ٤ســــــــــــي ســــــــــــي، وعــــــــــــدد 
ـــــــــــــــــــــوة   ٢٧٠حصـــــــــــــــــــــانًا وعـــــــــــــــــــــزم دوران  ١٦٣ق

نیــــــــــوتن / متــــــــــر، یمكنهــــــــــا مــــــــــن التســــــــــارع مــــــــــن 
كــــــــــــــم بمــــــــــــــدة  ١٠٠الســــــــــــــكون حتــــــــــــــى ســــــــــــــرعة 

 .ثانیة ١٣.٥زمنیة 

 
 ٢٠١٩برادو ) صورة   ٢٤-٢الشكل (

العالقـــــــــــــات العامـــــــــــــة ومفهـــــــــــــوم الدعایـــــــــــــة همـــــــــــــا العدیـــــــــــــد مـــــــــــــن المســـــــــــــوقین أن مفهـــــــــــــوم  ُیعـــــــــــــدّ  إذًا 
ــــــــــــة  ــــــــــــة أننهمــــــــــــا مفهــــــــــــومین متطــــــــــــابقین تمامــــــــــــاً إ و واحــــــــــــدة وجهــــــــــــان لعمل ــــــــــــة هــــــــــــي  . والحقیق الدعای

نتیجـــــــــــة لجهـــــــــــود قســـــــــــم العالقـــــــــــات العامـــــــــــة.  یمكـــــــــــن أن نمیـــــــــــز بـــــــــــین هـــــــــــذین المفهـــــــــــومین علـــــــــــى 
 :(Belch & Belch, 2007, p. 556):  التالي الشكل 

ــــــــــــات العامــــــــــــة هــــــــــــي  -١ الدعایــــــــــــة هــــــــــــي اســــــــــــتراتیجیة قصــــــــــــیرة المــــــــــــدى بینمــــــــــــا العالق
 برنامج منظم  لفترة زمنیة طویلة.

یجابیــــــــــــة عــــــــــــن إلالعالقــــــــــــات العامــــــــــــة وجــــــــــــدت لتزویــــــــــــد الجمهــــــــــــور بالمعلومــــــــــــات ا  -٢
الوكیــــــــــل المســــــــــؤول عــــــــــن إدارة  الشــــــــــركة وهــــــــــي غالبــــــــــًا تقــــــــــع تحــــــــــت تصــــــــــرف الشــــــــــركة أو

 .العالقات العامة لهذه الشركة 
 اإلدارة الدعایـــــــــــــة ال تكــــــــــــون دائمـــــــــــــًا إیجابیــــــــــــة وهـــــــــــــي ال تخضــــــــــــع لســـــــــــــیطرة أمــــــــــــا   -٣

عـــــــــــن  اإلعــــــــــالمهــــــــــي مــــــــــا تنشـــــــــــره وســــــــــائل  وٕاَنمـــــــــــا، فهــــــــــا أیضــــــــــاً یلاتك اإلدارة وال تتحمــــــــــل 
الشــــــــــــركة ســــــــــــواء كــــــــــــان هــــــــــــذا النشــــــــــــر لصــــــــــــالح الشــــــــــــركة أولغیــــــــــــر صــــــــــــالحها، والشــــــــــــركة 

 مصدرًا لنشر الدعایة سواًء اإلیجابیة أوالسلبیة. تعد المعنیة ال 
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۸۱ 
 

ــــــــــــى قســــــــــــم العالقــــــــــــات  الشــــــــــــركاتأغلــــــــــــب  إنّ   -٤ تــــــــــــولي مســــــــــــؤولیة إدارة الدعایــــــــــــة إل
 .العامة 

 
تتجـــــــه الدعایـــــــة  حیـــــــث العالقـــــــات العامـــــــة والدعایـــــــة یمكـــــــن توضـــــــیح التمییـــــــز بـــــــین  وأخیـــــــراً 

هــــــــــا وتوجیههــــــــــا لمــــــــــا یعلهــــــــــا، والســــــــــیطرة یإلإلــــــــــى مخاطبــــــــــة عواطــــــــــف الجمــــــــــاهیر بهــــــــــدف النفــــــــــاذ 
 .فیه مصلحة القائمین بتلك الدعایة 

 
ـــــــــــویـــــــــــت ل الحقـــــــــــائق أو محاولـــــــــــة إخفائهـــــــــــا، بینمـــــــــــا العالقـــــــــــات العامـــــــــــة ّمُ ذلـــــــــــك مـــــــــــن خـــــــــــالل تجمّی

تتجـــــــــــه إلـــــــــــى عقـــــــــــول الجمـــــــــــاهیر بهـــــــــــدف إقناعهـــــــــــا وتوعیتهـــــــــــا عـــــــــــن طریـــــــــــق عـــــــــــرض الحقـــــــــــائق 
 .ها بصدق وواقعیة یعل
 
ـــــــــاليو  ـــــــــات  بالت ـــــــــل رســـــــــائل العالق ـــــــــات العامـــــــــة كوســـــــــیلة لنق ـــــــــي العالق ـــــــــة ف یمكـــــــــن اســـــــــتخدام الدعای

مســــــــــــتهدف ولكــــــــــــن بشـــــــــــرط أن تعــــــــــــرض الحقـــــــــــائق علــــــــــــى الجمهــــــــــــور العامـــــــــــة إلــــــــــــى الجمهـــــــــــور ال
وتختلف العالقـــــــــــــات العامـــــــــــــة بـــــــــــــذلك ه.یـــــــــــــإلكمـــــــــــــا هـــــــــــــي عنـــــــــــــدما تقـــــــــــــوم بإیصـــــــــــــال المعلومـــــــــــــات 

 : اآلتي الجدولفي اختالفًا جوهریًا من الدعایة كما هو مبین 
 

 publicityالدعایة  Public relationsالعالقات العامة 
 تخفي الحقائق وتنشر معلومات مضللة انةتقوم بنشر الحقائق والمعلومات بأم

 إعالم مشوه ینشر األكاذیب إعالم صادق
 تهدم المبادئ وتهدم األخالق تساعد على تثبیت األخالق والمبادئ

 تستعمل وسائل الضغط والسیطرة تعطي الحریة باالختیار
توصل المعلومات إلى الفرد وتسعى للتصرف 

 على ردود الفعل
العتناق فكرة أحادیة حد اتكون في اتجاه و 

 الجانب
 تغیر األفكار بشكل دیكتاوري فلسفة منبثقة عن الدیمقراطیة

 تعتمد على إثارة التعصب والغوغائیة تستعمل جانب التفكیر الهادئ بال تعصب
 حد   اتهدف إلى المنفعة من جانب و  تهدف إلى الصالح العام

 د اعتبار لإلنسانیة في سیاساتهاال یوج ي في المقام األولاإلنسانتضع الجانب 
 الفروق بین العالقات العامة والدعایة) ٧جدول (
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۸۲ 
 

ـــــــن فـــــــي الدعایـــــــةتتمیـــــــز الدعایـــــــة بأنهـــــــ إذًا  ال یـــــــدفع عـــــــن و  ا ال تظهـــــــر شخصـــــــیة المعل
ـــــــة أجـــــــر ولهـــــــا  ـــــــةالدعای ـــــــات العام ـــــــس العالق ـــــــات محـــــــددة بعك كمـــــــا هـــــــو فـــــــي الشـــــــكل  .فئ

 :اآلتي 
العالقات العامة تتجه إلى عقول 

اهیر بهدف إقناعها وتوعیتها الجم
ها یعلعن طریق عرض الحقائق 

 .بصدق وواقعیة

 
للعالقات العامة) دعایة  ٢٥-٢الشكل (  

أو منتجاتهـــــــــــا  الشـــــــــــركةتقـــــــــــوم الدعایـــــــــــة ( النشـــــــــــر)  بتقـــــــــــدیم تحقیـــــــــــق أو موضـــــــــــوع خـــــــــــاص عـــــــــــن 
إلــــــــى حـــــــــد كبیـــــــــر عـــــــــالن وســـــــــائل النشــــــــر ، وهـــــــــو بــــــــذلك  نشـــــــــاط مشــــــــابه لإل إحــــــــدىعــــــــن طریـــــــــق 
ـــــــــدون دفـــــــــع أجـــــــــر، و  ولكـــــــــن النشـــــــــر ـــــــــتمُّ ب ـــــــــالي ی ـــــــــث بالت ـــــــــن فیمـــــــــا ینشـــــــــر مـــــــــن حی ـــــــــتحكم المعل ال ی

ثمــــــــــار عملیــــــــــة النشــــــــــر ، فإنــــــــــه   الشــــــــــركةه. وحتــــــــــى تجنــــــــــي یــــــــــعلالحجــــــــــم والمســــــــــاحة ، وال یوقــــــــــع 
بوســـــــــــائل النشـــــــــــر المتاحـــــــــــة ، وأن تـــــــــــدعم البیانـــــــــــات المنشـــــــــــورة  یجـــــــــــب أن تـــــــــــرتبط ارتباطـــــــــــًا وثیقـــــــــــاً 

 سمها . ادثین ببراهین وتحسن اختیار المتحعنها باألدلة وال
وبمــــــــــا أن النشــــــــــر یفیــــــــــد معنــــــــــى انتشــــــــــار األخبــــــــــار بــــــــــین النــــــــــاس أي ذیوعهــــــــــا أي إعطــــــــــاء هــــــــــذا 
الخبـــــــــــــر انتشـــــــــــــارًا واســـــــــــــعًا وســـــــــــــط النـــــــــــــاس فالنشـــــــــــــر هـــــــــــــو عملیـــــــــــــة توزیـــــــــــــع األخبـــــــــــــار والصـــــــــــــور 

قــــــــــات والكتــــــــــب وغیرهــــــــــا مــــــــــن المطبوعــــــــــات علــــــــــى نطــــــــــاق واســــــــــع. وهــــــــــذا مــــــــــا سنستعرضــــــــــه یعلوالت
حبـــــــــة فاكهـــــــــة  ١١٢٣ایـــــــــة ( النشـــــــــر ) ، فلقـــــــــد تـــــــــم إنبـــــــــات الحمـــــــــالت اإلبداعیـــــــــة للدع إحـــــــــدىفـــــــــي 

حقیقیــــــــــة مــــــــــن أنــــــــــواع مختلفــــــــــة علــــــــــى شــــــــــكل عبــــــــــوات عصــــــــــیر فــــــــــي دعایــــــــــة تجاریــــــــــة لتســــــــــویق 
 كامـــــــــب نیكتـــــــــار“اســـــــــمها البرازیلیـــــــــة و  الشـــــــــركات أحـــــــــدالعصـــــــــیر الطبیعـــــــــي الـــــــــذي تنتجـــــــــه 

Camp Nectar”.  . 
ــــــــداع و وال شــــــــك أنهــــــــ ــــــــز واإلب ــــــــة التمی ــــــــه فــــــــي غای ــــــــد أمضــــــــت ال عجــــــــب فــــــــي ا فكــــــــرة إعالنی ــــــــك فق ذل

 سنتین من التجارب العملیة.  ”ageisobar أجیزیوبار“شركه الدعایات 
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۸۳ 
 

ـــــــــــس اانتهـــــــــــت ب ـــــــــــى شـــــــــــكل نف ـــــــــــال والجوافـــــــــــة بنجـــــــــــاح عل نبـــــــــــات فواكـــــــــــه الباشـــــــــــن واللیمـــــــــــون والبرتق
 العبوات المستخدمة لتعبئة العصیر. 

قالــــــــب رات قبــــــــل اعتمــــــــاد النبــــــــات الفاكهــــــــة ثــــــــالث مــــــــام تغییــــــــر القالــــــــب الــــــــذي ســــــــیتّمُ فیــــــــه و قــــــــد تــــــــ
ــــــــــب لعبــــــــــوة العصــــــــــیر، و  هــــــــــو مطــــــــــابق تمامــــــــــاً النهــــــــــائي و  بعــــــــــد إنتــــــــــاج الفواكــــــــــه المقولبــــــــــة فــــــــــي عل

ــــــــــــى  ــــــــــــم توزیعهــــــــــــا عل ــــــــــــاولو و  األســــــــــــواق العصــــــــــــیر ت ــــــــــــة ســــــــــــاو ب ــــــــــــي مدین ــــــــــــة ف المحــــــــــــالت التجاری
ووضـــــــــعها فـــــــــي قســـــــــم بیـــــــــع الفواكـــــــــه و عنـــــــــدما یختـــــــــار الزبـــــــــون الفاكهـــــــــة المقولبـــــــــة یـــــــــتمُّ اســـــــــتبدالها 

 )ص٢٠١٤صطفى  ( المعلى الكاش بعلبة العصیر. 
دة فهنـــــــــاك فـــــــــي هـــــــــي علـــــــــى الشـــــــــجرة لیســـــــــت جدیـــــــــبالـــــــــذكر أن عملیـــــــــه قولبـــــــــة الفاكهـــــــــة و الجـــــــــدیر و 

قــــــــــــد اشــــــــــــتهر المــــــــــــزارع بطــــــــــــیخ المقولــــــــــــب فــــــــــــي مناســــــــــــبات معینــــــــــــة و الالصــــــــــــین یبــــــــــــاع الخیــــــــــــار و 
الصــــــــــیني جــــــــــاو شــــــــــیانزانج بســــــــــبب األجــــــــــاص بشــــــــــكل بــــــــــوذا الــــــــــذي زرعــــــــــه بشــــــــــكل تجــــــــــاري فــــــــــي 

 :   التالي.كما هومبین في الشكل ٢٠٠٩عام 
 

 

 

) نماذج لقولبة الفاكهة ٢٦-٢الشكل (  
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۸٤ 
 

 
عناصـــــــــــر المــــــــــزیج الترویجــــــــــي ، عـــــــــــن بــــــــــاقي وســـــــــــائل  أحــــــــــدتختلــــــــــف الدعایــــــــــة ( النشـــــــــــر)  ك إذًا 

ـــــــــــــــرویج األخـــــــــــــــرى ( اإل ـــــــــــــــات عـــــــــــــــالن الت ـــــــــــــــع الشخصـــــــــــــــي ، وتنشـــــــــــــــیط المبیعـــــــــــــــات، والعالق ، والبی
ــــــــــتّمُ بــــــــــدون مقابــــــــــل وبشــــــــــرط أن تكــــــــــون األخبــــــــــار المنشــــــــــورة مه  عــــــــــداد مــــــــــة إلالعامــــــــــة ) . فهــــــــــو ی

 كبیرة من الجمهور ، وتؤثر في الرأي العام . 
 

ـــــــــار ومعلومـــــــــات عـــــــــن  ـــــــــى بـــــــــث أخب ـــــــــة ( النشـــــــــر)  إل والســـــــــلع التـــــــــي  الشـــــــــركةكمـــــــــا تهـــــــــدف الدعای
تتعامـــــــــل فیهـــــــــا ، وكـــــــــذلك السیاســـــــــات الخاصـــــــــة بهـــــــــا ، وذلـــــــــك بهـــــــــدف تحســـــــــین الصـــــــــورة الذهنیـــــــــة 

 .  األسواق للمنظمة في 

 
!وعائلتك نفسك لتحمي الفیشة من بائیةالكهر  األجهزة فصلأ)  ٢٧-٢الشكل (  
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۸٥ 
 

 
وتأخــــــــــــــذ الدعایــــــــــــــة ( النشــــــــــــــر)  أشــــــــــــــكاال عدیــــــــــــــدة منهــــــــــــــا األفــــــــــــــالم التســــــــــــــجیلیة ، أو التحقیقــــــــــــــات 
الصـــــــــــحفیة . ویجـــــــــــب تحدیـــــــــــد الهـــــــــــدف مـــــــــــن الدعایـــــــــــة ( النشـــــــــــر) والقطاعـــــــــــات المســـــــــــتهدفة مـــــــــــن 

التـــــــــي ال تســـــــــعى  الشـــــــــركاتهـــــــــذا النشـــــــــر ، ویفضـــــــــل االعتمـــــــــاد علـــــــــى هـــــــــذه الوســـــــــیلة فـــــــــي حالـــــــــة 
 الحكومیة . الشركاتلى الربح ، وكذلك إ
 

 سابعا : طرق قیاس و تقییم الدعایة :
ســــــــیتم تحدیــــــــد مــــــــدى وصــــــــول الدعایــــــــة إلــــــــى الســــــــوق الهــــــــدف و تأثیرهــــــــا فیــــــــه مــــــــن خــــــــالل عــــــــدة 

 الدعایة منها:  فاعلیة مؤشراتمباشرة تدل على 
 .تحدید عدد الوسائط التي قامت بنشر الخبر )١
 .الخبر  تقدیرنسبة السوق الهدف الذي قرأ )٢
 .كان توقیت انتشار الخبر مناسب أم ال إذاتحدید ما  )٣
 .تقدیر عدد القراءات أو المشاهدات  )٤
 مقارنتها بالمراجعات السلبیة .تحلیل المراجعات اإلیجابیة و  )٥

 
كمـــــــــــا ســـــــــــیتم تقیـــــــــــیم نجـــــــــــاح أو فشـــــــــــل 
الدعایــــــــة االبتكاریــــــــة مــــــــن خــــــــالل عــــــــدة 
مؤشـــــــــــــرات غیـــــــــــــر مباشـــــــــــــرة و لكنهـــــــــــــا 

ب صــــــــــــــعبة التقیــــــــــــــیم و مــــــــــــــن الصــــــــــــــع
ربطهــــــــا بشــــــــكل مباشــــــــر مــــــــع السیاســــــــة 

 الدعائیة االبتكاریة و هي :
 . زیادة االیداعات .١
زیـــــــــــــــــــــــــادة الحصـــــــــــــــــــــــــة  .٢

 السوقیة.
تحســــــــــــــــــــین الصــــــــــــــــــــورة  .٣

 الذهنیة للشركة . 
ــــــــــــــــــــــــــــة العمــــــــــــــــــــــــــــالء  .٤ ثق

 بالشركة .
 

 
 االبتكاریة لدعایةل) صورة  ٢٨-٢الشكل (
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۸٦ 
 

ــــــــرداء األحمــــــــر ــــــــة آنجــــــــل ذات ال ال  مواق��������ف، ۹قص��������ة بس��������یطة، م��������ن أرب��������ع شخص��������یات و : حمل

وال وجــــــــــــــود ألي مــــــــــــــن هــــــــــــــذه خیالیــــــــــــــة  القصــــــــــــــة كلهــــــــــــــا  (mclellanmarketing.com)ر.أكث��������������
علـــــــــــى حملـــــــــــة الدعایـــــــــــة لبـــــــــــار (خمـــــــــــارة)  شـــــــــــهیراً  ســـــــــــنعرض هنـــــــــــا مثـــــــــــاالً .الشخصـــــــــــیات األربعـــــــــــة

 .األمریكیة: أیرلندي في ضاحیة بافلو في مدینة نیویورك 
البــــــــار، یعــــــــرض وحیــــــــد فــــــــي مدینــــــــة نیویــــــــورك قریــــــــب مــــــــن  إعالنــــــــاتالبدایــــــــة كانــــــــت مــــــــع عــــــــامود 

إعــــــــالن أســـــــابیع هــــــــي مــــــــدة هـــــــذه الحملــــــــة، وكــــــــان أول  ٩كــــــــل أســـــــبوع، علــــــــى مــــــــر  جدیــــــــداً  إعالنـــــــاً 
 : يلاكالت

 
 إلى آنجل ذات الرداء األحمر  -١إعالن صورة )  ٢٩-٢الشكل (

شــــــــاهدتك فــــــــي بــــــــار جارســــــــیا :إلــــــــى آنجــــــــل التــــــــي كانــــــــت ترتــــــــدي الثیــــــــاب الحمــــــــراء:األســــــــبوع األول
 ویلیام–نیة. أود رؤیتك مرة ثا.األیرلندي

 
 إلى آنجل ذات الرداء األحمر  -٢إعالن صورة )  ٣٠-٢الشكل (

ــــــــاني ــــــــاب الحمــــــــراء:األســــــــبوع الث ــــــــدي الثی ــــــــت ترت ــــــــي كان ــــــــى آنجــــــــل الت ــــــــي انتظــــــــارك. :إل ــــــــت ف ال زل
 . ویلیام هل نتقابل في بار جارسیا یوم الجمعة؟
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 إلى آنجل ذات الرداء األحمر  -٣إعالن صورة )  ٣١-٢الشكل (

بعــــــــد كــــــــل  ســــــــأفلس قریبــــــــاً :إلــــــــى آنجــــــــل التــــــــي كانــــــــت ترتــــــــدي الثیــــــــاب الحمــــــــراء:الثالــــــــثاألســــــــبوع 
 ویلیام  ! رجاء… المكلفة، جارسیا عالناتهذه اإل

 
 إلى آنجل ذات الرداء األحمر  -٤إعالن صورة )  ٣٢-٢الشكل (

ـــــــــع ـــــــــي: األســـــــــبوع الراب ـــــــــى ویل ـــــــــون األحمـــــــــر. جارســـــــــیا –إل ـــــــــدي الل ـــــــــي أرت ـــــــــا لســـــــــت آنجـــــــــل، لكن أن
 .كاندي.السبت

 
 إلى آنجل ذات الرداء األحمر  -٥إعالن صورة ) ٣٣-٢الشكل (
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ـــــــــي كانـــــــــت ترتـــــــــدي الثیـــــــــاب الحمـــــــــراء:األســـــــــبوع الخـــــــــامس رغـــــــــم أن كانـــــــــدي ال :إلـــــــــى آنجـــــــــل الت
 الجمعة في بار جارسیا؟ویلیام.ها، لكنها لیست أنتعلى غبار 

 
 إلى آنجل ذات الرداء األحمر  -٦إعالن صورة )  ٣٤-٢الشكل (

ــــــــي الصــــــــغیر ( اللهجــــــــة األیرلندیــــــــة واالســــــــكتلندیة تســــــــمي كــــــــل مــــــــا هــــــــو  :األســــــــبوع الســــــــادس ویل
 فرانكي.نجل في بار جارسیاآكنت تقصد حبیبتي  إذًا صغیر وي) الجحیم بانتظارك 

 
 إلى آنجل ذات الرداء األحمر  -٧إعالن صورة )  ٣٥-٢الشكل (

م بتهدیــــــــدات إلــــــــى الجحــــــــی:إلــــــــى آنجــــــــل التــــــــي كانــــــــت ترتــــــــدي الثیــــــــاب الحمــــــــراء :األســــــــبوع الســــــــابع
 ویلیام.فرانكي، سأخاطر بكل شيء مقابل لقائي بك في بار جارسیا

 
 إلى آنجل ذات الرداء األحمر  -٨إعالن صورة )  ٣٦-٢الشكل (
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ــــــــامن  ف مســــــــاءً النّصــــــــال بــــــــد أنــــــــي مجنونــــــــة، جارســــــــیا الثامنــــــــة و  - ویلیــــــــام العزیــــــــز :األســــــــبوع الث
 آنجل-.الجمعة

 
 األحمر ل ذات الرداء إلى آنج -٩إعالن صورة ) ٣٧-٢الشكل (

ـــــر ـــــي جارســـــیا:آنجـــــل:األســـــبوع التاســـــع واألخی ـــــة ف ـــــوم الجمع ـــــك ی ـــــائي ب ـــــى لق ـــــا .أشـــــكرك عل أن
 . مع حبي، ویلیام.في النعیم اآلن

ــــــــــة  انتبــــــــــاه قطــــــــــاع كبیــــــــــر مــــــــــن النــــــــــاس، وتحــــــــــدثت عنهــــــــــا بعــــــــــض  اإلعالنیــــــــــةشــــــــــدت هــــــــــذه الحمل
 تنفیـــــــــــــــذ صـــــــــــــــاحبة الفكـــــــــــــــرة وال اإلعالنیـــــــــــــــةومیـــــــــــــــة الشـــــــــــــــهیرة، وحصـــــــــــــــلت الوكالـــــــــــــــة یلاالصـــــــــــــــحف 

(Crowley Webb)   ًلهــــــذا الفكــــــر فــــــي اإلعــــــالن. أمــــــا بــــــار جارســــــیا  علــــــى جــــــائزة تقــــــدیرا
عـــــــن تلـــــــك الحســـــــناء التـــــــي  بحثـــــــاً  إلیهـــــــافلـــــــك أن تتخیـــــــل عـــــــدد النـــــــاس الـــــــذین ذهبـــــــوا یـــــــوم الجمعـــــــة 

 .ترتدي الثیاب الحمراء وسبب كل هذا الضجیج
ــــــــــــول أنــــــــــــه فــــــــــــي عــــــــــــام  لخمــــــــــــارة واجهــــــــــــت جارســــــــــــیا، هــــــــــــذه ا ١٩٨٩بقیــــــــــــة تفاصــــــــــــیل القصــــــــــــة تق

یرلندیــــــــة، منافســــــــة مــــــــن نــــــــادي ســــــــیاحي كبیــــــــر فــــــــتح أبوابــــــــه فــــــــي الضــــــــاحیة التــــــــي تقــــــــوم فیهـــــــــا اإل
 جارسیا، ما كان معناه خسارة زبائن كبیرة بسبب المنافسة والمزایا اإلضافیة. 

إلنقـــــاذهم مـــــن هـــــذه  Crowley Webb عالنـــــات ذهـــــب مســـــؤول جارســـــیا إلـــــى وكالـــــة اإل
ـــــــــة جارســـــــــی ـــــــــة. جـــــــــل میزانی ـــــــــت المنافســـــــــة القاتل ـــــــــل بمعـــــــــاییر  ٢٠ا كان ـــــــــغ هزی ـــــــــف دوالر وهـــــــــو مبل أل

توصـــــــــــل عبـــــــــــاقرة الوكالـــــــــــة إلـــــــــــى هـــــــــــذه القصـــــــــــة التـــــــــــي قرأتموهـــــــــــا. لزیـــــــــــادة الحبكـــــــــــة .هـــــــــــذا الـــــــــــزمن
 :التالیةالدرامیة، قامت الوكالة بالخطوات 

ــــــــه بصــــــــوت  .١ ــــــــو طلــــــــب فی ــــــــام شــــــــخص أدعــــــــى أن اســــــــمه ویلیــــــــام باالتصــــــــال ببرنــــــــامج رادی ق
تتواصـــــــــــل معــــــــــــه. كـــــــــــذلك قــــــــــــام هــــــــــــذا  الملهـــــــــــوف مــــــــــــن آنجـــــــــــل ذات الــــــــــــرداء األحمــــــــــــر أن

 .صوتي قال فیه الكلمات ذاتهاإعالن عة اذإالویلیام ب
ـــــــــه ویلیـــــــــام بنشـــــــــر  .٢ یبحـــــــــث فیـــــــــه عـــــــــن آنجـــــــــل الحمـــــــــراء فـــــــــي إعـــــــــالن قـــــــــام مـــــــــن یـــــــــدعي أن

 .یةالیوم المبوبة في بعض الجرائد  عالناتاإل
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فـــــــــي األســـــــــبوع الثـــــــــامن، قامـــــــــت ســـــــــیارة لیمـــــــــوزین بتوزیـــــــــع منشـــــــــورات تســـــــــأل النـــــــــاس عـــــــــن  .٣
 .عا بالقرب من موقع جارسیاآنجل، طب

طـــــــــائر فـــــــــوق جمهـــــــــور یشـــــــــاهد مبـــــــــاراة بیســـــــــبول إعـــــــــالن قامـــــــــت طـــــــــائرة شـــــــــراعیة بجـــــــــذب  .٤
 .عرض رسالة من ویلیام

ســــــــبوع الثــــــــامن، جلســــــــت فتــــــــاة حســــــــناء ترتــــــــدي الثیــــــــاب إلفــــــــي یــــــــوم الجمعــــــــة مــــــــن نهایــــــــة ا .٥
ــــــــــي  ــــــــــى جــــــــــاءت ســــــــــیارة لیمــــــــــوزین (الت ــــــــــق، حت ــــــــــة جارســــــــــیا تنتظــــــــــر بقل الحمــــــــــراء فــــــــــي حان

ــــــــى ســــــــبق ذكرهــــــــا) ونــــــــ ــــــــس مــــــــع آنجــــــــل، ثــــــــم رقــــــــص معهــــــــا عل زل منهــــــــا شــــــــاب وســــــــیم، جل
الشــــهیرة، ثــــم انصــــرفا فــــي الســــیارة  Lady in Red أنغــــام أغنیــــة لیــــدي ان ریــــد

 .ذاتها
قــــــــــل رومانســــــــــیة وأقــــــــــل أیعــــــــــانون مــــــــــن أن نســــــــــائهم تــــــــــراهم  بعــــــــــدها بــــــــــدأ رجــــــــــال نیویــــــــــورك .٦

 .من هذا الویلیام عشقاً 
ـــــــة ـــــــدها بســـــــنوات قلیل ـــــــة جارســـــــیا أبوابهـــــــا بع ـــــــت حان ـــــــات ، أغلق ـــــــد مـــــــن جیرانهـــــــا مـــــــن الحان (والعدی

والنــــــــادي الســـــــــیاحي الســـــــــبب فـــــــــي هــــــــذه الحملـــــــــة) لتغیـــــــــر طبیعـــــــــة المنطقــــــــة الســـــــــكنیة التـــــــــي كانـــــــــت 
 .فیها، لكنها استطاعت منافسة هذا النادي الذي فتح أبوابه لفترة من الزمن

 للقصة : لدراسة والتحلیلا
واألخـــــــــــــــالق  دینالــــــــــــــكرارهــــــــــــــا بســــــــــــــیناریو ال یرفضــــــــــــــه مــــــــــــــن حیــــــــــــــث المبــــــــــــــدأ، الفكــــــــــــــرة یمكــــــــــــــن ت

ــــــــــــاد ــــــــــــى فكــــــــــــرة أن .ئوالمب ــــــــــــة والمنشــــــــــــورة والمذاعــــــــــــة والموزعــــــــــــة قامــــــــــــت عل كــــــــــــل الرســــــــــــائل المعلن
 .فیصدق هذه الرسائل، ویتفاعل معها قطاع كبیر من الناس سیكون بریئاً 

ــــــــــــــرتب ــــــــــــــابع فصــــــــــــــولها بشــــــــــــــغف، وت ــــــــــــــاس تت اثها أحــــــــــــــدط بقصــــــــــــــة صــــــــــــــادقة مشــــــــــــــوقة تجعــــــــــــــل الن
ــــــــــــزج ب ــــــــــــن بشــــــــــــكل ال یســــــــــــبباوشخصــــــــــــیاتها، مــــــــــــع ال ــــــــــــات  ســــــــــــم المعل مقاطعــــــــــــة النســــــــــــیاب مجری

ـــــــــب األمـــــــــر أن تكـــــــــون القصـــــــــة مفبركـــــــــة، خی.اثحـــــــــداأل ـــــــــلاال یتطل ـــــــــةی ـــــــــة یســـــــــمونها .ة، كاذب المنطق
ــــــــة ة واضــــــــحة حازمــــــــة یــــــــلآفــــــــي ظــــــــل عــــــــدم وجــــــــود  ، تلــــــــك التــــــــي ال تتضــــــــح فیهــــــــا الحــــــــدودالرمادی

ـــــــاس كـــــــل  ـــــــف فهـــــــم الن ـــــــإعـــــــالن لمعرفـــــــة كی ـــــــى ر ّم ـــــــرك الســـــــاحة خعل ـــــــلاهـــــــم، فهـــــــذا ت ة لكـــــــل مـــــــن ی
ـــــــــــه نظریـــــــــــة لیعرضـــــــــــ ـــــــــــب منـــــــــــك أن تصـــــــــــدقهالدی ـــــــــــي النهایـــــــــــة تبقـــــــــــى .ها ویصـــــــــــدقها ویطل لكـــــــــــن ف

وحمــــــــــــالت التســــــــــــویق بالكــــــــــــذب تقــــــــــــوم  اإلعالنیــــــــــــةالحقیقــــــــــــة، مثــــــــــــل هــــــــــــذه الحمــــــــــــالت الدعائیــــــــــــة و 
ــــــــــال، والبرهــــــــــان بســــــــــیط، ــــــــــه الخی ــــــــــر من ــــــــــى الكــــــــــذب أكث ــــــــــراً  عل ــــــــــي أن كثی مــــــــــن  تكمــــــــــن المشــــــــــكلة ف

ة الســــــــــــویة تخــــــــــــالف الطبیعــــــــــــة البشــــــــــــری –رغــــــــــــم نجاحهــــــــــــا  – اإلعالنیــــــــــــةجوانــــــــــــب هــــــــــــذه الحملــــــــــــة 
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ع������الن االبتك������ار ف������ي اإل نّ إ  Alfred Politzیق������ول 
ینبغ�����ي أن تن�����تھج قواع�����د یحكمھ�����ا غ�����رض مح�����دد م�����ن خ�����الل 
تحلی�������ل األفك�������ار المتأتی�������ھ  م�������ن الخی�������ال والواق�������ع وانتق�������اء 
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۹۲ 
 

 :دورهو عالن اإل ماهیة:   الفصل الثالث
 

إن وظـــــــــــائف االتصـــــــــــال التســـــــــــویقي تعمـــــــــــل 
ــــــــــادة  ــــــــــق زی ــــــــــالمنتج لتحقی ــــــــــف ب ــــــــــى التعری عل

وتحقیــــــــــق التمیــــــــــز الســــــــــلعي علیــــــــــه الطلــــــــــب 
صـــــــــورة ذهنیـــــــــة  و الخــــــــدمي للمنـــــــــتج وبنـــــــــاءً أ
ومنتجاتهـــــــــــــــــــا  الشــــــــــــــــــركةیجابیــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــن إ
ـــــــــــــــة مـــــــــــــــع إضـــــــــــــــافة إ ـــــــــــــــد العالق ـــــــــــــــى توطی ل

.  للشـــــــــــــــــــــــــــركةالجمـــــــــــــــــــــــــــاهیر المتعـــــــــــــــــــــــــــددة 
دوات لتنفیــــــــــــذ االتصــــــــــــال أوتســــــــــــتخدم عــــــــــــدة 

والبیــــــــــــــــــع عــــــــــــــــــالن ســــــــــــــــــویقي منهــــــــــــــــــا: اإلالت
الشخصـــــــــــــــــــــــــــي وتنشــــــــــــــــــــــــــــیط المبیعــــــــــــــــــــــــــــات 
والعالقـــــــــــــات العامـــــــــــــة والتســـــــــــــویق المباشـــــــــــــر 

ـــــــــــة ا اث الخاصـــــــــــة والمعـــــــــــارض حـــــــــــدألورعای
ــــــــــــت  ــــــــــــى االنترن ــــــــــــع عل المتخصصــــــــــــة والمواق

رقـــــــــــــــــــام ألوخــــــــــــــــــدمات الــــــــــــــــــرد المباشــــــــــــــــــر وا
  .المجانیة وبرامج خدمة المجتمع

 
 إعالندور ) صورة ١-٣الشكل (

 
 نمفهوم اإلعال  -أوًال 

 
للوصـــــــــول إلـــــــــى جماهیرهـــــــــا. ویـــــــــتم  الشـــــــــركةالتـــــــــرویج الطریقـــــــــة المباشـــــــــرة التـــــــــي تســـــــــتخدمها  ُیعـــــــــدّ 

ــــــــــــــك مــــــــــــــن خــــــــــــــالل عناصــــــــــــــر المــــــــــــــزیج الترویجــــــــــــــي وهــــــــــــــي، اإل ــــــــــــــرویج عــــــــــــــالن ذل ــــــــــــــة، ت والدعای
 المبیعات، البیع الشخصي، العالقات العامة، التسویق المباشر، واالنترنت.
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۹۳ 
 

جــــــــــــزءًا مــــــــــــن الحیــــــــــــاة  أصـــــــــــبح اإلعــــــــــــالن
راد واألســــــــــر فهــــــــــو ضــــــــــیف ومیــــــــــة لألفــــــــــیلا

ـــــــــــــي البیـــــــــــــوت بـــــــــــــال  یطـــــــــــــرق األبـــــــــــــواب ف
میعـــــــــــاد، وزائـــــــــــر ال یهـــــــــــتم بشـــــــــــعور مـــــــــــن 

 یزورهم . 
منــــــــــــــذ أن عــــــــــــــالن وبــــــــــــــذلك اســــــــــــــتطاع اإل

ظهــــــــــــــــــر أن یغیــــــــــــــــــر حــــــــــــــــــواس النــــــــــــــــــاس 
وحاجـــــــاتهم فهـــــــو یحـــــــدد لهـــــــم مـــــــا یـــــــأكلون 
ومــــــــــــــا یشــــــــــــــربون ومــــــــــــــا یلبســــــــــــــون ومــــــــــــــا 
یســــــــــــــــتخدمون مــــــــــــــــن عطــــــــــــــــور وتســــــــــــــــلیة 

  كما هو مبین في الشكلوترفیه 
 )٢-٣ (. 

 
 ) الغذاء الصحي٢-٣الشكل (

 
ــــــــي حیاتنــــــــا عــــــــالن اإل ُیعــــــــدّ  ــــــــة الشــــــــائعة االســــــــتخدام بشــــــــكل واســــــــع ف مــــــــن أهــــــــم العناصــــــــر الترویجی

 . ومیة االجتماعیة واالقتصادیة بسبب تطور األعمالیلا
 

 :  عالن التطور التاریخي لإل -١
 

 النطـــــــــــاققـــــــــــدیم قـــــــــــدم وســـــــــــائل االتصـــــــــــال ذاتهـــــــــــا ، إال أن انتشـــــــــــاره علـــــــــــى هـــــــــــذا عـــــــــــالن اإل ُیعـــــــــــدّ 
ــــــــــي الصــــــــــحف عــــــــــن إعــــــــــالن أول  ُیعــــــــــدّ الواســــــــــع فهــــــــــو حــــــــــدیث النشــــــــــأة ، و  ــــــــــذي نشــــــــــر ف ــــــــــك ال ذل

بمعناهــــــــــا المــــــــــألوف إال فــــــــــي عــــــــــالن ولــــــــــم تســــــــــتخدم كلمــــــــــة اإل  ١٦٢٥كتــــــــــاب بلنــــــــــدن فــــــــــي عــــــــــام 
 تتنــــــــــــــاول الكتــــــــــــــب واألدویــــــــــــــة ، والشــــــــــــــاي ، والــــــــــــــبن  عالنــــــــــــــات حیــــــــــــــث كانــــــــــــــت اإل ١٦٥٥عــــــــــــــام 

 ....إلخ كوالتة ، واألشیاء المفقودة و الشو 
منــــــــذ ألــــــــف عــــــــام قبــــــــل عــــــــالن المصــــــــریون القــــــــدماء هــــــــم أول مــــــــن اســــــــتخدم الكتابــــــــة فــــــــي اإل ُیعــــــــدّ و 

اإلغریــــــــــــق ابــــــــــــل ، ومصــــــــــــر ، و ثــــــــــــار مــــــــــــدن بآي التــــــــــــاریخ القــــــــــــدیم تنبــــــــــــئ المــــــــــــیالد ، وكــــــــــــذلك فــــــــــــ
ــــــــــى أن التجــــــــــار یســــــــــتخدمون المنــــــــــادین فــــــــــي التعریــــــــــف بســــــــــلعهم . وفــــــــــي منتصــــــــــف  والرومــــــــــان عل

ـــــــــــــت الرســـــــــــــائل  ـــــــــــــرن الســـــــــــــابع عشـــــــــــــر كان ـــــــــــــةالق ـــــــــــــدوریات والملصـــــــــــــقات  اإلعالنی ـــــــــــــي ال ـــــــــــــل ف تتمث
 .والالفتات ،وجوانب السفن 
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۹٤ 
 

ـــــــــد عـــــــــرف القـــــــــرن التاســـــــــع عشـــــــــر تقـــــــــدماً   وق
عـــــــــــــــــن طریـــــــــــــــــق عـــــــــــــــــالن فـــــــــــــــــي اإل كبیـــــــــــــــــراً 

الصــــــــــحف نتیجــــــــــة للثــــــــــورة الصــــــــــناعیة التــــــــــي 
أدت إلـــــــــــــى زیـــــــــــــادة اإلنتـــــــــــــاج ، وهـــــــــــــذا مـــــــــــــا 
ســـــــــــــاهم فـــــــــــــي اختـــــــــــــراع الوســـــــــــــائل الالزمـــــــــــــة 
لتصــــــــــریف هــــــــــذه المنتجــــــــــات ، وقــــــــــد ســــــــــاعد 

فــــــــي هــــــــذه الفتــــــــرة  وجــــــــود عــــــــالن انتشــــــــار اإل
عــــــــــــــــــامالن همــــــــــــــــــا : انتشــــــــــــــــــار الصــــــــــــــــــحف 

م وارتفــــــــــــــــاع یعلــــــــــــــــوانتشــــــــــــــــار الت والمجــــــــــــــــالت
 .مستواه

 
 صحفإعالن ) صورة ٣-٣الشكل (

،أصــــــــــــــــبحت الصــــــــــــــــحف والمجــــــــــــــــالت مــــــــــــــــن الوســــــــــــــــائل الشــــــــــــــــائعة لنشــــــــــــــــر ١٨٧٠وفــــــــــــــــي عــــــــــــــــام 
ــــــــــــــات اإل ــــــــــــــت لشــــــــــــــهرتها  عالن ــــــــــــــع أن العدیــــــــــــــد مــــــــــــــن الماركــــــــــــــات المشــــــــــــــهورة اآلن قــــــــــــــد كون والواق

عـــــــــن مشـــــــــروب عـــــــــالن صـــــــــورة تاریخیـــــــــة إل اآلتـــــــــيویبـــــــــین الشـــــــــكل الل تلـــــــــك الفتـــــــــرة .العالمیـــــــــة خـــــــــ
 !١٨٩٠غازي یعود تاریخها لعام 

 
ع�������ن مش�������روب غ�������ازي یع�������ود تاریخھ�������ا لع�������ام ع�������الن ص�������ورة تاریخی�������ة إل) ٤-٣الشـــــــكل (

۱۸۹۰! 
فـــــــــي الصـــــــــحف عـــــــــالن وفـــــــــي نهایـــــــــة القـــــــــرن التاســـــــــع عشـــــــــر لوحظـــــــــت ظـــــــــاهرة تفـــــــــوق إیـــــــــرادات اإل

ــــــــــع الصــــــــــحف  ــــــــــرادات توزی ــــــــــرة مــــــــــن ســــــــــنة عــــــــــن إی ــــــــــث لقبــــــــــت الفت ــــــــــى ســــــــــنة  ١٩١٤ذاتهــــــــــا، حی إل
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۹٥ 
 

ــــــــــذهبي لإل ١٩٢٩  فــــــــــي الصــــــــــحف فــــــــــي الوالیــــــــــات المتحــــــــــدة األمریكیــــــــــة نظــــــــــراً  عــــــــــالنبالعصــــــــــر ال
 وما نتج عن ذلك من زیادة في أرباح الصحافة .عالن للزیادة الهائلة في حجم اإل

 ١٩١٣ عن الموسوعة البریطانیةإعالن  اآلتيویبین الشكل  )٩ص ١٩٨١( راشد
 
 

 
 ١٩١٣عن الموسوعة البریطانیة منذ عام إعالن )   ٥-٣الشكل (

 اإلعـــــــــالم وفـــــــــي العشـــــــــرینات مـــــــــن القـــــــــرن الماضـــــــــي ظهـــــــــر الرادیـــــــــو كوســـــــــیلة جدیـــــــــدة مـــــــــن وســـــــــال 
ـــــــــون كوســـــــــیلة ـــــــــة دخـــــــــل التلیفزی ـــــــــرة مـــــــــا بعـــــــــد الحـــــــــرب العالمیـــــــــة الثانی ـــــــــي الفت ـــــــــة  وف جدیـــــــــدة  إعالنی

ــــــــت نجاحــــــــاً  ــــــــد لــــــــوحظ  كبیــــــــراً  حقق ــــــــرة قصــــــــیرة أوق مــــــــن ظهــــــــوره أصــــــــبح الوســــــــیلة  جــــــــداً نــــــــه فــــــــي فت
 :عالن بعض األشكال التاریخیة لإلومن  . األكثر استعماالً  اإلعالنیة

المنـــــــــادي الـــــــــذي كـــــــــان یوفـــــــــده الحكـــــــــام مـــــــــن ملـــــــــوك وأمـــــــــراء والـــــــــذي كـــــــــان یتجـــــــــول  )١
 .یجمع الناس حوله بقرع الطبول لیبلغهم برسالته  سواقاألفي 

ـــــــــــذي كـــــــــــان یجتهـــــــــــد قـــــــــــدر اســـــــــــتطاعت األســـــــــــواق الـــــــــــدالل فـــــــــــي  )٢ ه فـــــــــــي جـــــــــــذب وال
النــــــــــاس لبضــــــــــاعته ویخبــــــــــرهم بمزایاهــــــــــا ویخفــــــــــي عیوبهــــــــــا ویقــــــــــوم بتجمیلهــــــــــا قــــــــــدر 

 .ها یعلالمستطاع حتى یزاید الناس 
ــــــــــاتعالاإل )٣ ــــــــــون اإل ن ــــــــــین فن ــــــــــى االطــــــــــالق ب ــــــــــدم عل عــــــــــالن المطبوعــــــــــة، وهــــــــــي األق

 الصحف والمجالت والدوریات والمنشورات والملصقاتإعالنات وهي 
ــــــــــاالغیــــــــــر عــــــــــالن اإل )٤ ــــــــــد مباشــــــــــر ومنهــــــــــا الكتیب ت والمطویــــــــــات التــــــــــي ترســــــــــل بالبری

 .ألشخاص بعینهم
ــــــــــــاتاإل  )٥ علــــــــــــى  عالنــــــــــــاتالشــــــــــــوارع والمعــــــــــــارض واإل إعالنــــــــــــاتالخارجیــــــــــــة،  عالن

 .جوانب الحافالت العامة
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عیــــــــــــــة التــــــــــــــي تبــــــــــــــث علــــــــــــــى اذاإل عالنــــــــــــــاتالمســــــــــــــموعة وهــــــــــــــي اإلعالنــــــــــــــات اإل  )٦
 .عيذاموجات األثیر اإل

ــــــــــاتاإل  )٧ ــــــــــة وهــــــــــي  عالن ــــــــــاتالمســــــــــموعة / المرئی ــــــــــون وهــــــــــي االتلیفز  إعالن كثــــــــــر ألی
 .دور السینما إعالناتانتشارًا اآلن وكذلك 

علـــــــــــــى شــــــــــــبكة اإلنترنـــــــــــــت ، وقـــــــــــــد زادت أهمیتهــــــــــــا بازدیـــــــــــــاد أهمیـــــــــــــة  عالنــــــــــــاتاإل )٨
تهــــــــــــا اعالنإشــــــــــــبكة المعلومــــــــــــات العالمیــــــــــــة كوســــــــــــیط إعالمــــــــــــي هائــــــــــــل وتطــــــــــــورت 

 .ومیلاحتى وصلت إلى المستوى المتقدم الذي نراه 
ــــــــى شاشــــــــة الهــــــــاتف الجــــــــوال ب عالنــــــــاتاإل )٩ ــــــــاد عــــــــدد مســــــــتخدمیه حــــــــول عل عــــــــد ازدی

عـــــــــــن إعـــــــــــالن  اآلتـــــــــــيویبین الشـــــــــــكل همـــــــــــة.مالعـــــــــــالم فأصـــــــــــبح وســـــــــــیلة إعالمیـــــــــــة 
 هواتف المحمولة :ال

 
 عن الهواتف المحمولةإعالن ) ٦-٣الشكل (

 : عالن عوامل تطور اإل -٢
، فمــــــــــع التطــــــــــور إلیــــــــــه فــــــــــن یتطــــــــــور تطــــــــــورًا ذاتیــــــــــًا بــــــــــالتطور التقنــــــــــي الــــــــــذي نصــــــــــل عــــــــــالن اإل

ـــــــــذي  ـــــــــر ال ـــــــــه الحواســـــــــب اآلثأحدالكبی ـــــــــلت ـــــــــا ی ـــــــــي عالمن ـــــــــوم  ة ف ـــــــــى ، انعالی ـــــــــدوره عل ـــــــــك ب كـــــــــس ذل
خراجهـــــــــــــا بـــــــــــــه مـــــــــــــن التطـــــــــــــور إ النـــــــــــــات و عفأصـــــــــــــبح تصـــــــــــــمیم اإلعـــــــــــــالن اإلعـــــــــــــالم الدعایـــــــــــــة و 

 .والجاذبیه الشيء الكثیر
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هـــــــــي قدیمـــــــــة قـــــــــدم التـــــــــاریخ، فقـــــــــد  وٕاَنمـــــــــامـــــــــن الفنـــــــــون المســـــــــتحدثة  عالنـــــــــاتولیســـــــــت صـــــــــناعة اإل
كمـــــــــــا عـــــــــــالن القــــــــــرون حتـــــــــــى أصـــــــــــبح فـــــــــــن اإلعلـــــــــــى أشـــــــــــكال تطـــــــــــورت بمـــــــــــرور عـــــــــــالن بــــــــــدأ اإل

 .نعرفه اآلن
مــــــــن حیــــــــث  الحــــــــاليبمراحــــــــل عدیــــــــدة مــــــــن التطــــــــور إلــــــــى أن وصــــــــل إلــــــــى مســــــــتواه عــــــــالن مــــــــر اإل

ــــــــدم الكبیــــــــر فــــــــي فنــــــــون ــــــــداع الفنــــــــي ، وهــــــــذا راجــــــــع للتق الطباعــــــــة  جــــــــودة التصــــــــمیم واإلخــــــــراج واإلب
  .ووسائل االتصال العامة 

 ما یلي:عالن ومن أهم العوامل التي ساعدت على تطور اإل
التطــــــــــــــور الصــــــــــــــناعي الــــــــــــــذي تجلــــــــــــــى  •

ـــــــــــــــادة معـــــــــــــــدل التصـــــــــــــــنیع وحجـــــــــــــــم  ـــــــــــــــي زی ف
ــــــــــــة  اإلنتــــــــــــاج الكبیــــــــــــر نظــــــــــــر الســــــــــــتخدام اآلل

ـــــــــــــرة لإل عـــــــــــــالن ممـــــــــــــا جعـــــــــــــل الحاجـــــــــــــة الكبی
خوفـــــــــًا مـــــــــن الكســـــــــاد باإلضـــــــــافة إلـــــــــى إنتـــــــــاج 
الكثیــــــــــــــــــــــر مــــــــــــــــــــــن المنتجــــــــــــــــــــــات الجدیــــــــــــــــــــــدة 

 .المتشابهة
ـــــــــــــذي  األســـــــــــــواق اتســـــــــــــاع  • ضـــــــــــــعف أال

صـــــــــي وجـــــــــدوى االتصـــــــــال الشخفعالیـــــــــة مـــــــــن 
ـــــــــــى  ـــــــــــالعمالء ، وجعـــــــــــل مـــــــــــن الصـــــــــــعب عل ب
ـــــــــــــــــــالمالیین مـــــــــــــــــــن  ـــــــــــــــــــتج أن یتصـــــــــــــــــــل ب المن

 المستهلكین دون استخدام وسیلة ما .
التنمیـــــــــــــــة االقتصـــــــــــــــادیة واالجتماعیـــــــــــــــة  •

ومـــــــــــــا أســـــــــــــفرت عنـــــــــــــه مـــــــــــــن ارتفـــــــــــــاع فـــــــــــــي 
مســــــــــــــــــــــــتوى المعیشــــــــــــــــــــــــة وفــــــــــــــــــــــــي میــــــــــــــــــــــــول 
المســــــــــــتهلكین ممــــــــــــا جعــــــــــــل المجــــــــــــال واســــــــــــع 
لتنـــــــــــافس المنتجـــــــــــین لكســـــــــــب عمـــــــــــالء جـــــــــــدد 

 كمــــــــــا .عـــــــــالن وكـــــــــان هــــــــــذا مـــــــــن خــــــــــالل اإل
 )٢-٣هو مبین في الشكل(

 
 األلمانیـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــیال مكنســـــــــــــــــة) ال٧-٣الشـــــــــــــــــكل (

 ) يءشأي  شفط على قادرة

 عالن . تعریف اإل٣
التـــــــي ال غنـــــــى  اإلعالمیـــــــةاألنشـــــــطة أحـــــــد هـــــــو  (Advertising) :باإلنجلیزیـــــــةعـــــــالن اإل

نشــــــــــــطة ألعنهــــــــــــا لألنشــــــــــــطة اإلقتصــــــــــــادیة مــــــــــــن صــــــــــــناعة وتجــــــــــــارة و خــــــــــــدمات وغیرهــــــــــــا مــــــــــــن ا
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۹۸ 
 

ـــــــــــة  الشـــــــــــركاتو  للشـــــــــــركاتبة صـــــــــــادیه وكـــــــــــذلك بالنســـــــــــاالقت ـــــــــــي بـــــــــــدون الغیـــــــــــر الخیری ـــــــــــة والت ربحی
ـــــــــدعم المجتمعـــــــــي والتمویـــــــــل المـــــــــادي الـــــــــالزم عـــــــــالن اإل ـــــــــن تحصـــــــــل علـــــــــى ال عـــــــــن مجهوداتهـــــــــا فل

 .الستمرارها في عملها وأدائها لرسالتها
ـــــــــــین أن اإلشـــــــــــهار هـــــــــــو نفســـــــــــه  ـــــــــــد أن نب والب

اإلعـــــــــــــــــــالن، فـــــــــــــــــــدول المغـــــــــــــــــــرب العربـــــــــــــــــــي 

 الفرونكوفونیــــــــــــة تســــــــــــتعمل المتــــــــــــأثرة بالثقافــــــــــــة

أمـــــــــــــــا دول ،(publicit)مصـــــــــــــــطلح اإلشـــــــــــــــهار

ــــــــــــــــــة  المشــــــــــــــــــرق العربــــــــــــــــــي والمتــــــــــــــــــأثرة بالثقاف

األنجلوسكســـــــــــــــــــونیة فتســـــــــــــــــــتعمل مصـــــــــــــــــــطلح 

 (Advertising).اإلعالن
 

 المحمولةإعالن )  ۸-۳الشكل ( 
 

ــــــــاب بوضــــــــع تعــــــــاریف متعــــــــددة لإل ــــــــاحثین والكت ــــــــد مــــــــن الب ــــــــار عــــــــالن قــــــــام العدی ــــــــا باختی  أربعــــــــةقمن
 ي: تعاریف ه

 
ــــــــــــــوم  • ــــــــــــــة : بأنــــــــــــــه عــــــــــــــالن اإل(A.M.A)عرفــــــــــــــت الجمعیــــــــــــــة األمریكیــــــــــــــة للعل (عملی

ــــــــــثمن تتبعهــــــــــا منشــــــــــأة األعمــــــــــال  ــــــــــر شخصــــــــــي مدفوعــــــــــة ال ــــــــــي  الشــــــــــركاتو اتصــــــــــال غی الت
ــــــــــــربح ، ــــــــــــى ال بقصــــــــــــد تقــــــــــــدیم الســــــــــــلع والخــــــــــــدمات واألفكــــــــــــار لمجموعــــــــــــة مــــــــــــن تهــــــــــــدف إل

المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلكین أو المشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترین الصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناعیین وٕاقنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعهم 
 )Arijit,Adhikary2014.p:230،Naskar(.بها
 
اتصـــــــــــــال غیــــــــــــــر  ُیعـــــــــــــدّ عـــــــــــــالن إلــــــــــــــى أن اإل) ١٩٩٧ ذكـــــــــــــي خلیـــــــــــــل (أشـــــــــــــار •

ـــــــــــق وســـــــــــائل  شخصـــــــــــي وغیـــــــــــر مباشـــــــــــر لنقـــــــــــل المعلومـــــــــــات إلـــــــــــى المســـــــــــتهلك عـــــــــــن طری
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۹۹ 
 

ــــــــــك مقابــــــــــل أجــــــــــر معــــــــــین ــــــــــن  مملوكــــــــــة للغیــــــــــر وذل مــــــــــع اإلفصــــــــــاح عــــــــــن شخصــــــــــیة المعل
  .عنه
ــــــــــا • ــــــــــوتلر أم بأن����������ھ :أي مظھ����������ر عــــــــــالن ف اإلفعــــــــــرّ  :(KOTLER,2003)ك

خ�������دمات ي لع�������رض وت�������رویج أفك�������ار أو س�������لع أو ص�������اتص�������ال غی�������ر شخ
 وعلى نفقتھ.  ةمن معلوم ةصادر

طریقــــــــــــــــة مدفوعــــــــــــــــة  بأنــــــــــــــــه عــــــــــــــــالن:اإل) Belch,2007.p17بینمــــــــــــــــا عــــــــــــــــرف (  •
، المنـــــــــتج، الخدمـــــــــة، أو الفكـــــــــرة عـــــــــن طریـــــــــق الشـــــــــركةغیـــــــــر الشخصـــــــــي حـــــــــول لالتصـــــــــال 

 راعي معین. 
ـــــــــــــك  مـــــــــــــدفوع ـــــــــــــت المحجـــــــــــــوز لإلأل: و ذل ـــــــــــــعـــــــــــــالن ن المســـــــــــــاحة أو الوق دفع یجـــــــــــــب أن ی

ــــــــــــــك لكــــــــــــــون اإل ــــــــــــــر شخصــــــــــــــي: و ذل ــــــــــــــه. غی عــــــــــــــالن یســــــــــــــتخدم وســــــــــــــائل اإلعــــــــــــــالن ثمن
الجماهیریــــــــــــــة (التلفـــــــــــــــاز، الرادیـــــــــــــــو، المجـــــــــــــــالت، و الصـــــــــــــــحف) التـــــــــــــــي بإمكانهـــــــــــــــا نقـــــــــــــــل 

 . أحد   لعدد كبیر من األفراد في وقت و  اإلعالنیةالرسالة 
ــــــــة مرتجعــــــــة  ــــــــى تغذی ــــــــة الحصــــــــول عل ــــــــي عــــــــدم إمكانی ــــــــر شخصــــــــي) تعن هــــــــذه الصــــــــفة (غی

 .اإلعالنیة    و مدى وصول و تأثیر الرسالة عالن اإلفعالیة عن 
 

یتضــــــــــــح مــــــــــــن التعــــــــــــاریف الســــــــــــابقة أن 
ــــــــدّ اإلعــــــــالن:  ــــــــر شخصــــــــي  ُیع اتصــــــــاًال غی

ــــــرویج  ــــــالتعریف والت ــــــوم ب ــــــة یق ــــــدفوع القیم م
لســــــــلعة أو خدمــــــــة أو أفكــــــــار أو منظمــــــــة ، 
وتكـــــــون فیـــــــه شخصـــــــیة المعلـــــــن معروفـــــــة. 

ــــــى وســــــائل اإل كالصــــــحف عــــــالن ویعتمــــــد عل
ــــــــاز واللوحــــــــات والمجــــــــالت والرا ــــــــو و التلف دی

 ....إلخ الطرقیة
 

 
 عالنإتعریف ) صورة ٩-٣الشكل (

توافرهـــــــــا  ُیعـــــــــدّ كننـــــــــا التوصـــــــــل إلـــــــــى مجموعـــــــــة مـــــــــن العناصـــــــــر ممـــــــــن خـــــــــالل التعـــــــــاریف الســـــــــابقة ی
 معیارًا للتفرقة بینه وبین غیره من أدوات االتصال: عالن في اإل
ـــــــاك اتصـــــــال مبا نشـــــــاط غیـــــــر شخصـــــــيعـــــــالن إن اإل -١ ـــــــین المعلـــــــن : أي لـــــــیس هن شـــــــر ب

ـــــــــى عـــــــــالن ه. وهـــــــــذا مـــــــــا یمیـــــــــز اإلیـــــــــإلوالمعلـــــــــن  عـــــــــن البیـــــــــع الشخصـــــــــي الـــــــــذي یقـــــــــوم عل
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ـــــــــــــین البـــــــــــــائع والمشـــــــــــــتري. ـــــــــــــى اإل االتصـــــــــــــال المباشـــــــــــــر ب ـــــــــــــال عل یوضـــــــــــــحها  نعـــــــــــــالومث
 : اآلتيالشكل 

 
 التصال المباشراو البیع الشخصي  )١٠-٣الشكل (

یل المعلومــــــــات : فــــــــالمعلن ال یهــــــــدف فقــــــــط إلــــــــى توصــــــــمــــــــزدوج االتجــــــــاهعــــــــالن اإل ُیعــــــــدّ  -٢
ـــــــــــة.  ـــــــــــى المجموعـــــــــــات المختلف ـــــــــــه  وٕاَنمـــــــــــاإل التأكـــــــــــد مـــــــــــن وصـــــــــــول هـــــــــــذه المعلومـــــــــــات علی

بالطریقـــــــــة الصـــــــــحیحة والكیفیـــــــــة المســـــــــتهدفة، ویـــــــــتم ذلـــــــــك مـــــــــن خـــــــــالل معرفـــــــــة ردود فعـــــــــل 
ب (المعلومـــــــــــــات  یعـــــــــــــّرفالمســـــــــــــتهلكین أو األطـــــــــــــراف المعنیـــــــــــــة باالتصـــــــــــــال. وهـــــــــــــو مـــــــــــــا 

ـــــــــرة فـــــــــي عم ـــــــــة كبی ـــــــــدة ) ولهـــــــــذه المعلومـــــــــات أهمی ـــــــــة االتصـــــــــال الصـــــــــحیح.المرت ـــــــــال  لی ومث
 :اآلتي یوضحها الشكل  عالنعلى اإل

 

 
 ابداعيإعالن صورة ) ١١-٣الشكل (

فقــــــــــــد یكــــــــــــون الهــــــــــــدف تــــــــــــوفیر  متعــــــــــــدد األغــــــــــــراض:عــــــــــــالن الهــــــــــــدف مــــــــــــن اإل-٣
المعلومـــــــــات، أو قـــــــــد یكـــــــــون اإلقنـــــــــاع وٕاغـــــــــراء المســـــــــتهلك باقتنـــــــــاء المنـــــــــتج وتفضـــــــــیله عـــــــــن 
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ومثــــــــــال  ذاتهــــــــــا دون منتجاتهــــــــــا. لشــــــــــركةاالتــــــــــرویج عــــــــــن عــــــــــالن ســــــــــواه. وقــــــــــد یتضــــــــــمن اإل
 : اآلتي  یوضحها الشكل  عالنعلى اإل

 
 عن العطوراتعالن ) اإل١٢-٣الشكل (

  في توصیل المعلومات على وسیلة معروفة ومتخصصة.عالن یعتمد اإل -٣
ـــــــــــــد تكـــــــــــــون مرئیـــــــــــــة /تلفزیـــــــــــــون  ســـــــــــــینما/ . أو مســـــــــــــموعة / رادیـــــــــــــو / أو مقـــــــــــــروءة /  –فق

یـــــــــــز اســــــــــتخدام هـــــــــــذه الوســــــــــائل بضـــــــــــمان وصـــــــــــول ویتم .....إلــــــــــخ صــــــــــحف ومجـــــــــــالت / 
ومثــــــــــــال علــــــــــــى عــــــــــــدد مــــــــــــن العمــــــــــــالء المســــــــــــتهدفین.  أكبــــــــــــر إلــــــــــــى  اإلعالنیــــــــــــةالرســــــــــــالة 

 : اآلتي  یوضحها الشكل  عالن اإل

 
 للهواتف المرئیة عالن ) اإل١٣-٣الشكل (

األمــــــــر الــــــــذي یســــــــمح بمعرفــــــــة طبیعــــــــة الرســــــــالة  :عــــــــالن وضــــــــوح صــــــــفة المعلــــــــن فــــــــي اإل -٥
 عـــــــــــــالن ومثـــــــــــــال علـــــــــــــى اإل األخـــــــــــــرى.اإلعالنیـــــــــــــة ا عـــــــــــــن بـــــــــــــاقي الرســـــــــــــائل وتمیزهـــــــــــــ اإلعالنیـــــــــــــة

 : اآلتي  یوضحها الشكل 
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 لتحالف نوكیا ومكروسفتعالن ) اإل١٤-٣الشكل (

 
ـــــــوم بـــــــدفع جهـــــــد مـــــــدفوع القیمـــــــة: عـــــــالن اإل -٦ ـــــــن یق ـــــــى أن المعل إلـــــــى عـــــــالن اإلتكـــــــالیف بمعن

ـــــــــــى القطـــــــــــاع المســـــــــــتهدف . و  هـــــــــــذا مـــــــــــا یمیـــــــــــز الجهـــــــــــة التـــــــــــي ســـــــــــتتولى توصـــــــــــیل المعلومـــــــــــات إل
یوضــــــــحها الشــــــــكل  عــــــــالن اإلومثــــــــال علــــــــى عــــــــن غیــــــــره مــــــــن األنشــــــــطة مثــــــــل النشــــــــر. عــــــــالن اإل

 : اآلتي  

 
 للطیرانعالن ) اإل١٥-٣الشكل (
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 عالن أهمیة اإل  –ثانیًا 
ـــــــــة اإل ـــــــــأتي أهمی ـــــــــعـــــــــالن ت ـــــــــه أصـــــــــبح اســـــــــتثمار وصـــــــــناعة بحـــــــــد ذات ـــــــــق ه . و مـــــــــن كون ـــــــــذي تنف ال

المســـــــــــــــتهلكین وٕاعـــــــــــــــالم أو تـــــــــــــــذكیر وٕاقنـــــــــــــــاع  ، بهـــــــــــــــدف تعریـــــــــــــــفعلیـــــــــــــــه ملیـــــــــــــــارات الـــــــــــــــدوالرات 
بمواصـــــــــــــــفات وخصـــــــــــــــائص المنتجـــــــــــــــات المـــــــــــــــراد تســـــــــــــــویقها وفقـــــــــــــــًا ألهـــــــــــــــداف هـــــــــــــــذه والعمـــــــــــــــالء 
 . األسواق الشركات في 

عیـــــــــــــــة أو تلیفزیونیـــــــــــــــة. إذا، صـــــــــــــــحفیة كانـــــــــــــــت أو یـــــــــــــــةاإلعالم للشـــــــــــــــركةبالنســـــــــــــــبة  •
ث حیـــــــــــ اإلعالمیـــــــــــةیمثـــــــــــل العصـــــــــــب الرئیســـــــــــي ، والممـــــــــــول األول إلنتـــــــــــاج الوســـــــــــیلة عالن فـــــــــــاإل

ــــــــــدخول   % مــــــــــن متطلبــــــــــات إصــــــــــدار صــــــــــحیفة مــــــــــثالً ٧٥مــــــــــا یقــــــــــرب مــــــــــن  اإلعالنیــــــــــةتمثــــــــــل ال
 التلیفزیوني العنصر الحاكم في عملیة اإلنتاج .عالن بینما یمثل اإل،

 
 موالأ دفعإعالن ) ١٦-٣الشكل (

هـــــــــــو الوســـــــــــیلة التـــــــــــي یصـــــــــــل بهـــــــــــا إلـــــــــــى الجمهـــــــــــور عالن :  فـــــــــــاإل بالنســـــــــــبة للمعلـــــــــــن •
ـــــــــــــق منـــــــــــــاخ مـــــــــــــواتٍ المســـــــــــــتهدف إلقنـــــــــــــاعهم بســـــــــــــلعه ، وخد  ماتـــــــــــــه ، وأفكـــــــــــــاره أیضـــــــــــــًا ، وخل

 :شركة كیت كاتإعالن  اآلتيویبین الشكل .هیعللإلقبال 

 
 تجاري ذكي من طرف شركة كیت كاتإعالن )١٧-٣الشكل (
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۱۰٤ 
 

 
مــــــــــن خاللهــــــــــا  یعــــــــــّرفالوســــــــــیلة التــــــــــي  ُیعــــــــــدّ عالن فــــــــــاإل : بالنســــــــــبة للجمهــــــــــور •

جهـــــــــة أو یتلقـــــــــى  المعلومـــــــــات التـــــــــي یحتاجهـــــــــا عـــــــــن الســـــــــلع والخـــــــــدمات التـــــــــي تهمـــــــــه مـــــــــن
تــــــــرویج عــــــــالن فــــــــي حــــــــال كــــــــان المقصــــــــد مــــــــن اإلإلیــــــــه مــــــــن خاللهــــــــا المعلومــــــــات الموجــــــــه 

 : اآلتي  یوضحها الشكل  ذلكومثال فكري معین.

 

 

 فاتح شهیة !ٕاعالن دعایة و  )١٨-٣الشكل (
ـــــــــاتقـــــــــدم رجـــــــــل اإل ـــــــــى عـــــــــالن لإل الشـــــــــهیر" ســـــــــاالكرو" تعریفـــــــــاً  عالن ـــــــــى أنـــــــــه: فـــــــــن یســـــــــاعد عل عل

ـــــــــى تقـــــــــدیم ســـــــــلعة نشـــــــــر أفكـــــــــار معینـــــــــة أ و خلـــــــــق عالقـــــــــة اقتصـــــــــادیة بـــــــــین أشـــــــــخاص قـــــــــادرین عل
وفــــــــــــــــــــــــــــق و  ) AMEREIN.p.320أو خدمــــــــــــــــــــــــــــة و آخــــــــــــــــــــــــــــرین مســــــــــــــــــــــــــــتعدین الســــــــــــــــــــــــــــتعمالها. (

 :التالیةفي النقاط تكمن عالن أهمیة اإل انف :  (kinnear,1996)كینر
 
 ةثـــــــــــــار اكن تواجـــــــــــــدها وإ ین والمـــــــــــــرتقبین بالمنتجـــــــــــــات ومزایاهـــــــــــــا وأمـــــــــــــالحـــــــــــــالی تعریـــــــــــــف العمـــــــــــــالء .١

  .هایعلم في الحصول رغبته
زیــــــــــــادة تحقیــــــــــــق االتصــــــــــــال بــــــــــــین الشــــــــــــركات والمســــــــــــتهلكین وتعــــــــــــریفهم بالمعلومــــــــــــات المختلفــــــــــــة  .٢

  .هایعلالتي یرغبون التعرف 
ـــــــــى الســـــــــلع  .٣ ـــــــــین التحـــــــــول إل ـــــــــه وب ـــــــــاه ممـــــــــا یحـــــــــول بین ـــــــــالمنتج ومزای ـــــــــذكیر المســـــــــتهلكین ب ت

 .البدیلة
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۱۰٥ 
 

ــــــــــــى المنتجــــــــــــات ، .٤ ــــــــــــب عل ــــــــــــادة الطل ــــــــــــالو زی ــــــــــــق التحســــــــــــن فــــــــــــي المبیعــــــــــــات والز  يبالت ــــــــــــادة وتحقی ی
 .األرباح 

 
مـــــــــــــن عـــــــــــــالن یمكـــــــــــــن توضـــــــــــــیح أهمیـــــــــــــة اإل
ــــــــــین  خبــــــــــراء  أحــــــــــدخــــــــــالل حــــــــــوار حصــــــــــل ب

التســــــــــــویق والطلبـــــــــــــة حـــــــــــــین ســـــــــــــأل الخبیـــــــــــــر 
 الطلبة .

ـــــــــــدجاج وال نأكـــــــــــل جمیعنـــــــــــا بـــــــــــ ذاالمـــــــــــ یض ال
نــــــــه مــــــــن الممكــــــــن أنأكــــــــل بــــــــیض الــــــــبط مــــــــع 

 أن یكون مفید أكثر ؟ 
ــــــــــــم  ــــــــــــة ل ــــــــــــات مختلف فســــــــــــارع الطــــــــــــالب باجاب

 ه الخبیـــــــــــــرتوضـــــــــــــح المقصـــــــــــــد الـــــــــــــذي یریـــــــــــــد
جـــــــــــــابهم علـــــــــــــى تســـــــــــــاؤله بـــــــــــــأن الدجاجـــــــــــــة أف

عنـــــــــــدما تبـــــــــــیض فإنـــــــــــه تصـــــــــــرخ أمـــــــــــا الـــــــــــبط 
فإنــــــــــه یبــــــــــیض بصــــــــــمت . فصــــــــــراخ الــــــــــدجاج 

ـــــــــــــن قـــــــــــــدوم أ البـــــــــــــیض والنـــــــــــــاس ســـــــــــــمعت عل
ــــــــــم یلحظــــــــــه ورأت ذلــــــــــك ،  أحــــــــــد   أمــــــــــا الــــــــــبط ل

. 
 

 

 

 
 عالنإلا یةأهم) صورة ١٩-٣الشكل (

 عالن أهداف اإل  –ثالثًا 
، اإلعــــــــالم المســــــــتمر لیــــــــل نهــــــــار فــــــــي وســــــــائل و الیــــــــوم  ده الــــــــذي نشــــــــهالضــــــــخ اإلعالنــــــــي رمــــــــي ی

 المتلقین لإلعالن.  إعادة إنتاج حواس وحاجات ورغباتإلى 
لتأثیر على كوسیلة لعالن یستخدم اإل

بطریقة أكثر قبوًال مع  المستهلكین لیتفاعلوا
 المنتج موضع اإلعالن.

 
 عالنإأهداف ) صورة ٢٠-٣الشكل (
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۱۰٦ 
 

ـــــــــــــــر  ـــــــــــــــياعتب ـــــــــــــــد لإلأ (DENNY1998) دین ـــــــــــــــي صـــــــــــــــنع عـــــــــــــــالن ن الهـــــــــــــــدف الوحی یكمـــــــــــــــن ف
هـــــــــــو عملیـــــــــــة بیـــــــــــع البضـــــــــــائع عـــــــــــالن لإل األساســـــــــــيالموضـــــــــــوع  اعتبـــــــــــرو أو زیادتهـــــــــــا.  المبیعـــــــــــات

    :التالیةبالنقاط  DENNYمن وجهة نظر عالن وتتجلى أهداف اإل. األسواق في 
محاولـــــــــــــــــــة تكـــــــــــــــــــوین الطلـــــــــــــــــــب األولـــــــــــــــــــي  )١

للمنـــــــــــــتج : مـــــــــــــن خـــــــــــــالل خلـــــــــــــق الـــــــــــــوعي 
ــــــــــــــــــــــــــــــــك  واالهتمــــــــــــــــــــــــــــــــام لحــــــــــــــــــــــــــــــــث وتحری

مســــــــــــتهلكین باتجــــــــــــاه منتجــــــــــــات الشــــــــــــركة ال
یعــــــــــــــــزز القــــــــــــــــوة  بالتــــــــــــــــاليأو خــــــــــــــــدماتها و 

  .البیعیة 
إعطــــــــــــــــــــاء أســــــــــــــــــــباب مقنعــــــــــــــــــــة للشــــــــــــــــــــراء  )٢

: وتوجیـــــــــــــــــــــــــــــــــه األفعـــــــــــــــــــــــــــــــــال جللمنـــــــــــــــــــــــــــــــــت
والســـــــــــــــــــــــــلوكیات للمســـــــــــــــــــــــــتهلكین تجـــــــــــــــــــــــــاه 

 .المنتج والشركة 
ــــــــــــالمنتج.  )٣ ــــــــــــذكیر للمســــــــــــتهلك ب التأكیــــــــــــد والت

 وٕاثارة التساؤالت عن المنتج.
نیــــــــــــة خلــــــــــــق مركــــــــــــز متمیــــــــــــز وصــــــــــــورة ذه )٤

 ماركــــــــــــــــــات التــــــــــــــــــي تنتجهــــــــــــــــــا الشــــــــــــــــــركةلل
مقارنــــــــــــــــــــــــــــة بالماركــــــــــــــــــــــــــــات المنافســــــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــوالء مــــــــــن قبــــــــــل المســــــــــتهلك  لهــــــــــا.وخلق ال

 .للمنتج 
تقویــــــــــــــــــــة وتحســــــــــــــــــــین العالقــــــــــــــــــــات مــــــــــــــــــــع  )٥

 .الوسطاء 
تحســــــــــــــــین ســــــــــــــــمعة الشــــــــــــــــركة، وتطــــــــــــــــویر  )٦

  .األسواق مركزها التنافسي في 
ــــــــــارة الرغبــــــــــة فــــــــــي  )٧ إرســــــــــال المعلومــــــــــات وٕاث

ــــــــــدى المشــــــــــتري وٕایقــــــــــاظ الحــــــــــس  الشــــــــــراء ل
لمواقـــــــــــــــــــف تجـــــــــــــــــــاه المنــــــــــــــــــــتج وتغییـــــــــــــــــــر ا

 .والشركة 

 
 رج��������ل بی��������عإع��������الن ) ۲۱-۳الش��������كل ( 

 شخصي
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ثانیــــــــــة علــــــــــى أربــــــــــع محطــــــــــات  ٣٠مدتــــــــــه إعــــــــــالن فقــــــــــد أظهــــــــــرت دراســــــــــة أن وضــــــــــع 

ــــــــــزة رئیســــــــــ ــــــــــین تلف ــــــــــى ســــــــــتة مالی ــــــــــل بالوصــــــــــول إل ــــــــــامج الصــــــــــباحي كفی ة خــــــــــالل البرن
ـــــــــى بنـــــــــاء ألالطریقـــــــــة اعـــــــــالن اإل ُیعـــــــــدّ منـــــــــزل. كمـــــــــا  مثـــــــــل للشـــــــــركات التـــــــــي تعمـــــــــل عل

نجــــــــــــح لخلــــــــــــق صــــــــــــورة ألحیــــــــــــث أنهــــــــــــا الوســــــــــــیلة ا (Brand.equity)للماركــــــــــــة اســــــــــــم 
ذهنیـــــــــــة ممیـــــــــــزة ومرغوبـــــــــــة عـــــــــــن الشـــــــــــركات فـــــــــــي ذهـــــــــــن الزبـــــــــــائن خاصـــــــــــة شـــــــــــركات 

ـــــــــــك التـــــــــــي  جوهریـــــــــــة بـــــــــــین  ال تســـــــــــتطیع أن توجـــــــــــد فروقـــــــــــات وظیفیـــــــــــةالخـــــــــــدمات أوتل
ویمكــــــــن اختصــــــــار   )Belch2007, p. 18.( المنتجــــــــات التــــــــي تقــــــــدمها

 :يلابالشكل التعالن أهدف اإل

 

 ) أهدف اإلعالن٢٢-٣الشكل (  

هـــــــــــا الشـــــــــــركات فـــــــــــي تعریـــــــــــف یعلتعتمـــــــــــد  التيالتســـــــــــویقیةالوظـــــــــــائف أحـــــــــــد عـــــــــــالن أن اإل ضـــــــــــحیتّ 
فیحــــــــــاول المعلــــــــــن إغــــــــــراء المســــــــــتهلكین بشــــــــــراء لكین بالمنتجــــــــــات وحــــــــــثهم علــــــــــى الشــــــــــراء. المســــــــــته

علــــــــــى إقبــــــــــال المســــــــــتهلك لشــــــــــراء عــــــــــالن ، كمــــــــــا یســــــــــاعد اإلمنــــــــــتج معینــــــــــة لــــــــــم یكونــــــــــوا یشــــــــــترونه
ولكـــــــــن بكمیـــــــــات أقـــــــــل قبـــــــــل اإلعـــــــــالن.  ممـــــــــا كـــــــــان یشـــــــــتریها مســـــــــبقاً  منـــــــــتجمـــــــــن الأكبـــــــــر یـــــــــات كم

 : اآلتيالشكل عن المعكرونة عالن اإلومثال 

أھداف 
 عالن اإل

إخبار -۱
المستھلك 
عن المنتج 

اقتراح -۲ . الجدید
استخدامات 

جدیدة 
  للمنَتج

إخبار -۳
المستھلك 
عن تغییر 

  السلعة

توضیح -٤
كیف یعمل 

 . المنَتج
توضیح -٥

الخدمات 
 . المتاحة

تصحیح -٦
االنطباعات 

 . الخاطئة

تقلیل -۷
خوف 
 . المستھلك

بناء -۸
الصورة 
الذھنیة 
 للشركة
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 !استمتع مع المعكرونة اللذیذة )٢٣-٣الشكل (

مــــــــا اســــــــتعمل بــــــــال تعقــــــــل أو بشــــــــكل ســــــــیئ عبــــــــر  غالبــــــــاً عــــــــالن ن اإلأبــــــــعــــــــالن یعتــــــــرف خبــــــــراء اإل
  إذافـــــــــــالعالیــــــــــة بالســــــــــیارة ذات الطاقــــــــــة عــــــــــالن عمال تشــــــــــبیه اإلولكــــــــــنهم یحبــــــــــذون اســــــــــت الســــــــــنین ،

نــــــــــــه ســــــــــــوف یكــــــــــــون هنــــــــــــاك الكثیــــــــــــر مــــــــــــن الضــــــــــــرر إدة هــــــــــــذه الســــــــــــیارة  فقــــــــــــام الســــــــــــكران بقیــــــــــــا
 Contemporary(.فــــــــــــي قیــــــــــــادة الســــــــــــكران لهــــــــــــا وٕاَنمــــــــــــالیســــــــــــت فــــــــــــي الســــــــــــیارة  إذاً ،فالمشــــــــــــكلة 

,advertising (  اآلتي  الشكل  لقیادةعن اعالن اإل ذلكومثال : 

 

 )الموت( حداو  معنى له فهذا القیادة أثناء التشرب) ٢٤-٣لشكل (ا
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ـــــــــل للشـــــــــراءعـــــــــالن یســـــــــعى اإل ـــــــــع العمی ـــــــــارة دواف ـــــــــتحكم فـــــــــي الســـــــــلوك بهـــــــــدف إث ـــــــــى ال ویمكـــــــــن ،  إل
  :أن نضرب بعض األمثلة المؤثرة على العمیل بما یلي

 الطبیــــــــــة األلفــــــــــاظ بعــــــــــض باســــــــــتعمال وذلــــــــــك، أكادیمیــــــــــة علمیــــــــــة صــــــــــبغة اإلعــــــــــالن إعطــــــــــاء -١
ـــــــــــة طلحاتالمصـــــــــــ أو ـــــــــــر مـــــــــــن اإل. ( الكیمیائی ـــــــــــي كثی ـــــــــــراه ف ـــــــــــاتوهـــــــــــذا مـــــــــــا ن الخاصـــــــــــة  عالن

بــــــــــل إن الــــــــــدواء الــــــــــذي كنــــــــــا ُنحــــــــــّذر دائمــــــــــًا مــــــــــن اســــــــــتعماله دون ، بمعــــــــــاجین األســــــــــنان مــــــــــثالً 
 : اآلتيكما هو مبین في الشكل  .خاص أیضاً إعالن وصفة طبیة أصبح له 

 

 

 انكمع معجون األسنان ھذا: ال شيء أقوى من أسن )٢٥-٣الشكل (
 

الوطنیـــــــــــــــة لألنـــــــــــــــواء  اإلدارة كبیـــــــــــــــر علمـــــــــــــــاء ) 1993 جـــــــــــــــون روبنســـــــــــــــونأشـــــــــــــــار العـــــــــــــــالم (
ن مثلـــــــــــث برمـــــــــــودا وهـــــــــــم كبیـــــــــــر مـــــــــــن صـــــــــــنع ســـــــــــینما هولیـــــــــــود إ noaa)(والمحیطـــــــــــات األمریكیـــــــــــة

وحبـــــــــه لإلثـــــــــاره والمجهـــــــــول واســـــــــتطاعو بیـــــــــع األفـــــــــالم والكتـــــــــب  اإلنســـــــــانعاطفـــــــــة  االـــــــــذین اســـــــــتغلو 
 .خیالیة  بأرباح 

ــــــــــــــي الســــــــــــــینمائیة عالخــــــــــــــد بعــــــــــــــض اســــــــــــــتغالل -2 ــــــــــــــائج العمیــــــــــــــل إلبهــــــــــــــار التصــــــــــــــویر ف  بنت
ـــــــــــل، الســـــــــــلعة اســـــــــــتعمال ـــــــــــات ( مث  منتجـــــــــــات أو الشـــــــــــامبوهات أو مـــــــــــثالً  الشـــــــــــعر زیـــــــــــوتإعالن

 : اآلتي  هو مبین في الشكل ومثال  ذلك كما  .)القوة
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۱۱۰ 
 

 
 

 شامبو یجعل شعرك جمیـــــــــــالً  )٢٦-٣الشكل (
 

 لـــــــــم أو صـــــــــالح غیـــــــــر أصـــــــــبح وبضـــــــــائع ســـــــــلع مـــــــــن مالدیـــــــــه أن العمیـــــــــل إشـــــــــعار محاولـــــــــة -3
ــــــــاً  ُیعــــــــدّ  ــــــــدم مواكب ــــــــر. للتق ــــــــات اإل مــــــــن كثی ــــــــوازنعالن ــــــــین ت ــــــــتج ب ــــــــدیم من ــــــــد وآخــــــــر ق ــــــــر جدی  أكث

ـــــــــأثیراً  أقـــــــــوى أو مفعـــــــــوالً  ـــــــــتج مفعـــــــــول وكـــــــــأن! أجمـــــــــل بعبـــــــــوة حتـــــــــى أو،  ت  بتغیـــــــــر یتغیـــــــــر المن
 إعــــــــــالن الفضـــــــــائیة المحطـــــــــات أحـــــــــد علـــــــــى تظهــــــــــر التـــــــــيعالنـــــــــات اإل أســـــــــوأ ومـــــــــن. عبوتـــــــــه
ــــــــــــــوازن ــــــــــــــب إلــــــــــــــى األم ضــــــــــــــارإح بــــــــــــــین ی  بحنانهــــــــــــــا فــــــــــــــاألم!، شــــــــــــــوربتها إحضــــــــــــــار أو المكت

ـــــــــالطبع إلیهـــــــــا الحاجـــــــــة ُاختصـــــــــرت وٕانســـــــــانیتها ورعایتهـــــــــا واهتمامهـــــــــا ـــــــــإن وب ـــــــــتج ف  الشـــــــــوربة من
 : اآلتي  الشكل ذلك ومثال كلها. الماما من أفضل المصّنع
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۱۱۱ 
 

 
 للقهوةإعالن ) ٢٧-٣الشكل (

 جربـــــــــت هـــــــــل المتلقـــــــــي كســـــــــؤال. میـــــــــلالع انتبـــــــــاه تشـــــــــد التـــــــــي اللفظیـــــــــة الخـــــــــدع اســـــــــتخدام – 4
عـــــــــالن اإلومثـــــــــال ذلـــــــــك  ؟ كـــــــــذا عـــــــــن ســـــــــمعت هـــــــــل أو ؟ كـــــــــذا مـــــــــن عانیـــــــــت هـــــــــل أو ؟ كـــــــــذا

 : اآلتي  

 
 كوكا كوالإعالن ) ٢٨-٣الشكل ( 
 
ربـــــــــــط اســـــــــــتخدام الســـــــــــلعة بإثـــــــــــارة غرائزیـــــــــــة لـــــــــــدى المشـــــــــــاهد كلقطـــــــــــات مثیـــــــــــرة أو ألفـــــــــــاظ  - 5

ــــــــــى ــــــــــل وهــــــــــذا مــــــــــا یســــــــــوغ ظهــــــــــور النســــــــــاء الجمــــــــــیالت بشــــــــــك، مثیــــــــــرة حت ــــــــــم لتمثی ل شــــــــــبه دائ
 :ذلك اآلتيعالن اإلویبین   .عالناتاإل
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 للمعكرونةإعالن  )٢٩-٣الشكل (

 عالن اتجاهات شائعة حول اإل–رابعًا 

الـــــــــــذي یـــــــــــراه المســـــــــــتهلك قبـــــــــــل القیـــــــــــام بعملیـــــــــــة عـــــــــــالن ) أن اإل ٢٠٠١جـــــــــــونزیـــــــــــرى ( 
 .الشراء لعالمة تجاریة ما ویؤثر على اختیار المستهلك لتلك العالمة

المعـــــــــروف عـــــــــالن اإل یعـــــــــّرف ابینمـــــــــ
 باللغــــــــــــــــــــــــــــــــة األجنبیــــــــــــــــــــــــــــــــة

)Advertisement – 
Annonce :( الرســــــــــــــــــــائل :بأنــــــــــــــــــــه

التــــــــــــــي یوجههــــــــــــــا المعلنــــــــــــــون إلــــــــــــــى 
الجمهــــــــــــــــــــــور لتعریفــــــــــــــــــــــه بالســــــــــــــــــــــلع 

 الشــــــــــركة   الخـــــــــدمات التـــــــــي تقـــــــــدمها و 
مســــــــــــتخدمین فــــــــــــي ذلــــــــــــك و ســــــــــــائل 

أحمـــــــــد بـــــــــدوي،  النشـــــــــر المتاحـــــــــة .(
  )11 .ص 

 الوصول للعمالءإعالن )   ۳۰-۳الشكل (
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 األســــــــــــواق الســـــــــــائدة فـــــــــــي عـــــــــــالن یوجـــــــــــد العدیـــــــــــد مـــــــــــن االتجاهـــــــــــات الخاطئـــــــــــة حـــــــــــول اإلولكـــــــــــن 
 ومنها :

 دون إعالن: المنتج الجید یبیع نفسه -١
 

عــــــــــــن الســــــــــــلعة ذات الجــــــــــــودة المرتفعــــــــــــة. حیــــــــــــث عــــــــــــالن ینــــــــــــادي الكثیــــــــــــرون بعــــــــــــدم الحاجــــــــــــة لإل
تطبیـــــــــق یعتبـــــــــرون أن الجـــــــــودة هـــــــــي المؤشـــــــــر الحقیقـــــــــي لقبـــــــــول المســـــــــتهلك لهـــــــــا. ومـــــــــن المالحـــــــــظ 
علیهــــــــــا   هــــــــــذا المفهــــــــــوم فــــــــــي العدیــــــــــد مــــــــــن الشــــــــــركات العربیــــــــــة ، حیــــــــــث تعتمــــــــــد فلســــــــــفة القــــــــــائمین 
عالیـــــــــة علــــــــى التوجـــــــــه باإلنتـــــــــاج أو المنـــــــــتج مـــــــــن خـــــــــالل التركیـــــــــز علـــــــــى زیـــــــــادة اإلنتـــــــــاج وبجـــــــــودة 

 دون االهتمام بباقي الوظائف التسویقیة. 
فــــــــــي الحقیقــــــــــة، ال یمكــــــــــن قبــــــــــول ذلــــــــــك 

 اً ن المنــــــــتج مهمـــــــــا كــــــــان جیـــــــــدألالــــــــرأي 
ــــــــــــــــــــاع دون جهــــــــــــــــــــود  ال یمكــــــــــــــــــــن أن یب
ــــــــــــــي  ترویجیــــــــــــــة تســــــــــــــاعد المســــــــــــــتهلك ف
ـــــــــــتج وخصائصـــــــــــه  ـــــــــــى المن التعـــــــــــرف عل
ــــــــــــة اســــــــــــتعماله وأمــــــــــــاكن تواجــــــــــــده  وكیفی

ومــــــــن ثــــــــم إبــــــــراز مــــــــا  ،وبیعــــــــه وأســــــــعاره
یمیــــــــــــزه عــــــــــــن غیــــــــــــره مــــــــــــن المنتجــــــــــــات 
المنافســـــــــــة. وال یتحقـــــــــــق هـــــــــــذا إال عـــــــــــن 
طریــــــــــــق الوســــــــــــائل الترویجیــــــــــــة بشــــــــــــكل 

 بصورة خاصة. عالن عام واإل

 
 التسویق دورعن إعالن )٣١-٣(لشكلا

 
 :في حاالت االحتكارعالن ال أهمیة لإل  -٢

بصـــــــــفة خاصـــــــــة فـــــــــي عـــــــــالن یعتقـــــــــد الكثیـــــــــر أن ال أهمیـــــــــة للنشـــــــــاط التســـــــــویقي بصـــــــــفة عامـــــــــة واإل
 أحــــــــــــد   بإنتـــــــــــاج منـــــــــــتج معـــــــــــین أو مـــــــــــوزع و واحــــــــــــدة حـــــــــــاالت االحتكـــــــــــار. أي عنـــــــــــد قیـــــــــــام شـــــــــــركة 

 بتوزیع منتج معین.
مـــــــــن أهدافـــــــــه تـــــــــوفیر المعلومـــــــــات عـــــــــن المنـــــــــتج عـــــــــالن ن اإلأرأي بـــــــــیمكـــــــــن الـــــــــرد علـــــــــى ذلـــــــــك الـــــــــ

حتــــــــى فــــــــي الحــــــــاالت عالن یجــــــــب القیــــــــام بــــــــاإل بالتــــــــاليو  -كمــــــــا ســــــــبق ذكــــــــره -وأمــــــــاكن تواجــــــــده 
قـــــــــــدر  أكبـــــــــــرمیـــــــــــة وتذكیریـــــــــــه لضـــــــــــمان تحقیـــــــــــق یعلاالحتكاریـــــــــــة ألهـــــــــــداف إعالمیـــــــــــة وٕارشـــــــــــادیة وت

 من المبیعات المرتقبة.

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 



۱۱٤ 
 

ـــــــــــزداد الحاجـــــــــــة لإل ـــــــــــي حـــــــــــال عـــــــــــالن كمـــــــــــا ت ف
ــــــــــــــین صــــــــــــــناعات وجــــــــــــــ ود منافســــــــــــــة شــــــــــــــاملة ب

تحتكــــــــــــــر  :مختلفــــــــــــــة. فعلــــــــــــــى ســــــــــــــبیل المثــــــــــــــال
ــــــــــــــــــــة  الشــــــــــــــــــــركة العامــــــــــــــــــــة للخطــــــــــــــــــــوط الحدیدی

ــــــــــــــــي الســــــــــــــــوریة خ ــــــــــــــــل الســــــــــــــــككي ف دمــــــــــــــــة النق
هـــــــــــــا االهتمـــــــــــــام یعلنـــــــــــــه یجـــــــــــــب أســـــــــــــوریة. إال 

ــــــــر  نظــــــــراً عالن بــــــــاإل ــــــــدخولها فــــــــي منافســــــــة غی ل
مباشــــــــــــرة مــــــــــــع النقــــــــــــل الجــــــــــــوي والنقــــــــــــل عــــــــــــن 

نـــــــــــــات) ومكاتـــــــــــــب طریـــــــــــــق الباصـــــــــــــات ( البولما
  بالتــــــــــــــــــالي   لــــــــــــــــــخ.  و إیجــــــــــــــــــار الســــــــــــــــــیارات ....إ

 ُیعـــــــــــــدّ فـــــــــــــي مثـــــــــــــل هـــــــــــــذه الحالـــــــــــــة عالن فـــــــــــــاإل
ــــــــــــــــع الشــــــــــــــــركة  ــــــــــــــــالرغم مــــــــــــــــن تمت ضــــــــــــــــروریًا ب

ــــــــــتج معــــــــــین.  ــــــــــدیم من ــــــــــي تق كمــــــــــا باالحتكــــــــــار ف
 :اآلتي هو مبین في الشكل 

 

 

 
 لوسائط النقلإعالن )   ۳۲-۳الشكل (

 التسویقیةالتكالیف  یؤدي إلى زیادة عالن اإل -٣
نــــــــه مظهــــــــر مــــــــن مظــــــــاهر اإلســــــــراف الــــــــذي یــــــــؤدي إلـــــــــى أعلــــــــى عــــــــالن إلــــــــى اإل ینظــــــــر الــــــــبعض

 التسویقیة ومن ثم ارتفاع سعر المنتج للمستهلك.  التكالیفارتفاع 
ـــــــ ـــــــع األمـــــــر . ف ـــــــي واق ـــــــة لهـــــــذا إف ن نظـــــــره متعمق

ـــــــــــــرأي تظهـــــــــــــر لنـــــــــــــا أن العكـــــــــــــس صـــــــــــــحیح.  ال
سیســـــــــــــاهم فـــــــــــــي زیـــــــــــــادة عـــــــــــــالن فاســـــــــــــتخدام اإل

ــــــــــل.  المبیعــــــــــات فــــــــــي األجــــــــــل المتوســــــــــط والطوی
زیــــــــــــــادة الكمیــــــــــــــات المباعــــــــــــــة مــــــــــــــن  التــــــــــــــاليبو 

الثابتـــــــــــــة علــــــــــــــى  التكـــــــــــــالیفتوزیـــــــــــــع المنـــــــــــــتج و 
مـــــــــــن الوحـــــــــــدات. األمـــــــــــر الـــــــــــذي  أكبـــــــــــرعـــــــــــدد 

یـــــــــــؤدي فـــــــــــي النهایـــــــــــة إلـــــــــــى تخفـــــــــــیض تكلفـــــــــــة 
 إنتاج الوحدة وسعر بیعها.

 

 
ـــــــــــــــة معـــــــــــــــن أهإعـــــــــــــــالن )  ٣٣-٣الشـــــــــــــــكل (  ی

 التسویقيعالن اإلعروض 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 
 

 



۱۱٥ 
 

 
ــــــــى  یــــــــؤدي حكمــــــــاً عالن عائــــــــد. فالقیــــــــام بــــــــاإلمــــــــن زاویــــــــة التكلفــــــــة والعــــــــالن ولــــــــو نظرنــــــــا إلــــــــى اإل إل

فـــــــــــي حـــــــــــال القیـــــــــــام  أكبـــــــــــرف. إال أن العائـــــــــــد ســـــــــــیكون یلازیـــــــــــادة التكـــــــــــ بالتـــــــــــاليزیـــــــــــادة اإلنفـــــــــــاق و 
ــــــــــى عالن بــــــــــاإل ــــــــــك أي إســــــــــراف فــــــــــي  بالتــــــــــاليو  علمــــــــــي ومــــــــــدروس. أســــــــــاس عل ــــــــــن یكــــــــــون هنال ل

ـــــــــــة .  ـــــــــــاإل وٕاَنمـــــــــــاهـــــــــــذه الحال ـــــــــــام ب ـــــــــــي حـــــــــــال القی لمجـــــــــــرد المحاكـــــــــــاة أو عالن یحـــــــــــث اإلســـــــــــراف ف
 )۲۰ص .٢٠٠٥الصحن.(  التقلید أو االندفاع فیه دون هدف أو دراسة.

 
 الناجح هو من یردده الناسعالن اإل -٤
 

علــــــــى تقــــــــدیمها مــــــــن  اإلعالنیــــــــةهــــــــم لمحتــــــــوى الرســــــــالة إعــــــــداد یعتمــــــــد الكثیــــــــر مــــــــن المعلنــــــــین فــــــــي 
ـــــــــول عـــــــــام. وكـــــــــل  ـــــــــق مطـــــــــرب معـــــــــروف أو ذو قب ـــــــــز أو عـــــــــن طری ـــــــــة ذات لحـــــــــن ممی خـــــــــالل أغنی

ن العناصـــــــــــر المفیـــــــــــدة كخطـــــــــــوة فـــــــــــي ســـــــــــبیل إقنـــــــــــاع المســـــــــــتهلك المرتقـــــــــــب مـــــــــــ ُیعـــــــــــدّ مـــــــــــا ســـــــــــبق 
ــــــــى هــــــــذا المفهــــــــوم.  ــــــــاً  فالجمــــــــاهیر قــــــــد تــــــــردد إعالنــــــــاً بــــــــالمنتج. ولكــــــــن ال یمكــــــــن االعتمــــــــاد عل  معین

 .عالن ومع ذلك ال یردده المستهلك المستهدف من اإل
 

أو قـــــــــــــــــــــــــــــد یـــــــــــــــــــــــــــــردده المســـــــــــــــــــــــــــــتهلك 
ـــــــــــــك ال یكـــــــــــــون  المســـــــــــــتهدف ومـــــــــــــع ذل

  الي   بالتــــــــــــــمقتنــــــــــــــع بــــــــــــــالمنتج نفســــــــــــــه. و 
یمكننــــــــــا القـــــــــــول إن تردیــــــــــد المســـــــــــتهلك 

 اإلعالنیــــــــــــــــــــة    الرســــــــــــــــــــالة لمحتویــــــــــــــــــــات 
قـــــــد یشـــــــكل خطـــــــوة نحـــــــو اقتناعـــــــه بهـــــــا 
ولكنــــــــــه لــــــــــیس مؤشــــــــــر كــــــــــافي لنجــــــــــاح 

 في تحقیق أهدافه.عالن اإل
 

 
 كروت ذاكرةإعالن )   ۳٤-۳الشكل (

 عبر التلفاز أفضل إعالنعالن اإل -٥
لتــــــــــــرویج  إعالنیـــــــــــة مــــــــــــاد علـــــــــــى التلفـــــــــــاز كوســــــــــــیلةیتســـــــــــابق العدیـــــــــــد مــــــــــــن المعلنـــــــــــین إلـــــــــــى االعت

التلفـــــــــازي كونـــــــــه مـــــــــن أكثـــــــــر عـــــــــالن منتجـــــــــاتهم المختلفـــــــــة. وعلـــــــــى الـــــــــرغم مـــــــــن المزایـــــــــا الهامـــــــــة لإل
ـــــــــى تغطیـــــــــة   نظـــــــــراً  وتـــــــــأثیراً  الوســـــــــائل شـــــــــیوعاً  ـــــــــرلقدرتـــــــــه عل عـــــــــدد ممكـــــــــن مـــــــــن المشـــــــــاهدین.  أكب

تــــــــــه وخصــــــــــائص یجــــــــــب أن یــــــــــتم وفــــــــــق نــــــــــوع المنــــــــــتج وطبیع  اإلعالنیــــــــــةإال أن اختیــــــــــار الوســــــــــیلة 
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۱۱٦ 
 

المالیــــــــــــة  كانیــــــــــــات الفنیــــــــــــة و واإلم اإلعالنیــــــــــــةوأهــــــــــــداف الحملــــــــــــة عالن القطــــــــــــاع المســــــــــــتهدف بــــــــــــاإل
 للمعلن. 
عــــــــــــــن عـــــــــــــالن عنـــــــــــــد اإل:فمـــــــــــــثال 

تــــــــــوفر نــــــــــوع معــــــــــین مــــــــــن الــــــــــدواء 
ـــــــــــــا اللجـــــــــــــوء ألفا لـــــــــــــى إفضـــــــــــــل هن

المجــــــــــــــــــــــــــــــــــالت المخصصــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
ـــــــــــــاء والصـــــــــــــیادلة أللالموجهـــــــــــــة  طب

ومـــــــــــــــــــن خـــــــــــــــــــالل الكتالوجـــــــــــــــــــات أ
ـــــــــــــــــــــــــــــاإل عالن المتخصصـــــــــــــــــــــــــــــة. ف

 ُیعــــــــدّ فــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة  التلفــــــــازي
ـــــــــة بالوســـــــــائل  ـــــــــر مجـــــــــدي مقارن غی

عـــــــــالن اإلالســـــــــابقة. ومثـــــــــال ذلـــــــــك 
 :تي اآل

 

 لتخفیض الوزنإعالن ) ٣٥-٣الشكل (

خالقیـــــــــة فـــــــــي محـــــــــاوالت إلغوائنـــــــــا األالعدیـــــــــد مـــــــــن الممارســـــــــات غیـــــــــر عـــــــــالن یمـــــــــارس فـــــــــي اإلإذًا 
 )Advertising and Promotiom2005 (:للشراء من هذه الممارسات

 الضعیفة .ل المجموعات استغال-١

 االحتیال . المكر أو-٢
 سوء استعمال القوائم .-٣
 الدخول إلى الخصوصیة .-٤
 ترویج لألفكار العرقیة أو الجنسیة .-٥
 ترویج لإلجحاف ضد بعض المجموعات الضعیفة .-٦
 . أو شخصیاً  ترویج للقیم أو السلوك الضار اجتماعیاً -٧
 هانة الذوق العام .إ -٨
 من الطمع والحسد . یةساساألل الدوافع استغال-٩
لســـــــــوء اســـــــــتخدام  كبـــــــــرهـــــــــذه الحملـــــــــة هـــــــــي المثـــــــــال األ: أنـــــــــِت عـــــــــانس عـــــــــالنإومثـــــــــال ذلـــــــــك 

مــــــــــن أن تصــــــــــل الشــــــــــركة إلــــــــــى هــــــــــدفها كــــــــــادت أن تقضــــــــــي علــــــــــى  الحمــــــــــالت والعبــــــــــارات، فبــــــــــدالً 

ـــــــــة ـــــــــة حمل ـــــــــت شـــــــــركة منتجـــــــــات غذائی ـــــــــة، أطلق ـــــــــام قلیل ـــــــــذ أی ـــــــــة نفســـــــــها، فمن ـــــــــوان  إعالنی ـــــــــي “بعن أنت
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۱۱۷ 
 

ــــــــــــي مصــــــــــــر، إذ قامــــــــــــت الشــــــــــــركة بوضــــــــــــع  ،”عــــــــــــانس ــــــــــــین النســــــــــــاء ف ــــــــــــر ب ــــــــــــر غضــــــــــــب كبی لتثی

ـــــــــات ضـــــــــل راجـــــــــل “شـــــــــوارع تحمـــــــــل عبـــــــــارات وأمثـــــــــال شـــــــــائعة اســـــــــتفزت مشـــــــــاعرهن، منهـــــــــا  إعالن

 .، وغیرها”وال ضل حیطة، راجل في البیت وال شهادة على الحیط

 

 أنِت عانس إعالن )٣٦-٣الشكل (

ــــــــــــى الســــــــــــلطات المصــــــــــــریة تّطــــــــــــحتــــــــــــى أن األمــــــــــــر  ــــــــــــف هــــــــــــذه ور ووصــــــــــــل إل ــــــــــــي أمــــــــــــرت بوق الت
الحملــــــــــــة، بعــــــــــــد یــــــــــــومین مــــــــــــن بــــــــــــدایتها، لتوضــــــــــــح الشــــــــــــركة أن هــــــــــــدفها كــــــــــــان تغییــــــــــــر الصــــــــــــورة 
النمطیــــــــــة الســــــــــلبیة للمــــــــــرأة فــــــــــي المجتمــــــــــع، ولهــــــــــذا لجــــــــــأت إلــــــــــى هــــــــــذا األســــــــــلوب ألنــــــــــه تشــــــــــویقي 
ـــــــــي لوحـــــــــات  ـــــــــك ف ـــــــــذي أوضـــــــــحته بعـــــــــد ذل ـــــــــي ال ـــــــــة وهـــــــــدفها الحقیق ـــــــــى الحمل ـــــــــاه إل وســـــــــیجذب االنتب

 أخرى.

 

 نت المثلأالن إع) ٣٧-٣الشكل (

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 
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لــــــــــیس فقــــــــــط لتــــــــــرویج المنتجــــــــــات أو الخــــــــــدمات  عالنــــــــــاتخــــــــــذ المعلنــــــــــون فــــــــــي اســــــــــتخدام اإلألقــــــــــد 

التـــــــــي یقـــــــــدمونها ولكـــــــــن أیضـــــــــا لتحقیـــــــــق أهـــــــــداف سیاســـــــــیة وثقافیـــــــــة یخشـــــــــى مـــــــــن خاللهـــــــــا زیـــــــــادة 

نســـــــــبة المـــــــــواد اإلباحیـــــــــة الفاحشـــــــــة علـــــــــى حســـــــــاب المـــــــــواد الجـــــــــادة حتـــــــــى أصـــــــــبح األمـــــــــر قضـــــــــیة 

 :اآلتيعالن إلومثال ذلك ا.معاصر ال اإلعالمهمة من قضایا م

 

 نثىللرجال یجذب األعطر إعالن ) ٣٨-٣الشكل (

تكــــــــاد تتفــــــــق معظــــــــم دول العــــــــالم علــــــــى منــــــــع نوعیــــــــات معینــــــــة مــــــــن عــــــــالن وفــــــــي إطــــــــار تنظــــــــیم اإل

 )١٢٠ص:  ١٩٩٩مصطفى ( نذكر منها : عالنات اإل

 التي تتناول الدین أو السیاسیة . عالناتاإل -١

 نوادي المراسلة . -٢

 ت الزواج .وكاال -٣

 بها من الدولة . انصیب ما لم یكن مرخصاً یلاالمراهنات وأوراق  -٤

 إقراض النقود . -٥

 خدمات بعض الفئات المهنیة كاألطباء والمحامین . -٦

 االجتماعیة واالقتصادیة للمجتمع.األهداف المنتجات التي ال تتالءم و  -٧
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 : اآلتي  بعالن اإل الضوابط في مضمونها على أن یتسم تتفق هذه -

مضـــــــــــامین عـــــــــــالن أن یحمـــــــــــل اإل - أ

صــــــــــــــــــــــــــــادقة وال یســـــــــــــــــــــــــــــتخدم أي 

حجـــــــــــــج أو بیانـــــــــــــات ال تتطـــــــــــــابق 

 مع الواقع .

 

 

ـــــــــــــــــن إال عـــــــــــــــــن ســـــــــــــــــلع  - ب أن ال یعل

وخـــــــــــــــــــــدمات نافعـــــــــــــــــــــة للحیـــــــــــــــــــــاة 

ومالئمــــــــــــــة للواقــــــــــــــع االقتصــــــــــــــادي 

 واالجتماعي للدولة .

 

 

 
 تسویق خدمات المستفیدین عالنإ)  ۳۹-۳الشكل ( 
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 واعهوأن عالن: دور اإل لفصل الرابع ا
 

 
ــــــــیس  ــــــــات مبهــــــــرة هــــــــو هــــــــدف التســــــــویق ول إذا اعتقــــــــد مــــــــدیر التســــــــویق أن نشــــــــر إعالن

فــــــي التصــــــویر أو فــــــي اإلخــــــراج "أوســــــكار"فســــــوف یســــــعى إلــــــى الفــــــوز بجــــــائزة  وســــــیلته
ـــــ الفنـــــي ـــــذا یخطـــــى مـــــدیرو التســـــویق عنـــــدما یركـــــزون علـــــى نشـــــر  ف هـــــذا شـــــركتهمهمـــــا كّل ل

 .إعالنات ذات أهداف ترفیهیة ال أهداف تسویقیة
 يو زيمان.سيرج

   
 

 وظائف اإلعالن -أوًال 
 دورة حیاة اإلعالن–ثانیًا 

اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة  -ثالثاً 
 لإلعالن

 أنواع اإلعالن -رابعاً 
 سلبیات اإلعالن –خامسًا 

 اإلعالنیة    سادسًا : االستراتیجیة 
سابعًا : االبتكار في االستراتیجیة 

 اإلعالنیة    
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 وأنواعه عالن رابع  : دور اإلالفصل ال

 
 : عالن وظائف اإل -أوًال 

یمكــــــــــــــن بــــــــــــــالعموم أن نحــــــــــــــدد ثــــــــــــــالث 
  :هيعالن یة لإلأساس وظائف 

 

 
 عالنإلوظائف اصورة ) ١-٤الشكل (

 
ــــــــــى: ــــــــــة األول ــــــــــى  الوظیف ــــــــــال عل ــــــــــاء المنتجــــــــــات أو اإلقب ــــــــــى اقتن ــــــــــز العمــــــــــالء المــــــــــرتقبین عل تحفی
ـــــــــاألفكـــــــــار المعروضـــــــــة  ـــــــــى إث ـــــــــر اتجاهـــــــــاتهم وســـــــــلوكهم  ارة دوافعهـــــــــممـــــــــن خـــــــــالل العمـــــــــل عل وتغیی

 :التالیة   سالیب باالعتماد على األ
  ـــــــــــــر ـــــــــــــث یســـــــــــــاهم بتغیی ـــــــــــــة عـــــــــــــن المنتجـــــــــــــات. حی ـــــــــــــوفیر المعلومـــــــــــــات الكافی ت

 المستهلكین عنها. آراء 
  العمل على تغییر الرغبات. 
  ومثـــــــــــال ذلـــــــــــك  .محاولـــــــــــة تغییـــــــــــر تفضـــــــــــیل المســـــــــــتهلك للماركـــــــــــات المختلفـــــــــــة
 : اآلتيعالن اإل

 
 وجبة سریعة عالنإ)  ۲-٤( الشكل
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هم وهــــــــم فــــــــي حالــــــــة مــــــــن یعلــــــــ: تهیئــــــــة العمــــــــالء لتقبــــــــل المنتجــــــــات المعروضــــــــة الوظیفــــــــة الثانیــــــــة
 :ویتم ذلك من خالل ما یلي  .الرضا العقلي والنفسي 

  تقلیل مخاوف المستهلك من المنتج أو الفكرة المعروضة. 
  ًمــــــــــــا یــــــــــــتم  ربــــــــــــط المنــــــــــــتج بصــــــــــــورة ذهنیــــــــــــة فــــــــــــي ذهــــــــــــن المســــــــــــتهلك وغالبــــــــــــا

 .المقدمة  الشركةبترسیخ اسم 
 .إخبــــــــــــــار المســـــــــــــــتهلك بـــــــــــــــالتطورات والتغییــــــــــــــرات الالحقـــــــــــــــة للمنـــــــــــــــتج المقـــــــــــــــدم 

 : اآلتيعالن ومثال ذلك اإل
 

 
 

 كریم وجه عالنإ)  ۳-٤الشكل (
 

 ـــــــــــــة تـــــــــــــرتبط بنـــــــــــــواحي اجتماعیـــــــــــــة وحضـــــــــــــاریة یســـــــــــــتطیع  :الوظیفـــــــــــــة الثالث
ـــــــــدیمها ســـــــــواء لألفـــــــــراد أو عـــــــــالن اإل فاعـــــــــل فـــــــــي یســـــــــاهم بشـــــــــكل ، فهـــــــــو الشـــــــــركاتتق

حیـــــــــــاة األفـــــــــــراد ومـــــــــــأكلهم وملبســـــــــــهم ومشـــــــــــربهم ونـــــــــــوع الترفیـــــــــــه الـــــــــــذي یمارســــــــــــونه. 
وأیضـــــــــــــا یســـــــــــــاهم فـــــــــــــي زرع قـــــــــــــیم وأفكـــــــــــــار تســـــــــــــاند وتعـــــــــــــزز الحیـــــــــــــاة االجتماعیـــــــــــــة 

ومثــــــــــــــال ذلــــــــــــــك وتحســــــــــــــنها وتــــــــــــــنعكس علــــــــــــــى طبیعــــــــــــــة العالقــــــــــــــات القائمــــــــــــــة فیــــــــــــــه. 
 : اآلتيعالن اإل
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 مستعد لالقالع عن التدخین عالنإ) ٤-٤الشكل (

 عالن دورة حیاة اإل– اً ثانی
م، مرحلــــــــــة المنافســــــــــة یعلــــــــــإلــــــــــى ثالثــــــــــة مراحــــــــــل هــــــــــي : مرحلــــــــــة التعــــــــــالن وتنقســــــــــم دورة حیــــــــــاة اإل

ـــــــــاة  ـــــــــدورة حی ـــــــــد ل ـــــــــدها بمـــــــــا یتناســـــــــب مـــــــــع التجدی ـــــــــى تجدی ـــــــــاظ بالشـــــــــهرة والعمـــــــــل عل ـــــــــة االحتف مرحل
 : اآلتي  كما هو مبین في الشكل .المنتج 

 

 
 

 دورة حیاة اإلعالن) ٥-٤الشكل ( 

دورة حیاة 
 اإلعالن 

مرحلة 
التعلیم 

 للجمھور 

مرحلة 
 المنافسة 

مرحلة 
االحتفاظ 
 بالشھرة 
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 :م للجمهور یعللتمرحلة ا 

ـــــــــــتج المعـــــــــــروض . عـــــــــــالن یهـــــــــــدف اإل ـــــــــــى المن ـــــــــــق طلـــــــــــب عل ـــــــــــى خل ـــــــــــة إل ـــــــــــي هـــــــــــذه المرحل ف
ویعمــــــــــــل علــــــــــــى غــــــــــــرس عــــــــــــادة جدیــــــــــــدة للجمهــــــــــــور المتلقــــــــــــي لإلعــــــــــــالن. أونشــــــــــــر اســــــــــــتعمال 

 .جدید وخلق مستوى أرفع للمعیشة 
ـــــــــــــــال : اإل عـــــــــــــــن شـــــــــــــــفرات عـــــــــــــــالن مث

م 1907جلیــــــــــت عنـــــــــــدما ظهــــــــــر عـــــــــــام 
ـــــــــــــــاس یتخلصـــــــــــــــون مـــــــــــــــن  لیجعـــــــــــــــل الن

وبـــــــــــــــذلك نجـــــــــــــــح  دیمـــــــــــــــةاألمـــــــــــــــواس الق
جلیـــــــــــــــــت فـــــــــــــــــي أن یجعـــــــــــــــــل النـــــــــــــــــاس 
یـــــــــــــــــــألفون عـــــــــــــــــــادة حلـــــــــــــــــــق ذقـــــــــــــــــــونهم 

  .بأنفسهم وفي منازلهم 
 لشفرات جیلتإعالن ) ٦-٤الشكل (

ـــــــــه  ـــــــــوعلی ـــــــــة یشـــــــــكل عـــــــــالن ن اإلإف ـــــــــي هـــــــــذه المرحل ـــــــــى محاربـــــــــة یعلت عالنـــــــــاً إف ـــــــــًا یســـــــــعى إل می
ـــــــــــى القـــــــــــدیم ویزیـــــــــــل تخـــــــــــوفهم مـــــــــــن المنـــــــــــتج المعـــــــــــروض  ـــــــــــى المحافظـــــــــــة عل میـــــــــــل النـــــــــــاس إل

ـــــــــذي ـــــــــك كمـــــــــا  .یشـــــــــكل بنظـــــــــرهم الجدیـــــــــد المجهـــــــــول  وال هـــــــــو مبـــــــــین فـــــــــي الشـــــــــكل ومثـــــــــال  ذل
 :اآلتي  

 
 !كن أنت صاحب قرارك… اً یفكر لكأحدال تدع  عالنإ) ۷-٤الشكل (

 :مرحلة المنافسة  
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۱۲٥ 
 

ــــــــــتج واإل ــــــــــدأ المن ــــــــــد . یب ــــــــــتج الجدی ــــــــــل الجمهــــــــــور للمن ــــــــــة عــــــــــالن بعــــــــــد تقب ــــــــــي مرحل ــــــــــدخول ف بال
ـــــــــــــدة نظـــــــــــــرًا ألن  ـــــــــــــي التنـــــــــــــافس علـــــــــــــى ســـــــــــــوق المختلفـــــــــــــة ت الشـــــــــــــركاتجدی . واحـــــــــــــدة بـــــــــــــدأ ف

والجمهــــــــور هنــــــــا یبــــــــدأ بالتســــــــاؤل عــــــــن أیــــــــة ماركــــــــة یســــــــتطیع أن یقتنیهــــــــا وتتفــــــــق مــــــــع رغباتــــــــه 
 .المالیة  وقدراته 

 
 على القوة والمتانة عالنإ) ۸-٤الشكل ( 

: فـــــــــــي المرحلـــــــــــة األولـــــــــــى يلایمكننـــــــــــا تحدیـــــــــــد الفـــــــــــروق بـــــــــــین المـــــــــــرحلتین الســـــــــــابقتین كالتـــــــــــإذًا 
ـــــــــــــق اإلحســـــــــــــاس تععـــــــــــــالن یحـــــــــــــاول اإل ـــــــــــــالمنتج ومزایـــــــــــــاه ووظائفـــــــــــــه وخل ریـــــــــــــف الجمـــــــــــــاهیر ب

إظهـــــــــار عـــــــــالن بینمـــــــــا فـــــــــي المرحلـــــــــة الثانیـــــــــة تكـــــــــون مهمـــــــــة اإلإلیـــــــــه بالرغبـــــــــة فیـــــــــه والحاجـــــــــة 
وذلــــــــــك لإلجابــــــــــة علــــــــــى ســــــــــؤال . مزایــــــــــا ماركــــــــــة معینــــــــــة علــــــــــى ماركــــــــــة أخــــــــــرى منافســــــــــة لهــــــــــا

ـــــــار"المســـــــتهلك  ـــــــن هـــــــذه الســـــــلع ســـــــوف اخت ـــــــة م ـــــــال " أي مارك ـــــــین ومث ذلـــــــك كمـــــــا هـــــــو مب
 :اآلتي في الشكل 

 
 

ص������ورة الس������یارة  )س������یارة ص������غیرة لك������ن تتس������ع للكثیـــــــــ������ـر إع������الن ) ۹-٤الش������كل ( 
 .مفتوح بابھا بجوار مدخل نفق مشاة
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۱۲٦ 
 

 
  :مرحلة االحتفاظ بالشهرة  

 
فـــــــــي هـــــــــذه المرحلـــــــــة إلـــــــــى التركیـــــــــز علـــــــــى ذكـــــــــر االســـــــــم والماركـــــــــة وتســـــــــمى عـــــــــالن یهـــــــــدف اإل

كمـــــــــا هـــــــــو مبـــــــــین كوكـــــــــا كـــــــــوال  إعالنـــــــــاتمثـــــــــال ذلـــــــــك و  .التـــــــــذكیري عـــــــــالن هـــــــــذه المرحلـــــــــة اإل
 :اآلتي  في الشكل 

 

 

 
 

 كوكا كوال إعالنات ) ١٠-٤الشكل ( 
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۱۲۷ 
 

 : عالن اآلثار االقتصادیة واالجتماعیة لإل -ثالثاً 
 اآلثار االقتصادیة :

ـــــــــــــــــــــا إظهـــــــــــــــــــــار اآلثـــــــــــــــــــــار االقتصـــــــــــــــــــــادیة  یمكنن
 :التالیة   من خالل النقاط عالن لإل
 )۲۰۰٥،لصحن( ا
 
 

 
وظــــــــــــــائف إعــــــــــــــالن ) صــــــــــــــورة ١١-٤( الشــــــــــــــكل

 اآلثار االقتصادیة 
ــــــــــة :عــــــــــالن اإل -١ تعــــــــــرف المنفعــــــــــة مــــــــــن وجهــــــــــة النظــــــــــر االقتصــــــــــادیة بأنهــــــــــا  والمنفع

ــــــــــــرتبط المنفعــــــــــــة  ــــــــــــتج معــــــــــــین.  وت ــــــــــــق مــــــــــــن من جــــــــــــودة إشــــــــــــباع االحتیاجــــــــــــات المتحق
بالمنــــــــــــافع للنشــــــــــــاط األم أي النشــــــــــــاط التســــــــــــویقي . وهــــــــــــي  عــــــــــــالن التــــــــــــي یحققهــــــــــــا اإل
 لمكانیة ، حیازة الملكیة ).المنفعة ( الزمانیة ،ا

یســــــــــاعد فــــــــــي خلــــــــــق هــــــــــذه عالن فــــــــــاإل
المنـــــــــــــــافع مجتمعـــــــــــــــه، عـــــــــــــــن طریـــــــــــــــق 
تعریـــــــــــــــــــــــف وتـــــــــــــــــــــــوفیر المعلومـــــــــــــــــــــــات 
الالزمـــــــــــــــــة عــــــــــــــــــن المنـــــــــــــــــتج لهــــــــــــــــــؤالء 
ــــــــــــــون  ــــــــــــــد یرغب ــــــــــــــذین ق المســــــــــــــتهلكین ال
فــــــــــي امــــــــــتالك المنــــــــــتج  فــــــــــي الوقـــــــــــت 
والمكــــــــــــــــــان المناســــــــــــــــــبین. باإلضــــــــــــــــــافة 

یعطــــــــــي قیمــــــــــة عــــــــــالن لــــــــــذلك فــــــــــإن اإل
عـــــــــــن للمنــــــــــتج ویضــــــــــیف منفعـــــــــــة لــــــــــه 

طریــــــــــــــــــــــق إیضـــــــــــــــــــــــاح الخصـــــــــــــــــــــــائص 
واإلســـــــــــــــــهامات المرتبطــــــــــــــــــة بــــــــــــــــــالمنتج 

ــــــــــــــد ال  ــــــــــــــي ق هــــــــــــــا المســــــــــــــتهلك یعّرفوالت
إال مــــــــــن خــــــــــالل اإلعــــــــــالن.  أو عــــــــــن 
طریـــــــــــق القیمـــــــــــة الســـــــــــیكولوجیة والتـــــــــــي 
تزیـــــــــــــــــــــــــد مـــــــــــــــــــــــــن إدراك المســـــــــــــــــــــــــتهلك 

ــــــــــــــي سیحصــــــــــــــل  هــــــــــــــا یعلللمنفعــــــــــــــة الت
 من المنتج.

  

 
 !اشرب عصیرًا طبیعیاً  عالنإ) ۱۲-٤الشكل (
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۱۲۸ 
 

 
ــــــــــیح اإلخیــــــــــارات المســــــــــتهلك : و عــــــــــالن اإل -٢ للمســــــــــتهلك فرصــــــــــة االختیــــــــــار بــــــــــین عــــــــــالن یت

المنتجــــــــــات المعروضــــــــــة. عــــــــــن طریــــــــــق تــــــــــوفیر المعلومــــــــــات المختلفــــــــــة عــــــــــن المنــــــــــتج وخصائصــــــــــه 
 یبین ذلك : اآلتيوالشكل وممیزاته وكیفیة استخدامه وأماكن شرائه. 

 
 للطعام إعالن )  ۱۳-٤الشكل ( 

ـــــــــدة تنافســـــــــیة هامـــــــــة للشـــــــــركة مـــــــــن خـــــــــالل فعـــــــــالن یقـــــــــدم اإل والمنافســـــــــة :عـــــــــالن اإل -٣ ائ
ومثــــــــــال اســــــــــتخدام األســــــــــماء والعالمــــــــــات التجاریــــــــــة لتقویــــــــــة وتــــــــــدعیم مركزهــــــــــا التنافســــــــــي. 

 .شركة ابل إعالن ذلك 

  
 

 ابل لجذب المستهلك ) إعالن١٤-٤الشكل (
 
ین كترســـــــــیخ اســـــــــم الشـــــــــركة وماركاتهـــــــــا لتشـــــــــجیع المتلقـــــــــین / ســـــــــواء مـــــــــن المســـــــــتهلهنـــــــــا یـــــــــتم و 

مـــــــــن الشـــــــــركات  أكبـــــــــرئـــــــــة / علـــــــــى التعامـــــــــل مـــــــــع منتجـــــــــات الشـــــــــركة بصـــــــــورة أو تجـــــــــار التجز 
 .المنافسة
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۱۲۹ 
 

 
 اآلثار االجتماعیة : 

تظهــــــــــــــــــــــــــــــــــر اآلثــــــــــــــــــــــــــــــــــار 
ـــــــــــــــــة لإل عـــــــــــــــــالن االجتماعی

 : التالیة   في النقاط 
 

 
 ثار االجتماعیةآلاإعالن ) صورة ١٥-٤الشكل (

 
عـــــــــة األفكـــــــــار القـــــــــیم الثقافیـــــــــة  وبشـــــــــكل مبســـــــــط : مجمو  تعـــــــــدّ  والقـــــــــیم الثقافیـــــــــة :عـــــــــالن اإل -١

فــــــــي هــــــــذه الحالــــــــة هــــــــو تفســــــــیر وربــــــــط عــــــــالن التــــــــي یعتنقهــــــــا أعضــــــــاء مجتمــــــــع معــــــــین. فــــــــدور اإل
المســــــــــتهلك اجتماعیــــــــــًا . أي إلیهــــــــــا خصــــــــــائص المنــــــــــتج المعلــــــــــن عنــــــــــه مــــــــــع القــــــــــیم التــــــــــي یســــــــــعى 

 .مع القیم الثقافیة  متماشیاً عالن یجب أن یكون اإل

 
 لتوفیر الطاقة وتخفیض االستهالك عالنإ) ۱٦-٤الشكل (

 
فــــــــــي رفــــــــــع مســــــــــتوى المعیشــــــــــة مــــــــــن عــــــــــالن یســــــــــاهم اإل ومســــــــــتوى المعیشــــــــــة :عــــــــــالن اإل -٢

 خالل :  
 عـــــــــــن منتجـــــــــــات معینـــــــــــة تعكـــــــــــس نمـــــــــــط الحیـــــــــــاة الســـــــــــائد أو الـــــــــــذي یمكـــــــــــن أن عـــــــــــالن اإل

 .یخلق تطلعات لدى األفراد لرفع مستوى معیشتهم بالتاليیسود و 
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۱۳۰ 
 

 ــــــــــــــادة تفضــــــــــــــیالت المســــــــــــــتهلك للشــــــــــــــركةعــــــــــــــالن اإل ــــــــــــــى زی ــــــــــــــؤدي إل  عــــــــــــــن المنتجــــــــــــــات ی
ــــــــــــدعم المركــــــــــــز ال ــــــــــــم ی ــــــــــــذي   مــــــــــــاليومنتجاتهــــــــــــا.  ومــــــــــــن ث والتســــــــــــویقي لهــــــــــــا. األمــــــــــــر ال

 یشجعها على االبتكار وتقدیم منتجات جدیدة من وقت آلخر .
 ــــــــب ممــــــــا یســــــــاعده علــــــــى توســــــــیع حجــــــــم الســــــــوق عــــــــالن یــــــــؤدي اإل إلــــــــى زیــــــــادة حجــــــــم الطل

وٕاتاحـــــــــة الفـــــــــرص لالســـــــــتغالل األمثـــــــــل للطاقـــــــــة اإلنتاجیـــــــــة المتاحـــــــــة وخلـــــــــق فـــــــــرص عمـــــــــل 
    .ة ومن ثم زیادة رفاهیة المجتمع وتحسین مستوى المعیشةجدید

 فـــــــــــــي المجتمـــــــــــــع بـــــــــــــدور التوجیـــــــــــــه واإلرشـــــــــــــاد ولفـــــــــــــت األنظـــــــــــــار إلـــــــــــــى عـــــــــــــالن یقـــــــــــــوم اإل
واإلفــــــــــادة واإلقنــــــــــاع والحــــــــــث علــــــــــى  اإلعــــــــــالمالمنتجــــــــــات المعلــــــــــن عنهــــــــــا.  ویهــــــــــدف إلــــــــــى 

 السلوك في ضوء ما جاء به اإلعالن.
ــــــــــــــــــد مــــــــــــــــــن اإلأال إ ــــــــــــــــــاتن العدی تتوجــــــــــــــــــه  عالن

ــــــــــــــــز بصــــــــــــــــف ــــــــــــــــى غرائ  اإلنســــــــــــــــان ة خاصــــــــــــــــة إل
لـــــــــى ودوافعـــــــــه وانفعاالتـــــــــه أكثـــــــــر ممـــــــــا یتوجـــــــــه إ

 ُیعـــــــــــدّ و  عقلـــــــــــه وفكـــــــــــره وذلـــــــــــك لتحقیـــــــــــق هدفـــــــــــه.
فهــــــــو عــــــــالن هــــــــذا نقطــــــــة انتقــــــــاد توجــــــــه إلــــــــى اإل

ـــــــــــــــون فـــــــــــــــي أشـــــــــــــــیاء أو  یجعـــــــــــــــل النـــــــــــــــاس یرغب
ــــــــــــوا فــــــــــــي  ــــــــــــد ال یكون ــــــــــــي أفكــــــــــــار ق ــــــــــــدون ف یعتق

 .إلیها   حاجة 
 

 اكتشفنيإعالن )  ۱۷-٤الشكل ( 
 عالن نواع اإلأ -اً رابع

 :من خالل عدة تصنیفات وأنواعه اإلعالنیمكن تقسیم 
 

 تبعًا لمجاالته واستخداماته اإلعالن أنواع:  أوالً 
 
ــــــــــق بتســــــــــویق ال الــــــــــذي عــــــــــالن اإلوهــــــــــو  مــــــــــي :یعلالتعــــــــــالن اإل. ١ الجدیــــــــــدة منتجــــــــــات یتعل

ـــــــــي لـــــــــم یســـــــــبق لهـــــــــا وجـــــــــود فـــــــــي الســـــــــوق  . أو تســـــــــویق الســـــــــلع القدیمـــــــــة المعروفـــــــــة لـــــــــدى الت
تهلكین والتـــــــــــي ظهـــــــــــرت لهـــــــــــا اســـــــــــتخدامات جدیـــــــــــدة لـــــــــــم تكـــــــــــن معروفـــــــــــة مـــــــــــن قبـــــــــــل . المســـــــــــ
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۱۳۱ 
 

 .الجمهــــــــــور عـــــــــن خصــــــــــائص الســـــــــلع الجدیــــــــــدة  إعـــــــــالموظیفـــــــــة هــــــــــذا النـــــــــوع وهــــــــــو  بالتـــــــــاليو 
 :اآلتي  ومثال ذلك كما هو مبین في الشكل 

 
 !بداخلھ عن زجاج صلب لدرجة أنھ یمكن أن تحفظ نقودكإعالن ) ۱۸-٤الشكل (

الخـــــــــــدمات  أو: وهـــــــــــو نـــــــــــوع یتعلـــــــــــق بالســـــــــــلع  اإلخبـــــــــــاري أو اإلرشـــــــــــادي اإلعـــــــــــالن .٢
النـــــــــــــــاس عنهـــــــــــــــا الحقـــــــــــــــائق  یعـــــــــــــــّرفال  لكـــــــــــــــنالمعروفـــــــــــــــة للجمهـــــــــــــــور و  الشـــــــــــــــركاتأو 
الجمهـــــــــــور بالمعلومـــــــــــات التـــــــــــي تیســـــــــــر لـــــــــــه  إخبـــــــــــار، وظیفـــــــــــة هـــــــــــذا النـــــــــــوع  كافیـــــــــــةال

ـــــــــــــى ال ـــــــــــــى ، بأقـــــــــــــل جهـــــــــــــد وبأقصـــــــــــــر وقـــــــــــــت. منتجـــــــــــــاتالحصـــــــــــــول عل  بطریقـــــــــــــة مثل
 :اآلتي  ومثال ذلك كما هو مبین في الشكل 

 
 

 للتخلص من العبوات البالستیكیة عالنإ) ۱۹-٤الشكل (
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ــــــــــــذكیري :عــــــــــــالن اإل. ٣  معروفــــــــــــة للجمهــــــــــــور هــــــــــــو نــــــــــــوع یتعلــــــــــــق بمنتجــــــــــــات أوأفكــــــــــــار الت

. غایــــــــــة هــــــــــذا عــــــــــالن علــــــــــى التكــــــــــرار فــــــــــي عــــــــــرض اإلعــــــــــالن إلویعتمــــــــــد هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن ا
ــــــــى ــــــــب عل ــــــــك  .النســــــــیان النــــــــوع هــــــــو التــــــــذكیر والتغل ي الشــــــــكل كمــــــــا هــــــــو مبــــــــین فــــــــومثــــــــال  ذل

 :اآلتي  

 
احذر من السكین الحادة للغایة! عالنإ ) ۲۰-٤الشكل (  

 
نـــــــــوع معـــــــــین  أو مـــــــــا : یعمـــــــــل هـــــــــذا النـــــــــوع علـــــــــى تقویـــــــــة صـــــــــناعة ياإلعالمـــــــــ . اإلعـــــــــالن٤

ـــــــــــؤدي عملیـــــــــــة نشـــــــــــرها  ـــــــــــات للجمهـــــــــــور ت ـــــــــــك بتقـــــــــــدیم بیان ـــــــــــىمـــــــــــن الســـــــــــلع والخـــــــــــدمات وذل  إل
حیح فكـــــــــرة خاطئـــــــــة عـــــــــن المعلنـــــــــة. أو تصـــــــــ الشـــــــــركةوثیـــــــــق الصـــــــــلة بـــــــــین المســـــــــتهلك وبـــــــــین ت

وظیفــــــــــة هــــــــــذا النــــــــــوع : بعــــــــــث الثقــــــــــة فــــــــــي نفــــــــــوس المســــــــــتهلكین وهـــــــــــو وعمالئهــــــــــا.  الشــــــــــركة
 :اآلتيكما هو مبین في الشكل ومثال  ذلك   .العالقات العامة  تعتمده أسلوب

 
 اً)حداأنقذ حیاة بدون أن تدفع قرشاً و المال لیس كل شيء (إعالن ) ۲۱-٤الشكل (  
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: یعمــــــــــل هــــــــــذا النــــــــــوع فــــــــــي الوقــــــــــت الــــــــــذي یوجــــــــــد فیــــــــــه مجموعــــــــــة  التنافســــــــــيعــــــــــالن اإل.٥
ـــــــــــدةمتنافســـــــــــة وكـــــــــــذلك  منتجـــــــــــات ـــــــــــة ظهـــــــــــور منتجـــــــــــات جدی ـــــــــــي حال ـــــــــــي  ف ـــــــــــد المنافســـــــــــة ف تری
لمواجهــــــــــــــة  الشـــــــــــــركة.أو فـــــــــــــي حالـــــــــــــة اســــــــــــــتحداث منتجـــــــــــــات جدیـــــــــــــدة مــــــــــــــن قبـــــــــــــل الســـــــــــــوق 

منتجـــــــــات المنافســـــــــین بحیـــــــــث تكـــــــــون المنتجـــــــــات المســـــــــتحدثة مكافئـــــــــة لمـــــــــا هـــــــــو موجـــــــــود فـــــــــي 
ســـــــــــــتعمال ومتســـــــــــــاویة مـــــــــــــع بعضـــــــــــــها مـــــــــــــن حیـــــــــــــث الخصـــــــــــــائص واالفـــــــــــــي النـــــــــــــوع الســـــــــــــوق 
ـــــــــثمن ـــــــــوع بضـــــــــخامة وال ـــــــــز هـــــــــذا الن ـــــــــه. التكـــــــــالیف. ویتمی ـــــــــواحي اإلخـــــــــراج فی  واالبتكـــــــــار فـــــــــي ن

 :اآلتي  هو مبین في الشكل ومثال  ذلك كما 

 
 !عن أحواض السمكإعالن ) ۲۲-٤الشكل (

 : هیإللنوع الجمهور المعلن  تبعاً  اإلعالن أنواعثانیا : 
ــــــــي ناإلعــــــــال  ــــــــام أو األهل ــــــــى : هــــــــو  الع ــــــــد عل ــــــــى الجمهــــــــور العــــــــام الممت مســــــــتوى الموجــــــــه إل

ومیــــــــــــة یلا( الجرائــــــــــــد  اإلعالنیــــــــــــةالدولــــــــــــة بشــــــــــــكل عــــــــــــام ، وهــــــــــــذا النــــــــــــوع یســــــــــــتخدم الوســــــــــــائل 
ــــــــــــك  ) التلیفزیــــــــــــون_  عــــــــــــةذااإل_  األســــــــــــبوعیةالعامــــــــــــة _ المجــــــــــــالت  كمــــــــــــا هــــــــــــو ومثــــــــــــال  ذل

 :اآلتي  مبین في الشكل 

 
 !لتعمل عمالً غیر مجدٍ  اً اة قصیرة جدالحی عالنإ)  ۲۳-٤الشكل (
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یكــــــــــون موجــــــــــه إلــــــــــى جمهــــــــــور ضــــــــــمن نطــــــــــاق منطقــــــــــة  : المحلــــــــــي ( التجزئــــــــــة)عــــــــــالن اإل
 ئـــــــــــــهعمال إلـــــــــــــىحیـــــــــــــث یســـــــــــــتطیع المعلـــــــــــــن الوصـــــــــــــول بشـــــــــــــكل مباشـــــــــــــر معینـــــــــــــة ومحـــــــــــــددة. 

)  عــــــــــــة محلیــــــــــــة.. إذا – بالوســــــــــــائل التــــــــــــي یریــــــــــــدها ( البریــــــــــــد المباشــــــــــــر _ المجــــــــــــالت الفنیــــــــــــة
 :اآلتي  ن في الشكل هو مبیومثال  ذلك كما 

 
للبح������ث ع������ن طعام������ھ ف������ي   أح������دس������اعد الفق������راء لك������ي ال یحت������اج  ع������النإ) ۲٤-٤الش������كل (

 دیق القمامة!اصن
 

ــــــــى الموجــــــــه: هــــــــو  التجــــــــاريعــــــــالن اإل ــــــــذین یكــــــــون هــــــــدف و  الشــــــــركةتعــــــــاملین بســــــــلع الم إل ال
ـــــــــــع مـــــــــــرة  أخـــــــــــرى بواســـــــــــطتهم بغـــــــــــرض المتـــــــــــاجرة، هـــــــــــذا النـــــــــــوع یســـــــــــتخدم  شـــــــــــرائهم هـــــــــــو البی

ــــــــــــد المب( ــــــــــــك  اشــــــــــــر _ المجــــــــــــالت المتخصصــــــــــــة )البری كمــــــــــــا هــــــــــــو مبــــــــــــین فــــــــــــي ومثــــــــــــال  ذل
 :اآلتي  الشكل 

 
 !حقائب تثق فیھا عالنإ)   ۲٥-٤الشكل (
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حیــــــــــث یقــــــــــدم تكــــــــــون موجهــــــــــة ألصــــــــــحاب المهــــــــــن  عالنــــــــــات اإل: هــــــــــذه  المهنــــــــــيعــــــــــالن اإل

ــــــــــــك (  ــــــــــــال ذل ــــــــــــي یســــــــــــتخدمونها ، مث ــــــــــــاءلهــــــــــــم معلومــــــــــــات عــــــــــــن الســــــــــــلع الت _ رجــــــــــــال  األطب
عــــــــــــن الوســــــــــــائل المســــــــــــتخدمة ( البریــــــــــــد  أمــــــــــــالفئــــــــــــات الخاصــــــــــــة ) _ الصــــــــــــناع _ ا األعمــــــــــــال

 :اآلتي  هو مبین في الشكل ذلك كما  ومثال)  المتخصصة_ المجالت 

 
 البتوب خفیـف للغایة! عالنإ)   ۲٦-٤الشكل (

 

 سلبیات اإلعالن –ًا خامس
عــــــــــادة انتقــــــــــادات مختلفــــــــــة علــــــــــى الصــــــــــعیدین االقتصــــــــــادي واالجتمــــــــــاعي ومــــــــــن عــــــــــالن توجــــــــــه لإل

 قادات التي توجه على الصعید االقتصادي ما یلي:االنت
 النــــــــــاس إلــــــــــى اإلغــــــــــراق فــــــــــي االســــــــــتهالك وشــــــــــراء ســــــــــلع ال یحتاجونهــــــــــا.عــــــــــالن یــــــــــدفع اإل 

 ظافر.ألطالء اومثال  ذلك أكبر 

 
 للغایة وحادة كقویة أظافر یجعل هذا األظافر طالء) ٢٧-٤الشكل ( 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 



۱۳٦ 
 

  ن مــــــــــن شــــــــــراء الســــــــــلع یتســــــــــبب فــــــــــي إیجــــــــــاد إحباطــــــــــات عنــــــــــد الفقــــــــــراء الــــــــــذین ال یتمكنــــــــــو
 كس .أمزیل التعرق ومثال  ذلك أكبر  الفاخرة المعلن عنها.

 
 الرومانسي أكس عرق مزیل عالنإ)  ٢٨-٤الشكل (

 ـــــــــــي رفـــــــــــع أســـــــــــعار المنتجـــــــــــات والخـــــــــــدمات ألنهـــــــــــا تحتســـــــــــب ســـــــــــعر عـــــــــــالن یتســـــــــــبب اإل ف
 حقیقیــــــــــة كــــــــــوبراومثــــــــــال  ذلــــــــــك أكبــــــــــر  مــــــــــن الــــــــــثمن الــــــــــذي یدفعــــــــــه المســــــــــتهلك.عــــــــــالن اإل

 استرلیني .جنیه  ١٢٠٠بسعر  فیلندنى هارودز تجربم صندل تحرس
 

 
 لندن في هارودز بمتجر صندل تحرس حقیقیة كوبرا)  ٢٩-٤الشكل (

 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 
 

 



۱۳۷ 
 

 ـــــــــــواع عـــــــــــالن لجـــــــــــوء اإل ـــــــــــین أن ـــــــــــال ب ـــــــــــر ذات ب ـــــــــــروق غی ـــــــــــي إظهـــــــــــار ف ـــــــــــى المبالغـــــــــــة ف إل
ـــــــــــى إلصـــــــــــاق  ـــــــــــه إلـــــــــــى تشـــــــــــویه الحقـــــــــــائق ممـــــــــــا یقـــــــــــود إل األصـــــــــــناف المتشـــــــــــابهة أو لجوئ

 قــــــــــدمك رائحــــــــــة ومثال ذلــــــــــكمضــــــــــامین غیــــــــــر صــــــــــحیحة.صــــــــــفة الكــــــــــذب بــــــــــه ألنــــــــــه نقــــــــــل 
 ممیتة؟

 
 )للقدم إسبراي إعالن( ؟ ممیتة قدمك رائحة )٣٠-٤الشكل ( 

  ــــــــــى وســــــــــائل ــــــــــد بحجــــــــــب  اإلعــــــــــالم ســــــــــیطرة المعلنــــــــــین عل هم إعالنــــــــــاتمــــــــــن خــــــــــالل التهدی
ــــــــــى وســــــــــائل أخــــــــــرى  ــــــــــد تّضــــــــــ إذاأو التحــــــــــول إل ــــــــــك الوســــــــــائل مضــــــــــامین ق ر مــــــــــا نشــــــــــرت تل

 بمصلحة المعلنین.
 
  عـــــــــــالن اإلقــــــــــد یســــــــــهم

ـــــــــــــــــي رســـــــــــــــــم صـــــــــــــــــورة  ف
نمطیـــــــة تحـــــــط مـــــــن قـــــــدر 
ــــــــات المجتمــــــــع  بعــــــــض فئ
مثـــــــــــــل: صـــــــــــــورة المـــــــــــــرأة 

 والطفل والمسنین..
 

 

 
 لنمط الحیاةإعالن ) صورة ٣١-٤الشكل (

 
ـــــــــــة إل ـــــــــــة حدیث ـــــــــــین مـــــــــــن دراســـــــــــة تحلیلی ـــــــــــاتوتب ـــــــــــون ســـــــــــلبیات االســـــــــــ عالن ـــــــــــي التلفزی تخدام اإلعالن

 للتلفزیون ومنها:

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 



۱۳۸ 
 

خــــــــــــالل الفتــــــــــــرة الخاصــــــــــــة بــــــــــــالحمالت  التوعیــــــــــــة واإلرشــــــــــــاد إعالنــــــــــــاتاالهتمــــــــــــام ب •
ممـــــــــــــا یضـــــــــــــعف مـــــــــــــن دور هـــــــــــــذه  –كحملـــــــــــــة شـــــــــــــلل األطفـــــــــــــال  –القومیـــــــــــــة فقـــــــــــــط 

ـــــــــــوعي الصـــــــــــحي ویقلـــــــــــل مـــــــــــن قیـــــــــــام التلفزیـــــــــــون بـــــــــــدوره  عالنـــــــــــاتاإل فـــــــــــي نشـــــــــــر ال
 اإلرشادي.

 الخاصة بتنظیم األسرة وضعفها. عالناتضآلة اإل •

 
 سرلألنصائح إعالن )  ۳۲-٤الشكل ( 

 
ــــــــــــــــص  • ــــــــــــــــاتنق ــــــــــــــــوك واألعمــــــــــــــــال المصــــــــــــــــرفیة لىعالخــــــــــــــــدمات الت إعالن ــــــــــــــــة والبن می

یة یجـــــــــب تشـــــــــجیعها والعمـــــــــل علـــــــــى أساســـــــــوشـــــــــركات التـــــــــأمین رغـــــــــم أنهـــــــــا خـــــــــدمات 
 انتشارها لما لها من فوائد عدیدة على األفراد والمجتمع.

 
 القراءة للجمیعإعالن ) ۳۳-٤الشكل ( 
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۱۳۹ 
 

حملــــــــــة الرعایــــــــــة بالطفــــــــــل للمــــــــــرأة فقــــــــــط ممــــــــــا یعكــــــــــس  إعالنــــــــــاتتوجــــــــــه معظــــــــــم  •
یدیـــــــــة فـــــــــي تربیـــــــــة األبنـــــــــاء ورعـــــــــایتهم حیـــــــــث یلقـــــــــى بالعـــــــــبء كلـــــــــه إلـــــــــى النظـــــــــرة التقل
 أنها المسؤول األول والوحید عن تربیة األطفال. أساسالمرأة على 

 
ــــــــذي  • ــــــــدور ال إظهــــــــار المــــــــرأة أحیانــــــــًا بصــــــــورة غیــــــــر الئقــــــــة بمكانتهــــــــا والتقلیــــــــل مــــــــن ال

ـــــــر إیجابیـــــــة عنهـــــــا  تلعبـــــــه فـــــــي المجتمـــــــع ممـــــــا ســـــــاعد علـــــــى خلـــــــق صـــــــورة ذهنیـــــــة غی
ـــــــــــــــــــــــي ویربطهـــــــــــــــــــــــا ـــــــــــــــــــــــبعض ذهـــــــــــــــــــــــن ف ـــــــــــــــــــــــالجنس ال ـــــــــــــــــــــــط ب . بالســـــــــــــــــــــــطحیة أو فق

 
 مالبسإعالن )  ۳٤-٤الشكل ( 

عـــــــــــــدم االهتمـــــــــــــام بـــــــــــــالنطق الســـــــــــــلیم لـــــــــــــبعض الحـــــــــــــروف أثنـــــــــــــاء تقـــــــــــــدیم بعـــــــــــــض  •
 . واستخدام ألفاظ ركیكة وتعبیرات سوقیة أحیاناً  عالناتاإل

  اإلعالنیة    االستراتیجیة سادسًا : 
ــــــــــــــةف االســــــــــــــتراتیجیة تعــــــــــــــرّ  ــــــــــــــى أنهــــــــــــــا اســــــــــــــتر  اإلعالنی ــــــــــــــدفع لالســــــــــــــتهالك مســــــــــــــتهدفة عل اتیجیة ت

 .ن یكون سلع أو خدمات أو أفكار أجمهورَا خاصًا وموضوع االستهالك یمكن 
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۱٤۰ 
 

 اإلعالنیــــــــــــــــــة    وتهــــــــــــــــــدف االســــــــــــــــــتراتیجیة 
ـــــــــــدى العمـــــــــــالء إ ـــــــــــق الحاجـــــــــــة ل لـــــــــــى خل

والعمــــــــــل علــــــــــى االقنــــــــــاع بــــــــــأن المنــــــــــتج 
ـــــــــــس الوقـــــــــــت  ـــــــــــي نف ـــــــــــي الحاجـــــــــــة وف یلب

 اإلعالنیــــــــــــــــــــــة    تبــــــــــــــــــــــین االســــــــــــــــــــــتراتیجیة 
نـــــــــــــــــــتج أفضـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــن أن هـــــــــــــــــــذا الم

كمــــــــــا هــــــــــو مبــــــــــین  المنتجــــــــــات األخــــــــــرى
 : اآلتي  في الشكل 

 
 بالصین  كوكا كوالإعالن ) ۳٥-٤الشكل (

 : عالن ستراتیجیة اإلاتحدید 
بعـــــــــــد اختیــــــــــــار مضـــــــــــمون الرســــــــــــالة المرغــــــــــــوب إیصـــــــــــالها للجمهــــــــــــور المســـــــــــتهدف تــــــــــــأتي خطــــــــــــوة 

بداعیـــــــــــــة یمكـــــــــــــن ســـــــــــــتراتیجیة وهنـــــــــــــاك أنـــــــــــــواع كثیـــــــــــــرة مـــــــــــــن االســـــــــــــتراتیجیات اإلالتحدیـــــــــــــد نـــــــــــــوع ا
 )١٥١، ص:  ٢٠٠٨فاتن  محمد. (تلخیص أهمها فیما یلي: 

 ستراتیجیة المعلومات : ا -١
ـــــــــــائق و  ـــــــــــدیم الحق ـــــــــــى تق ـــــــــــن عنهـــــــــــا ممـــــــــــا تعتمـــــــــــد عل المعلومـــــــــــات عـــــــــــن الســـــــــــلعة أو الخدمـــــــــــة المعل

ــــــــــــع بمصــــــــــــداقیة  ــــــــــــة یجعلهــــــــــــا تتمت ــــــــــــتالءم هــــــــــــذه اال، و عالی ــــــــــــف تســــــــــــویقیة ت ســــــــــــتراتیجیة مــــــــــــع مواق
 معینة مثل : 

 سلعة السوق ألول مرة . في حالة دخول  -
 عن خط إنتاج جدید . عالن في حال اإل -
 في حالة إدخال تحسینات أو تطویر بالسلعة .  -

 :تجاري ضد الصلع إعالناآلتي ویبین الشكل 
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۱٤۱ 
 

 
 .تجاري ضد الصلع ، لشركة زرع الشعرإعالن )  ٣٦-٤الشكل (

 
 ستراتیجیة االدعاء العام : ا -٢

یة أساســـــــأو فائـــــــدة   generic claimء عـــــــام و هــــــي تعتمـــــــد علـــــــى التركیـــــــز علـــــــى ادعـــــــا
 . للمنتج و ربطها بالماركة 

ــــــــال ــــــــى ســــــــبیل المث ــــــــ :فعل ــــــــزول فــــــــي بدای ة ن
المحمـــــــــــــــــــــول فـــــــــــــــــــــي الســـــــــــــــــــــوق كانــــــــــــــــــــــت 

ــــــــــــــةســــــــــــــتراتیجیة اال ــــــــــــــى  اإلعالنی ــــــــــــــوم عل تق
ـــــــــــون محمـــــــــــول يذا تشـــــــــــتر افكـــــــــــرة لمـــــــــــ  ؟تلف

 . ؟) x( تشتري تلفون ماركة ذاالمو 
 

 
 ھاتف كالكسي)  ۳۷-٤الشكل ( 

 
 :  اإلعالنیةأو الحجج  دعایةالستراتیجیة ا -٣

ــــــــــدیم الحجــــــــــج و التعتمــــــــــد هــــــــــذه اال ــــــــــى تق ــــــــــةســــــــــتراتیجیة عل ــــــــــائج اســــــــــتخدام دعای ــــــــــي توضــــــــــح نت  الت
الممیـــــــــــــــزات التـــــــــــــــي تتمتـــــــــــــــع بهـــــــــــــــا و تخاطـــــــــــــــب هـــــــــــــــذه الســـــــــــــــلعة أو الخدمـــــــــــــــة المعلـــــــــــــــن عنهـــــــــــــــا و 

 اإلستراتیجیة العقل . 
 ستراتیجیة : المن أمثلة الشركات التي استخدمت هذه ا

 تعتمد على صفة األمان .   Volvoسیارة فولفو  -
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https://i1.wp.com/maddoxgraphics.com/wp-content/uploads/2018/10/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%B9.jpg?ssl=1
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https://i1.wp.com/maddoxgraphics.com/wp-content/uploads/2018/10/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D8%B6%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%84%D8%B9.jpg?ssl=1


۱٤۲ 
 

 :ماكدونالدل إعالن اآلتيویبین الشكل . نالد طعام جید قلیل التكلفةمحالت ماكدو  -

 
 

 ترویجي لماك دونالدزإعالن  شركة)  ۳۸-٤الشكل ( 
 إستراتیجیة الدافعیة :  -٤

عــــــــــن  عــــــــــالنصــــــــــریحة فــــــــــي وســــــــــائل المســــــــــتخدمة لإلو تعتمــــــــــد علــــــــــى ذكــــــــــر عبــــــــــارات واضــــــــــحة و 
لــــــــــى المســــــــــتهلك مــــــــــن اســــــــــتخدام المنــــــــــتج ومــــــــــدى قدرتــــــــــه علــــــــــى إشــــــــــباع عود عالفوائــــــــــد التــــــــــي ســــــــــت

 العاطفیة . لك من خالل االستماالت العقلیة و رغبات المستهحاجات و 

 
الشــــــــــركات منتجــــــــــًا  إحــــــــــدىقــــــــــدمت :  فمــــــــــثالً 

" للداللـــــــــــــــة علـــــــــــــــى طـــــــــــــــول  Liferباســـــــــــــــم " 
عمـــــــــــــر المنـــــــــــــتج فـــــــــــــي حـــــــــــــین أن المعنـــــــــــــى 

ــــــــــــــــــدارج للكلمــــــــــــــــــة (   Prisonerالحرفــــــــــــــــــي ال
Sentenced for life in prison  (

ـــــــــــى ســـــــــــجین بالمؤبـــــــــــد  ومعناهـــــــــــا الحكـــــــــــم عل
ـــــــــــــى  أي مـــــــــــــدى الحیـــــــــــــاة وهـــــــــــــذا قـــــــــــــد أدى إل
فقـــــــــــــــــدان عـــــــــــــــــدد كبیـــــــــــــــــر مـــــــــــــــــن العمـــــــــــــــــالء 
المــــــــــرتقبین وأیضــــــــــًا عــــــــــدم المحافظــــــــــة علــــــــــى 

 ین.الحالیالعمالء 
  

 

 
 Lifer عالنإ)   ۳۹-٤الشكل (
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https://i0.wp.com/maddoxgraphics.com/wp-content/uploads/2018/10/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B2.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/maddoxgraphics.com/wp-content/uploads/2018/10/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B2.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/maddoxgraphics.com/wp-content/uploads/2018/10/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B2.jpg?ssl=1
https://i0.wp.com/maddoxgraphics.com/wp-content/uploads/2018/10/%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AA-%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%D9%83-%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B2.jpg?ssl=1


۱٤۳ 
 

 ستراتیجیة المكانة : ا -٥
 

معرفــــــــــة كیفیـــــــــــة إدراك  positioning strategyســــــــــتراتیجیة المكانــــــــــة ایســــــــــتلزم اســــــــــتخدام 
 المستهلكین للماركة و منافسیها و تأثیر ذلك على القرارات الشرائیة . 

ـــــــــي الحمـــــــــالت  ـــــــــةفف ـــــــــى  اإلعالنی ـــــــــة المتنافســـــــــة نجـــــــــد أن كوكـــــــــا كـــــــــوال تؤكـــــــــد عل للمشـــــــــروبات الغازی
أنهــــــا  أســــــاسو كانــــــت بیبســـــي تحــــــدد مكانتهــــــا علـــــى   the real thingأنهـــــا األصــــــل 
ویبــــین .   the choice of new generationضــــل لجیــــل الشــــباب المشــــروب المف

 لبیبسي: إعالناتاآلتي  الشكل 
 

 

 
 لبیبسي إعالن ) ٤٠-٤الشكل ( 

 :  اإلعالنیة    ستراتیجیة األوامر ا -٦
یفضـــــــــــــل فیهـــــــــــــا تحدیـــــــــــــد لوبـــــــــــــة ، و فیهـــــــــــــا یســـــــــــــتخدم أســـــــــــــلوب األمـــــــــــــر لتحقیـــــــــــــق االســـــــــــــتجابة المط

ـــــــــــــة  ـــــــــــــذي نخاطبـــــــــــــه مـــــــــــــن خـــــــــــــالل الحمل اســـــــــــــتخدام  ضـــــــــــــاً یفضـــــــــــــل أی، و اإلعالنیـــــــــــــة الجمهـــــــــــــور ال
ـــــــــــة و  ـــــــــــیس العاطفی ـــــــــــة ول ـــــــــــادر االســـــــــــتماالت العقلی ـــــــــــي تســـــــــــتخدم ( ب ال تـــــــــــدع  –مـــــــــــن الكلمـــــــــــات الت

ــــــــــيویبــــــــــین الشــــــــــكل  اشــــــــــتر ..... ) . –الفرصــــــــــة تفوتــــــــــك  لعــــــــــدم اســــــــــتخدام الجــــــــــوال إعــــــــــالن  اآلت
 أثناء القیادة :
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 تستخدم الجوال أثناء القیادة  ال إعالن)  ٤١-٤الشكل (

 
      : اإلعالنیةاالبتكار في االستراتیجیة : سابعًا 

نفســــــــــه فالبــــــــــد أن یتمیــــــــــز عــــــــــالن اإل هــــــــــو االبتكــــــــــار واإلبــــــــــداع فــــــــــيعــــــــــالن الدعایــــــــــة واإل إن قلــــــــــب
مجنونــــــــــة تجــــــــــذب االنتبــــــــــاه ومــــــــــن  إعالنیــــــــــة فكــــــــــرة مبتكــــــــــر ) بــــــــــهإعــــــــــالن  بأنــــــــــه غیــــــــــر تقلیــــــــــدي (

ـــــــــر الدهشـــــــــة واالســـــــــتغراب لكـــــــــن ال بـــــــــأس المهـــــــــم  ـــــــــى هـــــــــو تحقیـــــــــق ال، الممكـــــــــن أن تثی هـــــــــدف بمعن
.. ذهـــــــــــان  ترســـــــــــخ فـــــــــــي األ للمنـــــــــــتج أو للخدمـــــــــــة بصـــــــــــورة جذابـــــــــــة اإلعالنیـــــــــــةالرســـــــــــالة  توصـــــــــــیل

و فـــــــــي صــــــــــورة أیـــــــــة هافكـــــــــار مجنونـــــــــة وحســــــــــب ولكـــــــــن قـــــــــد تكـــــــــون فكأن تكـــــــــون أولـــــــــیس المهـــــــــم 
ن تكــــــــــون مبتكــــــــــرة لتعلــــــــــق أشــــــــــرنا مســــــــــبقًا أو فــــــــــي صــــــــــورة غنائیــــــــــة المهــــــــــم كمــــــــــا أقصــــــــــة درامیــــــــــة 

 طفال:ألابتكاري لإعالن  اآلتيویبین الشكل  .وقادرة على جذب االنتباه ذهانألبا
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 طفالجدول الضرب لأل إعالن) ٤٢-٤الشكل ( 

 
ــــــــــى االبتكــــــــــار مفهــــــــــوم حــــــــــاز ــــــــــاب مــــــــــن العدیــــــــــد اهتمــــــــــام عل   األخیــــــــــرة الســــــــــنوات خــــــــــاللاإلدارة  كت

 معقـــــــــدة ظـــــــــاهرة بوصـــــــــفه االبتكـــــــــار موضـــــــــوع أهمیــــــــة إلـــــــــى یعـــــــــود االهتمـــــــــام هـــــــــذا أن فـــــــــي والشــــــــك
 إن" وروشــــــــــكا الكســــــــــندر یقــــــــــول وكمــــــــــا ، المیــــــــــادین جمیــــــــــع اد تمــــــــــساألبعــــــــــ ومتعــــــــــددة المضــــــــــامین

 یكتنـــــــــــف الـــــــــــذي التعقیـــــــــــد فهـــــــــــذا ، وأبعـــــــــــاد متعـــــــــــددة" وجـــــــــــوه ذات جـــــــــــداً  معقـــــــــــدة عملیـــــــــــة البتكـــــــــــارا
 بـــــــــــین المصـــــــــــطلحات خلـــــــــــط فـــــــــــي خلـــــــــــط وجـــــــــــود فـــــــــــي ســـــــــــاهم حولـــــــــــه راءاآل واخـــــــــــتالف االبتكـــــــــــار

ــــــــــــــــــــة ذات المصــــــــــــــــــــطلحات وبعــــــــــــــــــــض االبتكــــــــــــــــــــار مصــــــــــــــــــــطلح ــــــــــــــــــــداع العالق ــــــــــــــــــــراع ، كاإلب  االخت
ـــــــــــو ( .والتجدیـــــــــــد ـــــــــــأب ـــــــــــون النـــــــــــاس عامـــــــــــة أن نجـــــــــــد حیـــــــــــث )90، ص2002رالنّص ـــــــــــین الیفرق  ب

ــــــــــى ، المصــــــــــطلحات هــــــــــذه ــــــــــة المصــــــــــطلحات هــــــــــذه یســــــــــتخدمون هــــــــــم أن بمعن ــــــــــى للدالل ــــــــــس عل  نف
 فــــــــــي كافــــــــــة النــــــــــاس إلــــــــــى ینضــــــــــمون والمختصــــــــــین البــــــــــاحثین بعــــــــــض هنــــــــــاك أن كمــــــــــا ، الشــــــــــيء
واالختـــــــــــــراع  بـــــــــــــداعكاإل األخـــــــــــــرى المصـــــــــــــطلحات وبعـــــــــــــض االبتكـــــــــــــار مصـــــــــــــطلح بـــــــــــــین التمییـــــــــــــز

  :بأن یرى )12 ، ص 2003الصریفي الفتاح عبد محمد( أن نجد حیث
 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 



۱٤٦ 
 

 =االبتكـــار 
 =اإلبـــــداع

 ...الخلق
كمـــــــا هـــــــو فـــــــي 
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل 

   :اآلتي

 
 ھات یابنیة ابتكاریةالیش)   ٤۳-٤الشكل (

ـــــــــــدأ فالتجدیـــــــــــد ـــــــــــذي االبتكـــــــــــار مـــــــــــن یب ـــــــــــى الخطـــــــــــوة ُیعـــــــــــدّ  ال ـــــــــــي األول ـــــــــــد ف ـــــــــــث ، التجدی ـــــــــــرى حی  ی
)Yves Chirouze 1991, p.126( مجــــــال أي فــــــي للتجدیــــــد مــــــدخل هــــــو االبتكـــــار  

ـــــــد نقطـــــــة االبتكـــــــار بـــــــأن نقـــــــول أن ویمكـــــــن  الـــــــذي األفضـــــــل نحـــــــو التغییـــــــر ثـــــــم ومـــــــن بدایـــــــة للتجدی
باالســــــــتراتیجة  ربــــــــط مفهــــــــوم االبتكــــــــار ســــــــنحاول الســــــــیاق هــــــــذا وفــــــــي منظمــــــــة ، كــــــــلإلیــــــــه  تســــــــعى

ــــــــــــــــــــــــى أن١٧، ص : ٢٠٠٧بینمــــــــــــــــــــــــا أشار(بهنســــــــــــــــــــــــي  . اإلعالنیــــــــــــــــــــــــة ــــــــــــــــــــــــي اال ) إل بتكــــــــــــــــــــــــار ف
اد أفكــــــــــــار فریــــــــــــدة ومالئمــــــــــــة ومقبولــــــــــــة المقــــــــــــدرة علــــــــــــى إیجــــــــــــ " يهــــــــــــ : اإلعالنیــــــــــــةاالســــــــــــتراتیجیة 

تحــــــــــــدث كنتیجــــــــــــة لتفاعــــــــــــل  كمــــــــــــاإعالنیــــــــــــة و  جتماعیــــــــــــًا وقابلــــــــــــة للتطبیــــــــــــق كحلــــــــــــول لمشــــــــــــكالتا
ــــــــــــى مجموعــــــــــــه مــــــــــــن المتغیــــــــــــرات اإات عقلیــــــــــــة ونفســــــــــــیة متداخلــــــــــــة وتســــــــــــتند عملیــــــــــــ جتماعیــــــــــــه الل

ـــــــــدرات العقل ـــــــــة للمبتوالســـــــــمات الشخصـــــــــیة والق ـــــــــي".ی ـــــــــك كمـــــــــا  كـــــــــر اإلعالن ـــــــــال  ذل ـــــــــین ومث هـــــــــو مب
 :اآلتي  في الشكل 

 
 لھا ( حلول ذكیة لمدینة أذكى)إعالن  تقوم بعمل IBM شركة)  ٤٤-٤الشكل ( 
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۱٤۷ 
 

مـــــــــــا یریـــــــــــد أن ینقلـــــــــــه المعلـــــــــــن للمعلـــــــــــن بعـــــــــــالن الســـــــــــتراتیجیة االبتكاریـــــــــــة فـــــــــــي اإلتحـــــــــــدد اإذًا 
ثــــــــــــر ألس بحیــــــــــــث یحــــــــــــدث افكــــــــــــار بشــــــــــــكل علمــــــــــــي ومــــــــــــدرو ألوكیفیــــــــــــة تقــــــــــــدیم هــــــــــــذه اإلیــــــــــــه 

ـــــــــــین. ـــــــــــى العمـــــــــــالء المحتمل ـــــــــــوب عل ـــــــــــي الســـــــــــیارات  ABSنظـــــــــــام  :فمـــــــــــثالً  المطل تحـــــــــــدث  إذاف
شـــــــــــرح فائـــــــــــدتها فـــــــــــي  إذاهـــــــــــي مواصـــــــــــفة لكـــــــــــن و فعـــــــــــة ارجـــــــــــل البیـــــــــــع عنهـــــــــــا فهـــــــــــي غیـــــــــــر ن

ــــــــذلك  ــــــــة تكــــــــون ب ــــــــال .نافعــــــــة الســــــــالمة واألمــــــــان فــــــــي المركب ــــــــك كمــــــــا  ومث ــــــــي ذل ــــــــین ف هــــــــو مب
 :اآلتي  الشكل 

 

 
 ABSعن نظام الن إع)  ٤٥-٤الشكل ( 
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 وخطواتها اإلعالنیةالفصل الخامس : مفهوم  الحملة 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 اإلعالنیة    : مضمون الحملة  أوالً 
الحمالت  إعداد : خطوات  ثانیاً 

 التسویقیة
 ثالثًا :المصداقیة في اإلعالن 

 عالمیةإًا : حالة عملیة لحملة رابع
 

 

تنتج السلع ، فإن اإلعالن  ( إذا كانت المصانع

)ینتج المستهلكین لهذه السلع 

 
(kinnear,1996) 
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 وخطواتها اإلعالنیةالحملة  : مفهومالفصل الخامس 

 
ـــــــــة  عـــــــــدّ تُ  ـــــــــةعملیـــــــــة القیـــــــــام بـــــــــالتخطیط للحمل  الرئیســـــــــة أهـــــــــم النشـــــــــاطات  إحـــــــــدىوتنفیـــــــــذها  اإلعالنی

علیــــــــــه الــــــــــذي تقــــــــــوم  األساســــــــــي، بــــــــــل یمكــــــــــن اعتبارهــــــــــا المحــــــــــور  الشــــــــــركةفــــــــــي عــــــــــالن إلدارة اإل
عــــــــام وهــــــــو بشــــــــكل  الشــــــــركة، علــــــــى اعتبــــــــار أنهــــــــا تحقــــــــق الهــــــــدف الــــــــذي تســــــــعى لــــــــه اإلدارة هــــــــذه 

ــــــــه مــــــــن خــــــــالل  ــــــــق البیــــــــع وتنمیت ــــــــربح مــــــــن خــــــــالل عــــــــرض الخــــــــدمات والمنتجــــــــات وتحقی تحقیــــــــق ال
 . وتنفیذهعالن اإل
 

     :اإلعالنیة : مضمون الحملة  أوالً 
نـــــــــه نشـــــــــاط ألتعریفـــــــــات الحدیثـــــــــة التـــــــــي تـــــــــذهب إلـــــــــى مـــــــــن ا اإلعالنیـــــــــةینطلـــــــــق مفهـــــــــوم الحمـــــــــالت 

 اإلقناعي التأثیري المتمیز. بتكاریة لتصمیم االتصالالاسالیب منظم، یستخدم األ
ــــــــــد عُ   تتمتــــــــــع بخاصــــــــــیة  عالنــــــــــاتعلــــــــــى أنهــــــــــا : " سلســــــــــلة مــــــــــن اإل اإلعالنیــــــــــةفــــــــــت الحملــــــــــة رّ وق

ــــــــــــي تظهــــــــــــر أو ــــــــــــي تحملهــــــــــــا أو ترافقهــــــــــــا ، والت ــــــــــــث الرســــــــــــالة الت  التشــــــــــــابه أو التطــــــــــــابق مــــــــــــن حی
ـــــــــي وســـــــــیلة ـــــــــث أو تنشـــــــــر ف ـــــــــة تب ـــــــــرعـــــــــالن مـــــــــن وســـــــــائل اإل إعالنی ـــــــــى مـــــــــدى زمنـــــــــي أو أكث  ، وعل

 . )ویكیبیدیا( .محدد
 

ـــــــــــة  : هـــــــــــي البرنـــــــــــامج اإلعالنـــــــــــي المخطـــــــــــط  اليكالتـــــــــــ اإلعالنیـــــــــــةیمكـــــــــــن إعطـــــــــــاء تعریـــــــــــف للحمل
تتضــــــــــمن مــــــــــرتقبین و الین و الحــــــــــالیالمحــــــــــدد مــــــــــن جانــــــــــب المعلــــــــــن إلــــــــــى المســــــــــتهلكین المســــــــــتهدفین 

ــــــــــــــــــات ــــــــــــــــــى تحقیــــــــــــــــــق أهــــــــــــــــــداف محــــــــــــــــــددة . مجموعــــــــــــــــــة عملی  جهــــــــــــــــــود مخططــــــــــــــــــة تهــــــــــــــــــدف إل
 : إلىاإلعالنیة تهدف الحمالت  إذًا 

التعریـــــــــــــــف بالمنتجـــــــــــــــات والخـــــــــــــــدمات  ♦
 الجدیدة أو القائمة بالفعل.

تعزیــــــــــــــــــــــــــز صــــــــــــــــــــــــــورة الشــــــــــــــــــــــــــركات  ♦
 المجتمع. نأذهافي  الشركاتو 

ــــــــــــــادة المبیعــــــــــــــات هــــــــــــــو الهــــــــــــــدف   ♦ زی
 :اآلتيكما في الشكل  النهائي.

 
 del  عالنإ) ۱-٥الشكل (
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ــــــــــــاليو  ــــــــــــى تحلیــــــــــــل للمواقــــــــــــف  اإلعالنیــــــــــــةفــــــــــــإن هــــــــــــدف الحملــــــــــــة  بالت  الناجحــــــــــــة ینطــــــــــــوي عل
 والظـــــــــروف المتعلقــــــــــة بالتســــــــــویق واالتصــــــــــاالت بمــــــــــا یمكـــــــــن مــــــــــن اتخــــــــــاذ قــــــــــرارات اســــــــــتراتیجیة

ــــــــذ سلســــــــلة مــــــــن اإل ــــــــذ مــــــــن خــــــــالل تصــــــــمیم وتنفی ــــــــة ، ممكنــــــــة التنفی ، ووضــــــــعها  عالنــــــــاتفاعل
ــــــــــــي وســــــــــــائل اإل ــــــــــــیس فقــــــــــــط عــــــــــــالن ف ــــــــــــة ل ــــــــــــام بالحمل ــــــــــــة ، أي أن الهــــــــــــدف مــــــــــــن القی المختلف

ـــــــــــاتاســـــــــــتیراد  ـــــــــــل یتعـــــــــــدّ دعـــــــــــداإ جـــــــــــاهزة و  إعالن ـــــــــــث ، ب ـــــــــــام ها للنشـــــــــــر والب ـــــــــــى القی ـــــــــــك إل  ى ذل
ـــــــــــة مـــــــــــن مراحـــــــــــل الحمـــــــــــالت  ـــــــــــة لكـــــــــــل مرحل ـــــــــــذ والرقاب  بعملیـــــــــــات التخطـــــــــــیط والمتابعـــــــــــة والتنفی

 .اإلعالنیة  
 :اإلعالنیة أهم ممیزات الحمالت 

مســــــــــــــتخدمة إعالنیــــــــــــــة  وســــــــــــــیلةمــــــــــــــن  حیــــــــــــــث تســــــــــــــتخدم أكثــــــــــــــراالتســــــــــــــاع و االنتشــــــــــــــار ب .۱
 .للجمیع

 .اإلعالنیة  التركیز على عدد معین وقد یكون مختلف في الرسائل  .۲
 مناطق التي بها مراكز االستهالك التوجه إلى الجماهیر المنتشرة في جمیع ال .۳
 كثر .ألة التي تستغرقها الحملة سنة أو الفترة الزمنیة الطوی .٤
 إعـــــــــــداد و  عملیـــــــــــات تخطـــــــــــیط عـــــــــــدّ تُ 

نمطـــــــــــًا مـــــــــــن  اإلعالنیـــــــــــةالحمـــــــــــالت 
أنمــــــــــــــــاط التخطــــــــــــــــیط االســــــــــــــــتراتیجي 

یعكــــــــــــــــــــــس و  الشــــــــــــــــــــــركةألنشــــــــــــــــــــــطة 
مجموعـــــــــــــــة  عـــــــــــــــدادالتخطـــــــــــــــیط و اإل

 من الخصائص أهمها :

 
لتخطـــــــــــــیط اســـــــــــــتراتیجیة إع�������������الن )   ۲-٥الش�������������كل (

 اإلعالنیة    الحملة 
 الحمالت . إعدادالمخاطرة و المجازفة في عملیات  .۱
 خاصة الخارجیة .ف البیئیة و بیعة التكیف مع الظرو ط .۲
 الحاجة إلى قدر كبیر من المعلومات الخارجیة المؤثرة . .۳
 أهمیته في العمل .التركیز على البعد الزمني و  .٤
 المرجوة . األهدافتحدید أفق زمني مناسب لتحقیق  .٥
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 ٕامكانیة التنفیذ للبرنامج اإلعالني بنجاح .لواقعیة و توفیر ا .٦
یجــــــــــــب أن یحــــــــــــدد  اإلعالنیــــــــــــةفــــــــــــي تخطــــــــــــیط الحمــــــــــــالت فــــــــــــي العــــــــــــادة قبــــــــــــل أن یبــــــــــــدأ المعلــــــــــــن 

ـــــــــــة بمـــــــــــا یتوافـــــــــــق مـــــــــــع طبیعـــــــــــة الســـــــــــلعة أو الخدمـــــــــــة  األســـــــــــلوب المطلـــــــــــوب لتوقیـــــــــــت بـــــــــــدء الحمل
ــــــــــي هــــــــــذا المجــــــــــال ذكــــــــــر أهــــــــــم  ــــــــــن عنهــــــــــا . یمكــــــــــن ف ــــــــــي أســــــــــالیب المعل ــــــــــت المســــــــــتخدمة ف التوقی

 الحمالت :
أذهـــــــــــان  بـــــــــــل دخـــــــــــول المنـــــــــــتج إلـــــــــــى الســـــــــــوق ، حتـــــــــــى تمهـــــــــــد قأن تبـــــــــــدأ الحملـــــــــــة  •

 ین لتقبل المنتجات الجدیدة و إثارة اهتمامهم و كیفیة استخدامها .المستهلك
ــــــــــــــع للمنتجــــــــــــــات الجدیــــــــــــــدة فــــــــــــــي  • أن یصــــــــــــــاحب الحملــــــــــــــة بــــــــــــــدء عملیــــــــــــــات التوزی

 عنها .عالن السوق أو المجتمع حتى یجدها المستهلك متاحة له فور اإل
 

ـــــــــة أن  • ـــــــــى أهمی ـــــــــراء عل یؤكـــــــــد الخب
یراعــــــــــــي المعلــــــــــــن فــــــــــــي تخطــــــــــــیط 

ـــــــــــــــــوفیر عنصـــــــــــــــــر و الحمـــــــــــــــــالت  ت
  SIMILARITYبه   التشـــــــا

المختلفـــــــــــــــــة  عالنـــــــــــــــــات بـــــــــــــــــین اإل
التـــــــــــــــــــــــــي تشـــــــــــــــــــــــــملها الحملـــــــــــــــــــــــــة 

ــــــــــة ــــــــــة الوســــــــــائل  اإلعالنی ــــــــــي كاف ف
ــــــــــــراء المســــــــــــتخدمة . ویشــــــــــــیر الخ ب
 :إلى أربعة أنواع من التشابه

 

 
 إعالنیة  تخطیط حملةإعالن )   ۳-٥الشكل (

 
ـــــــــــــس األشـــــــــــــخاص أو المســـــــــــــتخدمة فـــــــــــــي  .١ ـــــــــــــي : تكریـــــــــــــر نف ـــــــــــــي الجانـــــــــــــب المرئ التشـــــــــــــابه ف

 ع الحملة .مختلف أنوا
ـــــــــــــي  .٢ ـــــــــــــرات ف ـــــــــــــس الكلمـــــــــــــات و التعبی ـــــــــــــي المضـــــــــــــمون اللفظـــــــــــــي : اســـــــــــــتخدام نف التشـــــــــــــابه ف

 المختلفة .عالنات اإل
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الموســــــــــــیقى اســــــــــــتخدام نفــــــــــــس المــــــــــــؤثرات الصــــــــــــوتیة و  التشــــــــــــابه فــــــــــــي الجانــــــــــــب الســــــــــــمعي : .٣
 .المرئیة) عالناتینطبق على اإلت معین بالتعریف بخصائص السلعة (أو صو 

عبیـــــــــــر عـــــــــــن اتجــــــــــــاه منســـــــــــق نحـــــــــــو الســــــــــــلعة التالتشـــــــــــابه فـــــــــــي االتجـــــــــــاه : عــــــــــــن طریـــــــــــق  .٤
ــــــــــة  عالنــــــــــاتالمســــــــــتهلكین المــــــــــرتقبین لهــــــــــا فــــــــــي جمیــــــــــع اإلو  . اإلعالنیــــــــــةالتــــــــــي تشــــــــــملها الحمل

 صورتها الذهنیة ) .بشخصیة السلعة و  یعّرفهو ما ( و 
 
     : اإلعالنیةالحمالت  إعداد خطوات :  ثانیاً 

ة تهـــــــــــدف بصـــــــــــورة . هــــــــــذه الخطـــــــــــاإلعالنیـــــــــــةق أن یضــــــــــع خطـــــــــــة للحملـــــــــــة یجــــــــــب علـــــــــــى المســـــــــــوّ 
یة لتحقیــــــــــــق الهــــــــــــدف الكبیــــــــــــر الســــــــــــتراتیجیة االتصــــــــــــال التســــــــــــویقي. قــــــــــــد یكــــــــــــون الهــــــــــــدف أساســــــــــــ

بیعــــــــي یعمــــــــل علــــــــى تشــــــــجیع الزبــــــــون علــــــــى اتخــــــــاذ قــــــــرار الشــــــــراء، أو هــــــــدف غیــــــــر بیعــــــــي یعمــــــــل 
مــــــــن ثــــــــم یقــــــــوم . و الشــــــــركة علــــــــى تغییــــــــر ســــــــلوك أو معتقــــــــد مــــــــا أو یعمــــــــل علــــــــى تحســــــــین صــــــــورة 

 األهــــــــــــــداف الكفیلــــــــــــــة بتحقیــــــــــــــق هــــــــــــــذه  اإلعالنیــــــــــــــة المســــــــــــــوق بوضــــــــــــــع الخطــــــــــــــوات و السیاســــــــــــــات
ـــــــــد نســـــــــبة مـــــــــن المبیعـــــــــات أو  ـــــــــك إمـــــــــا بتحدی ـــــــــذ و ذل ـــــــــة للتنفی ـــــــــة المطلوب ـــــــــد المیزانی ـــــــــم تحدی ومـــــــــن ث

طــــــــــــة و تخصــــــــــــیص النفقــــــــــــات بالمقارنــــــــــــة مــــــــــــع مــــــــــــا ینفقــــــــــــه المنافســــــــــــون أو باحتســــــــــــاب كلفــــــــــــة الخ
ن تحقیـــــــــق التأكـــــــــد مـــــــــأجـــــــــل  التقیـــــــــیم التـــــــــي ســـــــــُتعتمد مـــــــــنأســـــــــالیب تحدیـــــــــد  أخیـــــــــراً و  الالزمـــــــــة لهـــــــــا.
 P123. (JHA S. M., 2011)الخطة ألهدافها

 
یوجــــــــــــد اخـــــــــــــتالف بـــــــــــــین المفكــــــــــــرین والممارســـــــــــــین فـــــــــــــي المجــــــــــــال اإلعالنـــــــــــــي حـــــــــــــول الخطـــــــــــــوات 

خطــــــــــــوات  نــــــــــــه یمكننــــــــــــا التحــــــــــــدث عــــــــــــن ثمــــــــــــانيأ. إال اإلعالنیــــــــــــة الحمــــــــــــالت  عــــــــــــدادإل الرئیســــــــــــة
 :  يلاكالت
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۱٥۳ 
 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــرات  .١ دراســـــــــــــــــــــــــــــــــــة المتغی
 .ة في الحملةالعوامل المؤثر و 
 األهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداف تحدیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  .٢

ــــــــــــوب تحقیقهــــــــــــا  اإلعالنیــــــــــــة المطل
 من الحملة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــار الوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــائل  .٣ اختی
المســــــــــــــــتخدمة فــــــــــــــــي  اإلعالنیــــــــــــــــة

 الحملة .
 تحدید شكل الحملة. .٤
تحدیـــــــــــــــــــــــــــد المخصصـــــــــــــــــــــــــــات  .٥

 للحملة . المالیة
تحدیـــــــــــــــــد الجوانـــــــــــــــــب الفنیـــــــــــــــــة  .٦
بتكاریــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــة االو 

 اإلعالنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    بالوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــائل 
 المستخدمة .

 .تنفیذ الحملة  .٧
الحملــــــــــــــــــــة فعالیــــــــــــــــــــة یم تقیــــــــــــــــــــ .٨

 . اإلعالنیة    

 
 إعالنیة   حملة  إعالن)  ٤-٥الشكل ( 
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۱٥٤ 
 

 : اآلتي  یضاح هذه الخطوات بالشكل ویمكن إ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 اإلعالنیة    الحمالت  عدادإلالرئیسة الخطوات )  ٥-٥الشكل (

 
 
Source: P. Kotler & B. Dubois, Marketing management, 11th edition (N.J.: Prentice-Hall, Inc., 
2000،( 

Translated by: D. Manceau, Marketing Management, 11ème ed. (Paris: Pearson éducation, 
2003), P.610. 

 
 
 

 األهداف
)Mission( 

 * أهداف بیعیة
 * أهدافاتصالیة

 المالیة المخصصات
(Money) 

 المؤخودة العوامل
 :االعتبار بعین
 التي المرحلة *

 المنتج بها یكون
 .حیاته دورة ضمن

 .السوقیة الحصة *
 المنافسة *
 التكرار *

 المنتج تمیز درجة *

 )Messageالرسالة (
 صمیم الرسالة* ت

 الرسالة * تقییم واختیار
 * تنفیذ الرسالة

* المراقبة والتأكد من 
 حسن التنفیذ

 ) Media( الوسائل
 * التغطیة، التكرار

 التأثیر
 * اختیار الوسائل

 ختیار الدعائم* ا
 * برمجة الحملة
 اإلعالنیة    
 * التوزیع الجغرافي

 قیاس الفعالیة
)Measure( 

* في شكل 
 اتصال

* في شكل 
 مبیعات
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۱٥٥ 
 

 وسنقوم بشرح هذه الخطوات بشكل مفصل نتیجة ألهمیتها. 
 

 لمؤثرة في الحملةالخطوة األولى : دراسة المتغیرات و العوامل ا
المعلومــــــــــــــات و تقـــــــــــــویم الموقــــــــــــــف  طریــــــــــــــق  جمـــــــــــــع البیانــــــــــــــات والحصـــــــــــــول علـــــــــــــى ویـــــــــــــتم عـــــــــــــن

التســــــــــــــویقي للســــــــــــــلعة أو الخدمــــــــــــــة فــــــــــــــي ضــــــــــــــوء المتغیــــــــــــــرات الداخلیــــــــــــــة والخارجیــــــــــــــة المحیطــــــــــــــة. 
ــــــــــة  عــــــــــداد فاإل ٕاســــــــــتراتیجیات ج إلــــــــــى تخطــــــــــیط دقیــــــــــق و رســــــــــم سیاســــــــــات و یحتــــــــــا اإلعالنیــــــــــةللحمل

ن جمـــــــع بیانـــــــات كافیـــــــة ودقیقـــــــة ومـــــــن ثـــــــم الحصـــــــول علـــــــى البـــــــد مـــــــبالتـــــــالي كبـــــــرى و ســـــــلیمة . و 
 :التالیة   معلومات عن النقاط 

اتجـــــــــــــــاه  –دراســـــــــــــــة الظـــــــــــــــروف و المتغیـــــــــــــــرات التســـــــــــــــویقیة المختلفـــــــــــــــة  كحجـــــــــــــــم الســـــــــــــــوق  .١
، عوامــــــــــــــــل المنافســــــــــــــــة مــــــــــــــــن حیــــــــــــــــث الســــــــــــــــعر الطلــــــــــــــــب ، حجــــــــــــــــم المبیعــــــــــــــــات المتوقعــــــــــــــــة 

 .....إلخ التوزیعو 
 البدیلة .ة و الحالیعماالتها دراسة السلعة من خالل معرفة خصائصها و است .٢
المــــــــــــرتقبین مــــــــــــن حیــــــــــــث الســــــــــــن و الجــــــــــــنس و درجــــــــــــات ین و الحــــــــــــالیدراســــــــــــة المســــــــــــتهلكین  .٣

 المناطق الجغرافیة التي یعیشون فیها .م ومستوى الدخل والمعیشة و یعلالت
 دراسة أنماط االستهالك السائدة ویقصد طرق إنفاق الدخول . .٤
 

ــــــــــــــــــة    دراســــــــــــــــــة الوســــــــــــــــــائل  .٥  اإلعالنی
التعــــــــــــــرف بــــــــــــــه قصــــــــــــــد المتاحــــــــــــــة و ی

علـــــــــــى جمیـــــــــــع خصـــــــــــائص الوســـــــــــائل 
الموجــــــــــــــــــــــــــودة فــــــــــــــــــــــــــي  اإلعالنیــــــــــــــــــــــــــة

 المجتمع.
 

 
 اإلعالنیة    للوسائل إعالن )  ٦-٥الشكل ( 

  ـــــــــــــر  أحـــــــــــــدوضـــــــــــــع ـــــــــــــات و الخب ـــــــــــــي إطـــــــــــــار جمـــــــــــــع البیان المعلومـــــــــــــات مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن اء ف
أســـــــــــئلة یجـــــــــــب  ســـــــــــتة هـــــــــــي عبـــــــــــارة عـــــــــــنو  إلعالنیـــــــــــةاالمكونـــــــــــات الالزمـــــــــــة لنجـــــــــــاح الحملـــــــــــة 

 ها .یعلاإلجابة 
 .ها الحملة و طبیعتها خصائصها ؟یعلا هي السلع أو الخدمات التي تركز م )١
 أنواعهم؟.المرتقبین و ین و الحالیمستهلكین نوعیة الو  األسواق ما هي طبیعة  )٢
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۱٥٦ 
 

 ؟أسبابه ما هي دوافع الشراء و  )٣
ـــــــــف یمكـــــــــن ترجمـــــــــة الحاجـــــــــات و  )٤ ـــــــــى مـــــــــا هـــــــــي طبیعـــــــــة الرســـــــــالة ومكوناتهـــــــــا وكی ـــــــــدوافع إل ال

 عي ؟ .كلمات نصح ذات تأثیر إقنا
 ؟. فاعلیة التي یمكن استخدامها باإلعالنیة نسب الوسائل أما هي أفضل و  )٥
الالزمــــــــــة للحملــــــــــة كجــــــــــزء مــــــــــن العملیــــــــــة التســــــــــویقیة  اإلعالنیــــــــــةمــــــــــا هــــــــــي المخصصــــــــــات  )٦

 ؟للشركة 
معرفــــــــة أجــــــــل  البیانــــــــات مــــــــنن عملیــــــــة تبویــــــــب لجمیــــــــع المعلومــــــــات و و فــــــــي ضــــــــوء ذلــــــــك البــــــــد مــــــــ

ـــــــــــة ،و  عـــــــــــداد العتبـــــــــــار عنـــــــــــد اإلاخـــــــــــذ فـــــــــــي عـــــــــــین ؤ المتغیـــــــــــرات التـــــــــــي یجـــــــــــب أن ت یمكـــــــــــن للحمل
 مجموعات : ستة تقسیم هذه المتغیرات إلى

 
  ـــــــــى : االعتبـــــــــارات الخاصـــــــــة بـــــــــالفكر التســـــــــویقي  للشـــــــــركة   المجموعـــــــــة األول

 التسویقي .والعالقة بین النشاط اإلعالني و 
لكــــــــي تكــــــــون ناجحــــــــة تحتــــــــاج إلــــــــى دعــــــــم مــــــــن  اإلعالنیــــــــةیجمــــــــع الخبــــــــراء علــــــــى أن الحملــــــــة 

ات العملیــــــــــة التســــــــــویقیة ، و لكــــــــــي تــــــــــؤدي دورهــــــــــا فالبــــــــــد أن تكــــــــــون الســــــــــلع أو مســــــــــتوىكافــــــــــة 
الســــــــــعر التغلیــــــــــف ممتــــــــــاز ،و و  ریــــــــــة ممیــــــــــزة ،الخدمــــــــــة المعلــــــــــن عنهــــــــــا جیــــــــــدة و العالمــــــــــة التجا

التوزیعیــــــــــــة مالئمــــــــــــة ، لــــــــــــذا فإنــــــــــــه یجــــــــــــب أن یحــــــــــــدث توافــــــــــــق بــــــــــــین ســــــــــــالیب األمناســــــــــــب ، و 
هــــــــــو مبــــــــــین فــــــــــي الشــــــــــكل  كمــــــــــاالتغلیــــــــــف االبــــــــــداعي  ومثــــــــــالو التســــــــــویق .عــــــــــالن بــــــــــرامج اإل

 :اآلتي  

 
 لمنتجات ألبان بشكل ابداعيٕاعالن دعایة و  ideas_advertising)   ۷-٥الشكل (
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 المجموعة الثانیة : االعتبارات الخاصة بالمنتجات المعلن عنها . 
ألي منظمـــــــــــــة، حیـــــــــــــث تنصـــــــــــــب الجهـــــــــــــود  اإلعالنیـــــــــــــةتمثـــــــــــــل المنتجـــــــــــــات جـــــــــــــوهر العملیـــــــــــــة 

 مــــــــــــــن الســــــــــــــلع أو الخــــــــــــــدمات المطلوبــــــــــــــة وفقــــــــــــــاً  التســــــــــــــویقیة جمیعهــــــــــــــا علــــــــــــــى تقــــــــــــــدیم نــــــــــــــوع
 الحتیاجات السوق .

ضــــــــرورة تــــــــوافر مجموعــــــــة مـــــــــن العوامــــــــل المرتبطــــــــة بـــــــــالمنتج عـــــــــالن یعلــــــــق الخبــــــــراء علــــــــى اإل
 أهمها :عالن المعلن عنه والتي تؤدي إلى نجاح اإل

ــــــــــــاحي فــــــــــــي نجــــــــــــاح اإل .١ ــــــــــــد یشــــــــــــكل العنصــــــــــــر المفت ن أ.فــــــــــــي حــــــــــــین عــــــــــــالن المنــــــــــــتج الجی
 . اإلعالنیة    یفشل الجهود المنتج الرديء یمكن أن 

ـــــــــــره مـــــــــــن  .٢ ـــــــــــزه عـــــــــــن غی ـــــــــــتج تمی ـــــــــــوافر خصـــــــــــائص و مواصـــــــــــفات واضـــــــــــحة للمن ضـــــــــــرورة ت
 المنتجات المتاحة .

 أهمیة تمیز المنتج بعالمة تجاریة . .٣
ــــــــــــــة المنتجــــــــــــــات الشــــــــــــــائعة االســــــــــــــتعمال  .٤ ــــــــــــــي العملی ــــــــــــــة ف ــــــــــــــائج طیب ــــــــــــــق نت ــــــــــــــة    تحق  اإلعالنی

ـــــــــانكاأل ـــــــــك أكبـــــــــر  .ال و والشـــــــــوك لب العالمیـــــــــة وأداء عظـــــــــیم بأفكـــــــــار  ال میلكـــــــــاو شـــــــــوكومثـــــــــال  ذل
 : اآلتيكما هو مبین في الشكل بسیطة 

 

 
 ال میلكا العالمیة داخل متجرو ) مجسم ترویجي لشوك ٨-٥الشكل (
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 دورة حیاة المنتج :
مـــــــــه للســـــــــوق و حتـــــــــى كـــــــــل منـــــــــتج بمراحـــــــــل مختلفـــــــــة مـــــــــن عملیـــــــــة التفكیـــــــــر بإنتاجـــــــــه و تقدی یمـــــــــر

االكتشــــــــــــاف حلــــــــــــه هــــــــــــي : مرحلــــــــــــة التقــــــــــــدیم و مرام و االســــــــــــتخداو  األســــــــــــواق وصــــــــــــوله للمســــــــــــتهلك و 
فــــــــــــــــي الســــــــــــــــوق ، مرحلــــــــــــــــة النمــــــــــــــــو أو التوســــــــــــــــع ، مرحلــــــــــــــــة النضــــــــــــــــوج ، مرحلــــــــــــــــة الهبــــــــــــــــوط أو 

 .بیت نقالإعالن یبین )  ٩-٥الشكل (و االنخفاض أو التدهور .
 

مــــــــــــــن الواضــــــــــــــح أن دورة 
حیــــــــــــــاة المنــــــــــــــتج تـــــــــــــــؤثر 

ـــــــــــــأثیراً  فـــــــــــــي  واضـــــــــــــحاً   ت
هیكــــــــــــــــــــــــــل الوظــــــــــــــــــــــــــائف 

یــــــــــــــــــــــؤدي و  اإلعالنیــــــــــــــــــــــة
زًا بـــــــــــــــــــار  دوراً عـــــــــــــــــــالن اإل

 في كل مرحلة :
 

 
 بیت نقالإعالن )  ٩-٥الشكل (

 
التركیــــــــــــز علــــــــــــى الطلــــــــــــب مــــــــــــن عــــــــــــالن مرحلــــــــــــة التقــــــــــــدیم و االكتشــــــــــــاف : هــــــــــــدف اإل )١

 خالل مدى إشباع رغبات المستهلك.
ــــــــــة المنافســــــــــة :  )٢ ــــــــــؤدي اإلمرحل ــــــــــى خصــــــــــائص و  دوراً عــــــــــالن ی ــــــــــز عل ــــــــــا فــــــــــي التركی مزای

 المنتج  بما یفوق مثیالتها .
ــــــــــــــــة التوســــــــــــــــع و النمــــــــــــــــو : )٣ ــــــــــــــــى المكانــــــــــــــــة العــــــــــــــــالن هــــــــــــــــدف اإل مرحل محافظــــــــــــــــة عل

 التنافسیة للمنتج .االقتصادیة و 
المحافظــــــــــة علــــــــــى المنــــــــــتج مــــــــــن خــــــــــالل عــــــــــالن فیهــــــــــا یحــــــــــول اإلمرحلــــــــــة الهبــــــــــوط : و  )٤

 الصمود أمام المنتجات المنافسة .
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 المرتقبینو  الحالیینالمستهلكین المجموعة الثالثة : االعتبارات المتعلقة ب. 

كافــــــــــــــة الجهــــــــــــــود علیــــــــــــــه الحاســــــــــــــم الــــــــــــــذي تتركــــــــــــــز  ساســــــــــــــياألالمســــــــــــــتهلك هــــــــــــــو العنصــــــــــــــر 
تأخــــــــــذ فــــــــــي اإلعالنیــــــــــة ، ولمــــــــــا كانــــــــــت عملیــــــــــة تخطــــــــــیط الحمــــــــــالت اإلعالنیــــــــــة التســــــــــویقیة و 

فـــــــــإن خطــــــــــوة تحدیـــــــــد معـــــــــالم جمهــــــــــور عـــــــــالن اإلإلیـــــــــه اعتبارهـــــــــا طبیعـــــــــة الجمهـــــــــور الموجــــــــــه 
باالعتبـــــــــــار أهمیـــــــــــة  خـــــــــــذاً آیة و الزمـــــــــــة لنجـــــــــــاح الحملـــــــــــة أساســـــــــــخطـــــــــــوة تعـــــــــــد المســـــــــــتهلكین 

ـــــــــة .تمعلومـــــــــات بهـــــــــدف اب الانســـــــــی ـــــــــدیم رســـــــــائل فعال ـــــــــالق ـــــــــر  ومث ـــــــــك أكب الشـــــــــاي الصـــــــــحي ذل
 :اآلتي  كما هو مبین في الشكل 

 
 لشاي صحيإعالن دعایة و  ) ۱۰-٥الشكل ( 

 تـــــــــتم عملیـــــــــة تمیـــــــــز الجمهـــــــــور أو تقســـــــــیمه فـــــــــي إطـــــــــار الحمـــــــــالت لفلســـــــــفة تجزئـــــــــة الســـــــــوق طبقـــــــــاً 
 لمجموعة من المعاییر أهمها :

ــــــــــــــار األول / الخ  . أ امــــــــــــــة : و یقصــــــــــــــد بهــــــــــــــا الســــــــــــــن والجــــــــــــــنس صــــــــــــــائص العالمعی
ــــــــــــــدرجــــــــــــــة التو  ــــــــــــــة و یعل ــــــــــــــة مســــــــــــــتوى ام والمهن ــــــــــــــة والحال ــــــــــــــة الزوجی ــــــــــــــدین والحال ــــــــــــــدخل وال ل

 عدد األوالد.االجتماعیة و 
ـــــــــــــــاة : و هـــــــــــــــو الم . ب ـــــــــــــــاني / دورة الحی ـــــــــــــــین المعیـــــــــــــــار الث ـــــــــــــــذي یجمـــــــــــــــع ب عیـــــــــــــــار ال

مــــــــــــدى امــــــــــــتالك األســــــــــــرة لــــــــــــبعض الســــــــــــلع  الوضــــــــــــع المــــــــــــادي مثــــــــــــلخصــــــــــــائص الســــــــــــن و 
 مستوى الدخل ) . –ثالجة  –ستهالكیة ( تلفزیون األدوات االو 
ة المعیــــــــــــــــار الثالـــــــــــــــــث / الخصـــــــــــــــــائص الحضــــــــــــــــاریة : وهـــــــــــــــــي عوامـــــــــــــــــل متصـــــــــــــــــل . ت

ســـــــــــــــــمات شخصـــــــــــــــــیة د وعالقـــــــــــــــــات و یـــــــــــــــــلاتقبالســـــــــــــــــلوك االســـــــــــــــــتهالكي مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــادات و 
ــــــــــبعض الســــــــــلع .هــــــــــذه الخصــــــــــائص و اســــــــــته ــــــــــرات الكیة ل المعــــــــــاییر تــــــــــرتبط بمجموعــــــــــة متغی
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الجماعــــــــــــة المرجعیــــــــــــة  –و مدركاتـــــــــــه   اإلنســــــــــــانتصــــــــــــورات  –أهمهـــــــــــا ( أســــــــــــلوب الحیـــــــــــاة 
 و تأثیرها على األفراد المنتمین لها ).

المعیــــــــــــــار الرابــــــــــــــع / درجــــــــــــــات التبنــــــــــــــي لألفكــــــــــــــار المســــــــــــــتحدثة : و یــــــــــــــتم علــــــــــــــى  . ث
ـــــــــى فئـــــــــات متنوعـــــــــة طبقـــــــــاً و ه تقســـــــــیم المســـــــــتهلكأساســـــــــ لدرجـــــــــة اســـــــــتجابتهم للتجدیـــــــــدات  ن إل
 مثل :

 % ٢.٥ثلــــــــــون نســــــــــبة قتنــــــــــاء الســــــــــلع و یمالمجــــــــــددون : هــــــــــم أوائــــــــــل مــــــــــن یوافــــــــــق علــــــــــى ا •
 هم یمیلون للمغامرة .و 

للتفاعــــــــــــل مــــــــــــع النظـــــــــــــام  % وهــــــــــــم أكثــــــــــــر مــــــــــــیالً ١٣ون األوائــــــــــــل : و نســــــــــــبتهم ئــــــــــــؤ المتبن •
 المحلي وهم لدیهم قبول على السلع الجدیدة .

دوار أو ال یتولـــــــــــــون فـــــــــــــي الغالـــــــــــــب وظـــــــــــــائف أو % ٣٤األغلبیـــــــــــــة المبكـــــــــــــرة : و نســـــــــــــبتهم  •
 قیادیة في المجتمع.

علـــــــــــى اتخـــــــــــاذ القـــــــــــرارات  % و هـــــــــــم أكثـــــــــــر حرصـــــــــــاً ٣٤نســـــــــــبتهم  األغلبیـــــــــــة المتـــــــــــأخرة : و •
 و قبول المخاطرة و یحتاجون الموافقة االجتماعیة .

% و ال یوجـــــــــــد فـــــــــــیهم قـــــــــــادة رأي و یفضـــــــــــلون الحیـــــــــــاة فـــــــــــي ١٦المتخلفـــــــــــون : و نســـــــــــبتهم  •
تقلیدیـــــــــــــــــة  فـــــــــــــــــي األفكـــــــــــــــــار المســـــــــــــــــتحدثة الماضـــــــــــــــــي و یتفـــــــــــــــــاعلون مـــــــــــــــــع ذي القـــــــــــــــــیم ال

 التجدیدات .و 
 ـــــــــة المجموعـــــــــة الرابعـــــــــة ت ـــــــــرات الخاصـــــــــة بالســـــــــوق والمتعلقـــــــــة بالحمل ـــــــــل المتغی حلی

 . اإلعالنیة 
وهنـــــــــــــــا یـــــــــــــــتم تحلیـــــــــــــــل عـــــــــــــــدة متغیــــــــــــــــرات 
تســــــــــــــویقیة واقتصــــــــــــــادیة یشــــــــــــــملها الســــــــــــــوق 

 الحملة أهمها :إلیه التي تتوجه 

 
 

 ) صورة تحلیل متغیرات السوق١١-٥الشكل ( 
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 :  تحلیل الطلب على المنتج  -أوًال 
ــــــــــأثر الجهــــــــــود  ــــــــــباإلعالنیــــــــــة تت ــــــــــي أو الجزئــــــــــي و  بالطل ــــــــــاليســــــــــواء الكل البــــــــــد مــــــــــن تحدیــــــــــد  بالت

 نوع الطلب وشكله ودرجة لیونته. 
 

 والذي یشمل : نوع الطلب .١
ـــــــــــــ • : وهـــــــــــــو یســـــــــــــتهدف حـــــــــــــث المســـــــــــــتهلكین علـــــــــــــى شـــــــــــــراء المنـــــــــــــتج دون  يالطلـــــــــــــب األوّل

 ین فردي و جماعي .مستوىعلى عالن اإلشارة إلى الماركة و یستخدم اإل
ــــــــــث یســــــــــعى الم • ــــــــــاري : حی ــــــــــب االختی ــــــــــهالطل ــــــــــراز أفضــــــــــلیة ماركت ــــــــــى إب ــــــــــن إل ــــــــــة  عل التجاری

 تنشیط الطلب هنا . عالناتتمثل اإلعلى الماركات األخرى و 
 

 : األشكال المختلفة للطلب .٢
هــــــــي فــــــــي كــــــــل شــــــــكل و  مختلفــــــــاً  یــــــــودي دوراً حیــــــــث یتخــــــــذ الطلــــــــب علــــــــى الســــــــلعة عــــــــدة أشــــــــكال    
 : اليكالت

 
ـــــــــوم معظـــــــــم المســـــــــتهل ♦ ـــــــــب الســـــــــلبي : حیـــــــــث ال یق ـــــــــإكین بشـــــــــراء المنـــــــــتج الطل ا لظـــــــــروف ّم

 اجتماعیة أو دینیة أو اقتصادیة .
فـــــــــــــي نفـــــــــــــس یهـــــــــــــتم المســـــــــــــتهلك بـــــــــــــالمنتج المعـــــــــــــروض و ال یوجـــــــــــــد طلـــــــــــــب : حیـــــــــــــث ال  ♦

المســـــــــــتهلك  یعـــــــــــّرفهنـــــــــــا عـــــــــــالن اإللعـــــــــــدم معرفتـــــــــــه بهـــــــــــا و  الوقـــــــــــت ال یرفضـــــــــــها نظـــــــــــراً 
 بالمنتج واستخداماته .

  الطلــــــــب الكــــــــامن : وهــــــــو الطلــــــــب الــــــــذي لــــــــم یشــــــــبع بعــــــــد نتیجــــــــة عــــــــدم تــــــــوافر المنتجــــــــات ♦
 تعریف المستهلك .عالن المالئمة ( ویسمى الطلب المنشئ ) و جهود اإل

عــــــــــادة فـــــــــــي مرحلـــــــــــة انخفـــــــــــاض المبیعـــــــــــات الطلــــــــــب المتـــــــــــدهور : وهـــــــــــو الـــــــــــذي یحـــــــــــدث  ♦
 في إطار الحفاظ على المنتج أمام المنافسین. اً مهم اً یؤدي دور عالن اإلو 

 الطلب المغیر المنتظم : وهو الذي یحدث نتیجة لظروف موسمیة . ♦
حـــــــــــدث تـــــــــــوازن بـــــــــــین العـــــــــــرض و الطلـــــــــــب لـــــــــــب المســـــــــــاوي للعـــــــــــرض: وهـــــــــــو الـــــــــــذي یُ الط ♦

 خر .آمجال في یساعد في بقاء التوازن و عالن واإل
ـــــــــى العـــــــــرض : و  ♦ عـــــــــالن اإلهـــــــــذا یـــــــــؤدي إلـــــــــى إیجـــــــــاد ســـــــــوق بـــــــــائعین و زیـــــــــادة الطلـــــــــب عل

 دور في ترشید الطلب من خالل بث االطمئنان .یشغل 
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۱٦۲ 
 

 : لیونة الطلب .٣
ــــــــــــــــؤثر  ــــــــــــــــدما ی ــــــــــــــــي تحــــــــــــــــدث عن هــــــــــــــــي الت

فــــــــــي الطلــــــــــب لیصــــــــــبح الطلـــــــــــب عــــــــــالن اإل
ل للجهــــــــــود قابــــــــــل للتمــــــــــدد والتغیــــــــــر والتحّمــــــــــ

ـــــــــــــة ـــــــــــــال . اإلعالنی ـــــــــــــك كمـــــــــــــا  ومث هـــــــــــــو ذل
 :اآلتي  مبین في الشكل 

 
 

 
للحاسب للتخلص من إعالن )  ۱۲-٥الشكل ( 

 المصنفات

 : تحلیل العوامل المرتبطة بالسوق–ثانیا 
 العوامــــــــــل المرتبطــــــــــة بالســــــــــوق تــــــــــأثیراً ؤثر تـــــــــ

عــــــــــــــــــالن اتیجیة اإلســــــــــــــــــتر افــــــــــــــــــي  واضــــــــــــــــــحاً 
فـــــــــــــي عـــــــــــــالن ثـــــــــــــر اإلأویمكـــــــــــــن توضـــــــــــــیح 
 :اآلتي  الحمالت على النحو 

 
عوامـــــــــــــــــل للإع�����������������الن )  ۱۳-٥الش����������������كل (  

 المرتبطة بالسوق
 

ــــــــــــة مــــــــــــا زاد حجــــــــــــم الســــــــــــوق ســــــــــــیلتزم جهــــــــــــودحجــــــــــــم الســــــــــــوق : فكلّ  )١ حجــــــــــــم و أكبــــــــــــر  إعالنی
 .السوق یتأثر بعدد المستهلكین 

غیـــــــــــر متجانســـــــــــة بهـــــــــــدف  قســـــــــــیم الســـــــــــوق إلـــــــــــى فئـــــــــــاتتیقصـــــــــــد بهـــــــــــا تجزئـــــــــــة الســـــــــــوق : و  )٢
حیــــــــث یمكــــــــن الحــــــــدیث عــــــــن تقســــــــیم علــــــــى أســــــــس اجتماعیــــــــة  اإلعالنیــــــــةزیــــــــادة كفــــــــاءة الجهــــــــود 

 أنماط الشراء . –دیمغرافیة  –
ـــــــــوع الســـــــــوق : و  )٣ ـــــــــائعین و ســـــــــوق مشـــــــــترین یمكـــــــــن تقســـــــــیم الســـــــــوق إلـــــــــى ن ـــــــــوعین ســـــــــوق ب ن
 ن بتعریـــــــــــف النـــــــــــاس بـــــــــــالنقص أو التغـــــــــــيدور فـــــــــــي مجـــــــــــال ســـــــــــوق البـــــــــــائعیعـــــــــــالن یـــــــــــؤدي اإلو 
توســــــــــیع نطــــــــــاق ركیــــــــــز علــــــــــى التنــــــــــافس لزیــــــــــادة الطلــــــــــب و ي ســــــــــوق المشــــــــــترین یــــــــــتم التأمــــــــــا فــــــــــ،

 االستهالك .
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۱٦۳ 
 

مبیعــــــــــات الســــــــــلع مــــــــــة المعلــــــــــن عنهــــــــــا و تحلیــــــــــل مبیعــــــــــات الســــــــــلع أو الخد–ثالثــــــــــًا 
كمــــــــا هــــــــو مبــــــــین حدیثــــــــة  آلــــــــة تصــــــــویرابتكــــــــار ذلــــــــك أكبــــــــر  ومثــــــــال .الخــــــــدمات المنافســــــــةو 

 :اآلتي  في الشكل 

طـــــــویر طریقـــــــة لتصــــــــویر اإلبـــــــداع ال یتوقـــــــف هنـــــــا فقـــــــد تـــــــم ت
ـــــــــاطق بأكملهـــــــــا وجعلهـــــــــا بغایـــــــــة الجمـــــــــال والدقـــــــــة، حیـــــــــت  من

تســـــــــــــــتطیع أن تستكشـــــــــــــــف أمـــــــــــــــاكن بعیـــــــــــــــدة فـــــــــــــــي صـــــــــــــــورة 
وذلـــــــــــك بالتقـــــــــــاط صـــــــــــور  بتقریبهـــــــــــا دون أن تتـــــــــــأثر جودتهـــــــــــا

عالیـــــــــــــــة شـــــــــــــــاملة للمنطقـــــــــــــــة بواســـــــــــــــطة كـــــــــــــــامیرات رقمیـــــــــــــــة 
، والمـــــــــــــزودة بعدســـــــــــــات خاصـــــــــــــة لتصـــــــــــــویر SLR  الجـــــــــــــودة

ــــــــــــث أن الح جــــــــــــم النهــــــــــــائي للصــــــــــــورة األمــــــــــــاكن البعیــــــــــــدة بحی
ــــــــــى وأدق  یكــــــــــون ضــــــــــخمًا، مــــــــــرة  ٢٠٠وجودتهــــــــــا تكــــــــــون أعل

ـــــــــــــــــــــــار بكســـــــــــــــــــــــل  ـــــــــــــــــــــــة مـــــــــــــــــــــــا یعـــــــــــــــــــــــادل ملی مـــــــــــــــــــــــن العادی
 :GigaPixels Images وتدعى

 

 
 حدیثة آلة تصویر) ۱٤-٥الشكل (

 
 

 للشـــــــــركة   االســـــــــتراتیجیات التســـــــــویقیة موعـــــــــة الخامســـــــــة : تحلیـــــــــل السیاســـــــــات و المج 
 دراسة أثرها على النشاط اإلعالني :و 

 
النشــــــــــــاط اإلعالنــــــــــــي یتــــــــــــأثر باعتبــــــــــــاره جــــــــــــزء 

، ممــــــــــــــا للشــــــــــــــركةمــــــــــــــن النشــــــــــــــاط التســــــــــــــویقي 
 یتطلب ضرورة تحلیل هذه السیاسات .

 ع����������النإص����������ورة )  ۱٥-٥الش����������كل (  
 عالنيإلثر النشاط اأ
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 : سیاسة التسعیر–أوال 
ــــــــــــــــالرئیســــــــــــــــة االســــــــــــــــتراتیجیات أحــــــــــــــــد ســــــــــــــــتراتیجیة التســــــــــــــــعیر هــــــــــــــــي ا ــــــــــــــــي تت ــــــــــــــــة الت أثر بكاف

ـــــــــــــي تتخـــــــــــــذها ویق و اســـــــــــــتراتیجیات التســـــــــــــ ـــــــــــــرارات الت بشـــــــــــــأن التســـــــــــــعیر  اإلدارة ال شـــــــــــــك أن الق
 . اإلعالنیة تؤثر في الجهود 

 
 : سیاسة التوزیع – ثانیاً 

ــــــــــــى قطاعــــــــــــات الســــــــــــوق المخ عــــــــــــدّ تُ  ــــــــــــع الســــــــــــلع أو الخــــــــــــدمات عل ــــــــــــة توزی ــــــــــــة مــــــــــــن أهــــــــــــم عملی تلف
ن لــــــــــــــذا مــــــــــــــ اإلعالنیــــــــــــــةنجــــــــــــــاح أو فشــــــــــــــل الجهــــــــــــــود  علیهــــــــــــــایتوقــــــــــــــف الخطــــــــــــــوات التســــــــــــــویقیة و 

 ترسم السیاسات التوزیعیة بإتقان تام . أنالضروري 
 

 : استراتیجیات التسویق–ثالثا 
جـــــــــــزء عـــــــــــالن ألن اإل بإســـــــــــتراتیجیة التســـــــــــویق المختلفـــــــــــة نظـــــــــــراً عـــــــــــالن ســـــــــــتراتیجیة اإلاتتـــــــــــأثر 

ـــــــــــق  ـــــــــــي تحقی  األهـــــــــــداف مـــــــــــن االســـــــــــتراتیجیات الشـــــــــــاملة للتســـــــــــویق كمـــــــــــا یصـــــــــــمم لإلســـــــــــهام ف
 :اآلتي  الشكل  هو مبین فيومثال  ذلك كما .التسویقیة المرسومة

 ١١لقـــــــــــد تــــــــــــم اختــــــــــــراع آلــــــــــــة تملــــــــــــك 
عالیــــــــــــــة عدســــــــــــــة تصــــــــــــــویر بجــــــــــــــودة 

  ،Dodeca .2360وتدعى
ـــــــــــــدیو  تمكنـــــــــــــك مـــــــــــــن استكشـــــــــــــاف الفی
بواســـــــــــــطة برنـــــــــــــامج یجعـــــــــــــل الفیـــــــــــــدیو 

وتكــــــــــــــون الرؤیــــــــــــــة  كــــــــــــــروي الشــــــــــــــكل،
مـــــــــــــــــن الـــــــــــــــــداخل وبواســـــــــــــــــطة هـــــــــــــــــذا 
المشــــــــغل یتــــــــیح لــــــــك تحریــــــــك الكــــــــامیرا 
 .بزاویــــــــــــــــــــــــــــــــة نظــــــــــــــــــــــــــــــــر شــــــــــــــــــــــــــــــــاملة

  .وهنا صورة لهذه اآللة
عدسة تصویر بجودة  ١١آلة تملك )  ۱٦-٥الشكل ( 

 ةیلاع
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۱٦٥ 
 

 
 في إطارهاعالن مكانة اإلترویج و المجموعة السادسة : استراتیجیات ال : 

 
ــــــــي تســــــــتخدمها ســــــــالیب األأحــــــــد عــــــــالن اإل ُیعــــــــدّ  ــــــــا فــــــــإن اإلو  ةالشــــــــركالترویجیــــــــة الت عــــــــالن مــــــــن هن

 ستراتیجیة الترویج من ناحیتین:ابط بیرت
ـــــــــــــــة ا .١ ـــــــــــــــاره العالمـــــــــــــــة الترابطی ـــــــــــــــین المـــــــــــــــزیج الترویجـــــــــــــــي ككـــــــــــــــل باعتب ـــــــــــــــة ب  أحـــــــــــــــد   لتكوینی

ــــــــــــات األساســــــــــــیة  العناصــــــــــــر  ــــــــــــب الوســــــــــــائل  ةالرئیســــــــــــوالمكون ــــــــــــى جان للمــــــــــــزیج الترویجــــــــــــي إل
ضـــــــــــرورة  وســـــــــــائل تنشـــــــــــیط المبیعـــــــــــات .لترویجیـــــــــــة األخـــــــــــرى كـــــــــــالبیع الشخصـــــــــــي والدعایـــــــــــة و ا

ــــــــــات الترویجیــــــــــة  ــــــــــف التســــــــــویقو للشــــــــــركة خضــــــــــوعه للمتطلب ــــــــــاختالف المواق ــــــــــي تختلــــــــــف ب یة الت
 :اآلتي  هو مبین في الشكل ذلك كما  ومثال.

حـــــــافظ علـــــــى … افظ علـــــــى الــــــورقحــــــ
المنادیل ، فــــــــــیعـــــــــّرفولمـــــــــن ال  !الكوكـــــــــب
اف لـــــــــــــــب یـــــــــــــــلأُتصـــــــــــــــنع مـــــــــــــــن  الورقیـــــــــــــــة

األشــــــــــــــــــجار بعــــــــــــــــــد أن یقطــــــــــــــــــع لقطــــــــــــــــــع 
لـــــــه المـــــــاء ثـــــــم یوضـــــــع  صـــــــغیرة ویضـــــــاف

أراد  ٕاذافـــــــــــــــى آلـــــــــــــــة خاصـــــــــــــــة للخلـــــــــــــــط، و 
المنــــــــــــــــــِتج أن یكــــــــــــــــــون الــــــــــــــــــورق ملــــــــــــــــــون 
ـــــــزال  ـــــــم ی ـــــــوان الخاصـــــــة ث ـــــــه األل یضـــــــیف ل

اف لتجــــــــــف مكونــــــــــًة یــــــــــلاللــــــــــب وتتــــــــــرك األ
ــــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــــة هــــــــــــــــــــــي المنادی ــــــــــــــــــــــة رقیق طبق

ولكن.. یحـــــــــــــــــــــــاول بعـــــــــــــــــــــــص الورقیـــــــــــــــــــــــة،
ـــــــــــة  العلمـــــــــــاء اآلن تصـــــــــــنیع أشـــــــــــجار معدل

إلنتــــــــــــاج مــــــــــــا یســــــــــــمى بالخشــــــــــــب  وراثًیــــــــــــاً 
ي یعطــــــــــــــــي مواصــــــــــــــــفات الــــــــــــــــذكي والــــــــــــــــذ

ـــــــــــــــــى للمنتجـــــــــــــــــات الورقیـــــــــــــــــة یـــــــــــــــــرى و .أعل
ئــــــــــــة أن هــــــــــــذا ینشــــــــــــطاء فــــــــــــي مجــــــــــــال الب

اإلجــــــــــراء یفــــــــــتح البــــــــــاب إلنقــــــــــاذ الغابــــــــــات 
 .وٕانقاذ البیئة

 
حافظ على … حافظ على الورق)   ۱۷-٥الشكل (

 !الكوكب
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۱٦٦ 
 

ســــــــــــــتراتیجیتین التــــــــــــــرویجیتین علــــــــــــــى النحــــــــــــــو اال إحــــــــــــــدى اإلدارة وفــــــــــــــي هــــــــــــــذا اإلطــــــــــــــار تختــــــــــــــار 
  :اآلتي

اتیجیة الــــــــــــــــدفع أو الضــــــــــــــــغط : وهــــــــــــــــي ســـــــــــــــتر ا
ـــــــــــــــــى الطـــــــــــــــــرق  اً أساســـــــــــــــــالتـــــــــــــــــي تعتمـــــــــــــــــد  عل

الشخصـــــــــــــیة فــــــــــــــي التــــــــــــــرویج أهمهــــــــــــــا البیــــــــــــــع 
الشخصـــــــــــــــــــــــــي و فـــــــــــــــــــــــــي إطـــــــــــــــــــــــــار هـــــــــــــــــــــــــذه 

واســــــــــــع عــــــــــــالن ســــــــــــتراتیجیة ال یســــــــــــتخدم اإلالا
 .النطاق إال في حاالت محددة

ســـــــــــتراتیجیة الجـــــــــــذب : وهـــــــــــي التـــــــــــي تعتمـــــــــــد ا
علــــــــــــى نطــــــــــــاق و عــــــــــــالن علــــــــــــى اإلســــــــــــاس باأل

جهــــــــــــــــــود واســــــــــــــــــع حیــــــــــــــــــث یــــــــــــــــــتم توجیــــــــــــــــــه ال
للمســـــــــــــــتهلك إلقناعـــــــــــــــه بالســـــــــــــــلعة  اإلعالنیـــــــــــــــة

ـــــــــــــــن عنهـــــــــــــــا و  ـــــــــــــــى والخدمـــــــــــــــة المعل ـــــــــــــــه عل حث
  شرائها .

 ستراتیجیة الجذباإعالن صورة )  ۱۸ -٥الشكل ( 
     :اإلعالنیة  األهداف الخطوة الثانیة : تحدید 

 
ــــــــد  عــــــــدّ تُ  ــــــــةاإلعالحمــــــــالت  ٕاعــــــــدادمــــــــن أهــــــــم خطــــــــوات تخطــــــــیط و  األهــــــــدافخطــــــــوة تحدی ــــــــذا   النی ل

ــــــــد مجموعــــــــة مــــــــن فمــــــــن الضــــــــر  ــــــــتم تحدی ــــــــي ترغــــــــب  األهــــــــدافوري أن ی فــــــــي  الشــــــــركةالمحــــــــددة الت
 . اإلعالنیة    بتحقیقها خالل الفترة عالن أن یقوم اإل
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۱٦۷ 
 

ــــــــــــــــــــط  )١ المقصــــــــــــــــــــودة  األهــــــــــــــــــــداف یجــــــــــــــــــــب رب
ـــــــــــــة و ب التســـــــــــــویقیة بشـــــــــــــكل األهـــــــــــــداف الترویجی

توجیـــــــــــه جمیـــــــــــع الجهــــــــــــود أجــــــــــــل  عـــــــــــام مـــــــــــن
 التسویقیة .و  اإلعالنیة

ق مهمــــــــة یــــــــؤدي إلــــــــى تحقیــــــــاألهــــــــداف تحدیــــــــد  )٢
ــــــــى طبیعــــــــة عــــــــالن اإل ــــــــز عل ومــــــــن ثمــــــــة التركی

ــــــــي ســــــــیقوم بهــــــــا و  حصــــــــر ونطــــــــاق المهمــــــــة الت
ــــــــــــــــــةالجهــــــــــــــــــود  ــــــــــــــــــق  اإلعالنی الالزمــــــــــــــــــة لتحقی

 المحددة . األهداف

 ع����������النإص����������ورة )  ۱۹-٥الش����������كل (  
 اإلعالنیة     األهداف

 نذكر أهمها : األهداف االعتبارات التي تحكم عملیة تحدید 
 

  شاملة .التسویقیة ال األهدافهیكل 
  للشركة   االستراتیجیات الترویجیة األهداف و . 
 دوره كجزء من مكونات المزیج الترویجي .و عالن مكانة اإل 
 اإلعالنیة  احتیاجاتها الخدمات المعلن عنها و ة السلع و طبیع. 
  ــــــــــــــة أو متوســــــــــــــطة أو قصــــــــــــــیرة  األهــــــــــــــدافمســــــــــــــتوى ــــــــــــــث كونهــــــــــــــا طویل مــــــــــــــن حی

 األجل .
 ـــــــــن عن حـــــــــل االقتصـــــــــادیة التـــــــــي اهـــــــــا والمر طـــــــــور حیـــــــــاة كـــــــــل ســـــــــلعة أو خدمـــــــــة معل

 تمر بها .
  إلیها اإلعالنیةالتي یراد توصیل الحملة  األسواقطبیعة . 
 ســــــــــــــتراتیجیات التوزیــــــــــــــع واالعوامــــــــــــــل الخاصــــــــــــــة بالطلــــــــــــــب فســــــــــــــیة و الظــــــــــــــروف التنا
 اتجاهات المستهلكین .و 
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۱٦۸ 
 

ـــــــــــــــــــزات و   األهـــــــــــــــــــداف خصـــــــــــــــــــائص ممی
 في الحمالت : اإلعالنیة

 الوضوح  )١
 المحدودیة   )٢
 یاس .القابلیة للق  )٣
عــــــــدم التعــــــــارض مــــــــع بعضــــــــها  )٤

 البعض .
 الواقعیة  )٥
 القابلیة للتحقیق .  )٦

 
 

 ع�����������������النإ) ص�����������������ورة  ۲۰-٥الش�����������������كل ( 
 اإلعالنیة    األهداف خصائص 

 :  إلى قسمین أساسین هما اإلعالنیة األهدافقسیم تو في ضوء ذلك یمكن 
 

ـــــــــــة األجـــــــــــل :  .١ ـــــــــــى صـــــــــــورة ذهنیـــــــــــةأهـــــــــــداف طویل ـــــــــــى التركیـــــــــــز عل ومركـــــــــــز  تهـــــــــــدف إل
هـــــــــو مبــــــــین فـــــــــي ومثــــــــال  ذلـــــــــك كمــــــــا نــــــــتج بحیـــــــــث یصــــــــعب النیـــــــــل منــــــــه . ممیــــــــز للم

 :اآلتي  الشكل 

 
 لمكدولزابتكاري  عالنإ)  ۲۱-٥الشكل (
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۱٦۹ 
 

أهـــــــــــدف متوســـــــــــطة أو قصـــــــــــیر األجـــــــــــل : و هـــــــــــي التـــــــــــي تهـــــــــــدف إلـــــــــــى زیـــــــــــاد معلومـــــــــــات  .٢
و مواجهــــــــــــــة المنافســــــــــــــة و زیــــــــــــــادة تفضــــــــــــــیل  الشــــــــــــــركةالمســــــــــــــتهلكین و زیــــــــــــــادة مبیعــــــــــــــات 

هــــــــــو مبــــــــــین فــــــــــي ومثــــــــــال  ذلــــــــــك كمــــــــــا  تعــــــــــریفهم .كین و المســــــــــتهلكین و تــــــــــذكیر المســــــــــتهل
 :اآلتي  الشكل 

 

 !مدرسة موسیقى تعلن عن نفسھا بطریقة مبتكرة)   ۲۲-٥الشكل (
 

ـــــــــــــى  ـــــــــــــز عل ـــــــــــــى التركی ـــــــــــــراء إل ـــــــــــــذهب بعـــــــــــــض الخب أي عـــــــــــــالن لإل االتصـــــــــــــالیةاألهـــــــــــــداف كمـــــــــــــا ی
ــــــــــــي یحققهــــــــــــا اإل األهــــــــــــداف ــــــــــــاعي و عــــــــــــالن الت ــــــــــــاره عملیــــــــــــة اتصــــــــــــال إقن ــــــــــــوع مــــــــــــن باعتب هــــــــــــي ن
ـــــــــــة والنفســـــــــــیة والتســـــــــــویقیة و ا األهـــــــــــداف ـــــــــــب التجاری ـــــــــــین الجوان ـــــــــــي تمـــــــــــزج ب ـــــــــــةلت ـــــــــــل و  اإلعالنی تتمث

 : اآلتيفي  األهدافهذه 
 .المعلن عنها الوعي لدى المستهلكین بوجود السلعة والخدمةتحقیق اإلدراك و  )١
 إیجاد اتجاه نفسي إیجابي عن االسم والعالمة التجاریة لدى المستهلكین . )٢
نــــــــــــافع الســـــــــــلع والخدمــــــــــــة المعلـــــــــــن عنهــــــــــــا وخصائصــــــــــــها المعلومــــــــــــات الخاصـــــــــــة بمتـــــــــــدعیم  )٣

 ممیزاتها .و 
 .عالنیة اإلمقاومة المنافسة  )٤
 بتحقیق سهولة التعرف على السلعة .بناء األلفة و  )٥
 تكوین االتجاهات المؤیدة .ورة الذهنیة الممیزة عن الشركة والمنتج و بناء الص )٦
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۱۷۰ 
 

 الخدمة . المكانة المتمیزة للسلعة أواإلسهام في بناء السمعة الطیبة و  )٧
 التركیز على بعض النقاط البیعیة الفریدة في السلعة . )٨
ــــــــــد للنشــــــــــاط البیعــــــــــي و اإل )٩ ــــــــــي التمهی ــــــــــع تهیســــــــــهام ف ــــــــــل جهــــــــــود رجــــــــــال البی ــــــــــة الســــــــــوق لتقب ئ

 .قهوة الریجیمإعالن ومثال  ذلك أكبر 

 
 قهوة الریجیم)   ۲۳-٥الشكل (

 
 Advertisement Credibility :المصداقیة في اإلعالن ثالثًا :

 
 إعـــــــــــــالن ادعـــــــــــــاءات أو كانـــــــــــــت الرســـــــــــــالة  إذامـــــــــــــا  إدراك إلـــــــــــــى اإلعـــــــــــــالن مصـــــــــــــداقیة یرتشـــــــــــــ

ـــــــــن عنهـــــــــاهي الشـــــــــركة  وفقـــــــــًا للمعلومـــــــــات الخدمـــــــــة هـــــــــوأداء و  وموثـــــــــوق بهـــــــــا، صـــــــــادقة المعل
 .عالن في اإل المعلنة

 
مــــــــــدى  تقیــــــــــیم أن العمــــــــــالء یحرصــــــــــون علــــــــــى علــــــــــى حجــــــــــة اإلعــــــــــالن مصــــــــــداقیة مفهــــــــــوم ویســــــــــتند

 MacKenzie & Lutzوقد عرف  .عالن اإل في هذه الفوائد الموجودة صحة
 

ــــــــــةالمصــــــــــداقیة  ــــــــــي  ور: "مــــــــــدى تّصــــــــــ اإلعالنی ــــــــــت بهــــــــــا أوتصــــــــــدیق العمــــــــــالء لالدعــــــــــاءات الت دل
موضـــــــــــــوحًا فكـــــــــــــرة  Beltraminiویقـــــــــــــول  " .عـــــــــــــالن العالمـــــــــــــة التجاریـــــــــــــة مـــــــــــــن خـــــــــــــالل اإل

 :اإلعالنیةالمصداقیة 
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۱۷۱ 
 

 
 

ــــــــــــــــــــــــى أي مــــــــــــــــــــــــدى  "إل
ــــــــــا عالنإ ــــــــــادر علــــــــــىن  ق

ـــــــــــــة إثـــــــــــــارةاث أحـــــــــــــد  ثق
 دقالصـــــــــــ فـــــــــــي كافیـــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــه ل  مقبـــــــــــــــــــــــــــوالً جعل
 " للعمالء

 
 adidasشركة إعالن )   ۲٤-٥الشكل (

 
ـــــــــى تقیـــــــــیم العمـــــــــالء للمصـــــــــداقیة والحقیعـــــــــالن تركـــــــــز مصـــــــــداقیة اإل بالتـــــــــالي ـــــــــد عل قـــــــــة فـــــــــي الفوائ

 .عالن ي المكونات البصریة واللفظیة عن اإلأ عالناإل الموجودة في محتوى
 )Celebrity Entrepreneur( 2014)P.14،( 

 
لمصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداقیة ا إذًا 

تعـــــــــــــــــــــزز مـــــــــــــــــــــن  اإلعالنیـــــــــــــــــــــة
وتـــــــــــــــــــدعم  الشـــــــــــــــــــركةموقـــــــــــــــــــف 

ـــــــــــــــــة لهـــــــــــــــــا .  العالمـــــــــــــــــة التجاری
ـــــــین ومثـــــــال  ذلـــــــك كمـــــــا  هـــــــو مب

 :اآلتي  في الشكل 
 
 

 

 
 التجاریة اتلعالمل عالنإ) ۲٥-٥الشكل (
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۱۷۲ 
 

ـــــــــك فـــــــــي المنتجـــــــــات التـــــــــي یروجهـــــــــا مشـــــــــاهیر للعنایـــــــــة بالبشـــــــــرة  كـــــــــالعطور وغیرهـــــــــا  مثـــــــــال ذل
فــــــــــــي  الشــــــــــــركةقیــــــــــــق الفائــــــــــــدة للعمــــــــــــالء سیضــــــــــــع وتحعــــــــــــالن فظهــــــــــــور نتــــــــــــائج مطابقــــــــــــة لإل

 الشـــــــــــــركاتیجـــــــــــــابي .وعلـــــــــــــى العكـــــــــــــس مـــــــــــــن ذلـــــــــــــك فـــــــــــــإن العمـــــــــــــالء سیصـــــــــــــفونها بإموقـــــــــــــف 
 :اآلتي  هو مبین في الشكل ذلك كما  ومثال المخادعه .

 

 

 

 عطر ال یقاوم!عالنإ ) ۲٦-٥الشكل ( 
 

 حــةالنـاج اإلعالنیةو تنفیـذ الحمـالت  إعدادخطــوات  -حالة عملیة رابعًا :
 

الموضــــــــــوع یتمثـــــــــــل فـــــــــــي تنفیـــــــــــذ 
 إعالنیـــــــــــــــــــــــــــة  عالمیة/إحملـــــــــــــــــــــــــــة 

للتـــــــــــرویج عـــــــــــن مفهـــــــــــوم جدیـــــــــــد 
و مشـــــــــــروع اجتمـــــــــــاعي تنمـــــــــــوي أ

ویمكــــــــــــــــــــن أن یطبــــــــــــــــــــق هـــــــــــــــــــــذا 
المخطــــــــــــــط كنمــــــــــــــوذج للتــــــــــــــرویج 

 لمنتجات الشركات.
 

 
 إعالنیة   حملةإعالن صورة )  ۲۷-٥الشكل (
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۱۷۳ 
 

 
ــــــــین كلمــــــــة  ــــــــدء فــــــــي توضــــــــیح الفــــــــرق ب ــــــــا الب ــــــــد لن ــــــــت ن إ و ” عــــــــالنإلا“و ” اإلعــــــــالم “و هنــــــــا الب كان

 .حد   اتستخـدم كثیرًا كمفهوم و 
م و مشــــــــــاریع بغــــــــــرض تنــــــــــویر الجمهــــــــــور هــــــــــو عملیــــــــــة التــــــــــرویج و التعریــــــــــف بمفــــــــــاهی اإلعالم فــــــــــ

ـــــــــــــن مقاصـــــــــــــده  ”االعــــــــــــالن“ توعیتــــــــــــه. و لكـــــــــــــنو  غالبــــــــــــًا مــــــــــــا یــــــــــــدخل الجانــــــــــــب التجــــــــــــاري ضمـ
قــــــــــــع منهــــــــــــا عائــــــــــــد و مشــــــــــــاریع یتو أُیســــــــــــتخدم بغــــــــــــرض التــــــــــــرویج للمنتجــــــــــــات  وأولویـــــــــــــاته ، فهـــــــــــــو

 ي .دما
ـــــــــــة  ـــــــــــة ابدای ـــــــــــإعالمیـــــــــــة لتنقســـــــــــم الحمل ـــــــــــذ ثـــــــــــم عـــــــــــداد اإل ساســـــــــــین همـــــــــــاأقســـــــــــمین  ىل  .التنفی

ــــــــــة اإلاألو  ــــــــــد هــــــــــي مرحل ــــــــــة  عــــــــــداد صــــــــــعب بالتأكی ــــــــــة لحمل ــــــــــه مــــــــــن خطــــــــــط تنفیذی لمــــــــــا تؤســــــــــس ل
همیتهــــــــــا مــــــــــن أیضــــــــــًا أیــــــــــام . ولمرحلــــــــــة التنفیــــــــــذ و ألأســــــــــابیع و ألأشــــــــــهور مشــــــــــروع قــــــــــد تســــــــــتمر ل

اســـــــــــــتحداث تحركـــــــــــــات جدیـــــــــــــدة بمـــــــــــــا لفریـــــــــــــق المنفـــــــــــــذ للخطـــــــــــــوات و حترافیـــــــــــــة امنطلـــــــــــــق دقـــــــــــــة و ا
 ). ٢٣-٥المنافسة السائدة كما هو مبین في الشكل (م مع حركة السوق و الءیت
 
 لمشروع: اإلعالنیةالحملة  إعداد مراحل  ) (أ 

 
 لمشروع اإلعالنیةالحملة  إعدادمراحل  )٢٨-٥الشكل (

 .تكوین فریق عمل للحملة )١
 .روعمادة المشدراسة فكرة و  )٢
 .الضعف في المشروعو  ةمعرفة نقاط القو  )٣
 المشاریع المنافسةسوق العمل و  دراسة )٤

معرفة ممیزات 
وسلبیات 
المشاریع 
 المنافسة  

إجراء 
استبانات 

 واستطالعات

االطالع على 
أرشیف 
 الصحف

 تكوین 
 فریق 
 العمل

إعداد 
الخطة 

 والمیزانیة

 البحث 
 العلمي
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۱۷٤ 
 

 . خطة التنفیذ إعداد )٥
 میزانیة الحملة والفترة الزمنیة للتنفیذإعداد  )٦

 
 لمشروع اإلعالنیةمراحل تنفیذ الحملة         ) (ب

 .في الفریق أحدتقسیم مهام و خطة الحملة بما یتناسب مع مقدرات كل  .١
 . المدفوع القیمةعالن لإل اإلعالمیة ید الشركاتتحد .٢
 )عالن.(الفتاتماكن الجغرافیة لإلألفضل اأتحدید  .٣
 . عالمیینإ صحفیین و  بث رسائل تمهیدیة عن المشروع عبر علىالعمل  .٤
 . تنفیذ الحملة بالخطة الزمنیة الموضوعة .٥
 . تقییم كل مرحلة من مراحل الخطة .٦
 . ىخر نیة عن األإعال تقییم كل نتیجة عمل في وسیلة .٧
 . بكل مراحل التنفیذ تقدیم تقریر وافٍ  .٨

ـــــــــذ  ـــــــــة التنفی ـــــــــقأو لمرحل ـــــــــدي الفری ـــــــــوفر عـــــــــدد مـــــــــن المـــــــــؤهالت ل ـــــــــق وجـــــــــوب ت  همیتهـــــــــا مـــــــــن منطل
 نذكر منها: النتائج ، ىعلأمنفذ للحملة حتي یتمكن من تحقیق ال
 

 . المنافسةالمعرفـه الجیدة بسوق العمل و  - أ
 .المختلفة اإلعالموجود عالقات متینة بوسائل  - ب
 .عالنماكن الجغرافیة لإلتواصل مباشر بأفضل األ - ت
 .متجددة في التنفیذفكار ابداعیة و أتقدیم  علىقدرة  - ث
 . عضاء الفریق المنفذ للحملةألعالیة توفر قدرات تواصل  - ج
 . االلتزام الزمني بالخطة ىعلعالیة ة قدر  - ح
 .)یة ساساأل(المهام  عداد كیف تتم مرحلة اإل - خ
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۱۷٥ 
 

 :الن ع(ج) وسائل اإل 

 
 عالنوسائل اإل )٢٩-٥الشكل (

a.  االنترنت 
b.   عاتذااإلالصحف و 
c. التلفزیون 
d.  المباشرعالن اإل. 

فیهــــــــــا مــــــــــن عــــــــــالن دوات اإلأمعرفــــــــــة اإلعالنیــــــــــة و همیــــــــــة بمكــــــــــان دراســــــــــة الوســــــــــیلة وهنــــــــــا مــــــــــن األ
 . خالل تقدیر الفئة المجتمعیة و العمریة المستهدفه التي تتعامل معها بصورة كبیرة

مــــــــــا  التلفزیـــــــــوني غالبــــــــــاً عــــــــــالن المطبــــــــــوع واإلعـــــــــالن كات أن الجمــــــــــع بــــــــــین اإللقـــــــــد وجــــــــــدت الشـــــــــر 
المعلنـــــــــین  فـــــــــي التلفزیـــــــــون وحـــــــــده ، وهـــــــــذا یـــــــــدل علـــــــــى أنعـــــــــالن مـــــــــن اإل أكبـــــــــریكـــــــــون لـــــــــه أثـــــــــر 

ـــــــــــد أفضـــــــــــلها ، كمـــــــــــا أن ـــــــــــة للوســـــــــــائل لتحدی المراجعـــــــــــة مهمـــــــــــة  یجـــــــــــب أن یقومـــــــــــوا بمراجعـــــــــــة دوری
مـــــــــــن الوســـــــــــائل  د هـــــــــــذا العـــــــــــددجدیـــــــــــدة ، و لوجـــــــــــو  إعالنیـــــــــــة  بســـــــــــبب اســـــــــــتمرار ظهـــــــــــور وســـــــــــائل

أن یقـــــــــرر كیــــــــــف  وخصائصـــــــــها المختلفــــــــــة فإنـــــــــه یجـــــــــب علــــــــــى مـــــــــدیر مرحلـــــــــة التنفیــــــــــذ اإلعالنیـــــــــة
 .الرئیسة  اإلعالنیة سیتم توزیع المیزانیة المتاحة على أنواع الوسائل

خصائصـــــــــــــــها التــــــــــــــي تمیزهـــــــــــــــا عــــــــــــــن غیرهـــــــــــــــا بالنســــــــــــــبة للجمهـــــــــــــــور  إعالنیــــــــــــــة  لكــــــــــــــل وســـــــــــــــیلة
ـــــــــذي ـــــــــى ســـــــــبیل ا ال كـــــــــان جمهـــــــــورك المســـــــــتهدف هـــــــــو األطفـــــــــال  إذا : لمثـــــــــالیتعامـــــــــل معهـــــــــا ، فعل

فبإمكانـــــــــــــك مخـــــــــــــاطبتهم مـــــــــــــن خـــــــــــــالل مجـــــــــــــالت األطفـــــــــــــال أو مـــــــــــــن خـــــــــــــالل فتـــــــــــــرات األطفـــــــــــــال 
 المحطات التلفزیونیة .  في
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ــــــــاك أیضــــــــاً  إذاأمــــــــا  ــــــــي  كــــــــان الجمهــــــــور المســــــــتهدف هــــــــم مــــــــن النســــــــاء فهن ــــــــرامج الت عــــــــدد مــــــــن الب
المجـــــــــالت النســـــــــائیة  أیضـــــــــاً  هنـــــــــاكمـــــــــن خـــــــــالل التلفزیـــــــــون و  أكبـــــــــربشـــــــــكل  علیهـــــــــاقبـــــــــل النســـــــــاء تُ 

 اإلعالنیـــــــــــــــة    الوســـــــــــــــیلة  المتخصصــــــــــــــة ، وهكـــــــــــــــذا حســـــــــــــــب طبیعــــــــــــــة الجمهـــــــــــــــور وعالقاتـــــــــــــــه مــــــــــــــع
 المناسبة له.

a.  االنترنت: 

ثیره أكبـــــــــر فئـــــــــة مـــــــــن الشـــــــــباب و تــــــــــهمیتـــــــــه فــــــــــي الوصـــــــــول ألأثبـــــــــث التســـــــــویق عبـــــــــر االنترنـــــــــت أ
ــــــــــ ــــــــــذا كــــــــــان توجــــــــــه الكثیــــــــــر مــــــــــن الشــــــــــركات و الهم ..یعل ــــــــــره . ن عــــــــــاللإل اإلعالنیــــــــــةهــــــــــات جل عب

 ىكبـــــــــر  مؤسســــــــاتمواقــــــــع عالمیــــــــة و  ىلــــــــإالمشــــــــاریع التـــــــــي تحولــــــــت و  فكــــــــارألتقــــــــف كثیــــــــر مــــــــن او 
 الترویجیة.اإلعالنیة و دلیل لالهتمام بجانب االنترنت في الحملة  ىقو أ

 االنترنت: ىعلعالن دوات اإلأ
a. موقع الكتروني ومدونة مخصص للحملة . 
b. مواقع التواصل االجتماعي ىحسابات عل 
c. اإللكتروني  مواقع البرید  علىة اسبوعیة خدمة بریدی . 

 
b.   عاتذااإلالصحف و 
a( عالمیة دوریة عن نشاطات الحملةإ تقاریر إعداد. 
b( تنفیذ مؤتمر صحافي النطالقة المشروع. 
c(  لقاءات تعریفیة عن المشروععیة و إذامواد إعداد . 

 
 : عيذااإلعالن ومن خصائص اإل

ـــــــــــادة معـــــــــــدالت التكـــــــــــرار للرســـــــــــالة  –أ  ـــــــــــةاإلعالزی ـــــــــــى  نی ووصـــــــــــولها بشـــــــــــكل شخصـــــــــــي إل
 . المستمع

ـــــــــــــرغ الكامـــــــــــــل مـــــــــــــن  -ب  ـــــــــــــاه مـــــــــــــن خـــــــــــــالل عـــــــــــــدم حاجتهـــــــــــــا التف ســـــــــــــهولة جـــــــــــــذب االنتب
 . المستمع

 . انخفاض التكلفة عن الوسائل المرئیة بشكل كبیر -ج 
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( cالتلفزیون: 
ــــــــــي عــــــــــالن لإل ــــــــــذي یقضــــــــــون ســــــــــاعاتأالمرئ ــــــــــین ال ــــــــــات المالی ــــــــــه لوجــــــــــود مئ ــــــــــة  همیت ــــــــــى طویل  عل

المرئـــــــــــــي عـــــــــــــالن دوات التـــــــــــــي یمكنـــــــــــــك تنفیـــــــــــــذها فـــــــــــــي حملـــــــــــــة اإلض األالشاشـــــــــــــة . وهنـــــــــــــا بعـــــــــــــ
 .للمشروع

 و كرتون) . أ غنیةأو أإعداد  مادة دعائیة (دراما  )١
 ةیلاوقات مشاهدة عأبث المادة في  ىالحرص عل )٢
 . عادة المادة الدعائیةإ تكرار و  ىالحرص عل )٣

 
 (D المباشر:عالن اإل 

 المباشر من خالل :عالن و تتبین طبیعة اإل
 .ماكن التجمعاتأإعالنات یدویة في زیع تو  •
 . استیكرات في الجامعاتعمل بوسترات و  •
 عمل سیدیهات تعریفیة عن المشروع. •

 (د) مرحلة التقییم:

ـــــــــة  ـــــــــى المـــــــــدى الـــــــــذي اســـــــــتطاعت الحمل ـــــــــهالتعـــــــــرف عل ـــــــــة أن تحقـــــــــق مـــــــــن خالل  أهـــــــــدافها اإلعالنی
ومـــــــــــا هـــــــــــي  ،مـــــــــــن تغطیـــــــــــة الســـــــــــوق المســـــــــــتهدفة اإلعالنیـــــــــــة وٕالـــــــــــى أي مـــــــــــدى تمكنـــــــــــت الحملـــــــــــة 

ــــــــاءة و  ــــــــةدرجــــــــة كف ــــــــات  فاعلی ــــــــي إیصــــــــال األفكــــــــار ؟، ومــــــــا هــــــــي الوســــــــیلةإعالن ــــــــا ف  اإلعالنیــــــــة ن
ـــــــــــرز ـــــــــــرًا مـــــــــــا هـــــــــــي أب ـــــــــــى الســـــــــــوق المســـــــــــتهدف ؟. وأخی ـــــــــــي الوصـــــــــــول إل النجاحـــــــــــات  األفضـــــــــــل ف

 المتحققة وما هي االخفاقات ؟

قـــــــــّدر یُ  ىذ الحملـــــــــة وتفصـــــــــیل المراحـــــــــل فیهـــــــــا حتـــــــــیجــــــــب دائمـــــــــًا تحدیـــــــــد المـــــــــدة الزمنیـــــــــة لتنفیـــــــــ إذًا 
ــــــــــة المــــــــــدة المتروكــــــــــة لمهامــــــــــه ــــــــــي الحمل ــــــــــذ كــــــــــل . كــــــــــل شــــــــــخص مشــــــــــارك ف ــــــــــف زمــــــــــن تنفی ویختل

 األهــــــــــــداف لمشــــــــــــروع و ختالف نــــــــــــوع اازمــــــــــــن تنفیــــــــــــذ الحملــــــــــــة كلهــــــــــــا بــــــــــــخــــــــــــرى و ألمرحلــــــــــــة عــــــــــــن ا
 المراد تحقیقها .

 
 
 
 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 



۱۷۸ 
 

 
 
 

 اإلعالنیة    الفصل السادس :  اختیار الوسائل 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 نیة    اإلعال عوامل اختیار الوسائل 
 العوامل التسویقیة  – أوالً 
 المعاییر الكمیة والنوعیة -ثانیاً  

 اإلعالنیة    أنواع الوسائل  -ًا الثث
خطــــــــــــوات القــــــــــــرار  - رابعـــــــــــاً 

 عالني اإل
 
 
  
  

 
 
 
 
 
 

 عل�����ى اً ق�����ادر أن یك�����ون ع�����النیمك�����ن لإل"إل�����ى أي م�����دى 
 مقب�����والً جعل�����ھ ل الص�����دق ف�����ي كافی�����ة ثق�����ة إث�����ارةإح�����داث 
 "للعمالء 

Beltramini 
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۱۷۹ 
 

 
 

 اإلعالنیة    الفصل السادس :  اختیار الوسائل 
 

لـــــــــــذا  ،اإلعالنیـــــــــــةمـــــــــــالت مـــــــــــن أهـــــــــــم خطـــــــــــوات تخطــــــــــیط الح اإلعالنیــــــــــةاختیـــــــــــار الوســـــــــــائل ُیعــــــــــّد 
التــــــــــدقیق فــــــــــي عملیــــــــــة االختیــــــــــار والتخطــــــــــیط للوســــــــــائل ألنهــــــــــا تعكــــــــــس مــــــــــدى اســــــــــتخدام  یتناولهــــــــــا
المتمثلــــــــــة فــــــــــي اإلنفــــــــــاق اإلعالنــــــــــي بالطریقــــــــــة التــــــــــي تحقــــــــــق و  للشــــــــــركةالمتاحــــــــــة  المالیــــــــــةالمـــــــــوارد 
 . األهداف 

 
عملیــــــــــــــــــة اختیــــــــــــــــــار الوســــــــــــــــــائل 

 أمــــــــــر لــــــــــیس بســــــــــیط اإلعالنیــــــــــة
هـــــــــــــــــد ج ىبـــــــــــــــــل یحتـــــــــــــــــاج إلـــــــــــــــــ

الخصـــــــــــــــــــــــــــــــائص ومعرفـــــــــــــــــــــــــــــــة ب
 ىمســـــــــــــــــتو  ىوالممیــــــــــــــــزات علــــــــــــــــ

الســــــــــــــلع والخــــــــــــــدمات ، أو مــــــــــــــا 
هــــــو متـــــــوفر فـــــــي المجتمـــــــع مـــــــن 
وسائل.ودراســـــــــــة كـــــــــــل العوامـــــــــــل 
ـــــــــــــــــــل طبیعـــــــــــــــــــة الســـــــــــــــــــوق _  مث
طبیعـــــــــــــــــة نظـــــــــــــــــام التوزیـــــــــــــــــع _ 
طبیعــــــــــــــــة الســــــــــــــــلعة _ طبیعــــــــــــــــة 

_  اإلعالنیــــــــــــــــــــــة    الوســــــــــــــــــــــیلة 
 اإلعالنیـــــــــــــــة    طبیعـــــــــــــــة الرســـــــــــــــالة 

المرونـــــــــــــة _  ى_ الحاجـــــــــــــة إلـــــــــــــ
 ما یفضله المنافسون.

 

 

 
 اإلعالنیة    الوسائل  نواعأ عالنإ)  ۱-٦الشكل (

 
 :اإلعالنیة    خذ عند اختیار الوسائل ؤ ب أن تأهم االعتبارات التي یج

 العوامل التسویقیة :  – أوالً 
نـــــــــد تؤخـــــــــذ فـــــــــي عـــــــــین االعتبـــــــــار عیتوجـــــــــب أن یوجـــــــــد مجموعـــــــــة مـــــــــن العوامـــــــــل التســـــــــویقیة التـــــــــي 

 :  تالي الهي كاإلعالنیة و عملیة اختیار الوسیلة 
 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 



۱۸۰ 
 

 خصائصها .السلعة أو الخدمة المعلن عنها و  نوع .١

مســـــــــــــــــتوى الشـــــــــــــــــهرة مـــــــــــــــــة التجاریـــــــــــــــــة للســـــــــــــــــلعة أو الخدمـــــــــــــــــة و العالاالســـــــــــــــــم التجـــــــــــــــــاري و  .٢
 المتحققة.

ــــــــــي یمــــــــــر بهــــــــــا .٣ ــــــــــة االقتصــــــــــادیة الت ــــــــــاة الســــــــــلعة أو الخدمــــــــــة والمرحل ــــــــــة  دورة حی ــــــــــل مرحل مث
 . الهبوطالتقدیم واالكتشاف والنمو والتمدد والنضوج واالستقرار و 

ــــــــــــةالمراحــــــــــــل  .٤ ــــــــــــاد بهــــــــــــا الســــــــــــلعة أو الخدمــــــــــــة و التــــــــــــي تمــــــــــــر  اإلعالنی ــــــــــــة االرتی هــــــــــــي مرحل
ـــــــــــــــذكیر و و  ـــــــــــــــاة الالمنافســـــــــــــــة والت ـــــــــــــــرتبط أیضـــــــــــــــا بحی موقفهـــــــــــــــا  ســـــــــــــــلعة أو الخدمـــــــــــــــة و التـــــــــــــــي ت

 التسویقي .

هــــــــــــا مجموعــــــــــــة الوســــــــــــائل أســــــــــــاس التــــــــــــي تحــــــــــــدد علــــــــــــى فئــــــــــــات الجمهــــــــــــور المســــــــــــتهدف و  .٥
 تلف فئات الجمهور.الفعالة التي یمكن أن تنقل الرسالة بكفاءة إلى مخ

 .الكيسلوكهم االستهعاداتهم الشرائیة والتسویقیة و تصرفات المستهلكین و  .٦

 . للشركة   التسویقیة  األهداف .٧

ــــــــــة حیــــــــــث تتفــــــــــوق وســــــــــیلة  اإلعالنیــــــــــة األهــــــــــداف .٨ الموضــــــــــوعة فــــــــــي إطــــــــــار تخطــــــــــیط الحمل
 على أخرى حسب الحاجة .

 نها .للمنافسین والوسائل التي یستخدمو  اإلعالنیةاالستراتیجیات  .٩

الحصـــــــــــة التســـــــــــویقیة للســـــــــــلعة أو الخدمـــــــــــة المعلـــــــــــن حجــــــــــم الســـــــــــوق وقطاعاتـــــــــــه المختلفـــــــــــة و  .١٠
 عنها .

ـــــــــــــــــي تتبعهـــــــــــــــــا  .١١ ـــــــــــــــــة الت ـــــــــــــــــع أســـــــــــــــــالیب الشـــــــــــــــــركة و خصـــــــــــــــــائص السیاســـــــــــــــــات التوزیعی التوزی
 اته .مستوىو 

ــــــــــــــةطبیعــــــــــــــة الرســــــــــــــائل  .١٢  اإلعالنیــــــــــــــة    مــــــــــــــدى مالئمتهــــــــــــــا للوســــــــــــــائل مضــــــــــــــامینها و و  اإلعالنی
 المختلفة .

 
المثلــــــــى یجــــــــب أن یقــــــــوم المعلــــــــن بدراســــــــة جمیــــــــع هـــــــــذه  اإلعالنیــــــــةائل ولكــــــــي یــــــــتم اختیــــــــار الوســــــــ

 الوسائل بعنایة .
 
 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 
 

 



۱۸۱ 
 

 
 المعاییر الكمیة والنوعیة -ثانیاً  

التحلیــــــــــــل عنــــــــــــد اختیــــــــــــار اولهــــــــــــا الخبــــــــــــراء بــــــــــــالعرض و تیالتــــــــــــي إن المعــــــــــــاییر الكمیــــــــــــة والنوعیــــــــــــة 
 : اآلتيهي كو  اإلعالنیةالوسائل 

ـــــــــــة .١ ـــــــــــة الجغرافی ـــــــــــة : و  التغطی ـــــــــــي تصـــــــــــل یقصـــــــــــد بهـــــــــــا المنطق بالفعـــــــــــل الوســـــــــــائل  إلیهـــــــــــاالت
 د عدد السكان في المناطق .یوالتي من خاللها یمكن تحد اإلعالنیة

ـــــــــــــذی الوصـــــــــــــول  .٢ ـــــــــــــراد ال ـــــــــــــه عـــــــــــــدد األف ـــــــــــــرءون اإل ن: هـــــــــــــو مـــــــــــــا یمثل ـــــــــــــاس عـــــــــــــالن یق و یق
وســـــــــائل مثـــــــــل الرادیـــــــــو والتلفزیـــــــــون  بعـــــــــدد األفـــــــــراد الـــــــــذین یملكـــــــــونالوصــــــــول بأرقـــــــــام التوزیـــــــــع و 

 غیرها من الوسائل .و 

واحــــــــــــدة اإلعالنیــــــــــــة الهــــــــــــو المعیــــــــــــار الــــــــــــذي یــــــــــــرتبط بمــــــــــــدى قــــــــــــراءة الرســــــــــــالة  : ارالتكــــــــــــر  .٣
 الرؤیة .واالستماع و الشاهدة یقاس بعدد مرات القراءة و و 

لقـــــــــــــراء اهنـــــــــــــا یجـــــــــــــب معرفـــــــــــــة متوســـــــــــــط : و  عـــــــــــــدد القـــــــــــــراء و المســـــــــــــتمعین و المشـــــــــــــاهدین .٤
 المشاهدین .والمستمعین و 

ــــــــــــراء والمســــــــــــتمعین ( الســــــــــــمات العامــــــــــــة ): .٥ ــــــــــــوع ویقصــــــــــــد ب خصــــــــــــائص الق الخصــــــــــــائص الن
 مستوى المعیشة و غیرها.والجنس والدین والعلم و 

ـــــــــــــداخل بـــــــــــــین الوســـــــــــــائل .٦ النقصـــــــــــــان : وهـــــــــــــو حســـــــــــــاب الزیـــــــــــــادة و  معـــــــــــــدالت التـــــــــــــراكم و الت
ـــــــــى اهتمـــــــــامكـــــــــذلك معرفـــــــــة طبیعـــــــــة الجمهـــــــــور و و  ـــــــــى أهم بـــــــــاالطالع عل كثـــــــــر مـــــــــن وســـــــــیلة وعل
  .كثر من نوع من الوسیلة أو التخصصأ

مـــــــــة التــــــــي تحكـــــــــم همالمقــــــــاییس ال  أحــــــــدعـــــــــالن نشــــــــر اإل تكــــــــالیف تعـــــــــدّ :  التكلفــــــــة النســــــــبیة .٧
 عملیة اختیارها .

: یقصــــــــــــــد بهــــــــــــــا طریقــــــــــــــة  اإلعالنیــــــــــــــة    الخصــــــــــــــائص الفنیــــــــــــــة و اإلنتاجیــــــــــــــة للوســــــــــــــیلة  .٨
 مثل:عالن لنوع اإل تهامدى مالئمفي الوسیلة و عالن إنتاج اإل

  ـــــــــــــــــــه ور ـــــــــــــــــــد والمجـــــــــــــــــــالت وعالقت ـــــــــــــــــــي الجرائ ق الطباعـــــــــــــــــــة و أنواعـــــــــــــــــــه ف
 .بالطباعة

 یجـــــــــــــب معرفـــــــــــــة أن تكـــــــــــــون الرســـــــــــــالة ســـــــــــــمعیة فقـــــــــــــط و ســـــــــــــمح الرادیـــــــــــــو ی
 .اإلذاعي  صیاغة الرسالة من ناحیة العمل 

  الحركــــــــــــــة عناصــــــــــــــر الصــــــــــــــوت والصــــــــــــــورة و التلفزیــــــــــــــون وهــــــــــــــو اســــــــــــــتخدام
 الكارتون .و 
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۱۸۲ 
 

 ـــــــــــــتم التـــــــــــــي للوســـــــــــــیلة إن  ی
 عــــــــــــــــن التعبیــــــــــــــــر خاللهــــــــــــــــا مــــــــــــــــن

 مهــــــــــــــم دور اإلعالنیــــــــــــــة  الرســــــــــــــالة
اإلعالنیــــــــــــة     الحملـــــــــــة نجــــــــــــاح فـــــــــــي

 الوســـــــــــــــــــــــــــائل كانـــــــــــــــــــــــــــت ولمـــــــــــــــــــــــــــا
 توصـــــــــــــــــــــیل فـــــــــــــــــــــي ســـــــــــــــــــــتخدمةالم

ــــــــــــــــــة الرســــــــــــــــــالة  متعــــــــــــــــــددة اإلعالنی
 علــــــــــــــــى أثرهــــــــــــــــا فــــــــــــــــي ومختلفــــــــــــــــة
 الجمهور.

 
 عالنوسائل اإل)   ۲-٦الشكل (

 
مبیعــــــــــــات المنتجــــــــــــات  دعــــــــــــم مجــــــــــــال فــــــــــــي للمعلنــــــــــــین مــــــــــــاً مه دوراً  وســــــــــــائل اإلعــــــــــــالن تشــــــــــــغل

 واالتصــــــــــــــــال للتســــــــــــــــویقبالنســــــــــــــــبة  مختلفــــــــــــــــة وتســــــــــــــــاعد فــــــــــــــــي خلــــــــــــــــق نتــــــــــــــــائج.  التســــــــــــــــویقو 
 )Hussein. ( 2012.p:901(بالعمالء.

 
ـــــــــــار الوســـــــــــیلة ال ـــــــــــةختی ـــــــــــد أوًال مـــــــــــن اإلعالنی ـــــــــــد الهـــــــــــدف  الب ـــــــــــدأجـــــــــــل  مـــــــــــنتحدی  السیاســـــــــــة تحدی

 التــــــــي تحقــــــــق أقصــــــــى األربــــــــاحعــــــــالن وســــــــیلة اإل یــــــــتم اختیــــــــار ثــــــــم. لكــــــــل قنــــــــاة إلعــــــــالنل المثلــــــــى
 ) Buratto, L. Grosset2006 .P :1343 (.والفوائد

 
 : اإلعالنیة    أنواع الوسائل  -ًا لثثا

ـــــــــــــــــد مباشـــــــــــــــــر  الوســـــــــــــــــائل ا • ـــــــــــــــــروءة والمكتوبـــــــــــــــــة: صـــــــــــــــــحف ، مجـــــــــــــــــالت ، بری لمق
 .اإلعالنیة    ملصق ، وسائل المواصالت اللوحات 

 عة ،التلفزیون ، السینما .ذاالوسائل المسموعة والمرئیة : اإل •
 اإلنترنت: یمكن أن یجمع بین النوعین. •
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۱۸۳ 
 

 )الجرائدالصحف (. ١
 المزایا:

ـــــــــــــــــى إمكانیـــــــــــــــــة التركیـــــــــــــــــز  •  عل
 افیة معینة .أسواق ومناطق جغر 

إمكانیـــــــــــــة تغییــــــــــــــر مضــــــــــــــمون  •
 بسرعة. اإلعالنیة الرسالة 

االنخفــــــــــــــــــــــــــــــاض النســــــــــــــــــــــــــــــبي  •
 للتكلفة. 

مفیـــــــــدة لكـــــــــل مـــــــــن المنتجـــــــــین  •
 ومنافذ التوزیع .

العالیــــــــــــة درجــــــــــــة المصــــــــــــداقیة  •
 للجریدة. 

الصـــــــــــــــــــــــــــــــحفي عـــــــــــــــــــــــــــــــالن اإل •
مكتــــــــــــــــــــــوب ومحســــــــــــــــــــــوس ویمكــــــــــــــــــــــن 

ـــــــــه والرجـــــــــوع  ـــــــــاظ ب ـــــــــه االحتف ـــــــــر إلی أكث
 من مرة. 

 غالبیة القراء مثقفین.  •
المضــــــــــــــمون ممــــــــــــــا  لیةشــــــــــــــمو  •

نوعیـــــــات  ىیســـــــاعد فـــــــي الوصـــــــول إلـــــــ
 متعددة من القراء. 

 

 

 

 
 الصحفإعالنات )   ٣-٦الشكل (

 العیوب:
 التكلفة مرتفعة بالنسبة للمعلنین المحلیین. •
 . اإلعالنیة    حیاة الرسالة  )دور -عمر–قصر ( •
مســـــــــــــتهلكین غیـــــــــــــر  إلـــــــــــــىجـــــــــــــزء مـــــــــــــن التغطیـــــــــــــة الجغرافیـــــــــــــة ضـــــــــــــائع لوصـــــــــــــوله  •

  مستهدفین.
طباعــــــــــة الجرائــــــــــد نصــــــــــف عامــــــــــة ال یســــــــــمح بإتقــــــــــان طباعــــــــــة الصـــــــــــور  ىمســــــــــتو  •

 واستخدام األلوان.
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 المنشورة ومنافستها لبعضها البعض. عالناتكثرة اإل •
ـــــــــــــــع  • ـــــــــــــــي الجریـــــــــــــــدة وصـــــــــــــــعوبة اختیـــــــــــــــار الموق ـــــــــــــــع المتمیـــــــــــــــزة ف محدودیـــــــــــــــة المواق

 . أحیاناً 
 المجالت -٢

 المزایا:
 درجة كبیرة. إلى انتقائیة  •
 فاعلیـــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــهولة قیـــــــــــــــــــــاس  •
 المنشورة بها.  عالنات اإل
الطباعـــــــــــــــــة  مســـــــــــــــــتوىارتفـــــــــــــــــاع  •

عـــــــــــالن والـــــــــــورق بمـــــــــــا یتـــــــــــیح تقـــــــــــدیم اإل
 طباعي متمیز. مستوىب
أطــــــــــــــول عــــــــــــــالن دورة حیــــــــــــــاة اإل •

واإلذاعــــــــــــــة  مــــــــــــــن الجرائــــــــــــــد والتلفزیــــــــــــــون 
 أسبوع أو شهر).(
المجـــــــــــــــــــــــــــالت المتخصصـــــــــــــــــــــــــــة  •

جمهـــــــــور معـــــــــین  إلـــــــــىوالنوعیـــــــــة تصـــــــــل 
 وقطاعات محددة.

ــــــــــــــــــــــة  • ــــــــــــــــــــــة رؤی ازدیــــــــــــــــــــــاد إمكانی
 ومالحظته. عالن اإل
ــــــــــــراء النســــــــــــخة  • ازدیــــــــــــاد عــــــــــــدد ق
 وزیادة تداولها بین القراء.واحدة ال

 

 

 

 
 مجالتلاإعالنات )   ٤-٦الشكل (

 
 العیوب:

 الوطني ال یالءم المعلن المحلي.  مستوىال علىذات توزیع  •
 بها. اإلعالنیةاحتمال تقادم الرسالة  •
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 بها.عالن االرتفاع النسبي لتكلفة اإل •
ـــــــــــــــةاحات صـــــــــــــــعوبة حجـــــــــــــــز المســـــــــــــــ • ـــــــــــــــي المواقـــــــــــــــع  اإلعالنی بهـــــــــــــــا _ خاصـــــــــــــــة ف

 الممتازة_ لضغط الوقت ومحدودیة هذه المواقع.
ـــــــــــــةمعـــــــــــــدل وصـــــــــــــول الرســـــــــــــالة  • المنشـــــــــــــورة بهـــــــــــــا أبطـــــــــــــأ مـــــــــــــن الجرائـــــــــــــد  اإلعالنی

 . واإلذاعة  والتلفزیون 
 
 التلفزیون -٣

یشـــــــــكل التلفـــــــــاز أقـــــــــوى وســـــــــیلة إعالمیـــــــــة، فقـــــــــد 
ــــــــل صــــــــدر  ــــــــى األســــــــرة، واحت أحكــــــــم قبضــــــــته عل

الــــــــــــــــدور بــــــــــــــــال منــــــــــــــــازع وال المجــــــــــــــــالس فــــــــــــــــي 
منقطـــــــــــــــع  منـــــــــــــــافس، وتربـــــــــــــــع فیهـــــــــــــــا بشـــــــــــــــموخ

 النظیر.  
 

 تلفازإعالن صورة )  ٥-٦الشكل (
ــــــــــى األقــــــــــل مــــــــــن عمــــــــــر ٧٠٠-٦٠٠اإلحصــــــــــاءات أنــــــــــه فیمــــــــــا بــــــــــین أحــــــــــدث وتشــــــــــیر   ســــــــــاعة عل
ــــــــــم یبلغــــــــــوا ســــــــــن  اإلنســــــــــان ــــــــــذین ل ــــــــــال ال ــــــــــاز، ویشــــــــــكل األطف ــــــــــي مشــــــــــاهدة التلف تضــــــــــیع ســــــــــنویًا ف

ـــــــــدخوإللى المدرســـــــــة أوســـــــــع شـــــــــریحة ـــــــــغ ســـــــــاعات مشـــــــــاهدتهم  ال ـــــــــث تبل ـــــــــاز حی مـــــــــن مشـــــــــاهدي التلف
بینمــــــــــــــا یمضــــــــــــــى أطفــــــــــــــال المجموعــــــــــــــة . ســــــــــــــاعة فــــــــــــــي المتوســــــــــــــط أســــــــــــــبوعیًا  ٩. ٢٢  حــــــــــــــوالي

ســــــــــاعة مشــــــــــاهدة أســــــــــبوعیًا، بــــــــــل إن دراســــــــــات أخــــــــــرى  ٢4  حــــــــــواليســــــــــنة  ١١-٦العمریــــــــــة مــــــــــن 
ســـــــــــاعة أســـــــــــبوعیًا لمشـــــــــــاهدین لـــــــــــم  ٥٤تصـــــــــــل إلـــــــــــى بینـــــــــــت أن هنـــــــــــاك أوقـــــــــــات مشـــــــــــاهدة أطـــــــــــول

 .سن المدرسیة بعدیصلوا إلى 
ــــــــــین عامــــــــــاً  ــــــــــل نحــــــــــو ثالث ــــــــــل قب ــــــــــى نق ــــــــــدما توصــــــــــل العلمــــــــــاء إل ، كــــــــــان الحــــــــــدث الضــــــــــخم ... عن

ــــــــاً  ــــــــراً  الصــــــــورة بألوانهــــــــا، فكــــــــان انقالب ــــــــل  خطی ــــــــي أثرهــــــــا نق ــــــــة، تضــــــــاهي ف ــــــــورة فــــــــي عــــــــالم التقنی وث
 دقــــــــة متناهیــــــــةالصــــــــورة فــــــــي حــــــــّد ذاتــــــــه؛ حیــــــــث تمّكــــــــن المشــــــــاهد مــــــــن الوقــــــــوف علــــــــى الصــــــــورة ب

ــــــــون فیصــــــــالً ألن تمــــــــام الصــــــــورة بل فــــــــي تحدیــــــــد األمــــــــور والحكــــــــم  ونهــــــــا، وكــــــــم مــــــــرة كــــــــان فیهــــــــا الل
 ها.یعل

المنقطــــــــــع النظیــــــــــر للتلفــــــــــزة حــــــــــدث عــــــــــن طریــــــــــق الفضــــــــــائیات ، ونقــــــــــل الثقافــــــــــات  ولكــــــــــن التطــــــــــور
  .اإلنسانإلى كل بقعه یقطنها  العالمیة
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ـــــــــــوم و ـــــــــــث یراهـــــــــــا  نجحـــــــــــت الی ـــــــــــث للصـــــــــــورة، هـــــــــــو العمـــــــــــق، بحی المحـــــــــــاوالت إلضـــــــــــافة بعـــــــــــد ثال
ــــــــــون المعــــــــــروف  المشــــــــــاهد كمــــــــــا ــــــــــي التلفزی ــــــــــنحن ف ــــــــــة محسوســــــــــة، ف ــــــــــت حقیق ــــــــــو كان ــــــــــوم  ل ... الی

ــــــــــــا لمشــــــــــــاهدة الصــــــــــــورة بعمــــــــــــق  ــــــــــــن  یطــــــــــــول انتظارن نشــــــــــــاهد الصــــــــــــورة بطــــــــــــول وعــــــــــــرض ... ول
 آخر وأخطر. وطول وعرض، فیكون ذلك انقالباً 

 
 المزایا:
یجمـــــــــــــــــع بـــــــــــــــــین الصـــــــــــــــــورة والصـــــــــــــــــوت  •

والحركـــــــــــــــــــة ویضـــــــــــــــــــفي الحیویـــــــــــــــــــة علـــــــــــــــــــى 
 .  اإلعالنیة الرسالة 

ة الســـــــــــــلعة والعبـــــــــــــوة فـــــــــــــي یتـــــــــــــیح رؤیـــــــــــــ •
ــــــــــىشــــــــــكلها المــــــــــادي ویركــــــــــز  التفاصــــــــــیل  عل

 البصریة.
المصــــــــــــــــــــــــــداقیة والرســــــــــــــــــــــــــالة  عــــــــــــــــــــــــــالي •

 مباشرة وسریعة وانیة.  اإلعالنیة
للرســــــــــــــــــــــــــــــالة   عــــــــــــــــــــــــــــــاليالتــــــــــــــــــــــــــــــأثیر ال •

   .اإلعالنیة
ـــــــــىیصـــــــــل  • ـــــــــرة جـــــــــداً  عـــــــــدادأ إل مـــــــــن  كبی

 المشاهدین. 
ـــــــــــــــــــــــــد بالســـــــــــــــــــــــــلعة  • ـــــــــــــــــــــــــف الجی و أالتعری

 الخدمة المعلن عنها. 
 عالنیــــــــــــــــــــــــــــــة    اإلینقــــــــــــــــــــــــــــــل الرســــــــــــــــــــــــــــــالة  •

 لألسرة كوحدة. 
وســـــــــــــــــــــــیلة إعالمیـــــــــــــــــــــــة ذات شــــــــــــــــــــــــعبیة  •

 وانتشار واسع وتغطیة شاملة.
 المرونة نسبیة. •
  

 
 

 

 لتلفازاإعالنات )   ٦-٦الشكل (

 العیوب:
 محدودیة الوقت المتاح لإلعالن.  •
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۱۸۷ 
 

 ىاإلعالنیــــــــــــة المعروضــــــــــــة مــــــــــــرة أخــــــــــــر الرســــــــــــالة  إلــــــــــــىعــــــــــــدم إمكانیــــــــــــة الرجــــــــــــوع  •
 بعكس الصحف).(
 ة. ارتفاع التكلف •
 جمهور غیر مستهدف). إلىجزء كبیر من التغطیة ضائع ( یصل  •
 تكلفة اإلنتاج اإلعالني كبیرة.  •
 ال یناسب صغار المعلنین.  •
 .اإلعالنیة وطول الفترة  عالناتكثرة اإل •
 االنطباع والتأثیر اإلعالني مؤقت. •

 الرادیو -٤
 المزایا:

ــــــــــــــــة واســــــــــــــــعة  • ــــــــــــــــة جغرافی تغطی
 وشاملة. 

 إلــــــــــــــــــى إمكانیــــــــــــــــــة الوصــــــــــــــــــول  •
 سواق ومناطق جغرافیة معینة.أ
ســــــــــــــــــهولة تغییــــــــــــــــــر الرســــــــــــــــــالة  •

ــــــــــــــةاإلعال ــــــــــــــق المرونــــــــــــــة  نی ممــــــــــــــا یحق
 للمعلن.العالیة 

االنخفــــــــــــــــــــــــــــــــاض النســــــــــــــــــــــــــــــــبي  •
 للتكلفة. 

عــــــــــــــــالن یســــــــــــــــمح بتكــــــــــــــــرار اإل •
 بمعدل كبیر. 

 یخاطب األمیین.  •
تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد المحطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات  •
 عیة.ذااإل

 
 
 
 
 

 
 لرادیواإعالنات )  ٧-٦الشكل ( 
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 العیوب: 
 محدودیة الوقت. •
( بعكــــــــــــــس إلیهــــــــــــــا عــــــــــــــدم إمكانیــــــــــــــة الرجــــــــــــــوع  ىثبــــــــــــــات الرســــــــــــــالة بمعنــــــــــــــعــــــــــــــدم  •

 الصحف).
 حاسة السمع فقط دون الرؤیة.  علىاالعتماد  •
 جزء كبیر من التغطیة ضائع.  •

 السینما -٥
 المزایا:

ــــــــــــــــــــــــة  • ــــــــــــــــــــــــة الجغرافی التغطی
 االنتقائیة. 

عـــــــــــــن عـــــــــــــالن تصـــــــــــــلح لإل •
الســــــــــــــــــــــــــــــــــــــلع ذات االهتمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

 الجماهیري العام. 
الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــم الكبیــــــــــــــــــــــــــــــــــر  •

ة كبـــــــــــــر حجـــــــــــــم نتیجـــــــــــــعـــــــــــــالن لإل
 الشاشة.

اســــــــــــــــــــــــــتخدام الصــــــــــــــــــــــــــوت  •
والصــــــــــــــورة والحركــــــــــــــة والمــــــــــــــؤثرات 

 المنظریة واأللوان. 
إمكانیـــــــــــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــــــــــتغالل  •

الجـــــــــــــــو النفســـــــــــــــي فـــــــــــــــي تحقیـــــــــــــــق 
 لإلعالن.  عالیة تأثیرات 

 

 
 لسینمااإعالنات )  ٨-٦الشكل ( 

 العیوب:
 الوطني.  مستوىال على صعوبة التغطیة الشاملة  •
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 جمهور خاص.عن سلع لعالن غیر فعالة في اإل •
 المستهلك في توقیت غیر مناسب للشراء.إلى تصل الرسالة  •
 بعد عرضها.  إلیهاعدم إمكانیة الرجوع  ىعدم ثبات الرسالة بمعن •
ــــــــــــة الرغبــــــــــــة فــــــــــــي  • ــــــــــــى تغطیــــــــــــة أحــــــــــــداث ارتفــــــــــــاع التكلفــــــــــــة خاصــــــــــــة فــــــــــــي حال  عل
 الوطني. مستوىال

 
 البرید المباشر -٦

 المزایا: 
انتقائیــــــــــــة  ىیحقــــــــــــق أقصــــــــــــ •

  ممكنة للجمهور.
یتـــــــــــــــــــــــــــــــــیح أن تكـــــــــــــــــــــــــــــــــون  •

 اإلعالنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    الرســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالة 
 شخصیة جدًا. 

ســــــــــــــــــهولة قیــــــــــــــــــاس أثــــــــــــــــــر  •
 . وفاعلیتها     عالنات اإل
ال یتنـــــــــــــــــــــــــــــــــافس مــــــــــــــــــــــــــــــــــع  •

 اإلعالنیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    الوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــائل 
 یكملها.  وٕاَنمااألخرى 

التمهیــــــــــــــــــــــــــــــد والتهیئــــــــــــــــــــــــــــــة  •
 لعملیة البیع.

عــــــــــــــدم وجــــــــــــــود حــــــــــــــدود أو  •
ـــــــــــى قیـــــــــــود  عـــــــــــالن مســـــــــــاحة اإل عل

 ومضمونه.
 اإلعالنیــــــــــــــــــــــــــة    الرســــــــــــــــــــــــــالة  •

ــــــــــــــــد  بكــــــــــــــــل تفاصــــــــــــــــیلها تحــــــــــــــــت ی
ــــــــــي أي  ــــــــــه ف المســــــــــتهلك ومتاحــــــــــة ل

 وقت.

 

 
 لبریداإعالنات )  ٩-٦الشكل ( 
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 العیوب:
ـــــــــــة فـــــــــــي الوصـــــــــــول  • ـــــــــــة الرغب ـــــــــــاع التكلفـــــــــــة خاصـــــــــــة فـــــــــــي حال  إلـــــــــــى احتمـــــــــــال ارتف

 عدد كبیر نسبیًا من المستهلكین. 
 الصورة الذهنیة له أقل من الوسائل األخرى. •
ملـــــــــــــــة ومتجــــــــــــــددة عـــــــــــــــن قـــــــــــــــوائم صــــــــــــــحیحة ومتكا علــــــــــــــى صــــــــــــــعوبة الحصـــــــــــــــول  •

 غالبیة أفراد الجمهور المستهدف.
 إعالنــــــــــــات هــــــــــــم مــــــــــــن إلــــــــــــى بعــــــــــــض المســــــــــــتهلكین بمــــــــــــا یصــــــــــــل  معــــــــــــدم اهتمــــــــــــا •

       بالبرید المباشر.
 :بوسائل النقل عالناتواإل اإلعالنیةالملصقات والالفتات واللوحات  -٧
 

 المزایا:
ـــــــــــــي  • ـــــــــــــار اإلطـــــــــــــار الجغراف اختی

ــــــــــــــــــة  األســــــــــــــــــواق المناســــــــــــــــــب و  الجغرافی
 فة والمواقع المتمیزة.المستهد

ـــــــــــــــز  • المنـــــــــــــــاطق  علـــــــــــــــى التركی
 المحلیة المستهدفة.

  عـــــــــــــــاليالمعـــــــــــــــدل التراكمـــــــــــــــي ال •
    .اإلعالنیةفي التعرض للرسالة 

المرونـــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــي اســـــــــــــــــــتخدام  •
أحجــــــــــــــــــام معینـــــــــــــــــــة تتناســـــــــــــــــــب مـــــــــــــــــــع 

 الرسالة.
إمكانیـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــرض الســـــــــــــــــلعة  •

 بحجم كبیر وباأللوان.

 
 الو شوك إعالن )   ١٠-٦الشكل (
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۱۹۱ 
 

 العیوب:
 المنطقة الجغرافیة التي یحدث فیها التعرض للرسالة.  محدودیة •
ـــــــــــق تغطیـــــــــــة جغرافیـــــــــــة واســـــــــــعة  • ـــــــــــة الرغبـــــــــــة فـــــــــــي تحقی ارتفـــــــــــاع التكلفـــــــــــة فـــــــــــي حال

 النطاق الوطني.  على 
 ارتفاع تكلفة اإلنتاج واإلیجار لبعض أنواع الملصقات واللوحات. •
 .ال تستخدم إال للتذكیر فقطالبد أن تكون الرسالة محدودة جدًا.  •

 على الحافالت العامة : عالناتاإل اآلتين الشكل ویبی

 
 على الحافالت العامة عالنات) اإل ١١-٦الشكل (

 اللوحات الطرقیة:  على عالناتاإل اآلتيویبین الشكل 

 
ــــــــــة إعــــــــــالن )  ١٢-٦الشــــــــــكل ( ــــــــــدم اإلقامــــــــــة للیل ــــــــــل فــــــــــي الســــــــــوید یق  -واحــــــــــدة عــــــــــن موتی

 .الحظ استخدام الرموز بدًال من الكلمات
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۱۹۲ 
 

 : في الشوارع عالناتاإلرجل  اآلتيشكل ویبین ال

 
 في الشوارع عالنات) رجل اإل ١٣-٦الشكل (

 
 باالنترنیتعالن . اإل٨
وســــــــــــــــائل التواصــــــــــــــــل  مســــــــــــــــتهلكو ُیعــــــــــــــــدّ 

ـــــــــــــــــر ثقـــــــــــــــــة  االجتمـــــــــــــــــاعي مصـــــــــــــــــدرًا أكث
معلومــــــــــات فــــــــــي مــــــــــا للحصــــــــــول علــــــــــى ال

الخــــــــــــدمات  مـــــــــــــن یتعلــــــــــــق بالمنتجــــــــــــات و 
تكــــــــــون مرعیــــــــــة مــــــــــن المعلومــــــــــات التــــــــــي 

المرســــــــــــــلة عــــــــــــــن و الشــــــــــــــركات المنتجــــــــــــــة 
طریـــــــــــــق عناصـــــــــــــر المـــــــــــــزیج الترویجـــــــــــــي 

 التقلیدیة .
 

 
 االنترنتإعالن )  ١٤-٦الشكل (

 
ـــــــــب وســـــــــائل االتصـــــــــال األخـــــــــرى و  ـــــــــى جان ـــــــــة إل ـــــــــت وســـــــــیلة اتصـــــــــال عالمی ـــــــــار االنترنی یمكـــــــــن اعتب

حیــــــــــث یقــــــــــدر عــــــــــدد مســــــــــتخدمیه بــــــــــالمالیین وباتــــــــــت خدماتــــــــــه متــــــــــوفرة فــــــــــي كــــــــــل بلــــــــــدان العــــــــــالم 
، وحتــــــــــى بیــــــــــع عــــــــــالن اإلو التجاریــــــــــة والصــــــــــناعیة لالتصــــــــــال  تالشــــــــــركاولهــــــــــذا تســــــــــتخدمه  تقریبــــــــــاً 

واالنترنــــــــــــت هـــــــــــــي تكنولوجیــــــــــــا األعمـــــــــــــال األكثــــــــــــر أهمیـــــــــــــة فــــــــــــي الوقـــــــــــــت  ،البضــــــــــــائع وتوزیعهـــــــــــــا
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۱۹۳ 
 

التعــــــــــــــرف علــــــــــــــى المنافســــــــــــــین ، ومراقبــــــــــــــة  للشــــــــــــــركاتالحاضــــــــــــــر ألنهــــــــــــــا آلــــــــــــــة بســــــــــــــیطة تتــــــــــــــیح 
ـــــــــــــــالموظفین والزبـــــــــــــــا ـــــــــــــــات ، واالتصـــــــــــــــال ب ـــــــــــــــي األبحـــــــــــــــاث والتكنولوجی ـــــــــــــــدة ف ئن  التطـــــــــــــــورات الجدی

الزبـــــــــائن ومـــــــــن ثـــــــــم تســـــــــویقه وبیعـــــــــه آراء للبحـــــــــث عـــــــــن منـــــــــتج جدیـــــــــد وعـــــــــن  ومنـــــــــه تســـــــــتعمل أوالً 
ـــــــب اإل .فـــــــي أنحـــــــاء العـــــــالم ـــــــاعـــــــالن وكـــــــان مكت ـــــــوبرز( علىالتف ـــــــاوس ك ـــــــر ه ـــــــرایس ووت ـــــــد  )وب  ق

ـــــــــدات  أعلنـــــــــوا عـــــــــن أرقامـــــــــاً  ـــــــــث بلغـــــــــت عائ ـــــــــاتقیاســـــــــیة أخـــــــــرى هـــــــــذا العـــــــــام، حی ـــــــــت  إعالن االنترن
 مســـــــــــجلة رقمـــــــــــاً  ٢٠١٠األول مـــــــــــن النّصـــــــــــف دوالر فـــــــــــي بلیـــــــــــون  ١٢.١فـــــــــــي الوالیـــــــــــات المتحـــــــــــدة 

النّصـــــــــــف فـــــــــــي عـــــــــــالن % عـــــــــــن عائـــــــــــدات اإل١١.٣لعائـــــــــــدات منتصـــــــــــف العـــــــــــام بزیـــــــــــادة  قیاســـــــــــیاً 
 . ٢٠٠٩األول مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام 

 
وحقـــــــــــــق الربـــــــــــــع األول مـــــــــــــن هـــــــــــــذا 

بلیـــــــــون دوالر مـــــــــن  ٦العـــــــــام وحـــــــــده 
علــــــــــــــــــــى  عالنــــــــــــــــــــاتعائــــــــــــــــــــدات اإل

ـــــــــــــاك  ـــــــــــــم یكـــــــــــــن هن ـــــــــــــت أي ل االنترن
 زیادة كبیرة .

 

 االنترنتللطیران بإعالن )  ١٥-٦الشكل (
 

ـــــى الشـــــبكة  ـــــع الشـــــركة عل ـــــى موق ـــــى إل ـــــرة األول ـــــاس للم ـــــة بجـــــذب الن ـــــل الرئیســـــة الكفیل العوام
 :العنكبوتیة

 
مــــــــــن خـــــــــــالل تحلیـــــــــــل نتــــــــــائج عـــــــــــدة دراســـــــــــات 
احصــــــــــــــــــائیة خلصــــــــــــــــــت إلــــــــــــــــــى أن العوامــــــــــــــــــل 

ـــة ـــة التالی  & CHIRCA)هـــي األكثـــر أهمی
DAJ, 2008): 

 

 
 عالنلإل دراسات احصائیةصورة  )١٦-٦(  الشكل
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۱۹٤ 
 

محركـــــــــــــــــات البحـــــــــــــــــث:  یجـــــــــــــــــب أن تحـــــــــــــــــرص المصـــــــــــــــــارف علـــــــــــــــــى أن تكـــــــــــــــــون  -١
عـــــــــــدد ممكــــــــــن مـــــــــــن محركـــــــــــات البحـــــــــــث و أن تســـــــــــتخدم  أكبـــــــــــرصــــــــــفحتها مدرجـــــــــــة لـــــــــــدى 

ــــــــــــــــي تضــــــــــــــــمن لهــــــــــــــــا أن محركــــــــــــــــات البحــــــــــــــــث  (Keywords)یة ساســــــــــــــــاألالكلمــــــــــــــــات  الت
 Natural Search Engine)ســـــــتجد موقـــــــع الصـــــــفحة بصـــــــورة طبیعیـــــــة

Optimization)  لدى قیام أي شخص بالبحث. 
و الرســـــــــــــــــــــــوم الوامضـــــــــــــــــــــــة والفیـــــــــــــــــــــــدیوهات  الفتـــــــــــــــــــــــات االنترنـــــــــــــــــــــــت: الصـــــــــــــــــــــــور -٢
 عالنـــــــــــــــــات اإلو )  Interstitialsة(التـــــــــــــــــي تتخلـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــفحة المتصـــــــــــــــــفح عالنـــــــــــــــــات اإلو 

ـــــى الســـــطح ـــــو عل ـــــي تطف ـــــاتغیرهـــــا مـــــن اإلو  (pop up ads) الت ـــــر  عالن ـــــي تجب الت
ــــــــــــل هــــــــــــذه اإلالمتصــــــــــــفح أن یتفاعــــــــــــل معهــــــــــــا. و لكــــــــــــن یجــــــــــــب اال ــــــــــــاه أن مث ــــــــــــات نتب  عالن

 .حول استخدامها  هناك جدالً  بالتاليأصبحت مزعجة للمتصفح و 
ـــــــــــــــات اإل -٣ ـــــــــــــــد  عالن ـــــــــــــــر البری ـــــــــــــــي  عب ـــــــــــــــل هـــــــــــــــذه اإللكترون ـــــــــــــــة مث : تتراجـــــــــــــــع أهمی
ــــــــــات اإل ــــــــــى عكــــــــــس الرســــــــــائل  عالن ــــــــــون، عل ــــــــــر المهمــــــــــل منهــــــــــا و التــــــــــي ال تهــــــــــم الزب لكث

ئنـــــــــــــه و التـــــــــــــي تكـــــــــــــون ذات التـــــــــــــي یرســـــــــــــلها المصـــــــــــــرف لزبا (news.letters)اإلخباریـــــــــــــة
 . اإللكتروني  البرید  إعالناتأكثر من الالفتات أو  فاعلیة 

تعطـــــــــــــــي و  (Word-of-mouth)هـــــــــــــــي طریقـــــــــــــــة لنشـــــــــــــــر الكلمـــــــــــــــة المـــــــــــــــدونات: و  -٤
 كبــــــــر قربــــــــًا مــــــــن زبائنــــــــه ، غالبــــــــًا مــــــــا نجــــــــد التــــــــأثیر األ المصــــــــرف صــــــــفة شخصــــــــیة أكثــــــــر

قي االتصـــــــــــــال التســــــــــــــویلإلنترنـــــــــــــت علـــــــــــــى نشــــــــــــــاطات محـــــــــــــددة مـــــــــــــن نشــــــــــــــاطات خطـــــــــــــة 
ــــــــــاء اســــــــــم ماركــــــــــة المتكامــــــــــل إال و  ــــــــــوالء للماركــــــــــة(Branding)هــــــــــي: بن دعــــــــــم  ، زیــــــــــادة ال

 .22p(CHIRCA & DAJ, 2008)خدمة الزبائن المبیعات و 

 
 للمنتدىإعالن ) ۱۷-٦الشكل (

ــــــــــــر اعتمــــــــــــاداً  ــــــــــــامهم  أصــــــــــــبح المســــــــــــتهلكون أكث ــــــــــــد قی ــــــــــــى وســــــــــــائل التواصــــــــــــل االجتمــــــــــــاعي عن عل
عنـــــــــد اتخـــــــــاذهم لقـــــــــرار الشـــــــــراء، فقـــــــــد أظهـــــــــرت دراســـــــــة نشـــــــــرت عـــــــــام المعلومـــــــــات و بالبحـــــــــث عـــــــــن 
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۱۹٥ 
 

أن توصــــــــــــــیات األصــــــــــــــدقاء علــــــــــــــى مواقــــــــــــــع التواصــــــــــــــل االجتمــــــــــــــاعي لهــــــــــــــا أثــــــــــــــر أكثــــــــــــــر  ٢٠٠٨
بالمائـــــــــــــــة مـــــــــــــــن المتواصــــــــــــــلین عبـــــــــــــــر الشـــــــــــــــبكات  ٦٤، حیـــــــــــــــث وجـــــــــــــــدت الدراســــــــــــــة أن فاعلیــــــــــــــة 

ــــــــــارة صــــــــــف ــــــــــة یقومــــــــــون بزی ــــــــــع أصــــــــــدقائهم و االجتماعی ــــــــــى مواق مــــــــــا یشــــــــــیر  هــــــــــذاحات وجودهــــــــــا عل
 .إلى الدور المهم الذي تلعبه مواقع التواصل االجتماعي في تسریب األخبار

 :ولهذا یمكن اعتبار خدمات االنترنت على أنها
أداة بحــــــــــــث : لالســــــــــــتعالم عــــــــــــن  •

التطــــــــــــــورات أو المنتجــــــــــــــات الجدیــــــــــــــدة 
، أو المنافســـــــــــــــین الجـــــــــــــــدد، وٕاخبـــــــــــــــار 

 . العمالءآراء السوق و 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــدعم  • أداة اتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــال : ل

العمـــــــــــالء والمـــــــــــوردین التراســــــــــل بـــــــــــین 
 .اإللكتروني والموظفین بالبرید 

التجــــــــــــــارة : لــــــــــــــدعم  عــــــــــــــالن أداة لإل 
ــــــــــــــع  ــــــــــــــًا  وبی واجهــــــــــــــة  المحــــــــــــــل رقمی

علومـــــــــــــــات مالبضـــــــــــــــائع أو تســـــــــــــــلیم ال
بــــــــــر صــــــــــفحات الویــــــــــب فــــــــــي كــــــــــل ع

 ٢٤أنحـــــــــــــاء العـــــــــــــالم علـــــــــــــى مـــــــــــــدى 
ــــــــــــــــــى  .ســــــــــــــــــاعة وبــــــــــــــــــات النفــــــــــــــــــاذ إل

النترنـــــــــــــــــــــــــت یعنـــــــــــــــــــــــــي بالنســـــــــــــــــــــــــبة ا
ــــــــــــــــــــى  للمســــــــــــــــــــتخدمین الوصــــــــــــــــــــول إل

العنكبوتیـــــــــــــــــــــة صـــــــــــــــــــــفحة الشـــــــــــــــــــــبكة 
العالمیـــــــــــــــــــــــــة ، هـــــــــــــــــــــــــذه األخیـــــــــــــــــــــــــرة 

ــــــــــــــي نشــــــــــــــر  الشــــــــــــــركةتســــــــــــــتخدمها  ف
عـــــــــــن طریـــــــــــق التســـــــــــجیل إعالناتهـــــــــــا 

أي تقــــــــــــــــوم بفــــــــــــــــتح  إلیهــــــــــــــــاللنفــــــــــــــــاذ 
ـــــــــــــة مســـــــــــــاحات ـــــــــــــي مواقـــــــــــــع  إعالنی ف
ـــــــــــت ـــــــــــيالشـــــــــــكل و . االنترن یبـــــــــــین  اآلت

 :ذلك 
 

 
 لنمو االنترنتإعالن )  ۱۸-٦الشكل ( 
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۱۹٦ 
 

 باالنترنت :عالن مزایا اإل
صــــــــــــل االجتمــــــــــــاعي المنتشــــــــــــرة عبرهــــــــــــا هــــــــــــي بــــــــــــال شــــــــــــك الطریقــــــــــــة وســــــــــــائل التواإن اإلنترنــــــــــــت و 

ــــــــــــى التســــــــــــویق واإل ــــــــــــة تقــــــــــــول عــــــــــــالن األفضــــــــــــل للوصــــــــــــول إل ن إ: .فالحكمــــــــــــة التســــــــــــویقیة التقلیدی
ــــــــر ون الزبــــــــ ود یخبــــــــر عشــــــــر أشــــــــخاص، و لكــــــــن هــــــــذا المفهــــــــوم أصــــــــبح قــــــــدیمًا فبوجــــــــ يراضــــــــالغی

ـــــــــــــع التواصـــــــــــــل االجتمـــــــــــــاعي أصـــــــــــــبح ـــــــــــــین  مواق ـــــــــــــر عشـــــــــــــرة مالی ـــــــــــــك الوســـــــــــــیلة لیخب ـــــــــــــون یمل الزب
االنترنــــت الوســــیلة  فقــــد أصــــبح. (Mangold & Faulds, 2009, p. 359)شــــخص

مــــــــــــن إیصــــــــــــال  شــــــــــــركةتمكن الو حتــــــــــــى تــــــــــــ ،مــــــــــــن حیــــــــــــاة األشــــــــــــخاصأساســــــــــــي جــــــــــــزء األقـــــــــــوى و 
ــــــــــد  ارســــــــــالته ــــــــــي إدراج هــــــــــذا الوســــــــــیط الجدی ــــــــــر ف ــــــــــه مــــــــــن التفكی ــــــــــد ل ــــــــــى الجمهــــــــــور الهــــــــــدف الب إل

 ضمن خطته التسویقیة. 
 
عملیــــــــــــــــــــة اعد فــــــــــــــــــــي یســــــــــــــــــــ •

االتصــــــــــــــــــــــــــــــال بــــــــــــــــــــــــــــــالجمهور 
 .والعمالء

نشــــــــــــــــــــــــر المعلومــــــــــــــــــــــــات  •
عــــــــــــــــــــــــــــــــن المنتجــــــــــــــــــــــــــــــــات 

 .الشركة   وخدمات 
ــــــــد مــــــــن  • ــــــــى المزی التعــــــــرف عل

 الشــــــــــــــــــــــــــــــــركات   إعالنــــــــــــــــــــــــــــــــات
 .المنافسة

ــــــــــــــــــــــــــــى  • اإلطــــــــــــــــــــــــــــالع عل
تطـــــــــــــــــــــــــورات األبحـــــــــــــــــــــــــاث 
ـــــــــــــــــــــــــــدة المتعلقـــــــــــــــــــــــــــة  الجدی

 .عالن باإل
 

مواقــــــــــــع التواصــــــــــــل إع������������الن )  ۱۹-٦الش������������كل ( 
 االجتماعي

 عیوبه:
ـــــــــــت القتحـــــــــــام  كاتالشـــــــــــر اســـــــــــتخدام  • مـــــــــــن خـــــــــــالل  واقاألســـــــــــالمنافســـــــــــة لالنترن

 .جعل الخدمات االنترنت تنطلق بطرق غریبة وجدیدة
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۱۹۷ 
 

التقلیدیــــــــــــــــة للبریــــــــــــــــد والهــــــــــــــــاتف ووســــــــــــــــائل  األســــــــــــــــواق یهــــــــــــــــدد حالیــــــــــــــــًا  ابــــــــــــــــد •
  .االتصال في األعمال

واســـــــــــــعة االنتشـــــــــــــار كنشـــــــــــــر ال األســـــــــــــواققـــــــــــــد یهـــــــــــــدد فـــــــــــــي المســـــــــــــتقبل أنظمـــــــــــــة و  •
 .الجرائد والمجالت والكتب

 
فمــــــــــن النــــــــــادر أن  علىعلــــــــــى التســــــــــویق التفــــــــــا كبــــــــــراالنترنــــــــــت الوســــــــــیلة ذات التــــــــــأثیر األ عــــــــــدّ یُ  إذًا 

ــــــــــــو  ــــــــــــت تق ــــــــــــى االنترن ــــــــــــع لهــــــــــــا عل ــــــــــــالترویج لمنتجاتهــــــــــــا تجــــــــــــد شــــــــــــركة دون موق ــــــــــــه ب م مــــــــــــن خالل
ــــــــــــق تزویــــــــــــدخــــــــــــدماتها و و  ــــــــــــین بالمعلومــــــــــــات وبــــــــــــنفس الوقــــــــــــت  ذلــــــــــــك عــــــــــــن طری الزبــــــــــــائن المحتمل

 التفاعل معهم.تسلیتهم و 
عبــــــــــــــر عــــــــــــــالن وســــــــــــــیلة لإلفاإلنترنــــــــــــــت هــــــــــــــي 

علـــــــــــــى صـــــــــــــفحات شـــــــــــــركات إعـــــــــــــالن وضـــــــــــــع 
أخـــــــــــــرى أو عبـــــــــــــر الـــــــــــــدفع لمحركـــــــــــــات بحـــــــــــــث 

إعـــــــــــالن أجـــــــــــل  مثـــــــــــل جوجـــــــــــل أو یـــــــــــاهو مـــــــــــن
ــــــــــــــى الصــــــــــــــفحة أو مــــــــــــــن الظهــــــــــــــور أجــــــــــــــل  عل

ـــــــــــــرض (إعالن كـــــــــــــ ) كمـــــــــــــا أنهـــــــــــــا Bannerمعت
تـــــــــــرویج المبیعــــــــــــات حیــــــــــــث وســـــــــــیلة لتنشــــــــــــیط و 

ــــــــــــــى  ــــــــــــــى صــــــــــــــفحاتها عل تقــــــــــــــدم الشــــــــــــــركات عل
الشــــــــــــــــــــــبكة العنكبوتیــــــــــــــــــــــة محفــــــــــــــــــــــزات مثــــــــــــــــــــــل 

الســـــــــــــــحوبات و المســـــــــــــــابقات اون و  كوبونـــــــــــــــاتال
 الین.

 
 وســـــــــــــــــــــــائلإعالنـــــــــــــــــــــــات )  ٢٠-٦الشـــــــــــــــــــــــكل ( 

 نترنتاال
التســــــــــــویق المباشــــــــــــر حة أن تكــــــــــــون وســــــــــــیلة للبیــــــــــــع الشخصــــــــــــي والدعایــــــــــــة و كمــــــــــــا یمكــــــــــــن للصــــــــــــف

قــــــــــوم یالــــــــــدور األهــــــــــم الــــــــــذي  ر الصــــــــــفحة فهــــــــــوبــــــــــنفس الوقت.أمــــــــــا تجمیــــــــــع المعلومــــــــــات عــــــــــن زوا
بـــــــــــذلك یـــــــــــتم تعـــــــــــدیل وار زبـــــــــــائن محتملـــــــــــین و الـــــــــــز ذلـــــــــــك علـــــــــــى اعتبـــــــــــار هـــــــــــؤالء بـــــــــــه االنترنـــــــــــت و 

ردة  لمالئمــــــــــة حاجــــــــــاتهم، كمــــــــــا یمكــــــــــن مــــــــــن خــــــــــالل موقــــــــــع الشــــــــــركة معرفــــــــــة اإلعالنیــــــــــةالرســــــــــالة 
كمــــــــــا  تعــــــــــدیلها أو المتابعـــــــــة فیهــــــــــا. بالتـــــــــاليعلـــــــــى السیاســــــــــة التســـــــــویقیة للشــــــــــركة و  فعـــــــــل الزبــــــــــائن

 : اآلتي  هو مبین في الشكل 
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۱۹۸ 
 

 
 

 بكةالحیاة على الشإعالن  )٢١-٦الشكل ( 
 

  :عالنيخطوات القرار اإل -رابعا 
 

بـــــــــدءًا بجمـــــــــع المعلومـــــــــات، ثـــــــــم تحدیـــــــــد عـــــــــالن تعــــــــد المراحـــــــــل لتنفیـــــــــذ اتصـــــــــال تســـــــــویقي فعـــــــــال لإل
التنفیــــــــــذ التجریبــــــــــي باالتصــــــــــالیة، الرســــــــــالة إعــــــــــداد هــــــــــداف ووظــــــــــائف االتصــــــــــال التســــــــــویقي، ثــــــــــم أ

عـــــــــــدیلها وفـــــــــــق مـــــــــــا داء لتقیـــــــــــیم العملیـــــــــــة وتقیـــــــــــاس األ خیـــــــــــراً أالتنفیـــــــــــذ العملـــــــــــي، ثـــــــــــم و لالتصـــــــــــال، 
 ذلك : یبین اآلتيمستفیدین وغیر ذلك. والشكل المبیعات وعدد التحقق من حجم 
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 Five وتســـمى ال M اتخــاذ قـــرارات بشــأن خمســـة مجـــاالت تبــدأ بحـــرفعـــالن یتضــمن اإل إذًا 

Ms  وهــي المهمــة mission والرســالة message والمیــدیا media  والمــال money   
  .measurement والمقیاس

  :أول خطوة هي المهمة
 أم لتــذكیر persuade أم اإلقنــاع inform د بالمعرفــةوّ تــز إلــى الَ  عالنــاتهــدف حملــة اإلهــل ت

remind  العمالء المستهدفین؟ 
 أم الرغبـــة  interest أم االهتمـــام  awareness لخلـــق الـــوعي عالنـــات هـــل صـــممت اإل

desire   أم الفعل action   ؟ 

 

 اإلعالنیة    للمواقع إعالن )  ۲۳-٦الشكل (

 خطوة الرسالة : ثاني

ـــــــــــى الرســـــــــــالة تصـــــــــــاغ  ـــــــــــقوتحـــــــــــدد بـــــــــــالقرارات األول الســـــــــــوق المســـــــــــتهدف المرغـــــــــــوب وعـــــــــــرض  وف
 الخاصـــــة باســـــم العالمـــــة التجاریـــــة. والتحـــــدي هنـــــا هـــــو أن  value proposition القیمـــــة

ــــــــــة اإلعــــــــــالن. ویكــــــــــون  بنــــــــــاًء علیــــــــــهتقــــــــــدم عرضــــــــــًا مبتكــــــــــرًا للقیمــــــــــة، و  یــــــــــتم اختبــــــــــار مهــــــــــارة وكال
ــــــــم تجــــــــد الشــــــــركة أيّ  ذاإ، هــــــــدرًا بالغــــــــًا عــــــــالن اإل ــــــــهر خــــــــشــــــــيء آ ل ــــــــتكلمأو  للتحــــــــدث ب ــــــــة  ال بطریق

 .سیئة
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۲۰۰ 
 

 

 عبر كوكلإعالن )  ۲٤-٦الشكل (

 ثالث خطوة المیدیا :
یتفاعـــــــــــل قـــــــــــرار تصـــــــــــمیم الرســـــــــــالة مـــــــــــع قـــــــــــرار المیـــــــــــدیا. وبـــــــــــالرغم مـــــــــــن أن الرســـــــــــالة المتماســـــــــــكة 

ذلــــــــــك یختلــــــــــف  أن تنفیـــــــــذ ( المیــــــــــدیا) إالّ  اإلعــــــــــالمیحـــــــــب أن یــــــــــتم توصـــــــــیلها عبــــــــــر كــــــــــل وســـــــــائل 
عـــــــــــــة والتلیفزیـــــــــــــون ذاالصـــــــــــــحف والمجـــــــــــــالت واإلبســـــــــــــواء كانـــــــــــــت  medium بـــــــــــــاختالف الوســـــــــــــیلة

المیـــــــــــــــدیا الحدیثـــــــــــــــة كالبریــــــــــــــــد  حیـــــــــــــــثوالبریـــــــــــــــد المباشـــــــــــــــر أو الهــــــــــــــــاتف.  عالنـــــــــــــــاتولوحـــــــــــــــة اإل
 .مبتكرة ومختلفةأسالیب والفاكسات واإلنترنت سیتطلب كل منها  اإللكتروني

 

 نیةوسائل الكترو إعالن )  ۲٥-٦الشكل (

 رابع خطوة النفقات :

  إذابعنایــــــــــــــة. و المالیــــــــــــــة یجــــــــــــــب علــــــــــــــى الشــــــــــــــركات اتخــــــــــــــاذ القــــــــــــــرارات الخاصــــــــــــــة بالمصــــــــــــــروفات 
ا تصــــــــــرف أكثــــــــــر مــــــــــن الــــــــــالزم، طالمــــــــــا أن ، فإنهــــــــــا ربّمــــــــــعالنــــــــــات قلــــــــــیًال جــــــــــدًا علــــــــــى اإل نــــــــــاأنفق
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 عالنــــــــــــات وتلجـــــــــــأ الشــــــــــــركات إلـــــــــــى الصــــــــــــرف علـــــــــــى اإل ،ال تجــــــــــــذب انتباهـــــــــــًا كبیــــــــــــراً عالنـــــــــــات اإل
، أو المالیـــــــــــة علـــــــــــى قـــــــــــدرتهم  بنــــــــــاءً  عالنـــــــــــاتف مثــــــــــل وضـــــــــــع میزانیـــــــــــة اإلر الصـــــــــــوفــــــــــق قواعـــــــــــد 

كنســـــــــــبة مئویـــــــــــة مـــــــــــن المبیعـــــــــــات الســـــــــــابقة أو المتوقعـــــــــــة، أو كنســـــــــــبة مئویـــــــــــة تعتمـــــــــــد علـــــــــــى مـــــــــــا 
هـــــــــــي وضـــــــــــع میزانیـــــــــــة فعالیـــــــــــة . ولكـــــــــــن أكثـــــــــــر الطـــــــــــرق عالنـــــــــــات یصـــــــــــرفه منافســـــــــــوها علـــــــــــى اإل

ـــــــــى  عالنـــــــــاتاإل ـــــــــا تقـــــــــرر الشـــــــــرك األهـــــــــداف أســـــــــاس عل ـــــــــد والمهمـــــــــات. هن ة كـــــــــم مـــــــــن النـــــــــاس تری
"  مـــــــــن" التـــــــــردد" ( التكراریـــــــــة) وبـــــــــأيّ  قـــــــــدرٍ  هـــــــــم فـــــــــي الســـــــــوق المســـــــــتهدف وبـــــــــأيّ إلـــــــــى أن تصـــــــــل 

ـــــــــــدیا ـــــــــــر" جـــــــــــودة المی ـــــــــــدها ســـــــــــیكون األمـــــــــــر ســـــــــــهالً . أث ـــــــــــي یمكـــــــــــن أن  عن ـــــــــــة الت لحســـــــــــاب المیزانی
 .impact واألثرfrequency والتردد reach لبلوغلصل ت

 

 تكلفة خدمات عالنإ)  ۲٦-٦الشكل (

 طوة المقیاس :خامس خ

بقیـــــــــــاس زیـــــــــــادة محالتهـــــــــــا مـــــــــــرة ثانیـــــــــــة بواســـــــــــطة العمـــــــــــالء  ىإن العدیـــــــــــد مـــــــــــن الشـــــــــــركات ترضـــــــــــ
وبالتحدیـــــــد قیـــــــاس   persuasion بینمـــــــا یجـــــــب أن یقیســـــــوا نتـــــــائج اإلغـــــــراء، وتقـــــــدیرهم 

ـــــــــــة  عـــــــــــنكمیـــــــــــة الزیـــــــــــادة فـــــــــــي تفضـــــــــــیل اســـــــــــم العالمـــــــــــة التجاریـــــــــــة النـــــــــــاتج  التعـــــــــــرض إلـــــــــــى حمل
علــــــــــــــــى زیــــــــــــــــادة  -عالنـــــــــــــــات اإل –بع هـــــــــــــــو أثــــــــــــــــر . إن أفضــــــــــــــــل مقیـــــــــــــــاس بــــــــــــــــالطعالنـــــــــــــــات اإل

 .المبیعات

 
 للعمالءإعالن ) صورة  ۲۷-٦الشكل (
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 اإلعالنیة    الفصل السابع :  جدولة  الحملة  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

     :اإلعالنیةالجدولة  : معاییر أوالً 
 المعاییر الجغرافیة •

 المعاییر المتعلقة بالموسمیة •

المعاییر المتعلقة بتوزیع  •
حمالت على الوسائل ال

 اإلعالنیة    

المعاییر المرتبطة بتوزیع  •
على مدار فترة  عالنات اإل

 زمنیة

في الوسائل عالن ثانیًا : أنواع اإل
 اإلعالنیة    

 
 

 
 

 
 
 
 
 

ــــــى عشــــــرین  ــــــف الشــــــركة أربعــــــة أضــــــعاف إل ــــــى عمــــــالء جــــــدد یكل " الحصــــــول عل
حســـــــب نـــــــوع الصـــــــناعة ) لعمالء القـــــــدامى ( مـــــــن االحتفـــــــاظ بـــــــاضـــــــعفًا أكثـــــــر 

 ."فلیس في إمكانك أن تطیق خسارة العمالء 

 إلكسندر ھایم
Marketing for dummies  ۱۳۸ص  
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۲۰۳ 
 

 اإلعالنیة    الفصل السابع :  جدولة  الحملة  
 
 
 

یطلـــــــــــــــق علـــــــــــــــى هـــــــــــــــذه الخطـــــــــــــــوة جدولـــــــــــــــة 
ـــــــــــة  ألنهـــــــــــا تتضـــــــــــمن مجموعـــــــــــة مـــــــــــن الحمل
العوامــــــــــــــــل و المعــــــــــــــــاییر التــــــــــــــــي د و األبعــــــــــــــــا

 ها .أساسیجب أن تتم على 
 
 

 
 للتفاهمإعالن صورة )  ١-٧ الشكل (

 
 : ترتبط الجدولة بمجموعة متغیرات مثل 

قـــــــــــــدر مـــــــــــــن التغطیـــــــــــــة للمســــــــــــــتهلكین  أكبـــــــــــــرالرغبـــــــــــــة فـــــــــــــي تمكـــــــــــــین أو تحقیـــــــــــــق  )١
 المرتقبین .

 تغطیة ممكنة للمستهلكین . أكبرأحداث ضرورة  )٢
 لتأثیر بشكل متواصل .ضرورة استمرار حدوث ا )٣

    :اإلعالنیة الجدولة  معاییرأوًال :
  أهــــــــــم المعــــــــــاییر التـــــــــــي یضــــــــــعها القــــــــــائم باالتصـــــــــــال أو تخطــــــــــیط الحمــــــــــالت فـــــــــــي

 اعتباره عند الجدولة:
قـــــــــة و حجــــــــــم هـــــــــي تـــــــــرتبط بحجــــــــــم المبیعـــــــــات فـــــــــي كـــــــــل منطالمعـــــــــاییر الجغرافیـــــــــة : و  -١

 التسویقیة . للسوق واألهداف الجهد اإلعالني المطلوب لكل منطقة وفقاً 
ـــــــــــــــة حســـــــــــــــبالمعـــــــــــــــاییر المتعلقـــــــــــــــة بالموســـــــــــــــمیة :  -٢ ـــــــــــــــا جدولـــــــــــــــة الحمل  المقصـــــــــــــــود هن

فــــــــــي أوقــــــــــات عــــــــــالن یحتــــــــــاج إلــــــــــى تكثیــــــــــف اإلالموســــــــــمیة فــــــــــي البیــــــــــع أو الطلــــــــــب ، و 
 زمنیة معینة .

ـــــــــــــــى الوُســـــــــــــــ -٣ : وهـــــــــــــــي  اإلعالنیـــــــــــــــةائل المعـــــــــــــــاییر المتعلقـــــــــــــــة بتوزیـــــــــــــــع الحمـــــــــــــــالت عل
ـــــــــــــل ـــــــــــــ :المعـــــــــــــاییر المرتبطـــــــــــــة بخصـــــــــــــائص الوســـــــــــــائل مث ـــــــــــــار ن وع معـــــــــــــین مـــــــــــــن اختی

اختیــــــــــار دام مجموعــــــــــة وســــــــــائل مكملــــــــــة لبعضــــــــــها و اســــــــــتخطــــــــــول الحملــــــــــة و كالوســــــــــائل 
 مجموعة متنوعة من الوسائل .

ـــــــــى مـــــــــدار فتـــــــــرة زمنیـــــــــة و عالنـــــــــات المعـــــــــاییر المرتبطـــــــــة بتوزیـــــــــع اإل -٤ مجموعـــــــــة  فـــــــــقعل
 من البدائل: 
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 من العام .واحدة في فترة عالن جدولة مركزة : یركز اإل •
فــــــــــي كــــــــــل الوســــــــــائل طیلــــــــــة الفتــــــــــرة مــــــــــع عــــــــــالن إلجدولــــــــــة مســــــــــتمرة : یــــــــــتم بــــــــــث ا •

 التركیز على بعض الوسائل كل فترة .
ــــــــــع اإل • ــــــــــتم توزی ــــــــــة متقطعــــــــــة : و ی ــــــــــات جدول ــــــــــى الوســــــــــائل و لكــــــــــن یوجــــــــــد  عالن عل

 فیها . عالنات أوقات تتوقف اإل
فـــــــــي كــــــــل الوســـــــــائل ( نفـــــــــس عــــــــالن جدولــــــــة متســـــــــاویة:  التــــــــوازن والثبـــــــــات بـــــــــین اإل •

 الحجم و الوقت ).
 دة و التزاید التدریجي.البدایة المحدو  •
 البدایة القویة و التناقص التدریجي. •

ووقتــــــــــــــه و مكانــــــــــــــه : و یــــــــــــــتم بمقتضــــــــــــــاه عــــــــــــــالن المعــــــــــــــاییر المتعلقــــــــــــــة بمســــــــــــــاحة اإل -٥
التلفزیـــــــــــــــــوني  أواإلذاعـــــــــــــــــي  عـــــــــــــــــالنتحدیـــــــــــــــــد المســـــــــــــــــاحات المالئمـــــــــــــــــة و طـــــــــــــــــول اإل

 .عالن موقع اإلحجام الالفتات واللوحات و أو 
ــــــــــرتبط هــــــــــذه المعــــــــــاییر ب ــــــــــي ة األفكــــــــــار الســــــــــابقت هــــــــــي أفكــــــــــار تنفیذیــــــــــة للفــــــــــت االنتبــــــــــاه إال أن الت

ـــــــــل  هفكـــــــــار قـــــــــد تكـــــــــون فـــــــــي شـــــــــكل التصـــــــــمیم نفســـــــــاأل ـــــــــدة مث ـــــــــل بفكـــــــــرة جدی ـــــــــذي یخاطـــــــــب العق ال
 : )٢-٧الشكل (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 لفت االنتباهإعالن )  ٢-٧الشكل (
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۲۰٥ 
 

ســـــــــتراتیجیة التـــــــــي یتبعهـــــــــا فـــــــــي الجدولـــــــــة قـــــــــرر القـــــــــائم بـــــــــالتخطیط اإلعالنـــــــــي االبعـــــــــد كـــــــــل ذلـــــــــك ی
 ( عناصر الجدولة ): التالیةالعناصر ثم یحدد 

عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالن أحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام اإل )١
 مساحتها و أوقاتها .و 
 اإلعالنیــــــــــــــــــــــــــــــــــة    الوســــــــــــــــــــــــــــــــــائل  )٢

ـــــــــــي  ـــــــــــي یســـــــــــتخدمها ف ـــــــــــة الت الفرعی
 فترة الحملة .

األیـــــــــــــــــام التـــــــــــــــــي ستنشــــــــــــــــــر أو  )٣
ــــــــــــــــــــــــذاع فیهــــــــــــــــــــــــا  تعــــــــــــــــــــــــرض أو ت

 . عالنات اإل
عــــــــــــــــــــــــدد مــــــــــــــــــــــــرات النشــــــــــــــــــــــــر  )٤
 العرض .و 
 
 

 

رســــــــــــــال البیانــــــــــــــات عبــــــــــــــر لإلإعــــــــــــــالن ) ٣-٧الشــــــــــــــكل (
 نتاالنتر 

 اإلعالنیة     تتوقیت الحمال : 

عملیـــــــــــة اختیـــــــــــار التوقیـــــــــــت المالئـــــــــــم للقیـــــــــــام  عـــــــــــدّ تُ 
 بالحملـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

ـــــــــة ـــــــــي علـــــــــى إدارة  اإلعالنی ـــــــــرارات الت مـــــــــن أهـــــــــم الق
 اتخاذهـــــــــــــــــــــــــــا ، حیـــــــــــــــــــــــــــث یـــــــــــــــــــــــــــؤثر عـــــــــــــــــــــــــــالن اإل

اتخــــــــــاذ الوقــــــــــت المناســــــــــب علــــــــــى نجــــــــــاح أو فشــــــــــل 
 الحملــــــــــــــــــة ، ویواجــــــــــــــــــه متخــــــــــــــــــذ القــــــــــــــــــرار بشــــــــــــــــــأن 
توقیـــــــــــــــــت الحملـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى وجـــــــــــــــــه الخصـــــــــــــــــوص 

 تي الجدولـــــــــــــة الكلیـــــــــــــة والجدولـــــــــــــة الجزئیـــــــــــــة مشـــــــــــــكل
 :لتوقیت الحملة 

)https://soundeals.com/community( 
 

الســـــــــــــــباق إعـــــــــــــــالن ) ٤-٧الشـــــــــــــــكل (
 مع الوقت 
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۲۰٦ 
 

 : مشكلة الجدولة الكلیة  -١
 

ــــــــة مواقیــــــــت عــــــــرض اإل ــــــــرار بشــــــــأن جدول ــــــــي اتخــــــــاذ الق فیمــــــــا یتعلــــــــق بفصــــــــول  عالنــــــــات تعن
كانـــــــــــــت منتجـــــــــــــات الشـــــــــــــركة لهـــــــــــــا إذا  اً الســـــــــــــنة أو اتجاهاتالـــــــــــــدورة التجاریـــــــــــــة ، وخصوصـــــــــــــ

ــــــــــة مــــــــــن ا ــــــــــي فصـــــــــــول أو أشــــــــــهر معین ــــــــــاذ ف ــــــــــوعخاصــــــــــیة النف ــــــــــا یمكــــــــــن أن تن  لســــــــــنة ، وهن
ـــــــــــــنم اإلعالنیـــــــــــــةمصـــــــــــــروفاتها  الشـــــــــــــركة  مخالفـــــــــــــة، أو ط الموســـــــــــــمي للمبیعـــــــــــــات التبـــــــــــــاع ال

 .تبقى ثابتة خالل السنة النمط الموسمي ، أو 
 شـــــــــــــــــــــــركات المشــــــــــــــــــــــــروبات  إحـــــــــــــــــــــــدىفقـــــــــــــــــــــــد قامـــــــــــــــــــــــت  :ومثـــــــــــــــــــــــال  ذلـــــــــــــــــــــــك أكبـــــــــــــــــــــــر 

ــــــــــى اإل ــــــــــادة إنفاقهــــــــــا عل ــــــــــة بزی ــــــــــي ال تســــــــــتهلك فیهــــــــــا هــــــــــذه عــــــــــالن الغازی  فــــــــــي الفصــــــــــول الت
 وكانـــــــــــــت النتیجـــــــــــــة أن زادت مبیعاتهـــــــــــــا المنتجـــــــــــــات بشـــــــــــــكل كبیـــــــــــــر ( الشـــــــــــــتاء والخریـــــــــــــف )

فــــــــــي تلــــــــــك الفصــــــــــول ولــــــــــم یــــــــــؤثر ذلــــــــــك علــــــــــى االســــــــــتهالك الموســــــــــمي ( الصــــــــــیف ) لهــــــــــذا 
 :یوضح ذلك  اآلتيلمشروب في الحافالت عالن واإل .المنتج 

 

 
 اشرب واستمتعإعالن  ) ٥-٧الشكل (

 تركــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز علــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى : مشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكلة الجدولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الجزئیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  -٢
 خــــــــــالل فتــــــــــرة زمنیــــــــــة قصــــــــــیرة قــــــــــد تكــــــــــون عــــــــــالن اتخــــــــــاذ القــــــــــرار بتوزیــــــــــع عــــــــــرض ونفقــــــــــات اإل
ــــــــومأســــــــبوع أو شــــــــهر ، أو حتــــــــى خــــــــالل فتــــــــرات  ــــــــك لتحقیــــــــق حــــــــد االو  الی ــــــــر، وذل ــــــــى أكب  أثــــــــر عل

 .المشاهدة والمبیعات 
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۲۰۷ 
 

ـــــــال ـــــــة :  ١مث ـــــــاجر تجزئ ـــــــد اإلت عـــــــن عـــــــالن یری
تنـــــــــــــــــــــــــزیالت بیــــــــــــــــــــــــع معــــــــــــــــــــــــدات ریاضــــــــــــــــــــــــیة 

أن أفـــــــــــــــــــراد  یعـــــــــــــــــــّرفمتخصصـــــــــــــــــــة ، وهـــــــــــــــــــو 
ــــــــــــط مهتمــــــــــــین بهــــــــــــذه المعــــــــــــدات  محــــــــــــدودین فق
وهــــــــــــــــو یعتقــــــــــــــــد أن المشــــــــــــــــترین المســــــــــــــــتهدفین 

ــــــــــى ســــــــــماع الرســــــــــالة ــــــــــاجون إل فقط مــــــــــرة أو یحت
ــــــــیس  مــــــــرتین وهدفــــــــه هــــــــو تعظــــــــیم الوصــــــــول ول
 التكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرار ، وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرر تركیــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــز 

مســـــــتو الرســـــــائل فـــــــي أیـــــــام البیـــــــع علـــــــى معـــــــدل 
ـــــــــــــــــكو  ـــــــــــــــــت خـــــــــــــــــالل  ذل ـــــــــــــــــع الوق ـــــــــــــــــوم  بتنوی الی

ــــــــــــب نفــــــــــــس الجمــــــــــــاهیر ، فإنــــــــــــه ســــــــــــوف  لیتجن
 اآلتـــــــــــي  یختـــــــــــار الطریقـــــــــــة المركـــــــــــزة . والشـــــــــــكل 

 ریاضي .إعالن یوضح 
ــــــــــال  ع كــــــــــاتم صــــــــــوت مصــــــــــّنع ومــــــــــوزّ : ٢مث

 للســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیارات 
 یریــــــــــــــد أن یبقــــــــــــــي اســــــــــــــمه أمــــــــــــــام الجمهــــــــــــــور
ولكنـــــــــه ال یریـــــــــد أن یكــــــــــون إعالنـــــــــه مســــــــــتمر 
 بشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكل

عــــــــــــالن دام اإلكبیــــــــــــر ، وقــــــــــــد اختــــــــــــار اســــــــــــتخ
أن  یعــــــــّرفالمتقطــــــــع وأكثــــــــر مــــــــن ذلــــــــك فهــــــــو 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام   أی
ـــــــــــــذلك فهـــــــــــــو  ـــــــــــــر مشـــــــــــــاهدة ، ول العطـــــــــــــل أكث
یقـــــــوم بإرســـــــال عـــــــدد قلیـــــــل مـــــــن الرســـــــائل فـــــــي 
 وســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط 

ــــــــام العطــــــــل ، أكبــــــــر األســــــــبوع وعــــــــدد  لــــــــذا  أی
.والشـــــــــــكل ســـــــــــوف یختـــــــــــار الطریقـــــــــــة المتقطعة

لكـــــــــــــاتم صـــــــــــــوت إعـــــــــــــالن یوضـــــــــــــح  ) ٧-٧(
 . للسیارات

 

 
 یاضير إعالن )  ٦-٧الشكل (

 

 

 

 
 لكــــــــــــــاتم صــــــــــــــوتإعــــــــــــــالن )  ٧-٧شــــــــــــــكل (ال

 للسیارات
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ــــــــــنّ  ــــــــــر إن ال ــــــــــة أو الجزئیــــــــــة یعتمــــــــــد علــــــــــى  فاعلیــــــــــة مط األكث ــــــــــث الجدولــــــــــة الكلی  ســــــــــواء مــــــــــن حی
ــــــــــــــــــق بطبیعــــــــــــــــــة المنــــــــــــــــــتج ، العمــــــــــــــــــالء المســــــــــــــــــتهدفین ، قنــــــــــــــــــوات لماأهــــــــــــــــــداف االتصــــــــــــــــــال   تعل

  إلعالنیــــــــــــــة    االتوزیــــــــــــــع ، والعوامــــــــــــــل التســــــــــــــویقیة األخــــــــــــــرى ، كمــــــــــــــا أن نمــــــــــــــط توقیــــــــــــــت الحملــــــــــــــة 
 :یة مهمة هي أساسالناجح یأخذ بعین االعتبار ثالث عوامل 

 
 معـــــــــدل دوران المشـــــــــترین : وهـــــــــو یعبـــــــــر عـــــــــن معـــــــــدل دخـــــــــول مشـــــــــترین جـــــــــدد إلـــــــــى الســـــــــوق  -١

 .مستمر عالن كلما كان هناك حاجة إل اً ما كان هذا العدد مرتفعوكلّ 
 

 
 لشراءالحث المستهلكین على إعالن  )٨-٧الشكل (

المشتري بشراء المنتج  وكلما  ار الشراء : یمثل عدد المرات خالل الفترة الزمنیة التي یقوم فیهاتكر  -٢
 .مستمر عالن كان معدل تكرار الشراء مرتفع كلما كان هناك حاجة إل

 

 
 جذاب للمشترینإعالن  ) ٩-٧الشكل (
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 حاجة أیضًا إلعالنٍ تفاعه یخلق المعدل نسیان المشتري للماركة ، وار  إنمعدل النسیان :  -٣
 . مستمر

 
 life عن الحیاةإعالن )  ١٠-٧الشكل (

  للمنتجات الجدیدة  اإلعالنیةقرارات توقیت الحملة: 

 

فـــــــــــي حالــــــــــــة قیــــــــــــام الشــــــــــــركة بتقــــــــــــدیم 
ــــــــى  ةمنــــــــتج جدیــــــــد أو خدمــــــــة جدیــــــــد إل

الســــــــــوق فــــــــــإن علـــــــــــى متخــــــــــذ القـــــــــــرار 
ـــــــــــــــــــــــار األ األربعـــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــالیب اختی

    :التالیة

 

إعـــــــــــــالن م صـــــــــــــورة تصـــــــــــــمی ) ١١-٧الشـــــــــــــكل (
 لساعة

ـــــــــــة التعرضـــــــــــات لإل: االســـــــــــتمراریة ) ١ ـــــــــــتم تحقیقهـــــــــــا مـــــــــــن خـــــــــــالل جدول ـــــــــــرة عـــــــــــالن ی خـــــــــــالل فت
ـــــــــــة ، ولكـــــــــــن  ـــــــــــة معین ـــــــــــة زمنی ـــــــــــي المبیعـــــــــــات واعـــــــــــالن لإلالتكـــــــــــالیف  العالی ـــــــــــات الموســـــــــــمیة ف لتقلب

المســــــــــتمر عــــــــــالن المســــــــــتمر ، وبشــــــــــكل عــــــــــام فــــــــــإن المعلنــــــــــین یســــــــــتخدمون اإلعــــــــــالن تشــــــــــجع اإلال
 .التي تشترى بشكل مستمر توسیع السوق والوحدات ل
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 دخان إعالنات ) ۱۲-۷الشكل (

خـــــــــالل فتـــــــــرة زمنیـــــــــة محـــــــــددة ، وهـــــــــذا عـــــــــالن هـــــــــو إنفـــــــــاق جمیـــــــــع مخصصـــــــــات اإل: التركیـــــــــز  )٢
 .في حالة المنتجات للسلع الموسمیة  اً یكون جید

 

 مشروب كوكا كوال وسینالكوإعالن ) ۱۳-۷الشكل ( 

ــــــــــإعــــــــــالن یتبعهــــــــــا فتــــــــــرة بــــــــــدون  مّ لــــــــــبعض الوقــــــــــت ثُــــــــــعــــــــــالن هــــــــــو اإل: الطیــــــــــران )٣  مّ ، ومــــــــــن َث
، وهـــــــــــذا یســـــــــــتخدم عنــــــــــــدما تكـــــــــــون مصـــــــــــادر التمویــــــــــــل عالنـــــــــــاتیتبعهـــــــــــا ســـــــــــرب آخـــــــــــر مــــــــــــن اإل

 .محددة ، ودورة الشراء نسبیًا غیر متكررة أو في حالة المنتجات الموسمیة 
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 والماء اءبالكهر  تقنینإعالنات )  ۱٤-۷الشكل (

ـــــــــــى إعـــــــــــالن هـــــــــــو : النبضـــــــــــات ) ٤ زة بشـــــــــــكل وأوزان منخفضـــــــــــة ، معـــــــــــزّ  اتمســـــــــــتوىمســـــــــــتمر عل
ــــــــــى شــــــــــكل نبضــــــــــات  ــــــــــف ، أي عل یتخللهــــــــــا  حیــــــــــث اإلنســــــــــاندوري بموجــــــــــات مــــــــــن النشــــــــــاط المكث

ــــــــــى قــــــــــوة اإل ــــــــــل ، والنبضــــــــــات تعتمــــــــــد عل عــــــــــالن موجــــــــــات مــــــــــن النشــــــــــاط عنــــــــــد التعــــــــــرض ألي خل
تســــــــــــویة بینهــــــــــــا، والــــــــــــذین یفضــــــــــــلون أســــــــــــلوب  والطیــــــــــــران لخلــــــــــــق اســــــــــــتراتیجیة جدولــــــــــــة المســــــــــــتمر

ـــــــــأن النبضـــــــــ ـــــــــتعلمات یشـــــــــعرون ب ـــــــــر شـــــــــمولیة ، كمـــــــــا أن الرســـــــــالة بشـــــــــكل الجمهـــــــــور ســـــــــوف ی  أكث
 .یمكن أن یوفر النقود عالن هذا النوع من اإل

ـــــــك  ومثـــــــال ـــــــت ذل ـــــــه شـــــــركة كولجی ـــــــة مـــــــا قامـــــــت ب ـــــــة إعالنی ـــــــین فـــــــي الشـــــــكل بحمل كمـــــــا هـــــــو مب
 )۷-۱٥ ( : 
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 نانسلأل شركة كولجیت عالنإ)  ۱٥-۷الشكل ( 

 ) أصابع .6في الصورة األولى : المرأة لدیھا (       ) أصابع 6(
 الیناسب وجوده على كتف الرجل. المرأةید :  ثانیةفي الصورة ال      
 إذن الرجل مقطوعة أو مخفیة.: ثالثةالصورة ال في      

 كولجیت ترید أن تقول :
 إن أكثر شيء یجذب االنتباه ھو األسنان ولیس أي شيء آخر ... 

 إعالنیة مبدعة
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۲۱۳ 
 

ــــــــكیقــــــــول  ــــــــث رودی ــــــــون ، المــــــــدیر اإلبــــــــداعي فــــــــي شــــــــهی ــــــــل میث  Campbell -ركة (كامب
Mithunالتـــــــــــي تـــــــــــروي قصـــــــــــة مـــــــــــا، تبقـــــــــــى فـــــــــــي ذاكـــــــــــرة األشـــــــــــخاص لفتـــــــــــرة  عالنـــــــــــات ): "إن اإل

 أطول، كما من شأنها أن تجذب االنتباه بصورة أفضل".

یعتقـــــــــد أن علـــــــــى جمیــــــــــع العالمـــــــــات التجاریــــــــــة 
ـــــــــــــــــــى األوتـــــــــــــــــــار  الناجحـــــــــــــــــــة أن تضـــــــــــــــــــرب عل

وجـــــــــــود  عـــــــــــدمالعاطفیــــــــــة لـــــــــــدى المســــــــــتهلكین، ف
قبــــــــــل األفــــــــــراد ال یمكــــــــــن ألي  تقبــــــــــل مــــــــــا مــــــــــن

شـــــــــــــــــــــــركة أن تــــــــــــــــــــــــروج لمنتجاتهــــــــــــــــــــــــا فــــــــــــــــــــــــي 
یبــــــــــــــین أغلــــــــــــــى  ) ١٦-٧(والشــــــــــــــكل.األســــــــــــــواق

 . ٢٠١٩الماركات العالمیة للمطاعم 

 

 

 

أغلــــــــــــــى الماركــــــــــــــات ) قیمــــــــــــــة  ١٦-٧الشــــــــــــــكل (
 . ٢٠١٩العالمیة للمطاعم 

ـــــــللشـــــــركة ( عـــــــالن ولنأخـــــــذ اإل ـــــــور آنـــــــد غامب ) علـــــــى Procter & Gamble-بروكت
ـــــــال ـــــــ :ســـــــبیل المث ـــــــون ( أفضـــــــل عمـــــــلعالن اإلف ) یصـــــــور األمهـــــــات وهـــــــن Best job -المعن

 یـــــــــة فـــــــــي تربیـــــــــة أبنـــــــــائهن مـــــــــن الریاضـــــــــیین، وقـــــــــد تـــــــــم إطالقـــــــــه ترویجـــــــــاً الیـــــــــوم یـــــــــؤدین مهـــــــــامهن 
ـــــــــــاج هـــــــــــذا اإل ـــــــــــام بتصـــــــــــمیم وٕانت ـــــــــــاد. وقـــــــــــد ق ـــــــــــة الشـــــــــــركة لألولمبی ـــــــــــدن عـــــــــــالن لرعای مؤسســـــــــــة (وی

مــــــــن إخــــــــراج هــــــــا والیــــــــة أورغــــــــون وكــــــــان ) ومقرّ Wieden & Kennedy -وكینیــــــــدي 
 اإلعالمیــــــــــةعبــــــــــر العدیــــــــــد مــــــــــن القنــــــــــوات عــــــــــالن س. وقــــــــــد تــــــــــم بــــــــــث هــــــــــذا اإلیلاخانــــــــــدرو غنــــــــــز یلا

 عالنــــــــــات بجــــــــــائزة إیمــــــــــي ألفضــــــــــل اإل . وقــــــــــد فــــــــــاز مــــــــــؤخراً كالتلفــــــــــاز والجرائــــــــــد واالنترنــــــــــت أیضــــــــــاً 
 التي تعرض في فترات الذروة التجاریة. 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 
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، الــــــــــــــرئیس جیـــــــــــــز فرامبتـــــــــــــون :یقـــــــــــــول
 -لمیــــــــــــةانتربرانــــــــــــد العا(التنفیــــــــــــذي لشــــــــــــركة 

Interbrand) ـــــــــــد قامـــــــــــت بروكتـــــــــــور ):"لق
ــــــــــل ــــــــــد غامب ــــــــــر آن ــــــــــى وت ) بالضــــــــــرب عل

ـــــــــل هـــــــــذا  ـــــــــدیمها لمث عـــــــــاطفي وحســـــــــاس بتق
 اإلعالنیـــــــــــــــة    اإلعـــــــــــــــالن. فهـــــــــــــــذه الحملـــــــــــــــة 

ال تخاطـــــــــــــــب فئـــــــــــــــة األمهـــــــــــــــات وحـــــــــــــــدهن 
لكنهــــــــــــــــا تصــــــــــــــــور اللحظــــــــــــــــات الصــــــــــــــــغیرة 
والتفاصـــــــــیل الحمیمـــــــــة مـــــــــن حیـــــــــاة كـــــــــل أم 

یســــــــــــعى ألن یكــــــــــــون مــــــــــــن  تربــــــــــــي طفــــــــــــالً 
 اد. ریاضي األولمبی

ــــــــط النجــــــــاح فیمــــــــا  ــــــــق الشــــــــركة فق ــــــــم تحق ول
ـــــــــــــق بتصـــــــــــــویر أمهـــــــــــــات الریاضـــــــــــــیین  یتعل
بــــــــــل المســــــــــت قلــــــــــوب األمهــــــــــات وغیــــــــــرهم 

 من المستهلكین في كل مكان".

: "لقـــــــــــــــــــد ویضـــــــــــــــــــیف فرامبتـــــــــــــــــــون قـــــــــــــــــــائالً 
ســـــــــــــاعدت هـــــــــــــذه الحملـــــــــــــة فـــــــــــــي إضـــــــــــــفاء 

ـــــــــــبعض مـــــــــــن  ـــــــــــى حـــــــــــدث اإلنســـــــــــانال یة عل
ــــــــــــــر ومــــــــــــــربح كاأللعــــــــــــــاب االولمبیــــــــــــــة.  كبی

ـــــــــــد  ـــــــــــور آن ـــــــــــت (بروكت ـــــــــــد عمل ـــــــــــل) وق جامب
علـــــــــــى تعزیـــــــــــز صـــــــــــورتها كشـــــــــــركة تـــــــــــوفر 
الراحـــــــــــــــة والعافیـــــــــــــــة والوســـــــــــــــائل الالزمـــــــــــــــة 

ــــــــــــــــــــــــــــزل الزدهــــــــــــــــــــــــــــار ونجــــــــــــــــــــــــــــاح أي . من
هــــــــــــو عــــــــــــالن وباختصــــــــــــار فــــــــــــإن هــــــــــــذا اإل

بمثابــــــــــــــــــة الحمــــــــــــــــــض النــــــــــــــــــووي لرســــــــــــــــــالة 
 الشركة األصلیة".

 

 P&Gلشركة  اإلعالنیة ) الحملة ۱۷-۷الشكل  ( 

http://www.theshelbyreport.com/2014/01/07/pg-
debuts-followup-to-best-job-ad-campaign/ 
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 اإلعالنیة في الوسائل عالن أنواع اإل:  ثانیاً 
 بالصحف :عالن أوال _ اإل

 ةشــــــــــــهر لل كوســــــــــــیلة األكثــــــــــــر اســــــــــــتغالالً  عــــــــــــدّ تُ 
ـــــــــة مزایـــــــــاال مـــــــــن هیـــــــــعل تتـــــــــوفر ،لمـــــــــا  ،المتمثل

ــــــــــاض فــــــــــي اً أساســــــــــ  إذ اإلعــــــــــالن تكلفــــــــــة انخف
 بالنســــــــــبة اإلعــــــــــالن وســــــــــائل رخــــــــــصأ تمثــــــــــل
 ،مقابــــــــل بهــــــــا تتمتــــــــع  التــــــــي تغطیــــــــةال لدرجــــــــة
ــــــــــــــة درجــــــــــــــة ــــــــــــــة  المرون ــــــــــــــيالعالی  تصــــــــــــــمیم ف

ــــــــــــــرات ومســــــــــــــایرة اإلعــــــــــــــالن  الحاصــــــــــــــلة التغی
 اســـــــــــتخدام األلـــــــــــوان عـــــــــــدم نّ إ ، البیئـــــــــــة فـــــــــــي
ـــــــــي ـــــــــورق الصـــــــــحف، معظـــــــــم ف  المســـــــــتخدم وال

عالنــــــــــات اإل فــــــــــي االبتكــــــــــار علــــــــــى الیســــــــــاعد
ـــــــــــــــراءة أن كمـــــــــــــــا ، الصـــــــــــــــحفیة  الســـــــــــــــریعة الق
 رؤیـــــــــــــة احتمـــــــــــــاالت مـــــــــــــن تقلـــــــــــــل للصـــــــــــــحیفة

 عمــــــــــــــر قصــــــــــــــر یــــــــــــــؤثر وقــــــــــــــد ،عالنــــــــــــــاتاإل
 قـــــــــــــراءة احتمـــــــــــــال تقلیـــــــــــــل علـــــــــــــى الصـــــــــــــحیفة

 .اإلعالن

 

 
فـــــــــــــــــي عالنـــــــــــــــــات صـــــــــــــــــور إل)  ١٨-٧الشـــــــــــــــــكل ( 

 الصحف
 :  األبواب الثابتةأ _

ــــــــــاتهــــــــــي  ــــــــــاً  إعالن ــــــــــل  تنتشــــــــــر یومی المجتمــــــــــع _ العطــــــــــاءات  إعالنــــــــــات وحســــــــــب الصــــــــــدور ( مث
 _طلبات التوظیف)

 :  التحریریة عالناتاإلب_  
حیـــــــــث یعتمــــــــد فـــــــــي هـــــــــذا النـــــــــوع  ،ل مقـــــــــاالت أو أنـــــــــواع صــــــــحفیة مختلفـــــــــةذ شــــــــكهــــــــي التـــــــــي تأخـــــــــ

  .كعامل جذب اإلعالنیةعلى الجانب التحریري في الرسالة 
 :  المساحة إعالناتج_ 

ـــــــــــاتهـــــــــــي  ـــــــــــة تصـــــــــــمیمات محـــــــــــدودة الشـــــــــــك إعالن ـــــــــــى هیئ توضـــــــــــح موضـــــــــــوع أو ل ، و تنتشـــــــــــر عل
  .قضیة معینة

 عالنـــــــــــــات إدارة اإلعلیـــــــــــــه تشــــــــــــرف  عالنـــــــــــــات :هـــــــــــــذا النــــــــــــوع مـــــــــــــن اإل المجمعـــــــــــــة عالنــــــــــــاتاإلد_ 
 في الصحف و یأخذ أشكال عدة مثل :
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۲۱٦ 
 

 - الخاصـــــــــــــــــــة عـــــــــــــــــــداد اإل -اإلعالنیـــــــــــــــــــة المالحقـــــــــــــــــــة  - الخاصـــــــــــــــــــة اإلعالنیـــــــــــــــــــةالصـــــــــــــــــــفحات 
 .الحمالت المشتركة 

 بالمجالت :عالن ثانیا _اإل
 جمیـــــــــــع مـــــــــــن خاللهـــــــــــا إلـــــــــــىتصـــــــــــل الشـــــــــــركة 

 االقتصــــــــــــادي،  الریاضــــــــــــي الجمهــــــــــــور( فئــــــــــــات
ــــــــــافي ــــــــــزة هامایكســــــــــب هــــــــــذا ).،الثق ــــــــــة می  االنتقائی

اإلعالنیــــــــــــة     الرســــــــــــالة توجیـــــــــــه إمكانیــــــــــــة وهـــــــــــي
 نأ كمـــــــــــــــا ، ومســــــــــــــتهدفة محــــــــــــــددة لقطاعــــــــــــــات
ــــــــــوان اســــــــــتخدام مــــــــــن االســــــــــتفادة ــــــــــة األل  والمرون

 واإلخـــــــــــــراج االبتكـــــــــــــار جوانـــــــــــــب فـــــــــــــي الكبیـــــــــــــرة
 اإلعــــــــــــــــالن جاذبیــــــــــــــــة مــــــــــــــــن یزیــــــــــــــــد ، الفنـــــــــــــــي

ــــــــــــــــــل كــــــــــــــــــم توصــــــــــــــــــیل وٕامكانیــــــــــــــــــة  مــــــــــــــــــن هائ
 المجـــــــــــــــــــــالت صـــــــــــــــــــــدور أن إالّ  المعلومـــــــــــــــــــــات،

ــــــــــى  الیمكــــــــــن قــــــــــد نســــــــــبیاً  متباعــــــــــدة فتــــــــــرات عل
ـــــــــــــــــةحـــــــــــــــــداث األ متابعـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــن  مـــــــــــــــــع مقارن

 والتلفــــــــــــــــاز المــــــــــــــــذیاع أو ومیــــــــــــــــةیلا الصــــــــــــــــحف
ــــــــــــــــى ــــــــــــــــب إل ــــــــــــــــاع جان ــــــــــــــــة تكلفتهــــــــــــــــا ارتف  مقارن

 .بالصحف
 

 

 

 
ـــــــــــــــــــــــــات صـــــــــــــــــــــــــور إل)  ١٩-٧الشـــــــــــــــــــــــــكل (  عالن

 بالمجالت
ــــــــــاتمــــــــــن  قریــــــــــب جــــــــــداً  عــــــــــادةً  فــــــــــي المجــــــــــالتعــــــــــالن اإل ــــــــــات الصــــــــــحف، و لكــــــــــن اإل إعالن  عالن

 األخیر )الغالف األول و  -ـ نصف صفحة -ة تكون ( صفحة كاملةفي المجل
وتتـــــــــــراوح بـــــــــــین  -المطبوعـــــــــــة بالســـــــــــنتیمیتر مضـــــــــــروبًا فـــــــــــي عـــــــــــدد األعمـــــــــــدة  عالنـــــــــــاتتقـــــــــــاس اإل

ـــــــــون  ـــــــــة الل ـــــــــون األبـــــــــیض واألســـــــــود وحتـــــــــى الكامل ـــــــــه عـــــــــالن ومكـــــــــان الصـــــــــفحة وموضـــــــــع اإل -الل ل
 .زاد السعرأهمیة في تحدید ثمن السعر ، كلما كان المكان أفضل، كلما 
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۲۱۷ 
 

 في البرید المباشر : عالن _اإل ثالثاً 
 مباشــــــــــرة تصــــــــــل التــــــــــي الوســــــــــائل أحــــــــــد هــــــــــو
 بطریقــــــــة تحدیـــــــده یـــــــتم الــــــــذي المســـــــتهلك إلـــــــى

 الشــــــــــــــركة بــــــــــــــین التواصــــــــــــــل عبــــــــــــــر ناجحـــــــــــــة
 عبــــــــــــــــر ینشــــــــــــــــأ مــــــــــــــــا وعــــــــــــــــادةً  ، والعمــــــــــــــــالء
ـــــــــات  اإلعـــــــــالن هـــــــــذا یأخـــــــــذو  ، العامـــــــــة العالق
 الكتالوجــــــــــــــــــات أهمهــــــــــــــــــا متعــــــــــــــــــددة أشــــــــــــــــــكاالً 

ـــــــــــــــــــــــــــات ابـــــــــــــــــــــــــــات،والخط النشـــــــــــــــــــــــــــرات  الكتیب
 علــــــــــــــــــــى محفــــــــــــــــــــزة رســــــــــــــــــــائل أو الصــــــــــــــــــــغیرة

مـــــــــن  مجموعـــــــــة الوســـــــــیلة ولهـــــــــذه ،...الشـــــــــراء
ـــــــــــــــــــه خصوصـــــــــــــــــــیاتال  صـــــــــــــــــــورة یأخـــــــــــــــــــذ ألن

 قــــــــــدرة تزیــــــــــد بــــــــــذلكو  ذاتــــــــــه الفــــــــــرد شخصــــــــــیة
 علــــــــــــــىأكبــــــــــــــر  بشــــــــــــــكل لتــــــــــــــأثیرل اإلعــــــــــــــالن

 انتبــــــــاه عـــــــدمیــــــــؤدي إلـــــــى  هـــــــذا هیـــــــإل المعلـــــــن
 الكبیـــــــــــــــرة والمرونـــــــــــــــة لإلعـــــــــــــــالن المنافســـــــــــــــین

 لمســــــــــــــــــتهدفةا القطاعــــــــــــــــــات اختیــــــــــــــــــار فــــــــــــــــــي
 الشــــــــــــــــركة فیــــــــــــــــه ترغــــــــــــــــب الــــــــــــــــذي والــــــــــــــــزمن
 .بالجمهور االتصال
 إهمــــــــال إمكانیــــــــة الوســـــــیلة هــــــــذه علــــــــى یعـــــــاب
ــــــــــر عــــــــــدد ــــــــــراءة األفــــــــــراد مــــــــــن كبی  مایرســــــــــل ق

كفــــــــــــاءة  وانخفــــــــــــاض إعالنــــــــــــات مــــــــــــن همیإلــــــــــــ
 مــــــــع الــــــــدول بعــــــــض فــــــــي البریدیــــــــة الخــــــــدمات

الشــــــــــكل و  .والطباعــــــــــة الــــــــــورق تكلفــــــــــة ارتفــــــــــاع
ــــــــــــد عالنــــــــــــات صــــــــــــور إلیبــــــــــــین  اآلتــــــــــــي بالبری

 .لمباشرا
 
 
 
 
 

 

 
بالبریــــــــــــــــد عالنــــــــــــــــات صــــــــــــــــور إل) ٢٠-٧الشـــــــــــــــكل (

 المباشر

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 



۲۱۸ 
 

 : اآلتي  بالبرید كعالن أشكال اإل
_ الخطابــــــــــــــــــــــــــات البیعیــــــــــــــــــــــــــة ١
هــــــــــــي رســــــــــــالة موجهــــــــــــة مــــــــــــن (

ــــــــــــــــــــــى مســــــــــــــــــــــتهلك  ــــــــــــــــــــــن إل معل
 باستخدام لغة جیدة ) 

_البطاقـــــــــــات البریدیـــــــــــة (هـــــــــــي ٢
ــــــــــى  ــــــــــة عل صــــــــــورة معــــــــــدة للكتاب

معلومــــــــــــــــــــــــــــــــات بجهتــــــــــــــــــــــــــــــــین ال
 قصیرة)

وي ویـــــــــــــــــــــــات :تحتـــــــــــــــــــــــ_ المط٣
علـــــــــــــــى معلومـــــــــــــــات و صـــــــــــــــور 

كل دقیــــــــــــق لتلبــــــــــــي بشــــــــــــ تعــــــــــــدّ و 
احتیاجــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المعلــــــــــــــــــــــــــــــــــــن 

 .المستهلك و 
   :اإلعالنیــــــــــــــــــــة_ الوریقــــــــــــــــــــات ٤

أوراق صـــــــــــــــــــــــــغیرة مطبوعـــــــــــــــــــــــــة 
ــــــــــــى وجــــــــــــه و  ــــــــــــز وعل  أحــــــــــــد   بتمی

   .في الغالب
_الكتیبـــــــــــــــــــــــــــــــات : كتـــــــــــــــــــــــــــــــب ٥

صـــــــــــــــــــــــغیرة الحجـــــــــــــــــــــــم بهـــــــــــــــــــــــا 
ة صــــــــــــــــــــــــــــــــــــفحات إرشــــــــــــــــــــــــــــــــــــادی

معلومــــــــــــــــات متنوعــــــــــــــــة عــــــــــــــــن و 
  .سلعة أو خدمة

_مجــــــــــــــــــــــــــــالت و نشــــــــــــــــــــــــــــرات ٦
ها المعلـــــــــــن أو خاصـــــــــــة یصـــــــــــدر 

    .الشركة

 

 

 

 

 

 
 بالبریدعالن شكال اإلصور أل)  ٢١-٧الشكل ( 
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۲۱۹ 
 

 الطرق و وسائل النقل إعالناترابعا _ 
 فـــــــــــــي المســـــــــــــتخدمة الطـــــــــــــرق أقـــــــــــــدم مـــــــــــــن تعـــــــــــــدّ 

 خــــــــالل مــــــــن بالمرونــــــــة تتمیــــــــز حیــــــــث اإلعــــــــالن،
 بأقــــــــــل الجغرافیــــــــــة المنــــــــــاطق لمختلــــــــــف تغطیتهــــــــــا

ــــــــــة  إعالنیــــــــــة رســــــــــالة عــــــــــن عبــــــــــارة وهــــــــــي ، تكلف
 وتتمیــــــــــز ، بــــــــــالمنتج المســــــــــتهلك لتــــــــــذكیر تهـــــــــدف

 دون اإلعــــــــــالن تكــــــــــرار بإمكانیــــــــــة الوســــــــــیلة هــــــــــذه
 عــــــــــرض إمكانیــــــــــة مــــــــــعة إضــــــــــافی تكلفــــــــــة تحمــــــــــل

  الطبیعیــــــــــــــــــــــة وألوانهــــــــــــــــــــــا بحجمهــــــــــــــــــــــا الســــــــــــــــــــــلعة
ـــــــــل وســـــــــائل وتســـــــــاعد ـــــــــى النق ـــــــــادة عل  احتمـــــــــال زی
 قـــــــــــد ذلـــــــــــك مـــــــــــع ، لإلعـــــــــــالن الركـــــــــــاب تعـــــــــــرض
 المتواجـــــــــــد الجمهـــــــــــور علـــــــــــى اإلعـــــــــــالن یقتصـــــــــــر

 أو اللوحــــــــــــة فیهــــــــــــا تقــــــــــــع التــــــــــــي ةمنطقــــــــــــال فــــــــــــي
ـــــــــاج كمـــــــــا ، الملصـــــــــق ـــــــــى اللوحـــــــــات هـــــــــذه تحت  إل
ــــــــــــد المســــــــــــتمرة الصــــــــــــیانة  لعــــــــــــرض التصــــــــــــلح وق
 الوســــــــــــیلة هــــــــــــذه وتأخــــــــــــذ ، مفصــــــــــــلة معلومــــــــــــات

 واللوحــــــــــــات الملصــــــــــــقات أهمهــــــــــــا أشــــــــــــكال عــــــــــــدة
 .المضیئة األشكال ، المنقوشة

 

 

 

 
 

 قیةطر  إعالنات)  ۲۲-۷الشكل ( 
 :اآلتي  لشكل وسائط النقل با إعالناتومثال 

 وسائط النقل إعالنات) ۲۳-۷الشكل (
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۲۲۰ 
 

 
متخصصــــــــــــــة تقــــــــــــــوم بتــــــــــــــأجیر مســــــــــــــاحات الشــــــــــــــوارع إعــــــــــــــالن هنــــــــــــــاك وكــــــــــــــاالت وشــــــــــــــركات 

والشــــــــــــــركات األخــــــــــــــرى علــــــــــــــى حســــــــــــــب المــــــــــــــدة والمســــــــــــــاحة عــــــــــــــالن لوكــــــــــــــاالت الدعایــــــــــــــة واإل
وتمیـــــــــــز المكـــــــــــان وٕامكانیـــــــــــة المشـــــــــــاهدة الجماهیریـــــــــــة الواســـــــــــعة لـــــــــــه مـــــــــــن اتجاهـــــــــــات وزوایــــــــــــا 

فــــــــــة وتكــــــــــون لــــــــــدیها فــــــــــرق متخصصــــــــــة لمســــــــــح الشــــــــــوارع والمنــــــــــاطق واختیــــــــــار الطریــــــــــق المختل
ـــــــــــة الســـــــــــعي للحصـــــــــــول علـــــــــــى امتیـــــــــــاز هـــــــــــذه . األمـــــــــــاكن الممیـــــــــــزة  بعـــــــــــد ذلـــــــــــك تـــــــــــأتي مرحل

 : اآلتي  ك يوه المنطقة ، لتأجیرها للشركات.
 .ها متخصصین في األمور الفنیة ُیعدّ مرسومة إعالنات الملصقات :  .١

  
 ملصقاتلوحة  إعالنات) ۲٤-۷الشكل (

 
اللوحــــــــــــات المضــــــــــــیئة : لوحــــــــــــات معدنیــــــــــــة أو بالســــــــــــتیكیة بهــــــــــــا دارات كهربائیــــــــــــة تعطــــــــــــي  .٢

 :اآلتي  اللوحات المضیئة بالشكل  إعالناتومثال على  .جمیالً  اً منظر  لیالً 
 

 
  

 
 لوحة مضیئة  إعالنات) ۲٥-۷الشكل (
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۲۲۱ 
 

 
ـــــــــــــــاس  .٣ ـــــــــــــــى تصـــــــــــــــمیمها أن اللوحـــــــــــــــات المنقوشـــــــــــــــة : هـــــــــــــــي لوحـــــــــــــــات یشـــــــــــــــرف عل

  .لمجالمتخصصین في هذا ا
 :اآلتي  بالشكل اللوحات المنقوشة  إعالناتومثال على 

 

 
  

 
 لوحة منقوشة إعالنات) ۲٦-۷الشكل (

 
 

 عة ذافي اإلعالن خامسا _ اإل
ـــــــــ ـــــــــى المســـــــــتعملة الطـــــــــرق أقـــــــــدم مـــــــــن دتّع  إل

 هـــــــــــــــــــذه وتســـــــــــــــــــمح ، الصـــــــــــــــــــحف جانـــــــــــــــــــب
 مـــــــــن كبیـــــــــر عـــــــــدد إلـــــــــى الوصـــــــــول األخیـــــــــرة

ــــــــــــي المنــــــــــــاطق كــــــــــــل فــــــــــــي المســــــــــــتعملین  الت
ـــــــــثال یصـــــــــلها ـــــــــز أســـــــــلوب باســـــــــتخدام ب  متمی

 واللهجــــــــــــــة والموســــــــــــــیقى الصــــــــــــــوت نبــــــــــــــراتل
 الرســــــــــــــالة مســــــــــــــتقبل علـــــــــــــى التــــــــــــــأثیر فـــــــــــــي

ــــــــــلو  ــــــــــة بأق ــــــــــد ممــــــــــا تكلف  مرونتهــــــــــا مــــــــــن یزی
 الجاریـــــــــــــــــــةحـــــــــــــــــــداث أل معـــــــــــــــــــا وتالؤمهـــــــــــــــــــا

ـــــــــــع تكـــــــــــرار معـــــــــــدل تحقیـــــــــــق وٕامكانیـــــــــــة  مرتف
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۲۲۲ 
 

ـــــــــة  للرســـــــــالة ـــــــــى یعـــــــــابو  ،اإلعالنی  هـــــــــذه عل
ــــــــــــة  وصــــــــــــف علــــــــــــى أنهــــــــــــا تقتصــــــــــــر الطریق
 وهــــــــــــــــذا صــــــــــــــــورةال إظهــــــــــــــــار دون الســــــــــــــــلعة
 وانخفـــــــــــــــــاض االبتكـــــــــــــــــار مجـــــــــــــــــال یقلــــــــــــــــص

ـــــــــلف اإلعالنیـــــــــة للرســـــــــالة االنتبـــــــــاه درجـــــــــة  یقل
ـــــــــــــــدرة مـــــــــــــــن ـــــــــــــــى المســـــــــــــــتمع ق  متابعـــــــــــــــة عل

 .اإلعالن
 

 والصحف اإلذاعة إعالناتصور ) ۲۷-۷الشكل (
 

ــــــــــــــراءة اإلإعــــــــــــــالن  .١ ــــــــــــــث یقــــــــــــــوم شــــــــــــــخص بق عــــــــــــــالن الكلمــــــــــــــة و الموســــــــــــــیقى : حی
  .یصاحبه موسیقىو 
هـــــــــي ین اثنـــــــــین أو أغـــــــــاني أو أناشـــــــــید و بـــــــــ مباشـــــــــر :عبـــــــــارة عـــــــــن حـــــــــدیثإعـــــــــالن  .٢

 .عبارة عن قراءة رسالة 
  .المشترك مع برامج :ال تذكر السلعة مع العمل اإلعالنيعالن اإل .٣
 .شخصیة تقدمها شخصیات مهمة أو مشهورة  إعالنات  .٤
 .واحدة : عبارة عن قصة أو روایة في دقیقة واحدة الدقیقة الإعالن  .٥

 :التلفزیونيعالن سادسا _  اإل
اإلعالنیـــــــــــــــــة     الوســـــــــــــــــائل أنجـــــــــــــــــح مـــــــــــــــــن عـــــــــــــــــدّ یُ 

ـــــــــــــــوفره ـــــــــــــــى لت ـــــــــــــــة العناصـــــــــــــــر عل  مـــــــــــــــن المطلوب
 ولـــــــــــــه األلـــــــــــــوان، وحركـــــــــــــة والصـــــــــــــورة الصـــــــــــــوت

 باهتمـــــــــــام یحظـــــــــــى تجعلـــــــــــه عدیـــــــــــدة خصـــــــــــائص
 إمكانیــــــــــــــــــة أهمهــــــــــــــــــاو  المعلــــــــــــــــــن أو المســــــــــــــــــتهلك
 إخــــــــــــــراج مجــــــــــــــال  فــــــــــــــي واإلبــــــــــــــداع االبتكــــــــــــــار
 الواســــــــــــــــع االنتشــــــــــــــــارو  ، اإلعــــــــــــــــالن وتصــــــــــــــــمیم

 .المشاهدین جذب على وقدرته
  

 التلفاز إعالنات) صور ۲۸-۷الشكل (
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۲۲۳ 
 

 
ئــــــــــات المســـــــــــتهدفة كــــــــــل برنــــــــــامج تلفزیـــــــــــوني والففعالیـــــــــــة یــــــــــتم شــــــــــراء الوقـــــــــــت االعالنــــــــــي بحســــــــــب 

 تـــــــــــــــتم بالتـــــــــــــــاليو عـــــــــــــــالن وعــــــــــــــدد مـــــــــــــــرات تعـــــــــــــــرض العمــــــــــــــالء لإل غرافيو دیمـــــــــــــــ أســـــــــــــــاسعلــــــــــــــى 
 هـــــــــــــــــذه البیانـــــــــــــــــات أســـــــــــــــــاسالمفاوضــــــــــــــــات بـــــــــــــــــین المعلنـــــــــــــــــین والشـــــــــــــــــبكات التلفزیونیـــــــــــــــــة علـــــــــــــــــى 

)Henry2006 ,p: 93(. 
جراهـــــــــــــــا أالتـــــــــــــــي ) الدرســـــــــــــــات إحـــــــــــــــدىوفـــــــــــــــي 

Leonard and Krieger, 2009, 

p:201  ـــــــــــــــى ـــــــــــــــاس  ٥٠عل ـــــــــــــــة لقی ـــــــــــــــاة عالمی قن
ـــــــــــــة  ـــــــــــــة  لتحـــــــــــــدیث  عالنـــــــــــــات اإلفعالی التلفزیونی

  Lodish(إلیها   النتائج التي وصل 
 حیـــــث ١٩٩٥ســـــنة  )  Krieger و

ــــــــــــر  اوجــــــــــــدو  ــــــــــــد تحســــــــــــنت بشــــــــــــكل كبی أنهــــــــــــا ق
 همیة لها . أصبح هناك أو 

 
ـــــــــــات) صـــــــــــور ۲۹-۷الش�����������كل ( ـــــــــــى  إعالن ملتق

 عالميإ
 

) Michael T. Ewing2013, p:83(  جراهـــــا الباحـــــثألـــــى الدراســـــة التـــــي إباالضـــــافه 
نـــــــــــه رغـــــــــــم ألـــــــــــى إالنتـــــــــــائج تشـــــــــــیر  :فیقـــــــــــول التلفزیونیـــــــــــةعالنـــــــــــات العمـــــــــــالء تجـــــــــــاه اإل آراءحـــــــــــول 

ــــــــــة ســــــــــلبیة النظــــــــــرة تجــــــــــاه اإل ــــــــــات التلفزیونی ــــــــــم إعالن ــــــــــدهور ومــــــــــن الممكــــــــــن تحســــــــــنها تال أنهــــــــــا ل ت
 العمالء تجاهها . أذهانیجابي في إمتسع لخلق انطباع اك وقت وهن

 
ــــــــــون عبــــــــــر اإلعــــــــــالن فــــــــــي المعوقــــــــــات أهــــــــــم ــــــــــب اإلعــــــــــالن تصــــــــــمیم أن هــــــــــو :التلفزی  مهــــــــــارة یتطل

ـــــــــــرة وخبـــــــــــرة ـــــــــــي خاصـــــــــــة كبی ـــــــــــة التقنیـــــــــــات تطـــــــــــور ظـــــــــــل ف  والصـــــــــــوت للصـــــــــــورة المعالجـــــــــــة الحدیث
 ســـــــــــوق علـــــــــــى ةاإلعالنیـــــــــــ الرســـــــــــالة قصـــــــــــر یصـــــــــــعب حیـــــــــــث االنتقائیـــــــــــة خاصـــــــــــیة إلـــــــــــى وافتقـــــــــــاره

  الشاشـــــــــــة علــــــــــى ظهــــــــــوره فتــــــــــرة قصــــــــــر مقابـــــــــــل الرتفــــــــــاع تكلفتــــــــــه باإلضــــــــــافة بــــــــــذاتها المســــــــــتهدف
فاعلیــــــــــــة علــــــــــــى  یــــــــــــؤثرحــــــــــــد او  وقــــــــــــت فــــــــــــيعالنــــــــــــات اإل مــــــــــــن كبیــــــــــــر عــــــــــــدد عــــــــــــرض نأ كمــــــــــــا

 .عالنات باإل المشاهدین اهتمام عدم إلى یؤدي قد منها، كل ومصداقیة
 

 التلفزیوني إلى قسمین :عالن و یمكن تقسیم اإل
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۲۲٤ 
 

 حسب طریقة العرض أ_ 
ب_ حســـــــــــب شـــــــــــراء الوقـــــــــــت 

 اإلعالني 

 
 

 تلفزیونيإعالن ) ۳۰-۷الشكل (
 أ _حسب طریقة العرض :

ــــــــــى المشــــــــــاهدین بحضــــــــــور  أحــــــــــدالمباشــــــــــر : رســــــــــالة موجهــــــــــة مــــــــــن عــــــــــالن _ اإل١ األشــــــــــخاص إل
 .المنتج 

 .تذكیري : تذكیر المشاهدین بوجود المنتج مع موسیقى إعالن _ ٢
 راء ثـــــــــــــــة بـــــــــــــــین شخصـــــــــــــــین أو أكثـــــــــــــــر ، حیـــــــــــــــث یـــــــــــــــتم تبـــــــــــــــادل اآلحـــــــــــــــواري : محادإعـــــــــــــــالن _ ٣
 المواقف و أسئلة و إجابات.و 
 .فة یلیتم باستخدام الرسوم المتحركة أو الحیوانات اإل الرسوم المتحركة :إعالن _٤
ــــــــة : عالنــــــــات _اإل٥ ــــــــد الدرامی ــــــــا وفوائ ــــــــة توضــــــــح مزای هــــــــو عــــــــرض فكــــــــرة مــــــــن خــــــــالل قصــــــــة درامی

 المنتج.  
إبــــــــــــراز مظــــــــــــاهر الرضــــــــــــا عــــــــــــن المنــــــــــــتج   منــــــــــــتج: وهــــــــــــوعــــــــــــن طریــــــــــــق عــــــــــــرض العــــــــــــالن _اإل٦
 :اآلتي  الشكل  دهاناتللإعالن ذلك أكبر  ومثال .ممیزاته و 

 
 

 احذر من الطالء  إعالنات) ۳۱-۷الشكل (
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۲۲٥ 
 

 ب _ حسب طریقة شراء الوقت اإلعالني 
ـــــــــه  TV_ القیـــــــــام بالتمویـــــــــل لبـــــــــرامج ١ ـــــــــن بتمویـــــــــل إنتـــــــــاج برنـــــــــامج یعـــــــــرض فی :حیـــــــــث یقـــــــــوم المعل

 برعایته .المنتج و 
_ مشــــــــــاركة أكثــــــــــر مــــــــــن معلــــــــــن : حیــــــــــث یتفــــــــــق مجموعــــــــــة مــــــــــن المعلنــــــــــین بشــــــــــراء برنــــــــــامج أو ٢

 .أوقات خاصة بهم 
شــــــــــراء خبــــــــــر إعالنــــــــــي مــــــــــن قبــــــــــل معلــــــــــن  أســــــــــاسیــــــــــتم علــــــــــى إعــــــــــالن الفــــــــــردي : عــــــــــالن _ اإل٣

  .منفرد
التلیفزیـــــــــــــــون والرادیـــــــــــــــو  إعالنـــــــــــــــات یقـــــــــــــــاس 

ثانیــــــــــــــــــــــــة  ٦٠ثانیــــــــــــــــــــــــة / ٣٠ -بالدقیقــــــــــــــــــــــــة 
لعــــــــرض أفضــــــــل مــــــــا كــــــــان وقــــــــت اوكــــــــذلك كلّ 

ـــــــــث یتوقـــــــــع أن تزیـــــــــد نســـــــــبة المشـــــــــاهدة  ، حی
 .ما زاد السعرالجماهیریة ، كلّ 

 

 
 خبارأإعالن )  ۳۲-۷الشكل ( 

 
 السینما:  إعالنات سابعا _  

 مســـــــــتوى علـــــــــى تظهـــــــــر اإلعالنیـــــــــة  فالمزایـــــــــا ، كبیـــــــــرة والتلفزیـــــــــون الســـــــــینما بـــــــــین التشـــــــــابه أوجـــــــــه
 وخصائصـــــــــــها الســـــــــــلعة صـــــــــــفاتموا عـــــــــــرض علـــــــــــى یســـــــــــاعد امـــــــــــم والحركـــــــــــة والصـــــــــــورة الصـــــــــــوت
ـــــــــة ـــــــــد ممـــــــــا اســـــــــتعمالها وكیفی ـــــــــول احتمـــــــــال مـــــــــن یزی  یتجلـــــــــى االخـــــــــتالف أمـــــــــا لهـــــــــا، المســـــــــتهلك قب

 هــــــــي اإلعــــــــالن فــــــــي الســــــــینما توفرهــــــــا التــــــــي الخصــــــــائص وأهــــــــم الســــــــینما، فــــــــي الشاشــــــــة كبــــــــر فــــــــي
ـــــــــى المشـــــــــاهد اهتمـــــــــام تركیـــــــــز أن ـــــــــى هیـــــــــعل اإلعـــــــــالن تـــــــــأثیر مـــــــــن یزیـــــــــد الشاشـــــــــة عل  إدراكـــــــــه وعل
 الحقیقیة . وأبعادها بحجمها السلعة ظهارإ وٕامكانیة له،
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۲۲٦ 
 

للمقارنـــــــــــــــة یبـــــــــــــــین  أجریـــــــــــــــتوفـــــــــــــــي دراســـــــــــــــة 
فـــــــــــي التلفزیـــــــــــون والســـــــــــینما وجـــــــــــدتا عـــــــــــالن اإل

ــــــــــــات  أن المعلنــــــــــــین یســــــــــــعون الســــــــــــتهداف الفئ
ـــــــــــــاتالشـــــــــــــابة مـــــــــــــن خـــــــــــــالل  الســـــــــــــینما  إعالن

ــــــــــة بوســــــــــائل اإل ــــــــــة ومــــــــــن عــــــــــالن مقارن التقلیدی
 أن إال )Charles.2001ضـــــــــــــــــــــــمنها التلفــــــــــــــــــــــــاز. (

 االســــــــــــتراحة وقــــــــــــت فــــــــــــي اإلعــــــــــــالن عــــــــــــرض
 فــــــــــــي مقاعــــــــــــدهم المتفــــــــــــرجین بعــــــــــــض یتــــــــــــرك

 مشــــــــــــــاهدتهم یحــــــــــــــول دون العــــــــــــــرض صــــــــــــــالة
 اإلعالن.

 
 لعبة لیدو الشهیرةإعالن )  ٣٣-٧الشكل (

 : اآلتي  ك إعالنیة و هي عبارة عن أفالم
  ._ الفلم الثابت الصامت :عبارة عن مجموعة مناظر بشكل متتابع١
  . تعلیقعن مناظر یتبعها _ الفلم الثابت الناطق : عبارة ٢
بــــــــــه حركــــــــــة  الشــــــــــركة_ الفلــــــــــم المتحــــــــــرك الصــــــــــامت : و هــــــــــو عبــــــــــارة عــــــــــن منظــــــــــر للشــــــــــركة أو ٣

  .للزبائن یصاحبه موسیقى
_الفلـــــــــم المتحـــــــــرك النـــــــــاطق : یظهـــــــــر هـــــــــذا النـــــــــوع أشـــــــــخاص و منـــــــــاظر و یكـــــــــون علـــــــــى النحـــــــــو ٤

 : اآلتي  
 .قیعلتسجیلي : مناظر مع ت  -أ 

  .راميتمثیلي :عبارة عن عمل د -ب 
  .مرسومة ألشخاص أو حیوانات صور متحركة :صور متحركة أو -ج 
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۲۲۷ 
 

 

 فلم الجوكرإعالن ) ۳٤-۷الشكل (

 البطاقات البریدیة: إعالنات ثامناً : 
تس���������تخدم الش���������ركات البطاق���������ات البریدی���������ة 

ع������������ن عالمتھ������������ا ع������������الن كأس������������لوب لإل

  التجاریة.

إعالن صورة )  ٣٥-٧الشكل (
.com 

 

م ف������ي زرع ذاك������رة بص������ریة للعالم������ات التجاری������ة ف������ي ھ������مدور غل تش������البطاق������ات البریدی������ة 

 )Zaliha.2014 p: 268( : إعالنیة   العمالء .حتى تحقق البطاقات البریدیة فائدة أذھان

یج��������ب أن تك��������ون مت��������وافره ف��������ي مواق��������ع ص��������حیحة كالمق��������اھي والس��������ینما  -۱

 والمسارح والمدارس بحسب الفئة المستھدفة .

 ء .أن یراعى التصمیم الجذاب للعمال -۲

 .إلیھا   ن الیعاني العمالء من الصعوبة في الوصول أ -۳

 

 ع��������النبالبطاق��������ات البریدی��������ة برخص��������ھ مقارن��������ة بوس��������ائل اإلع��������الن یتص��������ف اإل اً إذ

 یوضح أنواع للبطاقات البریدیة : اآلتيوالشكل  خرى .األ
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۲۲۸ 
 

 

 نواع للبطاقات البریدیةألإعالنات ) صور ۳٦-۷الشكل (

 : حمولةالمالھواتف  إعالنات:  تاسعاً 

األفك�����ار والخ�����دمات و متعلق�����ة بالس�����لع رس�����الة نق�����ل جھزة الھ�����اتف المحمول�����ة ھ�����وأب����� اإلعـــــالن

تعری�������������ف  وف�������������ي) Mohd.2014.p:561(. عبراألجھ�������������زة المحمول�������������ة ألغ�������������راض ترویجی�������������ة

 الشخص������یة المعلوم������ات أو خدم������ة أوفك������رة م������ع من������تجع������رض المحم������ول ھ������و  آخ������راإلعالن

 )Sevtap.2011p:262( .النقالة االتصال باستخدام وسائل للمجموعة المستھدفة

 

 على ھواتف محمولةإعالن )  ٣٧-٧الشكل (

ل������ى إالوس������ائل للوص������ول  إح������دىص������بحت أتش������ار الس������ریع للھوات������ف الذكی������ة فق������د بع������د االن 

الش������ابة وم������ن خ������الل الدراس������ات الت������ي  الفئ������ات لف������ة م������ن العم������الء وخصوص������اً فئ������ات مخت
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۲۲۹ 
 

ھ������ذه الطریق������ة م������ن  ازع������اج ف������يأح������داث تب������ین أن المخ������اطر المتص������ورة م������ن  أجری������ت

ب�����ل عل�����ى  عالن�����ات ل�����م تك�����ن ع�����ائق ف�����ي انس�����جام العم�����الء واالنخ�����راط م�����ع اإل عالن�����ات اإل

لط������ابع لالض������افھ ان ھن������اك مص������داقیة ف������ي المحت������وى ومالم������ح المن������تج بأالعك������س وج������دت 

 . ثیر في نیة الشراءأالشخصي والت

 

 هاتف محمول إعالنات) صور ۳۸-۷الشكل (

 :ترنتنإلعلى شبكة اعالن اإل: اً شراع
 

الش�����تمالھ  الح�����اليأفض�����ل الط�����رق ف�����ي وقتن�����ا م�����ن  ھ�����و عل�����ى ش�����بكة االنترن�����تع�����الن اإل إن

خی������رة ألون������ة اوتكنولوجی������ات حدیث������ة حی������ث أن ف������ي اآل عل������ى ط������رق مختلف������ة ف������ي الع������رض

یس������تھدف ش������ریحة عالن إلاف������ بالت������اليزاد ع������دد مس������تخدمي االنترن������ت بش������كل كبی������ر ج������داً 

 ) Kiandokht.2014.P:276. (  أكبریبدو  عالناتضخمة واالبتكار في عرض اإل

ل�����ى إعالن�����ات عل�����ى االنترن�����ت ق�����د ت�����ؤدي ن اإلأف�����ي ح�����ین خلص�����ت دراس�����ة الباح�����ث عل�����ى 

بتق�����دیم ع�����روض مجانی�����ة  الش�����ركاتخل�����ق وع�����ي بالعالم�����ة التجاری�����ة وذل�����ك م�����ن خ�����الل قی�����ام 

وض�����مان اس�����ترجاع المن�����تج ت�����ؤدي ال�����ى زی�����ادة ال�����وعي وتع�����زز م�����ن قیم�����ة العالم�����ة التجاری�����ة 

. )Esmeralda.2014, p.56 ( التجاریـــــــــة العشـــــــــر األغلــــــــــى  اتالعالمـــــــــقیم���������ة یض����������اح ویمك���������ن إ

 : اآلتي  وفق  ٢٠١٩في العالم 
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۲۳۰ 
 

ملیــــــــــــــــار  ١٨٧.٩أمــــــــــــــــازون:  .١
 دوالر

ملیـــــــــــــــــــــــــار  ١٥٣.٦أبـــــــــــــــــــــــــل : .٢
 دوالر

ــــــــــــــــــار  ١٤٢.٨غوغــــــــــــــــــل : .٣ ملی
 دوالر

 ١١٩.٦مایكروســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــفت : .٤
 ملیار دوالر

ملیــــــــــــــــار  ٩١.٣سامســــــــــــــــونغ:  .٥
 دوالر

 ٨٧إي تــــــــــــــــي أنـــــــــــــــــد تـــــــــــــــــي : .٦
 ملیار دوالر

لیــــــــــــــــــــــار م ٨٣.٢فیســــــــــــــــــــــبوك: .٧
 دوالر

البنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك التجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاري  .٨
الصـــــــــــــــــــــــناعي الصـــــــــــــــــــــــیني: و 

 ملیار دوالر ٧٩.٨
ملیــــــــــــــــــار  ٧١.٢فیرایـــــــــــــــــزون:  .٩

 دوالر
بنـــــــــــــــــــــــك التعمیـــــــــــــــــــــــر  .١٠

ملیـــــــــــــــــــار  ٦٩.٨الصـــــــــــــــــــیني :
 دوالر

 

العالمــــــــــــة التجاریــــــــــــة العشــــــــــــر األغلــــــــــــى )  ٣٩-٧الشــــــــــــكل (

 ٢٠١٩في العالم 

ة .قائمــــــــــــة مؤسســــــــــــة برانــــــــــــد ة األمریكیــــــــــــاإللكترونیــــــــــــتصــــــــــــدرت شــــــــــــركة أمــــــــــــازون عمــــــــــــالق حیــــــــــــث 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى ینـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــانس األفا  عالمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة تجاریـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالم ٥٠٠غل

ــــــــــــى رأس القائمــــــــــــة بقیمــــــــــــة ســــــــــــوقیة بلغــــــــــــت  ارتفــــــــــــاع ملیــــــــــــار دوالر ب ١٨٨و تربعــــــــــــت أمــــــــــــازون عل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــغ  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــي حــــــــــــــــــــــــــــــــــــین الم  %٢٥ســــــــــــــــــــــــــــــــــــنوي بل ــــــــــــــــــــــــــــــــــــتف ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة كان ــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الثانی  رتب

 ملیار دوالر ١٥٤لشركة أبل بقیمة سوقیة 
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۲۳۱ 
 

 

یك�����ون یمك�����ن أن  اإلنترن�����تعل�����ى ش�����بكة ع�����الن ن اإلأعل�����ى  أك�����دت أجری�����توف�����ي دراس�����ات 

نواعھ��������ا أكالس��������یارات والس��������فر والخ��������دمات بك��������ل  مفی��������داً للمنتج��������ات المرتفع��������ة ال��������ثمن

 )Yinghong.2011, p.594لى الخدمات النقدیة .( إضافھ باإل

 

 العم�������الء ف�������ي الوق�������ت ال�������ذي یقض�������یھ أنوج�������د  Jiyoung Chaجراھ�������ا أوف�������ي دراس�������ة 

 أكب�����ر لفی�����دیوتب�����ادل ملف�����ات اعل�����ى مواق�����ع و لمش�����اھدة أش�����رطة الفی�����دیو اس�����تخدام اإلنترن�����ت

 )Jiyoung. 2013, p.71-82( .في مشاھدة التلفزیون الوقت الذي یقضونھبكثیر من 

 

عل�������ى االنترن��������ت  عالن�������اتفعوائ�������د اإل

خی��������رة زادت بش��������كل ون��������ة األف��������ي اآل

 . ملحوظ

ف����الكثیر م����ن الش����ركات بات����ت ف����ي ھ����ذا 

المالی����������ة  الوق����������ت تنف����������ق مواردھ����������ا 

وتس�����تھدف المجتم�����ع م�����ن خ�����الل نش�����ر 

كة االنترن��������ت عل��������ى ش��������ب عالن��������ات اإل

صوص���������اً بع���������د ظھ���������ور وس���������ائل وخ

جتم�������اعي حی�������ث وج�������دت التس�������ویق اإل

عل��������ى ش��������بكة ع��������الن ن اإلأبح��������اث األ

ق������ورن  إذااالنترن������ت م������نخفض التكلف������ة 

بحج�������م الجمھ�������ور المس�������تھدف وھن�������اك 

عدی�����د م�����ن المزای�����ا مث�����ل الكف�����اءة ف�����ي ال

 دارة المخزون والشراء الفعال .إ

 

 

 

 

 

 

 نترنتاال إعالناتلنسب ) صورة  ٤٠-٧الشكل (
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۲۳۲ 
 

 شبكات التواصل االجتماعي :عشر :  الحادي
 
ظھ������رت دراس������ات حدیث������ة وم������ن أ

 Jonas( ض������������منھا دراس������������ة

Colliander and Micael Dahlén, 

2011, p.313ن الم���������������دونات ) إ

ة مقارن��������ة ب��������المجالت الشخص��������ی

 أكب���������ر ث���������ر الرقمی���������ة تح���������دث أ

یجاب������������اً اس������������تجابات ر إوت������������ؤث

وتع���������زز  عالن���������ات العم���������الء لإل

التجاری��������ة م��������ن قیم��������ة العالم��������ة 

ملح�����وظ ف�����ي نی�����ة وت�����وثر بش�����كل 

ن الش������������راء وتفس������������یر ذل������������ك أ

الم���������دونات الشخص���������یة تحظ���������ى 

اع������ل ب������ین م������ن التف أكب������ربق������در 

ن الكت���������اب والمت���������ابعین وكم���������ا أ

یة الكت�����اب لھ�����ا دور مھ�����م مص�����داق

 .مرفي ھذا األ
 

 

 
شبكات التواصل إعالن صور ) ٤۱-۷الشكل ( 

 االجتماعي
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 الفصل الثامن
 

 (میزانیة اإلعالن) وتقییم اإلعالنعالن اإلتحدید مخصصات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
تحدید مخصصات  – أوالً 

 /عالن/ میزانیة اإلعالن اإل
تقویم الحملة  -ثانیًا 

 و قیاس نتائجهااإلعالنیة 
فعالیة ثالثًا : قیاس ال

 اإلعالنیة    
 : بحوث اإلعالن رابعاً 

 
 

 
 
 

 

 يبيعـــــــــــونفقـــــــــــط بـــــــــــل  منتجـــــــــــات اليبيعـــــــــــون األذكيـــــــــــاء اليـــــــــــوم مســـــــــــوقي إن"
 قيمــــــــــة يبيعــــــــــونبــــــــــل  شــــــــــرائية قيمــــــــــة يبيعــــــــــون الو  لفوائــــــــــد،ا مــــــــــن مجموعــــــــــة

 ".  مالاالستع

 فيليبكوتلر

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 



۲۳٤ 
 

 
 الفصل الثامن

 
 یة اإلعالن) وتقییم اإلعالن(میزانعالن تحدید مخصصات اإل

 
 / عالن / میزانیة اإلعالن تحدید مخصصات اإل –أوال 

 
بوصــــــــــفه عالمــــــــــًا متكــــــــــامًال . فقــــــــــد ینشــــــــــر الفــــــــــرد إعالنــــــــــًا الیــــــــــوم  عــــــــــالن یمكــــــــــن النظــــــــــر إلــــــــــى اإل

لطلـــــــــــب وظیفـــــــــــة أو لطلـــــــــــب شـــــــــــقة أو قطعـــــــــــة أرض ، وقـــــــــــد ینشـــــــــــر إعالنـــــــــــًا لبیـــــــــــع أدوات منزلیـــــــــــة 
 . إلیها   في حاجة  ُیعدّ لم 
ـــــــــن لدیـــــــــه شـــــــــيء یـــــــــود بیعـــــــــه أو لدیـــــــــه شـــــــــیئًا یـــــــــود شـــــــــراؤه . وقـــــــــد امتـــــــــد هـــــــــمعالن اإلفـــــــــ م لكـــــــــل َم
 .  راء أیضًا إلى الخدمات ، بل وٕالى األفكار أو اآلعالن اإل

 ٢٣حــــــــــو بن ١٩٧٢فــــــــــي الوالیــــــــــات المتحــــــــــدة فــــــــــي عــــــــــام عــــــــــالن وقــــــــــد قــــــــــدر مــــــــــا أنفــــــــــق علــــــــــى اإل
 بلیون دوالر .  ٥٥إلى  ١٩٨٠رتفعت في عام ابلیون دوالر ، 

 ٣٢٠بنحـــــــــــو  ٢٠٠٠فـــــــــــي الوالیـــــــــــات المتحـــــــــــدة فـــــــــــي عـــــــــــام عـــــــــــالن اإل علـــــــــــىقـــــــــــدر مـــــــــــا أنفـــــــــــق وی
علـــــــــى مســـــــــتوى العـــــــــالم فـــــــــي هـــــــــذه الســـــــــنة یصـــــــــل عـــــــــالن بلیـــــــــون دوالر ، وأن مـــــــــا ینفـــــــــق علـــــــــى اإل

 .)Aakr, David.1989, P.5بلیون دوالر .(  ٧٨٠إلى 
 
 

ـــــــــــــــر عـــــــــــــــالن یكـــــــــــــــون اإل عنـــــــــــــــدما فعالیـــــــــــــــة أكث
ن أ حیــــــــــــــــــث یســــــــــــــــــتهدف شــــــــــــــــــریحة محــــــــــــــــــددة.

تـــــــــــــــي تطبـــــــــــــــع فـــــــــــــــي مجـــــــــــــــالت ال عالنـــــــــــــــاتاإل
معینــــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــــتهدف صــــــــــــــــــــائدي األســــــــــــــــــــماء 
ــــــــــــــــة ووكــــــــــــــــالء  ــــــــــــــــدراجات البخاری ومغــــــــــــــــامري ال
مشــــــــــــــــتري التغلیــــــــــــــــف ومــــــــــــــــدراء المستشــــــــــــــــفیات 
الرئیســـــــــــــــــــــــیین أو أي مجموعـــــــــــــــــــــــات أخـــــــــــــــــــــــرى، 

 . أكبر سیكون لها أثر 
 

 لبیاناتالتبادل إعالن )  ۱-۸الشكل (
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قـــــــــات. وبـــــــــالرغم مـــــــــن غرضـــــــــه كاســـــــــتثمار أكثـــــــــر منـــــــــه كنفعـــــــــالن فـــــــــي هـــــــــذه الحـــــــــاالت، یخـــــــــدم اإل

ــــــــــى اإل ــــــــــد مــــــــــن الصــــــــــرف عل ــــــــــاس درجــــــــــة العائ ــــــــــات صــــــــــعوبة قی ــــــــــه ربمــــــــــا  عالن كاســــــــــتثمار، إال أن
 .التــــــــــــــــــــــــي تســـــــــــــــــــــــتهدف مجموعــــــــــــــــــــــــة محــــــــــــــــــــــــددة عالنــــــــــــــــــــــــاتیكـــــــــــــــــــــــون أعلــــــــــــــــــــــــى بالنســـــــــــــــــــــــبة لإل

)http://marketingandadvertisingart.com ( 
هــــــــــــي المبــــــــــــالغ  تعریــــــــــــف المیزانیــــــــــــة: 

ــــــــــــوم الشــــــــــــركات بتخ ــــــــــــي تق صیصــــــــــــها  الت
نجـــــــــــاز إ( ثمـــــــــــن للعمـــــــــــل اإلعالنـــــــــــي أي 

 ونشرها). عالناتاإل
 

 
 للنقود عالنإصورة )  ۲-۸الشكل ( 

 سســــــــــــة إلــــــــــــى أخــــــــــــرى حســــــــــــب مــــــــــــن مؤ عــــــــــــالن یختلــــــــــــف حجــــــــــــم مخصصــــــــــــات اإل
ــــــــــتج و  ــــــــــة و عــــــــــالن و أهــــــــــداف اإل الشــــــــــركةهیكــــــــــل الصــــــــــناعة و ظــــــــــروف طبیعــــــــــة المن الحمل

 والمرحلة االقتصادیة التي یمر فیها المنتج . 
  ـــــــــــد المخصصـــــــــــاأكمـــــــــــا ـــــــــــي تحدی ـــــــــــى أخـــــــــــرى ن االخـــــــــــتالف ف ت مـــــــــــن مؤسســـــــــــة إل

 األسلوب ).بتختلف كذلك (و المخصصات بها یعود إلى الطریقة التي تحدد 
  تواجــــــــــــــــه القــــــــــــــــائم بتخطــــــــــــــــیط إشــــــــــــــــكالیة یمثــــــــــــــــل تحدیــــــــــــــــد المخصصــــــــــــــــات أهــــــــــــــــم

بیعیـــــــــــة لـــــــــــربط المخصصـــــــــــات بأهـــــــــــداف تســـــــــــویقیة و  ألنـــــــــــه یســـــــــــعى اإلعالنیـــــــــــةالحمـــــــــــالت 
 مستقبلیة مرتقبة . 

  ـــــــــــــبعض ـــــــــــــذا یعتقـــــــــــــد ال م تحدیـــــــــــــد مخصصـــــــــــــات نـــــــــــــه مـــــــــــــن الضـــــــــــــروري أن یـــــــــــــتأل
ذلــــــــــــك  و الشــــــــــــركةالمبیعــــــــــــات فــــــــــــي و عــــــــــــالن فحــــــــــــص العالقــــــــــــة بــــــــــــین اإل دبعــــــــــــعــــــــــــالن اإل

حســـــــــب القواعـــــــــد التـــــــــي یحـــــــــددها الخبـــــــــراء. والتـــــــــي یمكـــــــــن إظهارهـــــــــا مـــــــــن خـــــــــالل األســـــــــئلة 
 : التالیة   
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۲۳٦ 
 

  ــــــــدون ــــــــة مــــــــن المبیعــــــــات ب ــــــــق كمی هــــــــل تتحق
 نشاط إعالني ؟.

  ّمــــــــــا زاد اإلنفــــــــــاق هــــــــــل تــــــــــزداد المبیعــــــــــات كل
 اإلعالني ؟.

 ــــــــد هــــــــل ت ــــــــادة فــــــــي المبیعــــــــات عن ــــــــف الزی توق
نقطـــــــــــــة معینـــــــــــــة، مـــــــــــــع اســـــــــــــتمرار اإلنفـــــــــــــاق 

 اإلعالني ؟
 ـــــــــــى مـــــــــــن اإل ـــــــــــاك حـــــــــــد أدن عـــــــــــالن هـــــــــــل هن

یجــــــــب أن یــــــــتم قبــــــــل أن تتحقــــــــق أیــــــــة زیــــــــادة 
 في المبیعات ؟.

 تــــــــرة زمنیــــــــة لفعالنــــــــات هــــــــل یمتــــــــد تــــــــأثیر اإل
 ؟.طویلة تتجاوز المقصودة

 
عـــــــــــن تـــــــــــأثیر إعـــــــــــالن )  ٣-٨الشـــــــــــكل (

 عالنیقاف اإلإ

 
كمـــــــــا هـــــــــو مـــــــــن وســـــــــیلة إلـــــــــى أخــــــــرى مـــــــــن خـــــــــالل (الحجـــــــــم _التكـــــــــرار) عـــــــــالن لــــــــف تكلفـــــــــة اإلتخت

 :عالنات بحیث أن اإلمبین بالشكل 

 
 

 عن التكلفةإعالن )  ٤-۸الشكل ( 
 

 عة والتلفزیون. ذااإلو في الصحف: تختلف عن المجالت عن البرید المباشر  )١
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۲۳۷ 
 

ــــــــــة وتنوعهــــــــــا ذافــــــــــي اإل )٢ ــــــــــرة الزمنی ــــــــــي الفت ــــــــــث  مــــــــــاً هم اً دور یشــــــــــغل عــــــــــة: ف ــــــــــات الب ــــــــــي أوق ف
 اإلعالني.  

ـــــــــث اإل )٣ ـــــــــات ب ـــــــــون: أوق ـــــــــات فـــــــــي التلفزی ـــــــــرة مـــــــــن السادســـــــــة  هـــــــــام جـــــــــداً عالن ـــــــــث أن الفت بحی
ن األســــــــــــرة تجتمــــــــــــع حــــــــــــول ألعالنــــــــــــات مــــــــــــن أغلــــــــــــى فتــــــــــــرات اإل إلــــــــــــى التاســــــــــــعة مســــــــــــاءً 
 التلفزیون في هذه الفترة. 

    .اإلعالنیةالمساحات  ىلغمن أ ُیعدّ في المجالت الغالف الخارجي والداخلي  )٤
للوحـــــــــــــــات الضـــــــــــــــخمة: حســـــــــــــــب مكـــــــــــــــان وضـــــــــــــــعها وحجمهـــــــــــــــا یـــــــــــــــتم تحدیـــــــــــــــد الســـــــــــــــعر ا )٥

 اإلعالني. 
ــــــــات )٦  ج إلــــــــى تصــــــــویر ســــــــینمائي وأفــــــــالم وهــــــــذاألنهــــــــا تحتــــــــا الســــــــینما: مرتفعــــــــة جــــــــداً  إعالن

 تم مقارنته مع باقي الوسائل.  اإذ مكلف جداً 
ـــــــــــــي  )٧ ـــــــــــــة یحـــــــــــــدد األســـــــــــــعار ف ـــــــــــــار القـــــــــــــوائم ووزن الطـــــــــــــرود البریدی البریـــــــــــــد المباشـــــــــــــر: اختی

ـــــــــة  ـــــــــإن التكـــــــــرار والحجـــــــــم ، النهای ـــــــــد أســـــــــعار اإل هامـــــــــاً  اً دور یشـــــــــغل ف ـــــــــات فـــــــــي تحدی  .عالن
 : اآلتي  الشكل ذلك  ومثال

 
 

 البرید المباشر عالنإ) ٥-٨الشكل (
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۲۳۸ 
 

 :اإلعالن فاعلیة تصنیف مقاییس 
 

عنــــــــــــــدما فعالیــــــــــــــة أكثــــــــــــــر عــــــــــــــالن یكــــــــــــــون اإل
یســـــــــــــــــــــــــــــــتهدف شـــــــــــــــــــــــــــــــریحة محـــــــــــــــــــــــــــــــددة. إن 

التـــــــــــــي تطبــــــــــــع فـــــــــــــي مجـــــــــــــالت  عالنــــــــــــات اإل
ــــــــــــــــــة تســــــــــــــــــتهدف  صــــــــــــــــــائدي األســــــــــــــــــماء معین

ومغـــــــــــــــامري الـــــــــــــــدراجات البخاریـــــــــــــــة ووكـــــــــــــــالء 
مشــــــــــــــتري التغلیــــــــــــــف ومــــــــــــــدراء المستشــــــــــــــفیات 
الرئیســــــــــــــــــــــیین أو أي مجموعــــــــــــــــــــــات أخــــــــــــــــــــــرى 

 . أكبر سیكون لها أثر 
 

 ذن جهاز تنظیف أ نعالإ) ٦-۸الشكل ( 
غرضـــــــــه كاســـــــــتثمار أكثـــــــــر منـــــــــه كنفقـــــــــات. وبـــــــــالرغم مـــــــــن عـــــــــالن فـــــــــي هـــــــــذه الحـــــــــاالت، یخـــــــــدم اإل

 أنـــــــــــه ربمـــــــــــا كاســـــــــــتثمار، إالّ  عالنـــــــــــاتلعائـــــــــــد مـــــــــــن الصـــــــــــرف علـــــــــــى اإلصـــــــــــعوبة قیـــــــــــاس درجـــــــــــة ا
ــــــــــــى بالنســــــــــــبة لإل ــــــــــــي تســــــــــــتهدف مجموعــــــــــــة محــــــــــــددة عالنــــــــــــاتیكــــــــــــون أعل ــــــــــــي  الجــــــــــــدول و  .الت  اآلت

 .اإلعالن فاعلیةمقاییس یبین 
 
 األثر البیعي  االتصالياألثر  

 واالتجاهات.راء اختبارات اآل • قبل النشر
 الطرق المعملیة المیكانیكیة. •

 االسقاطیة.ب سالیاأل •

 االستفسارات. اختبارات •
 السوق المبیعات التجریبیة واختبار •

 اختبارات التعرف. • بعد النشر
 اختبارات التذكر. •

 مقاییس تغییر االتجاهات. •

 مقاییس المبیعات السابقة. •
 التصمیمات التجریبیة. •
 مقاییس تغیر االتجاهات. •

 
 اإلعالنفاعلیة مقاییس )  ٨الجدول (
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۲۳۹ 
 

عــــــــــــن عــــــــــــالن ســــــــــــوقون اإلیفضــــــــــــل معظــــــــــــم الم
یضــــــــــعون غیـــــــــره مــــــــــن الوظــــــــــائف الترویجیــــــــــة، و 

عّوقــــــــــــــات أمــــــــــــــام الوظــــــــــــــائف الكثیــــــــــــــر مــــــــــــــن الم
 الترویجیة األخرى. التسویقیة و 

للوظــــــــــــــــــــــائف  عــــــــــــــــــــــالنإ) ۷-۸الش����������������������كل (  
 التسویقیة

 
ٕادارة هـــــــــــذه الوظـــــــــــائف كوظـــــــــــائف منفصـــــــــــلة عـــــــــــن بعضـــــــــــها الـــــــــــبعض. قومـــــــــــون بتخطـــــــــــیط و كمـــــــــــا ی

ـــــــــــث یضـــــــــــعون لكـــــــــــل وظیفـــــــــــة مـــــــــــن هـــــــــــذه ا ـــــــــــردة و أهـــــــــــداف و  لوظـــــــــــائفحی غایـــــــــــات میزانیـــــــــــة منف
ـــــــــــة ترویجیـــــــــــة مـــــــــــا مختلفـــــــــــة عـــــــــــن الدراســـــــــــة  ـــــــــــة وتكـــــــــــون دراســـــــــــة الســـــــــــوق الخاصـــــــــــة بوظیف مختلف

 الخاصة بالوظیفة الترویجیة األخرى. 
التســـــــــــویقیة هـــــــــــو أن األدوات الترویجیـــــــــــة و هـــــــــــم  و و بهـــــــــــذا یغفـــــــــــل المســـــــــــوقون عـــــــــــن إدراك أمـــــــــــر م
ــــــــرة التنــــــــوع یجــــــــب أن تــــــــنظم لكــــــــي تقــــــــوم بعمل ــــــــة االتالكثی لكــــــــي صــــــــال التســــــــویقي بشــــــــكل فعــــــــال و ی

 تستطیع أن تعكس صورة ذهنیة موحدة للسوق الهدف. 
 

 المختلفة لتحدید مخصصات اإلعالنسالیب األ
 

 طریقة النسبة من المبیعات : .١
بحجــــــــــم عــــــــــالن ، ومعناهــــــــــا أن المعلــــــــــن یــــــــــربط میزانیــــــــــة اإل وهــــــــــى أكثــــــــــر الطــــــــــرق شــــــــــیوعاً  

ــــــــــــــــر ، حیـــــــــــــــث یقـــــــــــــــوم بتحدیـــــــــــــــد ن % مـــــــــــــــن ١٠% ، أو ٥ســـــــــــــــبة المبیعـــــــــــــــات بشـــــــــــــــكل مباشـ
ـــــــــــع فـــــــــــي هـــــــــــذا العـــــــــــام. ـــــــــــي العـــــــــــام الســــــــــــابق أو المتوق ـــــــــــالو  المبیعـــــــــــات ف ـــــــــــك مث إعـــــــــــالن  ذل

 .قهوةٕاعالن و لبسة أتخفیضات 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 



۲٤۰ 
 

 
 قهوةٕاعالن و لبسة تخفیضات أإعالن )  ۸-۸الشكل ( 

 سبب استخدام هذا األسلوب یعود إلى : ♦
ســـــــــــــــهولة حســـــــــــــــاب مقـــــــــــــــدار المبـــــــــــــــالغ و عـــــــــــــــادة التفكیـــــــــــــــر ســــــــــــــهولة االســـــــــــــــتخدام و  •

 داري الذي یستحسن النسبة المئویة .اإل
 في حالة النسبة المئویة . اإلدارة دقة المیزانیة من وجهة نظر رجال  •
العلیــــــــــــــا  اإلدارةیمكــــــــــــــن الــــــــــــــدفاع مــــــــــــــن قبــــــــــــــل القــــــــــــــائمین علــــــــــــــى الحملــــــــــــــة أمــــــــــــــام  •

 المبیعات مباشرة .و عالن والمساهمین الرتباط الطریقة باإل
نفــــــــــــــــاق یــــــــــــــــرتبط بحجــــــــــــــــم ن اإلتتمیــــــــــــــــز هــــــــــــــــذه الطریقــــــــــــــــة باألمــــــــــــــــان بالتمویــــــــــــــــل أل •

 .اإلیرادات
علیهــــــــــــــا   ولكــــــــــــــن یعــــــــــــــاب  ♦

مـــــــــــــــن حیـــــــــــــــث : أنهـــــــــــــــا تفتـــــــــــــــرض أن 
حجــــــــــــــــم المبیعــــــــــــــــات هــــــــــــــــو المحــــــــــــــــدد 

ولـــــــــــیس أهـــــــــــداف معینـــــــــــة األساســـــــــــي  
ــــــــــم فــــــــــاإل ــــــــــر تــــــــــابع عالن ومــــــــــن ث متغی

ـــــــــــــب  للمبیعــــــــــــات، كمــــــــــــا أنهــــــــــــا ال تناسـ
ـــــــــة  ظـــــــــروف معینـــــــــة خاصـــــــــة فـــــــــي حال

 .تقلب حجم المبیعات
 

 
 ممنوع الدخولإعالن )  ۹-۸الشكل (

 
 طریقة نسبة صافي الربح :  .٢
ربط اإلنفـــــــــــاق اإلعالنـــــــــــي بصـــــــــــافي بـــــــــــعـــــــــــالن یهـــــــــــا القـــــــــــائمون علـــــــــــى اإلإلقـــــــــــة یلجـــــــــــأ یهـــــــــــذه الطر  

 تتمیز هذه الطریقة بالسهولة والدقة ولكن لها عیوب منها:و الربح الذي تحققه . 
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متغیـــــــــر تـــــــــابع لصـــــــــافي الـــــــــربح بینمـــــــــا مـــــــــن المنطقـــــــــي أن یكـــــــــون عـــــــــالن جعـــــــــل اإل )١
 العكس.

 . منطقیة أحیاناً  النتائج تكون غیر )٢
 ال تصلح هذه الطریقة للسلع الجدیدة . )٣

 .وسیارات یابنیةرجیم لبسة أإعالن ذلك  ومثال
 

 
 

 سیارات یابنیةلبسة و أ عالنإ ة) صور ۱۰-۸الشكل (
 

 إنفاق ما هو متاح : .٣
علـــــــــــى المعلـــــــــــن أن ینفـــــــــــق مـــــــــــا یتبقـــــــــــى لدیـــــــــــه مـــــــــــن أمـــــــــــوال علـــــــــــى النشـــــــــــاط اإلعالنـــــــــــي   
األخـــــــــــــــرى ، وتخصـــــــــــــــیص مـــــــــــــــا تبقـــــــــــــــى للبرنـــــــــــــــامج  الیفالتكـــــــــــــــ يبالتـــــــــــــــالي فهـــــــــــــــو یغطـــــــــــــــو 

اإلعالنــــــــــــي  وهــــــــــــذه الطریقــــــــــــة غیــــــــــــر شــــــــــــائعة ، وتحتــــــــــــل المرتبــــــــــــة األخیــــــــــــرة بــــــــــــین الطــــــــــــرق 
نفــــــــــــــاق الكبیــــــــــــــر علــــــــــــــى لإلإعــــــــــــــالن ذلــــــــــــــك  ومثــــــــــــــالالمســــــــــــــتخدمة فــــــــــــــي هــــــــــــــذا المجــــــــــــــال . 

 . عالنات اإل

 
 

 عالناتنفاق الكبیر على اإللإل نعالإ) ۱۱-۸الشكل (
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 محاكاة المنافسین : .٤
المعلـــــــــــن المنافســـــــــــین مـــــــــــن حیـــــــــــث اإلنفـــــــــــاق علـــــــــــى اإلعـــــــــــالن، وهـــــــــــذا یعنـــــــــــى أن  يیحـــــــــــاك 

فـــــــــي الســـــــــوق أو  الحـــــــــاليیتناســـــــــب مـــــــــع نصـــــــــیبه عـــــــــالن یقـــــــــوم المعلـــــــــن بوضـــــــــع مســـــــــتوى لإل
 كان المعلن یخطط لزیادة نصیبه السوقي . إذاأكثر ، 

ومـــــــــن مزایـــــــــا هـــــــــذه الطریقـــــــــة : أنهـــــــــا تأخـــــــــذ فـــــــــي اعتبارهـــــــــا سیاســـــــــة المنافســـــــــین وتتناســـــــــب   ♦
 دمات الجدیدة .مع الخ

 أما عن أهم عیوب هذه الطریقة :  ♦
 و مؤسسة تختلف عن األخرى .، مشكالت كل سلعة )١
 ثر السیاسات التسویقیة لكل مؤسسة .أإغفال  )٢
 أهدافها .الشركات و اختالف هویة  )٣

 . المنافسینحدة عن إعالن ذلك صورة  ومثال
 

 
 عن المنافسینإعالن  ة) صور ۱۲-۸الشكل (

 :طریقة الهدف  .٥
أفضــــــــــــل الطــــــــــــرق فــــــــــــي تحدیــــــــــــد میزانیــــــــــــة اإلعــــــــــــالن، كونهــــــــــــا تتفــــــــــــادى االنتقــــــــــــادات تعــــــــــــد  

 : التالیة   الموجهة للطرق األخرى ، وتشمل الخطوات 
 .عالن تحدید أهداف اإل )١
 .  األهداف تحدید المهام واألنشطة الالزمة لتحقیق هذه  )٢
  أداء هذه األنشطة ، ثم وضعها في شكل میزانیة نقدیة .تكالیف تقدیر  )٣
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ــــــــــاً  ــــــــــذها عملی ــــــــــة ، إال أن تنفی صــــــــــعبًا . وأهــــــــــم مــــــــــا یمیزهــــــــــا أن  ُیعــــــــــدّ  ورغــــــــــم ســــــــــهولة هــــــــــذه الطریق
محــــــــــــددة ، وتســــــــــــاعد فــــــــــــي قیــــــــــــاس النتــــــــــــائج المترتبــــــــــــة علــــــــــــى  إعالنیــــــــــــة المعلــــــــــــن یضــــــــــــع أهــــــــــــدافاً 

ـــــــــــــرض أن عـــــــــــــالن اإل ـــــــــــــى وعـــــــــــــ اإلدارة . كمـــــــــــــا تفت ــــــــــــــات واإل يعل ـــــــــــــة بـــــــــــــین المبیعـ عـــــــــــــالن بالعالق
 . یاقاتعالن إذلك  ومثال. عالن خالل فترة اإل

 

 
 یاقاتإعالن ) صور ۱۳-۸الشكل ( 

 
 الطریقة التجریبیة : . ٦
عیوبـــــــــــه كثیـــــــــــرة حیـــــــــــث یـــــــــــتم اختیـــــــــــار قطـــــــــــاع و فصـــــــــــله عـــــــــــن أســـــــــــلوب غیـــــــــــر منتشـــــــــــر و  يوهـــــــــــ 

تحدیـــــــــــد علـــــــــــى ذلـــــــــــك یـــــــــــتم اختیـــــــــــار و  و بنـــــــــــاءً علیـــــــــــه أســـــــــــالیب القطاعـــــــــــات األخـــــــــــرى و تجریـــــــــــب 
 األسلوب األمثل . 

محــــــــددة حیــــــــث یتــــــــرك المجــــــــال للقــــــــائمین  طریقــــــــة عیــــــــوب هــــــــذه الطریقــــــــة عــــــــدم وجــــــــودومــــــــن أهــــــــم 
 .مواقفمتنوعة في ال إعالناتذلك  ومثالیعمل ما یلزم. عالن على اإل
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 مواقف إعالنات) صور ۱٤-۸الشكل (

 :و قیاس نتائجهااإلعالنیة تقویم الحملة  -ثانیًا 
 

ــــــــــرح ــــــــــى  Jacob Hornik اقت ــــــــــق  الشــــــــــركاتعل ــــــــــى تحق ــــــــــة حت ــــــــــة إعالنی ــــــــــل فعالی أن التثق
بالمعلومــــــــــــات المعقــــــــــــدة التــــــــــــي قــــــــــــد تجعــــــــــــل العمــــــــــــالء یقفــــــــــــون عــــــــــــن تحلیــــــــــــل هــــــــــــذه  نــــــــــــاتعالاإل

 المعلومات ومعالجتها بمایشبع رغباتهم . 
هم یعلـــــــــــویصـــــــــــعب  عالنـــــــــــاتیشـــــــــــاهد العمـــــــــــالء عـــــــــــدد ضـــــــــــخم مـــــــــــن اإل دحـــــــــــاالو الیـــــــــــوم  فخـــــــــــالل 

البــــــــد مــــــــن البســــــــاطة فــــــــي عــــــــرض  بالتــــــــاليبمــــــــا یخــــــــدم اتجاهــــــــاتهم إعــــــــالن تفكیــــــــك ومعالجــــــــة كــــــــل 
 : اآلتي  عالن كما مبین في اإل )Adhikary،Naskar Arijit( 2014 p :233( المعلومات.

 
 حلیب إعالن ) ۱٥-۸الشكل (
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ـــــــــاس  ُیعـــــــــدّ  ـــــــــة قی ـــــــــى عـــــــــالن اإلفعالی ـــــــــائم عل ـــــــــوم بهـــــــــا الق ـــــــــي یق ـــــــــأثیره مـــــــــن أصـــــــــعب المهـــــــــام الت و ت

لتعــــــــــــدد جوانــــــــــــب تقــــــــــــویم النشــــــــــــاط اإلعالنــــــــــــي و تــــــــــــداخل  نظــــــــــــراً  اإلعالنیــــــــــــةتخطــــــــــــیط الحمــــــــــــالت 
 التي تؤثر فیه و تتأثر به .األنشطة التسویقیة و الترویجیة  ید منمع العدعالن اإل
 

الحملـــــــــة مــــــــــن حیــــــــــث المــــــــــدى الزمنــــــــــي إلــــــــــى فعالیــــــــــة قیــــــــــاس ویقســـــــــم تقــــــــــویم النشــــــــــاط اإلعالنــــــــــي و 
 نوعین :

 
هـــــــــــــــو التقیــــــــــــــیم الجزئــــــــــــــي أو المرحلــــــــــــــي :   .١

الــــــــــذي یـــــــــــتم أثنــــــــــاء تنفیـــــــــــذ الحملــــــــــة علـــــــــــى 
اد الفتـــــــــــــرة الزمنیـــــــــــــة التـــــــــــــي تشـــــــــــــملها امتـــــــــــــد

ســـــــــــــالیب ع الوســـــــــــــائل واألبالنســـــــــــــبة لجمیـــــــــــــو 
 ستراتیجیة المتبعة .اال

هــــــــــــــــو التقیــــــــــــــــیم النهــــــــــــــــائي أو الشــــــــــــــــامل :   .٢
ــــــــــة بهــــــــــدف  ــــــــــذ الحمل ــــــــــتم بعــــــــــد تنفی ــــــــــذي ی ال
التعــــــــــرف علــــــــــى مــــــــــواطن القــــــــــوة والضــــــــــعف 

 بنـــــــــاءً  فیهـــــــــا و إعـــــــــادة تخطیطهـــــــــا مســـــــــتقبالً 
ـــــــــــــدروس المســـــــــــــتفادة مـــــــــــــن هـــــــــــــذا  ـــــــــــــى ال عل

 التقییم .
 

 تقییم إعالن صورة )  ۱٦-۸الشكل (
 

 ة التقییمأهداف عملی : 
 تهدف عملیة التقییم بصفة عامة إلى اإلجابة على مجموعة من التساؤالت :
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مـــــــــــــا هـــــــــــــي الطریقـــــــــــــة التـــــــــــــي اتبعـــــــــــــت فـــــــــــــي  )١
ـــــــــت مناســـــــــبة ؟و  یـــــــــذ ؟التنف ـــــــــم  هـــــــــل كان و هـــــــــل ت

 التخطیط للبرنامج باألسلوب المالئم ؟.
هــــــــــــــــــــــــــل أدى اســــــــــــــــــــــــــتخدام اســــــــــــــــــــــــــتراتیجیات  )٢

ـــــــــى تحقیـــــــــق كـــــــــل النتـــــــــائج عـــــــــالن اإل المتبعـــــــــة إل
 المرغوبة ؟.

التـــــــــــــــــي  األهـــــــــــــــــداف كمیـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا نـــــــــــــــــوع و  )٣
 استطاعت الحملة أن تحققها .

نفـــــــق فـــــــي  أنفـــــــق فـــــــي الحملـــــــة أهـــــــل كـــــــل مـــــــا  )٤
 موضعه المحدد ؟.

ـــــــــى كـــــــــل المســـــــــتهلكین  )٥ هـــــــــل تـــــــــم الوصـــــــــول إل
 و المرتقبین ؟.الحالیین  

مـــــــــــــــا هـــــــــــــــي اإلجـــــــــــــــراءات التـــــــــــــــي اتخـــــــــــــــذت  )٦
اس النتــــــــــــائج ؟ وهــــــــــــل كانــــــــــــت موضــــــــــــوعیة لقیــــــــــــ

 كافیة ؟.و 

 
 لفریقعمل ا عالنإ)  ۱۷-۸الشكل (

 

 :  ویمكن أن نحدد أهداف عملیة التقییم بما یلي
 مدى مالئمتها .ى الطرق التي اتبعت في التنفیذ و التعرف عل . أ
 التي أمكن تحقیقها . األهداف معرفة نوع و كمیة  . ب
فــــــــــــــــي الحملــــــــــــــــة وبرنامجهــــــــــــــــا وأســــــــــــــــبابها الوقــــــــــــــــوف علــــــــــــــــى جوانــــــــــــــــب القصــــــــــــــــور  . ت
 . ٕامكانیة تالفیها مستقبالً و 
ـــــــــــــیتوضـــــــــــــ . ث ـــــــــــــإلدارة مـــــــــــــا حققت ـــــــــــــائج و تمـــــــــــــدها باألح ل ـــــــــــــة مـــــــــــــن نت ســـــــــــــالیب ه الحمل

 الكمیة لقیاس العائد من النشاط اإلعالني .

 
 عن االكتبإعالن ) ۱۸-۸الشكل ( 
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۲٤۷ 
 

 
 : اإلعالنیة    خطوات تقییم الحملة 

 
ـــــــــة  ـــــــــویم الحمل ـــــــــة یقتضـــــــــي تق ـــــــــذي اإلعالنی ـــــــــیم وال ـــــــــامج الخـــــــــاص بهـــــــــذا التقی ضـــــــــرورة تصـــــــــمیم البرن

 یتضمن مجموعة من الخطوات :
 الخاصة بالتقییم . هدافاألتحدید  .١
ــــــــــي ســــــــــ .٢ ــــــــــد المجــــــــــاالت الت مثلها التقیــــــــــیم أي یتحدی

وفـــــــــــــــي ذلـــــــــــــــك  المجـــــــــــــــاالت المطلـــــــــــــــوب تقییمهـــــــــــــــا .
ــــــــة فــــــــي  ــــــــاس مــــــــدى الدقــــــــة المعقولی األمــــــــر یمكــــــــن قی

ـــــــــــــــد  ـــــــــــــــة مـــــــــــــــدى و  األهـــــــــــــــداف تحدی الوســـــــــــــــائل فعالی
مـــــــــــــــدى مالئمــــــــــــــــة الجدولـــــــــــــــة و تقــــــــــــــــویم أســــــــــــــــلوب و 

لمخصصــــــــــــــــــــــات و توزیعهــــــــــــــــــــــا علــــــــــــــــــــــى تحدیـــــــــــــــــــــد ا
للحملـــــــــة مـــــــــن  االتصـــــــــالیةتقـــــــــویم اآلثـــــــــار الوســـــــــائل و 

 .عالن حیث درجة تعرض المستهلكین لإل
تحدیـــــــــــــــد المقــــــــــــــــاییس التــــــــــــــــي ستســــــــــــــــتخدم فــــــــــــــــي  .٣

ــــــــــــیم : یجــــــــــــب أن ت ــــــــــــاییس واضــــــــــــحة التقی كــــــــــــون المق
 محدودة و تعطي نتائج واضحة .و 

 
خطوات صورة إعالن )  ۱۹-۸الشكل (

بالتقیم  تصمیم البرنامج الخاص
 عالنياإل

 
 ها :یعلأنواع التقییم المتعارف 

 التقییم السابق :   –أوال ً 
التـــــــــــي ستســـــــــــتخدمها عالنـــــــــــات اإلفعالیـــــــــــة یوجـــــــــــد عـــــــــــدة طـــــــــــرق یمكـــــــــــن اســـــــــــتخدامها للتأكـــــــــــد مـــــــــــن 

 عة ومن أهم هذه الطرق :ذااإلة قبل عملیة النشر أو العرض أو الحمل
ـــــــــــن آراء المســـــــــــتهلكین و قیـــــــــــاس  . أ اتجاهـــــــــــاتهم و درجـــــــــــة معـــــــــــرفتهم بالســـــــــــلعة أو الخدمـــــــــــة المعل

 .عالنات عنها من خالل اإل
عــــــــــــــات المســــــــــــــتهلكین و ردود أفعــــــــــــــالهم اســــــــــــــتخدام البریــــــــــــــد المباشــــــــــــــر فــــــــــــــي معرفــــــــــــــة انطبا . ب

ـــــــــــأثیر اإلو  ـــــــــــي ســـــــــــیتم إرســـــــــــالها تیعلـــــــــــعـــــــــــالن ت ـــــــــــًا علـــــــــــى یعلهم مـــــــــــن خـــــــــــالل الـــــــــــردود الت ق
 .عالنات اإل
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۲٤۸ 
 

ن خـــــــــــــالل قـــــــــــــراءة الطـــــــــــــرق والوســـــــــــــائل المیكانیكیـــــــــــــة لمالحظـــــــــــــة التـــــــــــــأثیرات المختلفـــــــــــــة مـــــــــــــ . ت
 .مشاهدته و عالن اإل

 . عالنات درجات التفضیل واإلعجاب باإلاالختبارات النفسیة ورصد  . ث
عـــــــــالن اإلفعالیـــــــــة المـــــــــؤثرة فـــــــــي یة ساســـــــــاألقـــــــــوائم المراجعـــــــــة : و هـــــــــي مجموعـــــــــة العوامـــــــــل  . ج

–عــــــــــالن قــــــــــدرة الرســــــــــالة علــــــــــى دفــــــــــع القــــــــــارئ لقــــــــــراءة اإل –مثــــــــــل درجــــــــــة قــــــــــوة الرســــــــــالة  
ســـــــــتجابة مـــــــــدى قـــــــــدرة الرســـــــــالة علـــــــــى اقتـــــــــراح اإل –مـــــــــدى وضـــــــــوح األفكـــــــــار فـــــــــي الرســـــــــالة 

 . ماراتفي اإلضخمة شاشة عرض ذلك  ومثال مطلوبة.السلوكیة ال

 
 ماراتفي اإل ضخمةشاشة عرض إعالن )  ۲۰-۸الشكل (

 
 :  اختبار أثناء التنفیذ– ثانیاً 
بعــــــــــض فعالیــــــــــة هــــــــــذا النــــــــــوع یســــــــــتخدم المعلــــــــــن كوبونــــــــــات االستفســــــــــارات ، لقیــــــــــاس مــــــــــدى  يفــــــــــ

 اإلعالنیــــــــــة    لرســــــــــالة نقــــــــــوم بارســــــــــال ا ذاالمــــــــــذلــــــــــك  ومثــــــــــال .العناصــــــــــر فــــــــــي البرنــــــــــامج اإلعالنــــــــــي
 .؟خرین لآل
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 رسال الرسالةإب نقوم اذالمإعالن )  ۲۱-۸الشكل (
    ؟اإلعالنیة 
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 التقییم الالحق : -ثالثًا 
 بعد التنفیذ : اإلعالنیةثر الحملة أتستخدم في تقویم سالیب یوجد مجموعة من األ

ــــــــــــــ )١ ــــــــــــــإجراء دراســــــــــــــة عل ــــــــــــــن ب ــــــــــــــوم المعل ــــــــــــــث یق ــــــــــــــذكر : حی ــــــــــــــارات الت ــــــــــــــة مــــــــــــــن اختب ى عین
ــــــــــــذكرهم لإل ــــــــــــة مــــــــــــدى ت ــــــــــــات المســــــــــــتهلكین لمعرف ــــــــــــة أو ألجــــــــــــزاء عالن التــــــــــــي تتضــــــــــــمنها الحمل

 معینة أو أفكار خاصة .
مالحظتــــــــــــه و عــــــــــــالن یــــــــــــتم خاللهــــــــــــا دراســــــــــــة أنمــــــــــــاط التعــــــــــــرض لإلعــــــــــــرف : و اختبـــــــــــارات التّ  )٢

 أو قراءته .
ــــــــــى اتجاهــــــــــات المســــــــــتهلكین نحــــــــــو الســــــــــلعة باســــــــــتخدام مقیــــــــــاس  )٣ دراســــــــــة مــــــــــدى التغیــــــــــر عل

 االتجاه .
 . ساس قیاس مدى تحقیق الحملة لألهداف التي وضعت في األ )٤
ـــــــــــى  )٥ ـــــــــــر اإلعالنـــــــــــي عل ـــــــــــاس األث ـــــــــــى هیكـــــــــــل  أســـــــــــاسقی ـــــــــــذي حـــــــــــدث عل ـــــــــــر ال مـــــــــــدى التغی

 المبیعات .
 مقارنة الزیادة في المبیعات سواء الكلیة أو الخاصة لكل منتج على حده . )٦

 

 
 اإلعالنیة    ثر الحملة أتقویم  عالنإ) صورة  ۲۲-۸الشكل (
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 : اإلعالنیة    فعالیة قیاس ال: ثالثا 
 اإلعالنیــــــــــــــة    فعالیــــــــــــــة قیــــــــــــــاس الألبحــــــــــــــاث الحدیثــــــــــــــة بدراســــــــــــــة تكنیكــــــــــــــات و ااهتمــــــــــــــت الدراســــــــــــــات و 

الســــــــــلوكي ، حیــــــــــث یهــــــــــتم التكنیــــــــــك المعرفــــــــــي و  يلااالنفعــــــــــعلــــــــــى المســــــــــتوى المعرفــــــــــي العــــــــــاطفي و 
علــــــــــق مــــــــــا یتباالتصــــــــــال النتبــــــــــاه ، و القابلیــــــــــة للتــــــــــذكر ، و علــــــــــى جــــــــــذب اعــــــــــالن بقیــــــــــاس قــــــــــدرة اإل

ــــــــــةبالرســــــــــالة  ــــــــــل  أیضــــــــــاً  اإلعالنی ــــــــــه اإلمســــــــــتوىتحلی ــــــــــة ومــــــــــنهم مــــــــــدى مــــــــــا یحقق عــــــــــالن ات المعرف
: بــــــــالمنتج وفــــــــق الفائــــــــدة منــــــــه ، و مــــــــن أهــــــــم المقــــــــاییس فــــــــي هــــــــذا الجانــــــــب اهتمامــــــــاً مــــــــن وعــــــــي و 

)http://www.tas-wiki.com/tw7693.html (. 
 

  : Awareness Measurementsأ ـ مقیاس الوعي 
 
لمـــــــــــدى وعـــــــــــي  م المســـــــــــتوى البســـــــــــیط مـــــــــــن االســـــــــــتجابة المعرفـــــــــــة ، وفقـــــــــــاً عتمـــــــــــد بقیـــــــــــاس و تقیـــــــــــیی

مــــــــــن المقــــــــــاییس المناســــــــــبة  ُیعــــــــــدّ ، و الشــــــــــركةالمســــــــــتهلك بوجــــــــــود المنــــــــــتج أو العالمــــــــــة التجاریــــــــــة أو 
تــــــــــــدعیم العالمــــــــــــة  اإلعالنیــــــــــــةفــــــــــــي المراحــــــــــــل األولیــــــــــــة عنــــــــــــدما یكــــــــــــون الهــــــــــــدف مــــــــــــن الحملــــــــــــة 

 .التجاریة
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۲٥۲ 
 

 :Memory Tests Measurementsب ـ اختبارات التذكر 
 يللطاقـــــــــــة االســـــــــــتیعابیة للمتلقـــــــــــ وفقـــــــــــاً  االتصـــــــــــالیةتهـــــــــــتم بقیـــــــــــاس مـــــــــــدى قـــــــــــوة و تـــــــــــأثیر الرســـــــــــالة 

ســـــــــــتخدم هـــــــــــذا الـــــــــــنمط فـــــــــــي مرحلـــــــــــة یُ رها و إدراكهـــــــــــا ، ویمكـــــــــــن القـــــــــــول أن معذرتـــــــــــه علـــــــــــى تـــــــــــذك
 . المرئیــــــــــــــــــــــة عالنــــــــــــــــــــــات القیــــــــــــــــــــــاس البعــــــــــــــــــــــدي وخاصــــــــــــــــــــــة بالنســــــــــــــــــــــبة لإل

م فـــــــــــي الرســـــــــــائل المطبوعـــــــــــة التـــــــــــي تســـــــــــتخدرات اإلدراك اللفظـــــــــــي ( الشـــــــــــفهي ) والمرئـــــــــــي و ااختبـــــــــــ
علـــــــــى جـــــــــذب االنتبـــــــــاه مـــــــــع مراعـــــــــاة عـــــــــالن التـــــــــي یمكـــــــــن عـــــــــن طریقهـــــــــا تحدیـــــــــد مـــــــــدى قـــــــــدرة اإلو 

ــــــــى المــــــــدى أو  ــــــــائج عل ــــــــذب النت ــــــــل فــــــــي تذب ــــــــاس تتمث ــــــــي وجهــــــــت لهــــــــذا المقی ــــــــادات الت بعــــــــض االنتق
فتهــــــــتم بقیــــــــاس االتجاهــــــــات التــــــــي   Affective Techniquesفعالیــــــــة التكنیكــــــــات االن

ــــــــــز فضــــــــــالً  ــــــــــدعم أو تتمی ــــــــــي تت ــــــــــك الت ــــــــــراد أو تل ــــــــــعلعــــــــــن االتجاهــــــــــات الموجــــــــــودة ف یكونهــــــــــا األف  اً ی
التــــــــــــي تهــــــــــــدف إلــــــــــــى الحصــــــــــــول علــــــــــــى  اإلعالنیــــــــــــةســــــــــــتخدم هــــــــــــذا التكنیــــــــــــك فــــــــــــي الحمــــــــــــالت یو 

عاطفیـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل األشـــــــــخاص الـــــــــذین یكـــــــــون لـــــــــدیهم وعـــــــــي مســـــــــبق بوجـــــــــود فعالیـــــــــة اســـــــــتجابة ان
یجــــــــــابي الــــــــــذي یخلقــــــــــه ه اإلن االتجــــــــــاإة التجاریــــــــــة ، ومــــــــــن ثــــــــــم یمكــــــــــن القــــــــــول عالمــــــــــالســــــــــلع أو ال

لـــــــــیس إال حالـــــــــة مـــــــــن التهیـــــــــؤ تتفاعـــــــــل مـــــــــع العدیـــــــــد مـــــــــن العوامـــــــــل األخـــــــــرى ، كمـــــــــا أن عـــــــــالن اإل
اتهـــــــــا فـــــــــي حـــــــــد ذ أو المنـــــــــتج المعلـــــــــن عنـــــــــه قـــــــــد تكـــــــــون ســـــــــبباً عـــــــــالن االتجاهـــــــــات الســـــــــلبیة إزاء اإل

بحــــــــــــــاث التــــــــــــــي تســــــــــــــتخدم االختبــــــــــــــارات ن معظــــــــــــــم األإلإلعــــــــــــــراض عــــــــــــــن الشــــــــــــــراء و لهــــــــــــــذا فــــــــــــــ
 :التي تهتم بدراسةفعالیة االن

 .Attitude Towards The Advertisementعالن التجاهات نحو اإلا )١
  .االتجاه نحو المنتج السلعي أو الخدمي أو الفكري  )٢
 .عملیة اإلقناع و تكنیكاتها  )٣

 
 بیبسي إعالن ) ۲٤-۸الشكل (
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۲٥۳ 
 

 
للمتلقـــــــــي حیـــــــــث یهـــــــــدف إلـــــــــى التـــــــــأثیر فیـــــــــه مـــــــــن لیـــــــــة فعامـــــــــع الجوانـــــــــب االنعـــــــــالن و یتعامـــــــــل اإل

كمــــــــــا  خــــــــــالل مخاطبــــــــــة العواطــــــــــف المبهجــــــــــة و المتفائلــــــــــة ، كمــــــــــا یخاطــــــــــب الوجــــــــــدان و الشــــــــــعور
یشـــــــــــمل  ثنائیـــــــــــاً  و متغیـــــــــــراً فعالیـــــــــــة مـــــــــــن عوامـــــــــــل ال عـــــــــــامالً عـــــــــــالن تمثـــــــــــل االتجاهـــــــــــات نحـــــــــــو اإل

 : جانبین
 

  : عاليأ ـ المحتوى أو المضمون العاطفي أو االنف
عــــــــــــن  فضــــــــــــالً عــــــــــــالن تعرضــــــــــــهم لإلر المنبثــــــــــــق مــــــــــــن خبــــــــــــرة األفــــــــــــراد عنــــــــــــد ویعكــــــــــــس الشــــــــــــعو 

لتقییمــــــــــــي أو المعرفــــــــــــي الــــــــــــذي یعبــــــــــــر مــــــــــــن خاللــــــــــــه األفــــــــــــراد عــــــــــــن آرائهــــــــــــم حــــــــــــول االمضــــــــــــمون 
كـــــــــــــان مفیـــــــــــــد أو  ٕاذاعلومـــــــــــــات و المعرفـــــــــــــة المتضـــــــــــــمنة فیـــــــــــــه و ومقـــــــــــــدار المعـــــــــــــالن مضـــــــــــــمون اإل

علـــــى عـــــالن قـــــدرة اإل Persuasion Tests عـــــدیم الفائـــــدة ، وتحـــــدد اختبـــــارات اإلقنـــــاع
ــــــــن عنهــــــــا ، و  تحقیــــــــق التغیــــــــر فــــــــي اتجاهــــــــات األفــــــــراد ــــــــار نحــــــــو المــــــــادة المعل یســــــــتخدم هــــــــذا االختب

ـــــــــى نطـــــــــاق ضـــــــــیق  ـــــــــه مـــــــــن الصـــــــــعوبة بمكـــــــــان الجـــــــــزم بحـــــــــدوث التغیـــــــــر فـــــــــور التعـــــــــرض أإذا عل ن
 . اإلعالنیة    للرسالة 

 
 مجسم  إعالنات ) ۲٥-۸الشكل ( 

 :ب ـ التكنیك المعرفي 
ـــــــــق  ـــــــــیس اإلبالتكنیكـــــــــات المعرفیتعل ـــــــــة فهـــــــــي تق ـــــــــط بمفهـــــــــوم ی ـــــــــیس فق ـــــــــراد ل ســـــــــتجابة الســـــــــلوكیة لألف
ــــــــــــة  وٕاَنمــــــــــــا Purchaseالشــــــــــــراء  ــــــــــــؤ للســــــــــــلوك بالطریق ممــــــــــــن لهــــــــــــم االســــــــــــتعداد المســــــــــــبق أو التهی

 : المستهدفة ومن أهم التكنیكات التي تستخدم في هذا المجال تلك التي تتعلق بـ
  نیــــــة الشـــــــراءIntention Purchase:   ة إقبـــــــال یـــــــلایقـــــــیس ذلـــــــك التكنیـــــــك احتمو

ــــــــــى شــــــــــراء منــــــــــتج معــــــــــین فــــــــــي المــــــــــدى القریــــــــــب كنتــــــــــاج للتعــــــــــرض لإل عــــــــــالن األفــــــــــراد عل
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۲٥٤ 
 

محـــــــدود فـــــــي قدرتـــــــه علـــــــى  نـــــــهّ أتكنیـــــــك بـــــــالرغم مـــــــن قدرتـــــــه التنبؤیـــــــة ویعـــــــاب علـــــــى ذلـــــــك ال
 .الحصول على نتائج سریعة

  االســــــتبیانInquiry Test :   ــــــة ــــــدرة الحمل ــــــى تصــــــمیم مــــــدى ق و یهــــــدف إل
 .وك األفراد وفقا لألهداف المحددة سلفاً على التأثیر في سلاإلعالنیة 

  مقــــــــــــاییس التغیــــــــــــر فــــــــــــي معــــــــــــدالت المبیعــــــــــــاتSales Vatiation 
Measurements: 

االنخفــــــــــاض فـــــــــــي معــــــــــدالت المبیعـــــــــــات مــــــــــن العالمـــــــــــات قــــــــــد تعـــــــــــد مؤشــــــــــرات االرتفـــــــــــاع و 
، ولكــــــــن یجــــــــب یوضــــــــع فــــــــي االعتبــــــــار وجــــــــود عوامــــــــل أخــــــــرى عــــــــالن األولیــــــــة لنجــــــــاح اإل

الظـــــــــــــروف االقتصــــــــــــــادیة ار ، وجـــــــــــــودة المنــــــــــــــتج ، و وق واألســــــــــــــعتتعلـــــــــــــق بظــــــــــــــروف الســـــــــــــ
ومثــــــــــــال ذلــــــــــــك . فــــــــــــي حــــــــــــدوث التغیــــــــــــر أو محركــــــــــــاً  مســــــــــــاعداً  عــــــــــــامالً عــــــــــــالن لیظــــــــــــل اإل

 .لنباتات الزینة جاهزةإعالن 

 
 نباتات زینة عالنإ) ۲٦-۸الشكل ( 

 
البــــــــــد وأن یســــــــــتند فــــــــــي فعالیــــــــــة ن اســــــــــتخدام تكنیكــــــــــات أو مقــــــــــاییس الإومــــــــــن هنــــــــــا یمكــــــــــن القــــــــــول 

 : مه على مجموعة من المحددات المهمة مثلتصمیاختیاره و 
 

 :Media of Communicationأ ـ وســــــــــــــیلة االتصـــــــــــــــال 
وقــــــــــــدرة  یحــــــــــــدد طبیعــــــــــــة الموضــــــــــــوع اإلعالنــــــــــــي نوعیــــــــــــة الوســــــــــــیلة التــــــــــــي تكــــــــــــون أكثــــــــــــر نجاحــــــــــــاً 

 . تحقیـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدفو 
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۲٥٥ 
 

ـــــــــــه   : Products Advertisedب ـ طبیعـــــــــــة المنـــــــــــتج المعلـــــــــــن عن
كــــــل  عــــــن التقســــــیم النــــــوعي داخــــــل فضــــــالً  ن طبیعــــــة المنــــــتج ( ســــــلعي ـ خــــــدمي ـ فكــــــري )إ

ـــــــــة و  ـــــــــدخل فـــــــــي عالقـــــــــة تبادلی ـــــــــة ی ـــــــــةتفئ ـــــــــة و مـــــــــ فاعلی ـــــــــرات االجتماعی ـــــــــة ع عـــــــــدد مـــــــــن المتغی الثقافی
ـــــــــــــــــــــــــــــي تحكـــــــــــــــــــــــــــــم الســـــــــــــــــــــــــــــلوك الشـــــــــــــــــــــــــــــرائيو   . االقتصـــــــــــــــــــــــــــــادیة الت
 

ــــــــرات أو المنبهــــــــات  ــــــــة    ج ـ المثی   :Advertising Stimulations اإلعالنی
فـــــــــي مـــــــــدى  اإلعالنیـــــــــةتضـــــــــمنة فـــــــــي الرســـــــــالة أیضـــــــــا تـــــــــتحكم نوعیـــــــــة المثیـــــــــرات أو المحفـــــــــزات الم

 .الرسالة ذاتها فعالیة 

 

 سنانابتكاري لمعجون األإعالن  ) ٢٧-٨الشكل (

 
 :عالن اإل ةیلافع اختبار تقییم ♦

 ومـــــــــــدى اإلعالنــــــــــي البرنـــــــــــامج نجــــــــــاح مــــــــــدى یوضـــــــــــح الــــــــــذي هــــــــــو اإلعـــــــــــالن ةیــــــــــلافع  تقیــــــــــیم إن
ــــــــــى االعتمــــــــــاد یمكــــــــــن اإلعــــــــــالن ةعالیــــــــــف ولقیــــــــــاس ،األهــــــــــداف  تحقیــــــــــق فــــــــــي كفاءتــــــــــه ــــــــــد عل  العدی

 .)Jacques Lendrevie.2001, p 248( : نذكر أبرزها ومن الطرق، من
 

ــــــــــارات ــــــــــة أوًال :االختب اإلعالنیــــــــــة     الرســــــــــالة عــــــــــرض قبــــــــــل تقــــــــــام التــــــــــي االختبــــــــــارات هــــــــــي: األولی
 :اآلتي  كما هو مبین في الشكل  اإلعالن وسائل في
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۲٥٦ 
 

 
 

 االختبارات األولیة)  ۲۸-۸الشكل ( 
 

  ): المباشرة (الدرجات االستقصاء مةقائ طریقة -١
 

ــــــــة هــــــــذه تعــــــــد ــــــــاس الطــــــــرق رخــــــــصأو  بســــــــطأ الطریق ــــــــلافع لقی ــــــــن یعــــــــرض فیهــــــــا ، اإلعــــــــالن ةی  المعل
 عوامــــــــــل مجموعــــــــــة وفــــــــــق اإلعــــــــــالن بتقیــــــــــیم ، هیــــــــــعل لیحكمــــــــــوا أفــــــــــراد مجموعــــــــــة علــــــــــى اإلعــــــــــالن
 كـــــــــــــــون االنتقـــــــــــــــادات مـــــــــــــــن العدیـــــــــــــــد واجهـــــــــــــــت نهـــــــــــــــاأ إال ألهمیتهـــــــــــــــا، طبقـــــــــــــــاً  أوزانـــــــــــــــاً  أعطیـــــــــــــــت

 قــــــــــد النســــــــــبیة وتوزیــــــــــع األوزان ، تقـــــــــدیراتهم فــــــــــي یختلفــــــــــون اإلعـــــــــالن یقیمــــــــــون الــــــــــذین اصاألشـــــــــخ
 . المبتكر لإلعالن مقیاس ُیعدّ  وال ، عادالً  الیكون

 
 بتقــــــــــویم المســــــــــتهلكین مجموعــــــــــة مــــــــــن الطلــــــــــب األســــــــــلوب هــــــــــذا فــــــــــي یــــــــــتم: المحلفــــــــــین اختبــــــــــار -٢

 بـــــــــدءاً  عوامــــــــل مجموعــــــــة علــــــــى بنـــــــــاءً  أكثــــــــر أو إعالنــــــــین بــــــــین المقارنـــــــــةأســــــــاس  علــــــــى اإلعــــــــالن
 ویشــــــــــكل أهمیتــــــــــه ومعدلــــــــــه، حســــــــــب اإلعــــــــــالن تقیــــــــــیم إلــــــــــى الوصــــــــــول لغایــــــــــة الأحــــــــــب أو بأحــــــــــب

 .والدقة بالسرعة لتمیزه االستقصاء، ألسلوب تحسناً  األسلوب هذا
 

أوالً 
االختبارات :

 األولیة 

طریقة قائمة 1
الدرجات (االستقصاء

 ): المباشرة

اختبار اإلدراك 3 اختبار المحلفین2
 والتذكیر
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 : والتذكیر اإلدراك اختبار -٣
 

ـــــــــى األســـــــــلوب هـــــــــذا یعتمـــــــــد ـــــــــى اإلعـــــــــالن عـــــــــرض عل  الســـــــــؤال ثـــــــــم ، المســـــــــتهلكین مـــــــــن عینـــــــــة عل
ـــــــــــــــى لتعـــــــــــــــرفا فـــــــــــــــي المســـــــــــــــتهلك مقـــــــــــــــدرة ویعتمـــــــــــــــدعلى لإلعـــــــــــــــالن، وتـــــــــــــــذكرهم إدراك عـــــــــــــــن  عل

ـــــــــــات اإل ـــــــــــيعالن ـــــــــــاء رآهـــــــــــا الت ـــــــــــي أثن ـــــــــــي شـــــــــــاهدها االختبـــــــــــار، أو الت  أن ،إال إعالنیـــــــــــة وســـــــــــیلة ف
ـــــــــــــارات هـــــــــــــذه ـــــــــــــى تعتمـــــــــــــد االختب ـــــــــــــة عل ـــــــــــــذي اإلعـــــــــــــالن جاذبی ـــــــــــــلافع یعكـــــــــــــس ال أن یمكـــــــــــــن ال  ةی

 .المستهلك إلى اإلعالنیة الرسالة الیوصل لكنه االنتباه یجذب قد أو المبیعات،
 

 
 

 تغلق فروعها في القرم سلسلة مطاعم ماكدونالد)  ٢٩-٨الشكل (
 
 

 ) : اإلعالن (بعد النهائیة ثانیًا :االختبارات
 Robert( ه .یلاأكثر فع ستكون المستقبلیة اإلعالنیة الحملة أن من التأكد االختبارات هذه هدف

Heath.2005p470(  اآلتي  كما هو مبین في الشكل: 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiqjdj_x9vlAhVQUxoKHTI8BsUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.vitaminedz.com%2F%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25B2-%25D8%25AA%25D8%25BA%25D9%2584%25D9%2582-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%2587%25D8%25A7-%25D9%2581%25D9%258A%2FArticles_18300_2716082_0_1.html&psig=AOvVaw3DLK3aNHpoaxGP8dw7K1_r&ust=1573334874780882
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiqjdj_x9vlAhVQUxoKHTI8BsUQjRx6BAgBEAQ&url=https%3A%2F%2Fwww.vitaminedz.com%2F%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25B2-%25D8%25AA%25D8%25BA%25D9%2584%25D9%2582-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%2587%25D8%25A7-%25D9%2581%25D9%258A%2FArticles_18300_2716082_0_1.html&psig=AOvVaw3DLK3aNHpoaxGP8dw7K1_r&ust=1573334874780882
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiqjdj_x9vlAhVQUxoKHTI8BsUQjhx6BAgBEAI&url=https%3A%2F%2Fwww.vitaminedz.com%2F%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25B3%25D9%2584%25D8%25A9-%25D9%2585%25D8%25B7%25D8%25A7%25D8%25B9%25D9%2585-%25D9%2585%25D8%25A7%25D9%2583%25D8%25AF%25D9%2588%25D9%2586%25D8%25A7%25D9%2584%25D8%25AF%25D8%25B2-%25D8%25AA%25D8%25BA%25D9%2584%25D9%2582-%25D9%2581%25D8%25B1%25D9%2588%25D8%25B9%25D9%2587%25D8%25A7-%25D9%2581%25D9%258A%2FArticles_18300_2716082_0_1.html&psig=AOvVaw3DLK3aNHpoaxGP8dw7K1_r&ust=1573334874780882
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiqjdj_x9vlAhVQUxoKHTI8BsUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.vitaminedz.com/%D8%B3%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A9-%D9%85%D8%B7%D8%A7%D8%B9%D9%85-%D9%85%D8%A7%D9%83%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B2-%D8%AA%D8%BA%D9%84%D9%82-%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%87%D8%A7-%D9%81%D9%8A/Articles_18300_2716082_0_1.html&psig=AOvVaw3DLK3aNHpoaxGP8dw7K1_r&ust=1573334874780882


۲٥۸ 
 

 
 (بعداإلعالن) النهائیة االختبارات)  ۳۰-۸الشكل ( 

 تــــــــــــأثر مــــــــــــدى مــــــــــــن أكثــــــــــــر اإلعــــــــــــالن إدراك مــــــــــــدى یقــــــــــــیس: تــــــــــــذكروال اإلدراكت اختبــــــــــــارا – ١
 .اإلدراك و التذكر على العمالء لقدرة یخضع كما باإلعالن المستهلك

 
 فیقــــــــــوم ، والتلفزیــــــــــون عــــــــــةذااإلعالنــــــــــات إل االختبــــــــــار هــــــــــذا یســــــــــتخدم: المــــــــــتالزم االختبــــــــــار – ٢

 إذا فیهـــــــــــا ویســـــــــــأل ، اإلعـــــــــــالن بــــــــــث وقـــــــــــت فـــــــــــي المســـــــــــتهدفین مــــــــــن بعینـــــــــــة باالتصـــــــــــال المعلــــــــــن
ــــــــــاز أو المــــــــــذیاع كــــــــــان ــــــــــامج ومــــــــــانوع ، مفتوحــــــــــاً  التلف  هیــــــــــإل یســــــــــتمعونو أ یشــــــــــاهدونه الــــــــــذي البرن

 عــــــــــــدم االختبــــــــــــار هــــــــــــذا علــــــــــــى ویعــــــــــــاب ســــــــــــمعوها،و أ شــــــــــــاهدوها التــــــــــــيعالنــــــــــــات اإل ومــــــــــــاهي ،
 فضـــــــــالً  اإلجابـــــــــة فـــــــــي المســـــــــتهلك جدیـــــــــة مـــــــــدى علـــــــــى واعتمـــــــــاده ، العینـــــــــة ةیـــــــــلافع مـــــــــن التأكـــــــــد

 .تهیلاوفع اإلعالن محتوى عن معلومات على الحصول صعوبة عن
 
ــــــــار – ٣ ــــــــات ســــــــجل اختب ــــــــار هــــــــذا ُیعــــــــدّ : المبیع ــــــــارات أهــــــــم مــــــــن االختب ــــــــلافع وأكثرهــــــــا االختب  ةی
 بیـــــــــع حـــــــــال فـــــــــي یصـــــــــعب نـــــــــهأ إال المبیعـــــــــات زیـــــــــادة هـــــــــو اإلعـــــــــالن مـــــــــن األخیـــــــــرف الهـــــــــد نأل

ـــــــــات عـــــــــدة اســـــــــتخدام منتجـــــــــات لعـــــــــدة الشـــــــــركة ـــــــــة المبیعـــــــــات أن كمـــــــــا،إعالن  نتیجـــــــــة تكـــــــــون المحقق
 عــــــــن فضــــــــالً  األخــــــــرى العوامــــــــل ثبــــــــات افتــــــــراض والیمكــــــــن منهــــــــا، حــــــــداو  واإلعــــــــالن عوامــــــــل عــــــــدة

ثانیاً 
االختبارات :

بعد (النھائیة 
 ) اإلعالن

اختبارات  –۱
اإلدراك 
 والتذكر

االختبار  – ۲
 المتالزم 

اختبار  – ۳
سجل 
 المبیعات

طریقة  – ٤
أسئلة 
 االختبار
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۲٥۹ 
 

ــــــــــد صــــــــــعوبة ــــــــــار تحدی ــــــــــرة االختب ــــــــــار هــــــــــذا أن إال ، المناســــــــــبة فت ــــــــــد االختب  فــــــــــي مناســــــــــباً  یكــــــــــون ق
 .اإلعالن ظهور فور المنتج شراء حال

 
العمیــــــــــل  فســــــــــح المجــــــــــال أمــــــــــام علــــــــــى الطریقــــــــــة هـــــــــذه تقــــــــــوم: االختبــــــــــار أســــــــــئلة طریقــــــــــة – ٤

 حیــــــــث مــــــــن المقــــــــدم اإلعــــــــالن تجــــــــاه یراهــــــــا التــــــــي الفكــــــــرة مضــــــــمون عــــــــن كاملــــــــة حریــــــــةوب للتعبیــــــــر
ـــــــــأثیره ـــــــــه ، ت ـــــــــه ، نجاحـــــــــه ، واقعیت ـــــــــاع فكرت ـــــــــق ،اإلقن ـــــــــه، مـــــــــن المحق ـــــــــة هـــــــــذه وتســـــــــمى خالل  الطریق

 أخــــــــــذت التكــــــــــون قــــــــــدآراء  أو أفكــــــــــار علــــــــــى الحصــــــــــول منــــــــــه تتــــــــــوخى الــــــــــذي المفتــــــــــوح، بالســــــــــؤال
 .اإلعالن تصمیم عند االعتبار بعین

 

 

لجذب انتباه المستهلكین إلعالنإعالن )  ٣١-٨الشكل (  
 

 بحوث اإلعالن:  رابعاً 

 :عالن تعریف بحوث اإل 
البــــــــد نــــــــوع مــــــــن االســــــــتثمار و  ُیعــــــــدّ  عــــــــالناإلقیة تكلفــــــــة و كثــــــــر النشــــــــاطات التســــــــویأمــــــــن عــــــــالن اإل

ن یـــــتم التحقـــــق مـــــن مـــــدى أیجـــــب علیـــــه مجـــــزي و  (ROI) نـــــه یحقـــــق عائـــــدأمـــــن التأكـــــد مـــــن 
ــــــــق أهدافــــــــه،یلافع ــــــــك  تــــــــه لیحق ــــــــتم ذل ــــــــي تشــــــــمل مــــــــن خــــــــالل عــــــــدة طــــــــرق أهمهــــــــا البحــــــــوث، و وی الت

 و البحوث بعد اطالق اإلعالن. عالن البحوث قبل اطالق اإل
محــــــــــدد إعــــــــــالن لبحــــــــــوث األخــــــــــرى، فتصــــــــــمیم و نشــــــــــر علــــــــــى أنــــــــــواع اعــــــــــالن تعتمــــــــــد بحــــــــــوث اإل

 ف بــــــــــــــاإلعالن، مــــــــــــــن هــــــــــــــم ، مواقــــــــــــــع ســــــــــــــكنهمیعتمــــــــــــــد علــــــــــــــى خصــــــــــــــائص الســــــــــــــوق المســــــــــــــتهد
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۲٦۰ 
 

نشـــــــــــاطاتهم، حجـــــــــــم الســـــــــــوق، حیـــــــــــث یمكـــــــــــن الحصـــــــــــول علـــــــــــى هـــــــــــذه المعلومـــــــــــات مـــــــــــن خـــــــــــالل 
ـــــــــــي ســـــــــــیاق البحـــــــــــوث عـــــــــــالن بحـــــــــــوث التســـــــــــویق الخاصـــــــــــة بالمســـــــــــتهلكین. تعـــــــــــرف بحـــــــــــوث اإل ف

ع البحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث أنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا أحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاالتســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــویقیة باعتبار 
 )http://umsudan.blogspot.com(.التسویقیة

 
 أهمیة بحوث اإلعالن:

 
 الرئیســــــــــــــــة الوســــــــــــــــیلة عــــــــــــــــالن بحــــــــــــــــوث اإل عــــــــــــــــدت

ـــــــــیم مـــــــــدى  ـــــــــدیم المعلومـــــــــات لتقی ـــــــــة لتق ـــــــــرامج فعالی ب
ــــــــة بحــــــــوث عــــــــالن اإل ــــــــع أهمی ــــــــث تنب ــــــــة، حی المختلف
 : اآلتي  الشكل من عالن اإل

 

 یةومات التسویقلللمع عالنإصورة ) ۳۲-۸الشكل ( 

 
 أهمیة بحوث اإلعالن)  ٣٣-٨الشكل (

  مبرر:الغیر تجنب الصرف 
ـــــــــف الشـــــــــركة  ـــــــــي وســـــــــائل االتصـــــــــایكل ـــــــــة النشـــــــــر ف ـــــــــاس ل المختلف ـــــــــدون قی ـــــــــالغ ضـــــــــخمة و ب مب

بطریقـــــــــــة عـــــــــــالن تـــــــــــه (قبـــــــــــل العـــــــــــرض) ال یـــــــــــتم الصـــــــــــرف علـــــــــــى اإلعالیو مـــــــــــدي فعـــــــــــالن لإل
ــــــــــة حیــــــــــث یمكــــــــــن  ال یحقــــــــــق الهــــــــــدف مــــــــــن عرضــــــــــه إعــــــــــالن ن یــــــــــتم الصــــــــــرف علــــــــــى أعلمی
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۲٦۱ 
 

الكلیـــــــــة مـــــــــع عـــــــــدم الحصـــــــــول علـــــــــى التكـــــــــالیف زیـــــــــادة فـــــــــي علیـــــــــه یكـــــــــون الصـــــــــرف  التـــــــــاليوب
 عائد.

 

 

حّولت فتاة سمراء إلى أخرى بیضاء في إعالن)  ٣٤-٨الشكل (  
 
  :تقییم الخیارات االستراتیجیة لإلعالن 

ـــــــتم إرســـــــال ـــــــیم الرســـــــائل، هـــــــل ی ـــــــك مـــــــن خـــــــالل تقی ة، هـــــــل حـــــــدارســـــــال و إم أســـــــائل عـــــــدة ر  و ذل
...، حیـــــــــــــث تحــــــــــــدد البحــــــــــــوث نوعیـــــــــــــة ؟م التلفزیــــــــــــونأفـــــــــــــي الصــــــــــــحف عــــــــــــالن إللالمناســــــــــــب 

 االستراتیجیة المناسبة لبرنامج اإلعالن.

 
 بیبسي ونیك اعالن) ۳٥-۸الشكل (

  بشكل عام:عالن اإلفعالیة زیادة 
الجمهــــــــــور  نأهــــــــــو افتــــــــــراض عالناتهــــــــــا إلالشــــــــــركات مــــــــــن األخطــــــــــاء الشــــــــــائعة فــــــــــي تصــــــــــمیم 

ــــــــــــاليو  اً منتجــــــــــــ یعــــــــــــّرفالمســــــــــــتهدف  ــــــــــــداعي لإل بالت ــــــــــــى الشــــــــــــكل اإلب دون عــــــــــــالن تركــــــــــــز عل
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۲٦۲ 
 

ــــــــــذي یمثلهــــــــــا و البحــــــــــوث عــــــــــالن الهــــــــــدف مــــــــــن اإل  الشــــــــــركاتتمــــــــــد  اإلعالنیــــــــــةو المحتــــــــــوى ال
هــــــــــا وفــــــــــق خصــــــــــائص الســــــــــوق إعالناتبالمعلومــــــــــات التــــــــــي تمكنهــــــــــا مــــــــــن تصــــــــــمیم و عــــــــــرض 

 المستهدف.

 
 عن الخطوبة أفكار مبتكرةإعالن ) ۳٦-۸الشكل (

  األهداف تحدید مدى تحقیق : 
تــــــــــم  إذاألهدافـــــــــه، فــــــــــعــــــــــالن قیــــــــــاس مـــــــــدى تحقیــــــــــق اإلعــــــــــالن من خــــــــــالل بحـــــــــوث اإلیـــــــــتم

ــــــــك األهــــــــداف تحقیــــــــق  ــــــــم یــــــــتم تحقیــــــــق أهــــــــداف اإل ٕاذاو عــــــــالن اإلفعالیــــــــة یعنــــــــى ذل عــــــــالن ل
 مختلفة. إعالن جیات فیجب البحث عن استراتی

 
 مبتكر عصیرإعالن ) ۳۷-۸الشكل (
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۲٦۳ 
 

ــــــــــةتحتــــــــــاج ال ــــــــــى أي حمل ــــــــــى معلومــــــــــات  إعالنیــــــــــة شــــــــــركة قبــــــــــل اإلقــــــــــدام عل للحصــــــــــول عل
ــــــــى  ــــــــاس إل ــــــــف ینظــــــــر الن ــــــــین كی ــــــــي منتجاتهــــــــا ومعلومــــــــات تب ــــــــاس ف عــــــــن وجهــــــــة نظــــــــر الن

 :عالن یوضح أهم البحوث المرتبطة باإل يتاآلالمنافسین . والجدول 
 

 

 بإلى األس مشكلته التوقیت الزمني لها 

بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوث 

 إستراتیجیة

ــــــــــدأ العمــــــــــل  ــــــــــل أن یب قب

إلبـــــــــــــــــداعي (الشــــــــــــــــــكل ا

 لإلعالن)

 . تعریف مفهوم المنتج ١

 . اختیار الجمهور المستهدف٢

 .  اختیار الوسیط اإلعالني٣

. اختیــــــــــــــــــار عناصــــــــــــــــــر الرســــــــــــــــــالة ٤

 اإلعالنیة    

دراســــــــــة اتجاهــــــــــات المســـــــــــتهلك 

 واستخدامه للمنتج 

بحــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث 

المفهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوم 

 اإلبداعي

قبـــــــــــل أن یبـــــــــــدأ إنتـــــــــــاج 

  اإلعالنیة    الوكالة 

 فهوم. اختیار الم١

 . اختیار االسم٢

 .اختیار الشعار٣

. اختبـــــــــــــــــــــــــارات التـــــــــــــــــــــــــداعي ١

 الحر

 . المقابالت الوصفیة٢

االختبــــــــــــــــــــــــــارات 

 المبدئیة

ـــــــــــــة العمـــــــــــــل  ـــــــــــــل نهای قب

الفنــــــــــــــــــــــــــي وأعمــــــــــــــــــــــــــال 

 التصویر

 . اختبار الطباعة ١

.االختبــــــــــــــــــار المبــــــــــــــــــدئي للقصــــــــــــــــــة ٢

 التلفزیونیة 

عــــــــــــــالن . االختبــــــــــــــار المبــــــــــــــدئي لإل٣

 بالرادیو

ـــــــــــــــار التحقـــــــــــــــق مـــــــــــــــن ١ . اختب

  اإلعالنیة    لقصة ا

ــــــــــــــــــــــــــــــــیم ٢ . مقــــــــــــــــــــــــــــــــاییس التقی

 السیكولوجیة

االختبــــــــــــــــــــــــــارات 

 الُبعدیة

ـــــــــــة  بعـــــــــــد انتهـــــــــــاء الحمل

 اإلعالنیة    

 عالن اإلفعالیة . ١

 . تغییر اتجاهات المستهلك٢

 . زیادة المبیعات٣

 . التذكر بمساعدة١

 . التذكر بدون مساعدة٢

 . اختبارات االتجاهات٣

 . اختبارات المبیعات٤

 عالنإلة باالبحوث المرتبط)  ٩جدول (
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۲٦٤ 
 

 
 

ـــــــوم  ـــــــال : تق ـــــــ إحـــــــدىمث ـــــــواع مـــــــن الســــــــــلع ، وهـــــــالشـــــــركات بإنت أ ، ب ، ج ، وكانـــــــت  ياج ثالثـــــــة أن

ـــــى ال ـــــوالمبیعاتهـــــا مـــــن هـــــذه الســـــلع عل ـــــرة ســـــوریة ،  ١٥ يت ـــــف لی ـــــرة ســـــوریة ،  ٩أل  ٢١آالف لی

لیـــــرة  ١٦٠٠  يالمباشـــــر لهـــــذه الســـــلع علـــــى التـــــوالعـــــالن ألـــــف لیـــــرة ســـــوریة . وبلغـــــت تكلفـــــة اإل

غیــــــر عــــــالن اإلتكــــــالیف لیــــــرة ســــــوریة ، بینمــــــا بلغــــــت  ٢٠٠٠لیــــــرة ســــــوریة ،  ٢٤٠٠ســــــوریة ،  

 لیرة سوریة .  ٣٠٠٠المباشر لهذه السلع 

  

غیر المباشر على هذه السلع باستخدام مبدأ القدرة على الـدفع ومبـدأ عالن اإلتكالیف والمطلوب : توزیع 

 المباشرة ؟ التكالیفاالستفادة ب

 

 لحــــل )( ا

 

 من حیث مبدأ القدرة على الدفع :  -١

=  ) ٤٥٠٠٠÷  ١٥٠٠٠× (   ٣٠٠٠=  نصیب السلعة أ  

 لیرة سوریة ١٠٠٠

  ٦٠٠=  ) ٤٥٠٠٠÷   ٩٠٠٠× (   ٣٠٠٠=  نصیب السلعة ب 

 لیرة سوریة 

=  )٤٥٠٠٠÷  ٢١٠٠٠× (   ٣٠٠٠=  نصیب السلعة ج 

 لیرة سوریة ١٤٠٠

ــــــــــدفع ، والســــــــــلعة (ب) الســــــــــلعة ( ج ) أكثــــــــــر ا تعــــــــــدّ و   ــــــــــدرة علــــــــــى ال ــــــــــث المق لســــــــــلع مــــــــــن حی

 أقلها . 
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۲٦٥ 
 

 

 

 المباشرة : التكالیف  من حیث مبدأ االستفادة ب -٢

  ٨٠٠=  ) ٦٠٠٠٠÷   ١٦٠٠× (   ٣٠٠٠=  نصیب السلعة أ  

 لیرة سوریة

=  ) ٦٠٠٠٠÷   ٢٤٠٠× (   ٣٠٠٠=  نصیب السلعة ب 

 لیرة سوریة  ١٢٠٠

=  ) ٦٠٠٠٠÷   ٢٠٠٠× (   ٣٠٠٠=  نصیب السلعة ج 

 لیرة سوریة  ١٠٠٠

 

   

وتمثــــــــــــــل الســــــــــــــلعة ( ب ) 

أكثـــــر الســـــلع اســـــتفادة مــــــن 

عــــــــــــــــــــــالن اإلتكــــــــــــــــــــــالیف 

) المباشــــــــــرة ، والســــــــــلعة ( أ

 أقلها .

 

 
 عالناإلتكالیف ل عالنإصورة ) ۳۸-۸الشكل ( 
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 اإلعالن وكاالتو عالن : إدارة اإلتاسع الفصل ال

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 إدارة اإلعالن -أوًال 
 وكاالت اإلعالن -ثانیًا 

ثالثًا :العاملون في 
وكاالت الدعایة 

 عالن واإل
: أنواع وكاالت  رابعاً 

 اإلعالن
 

 
 
 
 

الفلســـــــــفة والتفكیـــــــــر الجـــــــــدلي یمـــــــــثالن روح المعرفـــــــــة البشـــــــــریة 

خـــــــــــر .وأن آوالتـــــــــــي یجـــــــــــب أن ال یغلـــــــــــب علیهـــــــــــا أي جانـــــــــــب 

نهــــــــم یوظفــــــــون إ و  ،السفصــــــــطائین ال یمثلــــــــون واقــــــــع أو حقیقــــــــة

 نسانیة.  إشیاء غیر أغراضهم أل
 أفالطون
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 اإلعالن وكاالتو عالن الفصل التاسع : إدارة اإل

 
 إدارة اإلعالن -أوًال 

، وبعـــــــــــض األحیـــــــــــان عـــــــــــالن بـــــــــــدون الرجـــــــــــوع إلـــــــــــى أجهـــــــــــزة اإل النشـــــــــــاط اإلعالنـــــــــــي أحیانـــــــــــاً یـــــــــــتم 
 .للقیام بذلك إعالن مل اإلعالني إلى وكاالت یوكل الع

 
إلــــــــــى وكــــــــــاالت عــــــــــالن وســــــــــواء أوكــــــــــل اإل

ــــــــــــــــــى  ــــــــــــــــــى أشــــــــــــــــــخاص فیجــــــــــــــــــب عل أو إل
المعلــــــــــن أن یكــــــــــون لدیــــــــــه جهــــــــــاز یتــــــــــولى 
النشـــــــــاط اإلعالنـــــــــي ألنـــــــــه عملیـــــــــة إداریـــــــــة 

 وتنظیمیة مهمة ومعقدة 
الجهـــــــــــــاز المطلـــــــــــــوب للعمـــــــــــــل اإلعالنـــــــــــــي 
 قـــــــد یكبـــــــر أو یصـــــــغر مـــــــن حیـــــــث حجمـــــــه

ـــــــــى عاتقـــــــــهوحجـــــــــم الوظـــــــــائف ال ـــــــــاة عل  ملق
ــــــــق  حیــــــــث یتــــــــولى القیــــــــام بهــــــــا والتــــــــي تتعل

 بالنشاط .
 

 
 عالنإلدارة اإلإعالن )  ١-٩الشكل (

 
 

 : عالن وظائف إدارة وأجهزة اإل
 

یوجـــــــــد مهـــــــــام كبیـــــــــرة ملقـــــــــاة علـــــــــى عـــــــــاتق تلـــــــــك األجهـــــــــزة واإلدارات فـــــــــي العمـــــــــل اإلعالنـــــــــي وهـــــــــي 
 :  اآلتي  ك

وعـــــــــــادة یـــــــــــتم القبــــــــــــام  .  وناتـــــــــــهوكـــــــــــل مكعالن القیـــــــــــام بـــــــــــالبحوث المتعلقـــــــــــة بـــــــــــاإل .١
وكــــــــــاالت وشـــــــــركات متخصصــــــــــة فــــــــــي تقــــــــــدیم خــــــــــدمات  بحـــــــــاث التســــــــــویقیة مــــــــــن خــــــــــاللباأل

 أقسام األبحاث بوكاالت الدعایة واإلعالن.أو البحث التسویقي 
لتمویـــــــــــل النشـــــــــــاط اإلعالنـــــــــــي مـــــــــــع بـــــــــــاقي اإلدارات  ةالمیزانیـــــــــــات الالزمـــــــــــ إعـــــــــــداد .٢

 .وخاصة التسویق 
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 .فضلة في العمل اإلعالني العمل على اختیار الوسائل الم .٣
ــــــــــة  المخصصــــــــــة لكــــــــــل وســــــــــیلة اإلعالنیــــــــــةتوزیــــــــــع المبــــــــــالغ  .٤ إعالنیــــــــــة ولكــــــــــل مرحل

 .عالن نجاز اإلإمن مراحل 
المســــــــــــتخدمة فــــــــــــي العملیــــــــــــة عــــــــــــالن شــــــــــــراء الحیــــــــــــز اإلعالنــــــــــــي مــــــــــــن وســــــــــــائل اإل .٥

 . اإلعالنیة    
ــــــــــة عــــــــــالن تهیئــــــــــة اإل .٦ ــــــــــة وخاصــــــــــة المــــــــــادة التحریریــــــــــة واإلنتاجی مــــــــــن الناحیــــــــــة الفنی
. 
ــــــــــــ .٧ ــــــــــــب _ الشــــــــــــرائح _ اللوحــــــــــــات عــــــــــــالن اج المــــــــــــواد الالزمــــــــــــة لنشــــــــــــر اإلإنت كالقوال

 ._ الملصقات 
 .والنشر عالن توثیق العالقة بشكل مستمر مع وسائل اإل .٨
 .ته لیعوتقییمه ومدى فاعالن الرقابة المستمرة على نشر اإل .٩

المنشـــــــــــــــــورة أو المذاعـــــــــــــــــة لتعریـــــــــــــــــف العـــــــــــــــــاملین فــــــــــــــــــي  عالنـــــــــــــــــاتالتـــــــــــــــــرویج لإل .١٠
 .عنهعالن یتم اإلالمعلن بما الشركات 

 .األخرى وخاصة المنافسة للشركاتمراقبة النشاط اإلعالني  .١١
 . اإلعالنیة وذلك من خالل مراقبة نتائج الحمالت عالن تقییم اإل .١٢
كجهـــــــــــــــــات اإلعالنیـــــــــــــــــة القیـــــــــــــــــام باألعمـــــــــــــــــال اإلداریـــــــــــــــــة والحســـــــــــــــــابیة لألعمـــــــــــــــــال  .١٣

 یوضح ذلك . اآلتيعالن واإل.  إداریة تنظیمیة
 

 
 نه حار للغایةأإعالن  ) ٢-٩الشكل (
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 : الدائرة الذهبیة والمزیج اإلعالني

لهـــــــــــذه  اً یـــــــــــلامث نموذجـــــــــــاً عـــــــــــالن طـــــــــــور البـــــــــــاحثون المختصـــــــــــون فـــــــــــي مجـــــــــــال التســـــــــــویق واإللقـــــــــــد 
 رئیســـــــــةعوامـــــــــل بســـــــــتة اســـــــــم الـــــــــدائرة اإلبداعیـــــــــة الذهبیـــــــــة والتـــــــــي تحـــــــــدد  اعلیهـــــــــالعوامـــــــــل وأطلـــــــــق 

 : یوضح هذه الدائرة تياآلوالشكل 
 

 
 

 ة الذهبیة والمزیج اإلعالنيالدائر )  ٣-٩الشكل (
 

 ؟َمْن الُمْعِلن -١
یتعـــــــــــــرف هـــــــــــــذا العامـــــــــــــل علـــــــــــــى طبیعـــــــــــــة ونشـــــــــــــاط المعلـــــــــــــن ، وتشـــــــــــــكیلة المنتجـــــــــــــات أو 
الخــــــــــــدمات التــــــــــــي یقــــــــــــدمها ،حتــــــــــــى تســــــــــــاعد فــــــــــــي رســــــــــــم البرنــــــــــــامج اإلعالنــــــــــــي حســــــــــــب 

 إعالنیـــــــــة   طبیعـــــــــة المعلـــــــــن ونـــــــــوع النشـــــــــاط الـــــــــذي یقـــــــــوم بـــــــــه ، حیـــــــــث تختلـــــــــف أي رســـــــــالة
یعــــــــــة المعلــــــــــن واألفكــــــــــار التــــــــــي یحملهــــــــــا ، إذ ال یمكــــــــــن عـــــــــن األخــــــــــرى حســــــــــب نــــــــــوع وطب

ــــــــــــة ــــــــــــة أن تتشــــــــــــابه حمل تســــــــــــوق ألعــــــــــــاب  غیرهــــــــــــامــــــــــــع  لشــــــــــــركة ســــــــــــیارات مــــــــــــثالً  إعالنی
 األطفـــــــــــــــــــــــــــــال أو حتـــــــــــــــــــــــــــــى ســـــــــــــــــــــــــــــیارات األطفـــــــــــــــــــــــــــــال ، لـــــــــــــــــــــــــــــذا فـــــــــــــــــــــــــــــإن الشـــــــــــــــــــــــــــــكل 

 . العام للحملة یجب أن یتواءم مع المعلن نفسه
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 متوسكل لحمایة الطفلإعالن  ) ٤-٩ الشكل (

 ِلَمْن ُأعِلن ؟ -٢
والـــــــــذي ننـــــــــوي مخاطبتـــــــــه ، فعنـــــــــدما یكـــــــــون عالن مـــــــــن هـــــــــو الجمهـــــــــور المســـــــــتهدف بـــــــــاإل 

  بالتـــــــــالي   ه ، ویمكــــــــن یــــــــإلســــــــهل وصــــــــوًال أهلك فــــــــي ذهــــــــن المعلــــــــن تكــــــــون الرســـــــــالة المســــــــت
حســـــــــب طبیعـــــــــة هـــــــــذا الجمهـــــــــور والخصـــــــــائص التـــــــــي یتمیـــــــــز  اإلعالنیـــــــــةالرســـــــــالة إعـــــــــداد 

هـــــــــــــــور ودراســـــــــــــــة ٕان معرفـــــــــــــــة الجمو د ، یـــــــــــــــلابهـــــــــــــــا ســـــــــــــــواء مـــــــــــــــن أفكـــــــــــــــار أوعـــــــــــــــادات وتق
ــــــــدیم الرســــــــالة ومــــــــن ثــــــــم االعتــــــــذار ممــــــــا  خصائصــــــــه یبعــــــــد عنــــــــا عوامــــــــل الخطــــــــأ فــــــــي تق

 . برمته نا الكثیر وقد نخسر هذا الجمهوریعلیضیع 

 
 سیاحي بالصینإعالن  ) ٥-٩الشكل (

 ُأعِلن ؟ ذاامَ  -٣
ــــــــى مــــــــ ــــــــب هــــــــذا الســــــــؤال عل ــــــــن  ذاایجی ــــــــده المعل ــــــــي  ؟یری ومــــــــا هــــــــي الســــــــلع والخــــــــدمات الت

التــــــــــــي یریــــــــــــد تحقیقهــــــــــــا مــــــــــــن وراء  األهــــــــــــدافومــــــــــــا هــــــــــــي  ؟عنهــــــــــــا عالن یرغــــــــــــب بــــــــــــاإل
عنهـــــــــا عـــــــــالن وهـــــــــل الســـــــــلع التـــــــــي أرغـــــــــب فـــــــــي اإل؟ فـــــــــي الحاضـــــــــر والمســـــــــتقبلعـــــــــالن اإل

ومـــــــــا هـــــــــي طبیعــــــــة النشـــــــــاط اإلعالنـــــــــي الـــــــــذي ؟ ىكبیـــــــــرة  إعالنیــــــــة تحتــــــــاج إلـــــــــى حمـــــــــالت
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ــــــــه مــــــــن ــــــــك أجــــــــل  ســــــــوف أقــــــــوم ب ــــــــى هــــــــذه األســــــــئلة إن اإلجابــــــــ؟ هــــــــذه الســــــــلعة أو تل ة عل
 . ویساعد على نجاحه ،عالن التصمیم والتنفیذ النهائي لإل ملیةسهل من عیُ 

 
 مقالة تیفالعالن تصمیم رائع إل )٦-٩الشكل ( 

 
 ُأعِلن ؟ إذًا ِلم -٤

معرفـــــــــــــة األســـــــــــــباب الحقیقیـــــــــــــة الكامنـــــــــــــة وراء إدارة األنشـــــــــــــطة  یتضـــــــــــــمن التوصـــــــــــــل إلـــــــــــــى
 لألنشـــــــــــــطة التســـــــــــــویقیة األخــــــــــــــرى ، أم ومكمـــــــــــــالً  داعمــــــــــــــاً عـــــــــــــالن ، وهـــــــــــــل اإلاإلعالنیـــــــــــــة

، ألن اختیـــــــــــــار أي الجمهـــــــــــــور أذهـــــــــــــانهدفـــــــــــــه تعزیـــــــــــــز ســـــــــــــمعة ومكانـــــــــــــة الشـــــــــــــركة فـــــــــــــي 
 اإلعالنیـــــــــــــة    یـــــــــــــؤدي إلــــــــــــى صــــــــــــیاغة مختلفــــــــــــة للرســــــــــــالة  األهــــــــــــدافهــــــــــــدف مــــــــــــن هــــــــــــذه 

ــــــــــى عــــــــــالن المعرفــــــــــة المســــــــــبقة لهــــــــــدف اإل بالتــــــــــاليعــــــــــن الهــــــــــدف اآلخــــــــــر ، و  تســــــــــاعد عل
بأفضــــــــــــل  األهــــــــــــدافتحقیــــــــــــق  بالتــــــــــــاليالصــــــــــــحیح وفــــــــــــي الوقــــــــــــت المناســــــــــــب و  اإلنجــــــــــــاز

 .رق الط

 
 اكیاإعالن  )٧-٩الشكل (
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 أْیَن ُأعِلن ؟ -٥

ــــــــــــة  المكــــــــــــانا هــــــــــــو مــــــــــــ ــــــــــــةاإلعالالمناســــــــــــب إلطــــــــــــالق الحمل مــــــــــــاكن ، ومــــــــــــا هــــــــــــي األ نی
 .خالل هذه الحملة  عالناتاإل فیها توزعالتي یمكن أن  والمواقع

 
 وجبة سریعةإعالن  )٨-٩الشكل (

 
 مَتى ُأعِلن ؟ -٦

ــــــــــة  ــــــــــت المناســــــــــب إلطــــــــــالق الحمل ــــــــــمــــــــــا هــــــــــو الوق بشــــــــــكل عــــــــــام ، ومــــــــــا هــــــــــي  ةاإلعالنی
ـــــــــــذاع فیهـــــــــــا ـــــــــــي یمكـــــــــــن أن ت ـــــــــــات الت ـــــــــــاتاإل األوق ـــــــــــة ، كـــــــــــذلك  عالن خـــــــــــالل هـــــــــــذه الحمل

 . اإلجابة عن األوقات التي یمكن خاللها تكثیفها أو تضییقها

 
 هاتفإعالن  ) ٩-٩الشكل (
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 عالن وكاالت اإل -ثانیًا 

 
نیابــــــــــة  عالنیــــــــــةاإلنشــــــــــطة شــــــــــركات المســــــــــؤولة عــــــــــن القیــــــــــام باألالهــــــــــي  عــــــــــالناإلوكــــــــــاالت  عــــــــــدّ تُ 

عـــــــــــة ٕاذاالمختلفـــــــــــة مـــــــــــن طباعـــــــــــة و نشـــــــــــر و اإلعـــــــــــالم فـــــــــــي وســـــــــــائل  والشـــــــــــركاء عـــــــــــن الشـــــــــــركات
 .وتلفاز وانترنت

 
: هـــــــــــــــي  تعریـــــــــــــــف الوكالـــــــــــــــة

مؤسســـــــــــــــة متخصصـــــــــــــــة تعمـــــــــــــــل 
فـــــــــي خدمـــــــــة النشـــــــــاط اإلعالنـــــــــي 
للمعلنــــــــــــــــــــین وتقــــــــــــــــــــوم بعملیــــــــــــــــــــة 

 .عالن التخطیط والتنفیذ لإل
 

 
 

 وكالةإعالن  ) ١٠-٩الشكل (
 

 .عالن اإل لة مجموعة من المتخصصین في إدارةیتوافر في الوكا
مــــــــن قبــــــــل علیهــــــــا والطلــــــــب عــــــــالن ســــــــبب نمــــــــو واتســــــــاع هــــــــذه الوكــــــــاالت هــــــــو نمــــــــو صــــــــناعة اإل

ـــــــــــــى قضـــــــــــــایا اإلنتـــــــــــــاج و  ،الشـــــــــــــركات ـــــــــــــرغ إل ـــــــــــــن یتف ـــــــــــــث أن المعل ـــــــــــــرك و والتســـــــــــــویق.  اإلدارة حی یت
 .وتنفیذه للوكاالت المختصة عالن عملیة تخطیط اإل
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  :عالنشروط وكاالت اإل
ســــــــــــتقلة بــــــــــــذاتها وغیــــــــــــر تابعــــــــــــة لناشــــــــــــر وتعمــــــــــــل م .١

 لحسابها الخاص 
یجــــــــــــــب أن تمتلــــــــــــــك رأس مــــــــــــــال كــــــــــــــافي لتغطیــــــــــــــة  .٢

 نفقاتها 
ـــــــــــــــــــــــوفر فیهـــــــــــــــــــــــا عـــــــــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــــــــن  .٣ یجـــــــــــــــــــــــب أن یت

المتخصصــــــــــین فــــــــــي مجــــــــــال التســــــــــویق وفــــــــــي مجــــــــــاالت 
 خصوصًا. عالن اإل
االعتـــــــــــــــــــراف بهــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــن قبــــــــــــــــــــل دور النشــــــــــــــــــــر  .٤

 واإلنتاج. عالن واإل
ــــــــــــــوفر فیأاتســــــــــــــاع نشــــــــــــــاطها وأعمالهــــــــــــــا و  .٥ هــــــــــــــا ن یت

  مبدأ التوسع والبحث عن عمالء جدد.
شروط إعالن  ) ١١-٩الشكل (

 وكالة
 

النشــــــــــاط اإلعالنــــــــــي فــــــــــي وســــــــــائل فــــــــــي عــــــــــالن مجــــــــــال عمــــــــــل وكــــــــــاالت الدعایــــــــــة واإلیكــــــــــون  إذًا 
 . اإلعالمیةالخدمات االستشاریة و و العالقات العامة و المختلفة عالن اإل
 
 
 
 

ــــــــذي  ــــــــا مــــــــا ال والســــــــؤال هن
 عـــــالنتقـــــوم بـــــه وكـــــاالت اإل

 تحدیدًا ؟
 

 
 اإلعالنیة    عن وظائف الوكاالت إعالن )  ۱۲-۹الشكل (
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 وظائف الوكاالت 

ـــــــــى  .١ ـــــــــام بالدراســـــــــات التســـــــــویقیة ومـــــــــا یطـــــــــرأ عل حجـــــــــز وشـــــــــراء المســـــــــاحات  ،األســـــــــواقالقی
 .األخرى اإلعالم في الجرائد والمجالت والتلفاز ووسائل  اإلعالنیة

ت والعالمـــــــــــــــات الممیـــــــــــــــزة مـــــــــــــــن الشـــــــــــــــعاراتصـــــــــــــــمیم الـــــــــــــــدعایات الخاصـــــــــــــــة بالشـــــــــــــــركات  .٢
شـــــــــكل العبـــــــــوات التـــــــــي یخـــــــــرج بهـــــــــا المنـــــــــتج للجمهـــــــــور وتعـــــــــدیل شـــــــــكله إن لـــــــــزم األمـــــــــر و 

 .في بعض األحیان
ــــــــــار أفضــــــــــل الوســــــــــائل  .٣ ــــــــــة اختی ــــــــــة مــــــــــدى االنتشــــــــــار  ،المناســــــــــبة للعمــــــــــالء اإلعالنی ومعرف

إصـــــــــــدار النشـــــــــــرات واألخبـــــــــــار الصـــــــــــحفیة فـــــــــــي الصـــــــــــحف والمجـــــــــــالت ب بـــــــــــین الجمهـــــــــــور
 .عن المنتجات والشركات

 .وتحدید میزانیات اإلعالن اإلعالنیةمساعدة العمالء في رسم الخطط  .٤
المختلفــــــــــــة عــــــــــــالن واألوقــــــــــــات فــــــــــــي وســــــــــــائل اإل اإلعالنیــــــــــــةالقیــــــــــــام بشــــــــــــراء المســــــــــــاحات  .٥

ـــــــــدمًا  وتكـــــــــون صـــــــــاحبة امتیازهـــــــــا للتصـــــــــرف بهـــــــــا كیـــــــــف تشـــــــــاء بعیـــــــــدًاعن تصـــــــــرف ، مق
 .الجریدة أو المجلة

كل وكثافـــــــــة واتجـــــــــاه الحمـــــــــالت تصـــــــــمیم شـــــــــو والعمـــــــــل علـــــــــى تنفیـــــــــذها  عالنـــــــــاتإنتـــــــــاج اإل .٦
 .الموجهة اإلعالنیة

 .إلخ··تنظیم المناسبات الخاصة بالشركات من معارض تصمیم و  .٧
 .القیام بخدمات التحریر والتصمیم وباقي الجوانب النفسیة  .٨
 .بعد نشره والتأكد من سالمة تنفیذه عالن تقییم اإل .٩

ـــــــــــــق باتجـــــــــــــاه وحجـــــــــــــم النشـــــــــــــا .١٠ ـــــــــــــي تقـــــــــــــدیم الخـــــــــــــدمات االستشـــــــــــــاریة فیمـــــــــــــا یتعل ط اإلعالن
ــــــــدیم الخــــــــدمات االستشــــــــار  مــــــــن أجــــــــلو .لمؤسســــــــة مــــــــا ــــــــام بــــــــالكثیر مــــــــن تق یة ، ینبغــــــــي القی

بحــــــــــــــاث التســــــــــــــویقیة التــــــــــــــي تجــــــــــــــس نــــــــــــــبض الســــــــــــــوق ومــــــــــــــدى احتیاجــــــــــــــه لخــــــــــــــدمات األ
 .ومنتجات الشركة
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 لمراكز تجاریةإعالن  )١٣-٩الشكل ( 

یــــــــــة یعمــــــــــل فــــــــــي وكــــــــــاالت الدعا :عــــــــــالن العــــــــــاملون فــــــــــي وكــــــــــاالت الدعایــــــــــة واإلثالثــــــــــًا :
 :عالن واإل

 
 .لو التخطیط االستراتیجي واألبحاث التسویقیةؤو مس .١
 .عالنات مصممو اإل  .٢
 .وكتاب األغاني اإلعالنیةوص النصّ كتاب   .٣
 .المخرجون الفنیون   .٤
 .مسؤولو الطباعة  .٥
 .المخرجون .٦
 .المصورون  .٧
مــــــــنهم حــــــــد اویقــــــــوم كــــــــل و   : Client Servicingمســـــــؤولو خدمــــــــة العمــــــــالء   .٨

وعملهــــــــــم یقتضــــــــــي التنســــــــــیق  اإلعالنیــــــــــةمعینــــــــــة وٕادارة شــــــــــؤونها برعایــــــــــة مصــــــــــالح شــــــــــركة 
ــــــــــین جهــــــــــود كــــــــــل هــــــــــؤالء  ــــــــــًا للمیزانیــــــــــة  مــــــــــن أجــــــــــلب ــــــــــت وطبق إخــــــــــراج العمــــــــــل فــــــــــي الوق

  ·المحددة من قبل العمیل
المطبوعــــــــــــة أو المتلفــــــــــــزة  عالنــــــــــــات المــــــــــــودیالت أو الممثلــــــــــــین الــــــــــــذین یظهــــــــــــرون فــــــــــــي اإل .٩

وقـــــــــــد یكونـــــــــــون مـــــــــــن  -وهـــــــــــم یعملـــــــــــون بالقطعـــــــــــة ولـــــــــــیس لهـــــــــــم وظیفـــــــــــة ثابتـــــــــــة بالوكالـــــــــــة
المشـــــــاهیر الـــــــذین یـــــــتم االســـــــتعانة بهـــــــم لقـــــــاء أجـــــــر كبیـــــــر ، یفـــــــوق مشـــــــاركتهم فـــــــي عمــــــــل 

 .فني
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ـــــــــــــم بوســـــــــــــائل  .١٠ ـــــــــــــون علـــــــــــــى اتصـــــــــــــال دائ  اإلعـــــــــــــالم المنســـــــــــــقون اإلعالنیـــــــــــــون الـــــــــــــذین یكون
 .عالنات للتنسیق حول نشر وعرض اإل

ـــــــــــــواتیر الخاصـــــــــــــة بكـــــــــــــل خدمـــــــــــــة مـــــــــــــن الخـــــــــــــدمات   .١١ ـــــــــــــذین یصـــــــــــــدرون الف المحاســـــــــــــبون ال
 .حساباتها مع مسؤولي خدمة العمالء  ویتابعون

ـــــــــــــــو المتابعـــــــــــــــة والتنســـــــــــــــیق  .١٢ ـــــــــــــــاتي ، ومهمـــــــــــــــتهم متابعـــــــــــــــة اإلاإلعالمـــــــــــــــموظف ـــــــــــــــي  عالن ف
، لصــــــــــــالح قســــــــــــم المحاســــــــــــبة وقســــــــــــم األبحــــــــــــاث التســــــــــــویقیة  اإلعــــــــــــالم الجرائــــــــــــد ووســــــــــــائل 

 .بالوكالة 
مســـــــــــــــــؤولو العالقـــــــــــــــــات العامـــــــــــــــــة والمنـــــــــــــــــدوبین الـــــــــــــــــذین یقومـــــــــــــــــون بتخلـــــــــــــــــیص وأنهـــــــــــــــــاء  .١٣

 إلخ··ومنها تصاریح النشر اإلجراءات الرسمیة 
 

التـــــــــــــــــي كات الشـــــــــــــــــر ظهـــــــــــــــــار إویمكـــــــــــــــــن 
 تتعامــــــــــــل وكــــــــــــاالت الدعایــــــــــــة واإلعــــــــــــالن

 : اآلتي  بالشكل 
  

حمهور إعالن  ) ١٤-٩الشكل (
 العمالء 

 

 
 

 التي تتعامل وكاالت الدعایة واإلعالن الشركات) ١٥-٩الشكل ( 

الشركات   
تتعامل التي 

وكاالت 
الدعایة 
 واإلعالن
  معھا 

۱- 
 -۲ .المطابع

الصحف 
والمجالت 
والدوریات 
 .المطبوعة

الرادیو  -۳
والتلیفزیو

 .ن

متعھدو  -٤
تنظیم 

الحفالت 
والمناسبا

 .ت
وكاالت  -٥

األبحاث 
 .التسویقیة

شركات  -٦
 .التوزیع

متعھدو  -۷
تورید 
الوجوه 
 .الجدیدة 

وكاالت  -۸
المساحات 

 .اإلعالنیة

شركات -۹
التوظیف 
المتخصص

 ة
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۲۷۸ 
 

  :مصادر إیراد الوكاالت
ن دور النشــــــــــر مقابــــــــــل شــــــــــراء المســــــــــاحات هــــــــــا الوكالــــــــــة مــــــــــیعلالعمولــــــــــة التــــــــــي تحصــــــــــل  .١

 .%15والقیام بالنشاط وتقدر بـ 
ـــــــــــــین ثمنـــــــــــــاً علیـــــــــــــه مـــــــــــــا تحصـــــــــــــل  .٢   حـــــــــــــواليللخدمـــــــــــــة وتقـــــــــــــدر ب الوكـــــــــــــاالت مـــــــــــــن المعلن

لقــــــــاء نســــــــبة مــــــــن ســــــــعر المســــــــاحة األصــــــــلي ، وهــــــــذه النســــــــبة هــــــــي فــــــــرق البیــــــــع أو 15%
 األصلي.اإلعالنیة الوكالة من ثمن المساحة علیه الخصم الذي تحصل 

 
ـــــــــــى تلجـــــــــــأ الشـــــــــــركات والســـــــــــؤ  ال مت

 ؟عالن لوكاالت الدعایة واإل

 
صورة للمساحة إعالن  ) ١٦-٩الشكل (

 اإلعالنیة    
 

 :التالیة   في الحاالت عالن تلجأ الشركات لوكاالت الدعایة واإل
 

 
 

 تلجأ الشركات لوكاالت الدعایة واإلعالن) الحاالت التي ١٧-٩الشكل ( 

 .دخول سوق جدید یلزمھ الكثیر من التمھید واإلعالن -۱

 .تقدیم منتج جدید -۲

 .إعطاء دفعة لتنشیط منتج موجود بالفعل في السوق -۳

 .عند دخول منافسین جدد في السوق من نفس المجال -٤

 .عند زیادة حجم األنفاق اإلعالني في سوق ما -٥
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  :نعال أنواع وكاالت اإل:  رابعاً 

 الحجم -من حیث األدوارعالن أنواع وكاالت اإل
إلـــــــــــى أنـــــــــــواع بموجـــــــــــب األدوار التـــــــــــي تقـــــــــــوم بهـــــــــــا الوكـــــــــــاالت فـــــــــــي اإلعالنیـــــــــــة تقســـــــــــم الوكـــــــــــاالت 

 وخاصة _الحجم_:  اإلعالنیةالعملیة 
ــــــــــة الشــــــــــخص الو  .١ ــــــــــث یوجــــــــــد بهــــــــــا حــــــــــداوكال : فیهــــــــــا یكــــــــــون النشــــــــــاط محــــــــــدود بحی

 . أو تقدم خدمات محدودة  حداخبیر و 
 
ثنــــــــــــین : هــــــــــــو نــــــــــــوع قلیــــــــــــل ونــــــــــــادر ، تتكــــــــــــون مــــــــــــن خبــــــــــــرین اثنــــــــــــین وكالــــــــــــة اال .٢

ــــــــــــر  ــــــــــــث یكــــــــــــون كــــــــــــل خبی یعــــــــــــاونهم بعــــــــــــض المســــــــــــاعدین وینقســــــــــــم العمــــــــــــل فیهــــــــــــا بحی
 .مختص بجوانب معینة ( التنفیذ والتصمیم لخبیر واآلخر لباقي األعمال )

 

 
 وكالة طباعةإعالن ) ١٨-٩الشكل (

ــــــــــة :  .٣ ــــــــــة مصــــــــــغرة الوكالــــــــــة الصــــــــــغیرة الكامل مكانیــــــــــات متنوعــــــــــة بهــــــــــا إ، هــــــــــي وكال
ــــــــــــام بنشــــــــــــاطات كبیــــــــــــرة أللكنهــــــــــــا ال ن حجــــــــــــم العــــــــــــاملین ورأس المــــــــــــال ال  تســــــــــــتطیع القی

 .یحتمل ذلك 
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 عالنات اإل صناعةوكالة لإعالن  ) ١٩-٩الشكل (

 
 أســـــــــاس یقـــــــــدم خـــــــــدمات علـــــــــى الفنیـــــــــة : هـــــــــي نمـــــــــوذج انجلیـــــــــزي عـــــــــالن وكالـــــــــة اإل .٤

 .عینین التخصص الوظیفي ، حیث أن الوكالة تقدم خدماتها لعمالء م

 
 طباعة اللوحات وكالة إعالن  )٢٠-٩الشكل ( 

 
ــــــــــة تســــــــــتخدم عــــــــــدد كبیــــــــــر مــــــــــن الفنیــــــــــة الخبــــــــــراء الوكــــــــــاالت الكبیــــــــــرة :  .٥ هــــــــــي وكال

س مـــــــــــــال ضـــــــــــــخم ، وتقـــــــــــــوم أفر فـــــــــــــیهم خبـــــــــــــرات واســـــــــــــعة وتكـــــــــــــون ذات ر بحیـــــــــــــث تتـــــــــــــوا
بنشــــــــــاطات كبیـــــــــــرة وخاصــــــــــة الحمـــــــــــالت المتنوعــــــــــة ومـــــــــــا یمیــــــــــز هـــــــــــذه الوكــــــــــاالت كثـــــــــــرة 

ویصـــــــــــل األمــــــــــر إلـــــــــــى وجــــــــــود فـــــــــــروع لهــــــــــا فـــــــــــي ، العـــــــــــاملین فیهــــــــــا األقســــــــــام واإلدارات و 
 .  المدن والدول المجاورة أحیاناً 
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۲۸۱ 
 

 

 
 ركیب الوسائل الدعائیةوتوكالة لطباعة إعالن  )٢١-٩الشكل ( 

 
 للخدمة المقدمة هي  : أنواع الوكاالت وفقاً 

 
وكــــــــــــــــــــــــــــــــــاالت محــــــــــــــــــــــــــــــــــدودة  -١

 .الخدمة
عــــــــــــــــــــــــــــــــالن وكــــــــــــــــــــــــــــــــاالت اإل -٢

 .المتكاملة 
 

 
 

 عالنات یبین أهمیة الوكالة لإلإعالن )  ۲۲-۹الشكل (
 

 للنطاق الجغرافي : وفقاً عالن أنواع وكاالت اإل
ــــــــــة عــــــــــالن وكــــــــــاالت اإل .١ ــــــــــة ذاتهــــــــــا أو منطق ــــــــــى نطــــــــــاق الدول ــــــــــة : تعمــــــــــل عل المحلی

 .معینة في الدولة 
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 معرض دمشق الدوليإعالن  ) ٢٣-٩الشكل (

 
میــــــــــــة وكــــــــــــاالت إقلیمیــــــــــــة : هــــــــــــي وكــــــــــــاالت تعمــــــــــــل علــــــــــــى نطــــــــــــاق تجمعــــــــــــات إقلی .٢

ـــــــــــــدول ـــــــــــــدول اإلفریقیـــــــــــــة _ اآل مثـــــــــــــل ( ال ـــــــــــــة _ ال ـــــــــــــة _ العربی ســـــــــــــیویة _ أمریكـــــــــــــا الالتینی
 .دول أوروبا )

 

 
 عالنإقلیمیة للدعایة واإلوكالة إعالن  ) ٢٤-٩الشكل (

 
ـــــــــة : هـــــــــي وكـــــــــاالت ضـــــــــخمة فـــــــــي الحجـــــــــم والنشـــــــــاط وتضـــــــــم كمـــــــــ .٣  اً وكـــــــــاالت دولی

ــــــــــر  ــــــــــة ، ویكــــــــــون نشــــــــــاطها مت اً كبی ــــــــــي دول مختلف ــــــــــوع وضــــــــــخم مــــــــــن العــــــــــاملین فیهــــــــــا وف ن
( صــــــــــحف دولیــــــــــة _ مجــــــــــالت دولیــــــــــة _ قنــــــــــوات  الدولیــــــــــةعــــــــــالن وتســــــــــتخدم وســــــــــائل اإل

 .فضائیة دولیة _ مواقع الكترونیة _ البرید المباشر)
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۲۸۳ 
 

 

 

 2Brothersإعالن صورة وكالة  ) ٢٥-٩الشكل (

تعتمـــــــــد الوكـــــــــاالت فـــــــــي اســـــــــتمراریتها علـــــــــى عـــــــــدد العمـــــــــالء الكبـــــــــار ( الشـــــــــركات الكبـــــــــرى) التـــــــــي 
 بمیزانیــــــــــــة( الســــــــــــنویة ، وكــــــــــــل وكالــــــــــــة تحتــــــــــــاج لعمیــــــــــــل كبیــــــــــــر عالناتهــــــــــــا إیتولــــــــــــون عقــــــــــــود 

مـــــــــن و  .تشـــــــــغیلها الكبیـــــــــرةتكـــــــــالیف الـــــــــدخل علـــــــــى الوكالـــــــــة لتغطـــــــــي جلـــــــــب كبیـــــــــرة) لی إعالنیـــــــــة
 أشهر. 3تدفع بعد عالن أن مستحقات الدعایة واإلعلیه المتعارف 
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ن مــــــــــــــن أ :وأخیــــــــــــــرًا یمكــــــــــــــن القــــــــــــــول
 : مهعالن یقوم بالدعایة واإل

عـــــــــــــالن ة واإلوكـــــــــــــاالت الدعایـــــــــــــ •
 المستقلة.

عــــــــــــــالن أقســــــــــــــام الدعایــــــــــــــة واإل  •
 .بالشركات الكبرى

أقســــــــــــــــام العالقــــــــــــــــات العامـــــــــــــــــة   •
 .  بالشركات

ـــــــــــــــــــــد والمجـــــــــــــــــــــالت ودور   • الجرائ
 .النشر

المكاتــــــــــــب المتخصصــــــــــــة فــــــــــــي   •
 .الدعایة واإلعالن

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 عالنلوكالة إإعالن ) ۲٦-۹الشكل (
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۲۸٥ 
 

 
 

 تحریر اإلعالنالفصل العاشر :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلعالنیة    الرسالة  -١
العوامل التي یجب  -٢

مراعاتها عند 
تحریر الرسالة 
 اإلعالنیة    

تحریر أسالیب  -٣
 اإلعالنیة    الرسالة 

جوانب تحریر  -٤
 اإلعالنیة    الرسالة 

بتكاري المدخل اال -٥
 وتحریر اإلعالن

 

 
 
 
 

% م���������ن 75إل��������ى الج��������زم أن  بی��������رد وس���������تلیق��������ول 
م��������ن المواجھ��������ات االجتماعی��������ة المعن��������ى المس��������توحى 

م��������ع اآلخ��������رین غالب��������اً م��������ا یك��������ون نتیج��������ة ل��������دور 
المتغی�������رات غی�������ر اللفظی�������ة ف�������ي العملی�������ة االتص�������الیة 

% فق��������ط م��������ن المعن��������ى ی��������تم إدراك��������ھ بواس��������طة ۲٥و
 .الكلمات 
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۲۸٦ 
 

 اإلعالن الفصل العاشر :  تحریر
ــــــــى ینظــــــــر  ــــــــىعــــــــالن اإلإل ــــــــه ت عل ــــــــذا أن ــــــــدة المتطــــــــورة ، ل ــــــــر عــــــــن ابتكــــــــار لألفكــــــــار الجدی  ُیعــــــــدّ عبی

مـــــــــن أهـــــــــم مراحـــــــــل النشـــــــــاط اإلعالنـــــــــي النـــــــــاجح حیـــــــــث اإلعالنیـــــــــة أو الرســـــــــالة عـــــــــالن تحریـــــــــر اإل
 اإلعالنیـــــــــــــــة    أو الرســـــــــــــــالة عـــــــــــــــالن وتحریـــــــــــــــر اإل مـــــــــــــــن النـــــــــــــــواحي اإلبتكاریـــــــــــــــة الخاصـــــــــــــــة. ُیعـــــــــــــــدّ 

المطبوعـــــــــــــة أو كافـــــــــــــة  عالنـــــــــــــاتیتضـــــــــــــمن كافـــــــــــــة المـــــــــــــواد التحریریـــــــــــــة التـــــــــــــي تســـــــــــــتخدم فـــــــــــــي اإل
 .األخرى  عالناتالعبارات في اإلالكلمات و 

 
شـــــــــــكله النهـــــــــــائي عـــــــــــالن قبـــــــــــل أن یأخـــــــــــذ اإل

وقبــــــــــل أن تبــــــــــدأ عملیــــــــــة التصــــــــــمیم النهــــــــــائي 
عـــــــــــــالن أو الصـــــــــــــیاغة اإلنشـــــــــــــائیة یمـــــــــــــر اإل

ـــــــــــــــــر أو  ـــــــــــــــــة التحری الرســـــــــــــــــالة  إعـــــــــــــــــدادبعملی
ومكوناتهـــــــــــــــــــــــــا وعناصـــــــــــــــــــــــــرها   اإلعالنیــــــــــــــــــــــــة

ــــــــــالي فــــــــــو  ــــــــــة الرســــــــــالة إبالت ــــــــــن كتاب  ة    اإلعالنی
مـــــــــن الخطـــــــــوات أو المراحـــــــــل الهامـــــــــة التـــــــــي 

 .عالن اإلإعداد یمر بها 
 

 
 تصمیمإعالن )  ١-١٠الشكل (

 
 ؟  اإلعالنیة    ما هي الرسالة . ١

والجمهــــــــــور  علـــــــــن: " هــــــــــي بمثابـــــــــة تـــــــــدفق ســــــــــیل مـــــــــن المعلومـــــــــات بــــــــــین الماإلعالنیـــــــــة  الرســـــــــالة 
القــــــــــــدرة علــــــــــــى مخاطبــــــــــــة  یعنــــــــــــيإلعالنیــــــــــــة االرســـــــــــالة فعالیــــــــــــة ن إن ثــــــــــــم فــــــــــــالمســـــــــــتهدف "  ومــــــــــــ

ـــــــــى الشـــــــــراء و  ـــــــــى دفعهـــــــــم وحـــــــــثهم عل ـــــــــدرة عل ـــــــــالي الجمهـــــــــور العـــــــــام والق الطـــــــــرق  إحـــــــــدىفهـــــــــي بالت
ــــــــى تحریــــــــ یجــــــــابي ممــــــــا یســــــــهم فــــــــي إك ســــــــلوك العمــــــــالء المســــــــتهدفین بشــــــــكل المناســــــــبة القــــــــادرة عل

 )٣٦جنارصنبيل ( تحقیق الترویج للسلع والخدمات وزیادة حجم المبیعات .
  اإلعالنیـــــــــــة    ن یبـــــــــــدأ فـــــــــــي تحریـــــــــــر الرســـــــــــالة قبـــــــــــل أعـــــــــــالن تـــــــــــب اإلوتجـــــــــــدر اإلشـــــــــــارة إلـــــــــــى أن كا

حیــــــــــث  )ببحــــــــــث الرســــــــــالة(معــــــــــین مــــــــــن البحــــــــــوث وهــــــــــذا مــــــــــا یســــــــــمى : "  یجــــــــــب أن یقــــــــــوم بنــــــــــوع
ــــــــــوع الرســــــــــالة المناســــــــــبة  ــــــــــد ن ــــــــــوم بتحدی ــــــــــزة التنافســــــــــیة الواجــــــــــب ذكرهــــــــــا " ، یق ــــــــــوع المی وهــــــــــذا ، ون

ــــــــــدوافع  دراســــــــــات اســــــــــتخدام الســــــــــلعة ، دراســــــــــات: یأخــــــــــذ أكثــــــــــر مــــــــــن شــــــــــكل منهــــــــــا  ، دراســــــــــات ال
 )١٦٧ص ١٩٩٥،أبو قحف(. الجماعات ، ...وغیرها 
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۲۸۷ 
 

 
 شبابللرسالة موجهة إعالن )  ٢-١٠الشكل (

ـــــــــي تشـــــــــتق أصـــــــــالً  إضـــــــــافة ـــــــــد أهـــــــــداف الرســـــــــالة الت ـــــــــى تحدی فالرســـــــــالة عـــــــــالن مـــــــــن أهـــــــــداف اإل إل
یجـــــــــب أن تلفـــــــــت انتبـــــــــاه المســـــــــتهلك وتجذبـــــــــه وتحـــــــــدد لـــــــــه جاذبیـــــــــة بیعیـــــــــة معینـــــــــة وتثیـــــــــر رغبتـــــــــه 

ــــــــ ــــــــن یحصــــــــل و . اء الســــــــلعة فــــــــي اقتن ــــــــف ومــــــــن أی ــــــــه كی ــــــــى  علیهــــــــاتوضــــــــح ل ، وتدفعــــــــه بالفعــــــــل إل
الشــــــــــراء ومــــــــــن ثــــــــــم یــــــــــتم اختیــــــــــار الوســــــــــیلة أو الوســــــــــائل المتفــــــــــق علــــــــــى اســــــــــتخدامها فقــــــــــد تكــــــــــون 
الرســـــــــــالة مطبوعــــــــــــة ، أو مرئیــــــــــــة ، وبخصــــــــــــوص هــــــــــــذا توجـــــــــــد بعــــــــــــض الفــــــــــــروق البســــــــــــیطة فــــــــــــي 

الـــــــــــتالؤم أو التناســـــــــــق بـــــــــــین لبثهـــــــــــا أو والوقـــــــــــت المتـــــــــــاح  ،فـــــــــــي ســـــــــــرعة الرســـــــــــالةدرجـــــــــــة الـــــــــــتحكم 
. وبعـــــــــد ذلـــــــــك یـــــــــتم لموســـــــــیقى أو بـــــــــین الكلمـــــــــة والصـــــــــورة الكلمـــــــــة والصـــــــــوت ، أو بـــــــــین الكلمـــــــــة وا

 وضع العنوان الذي یتفرع إلى عنوان رئیسي وعناوین فرعیة .

 
 للمستقبلإعالن )  ٣-١٠الشكل (

مضــــــــمون التــــــــي یــــــــدور حولهــــــــا  لرئیســــــــةافهــــــــو یمثــــــــل الفكــــــــرة  أمــــــــا فیمــــــــا یخــــــــص العنــــــــوان الرئیســــــــي
ـــــــــاوین الفرعیـــــــــة ، عـــــــــالن اإل ـــــــــا التنافســـــــــیة ، أمـــــــــا العن وعـــــــــادة مـــــــــا یحمـــــــــل الوعـــــــــود بالمنـــــــــافع والمزای

ن یقـــــــــوم أعـــــــــالن ینبغـــــــــي علـــــــــى محـــــــــرر اإلو تكـــــــــون فـــــــــي مضـــــــــمون أو نـــــــــص الرســـــــــالة أو القصـــــــــة 
 في الفقرات القادمة.التي سوف نذكرها  اإلعالنیةسالیب باختیار األ
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 :اإلعالنیة    الرسالة ریر العوامل التي یجب مراعاتها عند تح. ٢
 :  التالیةبمراعاة النواحي عالن اإل یقوم محرر 

احتـــــــــــــواء الرســـــــــــــالة علـــــــــــــى تسلســـــــــــــل منطقـــــــــــــي لمـــــــــــــا یریـــــــــــــده المســـــــــــــتهلك أو بمـــــــــــــا  •
 یتماشى مع تسلسل تفكیره الذهني .

أن تكــــــــــون الرســــــــــالة مثیــــــــــرة لالهتمــــــــــام ، محــــــــــددة الهــــــــــدف واضــــــــــحة غیــــــــــر معقــــــــــدة  •
 سهلة الفهم ومقنعة .

ـــــــــــة الجمهـــــــــــور  أن تتفـــــــــــق تمامـــــــــــاً  • ـــــــــــه ، ومـــــــــــع نوعی ـــــــــــوب تحقیق مـــــــــــع الهـــــــــــدف المطل
  .التي ستنقل الرسالةوالسوق المطلوب مخاطبته ، ومع الوسیلة 

والتــــــــــــــــي تــــــــــــــــم  عــــــــــــــــالنمراحــــــــــــــــل التأثیریــــــــــــــــة لإلأن تتماشــــــــــــــــى الرســــــــــــــــالة مــــــــــــــــع ال  •
اســـــــــــتنباطها نتیجـــــــــــة لمراحـــــــــــل أو خطـــــــــــوات نفســـــــــــیة وذهنیـــــــــــة تمـــــــــــر بهـــــــــــا عملیـــــــــــة الشـــــــــــراء  

ــــــــى الترتیــــــــب : جــــــــذب االنتبــــــــ ــــــــارة أو بعــــــــث الرغبــــــــة فــــــــي وهــــــــي عل اه ، إثــــــــارة االهتمــــــــام ، إث
 .االقتناء ، إقناع المستهلك بحاجته إلى السلعة أو الخدمة 

ــــــــــــــة مــــــــــــــن المراحــــــــــــــل أنوالشــــــــــــــك  • تســــــــــــــتخدم  أو الوظــــــــــــــائف وســــــــــــــائل لكــــــــــــــل مرحل
 یبین ذلك : اآلتيعالن واإل .لتحقیقه 

Mini 
Advertise
ment 

 صغیرإعالن 

 

 

 
 سیارةلتوازن الإعالن ) ٤-۱۰الشكل ( 
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نخــــــــــص بالــــــــــذكر ســــــــــالیب هنــــــــــاك العدیــــــــــد مــــــــــن األاإلعالنیــــــــــة تحریــــــــــر الرســــــــــالة أســــــــــالیب . ٣
 منها : 

الحســـــــــــــاب  : ویعتمـــــــــــــد علـــــــــــــى الـــــــــــــدلیل والبرهـــــــــــــان والمنطـــــــــــــق  وأحیانـــــــــــــاً  األســـــــــــــلوب المنطقـــــــــــــي. ١
ـــــــــــا ـــــــــــتج ومقارنتهـــــــــــا بالقیمـــــــــــة وتبی ـــــــــــة واالقتصـــــــــــادیة للمن ـــــــــــد الفنی ـــــــــــة  والفكـــــــــــرة.ن الفوائ ـــــــــــین أن اآلتی تب

 .اإلنسان الطعام یقتل  الملح الكثیر على

 
 ضرار كثرة الملحتبین أإعالن صورة )  ٥-١٠الشكل (

 
: یركــــــــــــــز هــــــــــــــذا األســــــــــــــلوب علــــــــــــــى إرضــــــــــــــاء الجانــــــــــــــب  األســــــــــــــلوب الوجــــــــــــــداني أو العــــــــــــــاطفي. ٢

العـــــــــــــاطفي فــــــــــــــي المســــــــــــــتهلك علـــــــــــــى حســــــــــــــاب الجانــــــــــــــب العقلـــــــــــــي أو المنطقــــــــــــــي ویتفــــــــــــــرع عــــــــــــــن 
 : األسلوب الوجداني أسلوبان فرعیان

عتمـــــــــــد علـــــــــــى اســـــــــــتخدام القصـــــــــــة لكـــــــــــي تكـــــــــــون وســـــــــــیلة للبیـــــــــــع األســـــــــــلوب القصصـــــــــــي : ی •
 ومن ثم یتضمن عنصر التشویق ووحدة الفكرة .

 :مثالً  اإلعالنیةي من الرسالة ساسیعتمد على الوصف بحیث یكون الغرض األاألسلوب الوصفي : 
مما ها یعلوصف السلعة ، وممیزاتها وخصائصها وكیفیة استخدامها وكیفیة صیانتها أو كیفیة الحصول 

 فةیلاإل الحیوانات لتبني)  ٦-١٠الشكل ( في ذلك على الصورة أو الكلمة . یبرز نواحي معینة معتمداً 
 . لصراحةل جارح إعالن وهو –
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 جارح للصراحةإعالن )  ٦-١٠الشكل (

أســـــــــــلوب یجمـــــــــــع بـــــــــــین الصـــــــــــیغة العاطفیـــــــــــة والصـــــــــــیغة هـــــــــــو و  :أســـــــــــلوب الحجـــــــــــج والمبـــــــــــررات. ٣
ب العــــــــــاطفي تســــــــــتخدم بعــــــــــض الحجــــــــــج والمبــــــــــررات إلرضــــــــــاء المنطقیــــــــــة فمــــــــــع اســــــــــتخدام األســــــــــلو 

وهـــــــــــذا  .، كجـــــــــــزء مـــــــــــن دوافـــــــــــع الشـــــــــــراء الجانـــــــــــب العقلـــــــــــي أو المنطقـــــــــــي الـــــــــــذي یكـــــــــــون موجـــــــــــوداً 
یــــــــذّكرنا بحادثــــــــة صــــــــغیرة تبــــــــرز الــــــــدور العظــــــــیم للفــــــــّن فــــــــي تغییــــــــر زوایــــــــا نظــــــــر اآلخــــــــرین وآرائهــــــــم 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلمّیة ال یحكمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوى منطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــق  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــداتهم بطریق ومعتق

 )  https://meemmagazine.net(.الجمال

شــــــــاعر یتجــــــــّول فــــــــي المدینــــــــة، فوجــــــــد متســــــــوًّال الكـــــــان 
فـــــــــــي الشـــــــــــارع وهـــــــــــو یرفـــــــــــع الفتـــــــــــة  جالســـــــــــاً  راً ضـــــــــــری

ـــــــــــب فیهـــــــــــا " أ ـــــــــــىُكِت ـــــــــــا أعم وكـــــــــــان النـــــــــــاس ال "  ن
ـــــــــــاً  ـــــــــــه اهتماًم ـــــــــــرًا ك ُیعیرون ـــــــــــزر بی  .رغـــــــــــم مظهـــــــــــره الُم
فتــــــــــة الصــــــــــغیرة مــــــــــن المتســــــــــّول، فأخــــــــــذ الشــــــــــاعر الال

 ي حــــــــال ســــــــبیلهیهــــــــا جملــــــــة ثــــــــّم مضـــــــى فــــــــعلوكتـــــــب 
وحــــــــــــــــین كــــــــــــــــان الشــــــــــــــــاعر مــــــــــــــــار�ا وبعــــــــــــــــد ســــــــــــــــنة، .

وجــــــــــــد المتســــــــــــّول فســــــــــــأله عــــــــــــن أحوالــــــــــــه.  بالصـــــــــــدفة
أخبـــــــــــره بـــــــــــأّن  هـــــــــــذا األخیـــــــــــر علیـــــــــــهوحـــــــــــین تعـــــــــــّرف 

ـــــــــــــــه  ـــــــــــــــب النـــــــــــــــاس أصـــــــــــــــبحوا یســـــــــــــــاعدونه ویهبون أغل
ـــــــــة.  ـــــــــك الجمل بعـــــــــض العطایـــــــــا منـــــــــذ أن كتـــــــــب لـــــــــه تل

ــــــــــا كتــــــــــب، فأجــــــــــاب الشــــــــــاعر " لقــــــــــد  :ثــــــــــّم ســــــــــأله عّم
ــــــــة  ــــــــىعّوضــــــــت جمل ــــــــا أعم ــــــــة أخــــــــرى هــــــــي ب أن جمل

 .كما في الصورة .“سیأتي الربیع، ولن أراه

 
الصـــــــــــــــــورة للرجـــــــــــــــــل )  ٧-١٠الشـــــــــــــــــكل (
 عمى المتسول األ
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 اإلعالنیة    جوانب تحریر الرسالة . ٤

ـــــــــوي  ـــــــــب یجـــــــــب أن تحت ـــــــــة تح علیهـــــــــایوجـــــــــد عـــــــــدة جوان ـــــــــلعملی ـــــــــر الرســـــــــالة مث ـــــــــاوین  :ری (العن
 الرسالة) ىومحتو 

 :أوًال : العناوین
مـــــــــــًا فـــــــــــي نجـــــــــــاح همدورًا یشـــــــــــغل و عـــــــــــالن ن اإلأهـــــــــــم األجـــــــــــزاء التـــــــــــي تكـــــــــــوّ  العنـــــــــــوان مـــــــــــن ُیعـــــــــــدّ 

 یبین ذلك : اآلتيعالن اإلو  .وتحقیق أهداف المعلنین، عالن اإل
 

Heinz: Thick 
advertisement. 

 سمیك.إعالن هاینز: 
 

 
 سمیك.إعالن هاینز:  ) ۸-۱۰الشكل (

 أنواع العناوین: 
 : أساس  علىیمكن تقسیمها 

 : العنوان ىمحتو  . أ
 یحدد اسم الشركة أو السلعة.إعالن _ العنوان المحدد للهویة : هو ١
 یبرز منافع السلعة وٕایجاد الحلول المناسبة. _ العنوان الذي یوضح المنفعة :٢
 _ العنوان اإلخباري : وهو بصیغة أخبار أو خبر كما یرد في الصحف.٣
 _عنوان انتقائي: هو عنوان موجهه لجمهور معین ولیس للكل.٤

 شكل العنوان ب.
 المستهلك بصیغة أمر.إلى : یقوم بتوجیه معلومات _ العنوان اآلمر١
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 _ العنوان االستفهامي: هو إجابة لسؤال مطروح.٢
 _ العنوان الفضولي: وهو یثیر فضول المستهلك لمعرفة معلومات جدیدة.٣
 تأثیر المال والعلم في الحیاة .یبین  ) ٩-١٠الشكل (  و

 
 لتأثیر المال والعلم في الحیاةصورة إعالن  )٩-١٠الشكل ( 

 
 :ممیزات العنوان الناجح 

  ._ یساعد في جذب االنتباه١
  .فئة من المستهلكین أكبر_ مخاطبة ٢
 ._ مراعاة الدقة في انتقاء الكلمات والجمل والمعاني ٣
 والعناوین.عالن ات اإلیمحتو _ التنسیق بین ٤
 

  :اإلعالني النّص  -ثانیًا 
ــــــــص الر  ــــــــةســــــــالة ن ــــــــ اإلعالنی ــــــــة جــــــــذب وّش ــــــــه وظیف ــــــــة فــــــــي التعــــــــرف ل د اهتمــــــــام المســــــــتهلكین والرغب

 بالنسبة للمستهلك. المنتجالكثیر من مزایا  على
  اإلعالني النّص عناصر: 

 .النّص التقدیم: وهي الفكرة التي یحتویها  . أ
ــــــــــــــراهین  المحتــــــــــــــوى  . ب ــــــــــــــارات واألشــــــــــــــكال والصــــــــــــــور والب ــــــــــــــداخلي: مجموعــــــــــــــة العب ال

 .والمزایا
 المستهلك . علىفائدة الهي الخاتمة التي تعود برسالة : إنهاء ال . ت
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 : اآلتي  الخاطئ بالشكل عالن ویمكن أن نوضح اإل
Monster Advertisement 
Monster.com : Wrong 
Job advertisement 

 الوحشعالن اإل
    Monster.com : إعالن

 وظیفي خاطئ

 

 
 وظیفي خاطئإعالن )  ۱۰-۱۰الشكل (

  اإلعالنیة    ص و النّص أنواع : 
 . اإلعالنیة    وص النصّ خذها أاألشكال التي ت: والمقصود هنا

ــــــــــنّص . ١ ــــــــــي إطــــــــــار توضــــــــــیحي وت:  الوصــــــــــفي ال ــــــــــتم صــــــــــیاغته بأســــــــــلوب الوصــــــــــف ف مــــــــــي علىی
 .عالن ر باإلللتأثیساعد المستهلك 

 
 لة خیاطة سینجرآلابتكاري إعالن )  ١١-١٠الشكل (

 
شــــــــكل قصــــــــة تبــــــــدأ  علــــــــىاقــــــــف معینــــــــة تكــــــــون یــــــــتم فیــــــــه إبــــــــراز مو :  القصصــــــــي الــــــــنّص  .٣

 بمشكلة ثم یكتشف حًال لها.
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 یــــــــــتم اســــــــــتخدام شخصــــــــــیة مرموقــــــــــة تتحــــــــــدث ولكــــــــــن یجــــــــــب أن:  االستشــــــــــهادي الــــــــــنّص  .٤

 المستهلكین. ىتكون الشخصیة معروفة ومحبوبة لد

 
 كوكلإعالن )  ١٢-١٠الشكل (

 
ر یـــــــــــتم اســـــــــــتخدام أســـــــــــلوب المـــــــــــرح والخفـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــالل العناصـــــــــــ:  الخفیـــــــــــف الـــــــــــنّص  .٥

 الفكاهیة.
 

ـــــــــــنّص . ٥ ـــــــــــ:  الحـــــــــــواري ال ـــــــــــدور عل ـــــــــــي  ىهـــــــــــي نصـــــــــــوص ت ـــــــــــین أشـــــــــــخاص وف شـــــــــــكل حـــــــــــوار ب
 المرئیة والمسموعة.اإلعالنیة الوسائل  هاالغالب تستخدم فی

 
 رحلةإعالن )  ١٣-١٠الشكل (
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  وص:النصّ أهم اإلرشادات والمالحظات حول تحریر 
 

ــــــــــــى المشــــــــــــك١ ــــــــــــن عل ــــــــــــي یعــــــــــــاني منهــــــــــــا الم الت_ ضــــــــــــرورة تعــــــــــــرف المعل ــــــــــــه الت ســــــــــــتهلك ورغبات
 .وطموحه

ح واإلرشـــــــــــــاد للمســـــــــــــاعدة فـــــــــــــي حـــــــــــــل النّصـــــــــــــ_ ضـــــــــــــرورة قیـــــــــــــام المعلـــــــــــــن باســـــــــــــتخدام أســـــــــــــلوب ٢
 .المستهلك تمشكال

 ._ ضرورة إبراز مزایا المنتج ومنافعه الشخصیة للمستهلك٣
 .المستهلك من جراء االستخدام  على_ ضرورة التعهد بتقدیم منافع تعود ٤
   .عالنیةاإلت بصدق المعلومات الواردة في الرسالة _ ضرورة تقدیم براهین وٕاثباتا٥
الشـــــــــــراء _ الحجــــــــــــز_  :القیــــــــــــام بـــــــــــالتعرف الســـــــــــریع مثـــــــــــل علـــــــــــى_ ضـــــــــــرورة حـــــــــــث المســـــــــــتهلك ٦

 االتصال.
 ذلك :مي الستخدام السلعة علىالتعالن اإلن ییب اآلتيوالشكل 

Citrus Sprayer 
will season your 
salad with fresh 

lemon juice. 
من  لموسمبخاخ سلطة ا
مع عصیر  الحمضیات 

 اللیمون الطازج.
  

 
 

 بخاخ سلطة الموسم مع عصیر اللیمون الطازجإعالن ) ۱٤-۱۰الشكل ( 
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 بتكاري وتحریر اإلعالن:المدخل اال. ٥
 علـــــــــــى أعمـــــــــــال إبداعیـــــــــــة تعتمـــــــــــد  إلـــــــــــىیقصـــــــــــد بـــــــــــه محاولـــــــــــة تقـــــــــــدیم أفكـــــــــــار جدیـــــــــــدة وترجمتهـــــــــــا 

 .التعبیر الذاتي
ــــــــــىاإلعالنیــــــــــة فــــــــــي تحریــــــــــر الرســــــــــالة  بتكــــــــــاريالمــــــــــدخل االیعتمــــــــــد  مهــــــــــارات كاتــــــــــب الرســــــــــالة  عل

ــــــــدیم األفكــــــــار الخالقــــــــة والمبتكــــــــرة .  ــــــــة محــــــــرر الرســــــــالة یعمــــــــل و فــــــــي تق فــــــــي ظــــــــل هــــــــدف اإلعالنی
وبــــــــــــة لــــــــــــذا نجــــــــــــد أن تقــــــــــــدیم المطلاإلعالنیــــــــــــة  األهــــــــــــدافیعــــــــــــیش فــــــــــــي ذهنــــــــــــه ، وهــــــــــــو تحقیــــــــــــق 

منظمـــــــــــة یـــــــــــتم  عملیــــــــــة وهـــــــــــيبتكاریـــــــــــة مــــــــــن أصـــــــــــعب مراحـــــــــــل العمــــــــــل اإلعالنـــــــــــي.  األفكــــــــــار اال
ــــــــــة المحیطــــــــــة . ــــــــــائق المتراكمــــــــــة عــــــــــن الظــــــــــروف والبیئ ــــــــــيوالشــــــــــكل  فیهــــــــــا جمــــــــــع الحق ــــــــــین  اآلت یب

 :ا الیبموقف الحافلة في استر عالن اإل
 

Australia Post: Bus 
stop advertisement. 
link[ 

عالن اإل بوست: استرالیا
توقف  للطوابع في مكان

 الحافلة.

 

 
 للطوابع في مكان توقف الحافلة.عالن بوست: اإلاسترالیا إعالن )  ۱٥-۱۰الشكل (

 :اإلعالنیة    ویتضمن الوصول إلى األفكار 
 
 اإلعالنیـــــــــــــــة    للرســـــــــــــــالة  ســـــــــــــــاس البحـــــــــــــــث عـــــــــــــــن المعلومـــــــــــــــات والحقـــــــــــــــائق التـــــــــــــــي تمثـــــــــــــــل األ_ ١

 الناجحة.
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۲۹۷ 
 

معلومــــــــــات عــــــــــن الســــــــــلع (المكونــــــــــات ، الجــــــــــودة، المنــــــــــافع ، إمكانیــــــــــة الیــــــــــتم مــــــــــن خــــــــــالل جمــــــــــع 
ــــــــــــوع المســــــــــــتهلكین مــــــــــــن خــــــــــــالل ( الجــــــــــــنس  المنافســــــــــــة، ســــــــــــعر الســــــــــــلعة) . ومعلومــــــــــــات عــــــــــــن ن

 .العمر، الوظیفة، الدخل الشهري، قرارات الشراء)

 

 كریم وجهإعالن  )١٦-١٠الشكل ( 

 :تحلیل النقاط البیعیة_  ٢
 

 : اآلتي  ن نجیب عن السؤال لإلجابة عن هذه النقطة یجب أ
 معینة من بین العدید من الرسائل المتنوعة؟ إعالنیة كیف یمكن أن تختار رسالة

 
 هاألخـــــــــــــذ بوجهـــــــــــــة نظـــــــــــــر و الســـــــــــــلعة مـــــــــــــن خـــــــــــــالل المســـــــــــــتهلك ،  إلـــــــــــــىاإلجابـــــــــــــة هـــــــــــــي: النظـــــــــــــر 

 .االهتمام بالفوائد والمزایاو 
 

خـــــــــالل توضـــــــــیح ك مـــــــــن ضـــــــــرورة التـــــــــزام المحـــــــــرر بالعمـــــــــل كمرشـــــــــد للمســـــــــتهل علـــــــــى نؤكـــــــــد هنـــــــــا 
ادة ، الراحـــــــــــــــــة، األمـــــــــــــــــن الســـــــــــــــــلعة ســـــــــــــــــتقدم للمســـــــــــــــــتهلك ( الســـــــــــــــــع نّ إأمـــــــــــــــــور هامـــــــــــــــــة مثـــــــــــــــــل: 

 .التمیز ، التطور)الجاذبیة،
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 Ikea للمفروشاتإعالن ) ١٧-١٠الشكل (

 اإلعالنیة     دعایة الرسائل أو ال إعداد _ ٣
ـــــــــــن توصـــــــــــیلها  یةساســـــــــــاألالمقصـــــــــــود بهـــــــــــا الفكـــــــــــرة  ـــــــــــد المعل ـــــــــــي یری ـــــــــــىالت كـــــــــــن المســـــــــــتهلك ویم إل

 هي: دعایةأنواع من الالتمییز بین ثالث 
 .تصف الخصائص والصفات المرتبطة بالمنتج دعایة . أ

هــــــــــا یعلتصــــــــــف المنــــــــــافع الوظیفیــــــــــة أو النفســــــــــیة التــــــــــي یمكــــــــــن الحصــــــــــول  دعایــــــــــة . ب
 .من المنتج

 .تهتم بتوجیه السلعة لفئة معینة من المستهلكین  دعایة . ت
 

 :بمایليعالن عوامل نجاح تحریر اإلیمكن أن نحدد  اً وأخیر 
 
ـــــــــــوى الرســـــــــــالة  )١ ـــــــــــد محت ـــــــــــةتحدی ـــــــــــل ، مـــــــــــن  اإلعالنی بوضـــــــــــوح وصـــــــــــدق لجـــــــــــذب اهتمـــــــــــام العمی

لـــــــــــخ . إ …ومصـــــــــــدره عـــــــــــالن خـــــــــــالل اســـــــــــتخدام األلـــــــــــوان واإلیضـــــــــــاحات وحجـــــــــــم وطـــــــــــول اإل
العمیــــــــــــل ، وجــــــــــــذب  يللتــــــــــــأثیر فــــــــــــ اإلعالنیــــــــــــةلرســــــــــــالة اوكــــــــــــذلك یجــــــــــــب االهتمــــــــــــام بعنــــــــــــوان 

 انتباهه تجاه السلعة أو الخدمة المعلن عنها .
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 درج المعرفة إعالن )  ١٨-١٠شكل (ال

 
ــــــــــذعــــــــــالن تحدیــــــــــد أو تصــــــــــمیم جــــــــــدول أو برنــــــــــامج إنتــــــــــاج اإل )٢ یحــــــــــدد تصــــــــــمیم الرســــــــــالة  ي، ال

 واألعمال الفنیة وخالفه .
 

 . اإلعالنیة    عدد الصور المختلفة التى ستعرض بها الرسالة  )٣
 

 الصــــــــــــحف والمجــــــــــــالت يأو فــــــــــــ يأو التلفزیــــــــــــون يذاعــــــــــــفــــــــــــى البرنــــــــــــامج اإلعــــــــــــالن موقــــــــــــع اإل )٤
شـــــــــــریحة كبـــــــــــر أو وصـــــــــــولها ألعالنـــــــــــات علـــــــــــى زیـــــــــــادة احتمـــــــــــال قـــــــــــراءة اإل هـــــــــــاتأثیر  ألهمیـــــــــــة

 ممكنة من العمالء .
 

ـــــــــــة، والتركیـــــــــــز فـــــــــــاالبتكـــــــــــار والتجدیـــــــــــد فـــــــــــى األفكـــــــــــار  )٥ ـــــــــــى  اإلعالنیـــــــــــةالرســـــــــــالة  ياإلعالنی عل
للرغبــــــــة وزیــــــــادة االقتنــــــــاع تجـــــــــاه الســــــــلعة أو الخدمــــــــة المعلــــــــن عنهــــــــا ، مـــــــــع  األفكــــــــار المثیــــــــرة 
 . عالن یر عنصر الصدق وعدم المبالغة فى اإلالحرص على توف
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 ذلك :عالن اإلفي یبین عنصر الصدق اآلتي والشكل 

 
 

بیض وتكتسب اللون من لون العصیر ها باألیعلعبوات شراب شفافة مطبوع إعالن )  ۱۹-۱۰الشكل (
 نفسة !

 
 ) ۱۳۲ص  ۲۰۰۹العالق ( مبتكرة: نیةإعال رسالھإعداد طرق 

 
 قرائیة :الطریقة االست -۱
 

إلـــــــــــى طریقـــــــــــة االســـــــــــتقراء ، حیـــــــــــث  اإلعالنیـــــــــــةیلجـــــــــــأ كثیـــــــــــر مـــــــــــن المعنیـــــــــــین بتكـــــــــــوین الرســـــــــــائل 
 یتحدث هؤالء المعنیون إلى المستهلكین والوكالء والخبراء والمنافسین .

ًا لألفكـــــــــــــار الجیـــــــــــــدة . فمشـــــــــــــاعرهم حـــــــــــــول مكـــــــــــــامن القـــــــــــــوة مصـــــــــــــدرًا رئیســـــــــــــ المســـــــــــــتهلكونُیعـــــــــــــّد 
ســــــــــتراتیجیة متقنــــــــــة لتكــــــــــوین الرســــــــــالة الرســــــــــم  تاحــــــــــاً ففــــــــــي الماركــــــــــات القائمــــــــــة تــــــــــوفر م والضــــــــــعف
 : اآلتي  عالن اإلذلك  ومثال. اإلعالنیة
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 دهان إعالن  )٢٠-١٠الشكل ( 

 المقابالت المتعمقة : -٢
ــــــــــةیقــــــــــوم المخــــــــــتص بالرســــــــــالة  ــــــــــاءات منظمــــــــــة ومبرمجــــــــــة بشــــــــــ اإلعالنی ــــــــــد لق كل علمــــــــــي مــــــــــع بعق

 ةالمقــــــــــــــابالت صــــــــــــــریحد قیــــــــــــــامهم بالشــــــــــــــراء . وتكــــــــــــــون عــــــــــــــدد مــــــــــــــن المســــــــــــــتهلكین قبــــــــــــــل وبعــــــــــــــ
ــــــــــي تمكــــــــــین المخــــــــــتص  ــــــــــة ف ــــــــــة طبیعــــــــــة وموضــــــــــوعیة ومباشــــــــــرة  وتســــــــــهم هــــــــــذه الطریق مــــــــــن معرف

ـــــــــــــــــــاعهم ل لالمفّضـــــــــــــــــــوأذواق  هـــــــــــــــــــؤالء المســـــــــــــــــــتهلكین ، وكیفیـــــــــــــــــــة اســـــــــــــــــــتخدامهم للســـــــــــــــــــلعة أو انتف
عـــــــــــالن اإلذلـــــــــــك  ومثـــــــــــالنشـــــــــــاءها. إالمزمـــــــــــع  اإلعالنیـــــــــــةللرســـــــــــالة  اً مصـــــــــــدر بالتـــــــــــالي . و الخدمـــــــــــةب

 :اآلتي 

 
 المشط السحري یصلح لجمیع أنواع الشعر )٢١-١٠الشكل ( 

 الطریقة االستنتاجیة : -٣
ـــــــــة وضـــــــــع الفكـــــــــرة تفیـــــــــد  ـــــــــة فـــــــــي عملی ـــــــــة    وتضـــــــــمینها فـــــــــي الرســـــــــالة  الرئیســـــــــةهـــــــــذه الطریق  اإلعالنی

. فالمســـــــــــتهلك یتوقـــــــــــع أن یحصـــــــــــل علـــــــــــى مكافـــــــــــأة مـــــــــــن الســـــــــــلعة أو عالنـــــــــــات التـــــــــــي ترافـــــــــــق اإل
نیــــــــــة ، مكافــــــــــأة حســــــــــیة ، مكافــــــــــأة تنــــــــــدرج تحــــــــــت عــــــــــدة مســــــــــمیات : مكافــــــــــأة عقالالتــــــــــي الخدمــــــــــة 

ــــــــذات ءرضــــــــاإاجتماعیــــــــة أو  ــــــــى  ،ال لهــــــــا وتأثیرهــــــــا قأســــــــاس ثومــــــــن خــــــــالل مقارنــــــــة كــــــــل مكافــــــــأة عل
. وربمــــــــــا كبـــــــــرذات التـــــــــأثیر األ ســــــــــةالرئیإلـــــــــى وضـــــــــع الفكـــــــــرة حیـــــــــث ُتصــــــــــاغ علـــــــــى المســـــــــتهلك ، 
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ة مختلفــــــــــة عــــــــــن عنهــــــــــا ، أو كــــــــــل ماركــــــــــة ، فكــــــــــرة رئیســــــــــ تحمــــــــــل كــــــــــل ســــــــــلعة أو خدمــــــــــة معلــــــــــن
 : اآلتي  عالن اإلذلك  ومثالمات األخرى . السلع والخد

 
 الثقة إعالن )  ٢٢-١٠الشكل (

 طریقة النظم الخبیرة: -٤
ـــــــــــم  ـــــــــــد مـــــــــــن ت ـــــــــــأمین العدی ـــــــــــذكاء اإلصـــــــــــطناعي لت ـــــــــــرة اســـــــــــتخدام أبحـــــــــــاث ال ـــــــــــي الســـــــــــنوات األخی ف

ــــــــــــات هــــــــــــذه األدوات  ــــــــــــدها لبنــــــــــــاء نظــــــــــــام حــــــــــــل المشــــــــــــكالت باســــــــــــتخدام و األدوات والتقنی تــــــــــــم توحی
ــــــــرة المعرفــــــــة ویســــــــتخدم أ ــــــــنظم الخبی ــــــــاء ال ــــــــة فــــــــي تصــــــــمیم و یضــــــــًا فــــــــي بن ٕان اســــــــتخدام هــــــــذه الطریق

ـــــــــــــــروابط اعلـــــــــــــــى أساســـــــــــــــي تعتمـــــــــــــــد بشـــــــــــــــكل عـــــــــــــــالن االســـــــــــــــتراتیجیة االبتكاریـــــــــــــــة لإل كتشـــــــــــــــاف ال
 ADCADتســـــــــــــــمى هـــــــــــــــذه العملیـــــــــــــــة ب و أكثـــــــــــــــر مـــــــــــــــن تحلیـــــــــــــــل القـــــــــــــــیم العددیـــــــــــــــة ،  المنطقیـــــــــــــــة

ــــــــى تحلیــــــــل كمــــــــحیــــــــث  ــــــــلاجــــــــات الحمــــــــن المعطیــــــــات الخاصــــــــة بالمنت هــــــــائالً  اً تقــــــــوم ببســــــــاطة عل ة ی
بحســــــــــــــب ســــــــــــــلوكه واســــــــــــــتراتیجیة  نمــــــــــــــاط المختلفــــــــــــــة للعمــــــــــــــالء كــــــــــــــلُ واأل عالنــــــــــــــاتالمتــــــــــــــوافرة واإل

  الشركة المعتمدة في االتصاالت التسویقیة .
)Knowledge. 1990،Page 212- ( إعالنیة   ةأذكى لوحومثال  ذلك. 

 
 ستأسر انتباهك إعالنیةة بالصور أذكى لوح )٢٣-١٠الشكل ( 
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 وٕاخراجه عالن دي عشر:  تصمیم اإلالفصل الحا
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 مراحل تصمیم اإلعالن -١
وظائف وأهداف التصمیم  -٢

 واإلخراج
 مبادئ التصمیم الفعال و الناجح -٣

استخدام الصور و الرسوم في  -٤
 اإلعالن

 :عالن إخراج اإل -٥
الغرائز التي تخاطبها الرسائل  -٦

 اإلعالنیة    
تطبیقات تسویقیة لمفهوم  -٧

 لإلعالنالجماعات المرجعیة 
عناصر االستراتیجیة االبتكاریة  -٨

 في تصمیم الرسالة
 فعال إعالن عمل خطوات  -٩

 

 
 
 

ــــــاحي اإلقنا ــــــة المن ــــــى مالحظ ــــــدرة عل ــــــي مضــــــمون المق ــــــة ف عی
 .التي تعتمد علیها اإلعالناتالرسالة االتصالیة 

 أرسطو
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 وٕاخراجهعالن تصمیم اإلالفصل الحادي عشر:  
 

ــــــــــةال تخــــــــــرج األفكــــــــــار  ــــــــــر  وٕاَنمــــــــــابســــــــــهولة كمــــــــــا یراهــــــــــا المســــــــــتهلك ،  اإلعالنی خلفهــــــــــا عمــــــــــل كثی
ـــــــــــــدأ بمســـــــــــــؤول ـــــــــــــذین یقیمـــــــــــــون الســـــــــــــوق التخطـــــــــــــیط االســـــــــــــتراتیجي والدراســـــــــــــات التســـــــــــــویقیة ا ووتب ل

وص الــــــــــذین یضــــــــــعون أفكــــــــــارًا النّصــــــــــوٕامكانیــــــــــات العمــــــــــل ، مــــــــــرورًا بــــــــــالمخرجین الفنیــــــــــین وكتــــــــــاب 
هـــــــــا لســـــــــیر وطریقـــــــــة یعلین ، وفـــــــــق األفكـــــــــار المتفـــــــــق ، وعنـــــــــدها یبـــــــــدأ عمـــــــــل المصـــــــــممّ عـــــــــالن لإل
ـــــــــة  .عـــــــــالن اإل ـــــــــل ( الشـــــــــركة) ألخـــــــــذ الموافق ـــــــــى العمی عنـــــــــد انتهـــــــــاء التصـــــــــمیم ، یـــــــــتم العـــــــــرض عل
فمیزانیـــــــــة  حـــــــــث عـــــــــن أفكــــــــار أخـــــــــرى إن لـــــــــم تــــــــروق لهـــــــــمراء التعـــــــــدیالت أو حتــــــــى البهــــــــا أوٕاجـــــــــیعل
ـــــــــى عـــــــــالن اإل ـــــــــد مـــــــــن صـــــــــرفها عل ـــــــــى مـــــــــدار العـــــــــام ، والب ـــــــــرة وموزعـــــــــة عل بالشـــــــــركات تكـــــــــون كبی

 .الوجه المناسب
 
 

التصــــــــــمیم واإلخــــــــــراج مــــــــــن  ُیعــــــــــدّ 
ــــــــــــي تســــــــــــاعد  أهــــــــــــم العوامــــــــــــل الت

عـــــــــــــــــــــــالن نجـــــــــــــــــــــــاح اإل علـــــــــــــــــــــــى
وتحقیــــــــــــــق أهدافــــــــــــــه لــــــــــــــذا نجــــــــــــــد 

ـــــــــــراً  بعمـــــــــــل هـــــــــــؤالء  اهتمامـــــــــــًا كبی
لدرجـــــــــــــــــــة أن وجـــــــــــــــــــودهم فـــــــــــــــــــي 

ـــــــــــــــــــةالوكـــــــــــــــــــاالت  ـــــــــــــــــــد  اإلعالنی ق
وصــــــــــدًى واســــــــــع  اً یحقــــــــــق نجاحــــــــــ

صـــــــــــــــــــــــــعید العمـــــــــــــــــــــــــل  علـــــــــــــــــــــــــى
 اإلعالني.

 

 

 
 تصمیم فیدیوهات إعالن )  ١-١١الشكل (

 
 

 یاریة تاخوذوقیة 
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۳۰٥ 
 

  : عالن. مراحل تصمیم اإل١
یمــــــــــــــــــــــــــر تصــــــــــــــــــــــــــمیم 

بمراحــــــــــــــــل عــــــــــــــــالن اإل
 :یة هيأساس

مرحلـــــــــــــة تصـــــــــــــمیم 
 المسودة

مرحلـــــــــــــــــة التصـــــــــــــــــمیم 
 األولي

تصـــــــــــمیم مرحلـــــــــــة ال
 النهائي

 
 عالنيبرفور إ تصمیمإعالن صورة ) ٢-١١الشكل ( 

 : مرحلة تصمیم المسودة
المــــــــــراد تصــــــــــمیمها اإلعالنیـــــــــة التــــــــــي تـــــــــدور حولهــــــــــا الرســــــــــالة  ساســــــــــیةاألیـــــــــتم تحدیــــــــــد الفكـــــــــرة 

ه الجمهــــــــــور وٕاثــــــــــارة دوافــــــــــع الشــــــــــراء ، وتكــــــــــون فكــــــــــرة أولیــــــــــة یســــــــــعى بهــــــــــا إلــــــــــى جــــــــــذب انتبــــــــــا
ـــــــــــه وقـــــــــــد تكـــــــــــون هـــــــــــذه الفكـــــــــــرة األول، ـــــــــــة حیـــــــــــث نشـــــــــــرح مـــــــــــا تحتوی ـــــــــــة مرســـــــــــومة ، أو مكتوب ی

 ضها وطریقة إخراجها .اغر أو  إلعالنیةاالرسالة 
 

 
 

 تصمیم المسودةإعالن ) ٣-١١الشكل ( 
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۳۰٦ 
 

 : مرحلة التصمیم األولي
 

ـــــــــــتم  واســـــــــــتخدام الرســـــــــــوم واأللـــــــــــوان وكـــــــــــذلك الشـــــــــــعارات واإلشـــــــــــارات عـــــــــــالن هیكـــــــــــل اإل إعـــــــــــداد ی
 . نإلى استخدام العناوی افةً ضوالرموز إ

 

 
 وليأتصمیم إعالن )  ٤-١١الشكل (

 
 : مرحلة التصمیم النهائي

 
بعــــــــــین االعتبــــــــــار الجوانــــــــــب القانونیــــــــــة المــــــــــذكورة فــــــــــي عقــــــــــد عــــــــــالن یجــــــــــب أن یأخــــــــــذ مهنــــــــــدس اإل

 والمتمثلة في :عالن اإل
 عــــــــــالن ي لإلساســــــــــالوقــــــــــت، طــــــــــرق الــــــــــدفع ، النــــــــــوع، الواجبــــــــــات ، المصــــــــــادقة علــــــــــى التصــــــــــمیم األ

دعایـــــــــة  فكـــــــــرةعـــــــــالن اإل ذلـــــــــك ومثـــــــــال .اإلعالنیـــــــــةالوســـــــــائل التنفیـــــــــذ و  الجهـــــــــات المســـــــــؤولة عـــــــــن-
 : اآلتيلبان أمبتكرة عن منتج ٕاعالن و 
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۳۰۷ 
 

لبـــــــــــان یعطیـــــــــــك القـــــــــــوة أمبتكـــــــــــرة عـــــــــــن منــــــــــتج ٕاعــــــــــالن دعایـــــــــــة و  ) فكـــــــــــرة ٥-١١الشــــــــــكل (
 لتحریك مبنى !

 وظائف وأهداف التصمیم واإلخراج:. ٢
 
ـــــــــــابع المهـــــــــــارات و ١ ـــــــــــة مـــــــــــن تت ـــــــــــدم خریطـــــــــــة عمـــــــــــل متكامل ـــــــــــي نســـــــــــق ج_ یق ـــــــــــدرات ف   مـــــــــــاليالق

  .متكامل
علـــــــــــــى مراحـــــــــــــل  طالعـــــــــــــهالـــــــــــــن بكافـــــــــــــة البیانـــــــــــــات و المعلومـــــــــــــات مـــــــــــــن خـــــــــــــالل عِ _ یـــــــــــــزود المُ ٢

 .التصمیم
  ._ توزیع األدوار على العاملین في النشاط من خالل التنظیم٣
ــــــــــق ٤ ــــــــــي تحقی ــــــــــناألهــــــــــداف _ المســــــــــاهمة ف ــــــــــي یســــــــــعى المعل ــــــــــدرة تحقیقهــــــــــا عــــــــــن طر ل الت ــــــــــق الق ی

   .ثارة االهتمام إ على جذب االنتباه و 
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 تصمیم أهداف الإعالن )  ٦-١١الشكل (

 
 التصمیم الفعال و الناجح : مبادئ. ٣
 

فــــــــــــي المجلــــــــــــة أو  التــــــــــــي ســــــــــــتظهرعــــــــــــالن مبــــــــــــدأ التــــــــــــوازن : تــــــــــــوازن بــــــــــــین عناصــــــــــــر اإل •
 الجریدة .

مبــــــــــدأ الســـــــــــیطرة أو التركیـــــــــــز : فــــــــــي حالـــــــــــة اســـــــــــتخدام البــــــــــراهین كالصـــــــــــور و الرســـــــــــومات  •
مـــــــــــن األخـــــــــــرى وذلـــــــــــك لجـــــــــــذب االنتبـــــــــــاه إلـــــــــــى  أكبـــــــــــرر الصـــــــــــو  إحـــــــــــدىیجـــــــــــب أن تكـــــــــــون 

 .عالن اإل
 .یجب أن یتماشى مع حركة العین عالن مبدأ التتابع : ترتیب عناصر اإل  •
 .عالن مبدأ التجانس أو التناغم بین عناصر اإل  •
ــــــــــدأ الوحــــــــــدة : یجــــــــــب أن تكــــــــــون كــــــــــل عناصــــــــــر اإل •  و متحــــــــــدة معــــــــــاً مترابطــــــــــة أعــــــــــالن مب

 .عالن وب من اإلالهدف المطلوذلك لتحقیق األثر و 
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 ١٩٣٧بولندي من عام إعالن  اآلتيالشكل ویوضح 

 
 ١٩٣٧بولندي من عام إعالن ) ٧-١١الشكل ( 

 :الرسوم في اإلعالنخدام الصور و است. ٤
 دوراً تشـــــــــــغل و  اإلعالنیـــــــــــةعملیـــــــــــة اســـــــــــتخدام الصـــــــــــور و الرســـــــــــوم فائـــــــــــدة كبـــــــــــرى للعملیـــــــــــة تحقـــــــــــق 

 .في تحقیق أهداف اإلعالن ماً هم
 

 
 ال كتاكیتو شوكإعالن )  ٨-١١شكل (ال

 : أهم الوظائف التي تؤدیها الرسوم و الصور 
  :بسرعة من خالل اإلعالنیةإمكانیة التعبیر عن األفكار  .١

 إظهار مزایا السلعة و التركیز على عناصر الجذب فیها.  
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۳۱۰ 
 

   ًفوائــــــــــــــــد  توضــــــــــــــــیح الخصــــــــــــــــائص و الممیــــــــــــــــزات و النقــــــــــــــــاط البیعیــــــــــــــــة وخاصــــــــــــــــة
 .السلعة 

ـــــــــاه الغالبیـــــــــة العظمـــــــــى مـــــــــن : و مهـــــــــور معـــــــــین جـــــــــذب انتبـــــــــاه ج  .٢ نعنـــــــــي بـــــــــذلك جـــــــــذب انتب
 القراء و المشاهدین 

 یحدث ذلك من خالل: و  اإلعالنیةصر للعنا ىءلقار اإثارة اهتمام   .٣
 عالنإثارة اهتمام المستهلك المرتقب بالمعلومات الواردة في اإل.   
   من التركیز و التذكر عند الشراء عالیة إیجاد درجة. 

الصــــــــــــورة مالمــــــــــــح طبیعیــــــــــــة لمكونــــــــــــات  إعطــــــــــــاء: عــــــــــــالن اقعیــــــــــــة علــــــــــــى اإلإضــــــــــــفاء الو  .٤
 . الطبیعة أو المشهد العام للسلعة 

 

 
 كراند مولإعالن  ) ٩-١١الشكل (

  عالن استخدام الصور و الرسوم في اإلأسالیب 
 .أو جزء منها اذاته السلعة_صورة  ١
 .االستخدام  قبل السلعة_ صورة ٢
  .ام االستخد أثناء سلعة_ صورة ال٣
 ._ صورة السلعة و نتائج االستخدام ( المنافع و الفوائد ) ٥
 ._ صورة نتائج عدم االستخدام ٦
 ._ صورة مجموعة من السلع ٧
 صورة السلعة االستشهادیة . -٨
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 ر كالس مجسم للفایب عالنإ ) ١٠-١١الشكل (

 
 عالن استخدام األلوان في اإل : 

 
إن مظهــــــــــــــر األلــــــــــــــوان لــــــــــــــه دور عــــــــــــــاطفي 

ــــــــــــه واضــــــــــــح  ــــــــــــف عن عنــــــــــــد األطفــــــــــــال یختل
عنـــــــــــد الشـــــــــــباب فالطفـــــــــــل یفـــــــــــرح بـــــــــــاأللوان 

أیــــــــــــــــــام العیــــــــــــــــــد كـــــــــــــــــــاألزرق األساســــــــــــــــــیة  
األحمـــــــــــــــر و األصــــــــــــــــفر وذلــــــــــــــــك للزینــــــــــــــــة و 

والبهجـــــــــــــــــــة وتضـــــــــــــــــــمین حاجـــــــــــــــــــة غیـــــــــــــــــــر 
 اعتیادیة في نفس الطفل .

 أخــــــــرى بینمــــــــا عنــــــــد الشــــــــباب تأخــــــــذ رمــــــــوزاً 
مثــــــــــل األحمــــــــــر رمــــــــــز الحــــــــــب والبنفســــــــــجي 

صــــــــــفر رمــــــــــز المــــــــــزرق رمــــــــــز األمــــــــــل  واأل
 لخ .إوالرخاء .. مجد والبهجةال
 

 

 
 عالنلإللوان أصورة إعالن )  ۱۱-۱۱الشكل (
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هـــــــــــو  ر دلیـــــــــــل علـــــــــــى خفـــــــــــوت العاطفـــــــــــةا عنـــــــــــد الكهـــــــــــول والشـــــــــــیوخ فـــــــــــاألمر مختلـــــــــــف وخُیـــــــــــأّمـــــــــــ
البیضــــــــــاء و  اهتمــــــــــامهم باأللبســــــــــة المكونــــــــــة ألوانهــــــــــا مــــــــــن الــــــــــدرجات الضــــــــــوئیة الثالثیــــــــــة (الرمادیــــــــــة

 )۲۰۰۹، عطا شقفة(.والسوداء ومشتقاتها)
علمـــــــــــاء الـــــــــــنفس خیـــــــــــر مـــــــــــن درس  ، فـــــــــــإناألساســـــــــــيعـــــــــــن الموضـــــــــــوع  ولكـــــــــــي ال نبتعـــــــــــد كثیـــــــــــراً 

 إدراك اللــــــــــون یشــــــــــكل جانبــــــــــاً   ، فقــــــــــد أكــــــــــدوا أناإلنســــــــــان ســــــــــیكولوجیة األلــــــــــوان وتأثیراتهــــــــــا علــــــــــى 
ــــــــــــة أبعــــــــــــاد هــــــــــــيأاإلنســــــــــــان، و مــــــــــــن ســــــــــــلوك  ــــــــــــة أو العــــــــــــالم  ن هــــــــــــذا الســــــــــــلوك یتحــــــــــــدد بثالث البیئ

ـــــــــــــــوجي ازیالخـــــــــــــــارجي ، والعـــــــــــــــالم الفی ـــــــــــــــداخلي ولوجيیكلـــــــــــــــداخلي ، والعـــــــــــــــالم الســـــــــــــــول ، والـــــــــــــــذي ال
مــــــــــایرتبط باإلحســـــــــــاس  ن اللــــــــــون غالبـــــــــــاً أت كثیـــــــــــرة مــــــــــن بینهـــــــــــا االنفعــــــــــاالت . و یتضــــــــــمن متغیــــــــــرا

 بالسعادة أو نقیضها . 
ن هــــــــــذا التفضــــــــــیل یأخــــــــــذ أویبــــــــــدو  بعــــــــــض األلــــــــــوان أكثــــــــــر مــــــــــن غیرهــــــــــایفضــــــــــل معظــــــــــم النــــــــــاس 

ـــــــــــــــــــــــــــــــاً  ـــــــــــــــــــــــــــــــاً  ترتیب ـــــــــــــــــــــــــــــــین حســـــــــــــــــــــــــــــــب النســـــــــــــــــــــــــــــــق  ثابت ـــــــــــــــــــــــــــــــد األوربی ـــــــــــــــــــــــــــــــي  عن األزرق  :اآلت
 ثم األصفر.  إلى األرجواني ،البرتقاألحمر،األخضر،

 

 عالنشركة ستاند للدعایة واإلإعالن  ) ١٢-١١الشكل (

( النقیـــــــــــة ) . یة ساســـــــــــاألمـــــــــــن األلـــــــــــوان  مـــــــــــاتكون أقـــــــــــل تـــــــــــأثیراً  أمـــــــــــا األلـــــــــــوان المتداخلـــــــــــة فعـــــــــــادةً 
 وهنــــــــــاك بــــــــــالطبع اختالفــــــــــات واضــــــــــحةحیث یفضــــــــــل بعــــــــــض النــــــــــاس األلــــــــــوان البراقــــــــــة فــــــــــي حــــــــــین

األلــــــــــوان الداكنــــــــــة . وهنــــــــــاك ألــــــــــوان معینــــــــــة  یفضــــــــــل آخــــــــــرون األلــــــــــوان الهادئــــــــــة ویفضــــــــــل غیــــــــــرهم
واألزرق یــــــــــــرتبط باإلثــــــــــــارة أو الغضــــــــــــب  خاصــــــــــــة ، فــــــــــــاألحمرفعالیــــــــــــة ربمــــــــــــا تثیــــــــــــر اســــــــــــتجابات ان

 .........واالكتئاب . وهكذا یرتبط بالفرح الهادئ ، واألسود یرتبط بالحزن
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كمــــــــــــا أن األلــــــــــــوان ربمــــــــــــا تشــــــــــــكل 
شـــــــــــــــــــــاعر معینـــــــــــــــــــــة أو لم رمـــــــــــــــــــــزاً 

ــــــــــــــــات  أمزجــــــــــــــــة خاصــــــــــــــــة أو عالق
مــــــــا محــــــــدودة فــــــــي حیــــــــاة الفــــــــرد وربّ 

اســــــــــــــــــتجابات أو  تمثــــــــــــــــــل أیضــــــــــــــــــاً 
مختلفـــــــــــــة أو متباینـــــــــــــة  ردود فعـــــــــــــل

أو مجـــــــــــــــــــاالت مـــــــــــــــــــن الصـــــــــــــــــــراع 
 النفسي .

 

 
 طفالحلیب لألإعالن )  ۱۳-۱۱الشكل (

 أهمیة استخدام األلوان 
 .إلى جذب االنتباه تؤدي _١
  . إلى حدوث الواقعیة تؤدي_ ٢
  .إلى حدوث تأثیر عاطفي لدى المستهلكین تؤدي_ ٣
 

 

 موبایلإعالن ) ١٤-١١الشكل (

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 



۳۱٤ 
 

 : عالن إخراج اإل .٥
 

ـــــــــى عـــــــــالن هـــــــــو الترتیـــــــــب و التنســـــــــیق النهـــــــــائي لوحـــــــــدات وأجـــــــــزاء اإل داخـــــــــل حـــــــــدوده والوصـــــــــول إل
ـــــــــــة ، ویمـــــــــــرُّ  ـــــــــــي إطـــــــــــار  إعـــــــــــدادبعـــــــــــالن مخـــــــــــرج اإل صـــــــــــورته النهائی ـــــــــــد مـــــــــــن المســـــــــــودات ف العدی

ــــــــــث یالحجــــــــــم أو المســــــــــاح ــــــــــه المناســــــــــبة المتاحــــــــــة بحی ــــــــــك  عطــــــــــي لكــــــــــل جــــــــــزء حجمــــــــــه ومكان وذل
 العتبارین :  طبقاً 

عــــــــــالن أن المســــــــــودة النهائیــــــــــة لإل األول أهمیــــــــــة كــــــــــل جــــــــــزء والثــــــــــاني مظهــــــــــر كــــــــــل جــــــــــزء والشــــــــــكَّ 
ـــــــــم  ـــــــــي یفكـــــــــر فیهـــــــــا المخـــــــــرج ث ـــــــــق ُیعـــــــــدّ الت ـــــــــى یواف ها ســـــــــوف تخضـــــــــع لعـــــــــدد مـــــــــن التعـــــــــدیالت حت

ـــــــــى المطبعـــــــــة  علیهـــــــــا ـــــــــم ترســـــــــل إل ـــــــــذ . المختصـــــــــون ومـــــــــن ث ـــــــــيوالشـــــــــكل للتنفی ـــــــــین  اآلت خـــــــــراج إیب
 :ي جمیلعالنإ
 

Hand Squeeze T-
Shirt 

 د تي شیرتیلاضغط 

T-shirt creates 
optical illusion of 
you being 
squeezed by a 
giant hand. 

 تي شیرت الوهمیخلق 
البصري ألنك تضغط على 
 ید عمالقة.

 
 

 

 

 د تي شیرتیلاضغط إعالن  )١٥-١١الشكل ( 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 
 

 

http://oxot.net/hand-squeeze-t-shirt/
http://oxot.net/hand-squeeze-t-shirt/


۳۱٥ 
 

ـــــــــــاإلخراج حســـــــــــب الوســـــــــــائل  ـــــــــــى بعـــــــــــض المشـــــــــــكالت المتعلقـــــــــــة ب ـــــــــــة    وتجـــــــــــدر اإلشـــــــــــارة إل  اإلعالنی
 المختلفة .
 إعــــــــــــالن الرادیـــــــــــو علـــــــــــى حاســــــــــــة الســـــــــــمع ،فـــــــــــي حـــــــــــین یعتمـــــــــــد إعـــــــــــالن یعتمـــــــــــد  •

ـــــــــى حاســـــــــتي الســـــــــمع والبصـــــــــر ،،  ـــــــــون عل ـــــــــث التلیفزی كـــــــــل مـــــــــن الحركـــــــــة مـــــــــن تشـــــــــغل حی
عــــــــــن إمكانیــــــــــة  فــــــــــي اجتــــــــــذاب انتبــــــــــاه الفــــــــــرد، فضــــــــــالً  یاً أساســــــــــ األصــــــــــوات والمشــــــــــاهد دوراً 

ــــــــــي ســــــــــرعة الرســــــــــالة  ــــــــــتحكم ف ــــــــــوفیر عنصــــــــــر التكــــــــــرار وال ــــــــــةت ــــــــــة عرضــــــــــها  اإلعالنی وكیفی
اإلذاعــــــــــي  عــــــــــالن والمــــــــــدة التــــــــــي تســــــــــتغرقها والفتــــــــــرة التــــــــــي تــــــــــذاع أو تعــــــــــرض خاللهــــــــــا اإل

بســـــــــیطة وجمـــــــــل قصـــــــــیرة مـــــــــع  التكلـــــــــف أو االفتعـــــــــال وبلغـــــــــةٍ عـــــــــن  بطـــــــــابع طبیعـــــــــي بعیـــــــــداً 
هــــــــــــا یعلالتــــــــــــي یقــــــــــــوم  األساســــــــــــیةعنهــــــــــــا أو األفكــــــــــــار  رُ شــــــــــــهَ تكــــــــــــرار اســــــــــــم الســــــــــــلعة المُ 

 .عالن اإل
ـــــــــى مـــــــــدى تالؤمـــــــــه إعـــــــــالن التلفزیـــــــــوني فـــــــــأمـــــــــا بالنســـــــــبة لإل • ن نجاحـــــــــه یعتمـــــــــد عل

ــــــــــــت المناســــــــــــب لعر  ــــــــــــار الوق ــــــــــــى اختی ــــــــــــة أو المذاعــــــــــــة ، وعل ضــــــــــــه مــــــــــــع المــــــــــــادة التلفزیونی
ـــــــــي المضـــــــــمون ن اســـــــــتغالل الصـــــــــورة والصـــــــــوت و وحســـــــــ ـــــــــة ف ـــــــــب الواقعی ـــــــــى جان الحركـــــــــة إل

 والبساطة في التقدیم والتعبیر .
 

 
 عالنوسائل اإل  لتاریخصورة إعالن )  ۱٦-۱۱الشكل (

 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 



۳۱٦ 
 

ـــــــــد ـــــــــدون ال ـــــــــاول وب ـــــــــرة یمكـــــــــن تن ـــــــــوني اإلذاعـــــــــي  عـــــــــالن ج اإلاخـــــــــر إخول فـــــــــي تفاصـــــــــیل كثی والتلفزی
 :التالیة   على األخص في المراحل 

ــــــــــ ــــــــــيمرحل موازنــــــــــة مبدئیــــــــــة بــــــــــین الســــــــــیناریو األدبــــــــــي  إعــــــــــدادیــــــــــتم فیهــــــــــا :  ة التحضــــــــــیر األول
 .وسیناریو اإلخراج 

أو اختیــــــــــار المواقــــــــــع  للتســــــــــجیل أو التصــــــــــویر عــــــــــداد تشــــــــــمل اإل:  مرحلــــــــــة التحضــــــــــیر الثانیــــــــــة
والممثلــــــــــــــــین وتوزیــــــــــــــــع األدوار والصــــــــــــــــوت وأمــــــــــــــــاكن وضــــــــــــــــع الكــــــــــــــــامیرات والجــــــــــــــــدول الزمنــــــــــــــــي 

 .للتصویر والتسجیل 
 .: التصویر والتسجیل  التنفیذمرحلة 

تتضـــــــــمن العملیـــــــــات التقنیـــــــــة مـــــــــن مونتـــــــــاج ومكســـــــــاج وغیرهـــــــــا :  مرحلـــــــــة المونتـــــــــاج والمكســـــــــاج
ــــــــــات األخــــــــــرى  ــــــــــة المشــــــــــهر بمــــــــــن العملی ــــــــــاره وموافق ــــــــــیلم أو الشــــــــــریط بعــــــــــد اختی تســــــــــلیم نســــــــــخة الف
 وكذلك أجهزة الدولة للرقابة .

 
 تواصل مع الزبائنإعالن )  ١٧-١١الشكل (

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 
 

 



۳۱۷ 
 

 
     :اإلعالنیةئز التي تخاطبها الرسائل الغرا. ٦

ــــــــــزة ــــــــــف الغری ــــــــــرد  :  تعری ــــــــــع الف ــــــــــىهــــــــــي اســــــــــتعداد فطــــــــــري ونفســــــــــي وجســــــــــمي دف ــــــــــدرك  إل أن ی
 األشیاء ویشعر بانفعال نحو سلعة معینة.

Lips Stamp Business Card 

Business card stamp leaves 
red lipstick mark on paper 
napkins and promotes 
Sandra Martins makeup 
services. 

 
 بطاقة عمل ختم الشفاه

 
ختم بطاقة العمل یترك 
عالمة أحمر أحمر على 
المنادیل الورقیة 

ویعزز خدمات ماكیاج 
Sandra Martins. 

 
 

 بطاقة عمل ختم الشفاهإعالن )  ١٨-١١الشكل (
 :اإلعالنیة    أهم الغرائز التي تخاطبها الرسالة 

ـــــــــزة البحـــــــــث عـــــــــن الطعـــــــــام/١  ـــــــــه  . غری ـــــــــرد حیـــــــــث أنهـــــــــا تبقی الحیـــــــــاة قیـــــــــد  علـــــــــىتنشـــــــــأ عنـــــــــد الف
 وانفعال الجوع وسلوكه هام جدًا.

_الخطـــــــــــر_األلم _لـــــــــــذا العالیـــــــــــة . غریـــــــــــزة الهـــــــــــرب/ تثیرهـــــــــــا منبهـــــــــــات كثیـــــــــــرة مثـــــــــــل األصـــــــــــوات ٢
 یحاول الفرد تجنب الخطر.

. الغریــــــــزة الجنســــــــیة/ وهــــــــي نحــــــــو الجــــــــنس اآلخــــــــر، وهــــــــي ســــــــنة اهللا فــــــــي خلقــــــــه ویــــــــتم ذلــــــــك مــــــــن ٣
 عجاب ،التودد، الزواج.خالل اإل

 . غریزة االستطالع/ وهي حب التعجب واالستطالع وزیادة المعلومات.٤
. غریـــــــــزة المقاتلـــــــــة/ ویثیرهـــــــــا كـــــــــل مـــــــــن یقـــــــــف فـــــــــي ســـــــــبیل تحقیـــــــــق الغرائـــــــــز أو الرغبـــــــــات ویـــــــــتم ٥

 عن طریق محاربة المنع.
ضــــــــــــعف منــــــــــــه وهــــــــــــي تحــــــــــــرك موضــــــــــــوع أ. غریــــــــــــزة الســــــــــــیطرة/ وتثــــــــــــار عنــــــــــــدما یجــــــــــــد الفــــــــــــرد ٦

 الفرد. ىالتحكم لدو الزعامة 
ــــــــــــى. غریــــــــــــزة الخضــــــــــــوع/ وهــــــــــــي عكــــــــــــس غریــــــــــــزة الســــــــــــیطرة ، وتــــــــــــؤدي ٧ االمتثــــــــــــال والتســــــــــــلیم  إل

 باألمر الواقع والطاعة.
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معونـــــــــــــة وتـــــــــــــدفع بالبكـــــــــــــاء أو  إلـــــــــــــى. غریـــــــــــــزة االســـــــــــــتغاثة/ تنشـــــــــــــأ مـــــــــــــن الضـــــــــــــعف والحاجـــــــــــــة ٨
 الصراخ أو طلب العون.

مــــــــــــــا یثیــــــــــــــر العطــــــــــــــف فهم ، م. غریــــــــــــــزة  الوالدیــــــــــــــه/ وتثیرهــــــــــــــا رؤیــــــــــــــة الصــــــــــــــغار وٕادراك ضــــــــــــــع٩
 اآلخرین. ىوالحنان لد

التعــــــــــــرف بالنــــــــــــاس واالجتمــــــــــــاع والبقــــــــــــاء  إلــــــــــــى. الغریــــــــــــزة االجتماعیــــــــــــة/ وهــــــــــــي تــــــــــــدفع الفــــــــــــرد ١٠
 معهم.

صـــــــــــنع األشـــــــــــیاء  إلـــــــــــى. غریـــــــــــزة البنـــــــــــاء/ وهـــــــــــي الرغبـــــــــــة فـــــــــــي االبتكـــــــــــار والتجدیـــــــــــد وتـــــــــــؤدي ١١
 وتكون عند األطفال.

حــــــــــــب جمــــــــــــع األمــــــــــــوال مثــــــــــــل  اإلنســــــــــــان . غریــــــــــــزة التملــــــــــــك/ وهــــــــــــي صــــــــــــفة موجــــــــــــودة فــــــــــــي ١٢
 دخار والدفاع عما یملك.واال
ــــــــــاة ١٣ ــــــــــدات الحی ــــــــــرة فــــــــــي ظــــــــــل ضــــــــــغط العمــــــــــل وتعقی . غریــــــــــزة التمــــــــــاس الراحــــــــــة/  تســــــــــتثار بكث

 ویعبر عنها باالنفعال واالنزعاج والضیق.
 اإلعالنیــــــــــــة    بهــــــــــــا فــــــــــــي الرســــــــــــائل  نكـــــــــــل هــــــــــــذه الغرائــــــــــــز یمكــــــــــــن للمعلــــــــــــن والمصـــــــــــمم أن یســــــــــــتعی

 :ن ذلكییب اآلتيوالشكل  .اإلعالنیةه في العملیة تأثیر السلوك المرغوب فیلتحقیق 
 

 

 لبسة الداخلیة ولتاریخ األ للحواملإعالن  ) ١٩-١١الشكل (
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 : عالن تطبیقات تسویقیة لمفهوم الجماعات المرجعیة لإل. ٧
 اإلعالنیــــــــــــة    یســـــــــــتخدم مــــــــــــدیرو التســـــــــــویق مفهــــــــــــوم الجماعـــــــــــات التســــــــــــویقیة بكثـــــــــــرة فــــــــــــي رســـــــــــائلهم 

المعلنــــــــــون بــــــــــبعض الشخصــــــــــیات المعروفــــــــــة كــــــــــنجم مــــــــــن نجــــــــــوم الریاضــــــــــة مــــــــــا یســــــــــتعین  فغالبــــــــــاً 
ـــــــــى أو مجموعـــــــــة معینـــــــــة مـــــــــن األفـــــــــراد بحیـــــــــث یســـــــــتطیع المشـــــــــاهد أن یتعـــــــــرف  أو الفـــــــــن مـــــــــثالً  عل

ایجابیـــــــــــــة .  إلعالنیـــــــــــــةاهـــــــــــــم بســـــــــــــهولة ، وتكـــــــــــــون اســـــــــــــتجابة المشـــــــــــــاهد أو المســـــــــــــتمع للرســـــــــــــالة 
ســــــــــتخدام الجماعــــــــــات بصــــــــــفة عامــــــــــة یشــــــــــمل التطبیــــــــــق العملــــــــــي لمفهــــــــــوم الجماعــــــــــات المرجعیــــــــــة ا

 :عالن في اإل التالیة
 
 : عالن : استخدام النجوم في اإلأ  

ـــــــــنجم المعـــــــــروف فـــــــــي إنجـــــــــاح  ـــــــــالمنتج  إعالنـــــــــاتیســـــــــاهم ال الشـــــــــركة وفـــــــــي تعریـــــــــف المســـــــــتهلكین ب
بســـــــــبب مصــــــــداقیته وشــــــــهرته ومواهبـــــــــه وقدرتــــــــه علـــــــــى التــــــــأثیر فـــــــــي  أكبــــــــرالمعلــــــــن عنــــــــه بســـــــــرعة 

ـــــــــنجم مـــــــــن أهـــــــــم األســـــــــتعـــــــــد اآلخـــــــــرین و  ـــــــــى نجـــــــــاح مصـــــــــداقیة ال ـــــــــة إل  الشـــــــــركة إعـــــــــالنباب المؤدی
 حیث تعتمد على عاملین هما :

 
ـــــــــ )١ ـــــــــنجم أاعتقـــــــــاد الجمهـــــــــور ب ن ال

ـــــــدراً  ـــــــك ق ـــــــ یمتل ـــــــن الخبـــــــرة  اً كافی م
 بالمنتج

ـــــــــ )٢ ـــــــــنجم أاعتقـــــــــاد الجمهـــــــــور ب ن ال
 جدیر بالثقة .

 

 

 ٥٨٧١٦عـــــــــــــــــــــــــــالنإ ) ٢٠-١١الشـــــــــــــــــــــــــــكل (
ــــــــــدو ــــــــــع رونال ــــــــــاة مــــــــــدى عقــــــــــد یوق  مــــــــــع الحی

 نایك
 :  يلابطرق أربعة هي على التو عالن في اإلوعمومًا یتم استخدام النجوم 

هـــــــــــــذا األســـــــــــــلوب  ُیعـــــــــــــدّ :  إعطـــــــــــــاء شـــــــــــــهادة طبیـــــــــــــة عـــــــــــــن المنـــــــــــــتج أو الخدمـــــــــــــة •
مناســـــــــــــبًا ومشـــــــــــــجعًا علـــــــــــــى التصـــــــــــــدیق بحیـــــــــــــث یســـــــــــــتخدم الـــــــــــــنجم الســـــــــــــلعة أو العالمـــــــــــــة 
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ــــــــة محــــــــل اإل ــــــــادرًا علــــــــى تقییمهــــــــا وتحدیــــــــد عــــــــالن التجاری ــــــــه ق بصــــــــفة شخصــــــــیة ممــــــــا یجعل
 ن نوع السلعة مرتبطة بطبیعة عمل النجم.محاسنها ومنافعها على أن یكو 

 
: تعتمــــــــــــد الشــــــــــــركة فــــــــــــي هــــــــــــذا األســــــــــــلوب اإلعالنــــــــــــي  تأییــــــــــــد اســــــــــــتعمال المنــــــــــــتج •

ــــــــه بهــــــــدف تحقیــــــــق نــــــــوع مــــــــن االنطبــــــــاع  ــــــــنجم ، ومعرفــــــــة النــــــــاس وحــــــــبهم ل علــــــــى شــــــــهرة ال
 أحــــــــــــد   الــــــــــــذهني الطیــــــــــــب والشــــــــــــهرة لعالمتهــــــــــــا التجاریــــــــــــة بحیــــــــــــث تطلــــــــــــب الشــــــــــــركة مــــــــــــن 

هـــــــــــا لیؤیـــــــــــد اســـــــــــتعمال المنـــــــــــتج بصـــــــــــرف النظـــــــــــر عـــــــــــن إعالناتالنجـــــــــــوم أن یظهـــــــــــر فـــــــــــي 
 وجود عالقة بین المنتج وبین طبیعة عمل النجم .

 

 

 فادحـــــــــــــــــــــة بخســـــــــــــــــــــائر یتســـــــــــــــــــــببان ورونالـــــــــــــــــــــدو میســـــــــــــــــــــي عـــــــــــــــــــــالنإ )٢١-١١الشـــــــــــــــــــــكل (
 Adidasو Nikeلشركتي

 
ــــــــن مــــــــن عــــــــالن التمثیــــــــل فــــــــي اإل • ــــــــب المعل ــــــــام أحــــــــد :  قــــــــد یطل النجــــــــوم مجــــــــرد القی

أو الطبیـــــــــــب أو  دور األب أو عائـــــــــــل األســـــــــــرةكالقیـــــــــــام بـــــــــــعـــــــــــالن بـــــــــــدور تمثیلـــــــــــي فـــــــــــي اإل
ـــــــى بـــــــدور كومیـــــــدي إ ـــــــك حتـــــــى یتـــــــرك انطباعـــــــاً  اً كومیـــــــدیكـــــــان الـــــــنجم  ذاحت فـــــــي  طیبـــــــاً  وذل

 .نفوس المشاهدین 
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روان كثیـــــــــــــــرون تخیلـــــــــــــــوا شـــــــــــــــكل ابنـــــــــــــــه الممثـــــــــــــــل البریطـــــــــــــــاني  ربمـــــــــــــــا: ذلـــــــــــــــك  ومثـــــــــــــــال
علـــــــى أنهـــــــا تشـــــــبه أباهـــــــا أو أنهـــــــا لیســـــــت علـــــــى قـــــــدر “مســـــــتر بـــــــین”الشـــــــهیر بــــــــأتكینســـــــون 

ـــــــــــ ر حدیثـــــــــــةوأظهـــــــــــرت صـــــــــــوّ  . مـــــــــــن الجمـــــــــــال عـــــــــــالٍ   ٢٠البالغـــــــــــة مـــــــــــن العمـــــــــــر  ىأن لیل
ــــــــــة عامــــــــــًا،  ــــــــــة الجمــــــــــال والرق ــــــــــة وفاتن ــــــــــة ورزین ــــــــــدتها فهــــــــــي أنیق ورغــــــــــم أنهــــــــــا .  تشــــــــــبه وال

ـــــــــة ها كممشـــــــــاركت والـــــــــدها العدیـــــــــد مـــــــــن األفـــــــــالم والحلقـــــــــات، غیـــــــــر أنهـــــــــا ال تجـــــــــد نفســـــــــ ثل
 .خلف األضواء راً بل ككاتبة أغان، وتختفي كثی

 

 ن وزوجته وابنتة لیليیلمستر بإعالن ) ٢٢-١١الشكل (
 

ـــــــــــــــالظهـــــــــــــــور كمتحـــــــــــــــدث  • هـــــــــــــــذا األســـــــــــــــلوب : یعتمـــــــــــــــد  ي باســـــــــــــــم الشـــــــــــــــركةإعالن
ــــــــــي علــــــــــى اتخــــــــــاذ  النجــــــــــوم كمتحــــــــــدث باســــــــــم الشــــــــــركة أو باســــــــــم منتجاتهــــــــــا  أحــــــــــداإلعالن

ة فـــــــــي كـــــــــل مـــــــــن الوســـــــــائل المســـــــــموعة والمرئیـــــــــة التجاریـــــــــة لفتـــــــــرة طویلـــــــــعالنـــــــــات فـــــــــي اإل
ــــــــــنجم مرتبطــــــــــًا ارتباطــــــــــًا وثیقــــــــــاً  ــــــــــي  والمطبوعــــــــــة وبــــــــــذلك یصــــــــــبح ال بمنتجــــــــــات الشــــــــــركة الت

 یمثلها .
 : عالن : استخدام الخبراء في اإل ب

الخبـــــــــــراء المتخصصــــــــــــین وذوي الخبــــــــــــرة فـــــــــــي نفــــــــــــس الصــــــــــــناعة أو مــــــــــــن أحــــــــــــد یختـــــــــــار المعلــــــــــــن 
مجـــــــــال الســـــــــلعة أو الخدمـــــــــة المعلـــــــــن عنهـــــــــا ، وبـــــــــذلك األفـــــــــراد الـــــــــذین تلقـــــــــوا تـــــــــدریبًا خاصـــــــــًا فـــــــــي 

ـــــــــــى المعرفـــــــــــة والخبـــــــــــرة ومســـــــــــاعدة  یكـــــــــــون فـــــــــــي مركـــــــــــز یســـــــــــمح لـــــــــــه بإبـــــــــــداء الـــــــــــرأي المبنـــــــــــي عل
 .مما یزید في مصداقیتهم لدیهعالن المستهلك في تقییم المنتج محل اإل
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 لبسةأإعالن  ) ٢٣-١١الشكل (

 :عالن : استخدام المستهلك العادي في اإلج
حیـــــــــث یظهــــــــــرون عـــــــــالن األســـــــــلوب فــــــــــي إظهـــــــــار المســـــــــتهلكین العـــــــــادیین فــــــــــي اإل یـــــــــتلخص هـــــــــذا

وهــــــــــــم یســــــــــــتعملون الســــــــــــلعة أو الخدمــــــــــــة المعلــــــــــــن عنهــــــــــــا ویمــــــــــــدحونها ، وفكــــــــــــرة هــــــــــــذا األســــــــــــلوب 
ــــــــــین ن ــــــــــدأ التشــــــــــابه الموجــــــــــود ب ــــــــــى مب ــــــــــة عل ــــــــــي مــــــــــمبنی ــــــــــذي یظهــــــــــر ف وذج المســــــــــتهلك العــــــــــادي ال

 والمشاهد أو القارئ .عالن اإل

 
 جریئة لشامبو ضد القشرة على مالحة طعامعالن إدعایة و)  ۲٤-۱۱الشكل (
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 : عالن في اإل راء: استخدام المد د
 راءلهــــــــــــــذا األســــــــــــــلوب هــــــــــــــي اســــــــــــــتغالل حــــــــــــــب الجمــــــــــــــاهیر لكبــــــــــــــار المــــــــــــــد الرئیســــــــــــــةإن الفكــــــــــــــرة 

نجــــــــــازاتهم الضــــــــــخمة واالحتــــــــــرام التــــــــــي األعمــــــــــال وٕاعجــــــــــابهم بهــــــــــم نتیجــــــــــة ألت آالتنفیــــــــــذیین بمنشــــــــــ
ت األعمـــــــــــال للمجتمـــــــــــع ممـــــــــــا یزیـــــــــــد فـــــــــــي ثقـــــــــــة آشـــــــــــهـــــــــــم مراكـــــــــــزهم ، كقـــــــــــادة لمنعلـــــــــــى تضـــــــــــفیه 

 المستهلكین للسلعة أو الخدمة التي تقدمها لهم الشركة.

 
 بیل كیتسإعالن )  ٢٥-١١الشكل (

 :عالن ة مبتكرة في اإللىا:  استخدام شخصیات خیه
ـــــــــة  أیلجـــــــــ ـــــــــى ابتكـــــــــار شخصـــــــــیات كارتونی ـــــــــن إل ـــــــــة المعل ـــــــــة ویســـــــــتخدمها خیالی ـــــــــز عالمـــــــــة تجاری تمی

تــــــــأثیر قــــــــوي علــــــــى تــــــــذكیر األفــــــــراد بالعالمــــــــة  لهــــــــاشخصــــــــیات ل تج معــــــــینعــــــــن منــــــــعــــــــالن فــــــــي اإل
 .التجاریة 

 

  اليخیإعالن  ) ٢٦-١١الشكل (
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۳۲٤ 
 

 : : االعتماد على أسماء محالت التجزئة الكبرى ذات السمعة الراقیةو
فكریــــــــــــًا أو مرجعــــــــــــًا  محــــــــــــالت التجزئــــــــــــة المشــــــــــــهورة ذات الســــــــــــمعة الراقیــــــــــــة إطــــــــــــاراً  أحیانــــــــــــاً تمثـــــــــــل 

مكــــــــــن اســــــــــتخدامه للتــــــــــأثیر علــــــــــى اتجاهــــــــــاتهم النفســــــــــیة ومــــــــــواقفهم وســــــــــلوكهم ین یُ ذهنیـــــــــًا للمســــــــــتهلك
ــــــــــــرتبط فــــــــــــي أذهــــــــــــانهم بــــــــــــالجودة و األناقــــــــــــة والموضــــــــــــة أل الشــــــــــــرائي نظــــــــــــراً  ــــــــــــك المحــــــــــــالت ت ن تل

 .ةیلاوالمكانة االجتماعیة الع

 

 دوورز االینإعالنات  مول جراند عالنإ ) ٢٧-١١الشكل (

 ى مطابقة المنتج لمواصفات الجودة :: استخدام تصدیق الهیئات الرسمیة عل ز

تســـــــــــعى الشــــــــــــركات المنتجـــــــــــة إلــــــــــــى الوفـــــــــــاء بمتطلبــــــــــــات الهیئـــــــــــات الحكومیــــــــــــة المختصـــــــــــة علــــــــــــى 
مطابقــــــــــــة المنــــــــــــتج لمواصــــــــــــفات الجــــــــــــودة التــــــــــــي وضــــــــــــعتها ثــــــــــــم تســــــــــــتخدم هــــــــــــذه المعلومــــــــــــة فــــــــــــي 

 ذلك : یبین اآلتيوالشكل .عالن اإل

 

 !التدخین یقتل أطفالكإعالن )  ۲۸-۱۱الشكل (
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۳۲٥ 
 

 :صر االستراتیجیة االبتكاریة في تصمیم الرسالةعنا. ٨
وٕانتــــــــــــــــــــــــاج  designingوتصــــــــــــــــــــــــمیم  writingوكتابــــــــــــــــــــــــة  conceivingإن مهمــــــــــــــــــــــــة تصــــــــــــــــــــــــور 

producting  عـــــــــــــالن اســـــــــــــم االســـــــــــــتراتیجیة االبتكاریـــــــــــــة لإل علیهـــــــــــــایطلـــــــــــــق  اإلعالنیـــــــــــــةالرســـــــــــــائل
 .Advertising Creativity  علیـــــــــه أمـــــــــا الشـــــــــخص الـــــــــذي یتـــــــــولى هـــــــــذه المهمـــــــــة فیطلـــــــــق

ــــــــــــق  ) ٢٨٥ص  ٢٠٠٧العــــــــــــالق: (كاتــــــــــــب الرســــــــــــالة .اســــــــــــم  ــــــــــــى تحقی ــــــــــــإن المبتكــــــــــــر یســــــــــــعى إل ف
ـــــــــى خلـــــــــق نـــــــــوع مـــــــــن  الســـــــــعادة والمتعـــــــــة نـــــــــوع مـــــــــن الرضـــــــــا أو اإلشـــــــــباع الشخصـــــــــي ، عـــــــــالوة عل

 . محبیهللمعجبین به أو 

 
 مشروب إعالن )  ۲۹-۱۱الشكل (

ب ، تعتمـــــــــد بـــــــــدون شـــــــــك علـــــــــى مواهـــــــــب وعبقریـــــــــة وتصـــــــــورات كاتـــــــــعـــــــــالن إن االبتكاریـــــــــة فـــــــــي اإل
ینبغـــــــــــي أن تكـــــــــــون  تكـــــــــــون فاعلـــــــــــة فـــــــــــي تحقیـــــــــــق أغراضـــــــــــهاكـــــــــــي ، فإنهـــــــــــا  اإلعالنیـــــــــــةالرســـــــــــالة 

ت وٕادراك لقـــــــــــــدرا معرفـــــــــــــة بالبیئــــــــــــة التســــــــــــویقیة الكلیــــــــــــة النــــــــــــاجح یتطلــــــــــــبعالن منضــــــــــــبطة  فــــــــــــاإل
ق لعملیـــــــــــة اتخـــــــــــاذ قـــــــــــرار الشـــــــــــراء لـــــــــــدى المســـــــــــتهلك . یـــــــــــعمالـــــــــــتعلم لـــــــــــدى المســـــــــــتهلك ،  وفهـــــــــــم 

ـــــــــى هـــــــــذا األ ـــــــــة فـــــــــي اإل ســـــــــاسوعل ـــــــــى عـــــــــالن فاالبتكاری ـــــــــة ســـــــــائبة تعتمـــــــــد عل هـــــــــي لیســـــــــت ابتكاری
إن غــــــــــــرض الكاتــــــــــــب  ضــــــــــــبطة .ینبغــــــــــــي أن تكــــــــــــون من وٕاَنمــــــــــــا ، تصــــــــــــورات ومــــــــــــودیالت الكاتــــــــــــب

ن ) بــــــــــدًال مــــــــــن فــــــــــي االبتكاریــــــــــة المنضــــــــــبطة یكمــــــــــن فــــــــــي تحقیــــــــــق أهــــــــــداف العمیــــــــــل ( أي المعلــــــــــ

 : اآلتيعالن اإلومثال  ذلك . تحقیق أهداف الكاتب

 
 الوزنتخفیض إعالن  )٣٠-١١الشكل ( 
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۳۲٦ 
 

التلفزیونیـــــــــــة أو تلـــــــــــك التـــــــــــي ُتنشــــــــــــر فـــــــــــي الصـــــــــــحف والمجـــــــــــالت ، مـــــــــــثًال تصــــــــــــور  عالنـــــــــــاتفاإل
أســـــــــالیب الســـــــــلع علـــــــــى أنهـــــــــا (تحـــــــــل محـــــــــل العمیـــــــــل) أو أن الســـــــــلع المعلـــــــــن عنهـــــــــا هـــــــــي طـــــــــرق و 

ــــــــــات المســــــــــتهلك . ــــــــــتم إشــــــــــباع حاجــــــــــات ورغب ــــــــــة فــــــــــي اإلتنــــــــــتهج  مــــــــــن خاللهــــــــــا ی عــــــــــالن االبتكاری
 یـــــــــل لألفكـــــــــار المتأتیـــــــــة مـــــــــن الخیـــــــــال والواقـــــــــع قواعـــــــــد یحكمهـــــــــا غـــــــــرض محـــــــــدد ، مـــــــــن خـــــــــالل تحل
 وانتقاء األفضل من بینهما بما یخدم الغرض المنشود .

 االبتكاریة :  اإلعالنیة تصمیم الرسالة ♦
نهـــــــــــا تخلـــــــــــق روابـــــــــــط  أى لـــــــــــإ ةضـــــــــــافرغبـــــــــــات العمـــــــــــالء باإل اإلعالنیـــــــــــةالرســـــــــــالة تحـــــــــــرك وتحفـــــــــــز 

.فســـــــــــــلوك العمـــــــــــــالء  تتجاریـــــــــــــة للشــــــــــــركایجابیــــــــــــة لنســـــــــــــج عالقــــــــــــة بـــــــــــــین العمـــــــــــــالء والعالمــــــــــــة الإ
 ذ من الصعوبة بمكان تقدیر وتوقع رغبات العمالء .إصبح یتصف بالتعقید أ
) Claudia Salceanu. 2014. .p:5  ( 

ـــــــــــراء الشـــــــــــركات  ـــــــــــوم  أثبـــــــــــت خب ـــــــــــة واالالی ـــــــــــة للرســـــــــــالة أن التصـــــــــــمیمات اإلبداعی ـــــــــــة    بتكاری  اإلعالنی
فـــــــــوا االســـــــــتراتیجیة االبتكاریـــــــــة ة تنافســـــــــیة حقیقیـــــــــة للشـــــــــركات، وعرّ قـــــــــادرة حقـــــــــًا علـــــــــى تحقیـــــــــق میـــــــــزّ 

ـــــــــةفـــــــــي تصـــــــــمیم الرســـــــــالة  ـــــــــى أنهـــــــــا اإلعالنی ـــــــــة تعـــــــــزّ  :عل ـــــــــتج بطریق ـــــــــزات المن ـــــــــدیم می ـــــــــاج وتق ز إنت
 ) Gita johar / page :14( قدرة الشركة على االستجابة للفرص البیئیة

 

 
 شركة شحن إعالن )  ٣١-١١الشكل (

 
ـــــــــن  ذااتحدیـــــــــد مـــــــــعـــــــــالن ســـــــــتراتیجیة االبتكاریـــــــــة فـــــــــي اإلیقصـــــــــد باال ـــــــــه للمعل ـــــــــن أن ینقل ـــــــــد المعل یری

ـــــــــــإل ـــــــــــه و ی ـــــــــــمحتو ه (أهداف ـــــــــــةات الرســـــــــــالة ی ـــــــــــي شـــــــــــكل اإلعالنی ـــــــــــدیم هـــــــــــذه األفكـــــــــــار ف ـــــــــــة تق ) وكیفی
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ــــــــــــحــــــــــــدث األَ علمــــــــــــي مــــــــــــدروس  وخــــــــــــّالق فــــــــــــي نفــــــــــــس الوقــــــــــــت، بحیــــــــــــث یُ  ــــــــــــى َث ــــــــــــوب عل ر المطل
 ) ٢٢٢، ص  ٢٠٠٥الصحن  (المستهلكین المحتملین . 

بطریقــــــــــة تثیــــــــــر عــــــــــالن م اإلمِّ فــــــــــي حالــــــــــة تصــــــــــمیم أمســــــــــیة أو حــــــــــدث ترویجــــــــــي ُصــــــــــ: فمــــــــــثال 
ــــــــــــد  ةفئــــــــــــالتســــــــــــاؤالت  ــــــــــــك بإعطــــــــــــاء فوائ ــــــــــــدیهم، ویكــــــــــــون ذل ــــــــــــك لبنــــــــــــاء لهفــــــــــــة ل المســــــــــــتهدفة وذل

ــــــــــك مــــــــــ ــــــــــر عمالئ ــــــــــه. أخب ــــــــــى ولمــــــــــ ذااالحضــــــــــور وممیزات ــــــــــيوالشــــــــــكل . ؟ذااوأیــــــــــن ومت ــــــــــین  اآلت یب
 المدینة الذكیة :

 
 

 ) المدینة الذكیة بدبي ۳۲-۱۱الشكل (
 

 

 عال :فّ إعالن عمل خطوات  .٩

یـــــــــام  كـــــــــد هـــــــــذه األأالفعـــــــــال تتعـــــــــالن وأهمیـــــــــه اإلعـــــــــالن فـــــــــى اإل ةمـــــــــا یبعـــــــــث القـــــــــو  التصـــــــــمیم هـــــــــو
یجـــــــــب أن تصـــــــــمم بالتـــــــــالي الحـــــــــذر لـــــــــدى العمـــــــــالء عنـــــــــد شـــــــــراء أي منـــــــــتج. الـــــــــوعي و  ةمـــــــــع زیـــــــــاد

ن تصــــــــــل أللعمــــــــــالء ، وتفهــــــــــم طبیعــــــــــتهم وتحــــــــــاول بحیــــــــــث تراعــــــــــي الجانــــــــــب العقلــــــــــي  عالنــــــــــاتاإل
مـــــــــن المنتجـــــــــات یجـــــــــب أن تشـــــــــاهدوه  لنـــــــــوعإعـــــــــالن ن تشـــــــــعرهم بـــــــــأن هنـــــــــاك أذهـــــــــانهم دون ألـــــــــى إ
. )http://drnabihagaber.blogspot.com ( 

  .للعمالء جدیدة یقدم أفكاراً  عالناإل بأن عالناإل ةأكد العدید من خبراء صناع
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 ذلك : عالناإل ةصناعیبین كیفیة  اآلتيوالشكل 

Just in One Bite Bus 
Advertisement 

Creative ad using the side 
of a bus, that speaks for 
itself. 

 حافلة اإلعالنلة حداو لدغة فقط 

 
اإلبداعي  عالناإل    

باستخدام جانب الحافلة  
 والذي یتحدث عن نفسه.

 

 

 ال وشوكإعالن )  ۳۳-۱۱الشكل (
 

العمــــــــالء بالحقــــــــائق عــــــــن المنــــــــتج بطریقــــــــة  " یــــــــزود) Mark.2006, p. 361یقــــــــول (
فعــــــــــال یحقــــــــــق إعــــــــــالن وتقــــــــــدیم  اإلعالنیــــــــــة التنمیــــــــــةیمكــــــــــن أن یســــــــــاهم ذلكفــــــــــي عملیــــــــــة "جدیــــــــــدة 

 ةیـــــــلاحتـــــــى تحقـــــــق فع الشـــــــركاتعلـــــــى  Jacob Hornik اقتـــــــرحبینمـــــــا  الغایـــــــة مـــــــن صـــــــناعته.
ـــــــــــة  ـــــــــــل اإلإعالنی ـــــــــــات أن التثق ـــــــــــد تجعـــــــــــل العمـــــــــــالء یقفـــــــــــون  عالن ـــــــــــي ق ـــــــــــدة الت بالمعلومـــــــــــات المعق

 عن تحلیل هذه المعلومات ومعالجتها بمایشبع رغباتهم . 
ـــــــــــومفخـــــــــــالل  هم یعلـــــــــــویصـــــــــــعب  عالنـــــــــــاتیشـــــــــــاهد العمـــــــــــالء عـــــــــــدد ضـــــــــــخم مـــــــــــن اإل دحـــــــــــاالو  الی

البـــــــــــد مـــــــــــن البســـــــــــاطة فـــــــــــي بالتـــــــــــالي و بمـــــــــــا یخـــــــــــدم اتجاهـــــــــــاتهم إعـــــــــــالن  تفكیــــــــــك ومعالجـــــــــــة كـــــــــــلٌ 
ــــــــا ســــــــنتطرق ) Adhikary. 2014. ،p :233.،Naskar( عــــــــرض المعلومــــــــات. وهن

ه ویحقـــــــــق یـــــــــلایتســـــــــم بالفععـــــــــالن لـــــــــى الخصـــــــــائص التـــــــــي یجـــــــــب توافرهـــــــــا والتـــــــــي تجعـــــــــل مـــــــــن اإلإ
 ه :یإلالمرسومة  هدافاأل
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 الفعالعالن خصائص اإل)  ٣٤-١١الشكل (

 : نتباه الجمهورایستعیر  یجب أن -١

أن یـــــــــــتمكن  مـــــــــــن المهـــــــــــم جـــــــــــداً و  الجیـــــــــــد الجمهـــــــــــور علـــــــــــى الفـــــــــــور.عـــــــــــالن اإلیجـــــــــــب أن یجـــــــــــذب 
لقـــــــــاء و أن یـــــــــدفع النـــــــــاس إل ة علـــــــــى األقـــــــــل ،إعالنـــــــــك مـــــــــن انتـــــــــزاع نظـــــــــرات شـــــــــخص لمـــــــــدة ثانیـــــــــ

 ن ذلك :ییب اآلتيوالشكل  .ء آخريالنتقال ببساطة للنظر لشمن ا نظرة ثانیة بدالً 

 

عالمـــــــــــــــات الطریـــــــــــــــق تنـــــــــــــــبض بالحیـــــــــــــــاة وتلـــــــــــــــتقط النـــــــــــــــاس إعـــــــــــــــالن )  ٣٥-١١الشـــــــــــــــكل (
 . المطمئنین في الصور اإلبداعیة

خصائص 
اإلعالن 

 الفعال

یجب  -۱
یستعیر  أن
نتباه ا

 الجمھور
أن یحتوي  -۲

على فكرة 
عبقریة 
 وممیزة

أن یكون  -۳
واضحاً في 
 مضمونھ 

یجب أن  -٤
الیكلف 

العمالء المزید 
 من التفكیر 

خاطفھ  -٥
للنظر لكن لھا 

 معنى

أن یأخذ  -٦
الشكل 

 خباري اإل

أن یكون   -۷
بارزا و ال 

 ینسى

أن یعطي  -۸
 شعوراً 

استخدام  -۹
 الفكاھة
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ـــــــزة : -٢ ـــــــة وممی ـــــــرة عبقری ـــــــى فك ـــــــوي عل یحمـــــــل عـــــــالن أن یكـــــــون اإل مـــــــن المهـــــــم جـــــــداً أن یحت
یجــــــــــــــذب العمــــــــــــــالء ، ویمثـــــــــــــــل إعـــــــــــــــالن  أي فكــــــــــــــرة ذكیــــــــــــــه توصـــــــــــــــلك لجمهــــــــــــــورك المســــــــــــــتهدف.

ـــــــــــة ـــــــــــة إیجابی ـــــــــــة بطریق ـــــــــــ العالمـــــــــــة التجاری ـــــــــــاً  إذًا ف ـــــــــــت إعالن ـــــــــــاً  رأی ـــــــــــي  ذكی ـــــــــــد ســـــــــــترغب ف ، بالتأكی
ـــــــــــتج  ـــــــــــد عـــــــــــن المن ـــــــــــة المزی ـــــــــــل اإل، و  معرف ـــــــــــذكعـــــــــــالن یمث ـــــــــــةأي منشـــــــــــال  اآلتـــــــــــي  والشـــــــــــكل  .ه ذكی

 ن ذلك :ییب

 

 كوكا كوالإعالن )  ٣٦-١١الشكل (

ن نتحــــــــــدث بصــــــــــوت مرتفــــــــــع ، فسیســــــــــمعنا أبنــــــــــا جر  إذاأن یكــــــــــون واضــــــــــحًا فــــــــــي مضــــــــــمونه : -٤
یجـــــــــب عالن . فـــــــــاإلعالنـــــــــات علـــــــــى اإل المزیـــــــــد مـــــــــن األشـــــــــخاص ، هـــــــــذا المفهـــــــــوم ینطبـــــــــق تمامـــــــــاً 

 اً مســــــــــــــــــموع اً یجــــــــــــــــــب أن یكــــــــــــــــــون واضــــــــــــــــــح بالتــــــــــــــــــاليو  أن یقــــــــــــــــــول شــــــــــــــــــیئًا خــــــــــــــــــالل عرضــــــــــــــــــه
لــــــــــــیس و ضــــــــــــخم ، إعــــــــــــالن لــــــــــــیس مجــــــــــــرد عــــــــــــالن والواضــــــــــــح لإل  يلافالصــــــــــــوت العــــــــــــ .للعمــــــــــــالء

حقیـــــــــــق ذلـــــــــــك بالعدیـــــــــــد مـــــــــــن الطـــــــــــرق ، لمجـــــــــــرد تـــــــــــداول النـــــــــــاس یمكـــــــــــن ت مجــــــــــرد حجـــــــــــم كبیـــــــــــر.
عـــــــــالن منتجاتـــــــــك فإعالنـــــــــك واضـــــــــح تمامـــــــــَا ففـــــــــي دعایـــــــــة العطـــــــــور والســـــــــاعات العالمیـــــــــة نجـــــــــد اإل

ـــــــــت االنتبـــــــــاه للجمهـــــــــور .  ـــــــــك فهـــــــــو ملف ـــــــــى ســـــــــبیل المثـــــــــال ومـــــــــع ذل ـــــــــواني عل الیتعـــــــــدى الخمـــــــــس ث
 ن ذلك :ییب اآلتيوالشكل 

 

 حلیبإعالن )  ٣٧-١١الشكل (
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۳۳۱ 
 

 یكلف العمالء المزید من التفكیر :یجب أن ال -٤

ــــــــــــادئ الحــــــــــــداو  ــــــــــــاس یفكــــــــــــرون.أمــــــــــــه ، مهة مــــــــــــن المب ــــــــــــت بحاجــــــــــــة لتوصــــــــــــیل أ ن ال تجعــــــــــــل الن ن
ــــــــراً  ــــــــة ذكیــــــــة ، ال تجعــــــــل النــــــــاس یفكــــــــرون كثی ــــــــرد أن یفهــــــــم مــــــــا یقولــــــــه  .الرســــــــالة بطریق ینبغــــــــي للف

 تـــــــــــي  اآلوالشـــــــــــكل  . المبتكـــــــــــر ال یجعلـــــــــــك تفكـــــــــــر كثیـــــــــــراً عالن ه.اإلیـــــــــــإلبمجـــــــــــرد النظـــــــــــر عـــــــــــالن اإل
 ذلك : یبین

 

 بیتزاإعالن )  ٣٨-١١الشكل (

 :خاطفه للنظر لكن لها معنى -٥

ـــــــــب مهـــــــــم جـــــــــداً  ـــــــــون هـــــــــو جان ـــــــــد  .عالنـــــــــات مـــــــــن اإل اختیـــــــــار الل ـــــــــوان أ یضـــــــــاً أوتری ن تتعامـــــــــل األل
األلــــــــوان بحاجــــــــة إلــــــــى التنــــــــاغم مــــــــع البیئــــــــة التــــــــي  . مــــــــع المعنــــــــى الــــــــذى تبعثــــــــه العالمــــــــة التجاریــــــــة

ألشـــــــــــخاص المســـــــــــتهدفین مـــــــــــن لنهـــــــــــا نـــــــــــداء أإلـــــــــــى ضـــــــــــافة باإل یجـــــــــــري فیهـــــــــــا وضـــــــــــع اإلعـــــــــــالن.
أم���������ا بالنس���������بة لألل���������وان الت���������ي یفض���������ل  . ا یج���������ب أن تش���������تتھم  ولك���������ن ل خـــــــــالل اللـــــــــون

  یعتمد على نوع اإلعالن.واستخدامھا 

ــــــــــعلترفیهیــــــــــه" ، "لمــــــــــاده إعــــــــــالن كنــــــــــت ترغــــــــــب فــــــــــى  إذا ــــــــــوان ی ك باســــــــــتخدام مجموعــــــــــه مــــــــــن األل
ــــــــــة متناســــــــــقه مــــــــــع بعضــــــــــها. ــــــــــه ، ن عــــــــــالكــــــــــان اإل إذا الزاهی ــــــــــر جدی اســــــــــتخدم نظــــــــــام ویجــــــــــب أكث

علــــــــى نــــــــوع  وبصــــــــرف النظــــــــر عــــــــن ذلــــــــك ، فــــــــإن األلــــــــوان تعتمــــــــد كلیــــــــاً  كثــــــــر بســــــــاطة.األلــــــــوان األ
 ذلك :یبین  اآلتيوالشكل  .ه ، ونوع اإلعالنأالمنش
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۳۳۲ 
 

 

 على شاحنةإعالن ) ٣٩-١١الشكل (

 خباري :أن یأخذ الشكل اإل -٦

تمثــــــــــــل رســــــــــــاله  عالنــــــــــــات اإل .لــــــــــــى الجمهــــــــــــورإأن ینقــــــــــــل رســــــــــــالة إعــــــــــــالن یجــــــــــــب علــــــــــــى كــــــــــــل 
ــــــــن  ةبصــــــــری ــــــــى تعل ــــــــى المنشــــــــأه والمنتجــــــــات الت تراهــــــــا بمجــــــــرد النظــــــــر و مــــــــن خاللهــــــــا تتعــــــــرف عل

 ذلك : یبین اآلتيوالشكل  .عنها

 

 

 الكو بسكویت بالشكو إعالن )  ٤٠-١١الشكل (
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۳۳۳ 
 

 :و ال ینسى أن یكون بارزاً   -٧
بحیـــــــــــث یحمـــــــــــل عـــــــــــالن إللاألساســـــــــــیة  ال ینســـــــــــى مـــــــــــن المكونـــــــــــات و  فریـــــــــــداً عـــــــــــالن أن یكـــــــــــون اإل

. تجعـــــــــــل العمـــــــــــالء یمیـــــــــــزوه بمجـــــــــــرد النظـــــــــــر لمـــــــــــرة و عالنـــــــــــات روح تمیـــــــــــزه عـــــــــــن غیـــــــــــره مـــــــــــن اإل
 ذلك :یبین اآلتي والشكل 

 

 مطعم وفندقإعالن )  ٤١-١١الشكل (

 :أن یعطي شعوراً  -٨
ظهــــــــــار نــــــــــت بحاجــــــــــة إلأ .بهــــــــــا النغمــــــــــه الخاصــــــــــةو  شــــــــــركة عالمــــــــــة تجاریــــــــــة لهــــــــــا المــــــــــزاج لكــــــــــل 

مـــــــــــزاج نغمـــــــــــه و  یعـــــــــــّرفن أعلـــــــــــى  غـــــــــــي أن یكـــــــــــون الشـــــــــــخص قـــــــــــادراً وینب ذلـــــــــــك فـــــــــــى اإلعـــــــــــالن.
 ذلك :یبین  اآلتيوالشكل  هاإعالنات حده من خالل النظر ألأالمنش

 

  adidas إعالن )  ٤٢-١١الشكل (
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۳۳٤ 
 

 :استخدام الفكاهة  -٩

ـــــــــــى اإلعـــــــــــالن. ـــــــــــاس إل ـــــــــــدة لجـــــــــــذب الن ـــــــــــة مفی ـــــــــــة هـــــــــــي تقنی ارات یمكـــــــــــن أن تكـــــــــــون االســـــــــــتع النكت
ــــــــى لكــــــــن یجــــــــب االنتبــــــــاه  اهــــــــة.ضــــــــافة الفكطریقــــــــة رائعــــــــة إل أن الفكاهــــــــه لیســــــــت دائمــــــــا مالئمــــــــة  إل

 ذلك : یبین اآلتيوالشكل  ال تتناسب مع العالمة التجاریة . وأحیاناً 

 
 غزلة عالنإ)  ٤٣-١١الشكل (

 یبــــــــــین   اآلتــــــــــيوالشــــــــــكل شــــــــــكل فكــــــــــاهي وعكســــــــــي عــــــــــالن أخــــــــــذ اإلیــــــــــان یحوفــــــــــي كثیــــــــــر مــــــــــن األ
 ذلك :

 
 كل السكریات الزائد ن أمتناع عال عالنإ)  ٤٤-١١الشكل (
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۳۳٥ 
 

 
 

 اإللكتروني  عالن اإلالدعایة و  الفصل الثاني عشر :
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ــــــــــــــــوم اإل عــــــــــــــــالن أوًال : مفه
 . اإللكتروني  

ـــــــــًا : أشـــــــــكال ودعامـــــــــات  ثانی
 . اإللكتروني  عالن اإل

ثالثـــــــــــًا : بیـــــــــــع المســـــــــــاحات 
 . اإللكترونیةاإلعالنیة 

عــــــــــالن رابعــــــــــًا : تقنیــــــــــات اإل
 .  اإللكتروني 

 
 
 

ملی������ار  ٦۰نح������و  ۲۰۱٤جوج������ل ف������ي ع������ام حقق������ت 
دوالر م�������ن إی�������رادات اإلعالن�������ات، وبلغ�������ت إی�������رادات 

 ٤۰فیس���������بوك ف���������ي برنامجھ���������ا اإلعالن���������ي نح���������و 
ملی������ار دوالر ف������ي نف������س الع������ام. األرق������ام الس������ابقة 
وإن دل�����ت عل�����ى ش�����يء، فھ�����ي ت�����دل عل�����ى التط�����ور 

 الذي یشھده سوق اإلعالنات على اإلنترنت.
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۳۳٦ 
 

 
 اإللكتروني  عالن الفصل الثاني عشر :  اإل

 
والتطبیقــــــــــات المبتكــــــــــرة مالیــــــــــة العدیــــــــــد مــــــــــن العناصــــــــــر الفنیــــــــــة والج اإللكترونــــــــــيعــــــــــالن اإلیجمــــــــــع 

ـــــــــــــربط و  ـــــــــــــدرة ال ـــــــــــــر مثـــــــــــــل : الصـــــــــــــوت والدینامیكیـــــــــــــة وق ـــــــــــــاط أخـــــــــــــرى لإلطـــــــــــــالع أكث الوصـــــــــــــل بنق
 الشراء في الزمن الحقیقي .والتفاوض و 

 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــاج اإل عـــــــــــــــــــــــــــــــــــالن یحت

أجـــــــــــــــــل  مـــــــــــــــــن رونـــــــــــــــــياإللكت
الظهــــــــــــــــــــور فــــــــــــــــــــي شـــــــــــــــــــــكله 

 إلــــــــى تضــــــــافر عــــــــدة النهــــــــائي
ــــــــــــــوفر مجموعــــــــــــــة  جهــــــــــــــود وت

تبـــــــــــــــــــاع امــــــــــــــــــن الوســــــــــــــــــائل و 
العدیــــــــد مــــــــن الطرائــــــــق وذلــــــــك 

ـــــــــــــرة   بمســـــــــــــاهمة أطـــــــــــــراف كثی
ـــــــع معـــــــین  فظهـــــــوره علـــــــى موق
ــــــــل  ــــــــاألمر البســــــــیط  ب ــــــــیس ب ل
هــــــــو نتــــــــاج عملیــــــــة مدروســــــــة 
بأســــــــلوب علمــــــــي دقیــــــــق فــــــــي 
ـــــــــــــــة  ظـــــــــــــــل منظومـــــــــــــــة متكامل
ــــــــــــــة  ــــــــــــــات المادی مــــــــــــــن اإلمكان

 الفنیة المبتكرة.و  شریةالبو 

 
 لكترونيإإعالن تحضیر صورة )  ١-١٢الشكل (

 :اإللكتروني  عالن أوًال: مفهوم اإل
دأ تـــــــــــبواألفكــــــــــار والســــــــــلع  والخــــــــــدمات و  راءاآلفــــــــــي للتـــــــــــرویج اإلنســــــــــانبالنشــــــــــاط عــــــــــالن ارتــــــــــبط اإل

ـــــــــــات  ـــــــــــردي و بســـــــــــیط  لیتطـــــــــــور مـــــــــــع توســـــــــــع المعـــــــــــامالت و تشـــــــــــعب العالق بأســـــــــــلوب مباشـــــــــــر ف
 جماهیري واسع  یخضع لقواعد خاصة و قوانین صارمة .إلى شكل 
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۳۳۷ 
 

إلــــــــــــــــــــى تــــــــــــــــــــوفیر عــــــــــــــــــــالن و یهــــــــــــــــــــدف اإل
اإلقنـــــــــاع والتــــــــــأثیر أجــــــــــل  المعلومـــــــــات مـــــــــن

فــــــــــــي ســــــــــــلوك العمیـــــــــــــل لقبــــــــــــول مــــــــــــا تـــــــــــــم 
 اقتنائه . عنه و عالن اإل
  

 اإللكتروني  عالن إلاهدف صورة )  ٢-١٢الشكل (
ریقــــــــة غیــــــــر شخصــــــــیة مرئیــــــــة بأنــــــــه كافــــــــة األنشــــــــطة التــــــــي تقــــــــدم كمجموعــــــــة بطســــــــتانتون عــــــــرف 

أو شـــــــــفویة عـــــــــن طریـــــــــق رســـــــــالة معلومـــــــــة مـــــــــن قبـــــــــل المعلـــــــــن تتعلـــــــــق بســـــــــلعة أو خدمـــــــــة أو فكـــــــــرة 
 )١٤،ص  ٢٠٠٣معینة.(الصحن

ـــــــــاإل اً إذ لعة أو غیـــــــــر شخصـــــــــي  یهـــــــــدف إلـــــــــى اإلغـــــــــراء بمزایـــــــــا الســـــــــ لاهـــــــــو نشـــــــــاط اتصـــــــــعالن ف
ــــــــى شــــــــرائها  الخدمــــــــة ــــــــة  للحــــــــث عل ــــــــل أفكــــــــار معین ــــــــىأو بقصــــــــد تقب ــــــــك باالعتمــــــــاد عل وســــــــیلة  وذل
 صفته .مع اإلشارة إلى طبیعة المعلن و معینة 

ـــــــــدًا مـــــــــن أشـــــــــكاله وهـــــــــو عـــــــــالن ونتیجـــــــــًة الســـــــــتفادة اإل ـــــــــورة االتصـــــــــاالت ظهـــــــــر شـــــــــكًال جدی مـــــــــن ث
التقلیـــــــــدي كنشـــــــــاط ترویجـــــــــي لكنـــــــــه عـــــــــالن الـــــــــذي حـــــــــافظ علـــــــــى مفهـــــــــوم اإلاإللكترونـــــــــي عـــــــــالن اإل

 والتقنیــــــــــــــــات الجدیــــــــــــــــدة بحیــــــــــــــــث صــــــــــــــــممت االتصــــــــــــــــالیةاكتســــــــــــــــب جملــــــــــــــــة مــــــــــــــــن الخصــــــــــــــــائص 
ة وفـــــــــــق نظـــــــــــرة جدیـــــــــــدة تســـــــــــمح بظهـــــــــــور محتـــــــــــوى ثـــــــــــري ومكثـــــــــــف یـــــــــــتم اإللكترونیـــــــــــ عالنـــــــــــاتاإل

 تبادله بواسطة اتصال تبادلي.
الجمهـــــــــــور عبـــــــــــر موقـــــــــــع  ن:المعلومـــــــــــات الموضـــــــــــوعة فـــــــــــي تصـــــــــــرفاعتبـــــــــــر بعـــــــــــض البـــــــــــاحثین أ

ــــــــــة بالســــــــــلع و الخــــــــــدمات ذات طبیعــــــــــة ــــــــــة  مــــــــــا والمتعلق ــــــــــذین إعالنی ــــــــــع ال ــــــــــى دف طالمــــــــــا تهــــــــــدف إل
 ) ١١٠( أبو القاسم ص : . اء هذه السلع أو الخدماتع إلى شر یدخلون الموق

 
 اإللكترونـــــــــــــــــي  عـــــــــــــــــالن لإل قـــــــــــــــــدم تعریفـــــــــــــــــاً  اً ر یـــــــــــــــــخأو 

بتحدیــــــــــــد بعــــــــــــض خصوصــــــــــــیاته إذ یقــــــــــــول  دونالــــــــــــد 
وســــــــــــیلة تــــــــــــربط بــــــــــــین البــــــــــــائع عــــــــــــالن برازیــــــــــــل : اإل

والمقصــــــــــود مــــــــــن هــــــــــذا النــــــــــوع وســــــــــیلة  ، المشــــــــــتريو 
حــــــــــوار أكثــــــــــر منهــــــــــا وســــــــــیلة مطالبــــــــــة .( العبــــــــــد اهللا 

  .)٨٥ص
 وسائل حوارإعالن )  ۳-۱۲شكل (ال

 لكترونيإ
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۳۳۸ 
 

 ي :أتوتمیز هذا الشكل الجدید عن غیره بما ی
 
ـــــــــــــة  -١ ـــــــــــــتم التغطی ـــــــــــــة ت ـــــــــــــین اإلعالنی ـــــــــــــث تصـــــــــــــل لمالی ـــــــــــــدولي بســـــــــــــرعة بحی ـــــــــــــى النطـــــــــــــاق ال عل
 وم.یلالمشتركین في بقاع العالم في نفس ا
 

ـــــــــــــيعـــــــــــــالن الوصـــــــــــــول إلـــــــــــــى اإل -٢ فالعمیـــــــــــــل یرغـــــــــــــب  ،یكـــــــــــــون برغبـــــــــــــة شخصـــــــــــــیة اإللكترون
كمــــــــــــا فــــــــــــي األشــــــــــــكال علیــــــــــــه  ل علــــــــــــى المعلومــــــــــــات بخیــــــــــــاره ولــــــــــــیس مفروضــــــــــــاً بالحصــــــــــــو 
 األخرى .

 
ـــــــــتمعن بـــــــــاإل -٣ ـــــــــك حریـــــــــةفـــــــــي الوقـــــــــت والمـــــــــدة التـــــــــي یریـــــــــدها المســـــــــتخدم و یعالن حریـــــــــة ال  مل

لكنــــــــــه أفضــــــــــل منهــــــــــا  بمــــــــــا  إعالنــــــــــات الصــــــــــحف والمجــــــــــالت :مثــــــــــل ه أیضــــــــــاً یــــــــــإلالرجــــــــــوع 
 الصوت.والحركة و باأللوان نه یظهر بصورة مجسمة و أ

 
شــــــــــــكًال أو مضـــــــــــــمونًا وٕاقامـــــــــــــة  اإللكترونـــــــــــــيعــــــــــــالن إجـــــــــــــراء تعــــــــــــدیالت علـــــــــــــى اإلســــــــــــهولة  -٤

ــــــــــة مــــــــــع العمــــــــــالء مــــــــــن خــــــــــالل التغذیــــــــــة المرتــــــــــدة للمعلــــــــــن واســــــــــتطالع  العمــــــــــالء آراء عالق
 التقلیدیة. عالناتحول المنتج وهي میزة ال تتوافر في اإل

 
بتكلفــــــــة كانــــــــت غیــــــــر قــــــــادرة  إعالنیــــــــة الصــــــــغیرة الحصــــــــول علــــــــى تغطیــــــــة للشــــــــركاتســــــــمح  -٥

 التقلیدیة. عالناتها في اإلیعلالحصول  على
 

ــــــــه التكیعلیتصــــــــف بفا -٦ ــــــــة اإلیلات ــــــــة فكلف ــــــــيعــــــــالن فی ــــــــى  اإللكترون ــــــــه عل ــــــــر مــــــــن كلفت ــــــــل بكثی أق
 التلفاز أو صفحات الجرائد والمجالت.

 
ـــــــــي یشـــــــــغلها اإل -٧ ـــــــــة أو المســـــــــاحة الت ـــــــــرة الزمنی ـــــــــى للفت عـــــــــالن عـــــــــدم وجـــــــــود حـــــــــد أقصـــــــــى أو أدن

( العــــــــــــالق عــــــــــــة أو التلیفزیـــــــــــون.ذاعبـــــــــــر اإلعـــــــــــالن كمـــــــــــا هــــــــــــو الحـــــــــــال بالنســــــــــــبة لإل اإللكترونـــــــــــي
 ) .١٩٩٦خالصة المدیر ، ،٣١١ص
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۳۳۹ 
 

الصـــــــــــــیرفي  (هـــــــــــــي:كترونـــــــــــــي اإللعـــــــــــــالن وهنالـــــــــــــك مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن المصـــــــــــــطلحات المرافقـــــــــــــة لإل
 ).٢٧٨، ص ٢٠٠٨

 
 clickالنقــــــــر المباشــــــــر( - أ

through: ( عــــــــــــــــــــــــــــــالن بنقــــــــــــــــــــــــــــــر اإل
 تظهر صفحة اإلعالن.

) : هـــــــــــــــــــــو hitsا إلصـــــــــــــــــــــابة ( - ب
م فیهـــــــــــــا عـــــــــــــدد المـــــــــــــرات التـــــــــــــي یقـــــــــــــو 

جهـــــــــــاز الخدمـــــــــــة بتنزیـــــــــــل صـــــــــــفحة أو 
 صورة معینة.

 pageدمغــــــة الصــــــفحة ( - ت
impressions: (  تشـــــــــــــــــــــــــیر إلــــــــــــــــــــــــــى

ـــــــــــــــــــــــذین تصـــــــــــــــــــــــفحوا  األشـــــــــــــــــــــــخاص ال
صــــــــــــفحة معینــــــــــــة مــــــــــــن صــــــــــــفحات أي 

 موقع ویب . 

 

 
 الكترونیةوسائل إعالن )  ٤-۱۲الشكل (

 

رى  علــــــــى شــــــــبكة الویــــــــب فــــــــي أعلــــــــى الصــــــــفحات األولــــــــى مــــــــن المواقــــــــع الكبــــــــ عــــــــادةً عــــــــالن یــــــــتم اإل
داخــــــــــل عــــــــــالن عــــــــــن مواقعهــــــــــا ألن اإلعــــــــــالن الشــــــــــركات لتســــــــــتخدمها فــــــــــي اإل إلیهــــــــــاالتــــــــــي تلجــــــــــأ 

ـــــــــــیس یـــــــــــلاالمواقـــــــــــع الكبـــــــــــرى ك ـــــــــــى عـــــــــــدد كبیـــــــــــر مـــــــــــن الجمهـــــــــــور لكنـــــــــــه ل اهو یتـــــــــــیح الوصـــــــــــول إل
ــــــــــــع عــــــــــــالن الجمهــــــــــــور المســــــــــــتهدف مــــــــــــن قبلهــــــــــــا أمــــــــــــا اإل ــــــــــــل مواق ــــــــــــع متخصصــــــــــــة مث فــــــــــــي مواق

 في تحقیق هدفها.فعالیة و  میة تكون أكثر تأثیراً یعلالمعلومات والمواقع الت
 

 : اإللكتروني  عالن أهمیة اإل  -ثانیًا 
ألي وســــــــــیلة وللمعلنــــــــــین عبرهــــــــــا  یاً أساســــــــــ أصــــــــــبح النشــــــــــاط اإلعالنــــــــــي فــــــــــي حــــــــــد ذاتــــــــــه محركــــــــــاً  

ث دینامیكیــــــــــة جدیــــــــــدة لــــــــــم یســــــــــبق لهــــــــــا مثیــــــــــل فــــــــــي أحــــــــــدولجمهورهــــــــــا خاصــــــــــًة لإلنترنــــــــــت ألنــــــــــه 
 . هذه الوسیلة التقلیدیة في ظل تنامي جمهور اإلعالنیة البیئات 
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۳٤۰ 
 

ــــــــــل ال یســــــــــتهان   كمــــــــــا أصــــــــــبح مصــــــــــدر تموی
ـــــــه  العناصـــــــر المهمـــــــة أحـــــــد حتـــــــى صـــــــنف كب

هــــــــــا اقتصــــــــــاد اإلنترنــــــــــت أو یعلالتــــــــــي یقــــــــــوم 
باالقتصـــــــــــاد الجدیـــــــــــد والســـــــــــبب  یعـــــــــــّرفمـــــــــــا 

الرئیســـــــــــي الكـــــــــــامن خلـــــــــــف تطـــــــــــور الســـــــــــوق 
ـــــــــة ـــــــــ اإلعالنی ة بشـــــــــكل ســـــــــریع هـــــــــو اإللكترونی
علــــــــــــى مــــــــــــنح اإللكترونــــــــــــي عــــــــــــالن قــــــــــــدرة اإل

مــــــــــــن  المعنیــــــــــــة نصــــــــــــیباً جمیــــــــــــع األطــــــــــــراف 
الفائـــــــــــدة مادیـــــــــــة كانـــــــــــت أو معنویـــــــــــة بشـــــــــــكل 
مباشــــــــــر أو غیــــــــــر مباشــــــــــر وحقــــــــــق مكاســــــــــب 

 مكــــــــــنّ هــــــــــذا كبیــــــــــرة للعدیــــــــــد مــــــــــن الجهــــــــــات و 
ــــــــــى  أصــــــــــغر األعمــــــــــال التجاریــــــــــة الــــــــــدخول إل

التــــــــــــي اســــــــــــتثنوا منهــــــــــــا ســــــــــــابقًا:(  األســــــــــــواق 
RAND .2011 p. 417( و) ۱۲الش������كل-

 .استخدام االنترنت بالعالمیبین ) ٥

 
 

 استخدام االنترنت بالعالم)  ٥-۱۲( الشكل
 

 

للمتعـــــــــة والترفیـــــــــه  فضـــــــــاءً  اإللكترونـــــــــيعـــــــــالن یشـــــــــكل اإل أهمیتـــــــــه بالنســـــــــبة للعمـــــــــالء : -١
كیــــــــــــة والحركیــــــــــــة الملیئــــــــــــة بــــــــــــاأللوان والرســــــــــــوم والصــــــــــــور والعبــــــــــــارات فــــــــــــي جــــــــــــو مــــــــــــن الدینامی

 .  المشوقةالمثیرة و 

 
 نترنتلعمالء اإل صورة عالنإ)  ٦-١٢الشكل (

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 
 

 



۳٤۱ 
 

  فـــــــــــي الوقـــــــــــت الـــــــــــذي اإللكترونـــــــــــي بشـــــــــــكل دائـــــــــــم و مســـــــــــتمر و عـــــــــــالن اإلیتلقـــــــــــى العمیـــــــــــل
 .یختاره دون عائق أو رقابة

 ـــــــه مـــــــع مـــــــا  ء رأیـــــــه وتقـــــــدیم طلباتـــــــه فیســـــــتجاب لـــــــهحـــــــق التـــــــدخل وٕابـــــــدا للعمیـــــــل وفـــــــق تفاعل
 لیس له مثیل . يلاهذا مكسب اتصة و و معروض بطریقة فوریة ومشخصّ ه
 تخفــــــــــیض كلفــــــــــة الوصـــــــــــول  مــــــــــن الناحیــــــــــة المادیــــــــــة فــــــــــي اإللكترونــــــــــيعــــــــــالن اإل یســــــــــاهم

إلـــــــى المعلومــــــــة بالنســــــــبة للعمیـــــــل الــــــــذي یســــــــتفید مـــــــن عملیــــــــة التمویــــــــل التـــــــي تحظــــــــى بهــــــــا 
 .اإلنترنت بواسطة اإلعالن

 ل فـــــــــــي للعمـــــــــــالء مخزونـــــــــــًا للمعلومـــــــــــات بمـــــــــــا أنـــــــــــه یحمـــــــــــ اإللكترونـــــــــــيعـــــــــــالن یشـــــــــــكل اإل
. وألن طریقــــــــــة عرضــــــــــه تجعــــــــــل منــــــــــه بوابــــــــــة طیاتــــــــــه الكثیــــــــــر مــــــــــن المعطیــــــــــات والبیانــــــــــات

 ها عوالم أخرى أكثر ثراء .یعلاسطة النقر تفتح  بو 
   إذ یـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى مؤســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس

تكــــــــــــــــــالیف میكروســــــــــــــــــوفت أن : 
ــــــــــــــــــــــــــــــة العملیــــــــــــــــــــــــــــــات الكمبیوت ری

عملیــــــــــــات االتصــــــــــــال ســــــــــــتكون و 
ـــــــــاض  ـــــــــى درجـــــــــة مـــــــــن االنخف عل
والبیئــــــــة التنافســــــــیة علــــــــى درجــــــــة 
ــــــــــاح وســــــــــوف تتــــــــــیح  مــــــــــن االنفت

 تــــــــــــــوفیر عالنــــــــــــــاتإیــــــــــــــرادات اإل
المحتــــــــــوى علــــــــــى هائــــــــــل الكــــــــــم ال

 دون مقابل.

 

 
 لمكروسوفتإعالن صورة )  ۷-۱۲كل (الش

 
المنخفضـــــــــــــة  التكـــــــــــــالیفمـــــــــــــن  الشـــــــــــــركاتاســـــــــــــتفادت  أهمیتـــــــــــــه بالنســـــــــــــبة للمعلنـــــــــــــین : -٢

 .التقلیدیة األخرىاإلعالم مقارنة بوسائل  اإللكترونيعالن لإل
  بمــــــــــــا أن شــــــــــــبكة اإلنترنــــــــــــت تتــــــــــــیح االتصــــــــــــال الــــــــــــدولي بتكلفــــــــــــة مكالمــــــــــــة محلیــــــــــــة وهــــــــــــو

صـــــــــاعد للمواقـــــــــع المتضـــــــــمنة فـــــــــرص مغریـــــــــة مكســـــــــب للمعلنـــــــــین تعـــــــــزز أكثـــــــــر بـــــــــالنمو المت
لهـــــــا یعبـــــــر  باإلضـــــــافة إلـــــــى القـــــــدرة المتاحـــــــة ألیـــــــة شـــــــركة فـــــــي تصـــــــمیم موقعـــــــاً  .لإلعـــــــالن

ســــــــــــتراتیجیتها الترویجیــــــــــــة فبإمكانهــــــــــــا اللجــــــــــــوء إلــــــــــــى المواقــــــــــــع اعــــــــــــن اتجاهاتهــــــــــــا ویخــــــــــــدم 
انـــــــــــــــات بفضـــــــــــــــل المختصـــــــــــــــین التـــــــــــــــي تـــــــــــــــوفر لهـــــــــــــــا كـــــــــــــــل الوســـــــــــــــائل واإلمك اإلعالنیـــــــــــــــة
 تخرج أفكارها بالصورة المطلوبة .اإلدارات لوالوكاالت و 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 



۳٤۲ 
 

 ســــــــــتهلك دون عقبــــــــــات زمنیــــــــــة أو ب المعلــــــــــن مــــــــــن المقــــــــــرّ  اإللكترونــــــــــيعــــــــــالن كمــــــــــا أن اإل
ــــــــن مــــــــن االأو  مكانیــــــــة ــــــــتمكن المعل ــــــــل فــــــــي وســــــــاطة بشــــــــریة لی ــــــــى رغبــــــــات العمی طــــــــالع عل

ـــــــــي أفكـــــــــاره الســـــــــتثمارها الحقـــــــــاً  ـــــــــزمن الحقیقـــــــــي وتبن إعـــــــــداد منتجـــــــــات تحـــــــــت الطلـــــــــب و  ال
ــــــــــــتح مو  ــــــــــــاس وف ــــــــــــوري جــــــــــــاًال للتجــــــــــــاحســــــــــــب المق ــــــــــــب العمــــــــــــالء بشــــــــــــكل ف وب مــــــــــــع مطال
 :مباشر من خاللو 
 

تحدیــــــــــــــــــــــد الشــــــــــــــــــــــریحة  -١
 التسویقیة المناسبة بدقة.

ـــــــــــــــــــــــــــــد  - ٢ ـــــــــــــــــــــــــــــلآتحدی ة ی
ـــــــــــى الشـــــــــــریحة  الوصـــــــــــول إل
ـــــــــــــــة  ـــــــــــــــل تكلف ـــــــــــــــارة بأق المخت

ـــــــــى نحـــــــــو( %) ٢٥تصـــــــــل إل
ــــــــــــــــة العادیــــــــــــــــة  مــــــــــــــــن الحمل

بــــــــــــــــأعلى معــــــــــــــــدل یبلــــــــــــــــغ و 
أربعــــــــــــة أضــــــــــــعاف  حـــــــــــوالي

معــــــــــــــــــــــــــدالت الوصــــــــــــــــــــــــــول 
 للوسائل العادیة .

 
 

 فیس بوك إعالن ) صورة  ۸-۱۲الشكل (

 وفر بنـــــــــك معلومـــــــــات متكامــــــــــل مـــــــــن مطالـــــــــب العمـــــــــالء یمكــــــــــن أن یســـــــــتخدم فـــــــــي البیــــــــــع تُـــــــــ
ـــــــــــى اآل  اإللكترونـــــــــــي  عـــــــــــالن ات الجدیـــــــــــدة التـــــــــــي أضـــــــــــافها اإلیـــــــــــلالمباشـــــــــــر ، باإلضـــــــــــافة إل

ــــــــة  ــــــــةفــــــــي ممارســــــــة العملی ــــــــالي وٕانعــــــــاش مجــــــــال التســــــــویق  اإلعالنی ــــــــي وبالت ــــــــه ســــــــاهم ف فإن
 ) 604.ص،  .طلعت عبد الحمید( اح طائلة للمعلنین.تحقیق أرب

 
 اإلعالنیـــــــــة    العائـــــــــدات الناجمـــــــــة عــــــــن بیـــــــــع المســـــــــاحات  دّ عــــــــتُ أهمیتـــــــــه بالنســـــــــبة للمواقـــــــــع :  -٣

لـــــــــــو بـــــــــــدرجات متفاوتـــــــــــة. وتنقســـــــــــم المواقـــــــــــع لتمویـــــــــــل المواقـــــــــــع و  األساســـــــــــیةمـــــــــــن المصـــــــــــادر 
 إلى صنفین :عالن من حیث درجة اعتمادها على عائدات اإل

 )1999 p: 30isFranco( 
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۳٤۳ 
 

 
 

 للعمل بالمواقعإعالن ) صورة  ۹-۱۲الشكل (
 

 باعتباره مصدر وحید للدخل :عالن مواقع تعتمد على اإل  -أ
الطامحـــــــــة و  عـــــــــالن هـــــــــي المواقـــــــــع التـــــــــي تغطـــــــــي مصـــــــــاریفها منـــــــــذ بدایـــــــــة نشـــــــــأتها مـــــــــن عوائـــــــــد اإل

تعزیـــــــــز مســـــــــتوى أجـــــــــل  ترتكـــــــــز هـــــــــذه المواقـــــــــع  مـــــــــنإلـــــــــى نیـــــــــل هـــــــــامش ربـــــــــح منهـــــــــا ، و  أیضـــــــــاً 
 عائداتها على بعض المحاور مثل :

 
 وبیلكسإعالن )  ١٠-١٢الشكل (

ـــــــــة : مـــــــــن -١ ـــــــــب اهتمـــــــــام الوكـــــــــاالت و أجـــــــــل  إثـــــــــراء الموقـــــــــع وتوســـــــــیع الحركی رفـــــــــع المعلنـــــــــین و جل
 . اإلعالنیةاإلیرادات 

هــــــــــــــو حــــــــــــــافز إلقبــــــــــــــال المعلنــــــــــــــین علــــــــــــــى شــــــــــــــراء المســــــــــــــاحات دقــــــــــــــة معطیــــــــــــــات الموقــــــــــــــع: و  -٢
 فون زوارهم كما ینبغي .ون و یصنیعّرفبما أنهم س اإلعالنیة

ــــــــــوب مــــــــــن -٣ ــــــــــى جمهــــــــــور معــــــــــین مطل ــــــــــع عل ــــــــــع : ترتكــــــــــز بعــــــــــض المواق ــــــــــة جمهــــــــــور الموق نوعی
 . إصابة الهدف مباشرة أجل  قبل المعلنین من
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 و هـــــــــــذا مـــــــــــا تعتمـــــــــــده المواقـــــــــــع المتخصصـــــــــــة 

ــــــــــــــــــــة   ــــــــــــــــــــة، المالی ، الریاضــــــــــــــــــــة....  اإلعالمی
مـــــــــن بـــــــــین المواقـــــــــع المصـــــــــنفة ضـــــــــمن هـــــــــذا و 

ركــــــــــات البحــــــــــث التوجــــــــــه یــــــــــذكر الــــــــــدالئل ومح
ــــــــــــــــــــــــدم للعمــــــــــــــــــــــــالء الخــــــــــــــــــــــــدمات  ــــــــــــــــــــــــي تق الت
والمعلومـــــــــــــــــات بصـــــــــــــــــفة مجانیـــــــــــــــــة ومواقـــــــــــــــــع 

ــــــــــــاً   اإلعــــــــــــالم وســــــــــــائل  النشــــــــــــر و تمثــــــــــــل غالب
 CNN ،TFn( :التقلیدیــــــــــــة مثـــــــــــــل

،RTL).( www.abc-Net 
Marketing.com  ـــــــــــــــــــــــــــــي تمـــــــــــــــــــــــــــــول ) و الت

ـــــــــــــــيعـــــــــــــــالن محتواهـــــــــــــــا مـــــــــــــــن اإل إذ  اإللكترون
یســـــــــــــــــــــتفید الحبـــــــــــــــــــــر الرقمـــــــــــــــــــــي للصـــــــــــــــــــــحیفة 

وســــــــــــت مــــــــــــن بنیــــــــــــة واشــــــــــــنطن ب اإللكترونیــــــــــــة
ــــــــــــــــــدات تحقــــــــــــــــــق (  %) مــــــــــــــــــن رقــــــــــــــــــم ٨٠عائ
 .اإلعالنیة  المبیعات بفضل نشراتها 

 

 
 CNN ،TFnإعالن ) صورة  ۱۱-۱۲الشكل (

،RTL 
 باعتباره مصدر ثانوي للدخل :عالن مواقع تعتمد على اإل - ت

تعتمــــــــد هــــــــذه المواقــــــــع بالدرجــــــــة األولــــــــى علــــــــى عوائــــــــد تتفــــــــق مــــــــع مهامهــــــــا مثــــــــل االشــــــــتراك 
فیهــــــــــا بحصــــــــــة تمویلیــــــــــة إضــــــــــافیة  اإللكترونــــــــــيعــــــــــالن ویســــــــــاهم اإل رونــــــــــياإللكتأو البیــــــــــع 
 :عن طریق

ــــــــات الشــــــــراكة : -١ ــــــــوي الصــــــــفحة  اتفاق للموقــــــــع وصــــــــالت ربــــــــط نحــــــــو الرئیســــــــة بحیــــــــث تحت
ي هـــــــــــذا النمـــــــــــوذج بواســـــــــــطة االشـــــــــــتراك مواقـــــــــــع أخـــــــــــرى و یـــــــــــتم تحصـــــــــــیل العائـــــــــــدات فـــــــــــ

ـــــــــــــع مـــــــــــــثًال شـــــــــــــركة ( و  ـــــــــــــة مـــــــــــــن البی ) توجـــــــــــــه عمالئهـــــــــــــا  AMAZONالعمـــــــــــــوالت المحقق
ــــــــــع التجــــــــــارة ن ــــــــــحــــــــــو مواق ه الشــــــــــركة ة األخــــــــــرى وبلغــــــــــت القیمــــــــــة الســــــــــوقیة لهــــــــــذاإللكترونی
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۳٤٥ 
 

  ٢٢ م ب ٢٠٠٠یل المتعــــــــــــــددة األخــــــــــــــرى عــــــــــــــام المــــــــــــــداخبفضــــــــــــــل الــــــــــــــدخل اإلعالنــــــــــــــي و 
 بلیون دوالر.

 
 AMAZONلموقع إعالن )  ١٢-١٢الشكل (

تســــــــــتغل بعــــــــــض المواقــــــــــع التجاریــــــــــة المســــــــــاحات اإلضــــــــــافیة فیهــــــــــا  الكالســــــــــیكي :عــــــــــالن اإل -٢
ــــــــــى عائــــــــــدات إضــــــــــافیة  إعالنیــــــــــة بیعهــــــــــا كمســــــــــاحاتل فــــــــــي شــــــــــكل بــــــــــانیر أو دعــــــــــم للحصــــــــــول عل

) التــــــــــــي یزیــــــــــــد عــــــــــــدد زوارهــــــــــــا فــــــــــــي  AMAZON(  :خصوصــــــــــــًا تلــــــــــــك اآلهلــــــــــــة بــــــــــــالزوار مثــــــــــــل
ــــــــر و االشــــــــهر الو  ــــــــین زائ ــــــــل حــــــــد عــــــــن عشــــــــرة مالی ــــــــة  ُیعــــــــدّ هــــــــو رقــــــــم هائ ــــــــة ألی ــــــــروة طائل مصــــــــدر ث

 AMAZON  ُیعــــــــــــــــــدّ و .  )173ص. ، بهــــــــــــــــــاء شــــــــــــــــــاهین(. عالنــــــــــــــــــات شــــــــــــــــــركة تســــــــــــــــــعى وراء اإل
مـــــــــــن  1994تمـــــــــــوز ٥تأســـــــــــس فـــــــــــي  ال�����������ذي والحوســـــــــــبة الســـــــــــحابیة  ةاإللكترونیـــــــــــللتجـــــــــــارة موقــــــــــع 

ـــــــزوس(قبـــــــل  ـــــــف بی ـــــــة  رأكبـــــــوهـــــــو .  واشـــــــنطن ســـــــیاتلویقـــــــع مقـــــــره فـــــــي ) جی متـــــــاجر التجزئ
 .المبیعــــــــــــات والقیمــــــــــــة الســــــــــــوقیة مــــــــــــاليالقائمــــــــــــة علــــــــــــى اإلنترنــــــــــــت فــــــــــــي العــــــــــــالم مــــــــــــن حیــــــــــــث إج

 . AMAZONصورة لموقع یبین ) ١٣-١٢الشكل (و 

 
 . AMAZONموقع دلیل و ) صورة ل١٣-١٢الشكل ( 
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https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%81_%D8%A8%D9%8A%D8%B2%D9%88%D8%B3
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 :اإللكتروني  عالن دعامات اإلأشكال و ثانیا : 
إنـــــــــه یأخـــــــــذ فاإللكترونـــــــــي عـــــــــالن مهمـــــــــا كـــــــــان محتـــــــــوى اإل :اإللكترونـــــــــي عـــــــــالن أوًال أشـــــــــكال اإل

 : التالیةعادة األشكال 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإللكتروني  عالن أشكال اإل)  ۱٤-۱۲الشكل (
ــــــــــــإعــــــــــــالن   -١ هــــــــــــي : ات و الشــــــــــــعار  إعالنــــــــــــات وتــــــــــــدعى ) : Banner -رالترویســــــــــــة (البن

التـــــــــي فـــــــــي أعلـــــــــى أو أســـــــــفل صـــــــــفحات الویـــــــــب و تكـــــــــون علـــــــــى شـــــــــكل شـــــــــریط عالنـــــــــات تلـــــــــك اإل
طویـــــــــل رفیــــــــــع  وتصـــــــــمم مــــــــــن طبقـــــــــات خاصــــــــــة مـــــــــن الرســــــــــوم المتداخلـــــــــة أو المتقاطعــــــــــة بحیــــــــــث 

 مما یجذب اهتمام العمالء. تبدو كالرسوم المتحركة
 

علـــــى أنـــــه : مثلـــــث  ر أیضـــــاً كمـــــا عـــــرف البنـــــ
عار أو مســــــتطیل یتكــــــون مــــــن صــــــورة أو شــــــ

ــــــــالنقر  ــــــــه ب ــــــــع علی ــــــــى موق  أحــــــــد   نصــــــــل إل
 المعلنین.

 
 بانیرإعالن )  ١٥-١٢الشكل (

 ةاإللكترونیاإلعالنات 
Web advertising 

 اإلعالنیة    الشرائط 
Banner 

advertising 

 لنسخ اإلعالنيا
Webcasting 

 اإلعالنات الفاصلة
Interstitials advertising 

 إعالنات الفجائیة
Pop advertising 

 إعالنات الرعایة الرسمیة
Sponsorships advertising 

 

 إعالنات مرتبطة
Links 
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۳٤۷ 
 

 ر:وأهم ما یمیز البن
ـــــــــــــــة والحركـــــــــــــــة إذ أن تعاقـــــــــــــــب صـــــــــــــــ .١ ـــــــــــــــة فـــــــــــــــي ظهـــــــــــــــور متتـــــــــــــــابع الدینامیكی ورتین أو ثالث

 نوعًا من الحیویة .علیه یضفي عالن مستمر داخل حدود اإلو 
نقــــــــل العمیـــــــل إلــــــــى موقــــــــع المعلــــــــن  بمثابــــــــة وصــــــــالت مرجعیـــــــة  تعمــــــــل علــــــــى البنــــــــر  ُیعـــــــدّ  .٢

بــــــــین المعلــــــــن والمشــــــــتري مــــــــن خــــــــالل فاعلیــــــــة بحیــــــــث یشــــــــكل بیئــــــــة تعلیــــــــه بمجــــــــرد النقــــــــر 
ــــــــى تســــــــاؤالت العمیــــــــل والحصــــــــ ــــــــرد عل ــــــــة وهــــــــذا مــــــــا الال ــــــــى اســــــــتجابة فوری نــــــــراه فــــــــي ول عل

 التقلیدیة. عالناتاإل
جلـــــــــــــب اهتمـــــــــــــام الزبـــــــــــــون و شـــــــــــــهرة : بمجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن األدوار منهـــــــــــــا عـــــــــــــالن یقـــــــــــــوم اإل .٣

 و تعزیز مكانة المنتج ومنحه فرصة البروز الالزمة.للموقع 
ة: تشـــــــــــــیر إلـــــــــــــى اتفـــــــــــــاق بـــــــــــــین شـــــــــــــركات بائعـــــــــــــة أو عالنیـــــــــــــة اإللكترونیـــــــــــــاإلالمقایضـــــــــــــة  .٤

ـــــــــي  ـــــــــه كـــــــــل شـــــــــركة بعـــــــــرض شـــــــــریط إعالن ـــــــــوم بموجب ـــــــــة تق ـــــــــدیها مواقـــــــــع إلكترونی منتجـــــــــة ل
 .) ٢٢٩،ص  ٢٠٠٦طارق طه(للشركة األخرى داخل صفحات موقعها. 

ــــــــــ - أ بنفســــــــــه عــــــــــن طریــــــــــق    البنــــــــــر  إعالنــــــــــاتي شــــــــــخص تصــــــــــمیم یمكــــــــــن أل : رتصــــــــــمیم البن
مـــــــــن الجهـــــــــات المختصـــــــــة التـــــــــي تعـــــــــرض خـــــــــدماتها عبـــــــــر    البنـــــــــر شـــــــــراء برمجیـــــــــات تصـــــــــمیم 

كمـــــــــــــــــــــــــــا  ) .rtisoft.comWeb-animator.com animagic: (مواقـــــــــــــــــــــــــــع الویـــــــــــــــــــــــــــب مثـــــــــــــــــــــــــــل
یمكــــــــن اللجـــــــــوء إلــــــــى المختصـــــــــین والوكـــــــــاالت لیكــــــــون التصـــــــــمیم أكثـــــــــر إتقانــــــــًا إمـــــــــا لالســـــــــتفادة 

 ارات حول التصمیم أو ألجل التصمیم نفسه.من استش

 
 شركة تصمیم إعالن )  ١٦-١٢الشكل (

ــــــــــ-ب  ــــــــــر یأخــــــــــذ ر : أحجــــــــــام البن ــــــــــى تســــــــــعین نوعــــــــــًا، ولكــــــــــن  أحجامــــــــــاً  البن ــــــــــة تصــــــــــل إل مختلف
أغلبیــــــــــــــــــة المواقــــــــــــــــــع تســــــــــــــــــتخدم مجموعــــــــــــــــــة مــــــــــــــــــن المقــــــــــــــــــاییس الموحــــــــــــــــــدة حســــــــــــــــــب تصــــــــــــــــــنیف 
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)IAB)(international Advertising bureauثمانیـــــــــة أنمـــــــــاط  )، والمتمثلـــــــــة فـــــــــي
 :  اآلتي  حسب الجدول 

 
 المقیاس

)pixels( 
 

 التسمیة باللغة اإلنكلیزیة التسمیة الوزن

 Full Banner بانیر كامل كیلوأوكتي۱۲ ٤٦۸×٦۰
 

 بانیر كامل  ۳۹۲×۷۲
 بشریط إبحار

 

Full Banner with vertical 
navigation 

 Half banner نصف بانیر  ۲۳٤×٦۰
 Vertical banner العمودي البنر   ۱۲۰×۲٤۰
 Button 1 أحد   زر و كیلوأوكتي٦ ۱۲۰×۹۰
 Button 2 زرین كیلوأوكتي٥ ۱۲۰×٦۰

 Square button زر مربع  ۱۲٥×۱۲٥
 Micro button زر مجھري كیلوأوكتي۲ ۸۸×۳۱

  )IABر حسب تصنیف () یتضمن المقاییس الموحدة للبن١٠جدول رقم : ( 
P:230. ،Paris2000 ،Resor:Richard CARLIER : profession  Web Master 

 : يلایمكن توضیح هذه المقاییس بالرسم البیاني الت و
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ) المقاییس الموحدة للبانیر بالرسم البیاني١٧-١٢الشكل ( 
P:230. ،Paris2000 ،Richard CARLIER : profession  Web Master 

۲٤۰×
۱۲۰ 

۱۲٥×۱۲٥ 

۹۰×۱۲۰ ٦۰×٤٦۸ 

۷۲×۳۹۲ 

٦۰×۲۳٦ ٤۰×۱۲۰ ۳۱×
۸۸ 
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الكالســـــــــــیكي و هـــــــــــو مـــــــــــن أكثـــــــــــر األحجـــــــــــام  البنـــــــــــرلكبیـــــــــــر أو ر االكامـــــــــــل بـــــــــــالبن و یـــــــــــدعى البنـــــــــــر

 یبقى اختیار هذا المقیاس أو ذاك حسب رغبة المعلنین .و  استخداماً 
 
الجیـــــــــد هـــــــــو الـــــــــذي یجلـــــــــب االنتبـــــــــاه و یحفـــــــــز علـــــــــى  البنـــــــــر ر : شـــــــــروط تصـــــــــمیم البنـــــــــ - ث

التجـــــــــــاوب الســـــــــــریع لـــــــــــذا فمـــــــــــن الضـــــــــــروري أن یخضـــــــــــع إلـــــــــــى بعـــــــــــض القواعـــــــــــد لیكـــــــــــون 
 :إلى أهمها فعاًال و یمكن اإلشارة 

)www.modemploi.com/Fr/lepoidsdesban.html()،www.supralogic.com/docs/publicité-sur-internet.doc( 

المتحــــــــــرك أكثــــــــــر  البنر فــــــــــ الحیویــــــــــة لكــــــــــي یلفــــــــــت االنتبــــــــــاهیجــــــــــب أن یتصــــــــــف بالدینامیكیــــــــــة و  -١
 الصوت .یمكن تدعیمه بلقطات الفیدیو و نجاحًا و 

خوفـــــــــًا علیـــــــــه ثقـــــــــیًال حتـــــــــى یمكـــــــــن تحمیلـــــــــه بســـــــــرعة فـــــــــور النقـــــــــر  البنـــــــــریجـــــــــب أن ال یكـــــــــون  -٢
ــــــــــــزوار و ینصــــــــــــح أن یتــــــــــــراوح وزن  ــــــــــــي و ( ٦بــــــــــــین (  البنــــــــــــرمــــــــــــن فقــــــــــــدان ال ــــــــــــو أوكت )  ١٥) كیل

ــــــــــى أكثــــــــــر تقــــــــــدیر. و هنــــــــــاك مــــــــــن یــــــــــرى أن ال یتجــــــــــاوز وزنــــــــــه (  ــــــــــو  ١٠كیلــــــــــو أوكتــــــــــي عل ) كیل
ـــــــــــوان المالئمـــــــــــة فـــــــــــي التصـــــــــــمیم ألنهـــــــــــا عنصـــــــــــر مهـــــــــــم فـــــــــــي أوك أحـــــــــــداث تـــــــــــي ، واســـــــــــتعمال األل

 .التأثیر المناسب
 .مة المنتج وصورته وعنوان الموقعذكر اسم الشركة أو عال البنریستلزم في  -٤

كــــــــــأن عــــــــــالن اإل إلیهــــــــــاحتــــــــــى یكــــــــــون واجهــــــــــة حقیقیــــــــــة للمعلــــــــــن و تحدیــــــــــد الجهــــــــــة التــــــــــي ینتمــــــــــي 
إعـــــــــالن ت داخلیـــــــــة كمـــــــــا یمكـــــــــن اإلشـــــــــارة إلـــــــــى كلمـــــــــة یكـــــــــون معلـــــــــن خـــــــــارجي أو عنـــــــــوان صـــــــــفحا

) sponsor( ) معلـــــــــــــنannonceurمـــــــــــــع تفضـــــــــــــیل اســـــــــــــتعمال كلمـــــــــــــات(  البنـــــــــــــرفـــــــــــــي أطـــــــــــــراف 
 ) شریك في حاالت معینة .partenaireراعي ،( 

ـــــــــــةأجـــــــــــل  مـــــــــــن البنـــــــــــریجـــــــــــب تصـــــــــــمیم عـــــــــــدة أصـــــــــــناف مـــــــــــن  -٥ ة مـــــــــــع حـــــــــــداو إعالنیـــــــــــة   حمل
ــــــــــــ ــــــــــــف المواقــــــــــــع واختی ــــــــــــي مختل ــــــــــــة ف ــــــــــــاقي.ار أحســــــــــــنهإخضــــــــــــاعها للتجرب  ا واالســــــــــــتغناء عــــــــــــن الب

 للفت االنتباه وزیادة النقر.  اإلعالنیةكافة الوعود  البنروعمومًا یجب أن یتضمن 

 
 موقع تسویق عقاريإعالن ) ١٨-١٢الشكل (
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۳٥۰ 
 

ــــــــــر د: التقنیــــــــــات المســــــــــتخدمة فــــــــــي  عنصــــــــــر عــــــــــالن :هــــــــــي تقنیــــــــــات تضــــــــــفي علــــــــــى اإل البن
 )Richard CARLIER , p : 232( االبتكار و اإلبهار مثل :

 
مـــــــــــــــن  هـــــــــــــــائالً  اً األول للعمیـــــــــــــــل كمـــــــــــــــ البنـــــــــــــــرهـــــــــــــــذه التقنیـــــــــــــــة م بدّ َقـــــــــــــــیُ  ):JAVAالجافـــــــــــــــا( – ١

 ،ومــــــــــاتمعلالوتظهــــــــــر عــــــــــالن یزیــــــــــد حجــــــــــم اإلو المعلومــــــــــات ثــــــــــم بــــــــــالنقر علــــــــــى زر للعلــــــــــم أكثــــــــــر 
ــــــــــــى قســــــــــــیمة الشــــــــــــراء  أكثــــــــــــر تفصــــــــــــیًال  ویمكــــــــــــن للعمیــــــــــــل ــــــــــــى یصــــــــــــل إل مواصــــــــــــلة العملیــــــــــــة حت

 إلى مساحة تجاریة. بفضل هذه التقنیة یتحول الشریط اإلعالني و 
 
ـــــــــــــة بعـــــــــــــرض  :)Streamingالتـــــــــــــدفق ( –٢ تحتـــــــــــــوي علـــــــــــــى  إعالنـــــــــــــات تســـــــــــــمح هـــــــــــــذه التقنی

ـــــــــــة دون  ـــــــــــى الصـــــــــــور المحمل ـــــــــــل  فیشـــــــــــاهد المســـــــــــتخدم أول ـــــــــــدیو محـــــــــــددة زمـــــــــــن التحمی لقطـــــــــــات فی
انتظــــــــــار اســـــــــــتكمال عملیــــــــــة التحمیـــــــــــل إذ أن التـــــــــــدفق یزیــــــــــد مـــــــــــن رشــــــــــاقة الصـــــــــــفحة المستضـــــــــــیفة 

 خفة وزنها .و عالن لإل
 
عیـــــــــــــل اللقطـــــــــــــات المتحركـــــــــــــة مـــــــــــــن تعمـــــــــــــل هـــــــــــــذه التقنیـــــــــــــة علـــــــــــــى تف : (Flash)الش الفـــــــــــــ -٣

 المحدد . البنر األصوات ذات الصور و 
 
٤- )DHTML تســـــــــــمح بتنشــــــــــــیط الشــــــــــــریط اإلعالنــــــــــــي بأخــــــــــــذه عــــــــــــدة أشــــــــــــكال كــــــــــــأن یظهــــــــــــر : (

 و أنه یسبح في أعلى الصفحة أو یطوى بمجرد النقر.
 
٥-  )html: (  ًتقــــــــــــــوم بتحضــــــــــــــیر جــــــــــــــدول و  فاعلیــــــــــــــة الت اإلعالنیــــــــــــــةالشــــــــــــــرائط  تــــــــــــــدعى أیضــــــــــــــا

لیحصــــــــل علیــــــــه یشــــــــرح المعلومــــــــات التــــــــي تهــــــــم العمیــــــــل فیقــــــــدم طلباتــــــــه وفــــــــق مــــــــا هــــــــو معــــــــروض 
 على المنتج الموافق لذلك.
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۳٥۱ 
 

 

 
 البنر عن أشكال ومقاسات إعالن ) ١٩-١٢الشكل (

 
ـــــــــــي عـــــــــــالن یشـــــــــــبه اإلالفاصـــــــــــل : عـــــــــــالن اإل - ٢ ـــــــــــر الومضـــــــــــات الت ـــــــــــى حـــــــــــد كبی الفاصـــــــــــل إل

الــــــــدخول  وآخــــــــر فــــــــي التلفزیــــــــون ففــــــــي الوقــــــــت الــــــــذي یســــــــعى فیــــــــه العمیــــــــلتظهــــــــر بــــــــین برنــــــــامج 
فـــــــــي انتظـــــــــار عـــــــــرض هـــــــــذه الصـــــــــفحة علـــــــــى الشاشـــــــــة یظهـــــــــر إلـــــــــى صـــــــــفحة مـــــــــا مـــــــــن الموقـــــــــع و 

عـــــــــالن هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن اإل یعـــــــــّرفو  خـــــــــالل تلـــــــــك المـــــــــدة الزمنیـــــــــة الـــــــــوجیزة . الفاصـــــــــلعـــــــــالن اإل
یحتــــــــــــــــــل كامــــــــــــــــــل الشاشــــــــــــــــــة و ذلــــــــــــــــــك لبضــــــــــــــــــع ثــــــــــــــــــواني فقــــــــــــــــــط  . إعــــــــــــــــــالن علــــــــــــــــــى أنــــــــــــــــــه  

)www.Ibelgique.Ifrance.com /a – pub( 
 
الفاصــــــــل فــــــــي كثیــــــــر مــــــــن المبــــــــادئ مــــــــع عــــــــالن یشــــــــترك اإلالفاصــــــــل : عــــــــالن خصــــــــائص اإل -أ

 األخبار باإلضافة إلى تمیزه بما یلي :التلفزیوني في تخلله للبرامج و عالن اإل
 الفاصل كل المساحة على الشاشة أو كل مساحة النافذة .عالن یغطي اإل -١
 تعتمد على الصوت .اإلعالنیة هي على العموم متحركة و  إن الشاشة -٢
للمســــــــــــــتخدم إمكانیــــــــــــــة رد الفعــــــــــــــل عــــــــــــــالن ال تمــــــــــــــنح فــــــــــــــي غالبیــــــــــــــة هــــــــــــــذا النــــــــــــــوع مــــــــــــــن اإل -٣
 .التجاوبو 
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۳٥۲ 
 

 ف هذه الومضات بالسلبیة  دون أي وصل أو ربط بمواقع المعلنین.صو الت 
 )www. Ibelgique . Ifrance .com / a-pub( 
 

بتقنیـــــــــة الفاصـــــــــل لـــــــــه أهمیـــــــــة بالغـــــــــة عـــــــــالن إن عـــــــــرض اإلفاصـــــــــل : العـــــــــالن أهمیـــــــــة اإل -ب 
 ألنه یسمح بما یلي :

المســـــــــــتخدمین  أذهـــــــــــانیشـــــــــــمل الشاشـــــــــــة بالكامـــــــــــل فـــــــــــال مجـــــــــــال لتشـــــــــــتت عـــــــــــالن بمـــــــــــا أن اإل  -١
 ال النتقال اهتمامهم إلى أجزاء أخرى من الشاشة .و 

رنـــــــــــة مقا أكبـــــــــــریكـــــــــــون عـــــــــــالن یقـــــــــــَدر أن عامـــــــــــل التـــــــــــذكر الخـــــــــــاص بهـــــــــــذا النـــــــــــوع مـــــــــــن اإل - ٢
 .البنر ب
 
بســــــــــبب  كبیــــــــــراً  الفاصــــــــــل تطــــــــــوراً عــــــــــالن اإل یعــــــــــّرفلــــــــــم الفاصــــــــــل : عــــــــــالن اإل ئمســــــــــاو -ج

 ستعماله مثل :بعض السلبیات المصاحبة إل
 اً تعــــــــــدی هــــــــــذا ُیعــــــــــدّ و دخیلــــــــــة علــــــــــى الشاشــــــــــة بصــــــــــفة مفاجئــــــــــة و عــــــــــالن هــــــــــذا اإل ظهــــــــــور ُیعــــــــــدّ  -١

ـــــــــع  و ًا واضـــــــــح ـــــــــة المواقـــــــــع تـــــــــر علـــــــــى حریـــــــــة زوار المواق هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن فض للعلـــــــــم فـــــــــإن غالبی
 .التعدي اإلعالني

ذا إلــــــــــى بطــــــــــيء جــــــــــدًا و یعــــــــــود هــــــــــعــــــــــالن إن الوقــــــــــت الــــــــــذي یســــــــــتغرقه تحمیــــــــــل محتــــــــــوى اإل -٢
 مئة كیلو أوكتي. الذي یفوق أحیاناً عالن وزن اإلطبیعة الوصل باإلنترنت و 

  الحـــــــــاليبالشـــــــــكل الـــــــــالزم فـــــــــي الوقـــــــــت عـــــــــالن و بـــــــــالرغم مـــــــــن عـــــــــدم تطـــــــــور هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن اإل
 ن یتوقعون أن یكون له مستقبل واسع على اإلنترنت.إال أن المختصی

 
إیجـــــــاد شــــــــكل  طلــــــــبنلتخطــــــــي مشـــــــكلة بــــــــطء التحمیـــــــل للفاصـــــــل: عــــــــالن الشـــــــكل الجدیــــــــد لإل - د

ــــــــــدعى اإلعــــــــــالن جدیــــــــــد مــــــــــن اإل ــــــــــاز عــــــــــالن ی ــــــــــث الفاصــــــــــل الممت  إحــــــــــدىقامــــــــــت بتطــــــــــویره حی
الذكیــــــــــة لعملیــــــــــة تحمیــــــــــل اإلدارة الفاصــــــــــل فــــــــــي عــــــــــالن الشــــــــــركات األمریكیــــــــــة ویتمیــــــــــز عــــــــــن اإل

 .عالن محتوى اإل
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www.Bigben-( عبــــــــــــــر ثالثــــــــــــــة مراحــــــــــــــل :عــــــــــــــالن یمــــــــــــــر ظهــــــــــــــور هــــــــــــــذا النــــــــــــــوع مــــــــــــــن اإل

pub.com ( 
 

ــــــــــــــــــى مــــــــــــــــــن  -١ ــــــــــــــــــل الصــــــــــــــــــفحة األول تحمی
 .الموقع

ــــــــــــــــل الشاشــــــــــــــــة الفاصــــــــــــــــلة و  -٢ هــــــــــــــــذه تحمی
تمكــــــــــــــــــن   إذاالخطــــــــــــــــــوة ال تحــــــــــــــــــدث إال 

المســـــــــــــــتخدم مـــــــــــــــن مشـــــــــــــــاهدة صـــــــــــــــفحة 
 بشكل تام . الموقع محملة

عـــــــــــــرض الشاشـــــــــــــة الفاصـــــــــــــلة وهـــــــــــــي ال  -٣
تـــــــــتم إال بعـــــــــد التحمیـــــــــل الكلـــــــــي للشاشـــــــــة 
و فـــــــــي حالـــــــــة تغییـــــــــر العمیـــــــــل للصـــــــــفحة 
علـــــــــــــــــــى الموقـــــــــــــــــــع  إذ یبـــــــــــــــــــدأ نشـــــــــــــــــــاط 

ــــــــــــف بطریقــــــــــــة عــــــــــــالن اإل بالعمــــــــــــل والتوق
 أوتوماتیكیة. 

 
إع��������������الن ) ص��������������ورة  ۲۰-۱۲الش��������������كل (

 اإللكترونیةعالمات المواقع ل

 
 ع لها تصمیم الفاصل الممتاز یذكر:و من القواعد العامة التي یخض

 
 ) كیلو أوكتي على أقصى حد . ١٠٠یقدر الوزن ب (  -أ

 ) pixels ٥٥٠×٤٨٠المقیاس الذي یأخذه یتمثل في (  -ب
 ) ثانیة . ٢٠یتعدى نشاطه (  أالّ  -ج
 یمكن استخدام الصوت فیه . -د
 یجب أن یشمل عبارة :  أنقر على زر الزاویة لغلق النافذة  . -ه

 
ـــــــــد أشـــــــــارت  ـــــــــي هـــــــــذا النـــــــــوع مـــــــــن اإل إحـــــــــدىو ق فكانـــــــــت عـــــــــالن الدراســـــــــات إلـــــــــى رأي العمـــــــــالء ف

% ) ممـــــــــــــــن أبـــــــــــــــدوا انزعـــــــــــــــاجهم  ١٢(   حـــــــــــــــوالي% ) مقابـــــــــــــــل  ٤٥نســـــــــــــــبة الـــــــــــــــذین یحبونـــــــــــــــه ( 
 منه.
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 البنر  من تصامیمنموذج عن إعالن ) ٢١-١٢الشكل (

 
ــــــــین مؤلــــــــف ناشــــــــر وعالمــــــــة مــــــــاالرعایــــــــة:  - ٣ الرعایــــــــة تقــــــــوم ف ،هــــــــي ظــــــــاهرة تــــــــتم بالشــــــــراكة ب

 بربط اسم العالمة بمضمون إعالمي منجز من طرف الناشر.
 

إن أیــــــــــة مؤسســــــــــة تســــــــــتطیع الرعایــــــــــة فــــــــــي تمویــــــــــل موقــــــــــع معــــــــــین بمنحــــــــــه المــــــــــال مقابــــــــــل رمــــــــــز 
ـــــــــــى الموقـــــــــــع فالمســـــــــــتفید یســـــــــــتطیع بهـــــــــــذا المـــــــــــال تطـــــــــــویر موقـــــــــــع  صـــــــــــغیر أو شـــــــــــكل ظـــــــــــاهر عل

 كاسب. –باتفاق : كاسب  یعّرفیرجع بالفائدة على الراعي وهذا ما 
 

ـــــــــــین عالمـــــــــــة مـــــــــــا  ـــــــــــالجمع ب یعمـــــــــــل الراعـــــــــــي ب
وبرنــــــــــــامج معــــــــــــین فــــــــــــي التلفزیــــــــــــون و الرادیــــــــــــو 

ـــــــــــــوع مـــــــــــــن اإل ـــــــــــــوم هـــــــــــــذا الن عـــــــــــــالن بینمـــــــــــــا یق
إلكترونیـــــــــــًا بالشـــــــــــركة بـــــــــــین العالمـــــــــــة والموقـــــــــــع 
ومســــــــــــــتوى هــــــــــــــذه الشــــــــــــــراكة یتغیــــــــــــــر حســـــــــــــــب 
درجــــــــــة تواجــــــــــد العالمــــــــــة داخــــــــــل الموقــــــــــع مــــــــــن 

حتــــــــــى تواجــــــــــد العالمــــــــــة كخلفیــــــــــة لكــــــــــل  البنــــــــــر
 . صفحات الموقع

 
ء اللشــــــــــــر إعــــــــــــالن ) صــــــــــــورة  ٢٢-١٢الشــــــــــــكل (
 من براین
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۳٥٥ 
 

وفــــــــــي الرعایــــــــــة یجــــــــــب اإلشــــــــــارة إلــــــــــى اســــــــــم المعلــــــــــن علــــــــــى صــــــــــفحات الموقــــــــــع خــــــــــارج الشــــــــــرائط 
مـــــــــــثال : بفضـــــــــــل الراعـــــــــــي (س ) تمكنـــــــــــتم مـــــــــــن تلقـــــــــــي التالیـــــــــــة ) بالعبـــــــــــارات البنـــــــــــر (  اإلعالنیـــــــــــة

 هذه األخبار.  مجاناً 
مــــــــــن  اإلعالنیــــــــــةتلــــــــــك الخاصــــــــــة بالحملــــــــــة  تخضــــــــــع الرعایــــــــــة لعقــــــــــد یلــــــــــزم المعلــــــــــن لفتــــــــــرة تفــــــــــوق

 ) أشهر وسنة على أكثر تقدیر.٣( التي تتراوح مابین و  البنر ل خال
األمریكیـــــــــــة و لإلشـــــــــــارة فإنـــــــــــه یصـــــــــــعب  اإلعالنیـــــــــــة% ) مـــــــــــن الســـــــــــوق  ٤٠و تمثـــــــــــل الرعایـــــــــــة (  

بدقــــــــة ألن معنـــــــاه واســــــــع جـــــــدًا  قــــــــد یصـــــــل إلــــــــى خلــــــــق عــــــــالن تحدیـــــــد حصــــــــة هـــــــذا النــــــــوع مـــــــن اإل
، و قــــــــــد تصــــــــــل إلــــــــــى درجــــــــــة الشــــــــــركات قبــــــــــل مؤسســــــــــة أو مجموعــــــــــة مــــــــــن مواقــــــــــع كاملــــــــــة مــــــــــن 

ـــــــــــوم   إذاالشـــــــــــراكة  بإنتـــــــــــاج المـــــــــــادة التحریریـــــــــــة أو  الشـــــــــــركةكانـــــــــــت رعایـــــــــــة المعلـــــــــــن كبیـــــــــــرة إذ تق
 )Xavier HUSSHERR et autres , p : 98(   :تتعاون مع الناشر على ذلك

 
 طــــــــــــارق طــــــــــــه ص (یین :أساســــــــــــتنقســــــــــــم الرعایــــــــــــة إلــــــــــــى قســــــــــــمین  كیفیــــــــــــة الرعایــــــــــــة : - أ

٢٣١.( 
ــــــــــك موقــــــــــع إلكترونــــــــــي إعالنــــــــــات رعایــــــــــة اعتیادیــــــــــة -١ : وفیهــــــــــا یعهــــــــــد البــــــــــائع لمؤسســــــــــة تمتل

عـــــــــن منتجاتـــــــــه علـــــــــى صـــــــــفحات موقعهـــــــــا مقابـــــــــل أجـــــــــر یتناســـــــــب عالن كراعـــــــــي رســـــــــمي بـــــــــاإل
 على الموقع .عالن مع المساحة التي یحتلها اإل

فقــــــــــــط عالن : وبمقتضــــــــــــاه ال یقــــــــــــوم الراعــــــــــــي الرســــــــــــمي بــــــــــــاإلإعالنــــــــــــات رعایــــــــــــة محتــــــــــــوى -٢
 الموجهة للعمالء . اإلعالنیةبل یتدخل في صیاغة الرسالة 

 
لموقـــــــــــع تتعـــــــــــدى كونهـــــــــــا عالقـــــــــــة مشـــــــــــتري إن العالقـــــــــــة التـــــــــــي تولـــــــــــدها الرعایـــــــــــة بـــــــــــین المعلـــــــــــن وا

ـــــــــن لیســـــــــت دائمـــــــــاً  بـــــــــائع إذ أنو  ـــــــــة المعل ـــــــــة  رعای ـــــــــلمالی  :بـــــــــل قـــــــــد تكـــــــــون فـــــــــي شـــــــــكل وســـــــــائل مث
كالمســــــــــاعدات التقنیــــــــــة  الحواســــــــــیب أو هــــــــــدایا وجــــــــــوائز لأللعــــــــــاب أو فــــــــــي شــــــــــكل تقــــــــــدیم كفــــــــــاءات

 .إثراء محتوى الموقع  من أجلأو في شكل معلومات 
 

ــــــــــ ــــــــــه كلّم ــــــــــرى المختصــــــــــون أن ــــــــــراً و ی ــــــــــع كبی ــــــــــي الموق ــــــــــت درجــــــــــة  ا كــــــــــان حضــــــــــور العالمــــــــــة ف كان
ـــــــــذكرها جیـــــــــدة و  ـــــــــالي ت ـــــــــة الرعایـــــــــة ألن شـــــــــَدة تـــــــــذكر العالمـــــــــة فـــــــــي هـــــــــذا النـــــــــوع بالت نجـــــــــاح عملی

 .واحدةأو بظهورها في صفحة  البنر إعالناتمن تذكرها في  أكبر عالناتمن اإل
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۳٥٦ 
 

 
 

 للعالمة التجاریةإعالن ) صورة  ۲۳-۱۲الشكل (
 

ــــــــــــة: -ب   ــــــــــــة نموذجــــــــــــاً  خصــــــــــــائص الرعای ــــــــــــل الرعای ــــــــــــاً  تمث ــــــــــــت نســــــــــــبة  إعالنی مهمــــــــــــًا وٕان كان
م )٢٠٠٠%) حســــــــــــب دراســــــــــــة عــــــــــــام( ١٢,٦(  تعــــــــــــادل اإلعالنیــــــــــــةحصــــــــــــتها مــــــــــــن االســــــــــــتثمارات 

 Xavier HUSSHERR et –( وذلــــك بفضــــل الخصــــائص التــــي تتمتــــع بهــــا وهــــي  :
autres : OP. cit, p : 98( 

تمكــــــــــن المعلـــــــــــن مـــــــــــن عـــــــــــرض رســـــــــــالته بوســـــــــــاطة محتـــــــــــوى یضـــــــــــیف للعمیـــــــــــل الكثیـــــــــــر مـــــــــــن  -١
 المعلومات .

ــــــــــدرة علــــــــــى تحویــــــــــل االهتمــــــــــام و  -٢ بــــــــــنفس الطریقــــــــــة إلدراك مــــــــــن الموقــــــــــع نحــــــــــو العالمــــــــــة  و االق
 من العالمة نحو الموقع وحتى من موقع لموقع .

بأنـــــــه غیـــــــر دخیـــــــل جزئیـــــــًا لـــــــذا یعتقـــــــد بأنـــــــه أكثـــــــر تقـــــــبًال مـــــــن عـــــــالن مـــــــن اإل هـــــــذا النـــــــوع ُیعـــــــدّ  -٣
 قبل العمیل. 

 
 أهمیة الرعایة : -ج

 . www :( إلـــــــى الرعایــــــة نظــــــرًا ألهمیتهـــــــا المتمثلــــــة بمـــــــا یلــــــي : الشــــــركاتتلجــــــأ 
modemploi .com( 

 أي معلن .إلیه العالقة طویلة المدى مع الشریك اآلخر و هو ما یسعى  - ١
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۳٥۷ 
 

 فــــــــــــي عــــــــــــدة مواقــــــــــــع مــــــــــــع عالمــــــــــــات أخــــــــــــرى فــــــــــــي ع أن یكــــــــــــون الراعــــــــــــي حاضــــــــــــراً یســــــــــــتطی -٢
 هذا یخفف أعباء االستثمار لوحده .قطاعات مختلفة و 

ـــــــــــــــالحمالت  -٣ ـــــــــــــــة ب ـــــــــــــــوي مقارن ـــــــــــــــة و تشـــــــــــــــخیص ق ـــــــــــــــة    یســـــــــــــــتفید الراعـــــــــــــــي مـــــــــــــــن معرف  اإلعالنی
 التقلیدیة .

فاعـــــــــل  هـــــــــو أیضـــــــــاً ق فـــــــــي الحصـــــــــول علـــــــــى مبلـــــــــغ مـــــــــن المـــــــــال و الراعـــــــــي صـــــــــاحب حـــــــــ ُیعــــــــدّ  -٤
 وقع.في الم

ــــــــــــى حــــــــــــد ســــــــــــواء  إذ بإمكانهــــــــــــا  -٥ ــــــــــــة بالغــــــــــــة للعالمــــــــــــة والموقــــــــــــع عل تعــــــــــــد الرعایــــــــــــة ذات أهمی
تطـــــــــویر ســـــــــمعة و صـــــــــورة العالمـــــــــة  كمـــــــــا أنهـــــــــا قـــــــــادرة علـــــــــى أن تكـــــــــون مكســـــــــبًا للموقـــــــــع وقـــــــــادرة 

عتمــــــــــاده علــــــــــى الرعایــــــــــة فــــــــــي حالــــــــــة علــــــــــى تحســــــــــین إدراك الموقــــــــــع فــــــــــي حــــــــــد ذاتــــــــــه و یكــــــــــون با
 كاسب.  –لطرفین هما : كاسب مما لو استغنى عنها فیبدو أن ا أحسن

ــــــــــــــي أو ذاك وفقــــــــــــــاً و  ســــــــــــــتراتیجیة الحجــــــــــــــم المحتــــــــــــــوى و  یبقــــــــــــــى اســــــــــــــتخدام هــــــــــــــذا الشــــــــــــــكل اإلعالن
 د التجاریة حسب كل بلد.یلاالمعلن والتق

 
 

 فیس بوكلإعالن ) صورة  ۲٤-۱۲الشكل (
التــــــــــــي تظهــــــــــــر بشــــــــــــكل مفــــــــــــاجئ للعمیــــــــــــل  عالنــــــــــــات : وهــــــــــــي اإل ةأمفاجــــــــــــال عالنــــــــــــات اإل -٤

 شكلین هما : عالناتوتتخذ هذه اإل
):تظهـــــــــــــــر بشـــــــــــــــكل مفـــــــــــــــاجئ للعمیـــــــــــــــل أثنـــــــــــــــاء popup.ad(ة أالبدایـــــــــــــــة المفاجـــــــــــــــ إعالنـــــــــــــــات  -أ

ـــــــــط  تصـــــــــفحه الموقـــــــــع ـــــــــوي راب ـــــــــدخول لموقـــــــــع معـــــــــین وغالبـــــــــًا تتخـــــــــذ شـــــــــكل مربـــــــــع یحت ـــــــــاء ال أو أثن
 للوصل بموقع المعلن.
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۳٥۸ 
 

ــــــــة المفاجــــــــ إعالنــــــــات  -ب ــــــــاء pop underة (أالنهای ــــــــل أثن ): یظهــــــــر بشــــــــكل مفــــــــاجئ للعمی
 ه من الموقع أو عند االنتهاء من نسخ برنامج معین.خروج

 
ـــــــــات اإل -٥ التـــــــــي یـــــــــرتبط ظهورهـــــــــا بمواقـــــــــع أخـــــــــرى  عالنـــــــــاتتشـــــــــیر إلـــــــــى اإل :المرتبطـــــــــة  عالن

 بحیث یظهر اسم موقع البائع فقط كرابط.
 
ـــــــــــــــي -٦ :تعتمـــــــــــــــد هـــــــــــــــذه  النســـــــــــــــخ اإلعالن
علـــــــــــــــــــى الـــــــــــــــــــدفع الترویجــــــــــــــــــــي  عالنـــــــــــــــــــات اإل

ومفادهــــــــــــــــا قیــــــــــــــــام المعلــــــــــــــــن بــــــــــــــــدفع الرســــــــــــــــالة 
للعمیـــــــــــــل المحتمـــــــــــــل دون انتظـــــــــــــار  عالنیـــــــــــــةاإل

ـــــــــــــذا یـــــــــــــتم   إعـــــــــــــداد زیـــــــــــــارة العمیـــــــــــــل للموقـــــــــــــع ل
رســــــــــــالة یتــــــــــــاح فیهــــــــــــا للعمیــــــــــــل نســــــــــــخها مــــــــــــن 

  الشبكة إلى جهازه.
 نسخ البیاناتإعالن )  ۲٥-۱۲الشكل (

 :  اإللكتروني  عالن ثانیًا : دعامات اإل
ــــــــاج عــــــــالن كمــــــــا فــــــــي اإل ــــــــة یحت عبــــــــر الوســــــــائل التقلیدی

لیـــــــــــــؤدي دوره الكامــــــــــــــل إلــــــــــــــى  اإللكترونــــــــــــــيعـــــــــــــالن اإل
الظهـــــــور بشـــــــكل فعـــــــال مـــــــن خـــــــالل  مـــــــن أجـــــــلدعامـــــــة 

اختیـــــــــــار المســـــــــــاحات المناســـــــــــبة األكثـــــــــــر إقبـــــــــــاًال مـــــــــــن 
قبــــــــــل الجمهــــــــــور المســــــــــتهدف . وعمومــــــــــًا یوجــــــــــد علــــــــــى 

یة لالتصــــــــــــــــــال أساســــــــــــــــــالویــــــــــــــــــب أربــــــــــــــــــع مســــــــــــــــــاحات 
  اإلعالني هي :

) صـــــــــــــــورة دعامـــــــــــــــات ٢٦-١٢الشـــــــــــــــكل (
 اإللكتروني  عالن اإل

هـــــــو نظـــــــام إلرســـــــال واســـــــتقبال الرســـــــائل عبـــــــر  ):e – mail(رونـــــــي  اإللكتالبریـــــــد -١
ــــــــة  ــــــــدیل للرســــــــائل الورقی ــــــــوتر وآخــــــــر وهــــــــو ب ــــــــین كمبی ــــــــوتر مــــــــن خــــــــالل شــــــــبكات االتصــــــــال ب الكمبی

ــــــــــاكس و  ــــــــــد وأجهــــــــــزة الف ــــــــــي  أحــــــــــد ُیعــــــــــدّ وســــــــــاعي البری ــــــــــتم ف ــــــــــي ت ــــــــــي المعــــــــــامالت الت ــــــــــدعامات ف ال
)B2CوB2B ـــــــــــــــث ـــــــــــــــى التســـــــــــــــویق بالبریـــــــــــــــد ) بحی  لكترونـــــــــــــــي  اإلوصـــــــــــــــل إنفـــــــــــــــاق الشـــــــــــــــركات عل
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۳٥۹ 
 

ـــــــــد ٧,٣) (٢٠٠٥عـــــــــام ( ـــــــــدة للبری ـــــــــا عدی ـــــــــاك مزای ـــــــــون دوالر، وهن ـــــــــي) بلی  :منهـــــــــا اإللكترون
 :)٣٦٥،ص ٢٠٠٨محمد عبد العظیم(
ویمكــــــــــــن اســــــــــــتقبال قلــــــــــــة التكلفــــــــــــة والســــــــــــرعة  •

لحظــــــــــــــــة إرســــــــــــــــالها  المعلومــــــــــــــــات المرســــــــــــــــلة
ویمكــــــــــــــن تخزینهــــــــــــــا واســــــــــــــترجاعها فــــــــــــــي أي 

أو تحویلهـــــــــا  فـــــــــوراً  علیهـــــــــاوقـــــــــت أو اإلجابـــــــــة 
 أشخاص آخرین .إلى شخص أو 

إلــــــــــى واحــــــــــدة وفرزهــــــــــا بســــــــــرعة إذ أن نظــــــــــرة  •
ـــــــــــــة رســـــــــــــالة  ـــــــــــــذي یتصـــــــــــــدر أی الموضـــــــــــــوع ال
ـــــــــــرز الرســـــــــــائل  ـــــــــــي ف ـــــــــــیح للمتلق ـــــــــــة یت إلكترونی

اهتمــــــــام دائــــــــم  محــــــــل ُیعــــــــدّ و إلیــــــــه التــــــــي تــــــــرد 
ـــــــــى مـــــــــا بالنســـــــــبة ألي شـــــــــخص لال طـــــــــالع عل

فیــــــــه مــــــــن جدیـــــــــد وبالنســــــــبة للمعلــــــــن لتمریـــــــــر 
 إعالنه .

 

 
 

البریــــــــد إع��������الن ) ص��������ورة  ۲۷-۱۲الش��������كل (
 اإللكتروني  

 
ــــــــــــز ــــــــــــي البریــــــــــــد  وأهــــــــــــم مــــــــــــا یمی ــــــــــــة والســــــــــــرعة و اإللكترون ــــــــــــة التكلف ــــــــــــة    تأخــــــــــــذ العملیــــــــــــة قل  اإلعالنی

 شكلین : اإللكترونيعبر البرید 
ضــــــــــــــمن بریــــــــــــــد إلكترونــــــــــــــي إخبــــــــــــــاري برفقــــــــــــــة مجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن  اإلعالنیــــــــــــــةإدراج الرســــــــــــــالة  –أ  

 أو المتخصصة . العامة اإلعالمیةاألخبار 
 دفین بــــــــــــذاتهم كــــــــــــانوا قــــــــــــد زاروا موقــــــــــــعإلــــــــــــى أشــــــــــــخاص مســــــــــــته إعالنیــــــــــــة توجیــــــــــــه رســــــــــــائل -ب 

 صــــــــــــة بهــــــــــــم أو أشــــــــــــخاص قــــــــــــاموا بشــــــــــــراء أيّ وتركــــــــــــوا معلومــــــــــــات بیانیــــــــــــة خا الشــــــــــــركات إحــــــــــــدى
 سلعة. 

و فـــــــــــــي هــــــــــــــذا الشــــــــــــــأن تقـــــــــــــوم العدیــــــــــــــد مــــــــــــــن 
ــــــــــي  ــــــــــاوین بریــــــــــد إلكترون الشــــــــــركات بــــــــــاقتراح عن

عــــــــــــــــدد مــــــــــــــــن  أكبــــــــــــــــرمجانیــــــــــــــــة الســــــــــــــــتقطاب 
ــــــــــــــتم  العمــــــــــــــالء وجمــــــــــــــع معلومــــــــــــــات عــــــــــــــنهم لی
بیعهــــــــــــــــا فیمــــــــــــــــا بعــــــــــــــــد للمعلنــــــــــــــــین لممارســــــــــــــــة 

 نشاطهم اإلعالني بهذه المواقع .
 

 
 لكترونیةإمواقع إعالن )  ۲۸-۱۲الشكل (

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 



۳٦۰ 
 

ـــــــــد  ـــــــــاض ســـــــــعر البری ـــــــــن بســـــــــبب انخف ـــــــــى المعل ـــــــــي یســـــــــتوجب عل ـــــــــاع بعـــــــــض الشـــــــــروط ااإللكترون تب
والتوجـــــــــــــه بطریقـــــــــــــة مباشـــــــــــــرة و باالســـــــــــــم إذ أن إلیـــــــــــــه التنظیمیـــــــــــــة كمعرفـــــــــــــة الشـــــــــــــخص المرســـــــــــــل 

ـــــــــراح الرســـــــــائل اســـــــــتبعاد الف ـــــــــائج مـــــــــن خـــــــــالل اقت ـــــــــق أحســـــــــن النت عـــــــــل العشـــــــــوائي أمـــــــــر مهـــــــــم لتحقی
ــــــــــة بــــــــــل خدمــــــــــة خصوصــــــــــًا تعــــــــــد برفقــــــــــة مضــــــــــامین إخباریــــــــــة حتــــــــــى ال  حــــــــــدد الجمهــــــــــور  إذادخیل

 بدقة . 
و یمكــــــــــــــــــــن اســــــــــــــــــــتعمال البریــــــــــــــــــــد 

فـــــــــــــــــــــي العملیـــــــــــــــــــــة  اإللكترونـــــــــــــــــــــي
 كهمـــــــــزة وصـــــــــل أیضـــــــــاً  االتصــــــــالیة

ــــــــــــــة ــــــــــــــة ففــــــــــــــي إطــــــــــــــار حمل  إعالنی
ـــــــــــــــــــــع األلعـــــــــــــــــــــاب  یمكـــــــــــــــــــــن أن یتب

المواقــــــــــــع  أحــــــــــــدســــــــــــابقات فــــــــــــي الم
 .  اإلعالنیةأو الشرائط 

 
 مستعد للعبإعالن ) صورة  ۲۹-۱۲الشكل (

 ):   file transfer protocol - FTPبروتوكول تحویل الملفات(  - ٢
ـــــــــــة  ـــــــــــرامج مـــــــــــن و لهـــــــــــذا البروتوكـــــــــــول هـــــــــــاألساســـــــــــیة  إن الوظیف ـــــــــــل المســـــــــــتندات والب ٕالـــــــــــى ي تحمی

ـــــــــــى تلقـــــــــــى  یةإعالنالحاســـــــــــوب ویمكـــــــــــن اســـــــــــتعماله كمســـــــــــاحة خاصـــــــــــًا أن جمهـــــــــــوره محـــــــــــدد. و حت
فیة للزبــــــــــون قبــــــــــوًال جیــــــــــدًا یجــــــــــب أن تــــــــــدرج ضــــــــــمن مــــــــــادة ذات قیمــــــــــة إضــــــــــا اإلعالنیــــــــــةالرســــــــــالة 

ــــــــــة ــــــــــز، وســــــــــلبیة هــــــــــذا النــــــــــوع مــــــــــن  مثــــــــــل : لعبــــــــــة أو برمجی ــــــــــوى إعالمــــــــــي ممی أو مســــــــــتند ذا محت
المـــــــــال لتحمیـــــــــل هـــــــــذا نفـــــــــاق الكثیـــــــــر مـــــــــن الوقـــــــــت و إهـــــــــي خیبـــــــــة األمـــــــــل الناتجـــــــــة عـــــــــن عـــــــــالن اإل

 الملف.

 
الحم��������الت البریدی��������ة و اإللكترونی��������ةلتوص��������یل الرس��������ائل إع��������الن ) ص��������ورة  ۳۰-۱۲الش��������كل (

 عبر االنترنت
 

 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 
 

 
 



۳٦۱ 
 

ـــــــــــــاش(  - ٣ ـــــــــــــاش عـــــــــــــالن إن اإل ) :newsgroupsمجموعـــــــــــــات النق ـــــــــــــر مجموعـــــــــــــات النق عب
 .  اإللكتروني  البرید إعالن موجه بدقة للجمهور المستهدف كما في 

ــــــــــــــــــــل  ــــــــــــــــــــیس كأشــــــــــــــــــــخاص ب ولكــــــــــــــــــــن ل
موضــــــــــــــوع  كجماعــــــــــــــات ملتفــــــــــــــة حــــــــــــــول

معـــــــــــین مشـــــــــــترك فیمـــــــــــا بینهـــــــــــا و ذلـــــــــــك 
إلـــــــــــــــى  اإلعالنیـــــــــــــــةبإرســـــــــــــــال الرســـــــــــــــائل 

مختلــــــــــــــف أعضــــــــــــــاء المجموعــــــــــــــة مــــــــــــــن 
 :التالیةخالل الطرق 

)mail.htm-www.modemploi.com/Fr/la pub e(  
 مجموعة نقاشإعالن )  ۳۱-۱۲الشكل (

 
 
تجنیـــــــد مختصـــــــین قـــــــادرین علـــــــى  بتكـــــــوین مجموعـــــــة نقـــــــاش خاصـــــــة بهـــــــا : الشـــــــركةقیـــــــام  -أ

ــــــــــــدیم  ــــــــــــى التســــــــــــاؤالت المطروحــــــــــــة والســــــــــــماح للعمــــــــــــالء بتق ــــــــــــرد بصــــــــــــورة ســــــــــــریعة ومالئمــــــــــــة عل ال
ـــــــــــــة   ،اقتراحـــــــــــــاتهم ـــــــــــــة هـــــــــــــذه الطریق ـــــــــــــة وتجاریـــــــــــــة وغای والحـــــــــــــوار معهـــــــــــــم ومـــــــــــــنحهم مـــــــــــــواد إعالمی

 تكریس الوفاء أكثر من استمالة األشخاص .

 
 

 لوسائل التواصل االجتماعيإعالن ) صورة  ۳۲-۱۲ل (الشك
 

 :  الشركةمشاركة مختصین في مجموعات النقاش باسم  -ب
وال العالمــــــــــة مــــــــــن  الشــــــــــركة یعــــــــــّرفإلــــــــــى جمهــــــــــور محــــــــــدد ال  االتصــــــــــاليیتوجــــــــــه هــــــــــذا الشــــــــــكل 

بغیــــــــــة جلــــــــــب اهتمــــــــــامهم  الشــــــــــركةخــــــــــالل مشــــــــــاركة مختصــــــــــین فــــــــــي مجموعــــــــــات النقــــــــــاش باســــــــــم 
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ـــــــــــــس او  ـــــــــــــي نف ـــــــــــــائهم ف ـــــــــــــع كســـــــــــــب وف ـــــــــــــل . یجـــــــــــــب أن یتمت ـــــــــــــت دون أن یكـــــــــــــون بشـــــــــــــكل دخی لوق
أن یحتــــــــــوي ومــــــــــات المتعلقــــــــــة بالنقــــــــــاش المفتــــــــــوح و الخطــــــــــاب اإلعالنــــــــــي بقــــــــــوة الطــــــــــرح فــــــــــي المعل
 .الشركةعلى قیمة إضافیة للعمیل وخلق مكانًا یعكس خبرة 

ـــــــة :  -ج ـــــــق الرعای غالبـــــــًا مـــــــا تـــــــدار مجموعـــــــات النقـــــــاش مـــــــن قبـــــــل مـــــــدیر المشـــــــاركة عـــــــن طری
المجموعــــــــــات التــــــــــي تهمــــــــــه مــــــــــن حیــــــــــث شــــــــــمولها  إحــــــــــدىلــــــــــن الرعایــــــــــة فــــــــــي المععلیــــــــــه یعــــــــــرض 

  حـــــــــواليهنـــــــــا فـــــــــي شـــــــــكل نـــــــــص یكـــــــــون فیـــــــــه الحـــــــــق للمعلـــــــــن بعـــــــــالن علـــــــــى جمهـــــــــور معـــــــــین واإل
 إعالنیـــــــــــة   دراج رســـــــــــالة أو عـــــــــــدة رســـــــــــائلاخمســـــــــــة أســـــــــــطر و یمكـــــــــــن لمـــــــــــدیر القائمـــــــــــة أربعـــــــــــة أو 

نــــــــــا یعــــــــــود هعالن فــــــــــاإل یــــــــــدضــــــــــمن القائمــــــــــة المرســــــــــلة لكــــــــــل عضــــــــــو فیهــــــــــا لیطلــــــــــع علــــــــــى أي جد
 العمیل في نفس الوقت.ة المشتركة على المعلن والمدیر و بالفائد

 
 اإلعالنیــــــــــــة    جــــــــــــب فــــــــــــرض الخطابــــــــــــات و كــــــــــــون مجموعــــــــــــات النقــــــــــــاش ال تســــــــــــعى للــــــــــــربح فــــــــــــال ی

 . من التعدي المرفوض نوعاً تعد سوف أنها  ٕاالو 
ــــــــــذا فمــــــــــن الواجــــــــــب تصــــــــــمیم   ل

 اإلعالنیـــــــــــــــــــــــــــــــــة    الرســـــــــــــــــــــــــــــــــائل 
بحیــــــــــــــــــــــث تتناســــــــــــــــــــــب مــــــــــــــــــــــع 

باللغـــــــــــة و  المحتـــــــــــوى المطـــــــــــروح
المتداولـــــــــــــــــــة حتـــــــــــــــــــى تكـــــــــــــــــــون 

 .فعالة
 

 یمیلإإعالن صورة )  ٣٣-١٢الشكل (
 

ــــــــــــة(  - ٤  ــــــــــــي  هــــــــــــي فضــــــــــــاء حــــــــــــرّ ) : chatالمحادث ــــــــــــزمن الحقیق ــــــــــــة فــــــــــــي ال للمحــــــــــــاورة الكتابی
 بطریقتین : إعالنیة یمكن استعمالها كمساحات
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برعایــــــــــــــــة فضــــــــــــــــاء  الرعایــــــــــــــــة : –أ 
محادثـــــــــــــــــــــة تقترحـــــــــــــــــــــه الشـــــــــــــــــــــركة  أو 

 ة جهة.مؤسسة إعالمیة  أو أی
 التــــــــــــدخل فــــــــــــي المحادثــــــــــــة : -ب

مثــــــــــــل مجموعـــــــــــــات النقـــــــــــــاش بشـــــــــــــرط 
 .أن تكون طبیعة المحتوى

ـــــــــــــول هـــــــــــــذه  اإلخبـــــــــــــاري تســـــــــــــتوجب قب
التـــــــــــــدخالت مـــــــــــــن قبـــــــــــــل المشـــــــــــــاركین 

   االتصـــــــــــــــاليیتمتـــــــــــــــع هـــــــــــــــذا الشـــــــــــــــكل 
فــــــــــــــي الــــــــــــــزمن الحقیقــــــــــــــي  فاعلیـــــــــــــةبالت

للمحادثــــــــــــة و یســــــــــــمح بحــــــــــــوار أكثــــــــــــر 
 ألفــــــــــــة وخصوصــــــــــــیة مــــــــــــع العمیــــــــــــل .

بع�������رض  أیض�������اً ع�������الن ویمك�������ن اإل
م�������ن خ�������الل  اإلعالنی�������ة  الش�������رائط

الص����������فحة الت����������ي تس����������بق ب����������دء 
 المحادثة.

 
 

 
 حادثةلمإعالن ) صورة  ۳٤-۱۲الشكل (

 :اإللكترونیة اإلعالنیةبیع المساحات  ثالثًا:
تعمـــــــــل المواقــــــــــع علــــــــــى إتاحـــــــــة خــــــــــدماتها بصــــــــــفة 
ــــــــل  ــــــــبض المقاب ــــــــان وتق ــــــــب األحی مجانیــــــــة فــــــــي غال
ــــــــــــــــین مــــــــــــــــن خــــــــــــــــالل  ــــــــــــــــع المســــــــــــــــاحات للمعلن ببی

ــــــــــــب تصــــــــــــمیم  ــــــــــــع تســــــــــــتهوي العمــــــــــــالء وتتطل مواق
ــــــــــــــــى مــــــــــــــــایلي :  ــــــــــــــــع االعتمــــــــــــــــاد عل ــــــــــــــــة البی عملی

):www. abc-Net 
Marketing.com( 

 
إع�������������الن ) ص�������������ورة  ۳٥-۱۲الش�������������كل (

 اإللكترونیةلمواقع ل
 

إن عملیــــــــــــة البحـــــــــــث عــــــــــــن المعلنــــــــــــین لیســــــــــــت ســــــــــــهلة ): اإلعالنیــــــــــــة اإلدارة : الوكــــــــــــاالت (  أوالً 
عبـــــــــــره وعــــــــــــدد عــــــــــــالن صــــــــــــال بـــــــــــأي موقـــــــــــع لإلوال یمكـــــــــــن االعتقـــــــــــاد بــــــــــــأن هـــــــــــؤالء یســـــــــــعون لالت

ــــــــي تبیــــــــع المســــــــاحات  ــــــــع الت ــــــــاآلالفالمواق ــــــــدر ب لــــــــذا فمــــــــن الضــــــــروري اللجــــــــوء إلــــــــى  اإلعالنیــــــــة یق
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۳٦٤ 
 

مشــــــــــــتري المســــــــــــاحات النشــــــــــــاط تكــــــــــــون وســــــــــــیطًا بــــــــــــین بــــــــــــائعي و  وكــــــــــــاالت متمرســــــــــــة فــــــــــــي هــــــــــــذا
أفضـــــــــل العـــــــــروض فترتـــــــــب هـــــــــذه الوكـــــــــاالت مـــــــــا  و ذلـــــــــك بالتفـــــــــاوض للحصـــــــــول علـــــــــىاإلعالنیـــــــــة 

ــــــــــلمــــــــــإلیهــــــــــا أســــــــــند  ــــــــــع حســــــــــب اهتماماتهــــــــــا مث ــــــــــع الخاصــــــــــة بالریاضــــــــــة ، الصــــــــــحة ال ن مواق مواق
األلعـــــــــــاب ، المـــــــــــرأة ، األطفـــــــــــال علـــــــــــى أن یعـــــــــــرض كـــــــــــل موقـــــــــــع مئـــــــــــات اآلالف أو حتـــــــــــى عـــــــــــدة 
مالیــــــــــین مــــــــــن الصــــــــــفحات المرئیــــــــــة فــــــــــي الشــــــــــهر ومحاولــــــــــة  الظفــــــــــر بأحســــــــــنها والتعاقــــــــــد بینهمــــــــــا 

 لمدة سنة .
 أكبـــــــــر و مـــــــــن جهـــــــــة أخـــــــــرى تتعامـــــــــل هـــــــــذه الوكـــــــــاالت مـــــــــع 

جماعیـــــــــــــــة   هم عروضــــــــــــــاً یعلـــــــــــــــأهــــــــــــــم المعلنـــــــــــــــین وتقتــــــــــــــرح و 
الوصــــــــــول إلــــــــــى  حــــــــــدافیســــــــــتطیع المعلــــــــــن بفضــــــــــل وســــــــــیط و 

. كمــــــــــــا یمكــــــــــــن واحــــــــــــدة أربعــــــــــــة  أو خمســــــــــــة مواقــــــــــــع مــــــــــــرة 
ــــــــــــــــى الوكــــــــــــــــاالت العالمیــــــــــــــــة لبیــــــــــــــــع المســــــــــــــــاحة  اللجــــــــــــــــوء إل

لمعلنــــــــــین بمختلــــــــــف أنحــــــــــاء العــــــــــالم شـــــــــــریطة أن  اإلعالنیــــــــــة
أن یملــــــــك یــــــــتم ترجمــــــــة لغــــــــة الموقــــــــع إلــــــــى اللغــــــــة المناســــــــبة و 

صـــــــــــــــــــفحة )  ١٥٠٠٠٠) إلـــــــــــــــــــى ( ١٠٠الموقـــــــــــــــــــع مـــــــــــــــــــن ( 
 مرئیة على األقل في الشهر. 

 
 

) ص�������������ورة  ۳٦-۱۲الش�������������كل (
 لمعلنینلإعالن 

 : اإلعالنیة أما أنواع  الوكاالت الخاصة بشراء المساحات 
 اإلعالمیـــــــــةكانـــــــــت تتعامـــــــــل مـــــــــع الوســـــــــائل  قبـــــــــل اإلنترنـــــــــت وكـــــــــاالت قدیمـــــــــة موجـــــــــودة ســـــــــابقاً  -١

 لهم . اإلعالنیةیم استراتیجیات هذه الوسائل للعمالء وشراء المساحات التقلیدیة بتقد
ائح و شـــــــــــــــراء المســـــــــــــــاحات النّصــــــــــــــوكــــــــــــــاالت إلكترونیـــــــــــــــة حدیثــــــــــــــة مختصـــــــــــــــة فــــــــــــــي تقـــــــــــــــدیم  -٢

 .فاعلیة الت اإلعالنیة
 :  اإلعالنیة    ثانیا : تسعیر المساحات 

 
یوجــــــــد العدیــــــــد مــــــــن الطــــــــرق یــــــــتم مــــــــن خاللهــــــــا 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاحات  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة    بی  اإلعالنی
 : KOTLER, pأهمهـــا :(  اإللكترونیـــة

317 )(:www.modemploi.com( 
 : اآلتي  كما هو مبین في الشكل 

 

 
 بیع بنفسكإعالن )  ۳۷-۱۲الشكل (
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۳٦٥ 
 

 
  
ــــــــــف:  - ١ ــــــــــالثمن لألل ــــــــــع المســــــــــاحة ب ــــــــــر األبی ــــــــــل هــــــــــذه ســــــــــالیب وهــــــــــي أكث اســــــــــتخدامًا وتمث

ـــــــــــة الوحـــــــــــدة  ـــــــــــى أنهـــــــــــا: ثمـــــــــــن اإل األساســـــــــــیةالطریق ـــــــــــف وصـــــــــــلة  عـــــــــــالنللشـــــــــــراء وتعـــــــــــرف عل ألل
 على موقع الویب. عالن فالقیمة لأللف تكتفي بحساب عدد مرات ظهور اإل

 
ـــــــي وســـــــائل  ـــــــدأ یشـــــــبه مـــــــا یحـــــــدث ف و هـــــــذا المب
االتصــــــــــــــال التقلیدیــــــــــــــة حیــــــــــــــث یكــــــــــــــون ســــــــــــــعر 

بعـــــــــــــــــدد مـــــــــــــــــرات ظهـــــــــــــــــور  الحملـــــــــــــــــة متعلقـــــــــــــــــاً 
ـــــــــــون أو الرادیـــــــــــو  ســـــــــــواءعـــــــــــالن اإل ـــــــــــي التلفزی ف
الصــــــــــحف. و یتــــــــــراوح معــــــــــدل ســــــــــعر البیــــــــــع أو 

لعــــــــــــــــــدة  بالســــــــــــــــــوق وفقــــــــــــــــــاً  بهــــــــــــــــــذه الطریقــــــــــــــــــة
 اعتبارات مثل: 

 
للــــــــــــــربح إعــــــــــــــالن ) صــــــــــــــورة ٣٨-١٢الشــــــــــــــكل (

 اإللكتروني  عالن إلل والخسارة
ـــــــــــع : -أ ـــــــــــة مـــــــــــن  طبیعـــــــــــة الموق ـــــــــــارات مكثف ـــــــــــي تحظـــــــــــى بزی ـــــــــــع محركـــــــــــات البحـــــــــــث الت إذ أن مواق

رغــــــــــم إتاحتهــــــــــا للمعلــــــــــن مجــــــــــال تجــــــــــاري واســــــــــع فالســــــــــعر غیــــــــــر ســــــــــة و قبــــــــــل شــــــــــرائح غیــــــــــر متجان
ــــــــــــة بــــــــــــالموام ــــــــــــة و رتفــــــــــــع مقارن فــــــــــــة ومتجانســــــــــــة ٕان كــــــــــــان جمهورهــــــــــــا قلیــــــــــــل فهــــــــــــي معرو قع الداخلی
 منتقاة والسعر فیها مرتفع  .و 

ـــــــــوع الصـــــــــفحات  -ب ـــــــــف الســـــــــعر فـــــــــي الموقـــــــــع نفســـــــــه حســـــــــب ن الموضـــــــــع داخـــــــــل الموقـــــــــع : یختل
) فـــــــــــــي صـــــــــــــفحة ABC-Net Marketing.COMمـــــــــــــثًال إن الســـــــــــــعر فـــــــــــــي موقـــــــــــــع ( 

 المفتاحیة. االستقبال منخفض مقارنة مع سعر الفروع بالنسبة للكلمة
ــــــــــــك  -ج  ــــــــــــإن األســــــــــــعار ترتفــــــــــــع . وهنال طبیعــــــــــــة الجمهــــــــــــور: كلمــــــــــــا كــــــــــــان الجمهــــــــــــور محــــــــــــددًا ف

رة الوكـــــــــــاالت مجموعـــــــــــة مـــــــــــن االعتبـــــــــــارات یجـــــــــــب مراعاتهـــــــــــا فـــــــــــي طریقـــــــــــة التســـــــــــعیر هـــــــــــذه كقـــــــــــد
ـــــــــــى إصـــــــــــابة هـــــــــــدفها ، و  ـــــــــــاعل ـــــــــــار األی ـــــــــــت األســـــــــــبوعیة  و اختی ـــــــــــةم ، والمواقی عـــــــــــدد عـــــــــــرض  مراقب

 .بدرجة التواتر  فیعرّ أو ما  الرسالة من قبل الحاسوب
 اإلعالنیـــــــــــة    ویتلقـــــــــــى المعلـــــــــــن ضـــــــــــمان كـــــــــــافي لعـــــــــــرض كـــــــــــل الصـــــــــــفحات حتـــــــــــى نهایـــــــــــة حملتـــــــــــه 

ـــــــــــاق فمـــــــــــثالً  ـــــــــــي االتف ـــــــــــائع ســـــــــــعر(  إذا :المبرمـــــــــــة ف ـــــــــــة خـــــــــــالل  ٤٠٠٠٠حـــــــــــدد الب ) صـــــــــــفحة مرئی
صــــــــــــفحة ألــــــــــــف كــــــــــــل ) ل.س ل ٣٥٠بموضــــــــــــع معــــــــــــین فــــــــــــي موقعــــــــــــه بقیمــــــــــــة (  حــــــــــــداو  أســــــــــــبوع 
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ــــــــــــإن  ١٥لمــــــــــــدة ( عــــــــــــالن وكــــــــــــان اإل ــــــــــــوم ف ــــــــــــي هــــــــــــذا الشــــــــــــأن ســــــــــــتكون ) ی قیمــــــــــــة االســــــــــــتثمار ف
 :التالیة   ذلك بإجراء العملیة الحسابیة ) ل.س و  ٢٨٠٠(
)١٤٠٠٠=١٠٠٠)÷٤٠٠٠٠×٣٥٠ 

 ل.س . ٢٨٠٠٠(أسبوعین )=٢×١٤٠٠٠
 ٣٥٠×٢×٤٠أي  ٨٠٠٠٠و تكون عدد الصفحات 

ــــــــراً  و فــــــــي آخــــــــر ــــــــن تقری ــــــــى المعل ــــــــة یتلق ــــــــىدد الفیوضــــــــح العــــــــ الحمل ــــــــة خــــــــالل  عل للصــــــــفحات المرئی
 :التالیة   ذلك وفق االحتماالت ) یوم ، و  ١٥( 
فعلـــــــــــى  علیـــــــــــههـــــــــــو مـــــــــــا كـــــــــــان متفـــــــــــق ) صـــــــــــفحة مرئیـــــــــــة و  ٨٠٠٠٠حالـــــــــــة عـــــــــــرض ( فـــــــــــي  -١

ـــــــــــــــن أداء مـــــــــــــــا  ـــــــــــــــه المعل ـــــــــــــــي ( علی ـــــــــــــــة ف ) ل.س باإلضـــــــــــــــافة  ٢٨٠٠٠مـــــــــــــــن مســـــــــــــــتحقات المتمثل
 ) سعر القیمة المضافة.TVAإلى(

ــــــــــــة عــــــــــــرض لعــــــــــــدد صــــــــــــفحات مرئیــــــــــــة أ -٢ ــــــــــــیكن  علیــــــــــــه قــــــــــــل ممــــــــــــا هــــــــــــو متفــــــــــــق فــــــــــــي حال ول
ـــــــــة ٧٥٠٠٠(:مـــــــــثالً  ـــــــــة بتمدیـــــــــد الحمل ـــــــــوم الوكال ـــــــــة)  تق ـــــــــق هـــــــــدفها و  اإلعالنی ـــــــــة تحقی ـــــــــى غای إل

كانـــــــــــــت مرتبطـــــــــــــة بتـــــــــــــرویج  إذاســـــــــــــیما  م التحدیـــــــــــــد الزمنـــــــــــــي المســـــــــــــبق للعملیـــــــــــــةمـــــــــــــا تـــــــــــــ  إذا
ــــــــــغ  مناســــــــــب ــــــــــى مبل ــــــــــن الحصــــــــــول عل ــــــــــیمكن للمعل ــــــــــى مــــــــــن  مــــــــــاليف ــــــــــل عــــــــــن مــــــــــا تبق بالمقاب

 الصفحات .
) ٨٠٠٠٠المســــــــــــــــطر وهــــــــــــــــو عــــــــــــــــرض ( رأت الوكالــــــــــــــــة أن الهــــــــــــــــدف  إذافـــــــــــــــي حالــــــــــــــــة مــــــــــــــــا  -٣

 عـــــــــــالن ) یـــــــــــوم تخفـــــــــــض مـــــــــــن درجـــــــــــة ظهـــــــــــور اإل ١٥صـــــــــــفحة ســـــــــــیتم قبـــــــــــل الخمســـــــــــة عشـــــــــــر ( 
 للسماح من تحقیق الغایة في أكمل صورة و بانضباط تام .

ـــــــــادراً  ـــــــــرًا بـــــــــین الهـــــــــدف المســـــــــطر و مـــــــــا یظهـــــــــر اخـــــــــت ون ـــــــــة بفضـــــــــل الًال كبی ات یـــــــــلآالنتیجـــــــــة النهائی
یتحـــــــــدد الســـــــــعر بمـــــــــدى اإلقبـــــــــال علـــــــــى الموقـــــــــع أمـــــــــا فـــــــــي الرعایـــــــــة  .قیـــــــــاس الجمهـــــــــور المتطـــــــــورة 

 أكبـــــــــر كلمـــــــــا كــــــــان ســـــــــعر األلــــــــف  وتــــــــأهیالً  ونوعیــــــــة الزبــــــــائن فكلمـــــــــا كــــــــان هـــــــــؤالء أكثــــــــر تجانســـــــــاً 
) دوالر أللــــــــــــف  ٥٠) إلــــــــــــى( ١٠ویتــــــــــــراوح الســــــــــــعر بالوالیــــــــــــات المتحــــــــــــدة األمریكیــــــــــــة مــــــــــــا بــــــــــــین ( 

ــــــــــوع مــــــــــن اإل ــــــــــاب قاعــــــــــدة عامــــــــــة لتســــــــــعیر هــــــــــذا الن ــــــــــة . و فــــــــــي غی  یمكــــــــــنعــــــــــالن صــــــــــفحة مرئی
 .تباع ما یقوم به المنافسونا
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 مساحة لتصمیماتإعالن )  ٣٩-١٢الشكل (

ـــــــــــر: -٢ ـــــــــــالثمن للنق ـــــــــــع المســـــــــــاحة ب تطـــــــــــورت هـــــــــــذه الطریقـــــــــــة فـــــــــــي الوالیـــــــــــات المتحـــــــــــدة  بی
ــــــــــار أن اإل ــــــــــین باعتب ــــــــــر للمعلن ــــــــــة تحــــــــــت الضــــــــــغط الكبی ــــــــــيعــــــــــالن األمریكی ــــــــــى  اإللكترون ــــــــــرب إل أق

یكــــــــــون الــــــــــثمن مقابــــــــــل عــــــــــدد  آخــــــــــر فاقترحــــــــــت أن اتصــــــــــاليالتســــــــــویق المباشــــــــــر مــــــــــن أي شــــــــــكل 
ســـــــــــار  إذاالمعلـــــــــــن لـــــــــــن یـــــــــــدفع إال  بالتـــــــــــاليو ، النقـــــــــــرات المحققـــــــــــة أو عـــــــــــدد اتصـــــــــــاالت العمـــــــــــالء 

ـــــــــر المباشـــــــــر وظهـــــــــور صـــــــــعـــــــــالن اإل ـــــــــرام فیـــــــــتم النق ـــــــــى مـــــــــا ی ـــــــــذلفحة اإلعـــــــــالن. و عل ك فالســـــــــعر ب
ــــــــــر المباشــــــــــر  ــــــــــرد العمیــــــــــلیمــــــــــن خــــــــــالل النق ــــــــــدفع إال عنــــــــــدما ی ــــــــــن عــــــــــدم ال وهــــــــــي  ،ضــــــــــمن للمعل

ــــــــــة ال ــــــــــت الك طریق ــــــــــر ق ــــــــــر مــــــــــن الشــــــــــعبیة. أي كلمــــــــــا نق ــــــــــى  أحــــــــــدثی ــــــــــر العمــــــــــالء عل یســــــــــدد  البن
ـــــــة یعلالمعلـــــــن قیمـــــــة معینـــــــة متفـــــــق  ـــــــة الحمل هـــــــا مســـــــبقًا مـــــــع التزامـــــــه بـــــــدفع ثمـــــــن كـــــــل النقـــــــرات طیل

ــــــــــــة ــــــــــــام   ٕاذاو  اإلعالنی ــــــــــــر ق ــــــــــــالعمالء لتعــــــــــــد فــــــــــــي شــــــــــــكل  البن بتســــــــــــجیل المعلومــــــــــــات الخاصــــــــــــة ب
ـــــــــــقاعـــــــــــدة بیانـــــــــــات یقـــــــــــوم المعلـــــــــــن بـــــــــــدفع مقابـــــــــــل عـــــــــــدد األشـــــــــــخاص ا ذین قبلـــــــــــوا بتقـــــــــــدیم هـــــــــــذه ل

 بهذه الطریقة إلى الجمهور المستهدف مباشرة .عالن بذلك یتوجه اإلالبیانات و 

 
 عجابلمحبي اإلإعالن صورة ) ٤٠-١٢الشكل (

یمكـــــــــــن أن % ) و ٢% ) و ( ١حـــــــــــد مـــــــــــا بـــــــــــین ( ایتـــــــــــراوح معـــــــــــدل النقـــــــــــر المتوســـــــــــط للعمیـــــــــــل الو  
و عـــــــــدد النقـــــــــرات المســــــــــجلة %) ومعـــــــــدل النقـــــــــر هـــــــــ٢٠أحســـــــــن قـــــــــد تصـــــــــل إلـــــــــى (  یأخـــــــــذ نســـــــــباً 

ــــــــــــل الصــــــــــــفحة  ــــــــــــاموا بتحمی ــــــــــــذین ق ــــــــــــاط مــــــــــــع عــــــــــــدد العمــــــــــــالء ال ــــــــــــي باالرتب ــــــــــــى شــــــــــــریط إعالن عل
 .عالن المتضمنة لإل
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 واالنتقادات الموجهة لهذه الطریقة هي :
ة یــــــــــــعلال یعنـــــــــــي النقـــــــــــر بالضــــــــــــرورة زیـــــــــــارة ف -١

 وتحول الزائر لعمیل حقیقي .
انقطـــــــــــــــــاع تحمیـــــــــــــــــل الصـــــــــــــــــفحة المطلوبـــــــــــــــــة  -٢

اإلرادي عــــــــــــن الطلـــــــــــــب فـــــــــــــور  بســــــــــــبب التراجـــــــــــــع
بســـــــــــبب أي مباشـــــــــــرة أو بـــــــــــطء تحمیلهـــــــــــا و  النقــــــــــر

 مشكل في الحاسب المزود .
كمـــــــــــا أن مبـــــــــــدأ عـــــــــــدم الســـــــــــداد مـــــــــــن قبـــــــــــل  - ٣

ن العمیــــــــل  لــــــــم المعلــــــــن  إال بعــــــــد تلقــــــــي الــــــــرد مــــــــ
تحقیــــــــــــق  ٕان لــــــــــــم یــــــــــــتمیـــــــــــرق للناشــــــــــــرین حتــــــــــــى و 

ولین عــــــــــــن ؤ نتــــــــــــائج إیجابیــــــــــــة فهــــــــــــم غیــــــــــــر مســــــــــــ
فــــــــــــــــإن كانـــــــــــــــــت الحملـــــــــــــــــة عـــــــــــــــــالن محتــــــــــــــــوى اإل

ردیئــــــــــــــــة ال یمكــــــــــــــــن بحــــــــــــــــال مــــــــــــــــن  عالنیــــــــــــــــةاإل
األحـــــــــــــــــــــــوال أن تحقـــــــــــــــــــــــق نجاحهـــــــــــــــــــــــًا و لــــــــــــــــــــــــو 

  باستخدامها ألفضل دعامة. 
إعـــــــــــــــــــــــــالن ) صـــــــــــــــــــــــــورة ٤١-١٢الشـــــــــــــــــــــــــكل ( 

 الردیئةعالنات لإل
 
 : اإلعالنیةطرق أخرى في بیع المساحة  - ٣
) www.nmg.lu/NMO/ARTICLE .hs( 
ــــــــالثمن لملیــــــــون بیكســــــــل: -أ عــــــــالن فقــــــــًا لمســــــــاحة اإلطریقــــــــة تعتمــــــــد التســــــــعیر و  هــــــــي البیــــــــع ب

 بالبیكسل. مقاسةعلى الشاشة و ال
ن ظهـــــــــور الرســـــــــالة إالمعروضـــــــــة علـــــــــى الصـــــــــفحة :  اإلعالنیـــــــــةوفـــــــــق لعـــــــــدد المـــــــــواد  –ب 

ـــــــــة ـــــــــن أفضـــــــــل  اإلعالنی ـــــــــر إیجـــــــــابي و فعـــــــــال علـــــــــى المعل ـــــــــة لـــــــــه أث ـــــــــى صـــــــــفحة معین بمفردهـــــــــا عل
ممـــــــــــا اســـــــــــتدعى األمـــــــــــر بـــــــــــروز وحـــــــــــدة قیـــــــــــاس  عالنـــــــــــاتمـــــــــــن إغراقهـــــــــــا وســـــــــــط العدیـــــــــــد مـــــــــــن اإل

 تسمى: 
ـــــــــــى الصـــــــــــفحة) وهـــــــــــي عـــــــــــدد المســـــــــــاحات اإلعالنیـــــــــــة (عـــــــــــدد المـــــــــــواد  ـــــــــــة    المعروضـــــــــــة عل  اإلعالنی

 ..المتاجر بها من خالل نفس الموقع
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 رونيإلكتتسویق  عالنإ)  ٤۲-۱۲الشكل (

 اإللكتروني  عالن تقنیات اإل: رابعاً 
 تفحـــــــــص مـــــــــدىفـــــــــي صـــــــــفحات معـــــــــدودة  بقصـــــــــد التجربـــــــــة و هم إعالنـــــــــاتیقـــــــــوم المعلنـــــــــون بعـــــــــرض 
ســــــــــواء كــــــــــان بــــــــــانیرًا أو فاصــــــــــًال أو رعایــــــــــة الختیــــــــــار األنســــــــــب عــــــــــالن إقبــــــــــال العمــــــــــالء علــــــــــى اإل

التغییــــــــــر فــــــــــي هــــــــــذه العملیــــــــــة وفــــــــــق و یمكــــــــــن التعــــــــــدیل و فــــــــــي الموضــــــــــع األنســــــــــب مــــــــــن الموقــــــــــع 
نتــــــــــائج العــــــــــرض األولیــــــــــة. و یلجــــــــــأ المعلنــــــــــون عــــــــــادة إلــــــــــى اختیــــــــــار ســــــــــتة مواقــــــــــع علــــــــــى األقــــــــــل 

اإللكترونــــــــــــي فــــــــــــي إطــــــــــــار حملــــــــــــة متكاملــــــــــــة ن عــــــــــــالو یتطلــــــــــــب اإل اإلعالنیــــــــــــةألجــــــــــــل حملــــــــــــتهم 
-François – Xavier HUSSHERR p :48: www.abc"):التالیـــــــة تبـــــــاع الخطـــــــوات ا

Netmarketing .com) 

: قبـــــــــل القیـــــــــام بـــــــــأي نشـــــــــاط إعالنـــــــــي یجـــــــــب علـــــــــى اإلعالنیـــــــــةتحدیـــــــــد أهـــــــــداف الحملـــــــــة  -أوالً 
ـــــــــى ـــــــــة لوضـــــــــع خطـــــــــة مالئمـــــــــة ممـــــــــا یســـــــــاعد فیمـــــــــا بعـــــــــد عل ـــــــــه بدق ـــــــــد أهداف ـــــــــن تحدی اتخـــــــــاذ  المعل

ــــــــــي مجــــــــــال تصــــــــــمیم اإل ــــــــــرارات المناســــــــــبة ف ــــــــــة عــــــــــالن الق ــــــــــار موضــــــــــعه وتخصــــــــــیص المیزانی واختی
 معرفة جمهوره ویتم ذلك بمساعدة وكالة استشاریة أو من قبل المعلن.المناسبة و 

 
 اإلعالنیة    أھداف الحملة )  ٤۳-۱۲الشكل (

 
 :داف األه إلى تحقیق جملة مناإلعالنیة یسعى المعلن من خالل الحملة 
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یتعلــــــــــق هــــــــــذا بشــــــــــهرة العالمــــــــــة أو بتصــــــــــورها أو شــــــــــهرة العالمــــــــــة وصــــــــــورتها الذهنیــــــــــة:  -١
ــــــــــــــــةتصــــــــــــــــور الرســــــــــــــــالة   اإلعالنیــــــــــــــــة    وهــــــــــــــــي أهــــــــــــــــداف قدیمــــــــــــــــة صــــــــــــــــاحبت الوســــــــــــــــائل  اإلعالنی

دراجهـــــــــا ضـــــــــمن مصـــــــــطلح شـــــــــامل یـــــــــدعى بنـــــــــاء اة لتعـــــــــود بقـــــــــوة مـــــــــع اإلنترنـــــــــت ویمكـــــــــن التقلیدیـــــــــ
 العالمة.

 یعــــــــــّرفأو مــــــــــا  التــــــــــذكر واالهتمــــــــــام لــــــــــدى العمیــــــــــلبعــــــــــض الدراســــــــــات بقیــــــــــاس مــــــــــدى واهتمــــــــــت  
 ات هي:مستوىواستطاعت أن توظف ثالث  اإلعالنیةفعالیة بقیاس ال

 .عالن اإلق بفكرة التذكر الخاص بالعالمة و المستوى المعرفي المتعل -أ
علـــــــــــى صـــــــــــورة المنـــــــــــتج لـــــــــــدى عـــــــــــالن المســـــــــــتوى العـــــــــــاطفي الهـــــــــــادف إلـــــــــــى تحدیـــــــــــد أثـــــــــــر اإل -ب

 العالمة .     أي مدى تغیر صورة العمیل
 على البیع. عالن المستوى السلوكي الخاص بأثر اإل -ج 

 
 بوتو یلاعلى  عالنإ) ٤٤-۱۲الشكل (

 
نـــــــــــت بتجمیـــــــــــع معلومـــــــــــات عـــــــــــن مســـــــــــتخدمیه یســـــــــــمح اإلنتر تأســـــــــــیس قاعـــــــــــدة بیانـــــــــــات :  - ٢
تكمــــــــــن أهمیــــــــــة الشــــــــــركات االقتصــــــــــادیة و تنظیمهــــــــــا فــــــــــي إطــــــــــار قاعــــــــــدة بیانــــــــــات تســــــــــتفید منهــــــــــا و 

ي تقـــــــــدیم منـــــــــتج حســـــــــب میـــــــــول وحاجـــــــــة العمیـــــــــل وطلباتـــــــــه وتشـــــــــكل قاعـــــــــدة هـــــــــذه المعلومـــــــــات فـــــــــ
المنتجــــــــــــین ارات المناســــــــــــبة مــــــــــــن قبــــــــــــل المعلنــــــــــــین و التخــــــــــــاذ القــــــــــــر  البیانــــــــــــات منطلقــــــــــــًا اســــــــــــتراتیجیاً 

ــــــــــــق  ــــــــــــب وف ــــــــــــات لتشــــــــــــخیص صــــــــــــفحات الوی والعمــــــــــــالء بصــــــــــــفة عامــــــــــــة وتســــــــــــتخدم قواعــــــــــــد البیان
 نفسه. عالن تفضیالت العمالء و باألخص تشخیص اإل
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 في التسویق تستخدمللمواقع التي  عالنإصورة )  ٤٥-١٢الشكل (

 و یمكن جمع معلومات عن العمالء وفق حاالت مختلفة :
ــــــــر -أ ــــــــرك أث ــــــــب یت ــــــــل صــــــــفحة وی ــــــــل بتحمی ــــــــوم العمی ــــــــد اإلبحــــــــار: فكــــــــل مــــــــرة یق ــــــــى  عن مــــــــروره عل

ــــــــــع  و  ــــــــــة مراكــــــــــز اهتمامجهــــــــــاز حاســــــــــوب الموق ــــــــــه إن مــــــــــن خــــــــــالل هــــــــــذا المــــــــــرور یمكــــــــــن معرف ات
أو ثقافیـــــــــة كمـــــــــا یمكـــــــــن قیـــــــــاس كثافـــــــــة اهتماماتـــــــــه بحســـــــــاب زمـــــــــن  صـــــــــادیةكانـــــــــت سیاســـــــــیة أو اقت

أو عــــــــــدة مواقــــــــــع   حــــــــــدابقائــــــــــه فــــــــــي صــــــــــفحة الویــــــــــب ثــــــــــم تجمــــــــــع هــــــــــذه المعطیــــــــــات مــــــــــن موقــــــــــع و 
 لوغارتمیة  دقیقة. تباع تقنیات حسابیةاذلك بو 

عنـــــــــد التســـــــــجیل ألجـــــــــل خدمـــــــــة : فعنـــــــــد الرغبـــــــــة فـــــــــي الحصـــــــــول علـــــــــى خدمـــــــــة یطلـــــــــب مـــــــــن  -ب
 -الســــــــــن  –الجــــــــــنس  –ب عــــــــــن بعــــــــــض البیانــــــــــات مثــــــــــل : االســــــــــم العمیــــــــــل مــــــــــأل اســــــــــتمارات ویــــــــــ

 .رقم بطاقات االئتمانالعناوین الشخصیة و و حتى أحیانا 
هـــــــــــي طریقـــــــــــة تثـــــــــــري معلومـــــــــــات والتقلیدیـــــــــــة و  اإللكترونیـــــــــــةبـــــــــــالجمع بـــــــــــین قواعـــــــــــد البیانـــــــــــات  -ج

 الجهات المعنیة باالعتماد على جمع معطیات بطرق تقلیدیة و حدیثة .
ــــــــــراء المعلومــــــــــات باالســــــــــتنتاج مــــــــــن خــــــــــال -د ــــــــــوفرة  إذ أن ث ــــــــــات المت ــــــــــل المعطی ــــــــــم ال تحلی ــــــــــي ت لت

تحســــــــــین التفاصــــــــــیل  مــــــــــن أجــــــــــلبطــــــــــرق إحصــــــــــائیة  جمعهــــــــــا تمــــــــــنح المجــــــــــال إلعــــــــــادة معالجتهــــــــــا
 ها بأكثر دقة .یعلالحصول و 

(اربحــــــــــــوا ســــــــــــیارة )  :مســــــــــــابقات علــــــــــــى نحــــــــــــون خــــــــــــالل المســــــــــــابقات وتنظــــــــــــیم ألعــــــــــــاب و مــــــــــــ -ه
بهــــــــــــذه الطریقــــــــــــة یفصــــــــــــح لألشــــــــــــخاص و  كترونیــــــــــــةاإلللجمــــــــــــع األســــــــــــماء والعنــــــــــــاوین الشخصــــــــــــیة و 

 المشاركون عن هویاتهم الحقیقیة  لالتصال بهم في حال فوزهم .

 
 عماللتسویق األإعالن )  ٤٦-۱۲الشكل (
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وســــــــــیلة لخــــــــــروج  اإللكترونــــــــــيعــــــــــالن اإل ُیعــــــــــدّ هــــــــــدف خلــــــــــق حركــــــــــة علــــــــــى الموقــــــــــع:  - ٣ 
للتعریـــــــــــف ن عالالموقـــــــــــع مـــــــــــن المجهـــــــــــول النـــــــــــاتج عـــــــــــن اتســـــــــــاع الویـــــــــــب بحیـــــــــــث یســـــــــــتعان بـــــــــــاإل

 تحقیق المكانة له بین الزخم الكبیر على الشبكة بطرق عدة :بالمواقع و 
ـــــــــــي : یســـــــــــتخدم  - أ ـــــــــــة الشـــــــــــریط اإلعالن ـــــــــــرطریق ـــــــــــى موقـــــــــــع المعلـــــــــــن إذ أن  البن للوصـــــــــــول إل

ـــــــــــى  البنـــــــــــردور  ـــــــــــال إل ـــــــــــى الســـــــــــماح باالنتق ـــــــــــه عل ـــــــــــى قدرت ـــــــــــف بـــــــــــالمنتج إل یتعـــــــــــدى التعری
 موقع المعلن. 

) : إذ یمكـــــــــــــن للعمیـــــــــــــل أن یـــــــــــــدرك  URLطریقـــــــــــــة الوصـــــــــــــل المباشـــــــــــــر عـــــــــــــن طریـــــــــــــق (  - ب
 بعنوان الموقع. ةو یلتحق مباشر عالن وجود الماركة عن طریق اإل

طریقـــــــــة الـــــــــزر الـــــــــدائم : یـــــــــتم بمحاولـــــــــة المعلنـــــــــین التواجـــــــــد بصـــــــــفة دائمـــــــــة فـــــــــي المواقـــــــــع ذات  -ج
ٕان كانـــــــــــت طلبـــــــــــاتهم مجـــــــــــرد حویـــــــــــل العمـــــــــــالء لمواقـــــــــــع البیـــــــــــع حتـــــــــــى و اإلقبـــــــــــال الكبیـــــــــــر ألجـــــــــــل ت

 بحث .
ــــــــــة ال -د ــــــــــه وســــــــــیط اإللكترونــــــــــيبریــــــــــد طریق ــــــــــي مهــــــــــم شــــــــــرط أن ال یكــــــــــو  اتصــــــــــالي: كون ن وٕاعالن

ویمكن عروضــــــــــــًا هادفــــــــــــة.تحمــــــــــــل الجدیــــــــــــد المفیــــــــــــد أو دخیــــــــــــل وأن تكــــــــــــون الرســــــــــــالة مشخصــــــــــــة و 
 الرادیو.ا بالملصقات والصحف والتلفزیون و التعریف بالموقع أیض

 
 اإللكتروني  للبرید إعالن ) صورة ٤۷-۱۲الشكل ( 

ــــــــــدف البیــــــــــع:  - ٤ ــــــــــت و قضــــــــــائهم لمــــــــــدة أطــــــــــول علــــــــــى مــــــــــع ه ــــــــــد عــــــــــدد عمــــــــــالء اإلنترن تزای
 الشـــــــــــركات  مواقعهـــــــــــا وتوجـــــــــــه المعـــــــــــامالت عبرهـــــــــــا أصـــــــــــبح هـــــــــــدف البیـــــــــــع مـــــــــــن بـــــــــــین أولویـــــــــــات 

ــــــــــبســــــــــالیب خاصــــــــــة مــــــــــع تجــــــــــاوب العمــــــــــالء مــــــــــع األ ــــــــــل العــــــــــرض والطل ــــــــــة مث واســــــــــتعمال  الحدیث
 بطاقات االئتمان .النقود االفتراضیة و 
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۳۷۳ 
 

 
 لهاتفعبر ا عالنإ) صورة ٤۸-۱۲الشكل ( 

 :اإللكترونيعالن اإل إعداد -ثانیًا 
 

وســــــــــــریع التغیــــــــــــر ممــــــــــــا یســــــــــــتوجب  واســــــــــــع جــــــــــــداً  اإللكترونیــــــــــــة اإلعالنیــــــــــــةإن مجــــــــــــال المنافســــــــــــة 
بشـــــــــتى الطـــــــــرق فاإلقبـــــــــال علـــــــــى هـــــــــذا عـــــــــالن جلـــــــــب اهتمـــــــــام العمیـــــــــل و إقناعـــــــــه بـــــــــالنقر علـــــــــى اإل

ب أســــــــــــالیأو ذاك ال یــــــــــــأتي بصــــــــــــورة عشــــــــــــوائیة بــــــــــــل تزیــــــــــــد درجتــــــــــــه و تــــــــــــنقص وفــــــــــــق عــــــــــــالن اإل
محمـــــــــــــــد والتـــــــــــــــي تتطلـــــــــــــــب ( اإلعالنیـــــــــــــــةأو للمواقـــــــــــــــع عـــــــــــــــالن التصـــــــــــــــمیم المعتمـــــــــــــــدة  ســـــــــــــــواء لإل

 ).٤٠، ص  ٢٠٠٨الصیرفي

 
 

 ونسب استخدامها اإلعالنیةللمواقع إعالن ) صورة  ٤۹-۱۲الشكل (
الموقــــــــــــع هــــــــــــو مجموعــــــــــــة ملفــــــــــــات مرتبطــــــــــــة ببعضــــــــــــها : اإلعالنیــــــــــــةتصــــــــــــمیم المواقــــــــــــع  -١ 

ائـــــــــم باإلنترنـــــــــت تســـــــــمى خـــــــــادم الویـــــــــب وهـــــــــذه مـــــــــرتبط بشـــــــــكل دو الـــــــــبعض مخزنـــــــــة علـــــــــى حاســـــــــب 
الموقـــــــــــع  ضالملفــــــــــات إمــــــــــا صـــــــــــفحات أو بــــــــــرامج أو صـــــــــــور أو ملفــــــــــات صــــــــــوتیة وعنـــــــــــد اســــــــــتعرا

أول صــــــــــفحة تــــــــــرى تســــــــــمى صــــــــــفحة البدایــــــــــة وغالبــــــــــًا تحتــــــــــوي علــــــــــى ارتباطــــــــــات ببقیــــــــــة الملفــــــــــات 
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۳۷٤ 
 

ــــــــــى مواقــــــــــع أو ملفــــــــــات فــــــــــي مواقــــــــــع أخــــــــــرى ، یــــــــــتم خلقهــــــــــا وصــــــــــیانتها مــــــــــن قبــــــــــ ل الموجــــــــــودة عل
موقـــــــــــــع تجـــــــــــــاري وفـــــــــــــق  المتبعـــــــــــــة ألي االتصـــــــــــــالیةســـــــــــــتراتیجیة أفـــــــــــــراد. وتنبـــــــــــــع االمنظمـــــــــــــات أو 

 جمهوره ونوع المواقع المختار.طبیعة منتجاته و 
 :یب بأربعة أجیال وبخصائص متباینةمرت مواقع الو : اإلعالنیةأنواع المواقع  -أ 

تنشـــــــــــــر مــــــــــــن خاللهـــــــــــــا  إعالنیــــــــــــة المرحلــــــــــــة األولـــــــــــــى : اســــــــــــتخدمت الشـــــــــــــركات مواقعهــــــــــــا كـــــــــــــأداة
 نشاطاتها بطریقة إلكترونیة .اتها الدعائیة عن منتجاتها و كتیب

 
ـــــــــــــات ـــــــــــــات الشـــــــــــــركة بالمســـــــــــــتثمرین والبیان ـــــــــــــة : یعكـــــــــــــس الموقـــــــــــــع عالق ـــــــــــــة الثانی الصـــــــــــــادرة  المرحل

ـــــــــــــف نشـــــــــــــاطاتها  ـــــــــــــع هـــــــــــــعنهـــــــــــــا و مختل ـــــــــــــر الرســـــــــــــومات و تتمیـــــــــــــز مواق ـــــــــــــرة و كب ذا الجیـــــــــــــل بكث
 الصور مما یصعب تصفحها بسبب بطء تحمیل الصور.و 
 

ـــــــــة الثال ثـــــــــة : ركـــــــــزت المواقـــــــــع فـــــــــي هـــــــــذه المرحلـــــــــة علـــــــــى االهتمـــــــــام بالمبـــــــــادالت التجاریـــــــــة المرحل
)B to B مــــع بعضــــها و( الشــــركات) بــــینB to Cــــى  ) بینهــــا وبــــین العمیــــل وركــــزت عل

 االهتمام باحتیاجات العمالء.بساطة الصور وسرعة التنزیل وسهولة التصفح و 
 

ه الجیـــــــــل الثالـــــــــث شـــــــــكلیًا وتتمیـــــــــز هـــــــــذه المواقـــــــــع جیـــــــــل المســـــــــتقبل وتشـــــــــب عـــــــــدّ تُ المرحلـــــــــة الرابعـــــــــة: 
عنـــــــــه بحركیـــــــــة ودینامیكیـــــــــة التصـــــــــمیم وارتباطـــــــــه بعملیـــــــــات الشـــــــــركة. ورغـــــــــم ذلـــــــــك تبقـــــــــى المواقـــــــــع 

ــــــــــــى معلومــــــــــــات واضــــــــــــحة یســــــــــــهل الوصــــــــــــول  ــــــــــــوي عل ــــــــــــي تحت ــــــــــــع إلیهــــــــــــاالبســــــــــــیطة الت أكثر المواق
ــــــــــــــــة  جاذبیــــــــــــــــة بالنســــــــــــــــبة للعمــــــــــــــــالء مقارنــــــــــــــــًة بــــــــــــــــالمواقع المتخمــــــــــــــــة بالصــــــــــــــــور والرســــــــــــــــوم الجمیل

 لمكررة.المعلومات او 

 
 مستھدف بناء جمھورإعالن )  ٥۰-۱۲الشكل (
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حتـــــــــــى یحظـــــــــــى الموقـــــــــــع بإقبـــــــــــال المعلنـــــــــــین :  اإلعالنیـــــــــــةقواعـــــــــــد تصـــــــــــمیم المواقـــــــــــع  -ب  
 Xavier HUSSHERR et: (اآلتیـــــة وتحقیـــــق دخـــــل جیـــــد یجـــــب أن یتقیـــــد بالشـــــروط 

autres : OP. cit , pp : 31( 
 نسبة للمعلنین والعمالء .قیمة بال ویكون محتوى الموقع جذابًا وذ أن -١
الســـــــــماح للمعلنـــــــــین التوصـــــــــل إلـــــــــى جمهـــــــــور محـــــــــدد مـــــــــن خـــــــــالل التمیـــــــــز بـــــــــبعض الخـــــــــدمات  -٢

 ات فریدة ال توجد عند المنافسین .محتوى الخاصة أو 
ــــــــــى تــــــــــوفیر  -٣ ــــــــــى القــــــــــدرة عل ــــــــــة إل مــــــــــن قبــــــــــل المعلنــــــــــین لضــــــــــمان  اإلعالنیــــــــــةات متابعــــــــــة للحمل

 حسن سیرها والوقوف على نتائجها.
لموقـــــــــــع علـــــــــــى تجســـــــــــید صـــــــــــورة الشـــــــــــركة أو العالمـــــــــــة مـــــــــــن خـــــــــــالل صـــــــــــفحاتها فـــــــــــي قـــــــــــدرة ا -٤

 حضور قوي ویتم ذلك من خالل:
ــــــــــع و همالمكونــــــــــات ال أحــــــــــدوص القصــــــــــیرة كالنّصــــــــــاســــــــــتخدام  -أ ــــــــــي تصــــــــــمیم الموق تتجســــــــــد مــــــــــة ف

ــــــــــنّص هــــــــــذه الســــــــــهولة أفضــــــــــل كلمــــــــــا كــــــــــان  متسلســــــــــلة  فــــــــــي شــــــــــكل نقــــــــــاط محــــــــــددة و  معروضــــــــــاً ال
ـــــــــــــت  ـــــــــــــدون أخطـــــــــــــاء وبین ـــــــــــــراءة الدراســـــــــــــات  إحـــــــــــــدىوب ـــــــــــــاس ال یســـــــــــــتطیعون ق وص النّصـــــــــــــأن الن

ـــــــــب و یستحســـــــــن ا ـــــــــع شـــــــــبكة الوی ـــــــــي أي مـــــــــن مواق ـــــــــة المدرجـــــــــة ف ســـــــــتخدام أفعـــــــــال الحركـــــــــة  الطویل
 الحیویة  . من الحركة و  التي تضفي على الموقع نوعاً  اشترِ  مثل : ابحث أو

 خاصـــــــــــًة الكبیـــــــــــرة منهـــــــــــا ألن تنزیلهــــــــــــا عـــــــــــدم اإلســـــــــــراف فـــــــــــي اســـــــــــتخدام الصــــــــــــور والرســـــــــــوم -ب
ــــــــــر  ،أطــــــــــول وقتــــــــــاً  سیســــــــــتغرق ــــــــــي أیــــــــــة صــــــــــفحة یشــــــــــتت تفكی كمــــــــــا أن اإلكثــــــــــار مــــــــــن الصــــــــــور ف

 العمیل.
ــــــــــداع  -ج  مراعــــــــــاة بســــــــــاطة تصــــــــــمیم الصــــــــــفحة الرئیســــــــــة لتحقیــــــــــق ســــــــــهولة التعامــــــــــل معهــــــــــا واإلب

فالصـــــــــــفحة التـــــــــــي تمیـــــــــــز فـــــــــــي إبـــــــــــراز العالمـــــــــــة التجاریـــــــــــة ي والتشـــــــــــكیلي والالنّصـــــــــــفـــــــــــي الجانـــــــــــب 
ـــــــــ ـــــــــر مـــــــــن عشـــــــــرین ثانیـــــــــة أو الت ـــــــــر أكثـــــــــر مـــــــــن یســـــــــتغرق تنزیلهـــــــــا أكث ـــــــــى النق ـــــــــل إل ي تـــــــــدفع العمی

ــــــــــى المعلومــــــــــ ــــــــــرات للوصــــــــــول إل ــــــــــالث نق ــــــــــل و ث ــــــــــل بالمل ــــــــــة تصــــــــــیب العمی ــــــــــف عــــــــــن ة المطلوب التوق
 تصفح الموقع.

وعـــــــــدد عـــــــــالن ) وتتضـــــــــمن معلومـــــــــات عـــــــــن ســـــــــعر اإلRate Cardإصـــــــــدار بطاقـــــــــة ( -د
 اإللكترونــــــــــــي  عمــــــــــــالء الموقــــــــــــع ومــــــــــــدة الزیــــــــــــارة باإلضــــــــــــافة لعــــــــــــرض عنــــــــــــوان الشــــــــــــركة الــــــــــــواقعي و 

أكبر قـــــــــــدر وبـــــــــــ الرئیســـــــــــةمـــــــــــن األفضـــــــــــل أن تـــــــــــربط هـــــــــــذه البطاقـــــــــــة بالصـــــــــــفحة الهـــــــــــاتف و  ورقـــــــــــم
 بكل الصفحات یكون أفضل.و  ممكن من صفحات الموقع

ـــــــــــك بتســـــــــــجیله ضـــــــــــمن فهـــــــــــارس البحـــــــــــث لیســـــــــــتطیع العمـــــــــــالء عـــــــــــالن اإل -ه عـــــــــــن الموقـــــــــــع و ذل
 بسهولة.إلیه و الوصول علیه التعرف 
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 عبر محركات البحثإعالن ) صورة  ٥۱-۱۲الشكل (

 :اإللكتروني  عالن تصمیم اإل -٢
النمـــــــــوذج اإلعالنـــــــــي األكثـــــــــر اســـــــــتعماًال فـــــــــیمكن  البنـــــــــر ُیعـــــــــدّ : عـــــــــالن شـــــــــروط تصـــــــــمیم اإل -أ

 Formes et coûts de la Net(عرضــــأهم الشــــروط الواجــــب توفرهــــا فــــي تصــــمیمه فیمــــا یلــــي :

pub: les bénéfices et critéres d'éfficacité " : www.Bigben .com. ( 

 هذا باستخدام عبارات مشوقة مثل :اهتمام العمیل و  جلب -١
یمكننــــــــــي أن أجعلــــــــــك تــــــــــوفر الكثیــــــــــر مــــــــــن المــــــــــال ! ســــــــــأخبرك كیــــــــــف ذلــــــــــك ! أو بطــــــــــرح ســــــــــؤال  

ـــــــــى اهـــــــــل تریـــــــــد هدیـــــــــة؟. إذ أن  یســـــــــتطیع أن یرفـــــــــع مـــــــــن  البنـــــــــر تبـــــــــاع أســـــــــلوب طـــــــــرح ســـــــــؤال عل
 % ) زیادة على المعدل. ١٦النقر المباشر ب ( 

ــــــــــــا مثــــــــــــل:ركــــــــــــة اســــــــــــتعمال أفعــــــــــــال الح -٢ ــــــــــــر هن تبــــــــــــین أن اســــــــــــتعمال هــــــــــــذه أو زوروا اآلن و  انق
 .البنر أن یكون موقعها على یمین %)  ویفضل ١٥األفعال یزید من الردود ب ( 

ظـــــــــــى الحـــــــــــث علـــــــــــى الســـــــــــرعة :باســـــــــــتخدام عبـــــــــــارات محفـــــــــــزة مثـــــــــــل :  فتـــــــــــرة محـــــــــــدودة أو یح -٣
 لیس اآلخرون.األوائل بالخدمة و 

ــــــــــــل األزرقاســــــــــــتخدا -٤ ــــــــــــوان الحیویــــــــــــة مث ــــــــــــوان تســــــــــــاهم واألخضــــــــــــر واألصــــــــــــفر و   م األل هــــــــــــي أل
 في رفع معدل االستجابة مقارنة باألسود األبیض واألحمر  . 

 GIF((Graphicاالعتماد على الحیویة لتسهیل تنزیل الصفحات باللجوء إلى ملفات ( -٥
Interchange Format) 

ـــــــــى ( ٣ا بـــــــــوزن ( بفضـــــــــله البنـــــــــر فـــــــــیمكن أن یظهـــــــــر  ـــــــــو أوكتـــــــــي٤) إل ـــــــــه ی ) كیل تمتـــــــــع ممـــــــــا یجعل
الصـــــــــــفحة ، كمـــــــــــا یحبـــــــــــذ االعتمـــــــــــاد عـــــــــــالن بســـــــــــرعة فـــــــــــي الظهـــــــــــور قبـــــــــــل أن یغـــــــــــادر طالـــــــــــب اإل

 .%)٧١(  عالنات اإلفعالیة ألنه یزید  (Flash)على تقنیة ال
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ـــــــــــى ا -٦ ـــــــــــرالعتمـــــــــــاد عل ـــــــــــة ذات الصـــــــــــوت و  البن الصـــــــــــورة  لمـــــــــــا لهـــــــــــذین العنصـــــــــــرین مـــــــــــن أهمی
ـــــــــأكثر مـــــــــن( فـــــــــي ر  %)  ٣٠ر مـــــــــن (حســـــــــین فهـــــــــم الرســـــــــالة بـــــــــأكثت%) و ٣٤فـــــــــع معـــــــــدل التـــــــــذكر ب

 ) مرات.٥تتضاعف إلى(  أكبرفعالیة یوفران و 
الجیــــــــــد ال یقــــــــــدم الكثیــــــــــر مــــــــــن المعلومــــــــــات حــــــــــول الموقــــــــــع أو الخدمــــــــــة  بــــــــــل یتــــــــــرك  البنــــــــــر  -٧

 هذا األمر للموقع نفسه.
یصــــــــــــبح عــــــــــــالن كــــــــــــل أســــــــــــبوعین ألن الدراســــــــــــات أظهــــــــــــرت أن اإلعــــــــــــالن یجــــــــــــب تجدیــــــــــــد اإل -٨

ـــــــــث یـــــــــنخفض  ـــــــــه عـــــــــدد مـــــــــرات النقـــــــــر المباشـــــــــر غیـــــــــر فعـــــــــال بعـــــــــد أســـــــــبوعین مـــــــــن نشـــــــــره حی علی
 بصورة ملحوظة.

 
 ابدأ باالختیارإعالن ) صورة  ٥۲-۱۲الشكل (

 :اإللكتروني  عالن استراتیجیات تصمیم اإل -ب
ـــــــــــــــــرى المختصـــــــــــــــــون أن التصـــــــــــــــــمیم الجیـــــــــــــــــد  ی

یجــــــــــــب أن یخضــــــــــــع الســــــــــــتراتیجیات عــــــــــــالن لإل
ـــــــــــة تخـــــــــــدم  ـــــــــــة و األهـــــــــــداف إبداعی هـــــــــــذا اإلعالنی

  :  التالي على النحو 
ن او إعـــــــــــــــــــــالن ) صـــــــــــــــــــــورة ٥٣-١٢(الشـــــــــــــــــــــكل 

 الین
ال  اإلعالنیــــــــــــة: إن العملیــــــــــــة االســــــــــــتراتیجیات الخاصــــــــــــة بهــــــــــــدف الصــــــــــــورة والشــــــــــــهرة -١

إلـــــــــى التعریـــــــــف بالماركـــــــــة أو  تهـــــــــدف فقـــــــــط إلـــــــــى تحقیـــــــــق التســـــــــویق المباشـــــــــر بـــــــــل تســـــــــعى أیضـــــــــاً 
المنـــــــــــتج و یلجـــــــــــأ بعـــــــــــض المعلنـــــــــــین إلـــــــــــى هـــــــــــذا األســـــــــــلوب باالعتمـــــــــــاد علـــــــــــى بعـــــــــــض المبـــــــــــادئ 

 :األساسیة  
 دم االرتكاز على العناصر الترویجیة .ع -أ

ـــــــــــــتالحم التشـــــــــــــكیلي و  -ب  التصـــــــــــــویري مـــــــــــــع المعـــــــــــــروض بالصـــــــــــــحف أو الملصـــــــــــــقاتضـــــــــــــرورة ال
 كانت تعتمد على أكثر من وسیلة . إذاخالل نفس الحملة 
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) وتســـــــــــــــــــتعمل التصـــــــــــــــــــامیم LOGOالحضـــــــــــــــــــور الـــــــــــــــــــدائم لرمـــــــــــــــــــز العالمـــــــــــــــــــة أو المنـــــــــــــــــــتج ( -ج
 ت ذات الصورة القویة.ستراتیجیة  للعالماوفق هذه اال اإلعالنیة

 

 
 اإللكترونیةللعالمات التجاریة إعالن ) صورة  ٥٤-۱۲الشكل (

 
ـــــــــــع-٢  اإللكترونیـــــــــــة اإلعالنیـــــــــــة: تشـــــــــــبه التصـــــــــــامیم  االســـــــــــتراتیجیات الخاصـــــــــــة بهـــــــــــدف البی

ة مثــــــــــل : وتســــــــــتغل بعــــــــــض الركــــــــــائز المعتــــــــــاد، المعتمــــــــــدة فــــــــــي نقــــــــــاط البیــــــــــع عالنــــــــــات اإلوهــــــــــي 
 رسالة إما بمنتج أو بعرض شامل.تتعلق الالسعر السرعة أو الحدث و 

 
ـــــــع -٣ ـــــــى الموق ـــــــة عل ـــــــق حرك ـــــــر  االســـــــتراتیجیات الخاصـــــــة بهـــــــدف خل : تســـــــتند محفـــــــزات النق

فضــــــــــًال عــــــــــن العناصــــــــــر اإلبداعیــــــــــة إلــــــــــى میــــــــــزات الموقــــــــــع الحصــــــــــریة ســــــــــواء كانــــــــــت خدمیــــــــــة أو 
 ات تحریریة مبتكرة أو هدایا وألعاب ومسابقات) .یمحتو 
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 المواقع لحركة عالنإ) صورة ٥٥-۱۲الشكل ( 

 
موقـــــــــع  ُیعــــــــدّ :  االســــــــتراتیجیات الخاصــــــــة بهــــــــدف إنشــــــــاء قاعـــــــــدة للزبــــــــائن المحتملــــــــین -٤

) أحســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن نمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوذج www.occasionsdulion.comســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیارات بیجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو (
ام دراســـــــــــــة أنجـــــــــــــح كنظـــــــــــــ وٕاَنمـــــــــــــااالســـــــــــــتراتیجي لـــــــــــــیس مقـــــــــــــام للبیـــــــــــــع المباشـــــــــــــر للســـــــــــــیارات ففكره

ـــــــــــــ ئلالوســـــــــــــا ـــــــــــــادة العمـــــــــــــالء المّع ســـــــــــــیارات مســـــــــــــتعملة مـــــــــــــن كـــــــــــــل الماركـــــــــــــات د بخصـــــــــــــوص لزی
 فاعتمد على:؛
ـــــــــث تتجـــــــــه صـــــــــفحة ا -أ  الخـــــــــاصالســـــــــتقبال مباشـــــــــرة نحـــــــــو محـــــــــرك البحـــــــــث إنشـــــــــاء موقـــــــــع : بحی

ــــــــــــا ــــــــــــاول فــــــــــــوراً  تبقاعــــــــــــدة البیان ــــــــــــي المتن ــــــــــــدیم  فتكــــــــــــون المعلومــــــــــــات ف و یســــــــــــتطیع المســــــــــــتخدم تق
 اختیار السیارات بسرعة .

ــــــــــدائم اإلالمســــــــــایرة و  -ب ــــــــــى التحــــــــــدیث ال ســــــــــجل معطیــــــــــات ی حیــــــــــثخــــــــــالص: یعتمــــــــــد الموقــــــــــع عل
ــــــــــین و  ــــــــــائن المحتمل ــــــــــى للشــــــــــبكة و یوزعهــــــــــا بشــــــــــكل الزب ــــــــــرح إل ــــــــــیقت هم الســــــــــیارة المناســــــــــبة لهــــــــــذا یعل

 ) أسابیع .٣لمدة تصل إلى (  البحث
ـــــــــــى كلمـــــــــــات مفتاحیـــــــــــة  مثـــــــــــل( -ج ) فـــــــــــي األقســـــــــــام Autoالتـــــــــــرویج : حیـــــــــــث یـــــــــــتم االعتمـــــــــــاد عل

 الخاصة بالسیارات.
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۳۸۰ 
 

 

 
 اإللكتروني  التسویق  خدمات عالنإ) صورة  ٥٦-۱۲الشكل (

اإللكترونـــــــــي مـــــــــن مكاســـــــــب عـــــــــالن بقـــــــــدر مـــــــــا قـــــــــدم اإل  :اإللكترونـــــــــيعـــــــــالن ســـــــــلبیات اإل -ج 
بــــــــه كارتفـــــــــاع كلفتــــــــه أو الناتجـــــــــة  لعدیــــــــد مـــــــــن الســــــــلبیات المرتبطـــــــــةا فهـــــــــو یحمــــــــل أیضـــــــــاً و مزایــــــــا 

ــــــــــة حیــــــــــث عــــــــــن  ســــــــــوء اســــــــــتعماله فرافــــــــــق تطــــــــــوره ظهــــــــــور مشــــــــــاكل جدیــــــــــدة و تجــــــــــا وزات أخالقی
تقنـــــــــي بعـــــــــض النقـــــــــائص التـــــــــي ارتبطـــــــــت إمـــــــــا بالمجـــــــــال ال اإلعالنیـــــــــةدرت عـــــــــن الممارســـــــــات صـــــــــ

بســــــــــــــبب العقبــــــــــــــات  ذاتهــــــــــــــافــــــــــــــي حــــــــــــــد اإلعالنیــــــــــــــة ســــــــــــــتراتیجیة أو بالجانــــــــــــــب األخالقــــــــــــــي أو باال
 أو التوقعـــــــــات غیــــــــــر المضـــــــــبوطة الناتجـــــــــة عــــــــــن نقـــــــــص التجربـــــــــة فــــــــــي هـــــــــذا المجــــــــــال . المالیـــــــــة  
 : اإللكتروني  عالن المشاكل التي رافقت ظهور اإلتظهر  التالیةوالنماذج 

) .٢٣٧–Xavier HUSSHERR et autres : Op .cit.p)(  93ص ، ٢٠٠٠،حسن طاهر داود ( 
 مشاكل متعلقة بالوسیلة: -١
 و هو اإلرسال المكثف لبرید إلكتروني ألشخاص لم یطلبوه.  اإلغراق : -أ
ـــــــــــة اإلغـــــــــــر ف ـــــــــــي مجـــــــــــال النشـــــــــــاط اإلعالنـــــــــــي بـــــــــــدأت عملی م  عنـــــــــــدما أرســـــــــــلت  ١٩٩٦اق عـــــــــــام ف

إلـــــــــــى إلـــــــــــى اآلالف مـــــــــــن المواقـــــــــــع ممـــــــــــا أدى  اإللكترونـــــــــــيبالبریـــــــــــد إعالنـــــــــــات الشـــــــــــركات  إحـــــــــــدى
ـــــــــل الشـــــــــبكة و  ـــــــــم فإنـــــــــه یقـــــــــع ضـــــــــحیة هـــــــــذا الفعـــــــــل المصـــــــــنف ضـــــــــمن قطـــــــــع االتصـــــــــال وتعطی للعل

قــــــــــــوائم منافــــــــــــذ االتصــــــــــــال و  ئات مقــــــــــــدم خدمــــــــــــة اإلنترنــــــــــــت إذ یــــــــــــتم ملــــــــــــجــــــــــــرائم نظــــــــــــم المعلومــــــــــــ
 ب انقطاع الخدمة عن زبائنهم.االنتظار مما یسب
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۳۸۱ 
 

ــــــــــى عــــــــــالن قــــــــــد یكــــــــــون اإلالفیروســــــــــات :  -ب منفــــــــــذًا للفیروســــــــــات التــــــــــي تهــــــــــدد االتصــــــــــاالت عل
الشـــــــــــبكة إذ یقـــــــــــوم القراصـــــــــــنة بتصـــــــــــویب هجمـــــــــــاتهم الفیروســـــــــــیة نحـــــــــــو العملیـــــــــــات المنجـــــــــــزة بـــــــــــین 

 مختلف العمالءأو مستخدمي اإلنترنت بصفة عامة .
ـــــــــــــات :  -ج ـــــــــــــن المعلوم ـــــــــــــراق أم ـــــــــــــرك مســـــــــــــتخدماخت ـــــــــــــه مجموعـــــــــــــة مـــــــــــــن  یت ـــــــــــــت خلف اإلنترن

ــــــــــــئبطریقــــــــــــة مباشــــــــــــرة عنــــــــــــدما یقــــــــــــوم بم اإللكترونیــــــــــــةالمعلومــــــــــــات  عینــــــــــــة أو تقــــــــــــدیم اســــــــــــتمارة م ل
ســــــــــوب أثــــــــــره مــــــــــن خــــــــــالل إبحــــــــــاره بواســــــــــطة حا متابعــــــــــةغیــــــــــر مباشــــــــــرة ببیانــــــــــات خاصــــــــــة بــــــــــه  و 

ــــــــــات معــــــــــین ومــــــــــن خــــــــــالل مــــــــــزود معــــــــــین و  ــــــــــة و بهــــــــــذا تتشــــــــــكل قواعــــــــــد البیان مــــــــــن منطقــــــــــة معین
مـــــــــــا تتعـــــــــــرض لمحـــــــــــاوالت االختـــــــــــراق المتكـــــــــــررة أو إســـــــــــاءة اســـــــــــتخدام  لبـــــــــــاً التـــــــــــي غا اإللكترونیـــــــــــة

ــــــــــى العالقــــــــــة بــــــــــ كانــــــــــت شخصــــــــــیة أو ســــــــــریة ممــــــــــا یــــــــــؤثر ســــــــــلباً  إذامعلوماتهــــــــــا خصوصــــــــــًا  ین عل
ال المعلـــــــــــــــن یســـــــــــــــتطیع  المســـــــــــــــتهلك یقـــــــــــــــدم معلومـــــــــــــــات صـــــــــــــــحیحة و المســـــــــــــــتهلك فـــــــــــــــالالمعلـــــــــــــــن و 

 الوصول إلى هدفه بدقة .
 مشاكل أخالقیة: -٢ 
یشــــــــمل تحــــــــت أي شــــــــكل كــــــــان بــــــــراهین إعــــــــالن هــــــــو كــــــــل  أو المضــــــــلل :الكــــــــاذب عــــــــالن اإل -أ

ـــــــــــى المغالطـــــــــــة بشـــــــــــأن (طبیعـــــــــــة) أمـــــــــــالك أو  أو إشـــــــــــارات أو عـــــــــــروض مـــــــــــن شـــــــــــأنها الحـــــــــــث عل
ــــــــن لنفســــــــه موضــــــــع ــــــــك عنــــــــدما یحفــــــــظ المعل ًا لكلمــــــــات خــــــــدمات محــــــــل اهتمــــــــام اإلعــــــــالن. ویــــــــتم ذل

ـــــــــیس لنشـــــــــاطه أي ممتـــــــــاز  عالقـــــــــة بهـــــــــا أو أن تقـــــــــوم بعـــــــــض المواقـــــــــع بشـــــــــراء موضـــــــــع مفتاحیـــــــــه ل
تحقیـــــــــق هـــــــــدف وحیـــــــــد یتمثـــــــــل  مـــــــــن أجـــــــــلالبحـــــــــث عـــــــــن عالمـــــــــات غیـــــــــر مرتبطـــــــــة بهـــــــــا خـــــــــاص ب

 بحالة (تملك غیر شرعي). یعّرففي زیادة عدد الزوار وهو ما 
 

التــــــــــــي تحمــــــــــــل  عالنــــــــــــاتبنمــــــــــــاذج اإل اإللكترونیــــــــــــةتعــــــــــــج المواقــــــــــــع الفاضــــــــــــح : عــــــــــــالن اإل -ب
هــــــــــــا أمــــــــــــور عادیــــــــــــة كأنتضــــــــــــان أو عــــــــــــرض المالبــــــــــــس الداخلیــــــــــــة و االحلتبــــــــــــادل القبــــــــــــل و  صــــــــــــوراً 

ــــــــارة الغرائــــــــز كمــــــــا قــــــــد  ــــــــر خالعــــــــة باعتمادهــــــــا علــــــــى إث ــــــــي حــــــــاالت أكث ونمــــــــاذج أخــــــــرى تظهــــــــر ف
بحملــــــــه لخصــــــــائص ال تتــــــــوفر فــــــــي المنــــــــتج لیقــــــــع العدیــــــــد  فــــــــي حــــــــد ذاتــــــــه كاذبــــــــاً عــــــــالن یكــــــــون اإل

ـــــــــاتمـــــــــن العمـــــــــالء ضـــــــــحیة هـــــــــذه اإل ـــــــــدوالرات دون جـــــــــدوى. عالن ـــــــــین ال كمـــــــــا هـــــــــو  بإنفـــــــــاقهم لمالی
 : اآلتي  في الشكل 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 



۳۸۲ 
 

 
 مثیر لكترونيإإعالن )  ٥۷-۱۲الشكل (

 
 اإللكتروني  عالن اإلطار التنظیمي لإل: خامساً 

ــــــــــــاإل ــــــــــــوانین خاصــــــــــــة ب ــــــــــــيعالن ال یوجــــــــــــد تشــــــــــــریعات وق ــــــــــــة  اإللكترون ــــــــــــل هــــــــــــي نفســــــــــــها المطبق ب
عــــــــــالن بصــــــــــفة عامــــــــــة مــــــــــع بعــــــــــض االخــــــــــتالف لــــــــــذا ســــــــــنذكر منهــــــــــا مــــــــــا یخــــــــــص اإلعالن بــــــــــاإل

 Xavier HUSSHERR et autres : Op .cit( .)٦٣ص  ٢٠٠٢( عبــــد الفتــــاح حجــــازي. فقــــط اإللكترونــــي

, p : 214( 

 
 واتس ابإعالن ) صورة  ٥۸-۱۲الشكل (

 أوًال:الجانب التشریعي:
 وضـــــــع حـــــــد لهـــــــذه الظـــــــاهرة أو تنظیمهـــــــا علـــــــى األقـــــــل  مـــــــن أجـــــــل حظـــــــر ظـــــــاهرة اإلغـــــــراق : –١

یجــــــــــــب تمكــــــــــــین مــــــــــــوزعي خدمــــــــــــة اإلنترنــــــــــــت مــــــــــــن اإلطــــــــــــالع علــــــــــــى قــــــــــــوائم الرســــــــــــائل البریدیــــــــــــة 
 اإلعالنیــــــــــة    باإلضـــــــــافة إلــــــــــى ضــــــــــرورة إرفـــــــــاق الرســــــــــالة  إلیــــــــــهصـــــــــة بالعمیــــــــــل  قبـــــــــل توجیههــــــــــا الخا

ــــــــــن ببیــــــــــان یوضــــــــــ ح إمكانیــــــــــة رفــــــــــض مثــــــــــل هــــــــــذه الرســــــــــائل األولــــــــــى للمســــــــــتهلك مــــــــــن قبــــــــــل المعل
ویلتـــــــــزم مـــــــــوزع  عالنـــــــــاتعـــــــــدم رغبتـــــــــه فـــــــــي تلقـــــــــي مثـــــــــل هـــــــــذه اإلببـــــــــذلك یكـــــــــون المعلـــــــــن ملتـــــــــزم و 
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۳۸۳ 
 

بحقـــــــــــه فـــــــــــي  خطـــــــــــارأب شـــــــــــخص ألول مـــــــــــرة لتـــــــــــزام عنـــــــــــد اشـــــــــــتراكخدمـــــــــــة اإلنترنـــــــــــت بـــــــــــذات اال
 التسویق المباشر.و عالن االعتراض على استالم رسائل اإل

إن تخـــــــــزین البیانـــــــــات االســــــــــمیة  حمایـــــــــة المعلومـــــــــات الشخصــــــــــیة و قواعـــــــــد البیانــــــــــات : -٢
ــــــــــــذا یجــــــــــــب وضــــــــــــع  ــــــــــــى العلنیــــــــــــة ل ال یعنــــــــــــي أن هــــــــــــذه األخیــــــــــــرة انتقلــــــــــــت مــــــــــــن الخصوصــــــــــــیة إل

وٕاســـــــــــاءة االســـــــــــتعمال ألجـــــــــــل ذلـــــــــــك أصـــــــــــدرت البیانـــــــــــات فـــــــــــي مـــــــــــأمن مـــــــــــن الســـــــــــرقة واالختـــــــــــراق 
ر والرادعـــــــــة لهـــــــــذه الظـــــــــاهرة نـــــــــذك العدیـــــــــد مـــــــــن القـــــــــوانین واإلجـــــــــراءات المانعـــــــــة الشـــــــــركاتالـــــــــدول و 

: عاقـــــــــــب المشـــــــــــرع الفرنســـــــــــي فـــــــــــي قـــــــــــانون العقوبـــــــــــات منهـــــــــــا علـــــــــــى ســـــــــــبیل المثـــــــــــال ال الحصـــــــــــر
) ١٠٠٠٠٠) بـــــــــــــــالحبس لمـــــــــــــــدة ســـــــــــــــنة و بغرامـــــــــــــــة (٢٢-٢٢٦الجدیـــــــــــــــد مـــــــــــــــن خـــــــــــــــالل المـــــــــــــــادة (

ل فعـــــــــل یرتكبـــــــــه شـــــــــخص قـــــــــام بالكشـــــــــف عـــــــــن بیانـــــــــات اســـــــــمیة  دون التصـــــــــریح فرنـــــــــك علـــــــــى كـــــــــ
 بذلك من صاحب العالقة.

 
ـــــــــًا  ـــــــــب الحمـــــــــائي:  -ثانی راء وقـــــــــائي تـــــــــدعیمًا لإلطـــــــــار التشـــــــــریعي قـــــــــام المختصـــــــــون كـــــــــإجالجان

عـــــــــــالن اســـــــــــتغاللها لتطویــــــــــق الظــــــــــواهر الســـــــــــلبیة التــــــــــي صــــــــــاحبت اإلوهــــــــــو تطــــــــــویر تكنولوجیــــــــــا و 
 وهي : اإللكتروني

ه الـــــــــتحكم فـــــــــي الكثیـــــــــر مـــــــــن الكبـــــــــرى مـــــــــن خاللــــــــاإلعالنیـــــــــة تســـــــــتطیع الوكــــــــاالت  الكـــــــــوكي:  -١
 مثل : التطبیقات

 على نفس الشخص . البنرالقدرة على تحدید عدد مرات عرض نفس  -أ
 بالترتیــــــــــــب علــــــــــــى نفــــــــــــس الشــــــــــــخص  البنــــــــــــر لمجموعــــــــــــة  يلاالقــــــــــــدرة علــــــــــــى العــــــــــــرض المتتــــــــــــ -ب
 . اإلعالنیة    خالل نفس الحملة و 

 لــــــــــــیس بمعرفـــــــــــة عــــــــــــدد عـــــــــــالنكشــــــــــــف عـــــــــــن مـــــــــــدى خضــــــــــــوع العمیـــــــــــل لإلالقـــــــــــدرة علـــــــــــى ال -ج 
بـــــــــل  النـــــــــاقرین علـــــــــى الشـــــــــریط اإلعالنـــــــــي وحصـــــــــة مـــــــــن وصـــــــــلوا إلـــــــــى الموقـــــــــع التجـــــــــاري فحســـــــــب

 التحمیل.ومتابعة سلوكهم كالشراء و 
ــــــــــــى الكــــــــــــوكي  قیــــــــــــاس  یــــــــــــلآمــــــــــــن خــــــــــــالل  اإلعالنیــــــــــــةتســــــــــــتطیع الوكــــــــــــاالت  -د  ات معتمــــــــــــدة عل

 إلى الموقع التجاري. البنر  دخل االستثمار اإلعالني بتتبع الزائر من
أظهرتــــــــــه مــــــــــن نقــــــــــائص إال أنهــــــــــا لقیــــــــــت بعــــــــــض االنتقــــــــــادات لمــــــــــا  أهمیــــــــــة هــــــــــذه التقنیــــــــــة رغــــــــــمو 

لحاســـــــــوب فإنـــــــــه یســـــــــمح بمعرفـــــــــة إذ بتثبیـــــــــت الكـــــــــوكي علـــــــــى القـــــــــرص الصـــــــــلب ل تقنیـــــــــة وأخالقیـــــــــة
لـــــــــــیس المســـــــــــتخدم ممـــــــــــا یعطـــــــــــي معلومـــــــــــات خاطئـــــــــــة فـــــــــــي حالـــــــــــة اســـــــــــتعمال الحاســـــــــــوب اآللـــــــــــة و 

فإنـــــــــه یكشـــــــــف عـــــــــن هویـــــــــة العمیـــــــــل  قیـــــــــةمـــــــــن الناحیـــــــــة األخالتخدمین . و حـــــــــد مـــــــــن عـــــــــدة مســـــــــاالو 
 و یجمع معلومات خصوصیة عنه قد ال یرید البوح بها.
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۳۸٤ 
 

ـــــــــى وضـــــــــع مقیـــــــــاس حمـــــــــائي مشـــــــــروع التفضـــــــــیل الشخصـــــــــي  :  - ٢ هـــــــــو مشـــــــــروع یهـــــــــدف إل
ــــــــــه تســــــــــتطیع بــــــــــرامج التصــــــــــفح  برمجیــــــــــة خاصــــــــــة   إعــــــــــداد للحیــــــــــاة الخاصــــــــــة للعمیــــــــــل فمــــــــــن خالل

ـــــــــى اتفـــــــــاق یقترحـــــــــه هـــــــــذا األخیـــــــــر یخـــــــــص احتـــــــــرام یـــــــــلآیســـــــــمح لهـــــــــا بالتفـــــــــاوض  ًا مـــــــــع موقـــــــــع عل
ـــــــــــى تقـــــــــــدیم معلومـــــــــــات عنـــــــــــه  أحـــــــــــدوافـــــــــــق  إذا: الحیـــــــــــاة الخاصـــــــــــة للعمیـــــــــــل  فمـــــــــــثال العمـــــــــــالء عل

ـــــــــــــع( ـــــــــــــى المواق ـــــــــــــوان ...) إل ـــــــــــــدخل  االســـــــــــــم ، العن بشـــــــــــــرط أن ال تســـــــــــــلم قواعـــــــــــــد  إلیهـــــــــــــاالتـــــــــــــي ی
ـــــــــى أطـــــــــراف أخـــــــــرى ـــــــــى موقـــــــــع آخـــــــــر البیانـــــــــات إل ـــــــــل إل الموقـــــــــع فـــــــــي یقـــــــــوم  فعنـــــــــدما یصـــــــــل العمی

ـــــــــا یتـــــــــدخل الوكیـــــــــل المـــــــــدرج صـــــــــة الملتـــــــــزم بهـــــــــا و خفـــــــــاء بإرســـــــــال سیاســـــــــة حمایـــــــــة الحیـــــــــاة الخا هن
إعـــــــــالن ففـــــــــي حالـــــــــة  فح للمقارنـــــــــة بـــــــــین مقتـــــــــرح الموقـــــــــع  ورغبـــــــــة العمیـــــــــلضـــــــــمن برنـــــــــامج التصـــــــــ

ــــــــآخر  ــــــــه آلخــــــــرین یــــــــرفض الوكیــــــــل هــــــــذا االقتــــــــراح مطالبــــــــًا إیــــــــاه ب الموقــــــــع عــــــــن بیــــــــع قاعــــــــدة بیانات
رار ة غیـــــــــــر مالئمـــــــــــة  فإنـــــــــــه ینبـــــــــــه العمیـــــــــــل التخـــــــــــاذ القـــــــــــیـــــــــــلااحـــــــــــات المو مـــــــــــا كانـــــــــــت االقتر  إذاو 

ة  یـــــــــإلبإرســـــــــال معلومـــــــــات العمیـــــــــل بطریقـــــــــة  فتقـــــــــوم البرمجیـــــــــة المناســـــــــب أمـــــــــا فـــــــــي حالـــــــــة االتفـــــــــاق
 دون أن یتنبه العمیل لهذه التفاصیل.

ــــــــة : -٣ ــــــــرامج مراقب ــــــــى  تطــــــــویر ب ــــــــى أنظمــــــــة الحمایــــــــةثــــــــر الهجأعل التــــــــي  مــــــــات الفیروســــــــیة عل
ظهــــــــــرت مبــــــــــادرات لتصــــــــــمیم بــــــــــرامج فعلــــــــــى المبــــــــــادالت  ات ممــــــــــا یــــــــــؤثر ســــــــــلباً تختــــــــــرق المعلومــــــــــ

حیـــــــــث وضـــــــــعت بـــــــــین أیـــــــــدي  مـــــــــا  قامـــــــــت بـــــــــه شـــــــــركة ( میكروســـــــــوفت ) وقائیـــــــــة خاصـــــــــة یـــــــــذكر
 غیر المرغوب فیها .اإلعالنیة یسمح بمراقبة أثر النوافذ  مستخدمیها برنامجاً 

 

 
 

 لكترونیةإ مساعدةإعالن )  ٥۹-۱۲الشكل (
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فیس�������بوك  إعالن�������ات  Google Adwordsجوج�������ل  ن�������ات إعال:حال�������ة عملی�������ة
Facebook Ads 

 
 

 اون الینعلى  عالناتلوسائل اإلإعالن ) صورة ٦٠-١٢لشكل (ا
كان�������ت تقتص�������ر عل�������ى  و، ف�������ي البدای�������ة  مح�������دودةع�������الن كان�������ت منص�������ات اإل

 إعالن������ات ، ث������م ظھ������ر من������افس ق������وي: Google Adwordsجوج������ل  إعالن������ات 
تس��������توعب أكث��������ر  اإلعالنی��������ة    ة . وألن الس��������احFacebook Adsفیس��������بوك 

ثھم أح�����دو ، فق�����د كش����فت ش�����بكات أخ�����رى ع�����ن وجودھ�����ام����ن مج�����رد رائ�����د ومن�����افس
والبرن�����������امج اإلعالن�����������ي  Twitter Adsالبرن�����������امج اإلعالن�����������ي لت�����������ویتر 

الخاص����������ة  عالن����������اتالم����������دمج ف����������ي لوح����������ة إدارة اإل Instagramرام اإلنس����������تغ
 بالفیسبوك.

 
 :جوجل نات إعالالشبكات االجتماعیة و إعالناتالفارق بین 

 إعالن�������ات ،  Facebook Ads الفیس�������بوك إعالن�������ات مث�������ل  إعالنی�������ة ب�������رامج
تعتم���������د عل���������ى قاع���������دة  Instagramرام ، واإلنس���������تغTwitter Adsت���������ویتر 

المس�������تخدمین العریض�������ة للغای�������ة م�������ن المش�������تركین ف�������ي تل�������ك الش�������بكات لنش�������ر 
عملی��������������ة االس�������������تھداف بش��������������كل ت�������������تم حی��������������ث المعلن�������������ین.  إعالن�������������ات 

االجتماعی������ة  ة البیان������ات الت������ي تطلبھ������ا تل������ك الش������بكاتوبس������بب طبیع������دیموغرافي،
ی����تمكن المعل�����ن م�����ن تحدی����د الفئ�����ة المس�����تھدفة الت����ي تناس�����ب طبیع�����ة  م����ن المس�����تخدم

 ھ لتلك الفئة بالتحدید.إعالناتعملھ، حتى تظھر 
 

 Googleجوج����ل  إعالن����ات أم����ا 
Adwords  فتعتم���������د ف���������ي نش���������ر
المعلن�������ین ل�������دیھا عل�������ى  إعالن�������ات 

 وجھین:
 

 Googleإع�����������الن )  ٦۱-۱۲الش�����������كل (
Adwords 
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۳۸٦ 
 

 
ف������ي مح������رك بح������ث جوج������ل لتظھ������ر أوالً  عالن������ات الوج������ھ األول: نش������ر تل������ك اإل

األول�������ى، وبجانبھ�������ا تنوی�������ھ بس�������یط أن ھ�������ذا  Organicقب�������ل النتیج�������ة الطبیعی�������ة 
 .Adsإعالن 

 
ف������ي مواق������ع الناش������رین المش������تركین ف������ي  عالن������ات الوج������ھ الث������اني: نش������ر تل������ك اإل

 .اإلعالني Google Adsenseبرنامج 
 

عل��������ى ك��������ال ال��������وجھین ت��������تم عملی��������ة 
عل���������ى الكلم���������ات  ھداف بن���������اءً االس���������ت

الت��������ي یرغ��������ب  الرئیس��������ة المفتاحی��������ة 
المعل�������ن ف�������ي اس�������تھدافھا م�������ن خ�������الل 
حملت��������ھ. وجوج��������ل لھ��������ا أداة خاص��������ة 

 Keywordت�������نظم ھ�������ذه العملی�������ة 
Planner. 

 
 

للبریــــــــــــــد إعــــــــــــــالن ) صــــــــــــــورة ٦٢-١٢الشــــــــــــــكل (
   .اإللكتروني 
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 المصطلحات
 العربي                                          المصطلح األجنبي المعنى

A 
 awareness                                 االنتباه ( الوعي )    

 Actionالتصرف                                                          

                                                                           Advertisingاإلعالن

 Advertising Agencies                              عالن وكاالت اإل
 Advertising orindicativenewsاإلرشادي أو اإلخباري            عالن اإل

 Advertisingreminder                  التذكیري          عالن اإل

B 

     bonus                                                                                    ةالعـــالو  

C 
 communicationmarketing              االتصال التسویقي           

 communications objectives         أهداف االتصال           

 Costumers                               العمالء                 
 Communications mix                   مزیج االتصاالت          

 Competitive advertising               التنافسي        عالن اإل

   Clubs                                                 النـوادي

D 

 Direct Marketing                              التسویق المباشر

 Direct Mailالبرید المباشر                                            
 Direct – Mail Marketing                    برید التسویق المباشر

E 
 Elements of thecommunicationprocessعناصر عملیة االتصال        

 Encoding                                                      الــترمیز   
 Educational advertisingمي                    یعلالتعالن اإل

 Exhibitionsالمعارض                                         
 ELCTRSNIC.MAIL                            اإللكتروني  البرید 
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F 

 Feed backة راجعة                                                      تغذی

G 
 group discussionمجموعة النقاش                                  

I 

واقع االنترنتم  

internet websites 
 Internetاالنترنت                                                            

 In-House Agencies                             الداخلیة اإلعالن كاالتو
 Informationالمعلومات                                           

 )   INTERNET RELAY CHAT-  IRC(              خدمات حوار االنترنت  

L 
 LOCAL ADVERTISING                       المحلي اإلعالن

M 
 muddledSender                                      المرِسل المشّوش

 message                                   الرسالة                   

 Marketing mix                                         المزيج التسويقي

 Media Advertising       ي                       اإلعالمعالن اإل

 Media                                               اإلعالم 
 لتسویق المباشر ا

 
Direct Marketing 

 Mail order                                                          الطلب البریدي   
 ) Marketing E-Mail (       (اإلیمیل) التسویقي   اإللكترونيالبرید 

N 
      NATIONAL  ADVERTISING    القومي ( الوطني ) عالن اإل 

 Newsletters                       رسائل الكترونیة             

O 

 Offerالعـــرض                                              
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 Online Marketing      التسویق عبر اإلنترنت                         

P 
 personal salesforcesقوى البیع الشخصي                      

لعامة  Public Relations                          العالقات ا
 Promotional mix                    املزيج الرتوجيي                

 Publishing           الدعایة والنشر                            
 Promotional mixالمزیج الترویجي                                                 

           Press Releaseالنشرة الصحفیة                                       

 publicity(publishing)الدعایة (النشر)                                         
 Personalالشخصیة                                          

Q 
 

R 
             recipientالمس����تقبل                                           

            

 rumorاإلشاعة                                                         

 Relations                                العالقات                   

S 

 Sendernormalالمرِسل العادي                                                 
 sender                                    المرسل                     

 sales promotion                               تنشیط المبیعات  

 Samples                                                                العینــات
 sales promotiontechniquesتقنیــات تنشیط المبیعــــات           

T 

 targetaudienceالجمھور المستھدف                                     
 The advertiser                   المعلن                            

 the life cycle ofAdvertising                  عالن دورة حیاة اإل
ة            لتقنیـ ة ا ـ ـ ارب ـ  technicalapproach            المق

 Telemarketing                       التسویق بالهاتف             

Y 
 Yellow Pages                                  الصفحات الصفراء          
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 المراجع
 المراجع العربیةأوًال : 

 .١٩٩٤،الطبعة الثانیة مكتبة لبنان ، ، اإلعالم معجم مصطلحات  أحمد زكي بدوي، .١
والشركة)، مجموعة النیل ر، مدحت (تنمیة القدرات االبتكاریة لدي الفرد النصّ أبو  .٢

 .  2002مصر، العربیة،
 . ٢٠٠٧، عام  ١) عالم الكتب ، القاهرة ، طاإلعالنیة فكار ، بهنسي (ابتكار األ السید .٣
ازردي یلا، دار  ، الطبعة االولىالتجاريعالن رباعیة، الترویج واإل على بشیر العالق و  .٤

 .م ٢٠٠٢للنشر والتوزیع ، عمان ، 
 . ٢٠٠٩:  ازوري، عامإلى ) .عمان : دار اإلعالنیةالعالق ، (إدارة الحمالت بشیر   .٥
 . ٢٠٠١آخرون: مبادئ التسویق، مركز جامعة القاهرة محي الدین األزهري و  .٦
ي، دار الحامد للنشر، عمان مدخل كممود جاسم، استراتیجیات التسویق ،الصمیدي. مح .٧

٢٠٠٤ . 
 . ٢٠٠٢أبو علفة. عصام الدین، الترویج ، تسویق متقدم، مؤسسة حورس الدولیة،  .٨
 .١٩٨٧ر صفاء للنشر والتوزیع،عمان، : االتصال اإلعالني، دااالربایعیة ومحمد الباشي عل .٩

 .١٩٩٠-مكتبة عین شمس -القاهرة -یات إدارة اإلعالنأساس -د. طلعت أسعد عبد الحمید .١٠
 مبادئ ، جامعة الزیتونة األردنیةیات و أساسالعبدلي . قحطان و بشیر العالق ،التسویق  .١١

 .1994 دار زهران، عمان
ة سرار الترویج في عصر العولمة ، مجموعة النیل العربیة ، القاهر أعبد الصبور. محسن ،  .١٢

٢٠٠١. 
والعالقات العامة . دار مجدالوي للنشر . عمان . عالن محمد جودت ناصر، الدعایة واإل .١٣

١٩٩٨. 
 . ١٩٨١، دار النهضة العربیة بیروت ، عالن حمد عادل راشد ، اإلأد.  .١٤
 .٢٠٠٥. اإلسكندریة .  .الدار الجامعیةعالن محمد فرید الصحن. اإل .١٥
 –القاهرة، الشركة العربیة للنشر والتوزیع  ،والمهارات البیعیةعالن اإلنجار، ننبیل الحسی .١٦

 .١٩٩٢،الدقي
 . ١٩٩٥. مطابع األمل بیروت ، عالن عبد السالم أبو قحف ، هندسة اإل .١٧
 م ٢٠١٤خضر وسامر المصطفى، االتصاالت التسویقیة ، منشورات جامعة دمشق ،  يعل .١٨
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، دار وائل للنشر،مصر اإلعالمیةمحمد نصر مهنا، الوجیز في مناهج البحوث السیاسیة و  .١٩
٢٠٠٠. 

 ١ط ،١والنشر،ج للطباعة الوفاء أبو دار ، )یاتأساسو  مفاهیم( التسویق، عبدالسالم منجد .٢٠
 .٢٠٠٤ األردن،

،مصر  دار المصریة اللبنانیة عیة المعاصر) ،ذانظمة اإلفي األعالن مصطفى ، هویدا (اإل .٢١
 .١٩٩٩، ١،القاهرة ،ط

مكتبة العبیكان  التسویق واإلعالن، تعریب : هشام الدجاني ،، كوتلر جون فیلیب جونز .٢٢
 .٢٠٠١الریاض ،

 . ٢٠٠٣،الدار الجامعیة، اإلسكندریة ،  عالن محمد فرید الصحن ، اإل .٢٣
القاهرة  محمد أحمد أبو القاسم ، التسویق عبر اإلنترنت ، الطبعة األولى ، دار األمین ، .٢٤

،٢٠٠٠. 
 تحدیات الجدیدة ،الدار الجامعیة الدور وال مي العبد اهللا سنو،االتصال في عصر العولمة: .٢٥

 . ٢٠٠٥، بیروت
 .٢٠٠٨محمد الصیرفي ، البیع والشراء عبر اإلنترنت ، جامعة دمشق ،  .٢٦
روق : رؤیة إسالمیة ، الطبعة األولى ، الفا اإللكترونیةالعولمة و التجارة بهاء شاهین ،  .٢٧

 .٢٠٠٠، الحدیثة ، القاهرة
 .٢٠٠١، ٢١التسویق الفعال : كیف تواجه تحدیات القرن كتاب أسعدعبدالحمید،  طلعت .٢٨
 .٢٠٠٦،اإلسكندریة، اإللكترونیةطارق طه، التسویق باإلنترنت والتجارة  .٢٩
 .٢٠٠٨محمد عبد العظیم ،التسویق المتقدم،جامعة اإلسكندریة ، - .٣٠
 .٢٠٠٠معلومات ، الطبعة األولى ،الریاض،جرائم نظم ال:حسن طاهر داود  .٣١
،الطبعة األولى ،اإلسكندریة  اإللكترونیةعبد الفتاح حجازي ، النظام القانوني لحمایة التجارة  .٣٢

،٢٠٠٢ . 
). القاهرة : الدار العربیة للنشر و التوزیع  اإلعالنیة رشاد ،فاتن  محمد ، (تخطیط الحمالت  .٣٣

 . ٢٠٠٨عام :
األولى،  الرائدة)، دار الصفاء، الطبعة اإلدارة تاح( الصریفي، محمد عبد الف .٣٤

 .  2003عمان،االردن،
 الدوریات والمجالت العلمیة :

، ، فلسطین ،غزة االجتماعیةالعلمیة د. عطا أحمد شقفة ، سیكولوجیة اللون ، مجلة العلوم  .١
٢٠٠٩. ٠٩. ٢٩  . 
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مدیر ورجل األعمال، العدد زیمان. سیرجیو، نهایة التسویق الذي كنا نعرفه، خالصات كتب ال .٢
 .١٩٩٩، أیلول ١٧

، الجدید األعمال عالم في الرواد من مستفادة دروس.لإلنترنت االستراتیجي الدلیل -آرونین. میریج .٣
 .١٩٩٦العدد التاسع عشر،-خالصة كتب المدیر ورجل األعمال 

ویكیبیدیا العربیة هي النسخة العربیة من موسوعة (ویكیبیدیا,العالمیة العلمیة الموسوعة  .٤
 .٢٠٠٣)، ویكیبیدیا

 جنبیةالمراجع األثانیًا : 
1- Belch, G. E., & Belch, M. A. (2007). In Advertising and 
Promotion An Integrated Marketing Communication Perspective (pp. 9-
10). USA: McGraw-Hill. 
2- JHA, S. M. (2011). Bank Marketing. Mumbai: Himalaya 
Publishing House. 
3- S.M. JHA.(2011)Bank Marketing .Mumbai: Himalaya Publishing 
House 
4- Moharam, O. M., & Shawky, A. Y. (2012, Sept). Measuring The 
Effects of Personalized Integrated Marketing Communication Tools on 
the Consumers' Intention to Purchase Credit Cards in the Private 
Banking Sector in Egypt. American Academic & Scholarly Research 
Journal special Issue, 5. 
5- Michaelson, D., & Stacks, D. W. (2011, Spring). Standardization 
in Public Relations Measurement and Evaluation. Public Relations 
Journal. 
6- CHIRCA, A., & DAJ, A. (2008). INTEGRATED MARKETING 
COMMUNICATIONS AND THE INTERNET. Revista ASPECKT, . 
7- Catalina، T. (. (2009). CONCEPT AND EVOLUTION OF 
BANK MARKETING. Brasov: Transylvania University of Brasov، 
Faculty of Economic Sciences. 
8- Denny Hatch, Don Jackson , Tested Secrets For Direct Marketing 
Success , International Standard Book , U.S.A, 1998 
9- Henry Assail , Marketing Principles Strategy, Dryden Press,  
U.S.A, 1990 . 
10- William zikmurd f. Micheal D’amico 
11- Arijit Adhikary،Naskar Para Lane Dhakuria, Kolkata, West 
Bengal(Advertising: A Fusion Process between Consumer and 
Product)Procedia Economics and Finance 11 ( 2014 ) Symbiosis 
Institute of Management Studies Annual Research Conference  

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 
 

 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A5%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9


۳۹۳ 
 

12- Contemporary ,advertising ,COURTLAND  L.  
BOVEE,WILLIAM  F.  ARENSM,Irwin ,Homewood ,Illinois  60430 
13- Advertising and Promotiom , Communicating Brands , Chris 
Hackley  ,sage publication , London .thousand .gaks ,new delhi ,2005 
14- Aakr, David A., & John G Myer, Advertising Management, 
Prentice-Hall, 1989. 

15- Kotler , Marketing Management:: International Edition, Prentice 
Hall Inc, NJ, 11thed, 2003 
16- P , AMEREIN . D, BARCZYK . R,EVRARD. et autres  
Marketing Strategies et Pratiques . 
17- Francois –Xavier HUSSHERR et autres : la publicité surInternet : 
comment tirer parti efficacement de l'e - pub , paris،1999 
18- Yves Chirouze: le marketing, tome 01, groupe liaisons, 4e édition, 
paris, 1991. 
19-  (Celebrity Entrepreneur Endorsement and Advertising 
Effectiveness)Mazzini Muda , Rosidah Musaa, Rozita Naina 
Mohamedb, Halimahton Borhanb،Procedia - Social and Behavioral 
Sciences 130 ( 2014 ) aUnivertisi Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, 
Selangor, Malaysia. 
20- A. Buratto, L. Grosset, B. Viscolani (Advertising channel 
selection in a segmented market)Department of Pure and Applied 
Mathematics, Via Belzoni 7, I-35131 Padova, Italy Available online 15 
May 2006 . 
21- Gihan Hussein Wahba Assistant Professor, Advertising (Latest 
trends in environmental advertising design “application study of 
Egyptian society")Procedia - Social and Behavioral Sciences 51 ( 2012 
)Faculty of Applied Arts, Helwan University – Egypt . 
22- Henry Assael and David F Poltrack(Using Viewer Attitudes to 
Evaluate TV Program Effectiveness) journal of advertising research 
Vol. 46, No. 1, Mar 2006. 
23- Ye Hu, Leonard M. Lodish, Abba M. Krieger, and Babak 
Hayati,(An Update of Real-World TV Advertising Tests) journal of 
advertising research ,Vol. 49, No. 2, June 2009. 
24- Michael T. Ewing,( The Good News About Television: Attitudes 
Aren't Getting Worse. Tracking Public Attitudes toward TV 
Advertising) journal of advertising research. Vol. 53, No. 1, 2013. 
25- Zaliha İnci KARABACAK (Postcard As A Tool For Advertising) 
Procedia - Social and Behavioral Sciences 122 ( 2014 ) 
26- Mohd Syuhaidi Abu Bakar, Rosmiza Bidin (Technology 
Acceptance and Purchase Intention towards MovieMobile Advertising 
among Youth in Malaysia) Procedia - Social and Behavioral Sciences 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 

http://www.journalofadvertisingresearch.com/ArticleCenter/ArticleViewer.asp?ID=89495


۳۹٤ 
 

130 ( 2014 ) a Faculty of Film, Theatre and Animation, Universiti 
Teknologi MARA, Kampus Puncak Perdana, 40150,  
27- Shah Alam, Selangor, Malaysiab Faculty of Modern Languages 
and Communication, Universiti Putra Malaysia, 43400, Serdang 
Selangor, Malaysia . 
28- Sevtap ـunalaaAysel Ercsia Ercan Keser(Attitudes towards Mobile 
Advertising – A Research to Determine the Differences between the 
Attitudes of Youth and Adults) Procedia Social and Behavioral Sciences 
24 (2011). Atatürk University, Faculty of Economics and 
Administrative Sciences, Erzurum, 25240, Turkey . 
29- Esmeralda Crespo-Almendros and Salvador Del Barrio-García,( 
The Quality of Internet-User Recall: A Comparative Analysis by Online 
Sales-Promotion Types) ) journal of advertising research Vol. 54, No. 1, 
2014. 
30- Yinghong (Susan) Wei, Gary L. Frankwick, Tao (Tony) Gao and 
Nan Zhou, (Consumer Adoption Intentions Toward the Internet in 
China: The Effects of Impersonal and Interpersonal Communication 
Channels Vol. 51, No. 4, 2011. 
31- Jiyoung Cha,( Do Online Video Platforms Cannibalize 
Television? How Viewers are Moving from Old Screens to New Ones) 
journal of advertising research ,Vol. 53, No. 1, 2013. 
32- Jonas Colliander and Micael Dahlén, (Following the Fashionable 
Friend: The Power of Social Media - Weighing the Publicity 
Effectiveness Of Blogs versus Online Magazines ) journal of advertising 
research Vol. 51, No. 1, 2011. 
33- Robert Heath, "Measuring the hidden power of émotive 
advertising", International Journal of Market Research,),Vol 47 Issue 
05, The Market Research Society, 2005, available  
34- Jacques Lendrevie , Bernard Brochand," publicitor", 5eme 
édition, dalloz, paris ،2001. 
35- Mark Chong (How do advertising creative directors perceive 
research?), International Journal of Advertising, Vol. 25, No. 3, 2006. 
36- Arijit Adhikary،Naskar Para Lane Dhakuria, Kolkata, West 
Bengal(Advertising: A Fusion Process between Consumer and Product) 
Procedia Economics and Finance 11 ( 2014 ) Symbiosis Institute of 
Management Studies Annual Research Conference . 
37- A Knowledge-Based System for Advertising Design) ( Raymond 
R. Burke, Arvind Rangaswamy, Jerry Wind and Jehoshua Eliashberg. 
،year: 1990. 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 
 

 

http://www.journalofadvertisingresearch.com/ArticleCenter/ArticleViewer.asp?ID=95902
http://www.journalofadvertisingresearch.com/ArticleCenter/ArticleViewer.asp?ID=95902
http://www.journalofadvertisingresearch.com/ArticleCenter/ArticleViewer.asp?ID=95902


۳۹٥ 
 

38- Claudia Salceanu(Personality factors and resistance to the 
manipulation of advertising) Procedia - Social and Behavioral Sciences 
127 ( 2014 ) lecturer PhD., Ovidius University of Constanta, 124 
Mamaia Ave., Constanta, 900527, Romania  
39- Philip KOTLER et autres(2019): L'Art du Marketing : concepts et 
pratique du marketing par les grands   spécialistesinternationaux , 
traduction : translations paris 

 
  مواقع اإلنترنیت:  ثالثاً 

1. http://www.publicityinsider.com/freepub.asp 
2. http://forum.chorouk.net 
3. www.film4business.com 
4. http://www.theshelbyreport.com/2014/01/07/pg-debuts-followup-to-
best-job-ad-campaign/ 
5. " la création de Revenus publicitaires" : www.abc-Net 
Marketing.com. 
6. -"qu'est ce qu'une banniére  : www.modemploi.com/FR/questcequ-
une ban -hTml  . 
7. - Richard CARLIER : profession  Web Master. ،Paris2000 ،34" les 
formats de la publicité en ligne" : www.bigben-pub.com 
8. "le poids des banniéres" : 
www.modemploi.com/Fr/lepoidsdesban.html 
9. -" la publicité sur internet " : www.supralogic.com/docs/publicité-
sur-internet.doc 
10. " les interstitiels " : www.Ibelgique.Ifrance.com /a – pub 
11. - "formes coûts de la Netpub" : www.Bigben-pub.com 
12. "La pub par E-mail" : www.modemploi.com/Fr/la pub e-mail.htm 
13. " le positionnement payant : une pratique admissible mais encadrée " 
: www.abc-NetMarketing. Com. 
14. "présenter son offre": www.modemploi .com/fr/présenter-son-
offre.htm 
15. google scholar: http://dspace.univ 
ouargla.dz/jspui/bitstream/123456789/5620/1/Laabidi_Ali.pdf 
16. www.nmg.lu/NMO /ARTICLE .hs 
17. https://meemmagazine.net/2017/ 
18. https://soundeals.com/community 
19. http://www.tas-wiki.com/tw7693.html 
20. www.scribd.com/doc/984108/Emotive-Advertising-150k  
(06/07/2007)  
21. http://umsudan.blogspot.com/p/blog-page_3739.html 
22. http://drnabihagaber.blogspot.com 

 

 
 قسم التسویق -داریة إلكلیة العلوم ا -جامعة الشام الخاصة 

 

http://www.publicityinsider.com/freepub.asp
http://forum.chorouk.net/
http://www.film4business.com/
http://www.bigben-pub.com/
http://www.modemploi.com/Fr/lepoidsdesban.html
http://www.supralogic.com/docs/publicit%C3%A9-sur-internet.doc
http://www.supralogic.com/docs/publicit%C3%A9-sur-internet.doc
http://www.bigben-pub.com/
http://www.modemploi.com/Fr/la%20pub%20e-mail.htm
http://www.nmg.lu/NMO%20/ARTICLE%20.hs
https://meemmagazine.net/2017/
https://soundeals.com/community
http://www.tas-wiki.com/tw7693.html
http://umsudan.blogspot.com/p/blog-page_3739.html


۳۹٦ 
 

 
 
 
 
 

 : التجاري  عالنلكتاب الدعایة واإللتدقیق المحتوى العلمي اللجنة العلمیة 
 

 البعث  جامعة     الجاسم خالد ستاذ الدكتور محمد األ
 جامعة حلب      عليسلیم ستاذ الدكتور سلیمان األ
 قاسم        جامعة تشرین أحمد ستاذ الدكتور سامر ألا
 
 
 

 التدقیق اللغوي :
 ستاذه : میسون اللبابیدي األ
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 التجاريعالن الدعایة واإل
 ستاذ الدكتور سامر حسین المصطفىالمؤلف األ
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	(12-31 )
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	 (12-33 )
	(12-34 )
	(12-35 )
	(12-36 )
	(12-37 )
	(12-38)
	(12-39 )
	(12-40 )
	(12-41)
	(12-42 )
	(12-43 )
	(12-44)
	(12-45 )
	(12-46 )
	( 12-47)
	( 12-48)
	(12-49 )
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	(12-54)
	( 12-55)
	(12-56 )
	(12-57 )
	(12-58 )
	(12-59 )
	(12-60)
	(12-61 )
	(12-62)
	-تعتمد النقطة الجوهرية للمفهوم الحديث للتسويق على اعتبار أن العميل هو نقطة البداية وهو منتهى الغاية من النشاط التسويقي.
	تعتمد على الجهود التي يبذلها جمهور المستهدفين أو الجهات التي تعمل على حمايتها لإحباط تأثير الدعاية المغرضة أو الضارة بجمهور المستهدفين . ومثال على الدعاية المضادة يوضحها الشكل الآتي :
	الإبداع لا يتوقف هنا فقد تم تطوير طريقة لتصوير مناطق بأكملها وجعلها بغاية الجمال والدقة، حيت تستطيع أن تستكشف أماكن بعيدة في صورة بتقريبها دون أن تتأثر جودتها وذلك بالتقاط صور شاملة للمنطقة بواسطة كاميرات رقمية عالية الجودة  SLR، والمزودة بعدسات خاصة لتصوير الأماكن البعيدة بحيث أن الحجم النهائي للصورة يكون ضخماً، وجودتها تكون أعلى وأدق 200 مرة من العادية ما يعادل مليار بكسل وتدعى GigaPixels Images:
	حافظ على الورق… حافظ على الكوكب! ولمن لا يعرّف، فـالمناديل الورقية تُصنع من ألياف لب الأشجار بعد أن يقطع لقطع صغيرة ويضاف له الماء ثم يوضع فى آلة خاصة للخلط، وإذا أراد المنتِج أن يكون الورق ملون يضيف له الألوان الخاصة ثم يزال اللب وتترك الألياف لتجف مكونةً طبقة رقيقة هي المناديل الورقية،ولكن.. يحاول بعص العلماء الآن تصنيع أشجار معدلة وراثيًاً لإنتاج ما يسمى بالخشب الذكي والذي يعطي مواصفات أعلى للمنتجات الورقية.ويرى نشطاء في مجال البيئة أن هذا الإجراء يفتح الباب لإنقاذ الغابات وإنقاذ البيئة.
	الشكل (6-1 ) إعلان أنواع الوسائل الإعلانية    
	الشكل (6-5 ) صورة إعلان تلفاز


	ثانياً: فهرس الجدول
	الشكل (1-1) إعلان عن أهمية التسويق
	-إن التسويق هو مسؤولية جميع عناصر وأفراد الشركة على مختلف مواقعهم بحيث يُعدّ الجميع مجندين في خدمة العميل.
	-إن التسويق لا يجوز قصره – كما هو متعارف خطئاً – على وظيفة البيع والإعلان وإنَما هو( إشباع لاحتياجات ورغبات العميل ) بالمعنى الواسع لهذه العبارة. بمعنى أن رجال التسويق يتعرفون على احتياجات ورغبات ومتطلبات العملاء ويراعونها في وضع برنامج المزيج التسويق...
	-إن موضوع التسويق لا يجوز قصره على المنتجات من السلع والخدمات، وإنَما المنتج موضوع التسويق هو أي شيء يمكن أن يُشبع حاجة ورغبة لدى المشتري أو المتلقي. ولذلك فإن التسويق يخص كل شيء ابتداءً من السلع والخدمات المادية وحتى الأفكار والأفراد والشركات. ولذلك ...
	الشكل (1-2) إعلان عن المزيج التسويق
	الشكل (1-4) إعلان عن جهود التسويق
	الشكل (1-6) إعلان لفليب كوتلر
	الشكل (1-8) إعلان عن أهمية الترويج

	المرسل
	الرسـالة
	ويصعب على العين أو الأذن غير المتخصصة اكتشاف هذا الخداع أو التحريف وتركز الدعاية الرمادية على مخاطبة الغرائز مع العقل ، ولكنها لا تفصح بشكل مباشر عن ذلك ، ويكشف هذا النوع من الدعاية عن مصدره في نفس الوقت الذي يعمل على أن تظل اتجاهاته وأهدافه غير واضحة...
	الشكل (2-22 ) دعاية لكي تستخدم فقط ما تحتاج إليه لترشيد استخدام المياه.
	الشكل (2-25 ) دعاية للعلاقات العامة
	الشكل (2-27 ) أفصل الأجهزة الكهربائية من الفيشة لتحمي نفسك وعائلتك!
	الشكل (3-18) دعاية وإعلان فاتح شهية !
	الشكل (3-23) استمتع مع المعكرونة اللذيذة!
	الشكل (3-25) مع معجون الأسنان هذا: لا شيء أقوى من أسنانك
	الشكل (4-7) إعلان لا تدع أحداً يفكر لك… كن أنت صاحب قرارك!
	الشكل (4-20 ) إعلان احذر من السكين الحادة للغاية!
	الشكل (  4-21) إعلان المال ليس كل شيء ( أنقذ حياة بدون أن تدفع قرشاً واحداً)
	الشكل (4-23 ) إعلان الحياة قصيرة جداً لتعمل عملاً غير مجدٍ!
	الشكل (4-26  ) إعلان لابتوب خفيـف للغاية!

	الخطوة الأولى : دراسة المتغيرات و العوامل المؤثرة في الحملة
	ويتم عن طريق  جمع البيانات والحصول على المعلومات و تقويم الموقف التسويقي للسلعة أو الخدمة في ضوء المتغيرات الداخلية والخارجية المحيطة. فالإعداد  للحملة الإعلانية يحتاج إلى تخطيط دقيق و رسم سياسات وإستراتيجيات كبرى و سليمة . وبالتالي لابد من جمع بيانات...

	الشكل ( 5-10 ) دعاية و إعلان لشاي صحي
	الخطوة الثانية : تحديد الأهداف  الإعلانية :
	الشكل ( 5-26 ) إعلانعطر لا يقاوم!


	رابعاً :حالة عملية - خطــوات إعداد و تنفيـذ الحمـلات الإعلانية النـاجحــة
	(أ) مراحل إعداد  الحملة الإعلانية لمشروع:
	(ب)        مراحل تنفيذ الحملة الإعلانية لمشروع
	(ج) وسائل الإعلان :
	(د) مرحلة التقييم:
	الفصل السادس :  اختيار الوسائل الإعلانية
	الفصل السادس :  اختيار الوسائل الإعلانية
	الفصل السابع :  جدولة  الحملة  الإعلانية
	الفصل السابع :  جدولة  الحملة  الإعلانية
	الشكل (7-12) إعلانات دخان
	الشكل ( 7-13) إعلان مشروب كوكا كولا وسينالكو


	Matchbox Advertisement
	أولاً : معايير الجدولة الإعلانية:    
	الشكل ( 7-41) صور إعلان شبكات التواصل الاجتماعي
	الشكل (8-1 ) إعلان لتبادل البيانات
	الشكل (8-17 ) إعلان عمل الفريق
	الشكل (8-19 ) إعلان صورة خطوات تصميم البرنامج الخاص بالتقيم الإعلاني
	الشكل (8-21 ) إعلان لماذا نقوم بإرسال الرسالة الإعلانية ؟   
	الشكل (9-12 ) إعلان عن وظائف الوكالات الإعلانية    
	الشكل (9-26) إعلان لوكالة إعلان

	"إن مسوقي اليوم الأذكياء لايبيعون منتجات فقط بل يبيعون مجموعة من الفوائد، و لا يبيعون قيمة شرائية بل يبيعون قيمة الاستعمال ".
	فيليبكوتلر
	ثانياً - تقويم الحملة الإعلانية و قياس نتائجها:
	الشكل (8-20 ) إعلان شاشة عرض ضخمة في الإمارات
	الشكل (9-22 ) إعلان يبين أهمية الوكالة للإعلانات
	الشكل ( 10-4) إعلان لتوازن السيارة
	الشكل ( 10-14) إعلان بخاخ سلطة الموسم مع عصير الليمون الطازج
	الشكل (10-19 ) إعلان عبوات شراب شفافة مطبوع عليها بالأبيض وتكتسب اللون من لون العصير نفسة !
	الشكل (11-16 ) إعلان صورة لتاريخ  وسائل الإعلان
	الشكل (11-24 ) دعاية وإعلان جريئة لشامبو ضد القشرة على ملاحة طعام
	تسعى الشركات المنتجة إلى الوفاء بمتطلبات الهيئات الحكومية المختصة على مطابقة المنتج لمواصفات الجودة التي وضعتها ثم تستخدم هذه المعلومة في الإعلان .والشكل الآتي يبين ذلك :
	الشكل (11-28 ) إعلان التدخين يقتل أطفالك!

	9. خطوات عمل إعلان فّعال :
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