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ية وسيمة ميمة لموصول إلى أكبر شريحة ميمة من الجميور نُتعُد الحمالت اإلعال 
ألنيا تراعي وسائل تمقيو، ومناطق تواجده، واستخدام األسموب المستيدف وبتركيز عالي، 

األمثل الذي يسيم في التأثير عميو، وتحقيق األثر المطموب إحداثو، ما يجعل من التخطيط 
 المسبق لمحمالت اإلعالمية من أىم الخطوات التي من شأنيا تحقيق النجاح ليا .

التي تنفذىا الييئات والمؤسسات من خالل المواد  التوعوية والربحية يةنالحمالت اإلعال ف
اإلعالمية المتعددة وسيمة ميمة لموصول إلى أكبر شريحة من الجميور المستيدف وبتركيز 
عالي، ألنيا تراعي وسائل تمقيو، ومناطق تواجده، واستخدام األسموب األمثل الذي يسيم 

من أىمية الحمالت اإلعالمية في في التأثير عميو، وتحقيق األثر المطموب إحداثو،  وتك
كونيا تتوجو إلى جماىير تتسم باالختالف والتنوع، وتتصدى لتغيير اتجاىات وسموكيات 
اجتماعية مختمفة وىذا ما يتطمب جيدا كبيرا يتسم باالستمرار حيث في كثير من األحيان 

 من قيم وعادات.يرفض الفرد تغيير أفكاره وسموكياتو ومن ثمة معتقداتو التي تم اكتسابيا 

ية أىمية كبيرة من ناحية تطويع أو تعديل السموك اإلنساني في نولمحمالت اإلعال 
االتجاه المرغوب فيو من قبل القائم باالتصال في الحممة اإلعالمية ذلك أنيا إذا تم 
تصميميا وتنفيذىا من قبل الجيات المتخصصة والمؤىمة فإنيا تؤدي إلى توعية الجميور 

وراء قضية ما كخطوة  تساعده عمى التعرف عمى نقاط القوة والضعف الكامنةالمستيدف و 
أولى، كما أنيا معنية بتصويب سموك الجميور المستيدف نحو تحقيق اليدف المنشود. 
فحوادث المرور التى تقع داخل المجتمعات العربية تعتبر من أىم القضايا التي تشغل اىتمام 

 .وسائل اإلعالم والرأي العام
 حاول من خالل السطور التالية معالجة ىذا الموضوع من خالل العديد من النقاط:ون
 يةنمفيوم الحمالت اإلعال  -
 نواع الحمالتأ -
 اإلعالن وتبني قضايا المجتمع -
دوات الحممة اإلعالنية -  وسائل وا 
 مزايا الحمالت اإلعالنية -
 أساليب تخطيط الحمالت اإلعالنية -
 الحمالت اإلعالنيةخطوات تخطيط  -
دارتيا -  قياس فعالية الحممة اإلعالنية وا 
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 مفيوم الحممة اإلعالنية:اواًل: 
ىي مجموعة من الجيود المنظمة  Advertising Compaignالحممة اإلعالنية 

 والمدفوعة القيمة لممساعدة في ترويج سمعة أو خدمة معينة خالل فترة زمنية محددة
ذلك النشاط اإلعالني المركب والممتد خالل الزمن حيث يشتمل , وعرفيا عمي السممي بأنيا

 عمى سمسمة من اإلعالنات المترابطة والتي تيدف إلى تحقيق نتيجة بيعيو .
ىي نشر المعمومات الخاصة بفكرة أو خدمة  اإلعالنية الحممةويرى بعض الباحثين أن      

ة تنتج السمعة وذلك بصورة أو سمعة أو زيادة استعمال صنف أو ماركة أو إشيار مؤسس
مخططة مستمرة ولفترة زمنية متواصمة بغية الحصول عمى رد فعل يتالءم مع ىدف المعمن 

 وىي االستخدام المخطط لوسائل اإلعالن مجتمعة في فترة معينة لتحقيق ىدف مشترك .
الحممة اإلعالنية بأنيا عبارة عن برنامج إعالني محدد ذو أىداف معينة  ومن يعرف       

قد تكون تقديم سمعة جديدة أو مواجية منافسة أو مواجية ظاىرة انخفاض المبيعات أو 
إعالن تعديالت في السياسات التسويقية لممشروع أو أشعار المستيمكين في السوق باسم 

ينة ... الخ , وىذا البرنامج موجو من المعمن إلى تجاري جديد , أو خمق والء لماركة مع
ويساعد استخدام التخطيط في الحمالت اإلعالنية في تحقيق العديد  المستيمكين المرتقبين

من الفوائد من أىميا تحقيق األىداف بأقل التكاليف الممكنة وترشيد استخدام اإلعالنات في 
المتابعة والتقييم وكسب ثقة المستيمك  أطار األىداف المحددة , وسيولة التنفيذ وسيولة

لمسمعة أو الخدمة المعمن عنيا والمساىمة في تحقيق األىداف واالستراتيجيات العامة عمى 
أساس أن التخطيط اإلعالني يتحقق في إطار األىداف العامة واالستراتيجيات التسويقية 

 لممعمن .
 :ثانيًا:اإلعالن وتبني قضايا المجتمع

اإعالن في دعم االقتصاد القومى لمدولة وتبنى قضايا المجتمع تبرز أىمية 
االقتصادية واالجتماعية ويعمل عمى تعريف المستيمك بالسمع والخدمات ويساعد عمى زيادة 

يجاد فرص عمل لمشباب من خالل فتح أسواق جديدة.  االنتاج وتحسينة وا 
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 انواع الحمالت اإلعالنية: ثالثًا:
تتباين أحجام وأشكال الحمالت اإلعالنية وتتنوع باختالف أىدافيا وغاياتيا وبناء عمية       

 يتم إعداد الحممة اإلعالنية وفقًا ألىدافيا..وتتمثل أنواع الحممة اإلعالنية في :
 حممة تعريف بالمنتج  
 حممة لبناء الصورة الذىنية لممنظمة وىويتيا اإلعالمية  
 تج أو خدمةحممة لتسوسق من  
 حممة لمتعريف بقيمة المنتج وأىميتو  
 حممة بخصائص المنتج وتميزه عن غيره من المنتجات  
 وسائل وأدوات الحممة اإلعالنية: رابعًا:  

 )اإلعالم الجديد(.الحممة اإللكترونية  –     الحممة اإلذاعية  -  الحممة التمفزيونية -    
 الحممة الميدانية..... -الحممة الصحفية         -حممة العالقات العامة   -    

 وتتكون الحممة اإلعالنية التوعوية من سبعة عناصر:       
 أن يكون ليا سبب محدد-1
 أن يكون ليا وقت مححد -2
 أن تكون موجية إلى جميور كبير-3
 أن تشمل مجموعة نشاطات إعالمية منظمة -4
 ة قياس فعالية الحممة امكاني-5
 أن تمول الحممة من جية محددة -6
 أن تنسجم أىداف الحممة اإلعالنية مع القيم السائدة في المجتمع.-7
 اال تتعارض مع المصالح القومية لمدولة -8

 وتختمف مستويات التأثير بأختالف تصميم الحممة:        
 التأثير السموكي -التأثير العاطفي   -التأثير المعرفي      -       

 : أىميا:  مزايا الحمالت اإلعالنية: خامساً  
 االنتشار بحيث تغطي أكثر من وسيمة إعالنية واحدة . -
 التركيز عمى عدد محدد من الدعاوي أو األفكار اإلعالنية . -
 مناطق تسويقية مختمفة .االتجاه إلى جماىير عريضة ومنتشرة في  -
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االمتداد خالل الزمن بحيث قد تمتد الحممة اإلعالنية إلى فترات زمنية قد تصل إلى عام  -
 أو أكثر .

ومن المفيد في ىذا الصدد التركيز عمى حقيقة أساسية ىي وحدة اليدف التسويقي الذي  -
اإلعالنية المستخدمة تسعى الحممة اإلعالنية إلى تحقيقو برغم تعدد اإلعالنات الوسائل 

. 
المستيدفة قد توجو  الجماىير من كبيرة قطاعاتوقد تتجو الحممة اإلعالنية إلى 

إلى جميور صغير ومحدود لمغاية , وتنادي الدراسات الحديثة في التسويق واإلعالن بأىمية 
  Market segmentationالتوجو إلى جماىير محددة واألخذ بنظام )تجزئة السوق( 

ويعتمد التخطيط اإلعالني والتسويقي الذي تخدم تجزئة السوق عمى مبدأ التوجو إلى اليدف 
مباشرة , ويقضي بضرورة توجيو الجيود اإلعالنية والترويجية والتسويقية إلى جماىير 
محددة تحديدا دقيقًا وفقا لمخصائص والسمات المميزة لكل جميور نوعي منيا , بدال من 

 كبيرة .قطاعات جماىيرية 
وترتكز فمسفة الحمالت اإلعالنية المتكاممة عمى أساس وحدة التفكير االستراتيجي 
من حيث التخطيط واألعداد والتنفيذ والمتابعة والتنسيق والتقويم , واالبتعاد عن نمط 
اإلعالنات التي تنشر فرادى بدون أية روابط أو عالقات بينيا , بما يؤدي إلى زيادة فعالية 

 وحسن استخدام الموارد اإلعالنية المتاحة .اإلعالن 
 أساليب تخطيط الحمالت اإلعالنية ::سادساً 

ينص األسموب العممي في اإلدارة عمى ضرورة تخطيط النشاط اإلنتاجي والتسويقي 
, بل اإلدارية من حيث قابميتو لمتخطيطلممشروع , وال تختمف الحممة عن غيره من األنشطة 

اإلعالمي نظرا لما قد يترتب عمى إىمال عامل التخطيط من فشل تزداد أىمية التخطيط 
 الجيود اإلعالمية وتبديد الموارد االقتصادية والمالية لممشروع .

وتسير عممية التخطيط اإلعالني  مثاًلفي اتجاىين أوليما : أن تخطيط إلعالن كسياسة    
إدارية لممنشأة يخضع العتبارات التخطيط التسويقي , عمى أساس اإلعالن بمعزل عن 

كعممية  –القرارات التسويقية والترويجية األخرى , وثانييما : أن عممية التخطيط اإلعالني 
 Advertisingاتخاذ مجموعة من الخطوات مكونات المزيج اإلعالني  تستمزم –مستقمة 

Mix  . وتستمزم ىذه المكونات اتخاذ قرارات معينة بشأنيا 
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ويمثل التخطيط اإلعالني محصمة التفاعل واالرتباط بين جميع العناصر والمتغيرات الداخمة   
ويقية واالتصالية والسموكية في العممية اإلعالنية في إطار تتكامل فيو كافة الجوانب التس

تتمثل أساليب تخطيط الحمالت و   والفنية والتنظيمية باالستناد إلى األسموب العممي السميم
,  المتكاممة الخطة,  المجزاة الخطة, وأسموب  المستمرة الخطةأساليب:  3اإلعالنية في 

 وفيما يمي نتناول كل منيا :
 Continuous Planأسموب الخطة المستمرة : -1

ويتم بمقتضاىا توجيو الرسالة اإلعالنية إلى الجميور المستيدف طوال مدة الحممة 
, وقد تكون الرسالة اإلعالنية واحدة ال تتغير أثناء تمك المدة وتحتوي من البيانات 
والمعمومات ما يتكرر نشره في الوسائل اإلعالنية المستخدمة , أو قد تتناول الحممة 

إلعالنية تشتمل كل منيا عمى فكرة أو استمالة إعالنية معينة وال مجموعة من الرسائل ا
 توجد عالقة بين الواحدة منيا واألخرى إال أنيا تصدر من معمن واحد .

ويصمح ىذا األسموب عند ترويج السمع ذات الجميور العام الذي يشمل كافة فئات 
 ة العدد .المستيمكين , والتي تكون مغرياتيا البيعية سيمة التحديد قميم

  Wear out planأسموب الخطة المجزاة :  -2
وتستخدم عادة في الحاالت التي يتكون فييا الجميور المستيدف من فئات متباينة 
تجمع كل منيا خصائص معينة , وبمقتضى ىذا األسموب يقسم المستيمكون المرتقبون إلى 

تخاطب تمك الفئة  – فئات محددة , وتعد لكل فئة رسالة إعالنية أو سمسمة الرسائل
باألسموب الذي يناسبيا, وتتضمن من البيانات معمومات ما يثير اىتمام أفرادىا دون غيرىم 
, ثم يوجو جزء من الحممة إلى الفئات , ثم جزء آخر إلى فئة ثانية .. وىكذا حتى تكتمل 

 الحممة . 
  The compaign planأسموب الخطة المتكاممة:  -3

وعة من األفكار أو الدعاوي اإلعالنية تعمل كل منيا عمى ويقوم عمى أساس مجم
تحقيق ىدف جزئي , وتعد الرسالة اإلعالنية بحيث تتناول كل منيا فكرة واحدة , وفي ضوء 
ذلك تترتب الرسالة الثانية عمى األولى , والرسالة الثالثة عمى الثانية ... وىكذا حتى إذا ما 

مترابطة في المعنى والتأثير وتعالج القضية اإلعالنية  أكتمل تنفيذ الحممة اإلعالنية كميا
 كميا بحيث  يتحقق اليدف األخير في نياية الحممة اإلعالنية .
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ويناسب ىذا األسموب السمع الجديدة أو التي يجيل الجميور المستيدف خدماتيا أو 
سموب الذي مغرياتيا البيعية , شريطة أن يتاح لممعمن الوقت المناسب في أستخدام ىذا األ

 يستغرق فترة زمنية طويمة حتى يتحقق المستيدف .
  خطوات تخطيط الحمالت اإلعالنية::سابعاً 

 جمع البيانات والمعمومات : -أ
يقتضي التخطيط الدقيق لمحممة اإلعالنية والرغبة في رسم إستراتيجية متكاممة , ضرورة 

, اتخاذ انسب القرارات اإلعالنيةت جمع العديد من المعمومات األساسية التي تتيح اإلعالنا
ويسمى البعض ىذه الخطوة الموقف وتشتمل عمى تحميل ودراسة المعمن والسمعة والسوق 

 :لحمالت اإلعالنية تتمثل فيما يمىواألىداف والجيود التسويقية السابقة وأىداف ا
,حجم دراسة الظروف التسويقية المختمفة من حيث الحاجة إلى السمعة أو الخدمة  -1

, وحجم المبيعات المتوقعة ,وعوامل المنافسة التي تواجو السوق المرتقب واتجاه الطمب
السمعة أو الخدمة من حيث الجودة والسعر في المناطق الريفية المختمفة , ومدى قدرة 
السمع أو الخدمات التي تقدميا المنشأة عمى إشباع حاجات المستيمكين ورغباتيم 

 .يقية في المستقبلوالتنبؤ بالظروف التسو 
دراسة السمعة أو الخدمة المعمن عنيا من حيث خصائصيا المختمفة واستخداماتيا -2 

الحالية والبديمة , والمزايا التي تنفرد بيا عن بقية السمع أو الخدمات األخرى , ويفيد 
ذلك في تحديد األفكار أو االستعماالت اإلعالنية التي يتم التركيز عمييا في الحممة 

 إلعالنية .ا
دراسة المستيمكين الحاليين والمرتقبين لمسمعة أو الخدمة لممعمن عنيا من حيث السن  -3

والجنس ودرجات التعميم ومستوى المعيشة والدخل والمينة والمناطق الجغرافية , وذلك 
 بيدف التعرف عمى جميع الخصائص المميزة ليم .

وطرق إنفاق الدخل عمى مجموعات السمع دراسة أنماط االستيالك السائدة وأساليب  -4
والخدمات المتاحة, ودراسة دوافع الشراء والحاجات اإلنسانية التي يستيدف المستيمك 

 إشباعيا من خالل السمعة .
دراسة الوسائل اإلعالنية والترويجية المتاحة ودراسة مدى مالئمة كل وسيمة منيا  -5

 ة .لإلعالن عن السمع والخدمات الخاصة بالمنشأ
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 تحديد األىداف اإلعالنية : –ب
يعد تحديد األىداف اإلعالنية من الخطوات اليامة باعتبارىا األساس الذي تبنى     

عميو خطوات التخطيط والتنفيذ لمحممة اإلعالنية وتعد معيارًا لقياس مدى كفاءة أو فاعمية 
ال تكون األىداف جامدة وان  اإلعالن , ويجب أن يأخذ المخطط اإلعالني في االعتبار وا 

المالئمة مع المواقف المختمفة في الحممة اإلعالنية , ويفضل أن تتسم تكون قابمة لمتكيف و 
 األىداف بالموضوعية ومراعاة الموارد المالية واالقتصادية والمركز التسويقي لممعمن .
 وىناك مجموعة من االعتبارات التي تحكم عممية تحديد األىداف اإلعالنية من أىميا :

: باعتبار أن األىداف اإلعالنية جزء من األىداف  ىيكل األىداف التسويقية لممنشأة -
 التسويقية 

مستوى ىذه األىداف :حيث تنقسم إلى أىداف إستراتيجية طويمة المدى وأخرى تكتيكية  -
قصيرة المدى وتتسم بأنيا أىداف تفصيمية تؤدي في النياية إلى تحقيق األىداف 

 اإلستراتيجية .
تمثل المراحل التي تنقسم إلييا دورة حياة السمعة منذ دورة حياة السمعة أو الخدمة  : و  -

بدء التفكير في أنتاجيا وتقديميا إلى السوق ومدى االرتباط بكافة المتغيرات اإلنتاجية 
 والتسويقية داخل المنشأة وخارجيا , يمكن تحديد المراحل األساسية لمسمعة فيما يمي :

 مرحمة التقديم أو اكتشاف السوق . -
 لنمو أو التسوق .مرحمة ا -
 مرحمة النضوج . -
 مرحمة اليبوط أو التدىور . -
المرحمة اإلعالنية التي تمر بيا السمعة أو الخدمة: وترتبط بدورة حياة السمعة وتحتاج  -

عالنية معينة وترتبط باحتياجات المستيمكين ومدى  كل مرحمة إلى متطمبات ترويجية وا 
 إلى : اإلعالنية المراحلقبوليم ليا . وتنقسم 

 مرحمة االرتياد .
 مرحمة المنافسة .

 مرحمة التذكير أو االحتفاظ بالمكانة .
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وتنبع أىمية وضع األىداف اإلعالنية من طبيعة الوظائف التي تؤدييا في خدمة   
 : اإلعالن ألىداف رئيسية وظائفالنشاط اإلعالني ويمكن تحديد ثالث 

النية ما ىي إال طريقة عممية لتوصيل الميام وسيمة اتصال: إذ أن األىداف اإلع -
 والوظائف التي يقوم بيا اإلعالن لممستويات اإلدارية الدنيا .

معيار التخاذ القرار : حيث يمكن أن نستخدم األىداف اإلعالنية كطرق لقياس النتائج  -
 ماالت استخدام المداخلالمتوقعة لمحممة اإلعالنية حتى تستطيع اإلدارة تقييم احت

 . اإلعالنية
معيار لتقييم النتائج :حيث يمكن استخدام األىداف لقياس نتائج الحممة وقياس فعالية  -

  .اإلعالن
 اختيار الوسائل اإلعالنية المناسبة :  -ج
يتم اختيار الوسائل اإلعالنية المناسبة وفقا ليدف المعمن من الحممة اإلعالنية في     

طريقة وأكثرىا فعالية إلى اكبر قدر ممكن من المستيمكين توصيل رسالتو اإلعالنية بأكفأ 
 الحاليين والمرتقبين وبأقل النفقات الممكنة.

 معيار اختيار الوسيمة اإلعالنية : 
 اختيار انسب الوسائل اإلعالنية التي تصل لمجميور المستيدف .

توصيل الرسائل اختيار الوسائل المناسبة لألىداف اإلعالنية المحددة والتي تساعد في  -
 اإلعالنية بطريقة أكثر فعالية .

اختيار الوسائل اإلعالنية التي تتناسب مع اإلمكانيات المادية لممعمن والتأثير عميو أو  -
 مخاطبتو إعالنيا وتسويقيًا .

ذىب بعض الخبراء إلى تحديد أىم المتغيرات المؤثرة في اختيار الوسائل اإلعالنية في      
حيث الحجم ونوعية المستيمكين , وخصائص السمعة أو الخدمة  خصائص السوق من

المتبعة في ترويج المبيعات ,  المعمن عنيا , وطبيعية نظام التوزيع واإلستراتيجية العامة
 وطبيعة الرسائل اإلعالنية .

 وتوجد مجموعة من المعايير الكمية والنوعية والتي يتم اختيار الوسائل اإلعالنية عمى
 أساسيا ومن أىميا : 
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التغطية الجغرافية : وىي المنطقة التي تصل إلييا الوسيمة اإلعالنية إذ إن التغطية  - 
الجغرافية ألية صحيفة ىي مجموعة المناطق والمدن والقرى التي  تصل إلييا بالفعل ىذه 

غطية الصحيفة سواء داخل الدولة أو خارجيا , ومن الضروري إن يقوم المعمن بدراسة الت
الجغرافية لموسائل اإلعالنية المختمفة حتى يتم اختيار انسب الوسائل من حيث االنتشار 

 والتغطية الجغرافية وفقا لطبيعة السمعة ونوع الرسالة اإلعالنية المقدمة .
كما في  circulationوالتوزيع   Coverageويجب أن نفرق بين التغطية الجغرافية  -

الفعمي في حالة الراديو والتمفزيون , فالتوزيع ىو األعداد التي حالة الصحف أو االستقبال 
تم بيعيا أو توزيعيا فعاًل في المناطق التي استطاعت الصحيفة أن تصل إلييا , ومن ثم 

 يمكن التفرقة بينيا عمى النحو التالي .)معايير اختيار الوسائل اإلعالنية(.
ستعين أو المشاىدين المحتممين أي عدد التغطية الجغرافية توضح عدد القراء أو الم - 

 السكان في المناطق التي تصل إلييا الصحيفة أو الرسائل اإلذاعية أو التمفزيونية .
التوزيع أو االستقبال الفعمي فيوضح عدد القراء أو المستمعين أو المشاىدين الفعميين ,  -

في الراديو والتمفزيون مع مالحظة أن عنصر التحرير في الصحيفة وخطة البرامج المقدمة 
 يمعبان دورا في زيادة التوزيع .

عدد القراء أو المستمعين أو المشاىدين حيث ال يكفي أن يعرف المعمن عدد النسخ  -
المباعة فقط , بل البد أن يعرف متوسط عدد قراء النسخة الواحدة من الصحيفة ومتوسط 

مما يساعد في توفير المعمومات عدد المستمعين أو مشاىدي كل جياز راديو أو تمفزيون 
 عن خصائص المتمقين ونوعيتيم في كل وسيمة إعالنية .

تحديد خصائص القراء أو المستمعين أو المشاىدين : يتوقف نجاح الحممة ) اإلعالنية  -
عمى مدى وصوليا إلى نوع المستيمكين المرتقبين الذين يختمفون فيما بينيم من حيث 

 –المينة  –مستوى المعيشة  –درجة التعميم  –الجنس  –الخصائص النوعية , السن 
يل الرسالة اإلعالنية بطريقة أكثر فعالية إلى المستيمكين القطاع الوظيفي , ويستمزم توص

المرتقبين اختيار الوسائل اإلعالنية المالئمة التي تصل إلييم بدرجة أعمى من أية وسائل 
 إعالنية أخرى . 

 معدالت التراكم والتداخل بين الوسائل اإلعالنية :
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المعمن عند تكرار اإلعالن في  كل يرتبط معدل تراكم القراء بعدد القراء الذين  يركز عمييم 
عدد  من الصحيفة , أو معدل القراء أو ازدواجيم فيرتبط بنسبة الزيادة في عدد القراء عن 
اإلعالن في أكثر من صحيفة , ويتم حساب معدالت التراكم بين الوسائل اإلعالنية األخرى 

 من بين القراء .
 تكمفة اإلعالن في الوسيمة : -

عالنية لموسيمة في االعتبار عند االختيار بين الوسائل اإلعالنية المتاحة تؤخذ التكمفة اإل
ويفضل عدم المبالغة في استخدام عامل التكمفة عند اتخاذ اختيار الوسائل اإلعالنية إال 
عندما تتساوى ىذه الوسائل من حيث نص والمعايير الكمية والنوعية األخرى ,وتم التوصل 

 بين تكاليف نشر اإلعالن في الصحف المختمفة .إلى بعض الطرق لممقارنة 
حظ أن تكمفة اإلعالن في الراديو والتمفزيون والسينما تتضمن نوعين من التكاليف ويال
  -:ىي
تكمفة اإلنتاج : وتتمثل في أجور التحرير والسيناريو والتمثيل واإلخراج والموسيقى  -

اإلعالني جاىزا لمعرض وىذه التكمفة والتصوير وجميع مراحل اإلنتاج حتى يصبح الفيمم 
 ثابتة عادة .

تكمفة العرض واإلذاعة : ىي متغيرة نظرا الرتباطيا بعدد مرات أو تكرار اإلعالن فضال  -
 عن مدة اإلعالن ووقت العرض في الوسيمة .

 الخصائص الفنية واإلنتاجية لموسيمة اإلعالنية : -
يمة اإلعالنية ومدى مالئمة طريقة ويقصد بيا طريق إنتاج اإلعالن في الوس    

اإلنتاج لألىداف المرغوب إحداثيا عمى الجميور المستيدف , فضال عن أىمية الخصائص 
االقناعية المرتبطة بطبيعة الوسائل اإلعالنية المطبوعة والسمعية والبصرية وحجم اإلعالن 

 النية .وطبيعة األشكال الفنية التي يتم بيا تقديم اإلعالن في كل وسيمة إع
ويضيف البعض العديد من المعايير النوعية الختيار الوسيمة اإلعالنية من أىميا األثر 
النفسي لموسيمة اإلعالنية ويعنى الحالة النفسية التي يكون فييا جميور الوسيمة عند 
تعرضيم لإلعالن وقدرتيا عمى تييئة أذىان الجميور لمرسالة اإلعالنية ودرجة المصداقية 

 لتي تتمتع بيا الوسيمة لدى الجميور .والثقة ا
 :جدولة الحممة اإلعالنية والشكل العام لمحممة :د
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يقصد بجدولة الحممة اإلعالنية وضع الرسائل والوسائل في جداول زمنية تبين   
متى, ماذا يتم وىي تعني : رسم البرنامج التنفيذي لإلعالنات التي ستنشر أو تعرض أو 

سيتم تحديدىا لتقديم الحممة اإلعالنية خالليا ووفقا لمشكل الذي تذاع خالل الفترة التي 
 ستتخذه الحممة اإلعالنية .

ويتم وضع الجداول التنفيذية مباشرة بعد اختيار الوسائل والشكل الذي تتخذه الحممة 
 اإلعالنية , حيث يبدأ المخطط اإلعالني إعداد ما يمي :

 تيارىا في الحممة اإلعالنية .قائمة بالوسائل اإلعالنية التي سيتم اخ -
 التواريخ المحددة الستخدام كل وسيمة إعالنية . -
 المساحات والمواقع اإلعالنية . -
 التكمفة التقديرية لإلعالن . -

ويحتاج المخطط اإلعالني في بداية مرحمة الجدولة أن يفاضل بين استراتيجيات التخطيط  
 الثالث: 

 ويعني العدد الكمي لألشخاص الذي تحاول الحممة الوصول إلييم . الوصول : -
 ويقصد معدل وعدد مرات عرض الرسالة اإلعالنية خالل فترة زمنية.  التكرار:  -
 االستمرارية : طول المدة الزمنية التي تستغرقيا الحممة اإلعالنية بشكل متواصل .  -

 إستراتيجية الجدولة :
 : حيث يتم إتباع إحدى اإلستراتيجيتين :التوزيع بين الوسائل  -
إستراتيجية التكامل: أي اعتبار وسائل اإلعالن وسائل مكممة لبعضيا البعض واستخدام  -

 اكبر عدد منيا في نفس الفترة الزمنية لالستفادة من عامل التداخل وازدواج التعرض .
لوسائل اإلعالنية بحيث ال إستراتيجية التعاقب : وتقوم عمى مبدأ تفضيل تعاقب استخدام ا -

تستخدم في نفس الفترة الزمنية , وتحقيق عنصر االستمرارية في الحممة اإلعالنية رغم 
 قمة المخصصات اإلعالنية .

كما يمكن دمج اإلستراتجيتين أو الجمع بينيما بحيث تستخدم إحداىما في فترة أو   
 قية .فترات محددة وتستخدم األخرى في الفترات الزمنية المتب

 –األسابيع  –التوزيع الزمني: أي أن تتوزع اإلعالنات عمى فترات الحممة :األيام  -
 الشيور , وينقسم التوزيع إلى : 
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التوزيع المستمر: أي يستمر اإلعالن دون انقطاع خالل المدة الزمنية لمحممة اإلعالنية  -
 , ويمكن تحقيقو بكثافة إعالنية معينة تبعًا لإلمكانيات .

لتوزيع المنقطع: أي يتم اإلعالن في فترات زمنية معينة كاألسابيع واألشير ويتوقف ا -
اإلعالن نيائيًا في فترات أخرى , وىو يناسب الحمالت اإلعالنية التي تستيدف الوصول 

 مع قمة اإلمكانيات , واإلعالن عن السمع الموسمية .
ية خالل مدة زمنية محددة من العام : بمعنى أن يتم تركيز الحممة اإلعالنالتوزيع المركز -

 , شير معين مثل شير رمضان أو فصل الصيف .
 كثافة اإلعالن : -

بمعنى كثافة الحممة اإلعالنية خالل الفترات الزمنية المختمفة , بحيث أن تبدأ 
الحممة القوية جدا بإعالنات مكثفة وتتالشى تدريجيًا أو العكس فقد تبدأ ضعيفة ثم تقوى 

 كثافتيا بمرور الوقت , وليا عدة طرق :وتزداد 
بحيث تستمر الحممة بنفس الكثافة خالل فترات الحممة اإلعالنية , الجدولة المتساوية :  -

إعالن واحد في األسبوع , إعالن كل شير , وىكذا وتناسب اإلعالن عن السمع في 
 مرحمة النضج حيث تحتاج إلى  اإلعالنات التذكيرية. 

بحيث يتم تركيز الحممة في البداية ثم تتناقص اإلعالنات تدريجيًا شية :الجدولة المتال -
حتى النياية وتفيد في حالة السمع الجديدة التي تعتمد عمى الموديل أو الموضة 

 كالسيارات والعطور والمالبس .
بحيث تبدأ الحممة اإلعالنية ضعيفة ثم تزداد كثافتيا وتقوى مع  الجدولة المتنامية : -

الوقت وىي تناسب السمع التي يحتاج ترويجيا إلى بعض الوقت وترتبط مرور 
المخصصات اإلعالنية بحجم المبيعات بحيث تزداد كثافة اإلعالنات مع زيادة أرقام 

 المبيعات .
وىي ال تسير في خط منتظم , أحيانا تزيد اإلعالنات وأحيانا تنقضي الجدولة المتذبذبة :  -

ظام وفقا لظروف المعمنة أو طبيعة السوق أو المستيمكين أو سواء بانتظام أو بغير انت
 أي أسباب أخرى يراىا المخطط اإلعالني .

وتوجد العديد من االستراتيجيات المعمول بيا والتي تقوم عمى دمج عامل التوزيع   
الزمني مع عامل الكثافة اإلعالنية , وبما أن لكل حممة إعالنية ظروفيا الخاصة فانو ال 
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طريقة لدمج ىذه االستراتيجيات أفضل من االخري , ومن الناحية النظرية فان عممية توجد 
دمج عاممي , الزمن والكثافة , ينتج عنيا أثنا عشرة طريقة لمجدولة اإلعالنية والتي يطمق 

 عمييا استراتيجيات كوتمر لمجدولة .
 تحديد المخصصات المالية لمحممة اإلعالنية : -ـى

ات المالية لمحممة اإلعالنية من منشأة إلى أخرى حسب يختمف حجم المخصص
طبيعة السمعة أو الخدمة وىيكل الصناعة وظروف المنشأة وأىداف اإلعالن والمرحمة 
االقتصادية لمسمعة أو الخدمة بل أن ىناك الكثير من الفروق الجوىرية بين حجم 

 لخدمة الواحدة .المخصصات اإلعالنية لممنشآت المختمفة داخل الصناعة أو مجال ا
 االستماالت اإلقناعية: -و
وقد يكون من المفيد في أطار تحديد استراتيجيات الرسائل اإلعالنية تحديد أىم   

 االستماالت اإلعالنية عمى النحو التالي :
بصفة أساسية نجد أن جميع االستماالت اإلعالنية ترتبط بطريقة مباشرة أو غير مباشرة 

 ويمكن تصنيفيا إلى :بحاجات المستيمك , 
االستماالت المباشرة : وىي تمك التي تتصل بالمستيمك بشكل واضح وتدور حول حاجة  -

إنسانية محددة ويترتب عمييا رسالة إعالنية تبرز السمعة أو الماركة المعمن عنيا عمى 
 أنيا تشبع تمك الحاجة .

ة إنسانية محددة بل تممح أو أما االستماالت غير المباشرة:  فيي التي ال تركز عمى حاج -
تشير ضمنيا إلى تمك الحاجة إذ أحيانا قد تكون االستمالة ضمنية أو تحتمل الغموض أو 

 االلتباس إذا تمت اإلشارة المباشرة ليا في الرسائل اإلعالنية .
وعمومًا يجب أن يحدد مخطط الحممة اإلعالنية مدى مالئمة االستمالة المحورية في     

 مستيمك المستيدف :ويمكن تصنيف االستماالت غير المباشرة عمى النحو التالى:الرسالة لم
 تصنيفات ىي:  3االستماالت الموجية نحو السمعة : والتي يمكن تقسيميا إلى  -
استماالت موجية نحو خصائص السمعة , حيث تتضمن الرسالة اإلعالنية ,ذكر مكونات  - 

 وخصائص السمعة المعمن عنيا .
موجية نحو استعماالت السمعة :عندما تستيدف الرسالة أساسا ذكر استعماالت  استماالت

 السمعة ومزايا ما بعد االستخدام .
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استماالت خاصة بمقارنة السمعة : توجو الرسالة أساسا إلى إبراز المزايا واالختالفات بين  -
 السمعة المعمن عنيا والسمع والماركات االخري المنافسة .

 ىي:تصنيفات  5الموجية نحو المستيمك : والتي يمكن تقسيميا إلى االستماالت  -
 .ى بناء االتجاه والقيمة والمعتقداستماالت اتجاىية :إذ تتجو الرسالة اإلعالنية أساسا إل -
استماالت الجماعة المؤثرة: وتركز الرسالة اإلعالنية عمى نوعية  وطبيعة الجماعة التي  -

المعمن عنيا فقد تكون الجماعة المرجعية أو الجماعة تستخدم أو تفضل السمعة 
 االجتماعية األولية أو أي مجموعة ليا تأثر معين عمى المستيمك المستيدف .

استماالت نمط أو أسموب المعيشة :حيث تركز الرسالة اإلعالنية عمى النمط المعيشي  -
استماالت ال  قبينالمماثل والمالئم لمسوق المستيدف والمحدد من المستيمكين المرت

شعورية: وىي رسائل توجو أساسا إلى مخاطبة منطقة الالشعورية لدى المستيمك أو 
 لمخاطبة حاجاتو الالشعورية , وتستيدف مخاطبة عالم األحالم لديو .

الستماالت السابقة يمكن أن استماالت الصورة الذىنية:  وعمى الرغم من أن جميع ا -
الذىنية المواتية لمسمعة لدى المستيمك إال أن ىذه االستماالت في خمق الصورة  تساىم

يمكن أن تؤدي دورًا بارزًا من خالل الجيود المقصودة لتحقيق الصورة الذىنية المرغوبة 
. 
دارتياثامناً   : : قياس فعالية الحممة اإلعالنية وا 

المعمن لتعدد يعد قياس فعالية الحممة اإلعالنية من أصعب الميام التي تواجو    
جوانب تقديم النشاط اإلعالني , وتداخل اإلعالن مع العديد من أنشطة الترويجية 
والتسويقية التي تؤثر فيو وتتأثر بو مما يجعل من الصعب  معرفة اآلثار التي أحدثتيا 
الحممة اإلعالنية بمفردىا عمى المتغيرات التسويقية االتصالية األخرى المراد قياس تأثيرىا 

 يا .عمي
ويالحظ انو ميما كانت الحممة اإلعالنية مخططة ومعدة إعدادا جيدا دينامكية السوق     

والمتغيرات المرتبطة بو كتحركات المنافسين قد تؤثر سير الحممة اإلعالنية وقدرتيا في 
تحقيق األىداف اإلعالنية , وما لم يتم  قياس فعالية الحممة مرحميا في ضوء المتغيرات 

في السوق فان بوادر الحممة قد تتضح بعد بدء التنفيذ بوقت قصير ولذا فمن الميم الجديدة 
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تدارك الموقف وتعديل استراتيجيات الحممة وبما يتالءم مع المتغيرات التسويقية وبما ضمن 
 تحقيق األىداف .
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