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 العوامل المؤثرة على فاعلية اإلعالن
 (  دراسة وصفية) 

 أستاذ مساعد بقسم العالقات العامة واإلعالن أحمد إلياس الخضر دمحم د.
 جامعة مصراتة –كلية الفنون واإلعالم 

  d.Ahmedely70@gmail.comبريد إلكتروني: 
 ملخص البحث

ما  في إطار مشكلة الورقة البحثية والمتبلورة في السؤال األساسي:     
طبيعة العوامل المؤثرة على فاعلية اإلعالن؟... هدفت الورقة إلى تحديد 

والوظائف األساسية المرتبطة مفهوم اإلعالن وخصائصه وتوضيح األهداف 
باإلعالن ومن ثم إبراز العوامل المؤثرة على فاعلية اإلعالن أو النشاط 

 اإلعالني.
 استخدم الباحث في معالجة محاور الورقة المنهج الوصفي.  

اوضحت الورقة مفهوم اإلعالن والخصائص األساسية له، كما عالجت    
ح األساسية مثل المنتجين والموزعين أهداف اإلعالن ووظائفه بالنسبة للشرائ

والمستهلكين، وفي إطار المحور األساسي لمشكلة الورقة البحثية أال وهو 
العوامل المؤثرة على فاعلية اإلعالن فقد بينت الورقة تلك العوامل والتي 
تمثلت في العوامل البيئية مثل العوامل الديموغرافية واالجتماعية والثقافية 

لقانونية والتشريعية والتكنولوجية والرأي العام، وكذلك واالقتصادية وا
المحددات المرتبطة بالسلعة أو الخدمة المعلن عنها، والتكوين الفني 
لإلعالن واالعتبارات الخاصة بالوسائل اإلعالنية، إضافة إلى ضمان تكامل 
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وتناسق جميع مكونات البرنامج اإلعالني، حيث أكدت الورقة على ضرورة 
هذه العوامل قيد االهتمام والدراسة عند ممارسة النشاط اإلعالني وضع كل 

باعتبار أن اإلعالن في أطار مفهومه الحديث ال بد أن ينطلق من قواعد 
دارية ترتكز على البحث والتخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم  علمية وا 

لفكرة إضافة للقواعد الفنية التي تعتمد على البعد االبتكاري في ابتداع ا
اإلعالنية وتحريرها والتصميم واإلخراج، حتى يتمكن من تحقيق األهداف 

 والوظائف التي رسمت له بدرجة عالية من الفاعلية.
 اإلعالن –فاعلية  – العواملالكلمات المفتاحية :  

 مقدمة
من خالل تتبع الدراسات التي أجريت عن اإلعالن يلحظ تباين    

واختالفها حول الدور واألهمية االقتصادية واالجتماعية االتجاهات الفكرية 
له، فهناك من ذهب إلى تغليب الجوانب السلبية لإلعالن في كال المجالين، 
فحكم عليه بأنه خطر يتهدد المجتمعات اقتصادًيا واجتماعًيا، بينما ذهب 
آخرون إلى تغليب الجوانب اإليجابية، ونظروا لإلعالن باعتباره إحدى 

 التطوير والنهضة ذات البعد االقتصادي واالجتماعي. أدوات
وخارج إطار هذا الجدل يمكن القول إن اإلعالن قد استطاع أن يفرض    

نفسه واقًعا ملموًسا في حياتنا اليومية حيث استطاعت عديد الجهات ذات 
الصلة باإلعالن أو بالنشاط اإلعالني مثل: المنتجين والموزعين وتجار 

ستهلكين ووكاالت اإلعالن وحتى وسائل اإلعالم أن تلمس التجزئة والم
الفوائد التي تجنيها من وراء ممارسة النشاط اإلعالني في المجتمع، 
باإلضافة إلى ما أثبتته عديد الدراسات التطبيقية والمسحية في شأن األهداف 
 والوظائف التي يؤديها اإلعالن والنشاط اإلعالني الشرائح ذات الصلة كافة.
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ن كان اإلعالن في إطار أهدافه ودوره الوظيفي يعد عاماًل مؤثًرا لكنه    وا 
في ذات الوقت يتأثر بعديد العوامل التي تتحكم بصورة أساسية في مدى 
تحقيقه ألهدافه وأدائه لدوره الوظيفي، وبما أن زمام المبادرة في العملية 

الجهات المعلنة  اإلعالنية أو في النشاط اإلعالني يعتبر بيد المنتجين أو
بصورة أساسية فإن مسئولية االهتمام بدراسة تلك العوامل المؤثرة في النشاط 
اإلعالني وتشخيصها تقع على عاتقهم باعتبار أنهم هم من يرسمون أهدافه 
ويتحملون كلفته، ومن ثم يحق لهم السعي إلى ضمان الفاعلية والتأكد منه، 

ديثة لإلعالن التي تؤكد على ضرورة ولعل هذا ينسجم تماًما مع الرؤية الح
انطالق اإلعالن أو النشاط اإلعالني من قواعد علمية إدارية ترتكز على 
البحث والتخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم، وكذلك من قواعد فنية ترتكز 

 على االبتكار في مجال الفكرة والتحرير والتصميم واإلخراج.
 مشكلة الورقة البحثية:

تتمحور مشكلة الورقة البحثية في مالحظة الباحث ـ من خالل     
تخصصه ـ أن هناك العديد من أوجه النشاط اإلعالني وخاصة اإلعالنات 
التلفزيونية المبثوثة عبر القنوات العربية لم يراَع فيها دراسة العوامل المؤثرة 

ا ما أتى على فاعلية اإلعالن قبل الشروع في عملية إنتاجها وبثها فمنه
مخالًفا لواقع ثقافي أو اقتصادي أو اجتماعي، وتتلخص مشكلة الورقة في 

 السؤال اآلتي:
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 ما طبيعة العوامل المؤثرة على فاعلية اإلعالن؟   
 أهداف الورقة البحثية:     

تهدف الورقة البحثية بصورة أساسية إلى تقديم مادة علمية مركزة      
 على فاعلية اإلعالن وذلك من خالل: وواضحة عن العوامل المؤثرة

 تحديد مفهوم اإلعالن وخصائصه. -1
 توضيح األهداف والوظائف األساسية المرتبطة باإلعالن. -2
 إبراز العوامل المؤثرة على فاعلية اإلعالن أو النشاط اإلعالني. -3

 تساؤالت الورقة البحثية:
 تسعى الورقة البحثية إلى اإلجابة عن التساؤالت اآلتية:      

 ما المقصود باإلعالن وما هي خصائصه األساسية؟ -1
 ما األهداف األساسية المرتبطة باإلعالن؟ وما وظائفه؟ -2
 ما العوامل المؤثرة على فاعلية اإلعالن أو النشاط اإلعالني؟ -3

 منهج الورقة البحثية:
األهداف والتساؤالت الخاصة بالورقة البحثية استخدام  تقتضي طبيعة   

 المنهج الوصفي.
 تقسيم الورقة البحثية:

قسم الباحث الورقة إلى ثالثة محاور أساسية شمل األول منها تعريف    
اإلعالن والخصائص األساسية له، وعالج المحور الثاني األهداف والوظائف 

حور الثالث العوامل المؤثرة على األساسية المرتبطة باإلعالن، ووضح الم
فاعلية اإلعالن أو النشاط اإلعالني وجاءت الخاتمة لتبين خالصة الورقة 

 البحثية.
 مفهوم اإلعالن وخصائصه: -المحور األول
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 تعريف اإلعالن:  -أوًل 
، (1)اإلعالن لغة: هو )إظهار  الشيء بالنشر عنه في الصحف ونحوها(   

، والمجاهرة هي (2)ن والمعالنة بمعنى المجاهرة(وهو من اللفظ )علن والعال
رفع الصوت، يقال: جهر بالقول إذا رفع به صوته، فهو جهير، وأجهر، فهو 

 (3)مجهر إذا عرف بشدة الصوت وجهر الشيء علن وبدأ.
وقد وردت كلمة اإلعالن وتكررت مشتقاتها في القرآن الكريم في أكثر من   

 موضع نذكر منها على سبيل المثال ال الحصر:
وَن َوَما ُتْعِلُنوَن﴾.   (4)قوله تعالى: ﴿َوَّللاهُ َيْعَلُم َما ُتِسرُّ

 ( 5).وقوله تعالى: ﴿ُثمه ِإنِ ي أَْعَلْنُت َلُهْم َوَأْسَرْرُت َلُهْم ِإْسَراًرا﴾
ِ ِمْن  وقوله تعالى: ﴿َربهَنا ِإنهَك َتْعَلُم َما ُنْخِفي َوَما ُنْعِلُن َوَما َيْخَفى َعَلى َّللاه

َماِء﴾.  .( 6)َشْيٍء ِفي اأَلْرِض َوال ِفي السه
 تعريف اإلعالن اصطالًحا:

يصنف اإلعالن ضمن مجال العلوم اإلنسانية، التي يصعب أن يوضع     
ا مانًعا، وذلك التساع دائرة التداخل بين اإلعالن والعديد من لها تعريًفا جامعً 

العلوم األخرى، مثل العلوم االجتماعية واالقتصادية والنفسية وغيرها من 
العلوم، باإلضافة إلى عالقة التأثير والتأثر بين اإلعالن ومكونات البيئة 

ة والفكرية المحيطة به المتمثلة في الظروف االقتصادية والسياسية والثقافي
واالجتماعية والنفسية والتكنولوجية والتشريعية، أي بمعنى أدق عالقة التأثير 
والتأثر بين فلسفة اإلعالن وفلسفة وطبيعة المجتمع الممارس للنشاط 
اإلعالني، وقد أدى ذلك إلى تعدد التعريفات التي صيغت حول اإلعالن 
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ق واختلف بعضها، وفيما وتنوعها فاتسم بعضها بالتشابه أو وبعضها بالتطاب
 يأتي نستعرض بعًضا من تلك التعريفات على سبيل المثال وليس الحصر.

يعرف القاموس الفرنسي )الروس( اإلعالن بأنه: )مجموع الوسائل    
طراء منتجاتها(  (7.)المستخدمة للتعريف بمنشأة تجارية أو صناعية وا 

أما جمعية التسويق األمريكية فقد عرفت اإلعالن بأنه: )عملية اتصال    
غير شخصي مدفوع الثمن تتبعها منشآت األعمال والمؤسسات التي تهدف 
إلى الربح، بقصد تقديم السلع والخدمات واألفكار لمجموعة من المستهلكين 

قناعهم بها(  (8.)أو المشترين الصناعيين وا 

لتي تنسجم مع ما يود الباحث معالجته من خالل هذه ولعل من التعريفات ا
( الذي جاء مؤكًدا على أن Dorthy Cohenالورقة  تعريف دورثي كوهين )

اإلعالن ينطلق من قواعد إدارية منظمة حيث يعرف اإلعالن بأنه: ) نشاط 
إداري منظم يستخدم األساليب االبتكارية لتصميم االتصال االقناعي التأثيري 

باستخدام وسائل االتصال الجماهيرية، وذلك بهدف زيادة الطلب المتميز 
على السلعة المعلن عنها وخلق صورة ذهنية عن المنشأة المعلنة تتفق مع 
إنجازاتها وجهودها في تحقيق اإلشباع لحاجات المستهلكين وزيادة الرفاهية 

 ( 9)االجتماعية واالقتصادية(.
نشاط إداري منظم ينفي عن ويرى الباحث أن وصف اإلعالن بأنه    

اإلعالن أو النشاط اإلعالني صفة العشوائية ويؤكد ارتكازه على البحث 
 والتخطيط والتنظيم والمتابعة والتقويم. 

ويلحظ في التعريفات أعاله أنها حصرت استخدام اإلعالن في منشآت   
األعمال والمؤسسات التي تهدف إلى الربح، في حين ذهبت تعريفات أخرى 

يسع المجال لذكرها إلى أن اإلعالن يستخدم من قبل المؤسسات الهادفة  ال
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أو غير الهادفة للربح، وكذلك عدم ربط اإلعالن بالمؤسسات السلعية فقط 
 بل أيًضا بالخدمية والفكرية.

 خصائص اإلعالن:  -ثانًيا
استناًدا إلى العديد من التعريفات المتنوعة التي صيغت حول تعريف    

التي أشرنا إلى بعض منها فيما تقدم يمكن استنباط مجموعة من اإلعالن 
الخصائص التي تميز اإلعالن عن غيره من األنشطة الشبيهة مثل الدعاية 
وسنكتفي في هذا المقام باإلشارة إلى الخصائص المتفق عليها بين معظم 

 (10)الباحثين والمهتمين بدراسات اإلعالن وهذه الخصائص هي: 
 شاط غير شخصي:اإلعالن ن -1

يتم  –وبعد التطور الذي شهده في مجال الوسائل  –وذلك يعني أن اإلعالن 
باستخدام وسائل االتصال غير المباشرة كالصحف والمجالت واإلذاعة 
والتلفزيون والسينما والنشرات والملصقات، وشبكات المعلومات وغيرها من 
الوسائل غير المباشرة مما يعني عدم التفاعل والتجاوب الفوري بين المعِلن 

 والجمهور المستهدف وبناء على ذلك يمكن استخالص اآلتي:
ال يستطيع المعِلن أن يحدد أي قطاع من الجمهور هو الذي استقبل  -أ

لى أي مدى تأثر بها.  الرسالة اإلعالنية فعاًل وا 
اإلعالن ال يجبر المستهلك على االستجابة للرسالة وال يشعره بالضغوط  -ب

 أو الحرج مثلما يحدث أحياًنا في البيع الشخصي.
التأمل والمقارنة بين البدائل السلعية يسمح اإلعالن للمستهلك بالتفكير و  -ج

 أو الخدمية المتاحة له.



  د. احمد الياس  خضر                 العوامل المؤثرة في فاعلية اإلعالن
 

41 

 

 اإلعالن نشاط اتصالي مدفوع األجر: -2
أي أن المعِلن أو الجهة المستفيدة من اإلعالن تدفع مبالغ مالية مقابل     

نتاجها أم  اإلعالن سواء كان ذلك على مستوى إعداد الرسالة اإلعالنية وا 
نيات الوسيلة أو الوسيط الناقل وتختلف القيمة على مستوى استغالل إمكا

المالية المدفوعة من وسيلة إلى أخرى أو في ذات الوسيلة الواحدة بناء على 
 عوامل ومتغيرات كثيرة ومتعددة.

 وضوح صفة أو شخصية المعِلن: -3
حيث يذكر ضمن المعلومات الواردة باإلعالن طبيعة المعِلن وصفته وتعتبر 

التفرقة بين اإلعالن وغيره من عمليات االتصال العام هذه السمة أساس 
كالدعاية والعالقات العامة مثاًل، ويساعد ذكر اسم المعِلن على توضيح 
طبيعة الرسالة اإلعالنية وتمييزها عما سواها من بيانات ومعلومات في 

 الوسيلة المستخدمة.
الخدمة في ويستثنى من ذلك إعالنات التشويق التي تسبق ظهور السلعة أو 

األسواق، مما يمهد لها الطريق ويخلق حولها اهتماًما جماهيرًيا وشوًقا ولهفة 
 لمعرفتها واستخدامها فور ظهورها في السوق.

 اشتمال اإلعالن على الجانب المعرفي والجانب التأثيري بهدف اإلقناع: -4
عالن وهنا يمكن التفرقة بين نوعين من اإلعالن هما اإلعالن التأثيري واإل

اإلخباري حيث يهدف النوع الثاني من اإلعالن إلى مجرد إعطاء المستهلك 
معلومات معينة دون محاولة التأثير عليه مباشرة بينما يهدف اإلعالن 

 التأثيري إلى التأثير على المستهلك بطريقة مباشرة وسريعة.
 ويمكن أن يكون في شكل منبه مركب يحوى العنصرين في آن واحد .
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نما يمتد نطاقه ال ي -5 قتصر اإلعالن على عرض وترويج السلع فقط وا 
 ليشمل ترويج الخدمات واألفكار.

اإلعالن نشاط يستخدم بواسطة المنظمات كافة الهادفة للربح  أو غير  -6
 الهادفة، وكذلك األفراد.

وهذا يؤكد عدم حصر اإلعالن في الجانب السلعي فقط أو بالمنشآت 
ي ارتبط نشاطها بمبدأ الربح بل يمتد ليشمل التجارية والصناعية الت

 المؤسسات التي ال يرتبط نشاطها بمبدأ الربح المادي.
الجمهور المستهدف باإلعالن من المفترض أن تتم دراسته من النواحي  -7

الديموجرافية واالجتماعية والنفسية والمعرفية وغيرها من الجوانب المختلفة 
 في دراسة المستهلكين.

 أهداف اإلعالن ووظائفه: -لثانيالمحور ا
 أهداف اإلعالن: -أوًل 
إن مسألة تحديد األهداف بالنسبة لإلعالن تعد من ضمن المرتكزات التي   

تساعد على نجاحه حيث يؤدي تحديد األهداف إلى تحقيق بعدين أساسيين 
 (11)هما: 

حيث يمد المعِلن ببعض الدالئل عن كيفية تنمية الرسالة المناسبة من  -1
الفكرة التي سيدور حولها اإلعالن، ونقاط التركيز وكذلك من حيث اختيار 

 الوسائل اإلعالنية المالئمة واألكثر قدرة على تحقيق هذه األهداف.
تستخدم األهداف كمعايير يتم االسترشاد بها واالستناد عليها في تقييم  -2

 فاعلية اإلعالن.
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إن الهدف الرئيس لإلعالن هو تغيير ميول المستهلكين المحتملين    
واتجاهتهم وسلوكهم، ويسعى اإلعالن إلى تحقيق ذلك من خالل ثالثة 

 (12) أساليب هي:
 

 توفير المعلومات: -أولً 
يستطيع المعِلن أن يؤثر على سلوك المستهلكين وتصرفاتهم عن طريق    

لبيانات التي تساعده على اكتشاف كثير من إمداد المستهلك بالمعلومات وا
الجوانب التي كان يجهلها عن السلعة، وكثيًرا ما يوجد أفراد تتأثر قراراتهم 
الشرائية بشكل ملحوظ باإلعالن وخير مثال اإلعالنات التي تهدف إلى 
تغيير سلوك المستهلك عن طريق تزويده بالمعلومات هي اإلعالنات عن 

يدة والتي تتميز بأنها تحتوي على معلومات توضح السلع والمنتجات الجد
للمستهلك مزايا المنتج الجديد وصفاته، وتتضمن أيًضا محاوالت خلق الرغبة 

 للحصول على السلعة الجديدة.
 تغيير رغبات المستهلكين: -ثانًيا
على الرغم من أن تغيير رغبات المستهلكين واتجاهاتهم تعد من المسائل    

الن بإمكانه القيام بهذه المهمة إذا أتقن تصميمه وأحسن الصعبة لكن اإلع
استخدامه؛ وذلك ألن السلوك االستهالكي تؤثر عليه عوامل كثيرة مثل: 
الظروف االجتماعية واالقتصادية وغيرها ويستطيع اإلعالن القيام بهذه 

 المهمة إذا تحققت المعطيات اآلتية:
تعود على المستهلك نتيجة اقتناعه  أن يبرز اإلعالن المزايا والفوائد التي -1

 بالفكرة أو السلعة الجديدة.
 أن يكون المستهلك راغًبا في تغيير اتجاهاته وتبني األفكار الجديدة. -2



  7102ديسمبر -الخامس العدد-الثالثة  السنة -مجلة كلية الفنون واإلعالم 

 

 

 

44 

 
 

أن يخلق اإلعالن جًوا عاًما من التأكيد للمستهلك يؤكد له سالمة القرار  -3
 الذي اتخذه بقبول الفكرة أو االتجاه الجديد.

 تفضيل المستهلكين للماركات المختلفة:تغيير  -ثالًثا
ال يحتاج المعِلن في أغلب األحيان إلى تغيير سلوك المستهلك تغييًرا جذرًيا 
حيث ال توجد ضرورة لذلك إال في حالة تقديم سلعة جديدة تماًما، ولكن في 
أحيان أخرى يجد المعِلن نفسه في موقف يتطلب منه تغيير سلوك 

فعاًل في السلعة، بمعنى أن يحول تفضيلهم من  المستهلكين الذين يرغبون 
ماركة منافسة إلى ماركته، وفي مثل هذه الحالة يعتمد المعِلن على الرغبات 
الحالية للمستهلك وحاجاته، ويجد في األساليب اإلعالنية المتعددة وسيلة إلى 

 تحقيق هذا التغيير.
 
صيلية لإلعالن وفي إطار الهدف الرئيس تدور مجموعة من األهداف التف  

  (13)التي تم استنباطها من الواقع التطبيقي وهي: 
* تعريف الجمهور بمنتج جديد أو بعض الخصائص والمزايا لمنتج موجود 

 ومعروف.
* إحداث تغييرات في سلوك المستهلكين تجاه السلعة أو الخدمة أو الشركة 

 المعَلن عنها.
 به وبأماكن وجوده.* لفت انتباه الناس إلى منتج معين وتذكيرهم 

* الحفاظ على العمالء السابقين على األقل من أجل التقليل من التقلبات 
 في كمية المبيعات.
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* تكوين فكرة معينة عن السلعة يمكن من خاللها دعم أعمال رجال البيع 
 وجهودهم ومساندتها.

* تقديم أفكار وبيانات تستطيع إقناع المستهلكين بمزايا وفوائد المنتج 
 تفوقه على السلع المنافسة له.وب

* عرض صور أو بيانات أو رسوم أو جمل قصيرة من شأنها خلق صورة 
 ذهنية وانطباع ذهني لدى المستهلكين عن السلعة أو الشركة.

* إثارة المستهلكين وحثهم على زيادة استهالكهم ومن ثم زيادة مشترياتهم 
 من السلعة.

السلعة المعَلن عنها عن طريق الترغيب * إغراء العمالء الجدد وجذبهم نحو 
 واإلقناع بمزاياها.

* اكتساب حرب المنافسة بتحويل المستهلكين من السلع المنافسة إلى السلع 
 المعَلن عنها.

* إرشاد المستهلكين إلى أماكن وجود السلعة وتعريفهم بمنافذ التوزيع التي 
 تتولى بيع هذه السلعة.

 الستخدامات الجديدة للسلعة المعَلن عنها.* تعليم المستهلك المنافع وا
* تعريف المستهلك على طرق استخدام السلعة وعلى كيفية صيانتها وفكها 

 وتركيبها إذا كانت سلعة ذات طابع فني.
 (14)ويجمع دمحم فريد الصحن هذه األهداف ويلخصها في النقاط اآلتية: 

 أي متعلقة بالمساهمة في تحقيق مبيعات معينة. أهداف بيعية -1
 أهداف متعلقة بالمنافسة وتدعيم مكانة الشركة بين المنافسين. -2
 أهداف متعلقة ببناء صورة ذهنية طيبة سواء للشركة أم منتجاتها. -3
 أهداف متعلقة بتدعيم رجال البيع والموزعين في عملية االتصال. -4
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 اهات المستهلكين ومعتقداتهم وتدعيم والئهم.أهداف متعلقة بتغيير اتج -5
 وظائف اإلعالن: -ثانًيا
يتضح من خالل العرض السابق لمجموع األهداف التي يسعى اإلعالن    

لتحقيقها أن اإلعالن يؤدي مجموعة متنوعة من الوظائف وعلى نطاق واسع 
لكي يحقق األهداف المتعلقة بأطراف العملية التسويقية من منتجين أو 
موزعين أو مستهلكين  ويمكن تحديد وظائف اإلعالن بناء على الجهات 

 (15)المستفيدة منه على النحو اآلتي:
 وظائف اإلعالن بالنسبة للمنتجين: -أ

 يمكن تحديد الوظائف التي يؤديها اإلعالن للمنتجين في اآلتي: 
 التوفير في تكاليف التوزيع: -1

إن تعريف المستهلكين بالسلع التي ينتجها المنتج يتم عن طريقين؛ إما عن 
ما عن طريق البيع الشخصي، وبمقارنة تكاليف اإلعالن  طريق اإلعالن، وا 

يتأكد أن تطور وسائل  –أي مندوبي البيع  –وتكاليف البيع الشخصي 
ي االتصال وسرعة وصول الرسالة اإلعالنية إلى أكبر عدد من األشخاص ف
 وقت واحد يثبت أن النشاط اإلعالني يساعد على توفير تكاليف التوزيع.

 تعريف المستهلكين باإلضافات والتحسينات في السلعة: -2
حيث ال يوجد بديل لإلعالن للقيام بهذه المهمة بسبب سرعة إيصال   

المعلومات لو قورنت بالوسائل األخرى التي تقوم بهذه المهمة مثل مندوبي 
 البيع.

 تخفيض كلفة اإلنتاج: -3
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يسهم اإلعالن في تخفيض كلفة اإلنتاج عن طريق زيادة المبيعات مما 
يؤدي إلى زيادة اإلنتاج من السلعة الذي يؤدي بدوره إلى تخفيض كلفة 

 الوحدة المنتجة.
 مساعدة مندوبي البيع وتشجيعهم: -4

خالل يسهم اإلعالن بشكل كبير في تسهيل مهمة مندوبي البيع وذلك من 
يسهم  –اإلعالن  –تمهيد الطريق ليصبح للمستهلك قابلية لالقتناع، كما أنه 

أيًضا في زيادة ثقة مندوب البيع بنفسه وبالسلع التي يتعامل بها بعد 
 مشاهدته لإلعالن وهو يعرض تلك السلع ويتحدث عن مزاياها وفوائدها.

 إغراء تجار التجزئة على عرض السلعة: -5
لــى إغــراء تجــار التجزئــة علــى التعامــل مــع الســلع المعَلــن يســاعد اإلعــالن ع

عنها ووضعها في متاجرهم؛ وذلك ألن السلع المعَلن عنها تقلل من المجهـود 
 الذي سيبذله رجال البيع من أجل بيعها.

 وظائف اإلعالن بالنسبة للموزعين: -ب
الوكيل الموزع قد يكون تاجر الجملة، أو تاجر التجزئة أو الوكيل التجاري أو 

الوحيــد أو الوكيــل بالعمولــة أو المــوزع التــابع للمنشــأة الــذي تنســد إليــه المنشــأة 
ــة مــن الوظــائف  مهمــة توزيــع منتجاتهــا، ويــؤدي اإلعــالن لهــذه الشــريحة جمل

 يمكن توضيحها في اآلتي:
يعمـــــــل اإلعـــــــالن علـــــــى زيـــــــادة الســـــــلعة وترويجهـــــــا، وتعريـــــــف العمـــــــالء  -1

 تقدمها المنشأة. والمستهلكين بها أو الخدمة التي
ـــــى دعـــــوة العمـــــالء والمســـــتهلكين لشـــــراء الســـــلعة أو  -2 يعمـــــل اإلعـــــالن عل

االســتفادة مــن الخدمــة مــع التعريــف بأمــاكن وجودهــا واألســعار التــي تبــاع بهــا 
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والمزايــا التــي تمنحهــا المنشــأة مــن الخصــم أو الخدمــة اإلضــافية أو الضــمان 
 لمدة معينة.

تصـــــريف ســـــلعهم مـــــن خـــــالل إقنـــــاع يســـــاعد اإلعـــــالن المـــــوزعين علـــــى  -3
 المستهلكين بمزايا السلعة ومدى إشباعها لحاجاتهم ورغباتهم.

يمهد اإلعالن الطريق للموزعين في األسواق الجديدة للدخول إلى السوق  -4
 وبيع كميات مناسبة من السلعة.

تخفيف العبء على الموزعين وذلك من خالل تبني المنشأة التي تصدر  -5
 واق بعيدة لتكلفة النشاط اإلعالني.سلعها إلى أس

 وظائف اإلعالن بالنسبة للمستهلكين: -ج
 تتحدد وظائف اإلعالن بالنسبة للمستهلك في اآلتي:

 تسهيل عملية االختيار بين السلع: -1
إن المستهلك يجد نفسه أمام خيار صعب في انتقاء السـلعة المثاليـة مـن بـين 

ــــه اإلعــــالن مــــن األنــــواع الكثيــــرة الموجــــودة فــــي الســــوق و  يعتبــــر مــــا يقدمــــه ل
معلومات وبيانات عن مزايا ومواصفات السـلع خيـر معـين فـي عمليـة اختيـار 

 سلعة دون سواها.
 تحديد زمان توافر السلعة ومكانها: -2

يقوم اإلعالن بتعريـف المسـتهلك بمكـان وجـود السـلعة وزمانهـا ووقـت الحاجـة 
صـــول علـــى الســـلعة مـــن إليهـــا حيـــث يســـتفيد المســـتهلك مـــن اإلعـــالن فـــي الح

 أمكنة معينة وبأسعار أقل وبكميات كبيرة.
 تزويد المستهلك بمهارات مفيدة: -3
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رشــادات مفيــدة للمســتهلك تجنبــه كثيــًرا مــن المتاعــب  يقــدم اإلعــالن نصــائح وا 
الناتجــة عــن التعامــل الخــاط  مــع بعــض الســلع ممــا يحقــق المحافظــة علــى 

 السلعة.
 على فاعلية اإلعالن: العوامل المؤثرة -المحور الثالث

حتــى يحقــق النشــاط اإلعالنــي أهدافــه المرســومة يجــب أن يفهــم المعنيــون    
بهــذا النشــاط أن اإلعــالن هــو جــزء  والنشــاط األشــمل هــو النشــاط التســويقي، 
وأن جميــع الظــروف المــؤثرة علــى النشــاط التســويقي ســوف تلعــب دورهــا فــي 

ور الــذي يلعبــه هــذا النشــاط؛ التــأثير علــى النشــاط اإلعالنــي، ولكــي يفهــم الــد
يجب أن توضح األهـداف المرسـومة لـه وتحـدد وسـائل تنفيـذها، وكـذلك تحـدد 
العوامل المؤثرة على هذا النشاط؛ لكي يمكن قياس نتائج التنفيذ والحكم علـى 
درجة فاعلية اإلعالن في تحقيق األهداف المرسومة، هـذا باإلضـافة إلـى أنـه 

ن اإلدارة العلميـــة الحديثـــة ال تحتـــاج اإلعـــالن كثيـــًرا مـــا يغيـــب عـــن األذهـــان أ
باعتبــاره هــدًفا فــي حــد ذاتــه، ولكــن باعتبــاره وســيلة للوصــول إلــى غايــة، أي 

 (16)بوصفه أحد األساليب التسويقية لتحقيق أهداف المنظمة بشكل عام. 
إن فاعلية نشاط اإلعالن في تحقيـق أهدافـه المرغوبـة مـن وراء مزاولتـه       

بــاحثين والدارســين وكــذا المهتمــين بهــذا النشــاط ضــرورة الوقــوف تتطلـب مــن ال
على أهم العوامل أو المحددات األساسية التي تؤثر في تحقيق فاعليته، وقبل 
اإلشارة إلى أهم تلك المحددات يجب أن يلفت النظر إلى أهمية االتفاق علـى 

، وخالل تحديد األهداف التسويقية المطلوب تحقيقها عند ممارسة هذا النشاط
فتــرة زمنيــة محــددة، وذلــك حتــى يمكــن أن تتخــذ هــذه األهــداف كأســاس للحكــم 
علـــى مـــدى نجـــاح اإلعـــالن، أي يجـــب أن تكـــون هنـــاك أهـــداف محـــددة بدقـــة 
ووضــوح كخطــوة أولــى عنــد تخطــيط النشــاط اإلعالنــي، حيــث يــتم توجيــه كــل 
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عناصـــــر هـــــذا النشـــــاط ومكوناتـــــه لتخـــــدم هـــــذه األهـــــداف، وال شـــــك أن فشـــــل 
ن فـــي كثيـــر مـــن الحـــاالت فـــي تحقيـــق أهدافـــه إنمـــا يرجـــع أساًســـا إلـــى اإلعـــال

اإلهمال في التحديـد الـدقيق والواضـح لهـذه األهـداف التـي يرمـي إلـى تحقيقهـا 
مــن ناحيــة، أو االبتعــاد عــن الظــروف البيئيــة المحيطــة التــي تضــفي الواقعيــة 

 (17)على هذه األهداف من ناحية أخرى.
ويمكن حصر بعض تلك العوامل التي تشكل المحددات المؤثرة على    

 فاعلية اإلعالن في اآلتي:
 البيئة التسويقية المحيطة:  -أواًل 
إن اإلدارة التسويقية الحديثة تهتم اهتماًما كبيًرا بالبيئة المحيطة بالمنظمة     

ليـــل ومكوناتهـــا ومـــن ثـــم العمـــل علـــى دراســـتها وفهمهـــا بمـــا يســـاعد علـــى تح
المتغيــــرات المختلفــــة التــــي تتكــــون منهــــا ومــــدى إمكانيــــة التنبــــؤ باالتجاهــــات 
ــــي حيــــث إن أي منظمــــة  والــــتحكم فيهــــا، وهــــذا مــــا يتطــــابق مــــع الواقــــع العمل
اقتصادية ما هي إال خلية من خاليا المجتمع تؤثر فيـه وتتـأثر بـه، وال يمكـن 

نمــا تبقــى تتفاعــل مــع البيئــة االقتصــا دية واالجتماعيــة أن تعــيف فــي الفــران، وا 
والسياســية المحليــة، ومــن خــالل هــذا التوضــيح يتبــين لنــا أن البيئــة المحيطــة 
بالنشــــاط اإلعالنــــي بمكوناتهــــا المختلفــــة االقتصــــادية واالجتماعيــــة والثقافيـــــة 
وغيرهــا تعتبــر محــدًدا أساســًيا مــن محــددات فاعليتــه، ذلــك أن النظــرة الحديثــة 

لنشــــاط منعـــــزاًل عــــن الظـــــروف ألي نشــــاط إعالنــــي تـــــرفض أن يكــــون ذلـــــك ا
المحيطة به مهما كانت طبيعة تلك الظروف، فالبيئـة المحيطـة تمثـل عنصـًرا 

 (18مهًما في إي نشاط إعالني وتقوم بأحدث التأثيرات الرئيسية اآلتية :)
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ــ إن البيئة هي التي تحدد الفرص التسويقية المتاحة ومنها تتبلـور األهـداف 1
عى النشــــاط اإلعالنـــي إلـــى تحقيقهـــا أو تحقيــــق التســـويقية للمنظمـــة التـــي يســـ

 أهداف معينة منها.
ـــ إن البيئــة هــي التــي تــوفر أنــواع المســتلزمات البشــرية والماديــة الضــرورية 2 ـ

 لممارسة النشاط اإلعالني. 
ـــ إن البيئــة هــي التــي تحــدد نجــاح نظــام اإلعــالن ألي منظمــة معلنــة وهــي 3 ـ

قبولهـا أو رفضـها لمـا يحققـه هـذا  التي تحدد قدرته على االسـتمرار مـن خـالل
 النظام من تأثيرات في السلوك االستهالكي.

ويرى الباحث أن ذلك يؤكد على ضرورة عدم تجاهل المختصـين بالنشـاط    
اإلعالني في المنظمات اإلنتاجية والتسويقية المختلفة بأي حال مـن األحـوال 

مــــن  تغيــــرات أو  للبيئـــة المحيطــــة ومتغيراتهــــا الرئيســـة، ومــــا قــــد يحـــدث فيهــــا
تقلبات أواًل بأول وذلـك حتـى يكـون  تخطـيطهم للسياسـات اإلعالنيـة الخاصـة 

 بهم على أساس رشيد وواقعي قدر اإلمكان.
ولعــــل مــــا ورد أعــــاله هــــو الــــذي أدى إلــــى االهتمــــام بدراســــة مــــا يعــــرف      

نمــا يشــير  بالشــروط البيئيــة لإلعــالن وال يقصــد بالبيئــة المعنــى األيكولــوجي وا 
الشــروط أو الظــروف التــي يعمــل مــن خاللهــا اإلعــالن والتــي تــتحكم فــي  إلــى

مدى فشل أنشطته أو نجاحها، وتؤثر تلك العوامل البيئية على اإلعالن ليس 
نما كوسيلة ذات وجود مؤثر فـي المجتمـع، ويتكـون  فقط كنشاط أو كوظيفة وا 

 (19)البناء البيئي لإلعالن مما يأتي:
تشـمل القـيم والمعتقـدات المشـتركة والعـادات  قافيةة:البيئة الجتماعية والث -أ

وكذلك النماذج الخاصة بالتفاعل االجتماعي، نمط الحياة، األخالق واألفكار 
واألهداف االجتماعية وفي بعض األحيان قد يمثل اإلعالن صدمة للمتلقيـين 
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عنــدما يتعــدى المســتوى المقبــول أخالقًيــا واجتماعًيــا واقتصــادًيا ومــن ثــم يمكــن 
لقــــول إن اإلعــــالن ال يســــهم فــــي تشــــكيل القــــيم بقــــدر مــــا يتعامــــل مــــع القــــيم ا

 الموجودة فعاًل.
وتشتمل علـى المؤسسـات والتنظيمـات التـي تـدخل فـي  البيئة التنافسية: -ب

عالقـــة تنافســـية بهـــدف الفـــوز برضـــا المســـتهلك وتلبيـــة احتياجاتـــه؛ لـــذلك فـــإن 
مســتهلك عــن طريــق تصــميم اإلعــالن يكــون موجًهــا فــي أساســه إلــى ســلوك ال

توظيـف مختلـف عناصـر المـزيج التسـويقي، وفـي مجـال السـوق تتـأثر فاعليـة 
اإلعالن إلى حد كبير بحجم التنافس بـدًءا مـن نوعيـة السـلعة والمنـتج وصـواًل 
إلـــى الرســـالة التنافســـية، ومـــن هنـــا يلتـــزم المعلنـــون بمراعـــاة محـــددات العمليـــة 

 تج والتوزيع والتسعير والترويج.التنافسية التي تتمثل في إستراتيجية المن
وتتضمن مجموعة القواعد والقوانين التي يلتزم بها  البيئة النظامية: -ج

المعلنون من أجل تحقيق مبادئ المنافسة الشريفة العادلة، وبعض هذه 
القواعد يفرضها اإلعالن ذاته فيما يعرف بالتنظيم الذاتي، واألخرى تنظمها 

 إلعالمية.الجهات حكومية والمؤسسات ا
ويقصد بها مجموعة الظروف والشروط والتحوالت  البيئة القتصادية: -د

االقتصادية التي يمر بها السوق أو النظام االقتصادي في حد ذاته، ويشمل 
معدالت اإلنفاق، االستثمارات، سوق العرض والطلب، ومن هنا يؤثر 

 اإلعالن ويتأثر بالعملية االقتصادية.
 (20)وتفصل دراسات أخرى المتغيرات البيئية وفق اآلتي:   
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 العوامل الديموغرافية:  -1
وتشمل تلك العوامل السكانية التي تتعلق بحجم السكان تركيبهم من حيـث    

النـــوع وفئـــات الســـن، ومســـتوى التعلـــيم، والمهنـــة والتوزيـــع الجغرافـــي والديانـــة، 
والحالــــة االجتماعيــــة، كــــذلك حركــــة الســــكان مــــن حيــــث الهجــــرة و االســــتقرار 

 واألسرة وخصائصها كوحدة استهالكية رئيسة.    
ن تحديـــد نـــوع الجمهــــور وخصائصـــه الديومغرافيـــة يمثـــل مجــــال وال شـــك أ   

اهتمام رئيس بالنسبة إلى المعِلن حتـى يكـون إعالنـه فعـااًل، وطالمـا أن هـدف 
اإلعــالن هــو إحــداث تغيــر فــي ســلوك المســتهلكين، وذلــك مــن خــالل التــأثير 
علـــى دوافعهـــم ورغبـــاتهم واتجاهـــاتهم وأســـاليب إدراكهـــم؛ فلـــن يتـــوفر لإلعـــالن 

ة علـــى تحقيـــق األهـــداف إال إذا تـــوفرت المعلومـــات الصـــحيحة والكافيـــة القـــدر 
التي تساعد القائمين عليه فـي فهـم السـلوك ومـن ثـم العمـل علـى توجيهـه إلـى 
ناحيــة دون أخــرى؛ أي أن تلــك المعلومــات المطلــوب توفيرهــا يجــب أن تكــون 

 كافية لإلجابة على هذه التساؤالت المهمة:
ـــة؟ ومـــا هـــي مـــن هـــو الجمهـــور المقصـــود؟ و  مـــا هـــي خصائصـــه الديموغرافي

 محددات سلوكه االستهالكية؟ وما هي أنماطه االستهالكية؟
ـــن فـــي اإلجابـــة علـــى هـــذه التســـاؤالت أمكـــن لـــه تخطـــيط      فـــإذا نجـــح المعِل

 نشاطه اإلعالني على أساس من المعرفة العلمية تضمن فاعلية هذا النشاط. 
 العوامل الجتماعية: -2
مــن العوامــل التــي تشــكل العالقــات اإلنســانية واالجتماعيــة وهــي مجموعــة    

فـي المجتمـع وكـذلك التفاعـل االجتمـاعي حيـث إن للمجتمـع أثـره علـى تكـوين 
أنمـــاط محـــددة للســـلوك بـــين األفـــراد، وتنشـــأ تلـــك األنمـــاط مـــن واقـــع العـــادات 
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والتقاليــــد والقــــيم وقواعــــد الســــلوك واآلداب العامــــة وكــــذلك الــــنظم والتشــــريعات 
 تلفة.المخ
ويهتم القائمون على النشاط اإلعالني بدراسة أهم تلك العوامل االجتماعية    

ـــراده، وكـــذلك أنمـــط  ـــين أف ـــد أبعـــاد التفاعـــل االجتمـــاعي ب فـــي المجتمـــع وتحدي
الســلوك االجتمــاعي، وذلــك مــن خــالل دراســة العــادات والتقاليــد والقــيم الســائدة 

لــى الســلوك االســتهالكي الــذي بــين اإلفــراد، وكــذلك اآلداب العامــة وتأثيرهــا ع
يمثل مجال االهتمام الرئيس عند تخطـيط النشـاط اإلعالنـي، كمـا يهـتم أيًضـا 
هــــؤالء بمفهـــــوم الطبقـــــة االجتماعيــــة وأنواعهـــــا فـــــي الحيــــاة الواقعيـــــة؛ أي فـــــي 
المجتمع المحيط لحالة من تأثير في السلوك االستهالكي من خالل عدد مـن 

د والمحاكـــــاة والمـــــودة وغيرهـــــا، فالطبقـــــات الظـــــواهر االجتماعيـــــة مثـــــل: التقليـــــ
االجتماعيــة هـــي فئـــات مــن النـــاس يمتلكـــون خصــائص مشـــتركة مـــن المركـــز 
االجتمــاعي المتســاوي فــي درجــة الحكــم عليــه، كمــا يميــل كثيــر مــن الدارســين 
للسوق مـن جوانبـه االجتماعيـة إلـى اتخـاذ مفهـوم الطبقـة االجتماعيـة كأسـاس 

فــي أهميتهــا بالنســبة للمنــتج أو المعِلــن مــن  لتقســيم الســوق إلــى أقســام تختلــف
حيث مدى قـدرتها علـى اسـتيعاب مـا يـتم إنتاجـه أو تأثيرهـا بمـا يـتم نشـره مـن 

 إعالن. 
يـــرى الباحـــث مـــن خـــالل مـــا تقـــدم ضـــرورة أن يضـــع الممارســـون للنشـــاط     

اإلعالنــي العوامــل االجتماعيــة كعامــل أســاس، والنظــر فــي إمكانيــة االســتفادة 
حلتـي التخطـيط والتنفيـذ للنشــاط اإلعالنـي بمـا يحقـق لهـم أهــدافهم منهـا فـي مر 

 بدرجة مرضية من الفاعلية.
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 العوامل الثقافية: -3
ـــة  والعقيـــدة والفـــن     ـــدة منهـــا؛ المعرف الثقافـــة هـــي مركـــب مـــن عناصـــر عدي

واألخالقيــات  والقــيم  والحضــارة وغيرهــا التــي يكتســبها الفــرد باعتبــاره عنصــًرا 
أن الثقافـــة هـــي أي شـــيء يتعلمـــه اإلنســـان ويشـــاركه فيـــه  فـــي المجتمـــع ؛ أي

 أعضاء المجتمع بصفة عامة. 
ولقـــد أكـــدت االتجاهـــات الســـلوكية الحديثـــة علـــى أن الســـلوك العـــام يتكـــون    

ويتطبع بخصائص الثقافة التي يعيف فيها الفـرد أغلـب األوقـات، فـالفرد حـين 
ير معتقــدات أو آراء يتصــرف بطريقــة معينــة فهــو ال يــدري أنــه واقــع تحــت تــأث

ثقافية تناسب البيئة التي يعيف فيها، وقد ال تتاح له الفرصة لتغير معتقداته، 
 إال إذا خرج عن نطاق ثقافته واتصل بثقافات مجتمعات أخرى.

ومـن هنــا فــإن مثــل هــذه المفــاهيم وغيرهــا حــول الثقافــة تعتبــر مــن المفــاهيم    
علــــى النشــــاط اإلعالنــــي عنــــد  المهمــــة التــــي يجــــب أن يســــتند إليهــــا القــــائمون 

خراجه، أي من الضروري اإللمام الكافي بالثقافة  تخطيط اإلعالن وتصميه وا 
الســـائدة فـــي  المجتمـــع المحـــيط والعوامـــل المختلفـــة التـــي تـــؤثر علـــى التكـــوين 
الثقافي للفرد، خاصة وأن التكوين الثقافي للفرد فـي مجتمـع أو جماعـة معينـة 

ي لفرد آخر في مجتمـع أو جماعـة أخـرى، ومـن قد يختلف عن التكوين الثقاف
ثم فإن اإلعـالن فـي الحالـة األولـى قـد يكـون مختلًفـا عـن اإلعـالن فـي الحالـة 
الثانيــة، ولعــل غيــاب هــذه الحقــائق عــن أذهــان كثيــر مــن المعلنــين فــي بعــض 
المجتمعات هو السبب الـرئيس فـي عـدم فاعليـة إعالنـاتهم حيـث إنـه كثيـر مـا 

إعالنات ذات نمـط ثقـافي ال يتمشـى مـع  -ات األخيرةخاصة في السنو -نرى 
النمط الثقافي للمستهلك في مكان آخر من العالم؛ وقد يكون ذلك متمـثاًل فـي 
تلك اللغة الالتينية المسـتخدمة فـي الرسـالة اإلعالنيـة أو فـي تلـك المنـاظر أو 
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الصــور الخليعــة التــي ال تتماشــى مــع اآلداب العامــة للمجتمــع؛ أي أن هنــاك 
اهاًل صــريًحا مــن جانــب بعــض المعلنــين لهــذا العامــل البيئــي المهــم وهــو تجــ

ــــه  ــــع الفــــرد ورغبات ــــى دواف ــــد المــــدى عل ــــي لهــــا تأثيرهــــا بعي ثقافــــة المجتمــــع الت
ــيم ...إلــ  التــي تحــدد  واتجاهاتــه، وخصــائص شخصــيته وكيفيــة إدراكــه والتعل

 مًعا نمط سلوكه االستهالكي المميز.
ية النظرية مع مـا ورد أعـاله لكـن الواقـع الـذي ورغم اتفاق الباحث من الناح  

نعيشه اليوم خاصة في ظل ما يمكن أن نسـميه فضـاءات اإلعـالن المفتوحـة 
ربما قلل من درجة الحصانة الثقافية بحيـث أصـبحت لـدينا بعـض الفئـات فـي 
ن كانــت متناقضــة مــع  مجتمعاتنــا متعــودة لثقافــة اآلخــر  ومتقبلــة لهــا حتــى وا 

صلي لها، ولعل مـا نشـاهده اليـوم فـي مجتمعنـا مـن مظـاهر المقوم الثقافي األ
وسـلوكيات غريبـة عـن واقعنـا الثقـافي ال نسـتطيع أن نبـرئ اإلعـالن ـ خاصـة 

 الوافد ـ منها.
 ةة العوامل القتصادية:4
وتشــــتمل العوامـــــل االقتصـــــادية علـــــى عـــــدة قـــــوى تـــــؤثر علـــــى االســـــتهالك    

ـــاج والتوزيـــع فـــي المجتمـــع، ومـــن أهـــم هـــذ ه القـــوى االقتصـــادية الهيكـــل واإلنت
االقتصــــادي العــــام الســــائد فــــي المجتمــــع ممــــثاًل فــــي القطاعــــات االقتصــــادية 
المختلفــة المكونــة لالقتصــاد القــومي، ومــا يطــرأ عليهــا مــن نمــو، كــذلك الــدخل 
القــــومي وحجــــم االســــتهالك القــــومي، والميــــل لالســــتهالك، والميــــل لالدخــــار، 

ــة فــ ي األســواق، ونشــاط جهــاز التوزيــع وهيكــل المعــروض مــن الســلع المتداول
والتجـــارة الداخليـــة، كمـــا تشـــتمل تلـــك القـــوى االقتصـــادية علـــى القـــوة الشـــرائية 
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للمستهلكين واإلنفاق االستهالكي، وال شك أنه ال يمكن أن يتصور أن تحقـق 
فاعلية اإلعالن المعرفة الكافية بتلك القوى االقتصادية على المستوى القومي 

الوحدة االقتصـادية القائمـة بـاإلعالن، حيـث إن لإلعـالن وأيًضا على مستوى 
نتائجــــه االقتصــــادية التــــي ال بــــد أن تــــرتبط بمــــا يمكــــن أن يحققــــه مــــن نتــــائج 
ســلوكية، وهــو نشــاط اقتصــادي ال يقــل أهميــة عــن غيــره مــن بــاقي األنشــطة 
االقتصــادية الرئيســة، األمــر الــذي يجعــل مــن األهميــة بمكــان ضــرورة تــوفير 

فية عن العوامل االقتصادية المختلفة المحيطة بالنظام اإلعالنـي البيانات الكا
حتــى يمكــن وضــع التخطــيط الســليم للنشــاط اإلعالنــي القــائم علــى بنــود عــدة 
وكيفية تأثير هذه العوامل على فاعلية النشاط اإلعالني، ومن ثم مـدى تـأثير 

بمســتوى  اآلخـر عليهــا، وعلـى ســبيل المثــال فإنـه ال بــد أن يكــون المعِلـن ملًمــا
الــدخل عنــد أفــراد الجمهــور المقصــود والــدخل الفــائض لــديهم، وكيفيــة إنفــاقهم 
ـــم بقـــوى العـــرض  للـــدخل المتـــاح للتصـــرف، وكـــذلك يجـــب أن يكـــون علـــى عل
ــــى الســــلعة التــــي يقــــوم بــــاإلعالن عنهــــا ونــــوع المنافســــة الســــائدة  والطلــــب عل

خرى، وذلك وحجمها...إل ، وما يطرأ على هذه العوامل من تغيير من فترة أل
حتى يمكن له تخطيط نشاطه اإلعالني وفق ما ُيتاح من معلومات عـن هـذه 
العوامــل، ويســتطيع تقيــيم فاعليتهــا فــي ضــوء مــا تحدثــه مــن تــأثيرات فــي هــذه 
القوى االقتصـادية أو تغييـر نشـاطه اإلعالنـي وتطـويره فـي ضـوء مـا قـد يطـرأ 

 من تغيير على هذه القوى االقتصادية. 
 تكنولوجية:العوامل ال -5
يتســم المجتمــع الحــديث بــالتطور الهائــل والمســتمر فــي جوانبــه كافــة، ومــن    

أبـــرز ذلـــك التطـــور التكنولـــوجي، ويقصـــد بـــه ذلـــك التغيـــر فـــي طـــرق اإلنتـــاج 
ووســـائله والتقـــدم فيهـــا، نتيجـــة التبـــاع األســـاليب الحديثـــة فـــي عمليـــة اإلنتـــاج، 
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الختراعــات الحديثــة، فاســتمرار البحــث العلمــي يــؤدي إلــى حــدوث مزيــد مــن ا
ففـــي مجـــال اإلنتـــاج أدى التطـــور التكنولـــوجي إلـــى اســـتمرار ظهـــور منتجـــات 
جديدة، أو إلى تطـوير الوسـائل الحاليـة لإلنتـاج، ممـا يـؤدي إلـى التـأثير علـى 
هيكــل التكــاليف واألســعار لهــذه المنتجــات، وكــذلك علــى الجــودة والمواصــفات 

 السوق التجارية.ومن ثم سوف تتأثر ظروف العرض والطلب في 
باإلضافة إلى ذلك فإن تأثير التطور التكنولوجي ال يقف عند هذا الحد بـل   

ـــع، حيـــث أســـهم فـــي تقـــدم وســـائل  ـــع ووســـائل البي ـــى سياســـات التوزي يتعـــداه إل
المواصالت واالتصال التي تؤثر على عملية نقل السلع من مصـادر إنتاجهـا 
 إلــــــى منــــــاطق بيعهــــــا، والتوســــــع كــــــذلك فــــــي األســــــواق، وتحــــــديث األســــــاليب
المسـتخدمة فـي مجـال التـرويج وخاصـة اإلعــالن سـواء كـان ذلـك فـي تصــميم 
الرســائل اإلعالنيــة أم تحريرهــا، فممــا ال شــك فيــه أن التطــور التكنولــوجي هــو 
الـــذي أســـهم فـــي رقـــي النشـــاط اإلعالنـــي وازدهـــاره، وذلـــك مـــن خـــالل تطـــور 

ا النشــاط الوسـائل اإلعالنيــة المختلفــة، وهــذا يــؤدي بــدوره إلــى زيــادة فعاليــة هــذ
 مما يسهم في تحقيق األهداف التسويقية.

 العوامل القانونية والتشريعية: -6
مما ال شك فيه أن الظروف الخاصة بالقوانين والتشريعات في أي       

مجتمع لها تأثير واضح على النشاطات التسويقية بشكل عام، منها قوى 
الظروف المنافسة  العرض والطلب والتبادل السلعي، ولها أيًضا تأثير على

 والسعر ومستوى الجودة وغيرها.
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وفيمـا يتعلــق بالنشــاط اإلعالنـي فيجــب أال يغيــب عــن ذهننـا مــا يحكــم هــذا    
النشــاط مــن لــوائح وتشــريعات قانونيــة، فهنــاك القــوانين التــي تحــد مــن ظــاهرة 
النصــب والخــداع والتزويــر وكــذلك التشــريعات التــي تــنظم عمــل وســائل النشــر 

فة والعالقة بينها، فكل تلك العوامل يجب أن تؤخذ بعين االعتبار المختلفة كا
 عند التخطيط للنشاط اإلعالني.

 الرأي العام: -7
ـــى التســـويق فـــي عـــدة     ـــؤثر عل ـــرأي العـــام وآراء الجمـــاهير ومـــواقفهم ت إن ال

اتجاهــات؛ مواقــف الجمــاهير، وآراء قــادة الفكــر السياســي فــي الدولــة وخاصــة 
فـــي المجتمعـــات الديمقراطيـــة، ويقـــع علـــى عـــاتق القـــائمين بالنشـــاط اإلعالنـــي 

ــيهم   االهتمــام باتجاهــات الجمــاهير وآرائهــم بخصــوص اإلعالنــات الموجهــة إل
والتعـــرف عليهـــا، وأيًضـــا التعـــرف علـــى عمـــوم النشـــاطات التســـويقية األخـــرى 

 والتي ال غنى عنها عند وضع خطط الحمالت اإلعالنية.
وهكــذا فـــيمكن تصــور مـــدى التــأثير الـــذي تتركــه كـــل تلــك العوامـــل البيئيـــة    

 على فاعلية أي نشاط إعالني؛ لذا يجب عدم تجاهلها عند وضع الخطط.
 السلعة أو الخدمة: -ثانًيا
ويقصد بذلك السلعة أو الخدمـة أو الفكـرة التـي سـيتم اإلعـالن عنهـا، فهـي    

عنصر مهم مـن عناصـر نجـاح النشـاط اإلعالنـي، وهـذا يعنـي أن السـلعة أو 
الخدمة المعَلن عنها يجب أن تمتاز بخصـائص ومواصـفات تسـهم فـي نجـاح 

هلك فـي شـرائها، فكلمـا اإلعالن من خالل عـدة أسـاليب لغـرض ترغيـب المسـت
ـــن عنهـــا قـــادرة علـــى إشـــباع حاجـــة  كانـــت الســـلعة أو الخدمـــة أو الفكـــرة المعَل
حقيقية عند المستهلك، وتتميز بنوع من الجودة والمواصفات التي تنسـجم مـع 
أذواق ورغبـات المسـتهلك، أسـهم ذلــك فـي نجـاح النشــاط اإلعالنـي، فـال يعقــل 
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اني وتحقيــق أهدافــه إذا كانــت الســلع أن يــتمكن اإلعــالن مــن أداء دوره اإلنســ
والخـــدمات التــــي يــــروج لهــــا ال تمتــــاز بــــالجودة والمواصــــفات مــــن جهــــة نظــــر 
المســتهلك، وهــذا مــا يــدفعنا إلــى االعتقــاد دائًمــا بــأن اإلعــالن ومهمــا بلــغ مــن 
القدرة في التصميم والتحريـر واإلخـراج واإلبـداع الفنـي فإنـه ال يمكـن أن يحفـز 

ة فــي الســوق لــيس للمســتهلك أي حاجــة حقيقيــة بهــا، الطلــب علــى ســلعة رديئــ
وهذا يتطلب القيام بالمزيد من الدراسـات السـلعية، وذلـك لغـرض تـوفير المزيـد 
من البيانـات والمعلومـات عـن السـلع والخـدمات التـي سـيعلن عنهـا، واسـتثمار 
خراج اإلعالن مما يسهم في إبراز شكل السـلعة  هذه المعلومات في تصميم وا 

ها وخصائصـــــها ومســـــتوى الجـــــودة، وطـــــرق اســـــتعمالها ومقارنتهـــــا ومواصـــــفات
باألصناف والماركات المنافسـة البديلـة، ولعـل فشـل الكثيـر مـن المعلنـين كـان 
مــن أســبابه هــو إغفــال كثيــر مــن المعلومــات عــن الســلعة والخدمــة التــي يعلــن 
عنها، وهنـاك بعـض االعتقـادات الخاطئـة لـدى المسـتهلكين سـببته آراء هـؤالء 

علنـــين مثـــل: االعتقـــاد القائـــل: لإن الســـلعة الجيـــدة تبيـــع نفســـها فـــي الســـوق الم
بدون إعالنل، مقولة أخرى: لإن اإلعـالن هدفـه أن يبتـز أموالنـال، ومـن هـؤالء 
المعلنين الذين يعتقدون أن اإلعالن عـالج سـحري لمشـاكلهم التسـويقية مثـل: 

لسـلعة والخدمـة فـي مخزونهم من السلع الراكدة، فبذلك يتجـاهلون أهميـة دور ا
 (21)نجاح النشاط اإلعالني.

 التكوير الفني لإلعالن:  -ثالًثا
ال شــك فــي أن اإلعــالن فــي النهايــة هــو شــكل مــن أشــكال الخلــق واإلبــداع    

الفني، واالبتكار الذهني والفكري، وليس من شـك أن المظهـر الفنـي لإلعـالن 
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والتكـوين الفنـي لإلعـالن هو أول ما يلفت النظر إليـه، ويثيـر االهتمـام نحـوه، 
يمثــل عمليــة مترابطــة ومتكاملــة مــن عــدة عناصــر يحتــوي عليهــا ذلــك النشــاط 
خراجــــه، حيــــث يعتبــــر تصــــميم  الفنــــي الخــــاص بتصــــميم اإلعــــالن وتحريــــره وا 
خراجه الفني  من العوامل األساسية المهمة التي تسهم إلى  اإلعالن تحريره وا 

ن كــان هــذا العمــل ال حــد كبيــر فــي فاعليــة اإلعــالن أو تســبب فــي ف شــله، وا 
يعتمـد فقـط علـى الموهبـة الفنيـة للفنــان، أو مجـرد اإلبـداع فـي اإلخـراج، ولكنــه 
ـــادئ علميـــة، ومعرفـــة باألســـاليب النفســـية الالزمـــة  يتطلـــب أيًضـــا أصـــول ومب
للتأثير على سيكولوجية المستهلك الموجه إليه اإلعـالن، وزيـادة احتمـال تـأثره 

 (22)اإليجابي باإلعالن.
وحالًيـــا وبحكـــم التطـــور التكنولـــوجي الهائـــل فـــي مجـــال االتصـــاالت والبـــث    

واإلخراج والزخرفة والفنون اإلبداعيـة أصـبحت عمليـة التكـوين الفنـي لإلعـالن 
تأخــذ أبعــاًدا متعــددة يتجســد ذلــك بمالحظــة مشــاهد تبهــر النظــر مــن النــواحي 

بطرق كثيـرة وبمرونـة  الجمالية والفنية والشكلية وأسلوب التوليف وا عداد الفكرة
عالية في التعبير عن شيء واحد ولكن بطرق متعددة، إن هذه الجوانب تزيـد 
بكـــل تأكيـــد مـــن قـــدرة البـــرامج اإلعالنيـــة علـــى تحقيـــق أهـــدافها ومـــن ثـــم زيـــادة 

 (23)فاعليتها.

 االعتبارات الخاصة بالوسائل اإلعالنية المستخدمة:        -رابًعا
كل الجوانب الفنية وغير الفنية الخاصة باإلعالن تتوقف على مدى القدرة    

علـــى اختيـــار الوســـيلة اإلعالنيـــة المالئمـــة لنقـــل الرســـائل اإلعالنيـــة للجمهـــور 
المعني بها، فالوسائل المقروئة إلى الجمهور مثل الصحف والمجالت والبريد 

مســموعة مثــل: الراديــو، وغبرهــا، أمــا الوســائل المســموعة فتتحملهــا الوســائل ال
والوسائل المرئية مثـل: السـينما والتلفزيـون، وهنـاك وسـائل النقـل والمواصـالت  
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والالفتات والتركيبات المقامـة علـى الطـرق والفتـات النيـون وغيـر ذلـك، ولـيس 
مـــن شـــك فـــي أن القيـــام بالدراســـات والبحـــوث العلميـــة الكافيـــة لغـــرض تـــوفير 

مكانياتهــا هــو األســاس المنطقــي الــذي المعلومــات الالزمــة عــن كــل وســيلة  وا 
 يجب أن يستخدم في المقارنة بين وسيلة وأخرى.

ولقـــد تطـــورت تلـــك األبحـــاث والدراســـات المهتمـــة بالوســـائل اإلعالنيـــة فـــي    
الــدول المتقدمــة تطــوًرا جعــل مــن الممكــن إجــراء مقارنــات بــين مختلــف وســائل 

دم إغفــال الخبــرة اإلعــالن علــى أســاس مبنــي علــى حقــائق ووقــائع، ويجــب عــ
والتجربــة فــي هــذا المجــال حتــى يمكــن اختيــار أنســب وســيلة إعالنيــة لتحقيــق 

 (24)أهداف النشاط اإلعالني. 
وبصفة عامة فإن هناك مجموعة من الجوانب التي يجب تناولها بالدراسة    

والتحليل، قبل أن يتم اتخاذ القرار باختيار الوسيلة المناسـبة وأهمهـا مـا يـأتي: 
(25)   
 خصائص وسيلة النشر الموضوعية: -أ

ويقصد بالخصائص الموضوعية العوامل التي يمكن إلى حد كبير قياسـها    
والتــي منهــا: االنتشــار الجغرافــي، والطبقــة االجتماعيــة، والتوقيــت، والوصــول 
إلى مجموعـات خاصـة، وعامـل التكـرار، واألثـر والطريقـة التـي يـتم بهـا إنتـاج 

 وسيلة النشر ... إل .
 الخصائص الوصفية: -ب
ويقصــد بالخصــائص الوصــفية تلــك التــي يعتمــد فــي تحديــدها علــى الخبــرة   

والتجربة والمالحظة، ومن الصعب وضع مقاييس محددة للمقارنة والمفاضـلة 
على أساسـها، وتتعلـق الخصـائص الوصـفية بالحالـة الذهنيـة أو النفسـية للفـرد 
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ة النشــر، وعموًمــا تــؤثر فــي الــذي تصــله الرســالة اإلعالنيــة عــن طريــق وســيل
 هذه الخصائص عوامل أربعة هي:

ــــ مســاهمة وســيلة النشــر فــي التمهيــد لموضــوع الرســالة اإلعالنيــة وتمهيــد  1
ذهن القارئ أو المستمع أو المشاهد، حيـث تختلـف وسـائل النشـر فـي تحقيـق 

 هذا التمهيد ومداه.
لرسالة اإلعالنية، ــ الحالة النفسية التي يكون عليها الفرد حين وصول ا 2

وتختلف هذه من وسيلة إلى أخرى، فهناك بعض الوسائل التي ال تؤثر تأثيًرا 
إيجابًيا أو سلبًيا على نفسية الفرد كالبريد المباشر مثاًل خالف الصحف 

 والمجالت والسينما والتلفزيون.
 ــ السمعة التي تتمتع بها وسيلة النشر وثقة الناس بها، وتختلف هذه أيًضـا 3

مــن وســيلة إلــى أخــرى، فمــثاًل تمتــاز اإلعالنــات المذاعــة مــن الراديــو أو علــى 
شاشــة التليفزيــون فــي نظــر أغلــب النــاس بشــيء مــن الثقــة لكــون هــذه الوســائل 

 تابعة للحكومة في بعض المجتمعات وعند كثير من األفراد.
ـــ اإلعالنــات األخــرى التــي تحملهــا وســيلة النشــر، وهــذه إمــا أن تكــون مــن  4 ـ
عوامل المساعدة لفاعلية الرسالة اإلعالنية، أو تكون سبًبا في تقليل أهميتهـا ال

ـــــا مـــــن  ـــــى ذلـــــك تراعـــــي بعـــــض وســـــائل النشـــــر مســـــتوى معيًن أو فشـــــلها، وعل
 اإلعالنات التي يقبلونها حتى ال يفسدون الجو الذي تهيئه وسيلتهم.

 العدد المالئم لألفراد الذين تصل إليهم وسيلة النشر: -ج
 شـــك فيـــه أن هـــذا العامـــل مـــن العوامـــل المهمـــة التـــي تؤخـــذ فـــي وممـــا ال   

االعتبـــار عنـــد اختيـــار وســـيلة النشـــر المناســـبة، فـــالمعِلن يـــود أن يعـــرف عـــدد 
ـــذين ســـيتمكن مـــن الوصـــول إلـــيهم باســـتخدام وســـيلة  األشـــخاص المالئمـــين ال
النشــر، ومــن ثــم يكــون مــن الضــروري مــن جانــب وســيلة النشــر أن تــوفر لــه 
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ت التــي تمكنــه مــن الوصــول إلــى ذلــك، وكــذلك خصــائص هــؤالء جميــع البيانــا
األفراد، حيـث ال يهـم المعلـن فقـط أن تصـل رسـالته اإلعالنيـة إلـى أكبـر عـدد 
مــن الجمهــور، ولكــن أيًضــا يهمــه أن تصــل إلــى العــدد المالئــم، وهــذا يتطلــب 
المعرفـــة بمـــدى تـــوفر خصـــائص المســـتهلكين المـــرتقبين والحـــاليين للســـلعة أو 

ي القـــراء أو المشــاهدين أو المســتمعين للجريـــدة أو المجلــة أو علـــى الخدمــة فــ
 شاشة التليفزيون أو في الراديو.

 طبيعة السلعة أو الخدمة المعلن عنها: -د
حيث تؤثر طبيعة السلعة أو الخدمة المعلن عنها علـى الوسـيلة التـي يـتم     

اختيارهـــا لنشـــر اإلعـــالن؛ نظـــًرا للتبـــاين الكبيـــر بـــين هـــذه الوســـائل مـــن حيـــث 
ــــن عنهــــا، مــــن حيــــث  اإلمكانيــــات المتعلقــــة بعــــرض خصــــائص الســــلعة المعَل

 يعتبــــر الحركــــة واأللــــوان والتكــــرار، والشــــرح، واإلقنــــاع ... غيــــر ذلــــك، فمــــثاًل 
اإلعــالن التليفزيــوني مالئًمــا أكثــر لمنتجــات مستحضــرات التجميــل حيــث يــتم 
شــرح خصــائص هــذه المنتجــات بالحركــة والصــور وتوضــيح كيفيــة اســتعمالها 
والفوائد التي يمكن أن تتحقـق مـن وراء اسـتعمالها، ويماثلـه فـي ذلـك اإلعـالن 

م األلـوان والـورق السينمائي، ويليه اإلعالن في المجـالت حيـث يمكـن اسـتخدا
المصــقول، بينمــا يعتبــر اإلعــالن فــي الصــحف والبريــد أقــل مناســبة لعــدم قــدرة 
هـــذه الوســـائل األخيـــرة علـــى تـــوفير العناصـــر اإلعالنيـــة الالزمـــة والتـــي تتفـــق 

 وخصائص وطبيعة السلعة لمعلن عنها.
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 تكاليف النشر: -هة
ال بــــد وأن نــــدخل فــــي الحســــبان تكــــاليف النشــــر التــــي يمكــــن أن يتحملهــــا    

المعِلــن عنــد اتخــاذ قــراره باختيــار الوســيلة اإلعالنيــة المناســبة، ومــا يمكــن أن 
تضـــيفه إلـــى بـــاقي تكـــاليف تصـــميم اإلعـــالن وتحريـــره، ويصـــبح الهـــدف هـــو 

وصــيلها الوصـول إلـى أنسـب الوســائل والتـي يمكنهـا نقــل الرسـالة اإلعالنيـة وت
 إلى أكبر عدد ممكن من الجمهور بفاعلية وبأقل تكلفة ممكنة.

وهــذا العامــل يتطلــب القيــام بالدراســة الالزمــة والوافيــة والقائمــة علــى تــوفير    
المعلومات الالزمة عن تكاليف إخراج اإلعـالن فـي كـل وسـيلة التـي عـادة مـا 

 تقوم وسائل النشر بتيسيرها إلى المعلن. 
ن اتخـــاذ القـــرار بشـــأن اختيـــار وســـيلة النشـــر المناســـبة لنقـــل وهكـــذا نجـــد أ   

الرسـالة اإلعالنيـة وتوصـيلها إلـى الجمهـور، يتطلـب مـن المعِلـن أن يأخـذ فـي 
االعتبار عوامل كثيرة عند المفاضلة واالختيار من بين أنواعهـا المتعـددة، وال 

 مجال.يمكن إنكار دور الخبرة والممارسة بجانب الدراسة والبحث في هذا ال
 مكونات البرنامج: -خامًسا

ال يمكـــن الحـــديث عـــن برنـــامج إعالنـــي نـــاجح ومـــن ثـــم فاعـــل فـــي تحقيـــق   
ـــــه األساســـــية  ـــــامج متكـــــاماًل بجميـــــع مكونات ـــــه دون أن يكـــــون هـــــذا البرن أهداف
والفرعيــة، أي كــون برنــامج إعالنــي مــا جيــًدا فــي أحــد األبعــاد ) البعــد الكلفــوي 

فــي التكــوين واإلعــداد يفقــد هــذا البرنــامج  مــثال ( علــى حســاب األبعــاد الفنيــة
فاعليتــه فــي الوصــول إلــى األهــداف التــي وضــع مــن أجلهــا، وهنــا فــإن صــيغة 
شــــاملة ومتوازنــــة للبــــرامج اإلعالنيــــة المعــــدة مــــن قبــــل المعلنــــين تصــــبح أمــــًرا 
ضــرورًيا للنجــاح، إننــا نقصــد هنــا بمكونــات البرنــامج أن تكــون جميعهــا قــد تــم 

، الجانــــب الفنــــي والجانــــب االقتصــــادي واالعتبـــــارات أخــــذها بعــــين االعتبــــار
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الســلوكية واالجتماعيـــة والثقافيـــة واعتبـــارات خاصـــة بطبيعـــة الســـلع والخـــدمات 
المعَلــن عنهــا، وكــذلك االعتبــارات الخاصــة بالوســائل اإلعالنيــة المختــارة، إن 
ة التدقيق والمتابعة والمراقبة النهائيـة للبرنـامج قبـل التنفيـذ أمـر حيـوي لمالحظـ

مكونــات البرنــامج اإلعالنــي وتقــدير إمكانيــة نجاحــه ضــمن معــايير كميــة أو 
ـــق مـــن خبـــرة العـــاملين فـــي مجـــال اإلعـــالن  موضـــوعية وصـــفية وذاتيـــة تنطل

 (26)وتجربتهم. 
 الخاتمة:

يتضح من خالل العرض السابق أن اإلعالن في إطار مفهومه الحديث    
دارية ترتكز على البحث والتخطيط  ال بد أن ينطلق من قواعد علمية وا 

والتنظيم والمتابعة والتقويم إضافة للقواعد الفنية التي تعتمد على البعد 
االبتكاري في ابتداع الفكرة اإلعالنية والتحرير والتصميم واإلخراج، حتى 
يتمكن من تحقيق األهداف والوظائف التي رسمت له بدرجة عالية من 

 الفاعلية.
ة لإلعالن أو النشاط اإلعالني فإن ذلك يحتم وبالنظر إلى الكلفة العالي  

على المعلنين في إطار البعد اإلداري والعلمي لإلعالن أن تكون جميع 
خطواتهم في إطار النشاط اإلعالني خطوات مدروسة يمكن من خاللها 
الحصول على مؤشرات إيجابية عن جدوى ما سيقومون به من نشاط، ومن 

المؤثرة على فاعلية اإلعالن والمتمثلة  أهم هذه الخطوات دراسة العوامل
بصورة أساسية حسب ما أوضحت الورقة في العوامل البيئية مثل: العوامل 
الديموغرافية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية والقانونية والتشريعية 
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والتكنولوجية والرأي العام، وكذلك دراسة المحددات المرتبطة بالسلعة أو 
ها، والتكوين الفني لإلعالن واالعتبارات الخاصة بالوسائل الخدمة المعلن عن

اإلعالنية، إضافة إلى ضمان تكامل جميع مكونات البرنامج اإلعالني 
 وتناسقها.
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