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 البحث:ملخص 

یهدف هذا البحث إلى تقدیم صورة علمیة منهجیة عن تصمیم وانتاج االعالن المطبوع المدمج بالصحیفة الیومیة حیث ُیعد 

اإلعالن بصوره المختلفة فى عصرنا الراهن ضرورة من ضروریات الحیاة التى ال غنى عنها، باعتباره العملیة الرئیسیة 

تصال ما بین المعلن والمتلقى، وهو أحد اهم االنشطة التسویقیة والترویجیة للمنتجات والخدمات حیث یساهم فى تدعیم فى اال

شخصیة الخدمة او المنتج ویؤکدها فى اذهان الجماهیر ویؤثر على قدراتهم الشرائیة، ومن ثم یستحق تصمیم واخراج 

یة المطلوبة واالهتمام الکافى من حیث مواکبة التطور واالبتکار والتجدید اإلعالن المطبوع المدمج بالصحیفة ان نولیة العنا

 .والذى من شأنة جذب انتباة الملتقى دائما لمتابعة اإلعالن واالحتفاظ به

 ویعد اإلعالن المدمج بالصحیفة من المجاالت اإلعالنیة الهامة التى یجب التطرق لها بالدراسة والبحث، حیث لم یلقى علیة

الضوء اال فیما ندر حیث یتیح اإلعالن المدمج بالصحیفة للمعلنین تناول منتجاتهم بالشرح والتحلیل وتوضیح مزایاها والتاثیر 

على الجمهور المستهدف بما یحقق فائدة للمعلن قد ال تتوافر له فى اإلعالن بشکلة العادى الموزع على صفحات 

بتحقیق التمیز والتفرد للمنتج او الخدمة المعلن عنها.یمثل اإلعالن المطبوع الصحیفة،حیث تسمح خصوصیة اإلعالن المدمج 

المدمج بالصحیفة جزء هام من سیاسة تخطیط الحمالت اإلعالنیة , حیث یعد وسیط إتصالى هام بین المعلن والملتقى 

 .. المستهدف لنقل الرسالة اإلعالنیة بهدف تغییر أراء المتلقیین وتعزیزها
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الن المطبوع المدمج بالصحیفة من أهم الوسائط اإلعالنیة وذلک لسعة أنتشاره وإنتظام إرفاقه وتوزیعه مع ویعتبر اإلع

 الجرائد والصحف

 الكلمات المفتاحية:

  االعالنیة الرسالة ،الیومیة الصحیفة ،المدمج المطبوع االعالن

Abstract: 

 This research aims to provide a systematic scientific picture of the design and production of 

printed advertising integrated in the daily newspaper where advertising is different in our time 

is a necessity of life indispensable, as the main process in communication between the advertiser 

and the recipient, one of the most important marketing and promotional activities of products 

And services where it contributes to strengthen the personality of the service or product and 

affirms it in the minds of the masses and affects their purchasing power, and therefore deserves 

the design and production of printed advertising integrated in the newspaper to pay due attention 

and attention in terms of keeping pace with development, innovation and trade The hand which 

would attract the attention of the forum is always to follow the announcement and keep it. 

The integrated advertising in the newspaper is one of the important advertising areas that must 

be addressed by study and research, where it is not rarely shed light where it allows the 

advertisement integrated newspaper newspaper advertisers to address their products by 

explaining and analyzing and clarify its advantages and influence the target audience in order 

to benefit the advertiser may not be available in the ad problem The printed advertising in the 

newspaper is an important part of the policy of advertising campaigns planning, as it is an 

important communication medium between the advertiser and the forum. Targeted to convey 

the advertising message in order to change and enhance the views of recipients. 

The printed advertising integrated in the newspaper is of great importance to both the recipient 

and the advertiser and the press institutions. 

The printed advertising integrated in the newspaper is considered one of the most important 

advertising media because of its wide spread and regular attachment and distribution with 

newspapers. 

Keywords: 

Inserted printed advertising, The daily newspaper, Advertising message                   

 المقدمة:

فاإلعالن المطبوع  الصحفیة،والمعلن والمؤسسات  اإلعالن المطبوع المدمج بالصحیفة له أهمیة کبیرة لکل من المتلقى

وللمعلن وسیلة لترویج وتسویق سلعه وخدماته  التروجیة،المدمج بالنسبة للمتلقى وسیلة هامة للمعلومات والتسوق والعروض 

 , وللمؤسسات الصحفیة بوصفها مصدر تمویلى هام

 البحث:مشكلة 

المطبوعة ألكبر عدد ممكن فى أسرع وقت ممكن وبأقل عالنیة اإلتوصیل مضمون الرسالة  فى قصورتكمن مشكلة البحث 

 عالن المطبوع.اإلتكلفة للصحف الیومیة نتیجة نقص جودة 

 البحث:هدف 

عالن المطبوع المدمج بالصحیفة اإلعالن المطبوع ویهدف البحث إلى التعرف على أوجه القصور فى تصمیم وطباعة اإل

 لتحسین جودة توصیل الرسالة اإلعالنیة.الیومیة 
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 البحث:منهج 

یتبع الدارس المنهج الوصفي التحلیلى والمنهج التطبیقى حیث یقوم الدارس بتجمیع البیانات وتحلیلها عن تقنیات التصمیم  

 كانت طباعة لیثوأوفست ذات التغذیة بالفرخ أو البكر. الطباعة سواءالحدیثة وایضا تقنیات 

 لنقاط التالیة:وتم تناول ا

 الصحيفة: المدمج معالتعريف التكنولوجى لإلعالن 

, عالوة على بروز وتنامى (9)الصحیفة أبرز اإلنجازات التكنولوجیة فى )المرحلة الطباعیة ( المدمجة معشكلت اإلعالنات  

الخالقة واألسالیب النفسیة الخاصة باإلعالن كوسیلة إلقناع فاعله. ومن خالل التطبیق التكنولوجى أصبح  األفكار االإبداعیة

اإلعالن المدمج بالجریدة فنا راقیا ومعقدا , وصارت الوكاالت اإلعالنیة تبتكر كل الوسائل الجدیدة التى ىیمكن أن تدمج مع 

 (2)رات الملتقى الشرائیة .الجریدة لصناعة إعالن یتمیز بالفاعلیة على قرا

 مواصفات اإلعالن المدمج بالصحيفة 

 یتصف اإلعالن المدمج بالصحیفة بعدة مواصفات هى : 

صادر من جهة معلومة                              -3مقابل أجر مدفوع                             -2وسیلة إتصال غیر شخصیة          -1

 تنوع أشكاله وأحجامه المتعددة  -5                        مزدوج اإلتجاه -4

.....  -كتالوج  –كتیب  –نتیجة  –نشره  –فالیر  –حیث یتخذ اإلعالن المدمج مع الصحیفة أشكاال مختلفة من ) مطویة 

فة عن اإلعالن داخل الخ ( , كما أن لها أحجاما متعددة  تبعا للشكل المستخدم , وهذا ما یمیز اإلعالن المدمج مع الصحی

 الصحیفة والذى یتقید بمساحه وموقع معین.

 
 ( مواصفات االعالن المطبوع المدمج.1)شكل 

 

 أهداف إستخدام اإلعالن المدمج بالصحيفة: 

سیدور حولها اإلعالن  یمد المعلن ببعض الدالئل عن كیفیة إختیار الرسالة اإلعالنیة المناسبة من حیث الفكرة التى (1)

 ونقاط التركیز وكذلك من حیث إختیار نوع اإلعالن المدمج المالئم واألكثر قدرة على تحقیق هذه األهداف. 

 اإلعالنیة.یمكن إستخدام أهداف اإلعالن كمعاییر یتم األسترشاد ألیها فى تقیییم فاعلیة الحملة  (2)

وأهداف أخرى  الریح،ویمكن القول بأن لإلعالن المدمج بالصحیفة أهدافا طویلة األجل تساهم فى تحقیق المبیعات وتعزیز 

 (7) معینة.قصیرة األجل تتعلق بتحسین وضع الشركه النسبى فى جوانب 
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 (2شكل ) لتالیة:ایمكن تلخیصها فى النقاط  متنوعةویستخدم اإلعالن المدمج بالصحیفة المصریة لتحقیق أهداف 

أو  خاصة،عروض  جدید،حیث یعتبر اإلعالن المدمج بالصحیفة إحدى الوسائل المثلى سریعة اإلنتشار لإلبالغ عن منتج 

 (1) إلخ.فرص تجاریة أو افتتاح فروع جدیدة ......

 
 ( أهداف إستخدام اإلعالن المدمج  بالصحيفة2شكل )

 

 زیادة المبیعات ومن أمثلتها : أهداف بیعیة تساهم فى (1)

 ( أهداف تنافسیة لتدعیم مكانة الشركة بین المنافسین ومن أمثلتها :2) 

 ( أهداف بنائیة لبناء صورة ذهنیة طیبة سواء للشركة أو منتجاتها .3) 

 (أهداف تشجیعیة لتدعیم رجال البیع والموزعین فى عملیة اإلتصال .4)

 المتلقین وتدعیم والئهم ومن أجل جذب متلقین جدد للسلعة أو زیادة عدد المتلقین  ( أهداف تأثیریة للتأثیر على5)

 دور اإلعالن المدمج بالصحيفة فى التأثير على المتلقى :

 نستطیع أن نقول أن الهدف الرئیسى من إستخدام اإلعالن المدمج بالصحیفة كوسیلة إعالنیة هو تغییر المیول  واإلتجاهات

وسلوك المتلقین المحتملین حتى یتصرفوا بطریقة أكثر قبوال للسلعة ، ویسعى اإلعالن المرفق مع الجریدة إلى تغییر سلوك 

 (.3المتلقین من خالل ثالثة أسالیب هى شكل )

 

 
 ( أساليب تغيير سلوك المتلقين3شكل )
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 المدمج بالصحيفةوظائف اإلعالن 

شكل  والصحیفة:المتلقى والمعلن  الثالثة وهى:متنوعة ألطراف صناعة اإلعالن  وظائفبالصحیفة یؤدى اإلعالن المدمج  

 یلى:( ویمكن توضیح ذلك فیما 4)

 
 اإلعالن.( وظائف اإلعالن المدمج مع الجريدة ألطراف صناعة 4شكل )

 :المتلقى  

 (8) الشراء.بما یتضمنه من معلومات وبیانات عن مزایا ومواصفات السلع إلتخاذ قرار  السلع،تسهیل مهمة اإلختیار بین 

 :المعلن  

 المعلن.اإلقتناع بأفكار  ومن معدالتیزید من الطلب على السلع أو الخدمات التى یقدمها المعلن 

 :الصحيفة 

كما تحصل على عائد نظیر  ها،عنتحصل الصحیفة على عائد نظیر نشر وإرفاق اإلعالن مع الصحیفة كجزء منفصل 

 المؤسسة.التوزیع وبعض عملیات تجاریة قد تقوم بها 

 اليومية: المدمج بالصحيفةمميزات اإلعالن المطبوع 

الیومیة خصائصه من خالل سعة إنتشار الجریدة التى یرفق بها اإلعالن فى أرجاء  المدمج بالصحیفةیستمد اإلعالن المطبوع 

وإلى جمیع فئات السن ممثلى الفئة  واإلقتصادیة،على الوصول إلى جمیع الطبقات اإلجتماعیة  الوطن وخارجه، وقدرتها

 (11)ویمكن استخدام اإلعالن المرفق بمساحات وأشكال مختلفة بما تفى بحاجات ومتطلبات المتلقى  المرغویة،المسهدفة 

 یلى:یة كوسیلة إعالنیة فیما ویمكن تحدید أهم الممیزات الخاصة باإلعالن المرفق مع الجریدة المصر

   المرونة -1

 هى:یمكن تقسیم المرونة التى تتمیز بها اإلعالنات المرفقة مع الجریدة إلى ثالثة أنواع 

 المرونة الجغرافية  -أ

الوصول  تحقق اإلعالنات المرفقة مع الجرائد المصریة المرونة الجغرافیة للمعلنین حیث إختیار األسواق والمناطق المسهدف

 طریق:إلیها والتأثیر فیها إعالنیا وذلك عن 

  الخدمة.وتسوق فیها  السلعة،الیومیة فى المناطق التى تباع فیها  المدمج بالصحیفةتركیز اإلعالن المطبوع 

  الیومیة على المناطق التى تقدم فیها السلعة أو الخدمة أو یوجد فیها فروع  المدمج بالصحیفةقصر اإلعالن المطبوع

 لها.مراكز توزیع و
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  الخدمة. السلعة أوالتركیز إعالنیا على األسواق التى تتمتع بمستویات إقتصادیة وإجتماعیة معینة تالئم طبیعة 

  أى أن اإلعالنات المدمجة مع الصحیفة الیومیة تتیح أكبر قدر من االنتقائیة الجغرافیة أكثر من أى وسیلة إعالنیة أخرى

 ر.المباشعدا إعالنات البرید 

الیومیة میزة لتركیز إعالناتهم الصحفیة فى المناطق  المدمج بالصحیفةكذلك یتخذ المعلنون من االنتقائیة الجغرافیة لإلعالن 

أو یكثفون إعالناتهم فى المناطق ذات المبیعات الكبیرة المتوقعة  المستهدف،التى توجد فیها صعوبات فى الوصول للجمهور 

  (12)-( 5)لقین. والتى یتركز فیها معظم المت
 

 المرونة فى الجدولة  -ب

یمكن للمعلن أن ینظم الجداول التنفیذیة لإلعالنات المدمجة بالصحیفة الیومیة أو یعدل فیها بطریقة أكثر مرونة وفاعلیة من 

فضال عن إمكانیة تعدیل اإلعالن أو تغییر شكله ومضمونه  بالملتقى،إذ یمكن إجراء اإلتصاالت العاجلة  أخرى،أى وسیلة 

 (6) واحد. الصحیفة بیومقبل صدور 

 المرونة اإلبداعية -ج

تتسم اإلعالنات المدمجة بالصحیفة الیومیة بقدر كبیر من المرونة سواء فى الشكل أو الحجم أو اللون ..... إذ لیست لها 

بل  التلیفزیونیة،أو وقت إعالنى محدد كاإلعالن اإلذاعى أو اإلعالنات  الجریدة،مساحة محددة كاإلعالنات الموجوده داخل 

مما یسمح بإمكانیة التحكم فى  إلخ(،النتیجة ....  –الكتیب  –النشرة  – )المطویةتتخذ أشكاال متعددة منها على سبیل المثال 

 (12) المألوف.التجدید والخروج عن , كما یسمح بإمكانیة اإلبتكار واإلعالنیة.طول أو قصر مضمون الرسالة 

 ( یوضح تلخیص ألنواع المرونة التى تتمیز بها اإلعالنات المدمجة بالصحیفة الیومیة.5والشكل )

 
 ( أنواع المرونة التى يتميز بها اإلعالن المطبوع المدمج بالصحيفة5شكل )

 

 والسهولة:السرعة  -2

یعد اإلعالن المدمج بالصحیفة الیومیة من أسرع وأسهل الوسائل اإلعالنیة فى نقل الرسالة اإلعالنیة من المعلنین إلى  

كما یمكن للمعلن تسلیم رسالته اإلعالنیة لتدمج  (5) وتصمیمها وتنفیذها.المتلقین من حیث تحریر الرسالة اإلعالنیة وإخراجها 

. ونظرا لصدور الصحیفة الیومى فهى تسمح للقائم باإلتصال اإلعالنى بإمكانیة التحرك (14) مع الصحیفة قبلها بأیام معدودة

السریع لمقابلة التغییرات أو الفرص التسویقیة المفاجئة فضال عن قدرتها وفعالیتها فى عملیة التشر المتكرر لإلعالن المدمج 

 محددة.بها خالل فترة زمنیة 

  :المتلقىجانب المشاركة والتقبل من  -3

فضال عن أن اإلعالن المدمج  المتلقى،تتسم اإلعالنات المدمجة بالصحیفة المصریة بإرتفاع مستوى مشاركة وإهتمام وقبول 

مما یساعد فى زیادة درجة إثارة  المتلقى،بالصحیفة ملموس ومكتوب ویمكن الرجوع إلیه العدید من المرات إذا احتفظ به 

 االهتمام بمضمون اإلعالن.
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  :اإلعالن مصدر للمعلومات - 4

كانت داخلها  الصحفیة سواءكمصدر للمعلومات فى أن المتلقین یصدقون اإلعالنات  المدمج بالصحیفةتبرز قیمة اإلعالن 

ویستطیع  إعالنات،وبالتالى كل ما یدمج بالصحیفة من  ،(5)أو مرفقة معها أكثر من اإلعالنات الخاصة بأى وسیلة أخرى 

 (17) للمعلومات.اإلعالنات فى لحظتها ویجعلها مصدراً هاماً  أن یتابعمتلقى الصحیفة 

على العدید من المعلومات ویمكن أن  ویحتويواإلعالن المدمجة بالصحیفة الیومیة هو إعالن مكتوب وملموس للمتلقى 

 فى:یساعد ذلك 

 إثارة إهتمام المتلقى بالمعلومات والبیانات المتضمنة فى اإلعالن. .1

 البیانات المهمة مثل عنوان المعلن أو رقم التلیفون. تدوین بعض .2

 اإلستفادة منه وتقدیمه للمعلن للحصول على خصم أو تخفیض أو میزة بیعیة معینة. .3

للمتلقى االحتفاظ به بسهولة لحفظ المعلومات والبیانات التى یتضمنها االعالن أكثر من  المدمج بالصحیفةیتیح اإلعالن  .4

 اإلعالن بداخل الصحیفة

  

  :اإلستجابة المباشرة -5

بعض اإلعالنات المدمجة بالصحیفة على كوبونات خصم أو ثسائم شرائیة بحیث تشجع المتلقى على الرد أو الحصول  تحتوي

وبإحصاء عدد االستجابات واالستفسارات  الموقع االلكترونى،على معلومات إضافیة عن السلع والخدمات من خالل عنوان 

 أحداثه اإلعالن المدمج بالصحیفة. الذيیمكننا قیاس رد فعل المتلقى ومعرفة التأثیر 

 

  :الجودة العالية -6

بعض االحیان الرسالة  إن ورق الصحیفة الیومیة ال یسمح دائما بإستعمال الصور المجسمة أو االوراق الزاهیة مما یعیق فى

اإلعالنیة. خصوصاً إذا كانت الرسالة تدور حول سلعة تتطلب إمكانیات طباعیة راقیة إلبرازها والتعریف بخصائصها 

 (2) والتقنیة.الجمالیة 

الجودة الطباعیة العالیة ودقة اإلعالن وجذب االنتباه له حیث تطبع عادًة  ومن هنا تتمیز اإلعالنات المدمجة بالصحیفة فى

 على ورق مصقول مما یسمح بإبراز النواحى الفنیة فى اإلعالن.

 

  :أكثرالوسائل اإلعالنية المساعدة فى عملية التسوق -7

صحیفة أو مرفقة بشكل منفصل % من المتلقین الصحیفة وما یرافقها من إعالنات سواء كانت بداخل ال80 حواليیفضل 

یشترى بعض المتلقین الصحیفة لما  األسبوعیة، حیثعنالصحیفة بإعتبارها من أكثر الوسائل المساعدة فى عملیة التسوق 

تتضمنه من إعالنات مدمجة بالصحیفة ومتنوعة خاصة بتجار التجزئة وتوضح مدى توفر السلع والخدمات المختلفة فى 

 (12) والخصومات.رف على أسعارها والمزایا التى تنفرد بها األسواق فضالً عن التع

 

  :واالبتكارالتجديد -8

بتقدیم كل ما هو جدید ومبتكر من أجل توضیح الرسالة االعالنیة وممیزات المنتج أو  المدمجة بالصحیفةاإلعالنات  تسمح

 الخدمة المعلن عنها.

فعلى سبیل المثال یمكن لإلعالنات المدمجة بالصحیفة أن تحمل عینات من المنتج كما قامت شركة بروكتر أند جامبل بتوزیع 

 العینات من نوع معین من الشامبو یدعى

 “Vidal Sassoon Ultra care shampoo”  وذلك من خالل الصحیفة اللندنیة“Sunday”  
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منفصلة مع  مغلقة وترفقعبوة المعلن عنها موجودة داخل جراب أو شنطة بالستیكیة فى انجلترا والشرق األوسط وكانت ال

 (15) الصحیفة.

  :المصداقية العالية-9

العدید من الدراسات على أنها الوسیلة  تتمتع الصحیفة بمیزة المصداقیة العالیة من جانب المتلقین حیث یتم ترتیب الصحف فى

 (17) عنها.األكثر مصداقیة بالنسبة لكل أشكال اإلعالن بها سواء كانت داخل الصحیفة أو مدمجة بالصحیفة بشكل منفصل 

 

  :إمكانية االحتفاظ بالمطبوع-10

ل حیزا كبیرا لإلحتفاظ بها، مما ُیسهل تتمیز أالعالنات المدمجة بالصحیفة بسهولة االحتفاظ بها مدة زمنیة طویلة، فهى التشغ

وبالرغم من سهولة الحتفاظ بها إال ان المتلقى ال یحتفظ بها فى معظم األحیان  ،وقتالرجوع إیها عند الحاجة وفى أى 

 منها بمجرد تصفحها. لاللقاء والتخلصوتتعرض 

 اليومية: المدمج بالصحيفةعيوب اإلعالن المطبوع 

الصحیفة كوسیلة إعالنیة إال أن هناك مجموعة  المدمج مععلى الرغم من المزایا العدیدة السابق ذكرها لإلعالنات المطبوع 

  یلي:من العیوب نذكر منها ما 

 العدد،تعتبر اإلعالنات المدمجة بالصحیفة المصریة عالیة التكلفة فى حالة مخاطبة فئات مستهدفة كبیرة  التكلفة العالية: -1

، كما أن تكرارها الیومى مع (15)حیث أن تنفیذ المطبوع یتطلب جودة عالیة للغایه وورق مخصوص وطباعة ممتازة ملونه 

 عالیة.الصحیفة یتطلب میزانیة 

حیث تأخذ االعالنات المدمجة بالصحیفة أشكاال تقلیدیة وغیر مبتكرة مما یؤدى  :أشكالها التقليدية تصرف االنتباه عنها -2

كما ال تثیر االهتمام لدیه لمعرفه ما یحتویه االعالن من معلومات وتؤدى لعدم استجابة بعض أفراد  إلیها،إنتباه المتلقى لعدم 

إلخ كذلك عدم اإلبتكار   ..… A5,A4 فهى غالبا تأخذ شكل النشرة التقلیدیة على مساحة المدمج،الفئة المستهدفة لإلعالن 

 إلى شعور المتلقى بالملل تجاة اإلعالنفى القطع والفكرة اإلعالنیة یؤدى 

 خالل:ویمكن مواجهة ذلك من 

إتاحة العدید من البدائل واإلختیارات أمام المعلن كالصفحات المطویة والكتیبات والنتائج .... والصفحات اإلعالنیة ثالثیة  -1

 األبعاد .... إلخ 

وإثارة اهتمامه لما یحتویه اإلعالن كبر نسبة من الجمهور المتلقى وذلك لجذب إنتباه أ المبتكرة،إستخدام األشكال التفاعلیة  -2

  إعالنیة.من رسالة 

 االبتكار فى االفكار االعالنیة التى من شأنها جذب إنتباه المتلقى وإثارة اهتمامه لما یحتویه االعالن من رسالة اعالنیة. -3

  المدمج.اإلبتكار فى القطع الخارجى لإلعالن  -4

على الرغم من أن الجرائد وسیلة جماهریة واسعة اإلنتشار إال أنها محدودة القدرة على التوجه للجمهور:محدودية  -3

المتعلمة القدرة على قراءة الصحیفة ومتابعة األخبار  الفئة وهي الجماهیر،الفاعلیة حین تستخدم لفئة معینة معزولة عن بقیة 

 الذيحیث یتضائل نسبة صالحیة الصحیفة بالنسبة للمعلن  إضافیه،حق الیومیة وكل ما یدمج بالصحیفة من إعالنات ومال

 (14) المتعلمین.یوجه رسالته لجمهور من األمیین وغیر 
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إذ قد یتضاءل أو  واحد،تقتصر مدى حیاة اإلعالن المطبوع المدمج بالصحیفة على یوم   :القصير لإلعالن الحياةمدى  -4

فضال عن محدودیة إحتمال تكرار التعرض للرسالة  إصدارها،ینعدم تأثیر اإلعالن المطبوع المدمج بالصحیفة بعد یوم 

اإلعالنیة نتیجة الفترة الزمنیة المحدودة والقصیر التى یتصفح فیها المتلقى االعالن المرفق مع الجریدة خالل یوم الصدور 

 (5)عادة. 

على متلقى اإلعالن نتیجة لنسبة الفاقد الكبیرة لهذه االعالنات  المدمج بالصحیفةینعدم اإلعالن المطبوع  العالية:نسبة الفقد  -5

نتیجه لعدم وضعها بطریقة صحیحة  التوزیع.فأحیانا كثیرة تسقط كثیر من االعالنات المدمجة أثناء  التوزیع،المدمجة أثناء 

 اجعة والتأكید من دمجها بالصحیفة مع الصحیفة وكذلك عدم المر

یسمى هذا النوع من التسویق لإلعالنات المطبوع المدمجة بالصحیفة ب " الرمى البعید"  اإلستخدامية:إفتقاده للوظيفة  -6

حیث یتعرض   (7) اإلعالن قبل أن یتم رمیها بعیدا. سریعة مننظرا لتوقع أن بعض المتلقین سوف یحصل على لمحة 

مما یؤدى لقلة درجة إنقرائیة اإلعالن وعدم  تصفحه،رفق مع الجریدة للرمى واإلهمال والتخلص منه بمجرد االعالن الم

فاإلعالن المطبوع المدمج ما هو اال ورقة مطبوعة مرفقة مع الصحیفة تحمل رسالة  المتلقى،ثبات الرسالة اإلعالنیة فى ذهن 

ها اى وظیفة إستخدامیة أخرى تجعل المتلقى یحتفظ بها وإستخدامها بالطریقة كما ان لیس ل لالنتباه،اعالنیة ولكنها غیر جاذبة 

 الهادفة لها 

 (10)اإلعالن  الفنية لتصميماألسس العلمية والجوانب 

القدرات بین المؤسسات اإلعالنیة وكذلك اإلمكانیات من حیث التقنیة الحدیثة  عندما تتدخل الكفاءات ویظهر التمایز فى

 (.... الخالمستخدمة )حواسیب وبرامج متطورة واجهزة تصویر ومعداتها 

 خالل:ویمكن تناول اآلسس العلمیة من 

 إعداد وتحرير الرسالة اإلعالنية

 االعالنیة؟بدایة ماذا یقصد بالرسالة 

النیة شرح الفكرة الرئیسیة لإلعالن أو ما یرید المعلن أن یقوله للجمهور المستهدف أو المرتقب عن یقصد بالرسالة اإلع

 المنتج.

 اإلعالنية:هيكل الرسالة 

الجسم المبنى على مجموعة من العناصر الرئیسیة المكونة للرسالة سواء كانت الرسالة  هنا:والمقصود بهیكل الرسالة 

  :یليمطبوعة أو مسموعة أو مرئیة فمن الضرورى توافر عناصر عدة رئیسیة تكون هیكلها كما 

وان الرئیسى والعناوین یعكس التقدیم الفكرة التى تحتویها الرسالة اإلعالنیة والتى یمكن التعبیر عنها فى العن التقديم: -أ

الفرعیة وحتى یتمكن العنوان من جذب انتباه المستهلك المستهدف وإثارة فضوله لمعرفة تفاصیل اإلعالن البد من أن توافر 

 :(7) مایلىفیه مجموعة من الصفات أهمها 

وأن یكون جذابا بحیث یكون قادر على جذب انتباه الجمهور المستهدف وإثارة  الفهم،أن یكون مختصرا وواضح وسهل  -1

 اإلعالن.فضولة لمعرفة تفاصیل 

أن یكون صادقا ودقیق فى اختیار الكلمات والمعنى بحیث تكون صادقة ومعبرة عن حقیقة ما تحتویه السلعة من خصائص  -2

 وصفات.

النص على معلومات تفصیلیة عن السلعة وخصائصها كما یجب أن یتضمن  یحتويیجب أن  (:النص )مضمون الرسالة -ب

 السلعة.على شرح للمنافع التى ستعود على مستخدمیها والتى یمكن أن تخلق الرغبة لدى المستهلك المرتقب لتجربة 
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یقصد بالبرهان واالثباتات القرائن الدالة على فوائد ومنافع السلعة أو المعلن عنها حتى یقتنع المستهلك  واإلثباتات:البرهان  -ج

 رغباته.المرتقب بصدق اإلعالن وبجدوى وفعالیة السلعة لحل مشكلته وإشباع 

یان التوقیع أو ذكر اسم وفى أغلب اآلح عنها،الدعوة التخاذ تصرف معین تجاه السلعة أو الخدمة المعلن  وهي اإلنهاء: -د

الشركة كخاتم نهائى لإلعالن كما قد یتضمن اإلعالن سعر السلعة إذا كان ذلك مغریا للمستهلك كما قد یتضمن هدیة أو حسم 

 محددة.إذا تم الشراء من خالل فترة زمنیة 

 اإلعالنية:االبتكار وتحرير الرسالة 

جدیدة وترجمتها إلى اعمال تنطوى على الخلق واالبداع معتمدا على  ینطوى االبتكار بصفة عامة على محاولة تقدیم أفكار

 .(10) والخالقالتعبیر الذاتى للمبتكر واستخدام اسالیب التخیل الختلفة للوصول الى العمل المبدع 

ظل هدف معین وهو تحقیق األهداف اإلعالنیة فخیال  لهذا ینبغى على محرر الرسالة أوكاتب الرسالة اإلعالنیة أن یعمل فى

محرر الرسالة وتعابیرة الذاتیة ستكون مقیدة بخصائص وصفات السلعة أوالخدمة وبطبیعة الجمهور المستهدف وبخصائصه 

وتیة وبالوسیلة المستخدمة فى اإلعالن وبالعملیات الفنیة المختلفة )استخدام الصور والرسوم والشعارات والمؤثرات الص

 .(3) والموسیقیة(

 یلي:ومن أهم االعتبارات التى یجب مراعتها عند إعداد الرسالة اإلعالنیة ما 

معرفة السیاسة البیعیة للسلعة وو هدف اإلعالن واإللمام بطبیعة السلعة من حیث خصائصها ومیزاتها ومكوناتها وسعرها  -1

 لمستخدمیها.والمنافع التى تقدم 

المستهدف ودوافعة وحاجاتة واتجاهاتة وطریقة تفكیره والعقبات التى تمنعه من الشراء وكیفیة  فهم طبیعة الجمهور -2

 عنده.التغلب على هذه العقبات وخصائصه الدیمغرافیة وكذلك المؤثرات على قرار الشراء 

 سیستغرقه. الذيمعرفة الوسیلة المستخدمة فى اإلعالن وماهى مساحة اإلعالن أو الوقت  -3

 اإلعالنية:ناء األفكار مداخل ب

 :(13)-( 7) أهمهایستند محرر الرسالة فى بناء وصیاغة األفكار اإلعالنیة على عدة مداخل من 

عقل المستهلك  یعتمد المدخل العقالنى فى إعداد وبناء األفكار اإلعالنیة على مخاطبة ومنادة العاطفى:المدخل العقالنى أو  -أ

 المرتقب إثارة دوافع الشراء العقالنیة لدیة وذلك بالتركیز على الجوانب الموضوعیة للمنتج والحقائق المجردة الخاصة به.

أما المدخل العاطفى فیقوم بمخاطبة عاطفة المستهلك المرتقب وإثارة وتحریك دوافع الشراء العاطفیة لدیه باالعتماد على 

 الخ.الفرد العاطفیة كالحب والكره والخوف... جاذبیات تحرك مشاعر

ویمكن القول بان االعتماد على المدخل العاطفى أوالعقالنى یتوقف الى حد كبیر على طبیعة السلعة او الخدمة المعلن عنها 

هالكیة وعلى طبیعة الجمهور المستهدف ودوافعه الشرائیة فغالبا مایستخدم المدخل العاطفى فى ترویج معظم السلع االست

الغذائیة والسلع الكمالیة والترفیهیة وذلك عن طریق إثارة وتحریك دوافع الشراءالعاطفیة بینما یعتمد على المدخل العقالنى 

فى ترویج السلع الصناعیة ومختلف التجهیزات الفنیة والمهنیة ومعظم األدوات واألالت الغالیة الثمن التى یشكل ثمنها جزأ 

 لبا ما یوجه الى الفئات المتعلقة من المستهلكین كأرباب األعمال من تجار وصناعیین ومهنیین هاما من دخل الفرد وغا

یستند هذا المدخل فى بناء األفكار اإلعالنیة على ذكر وتوضیح العناصر المادیة الملموسه  الحقائق:مدخل االعتماد على  -ب

 السلعة.والموضوعیة التى تسهل على المستهلك المرتقب التعرف على 

 بموجب هذا المدخل یتم تقدیم معلومات حقیقیة عن المنتج ولك بأسلوب یفسح المجال للتخیل والتأمل  التخيلى:المدخل  -ج
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 تصميم اإلعالن 

ككلمة موسوعة اومقرؤة او صورة او مشاهد او مؤثرات صوتیة  ماديویقصد بتصمیم االعالن ترجمة الفكرة بشكل 

 .... الخ.وموسیقیة 

تتطلب عملیة التصمیم الى جانب الخبرة الفنیة للمصمم الى فهم طبیعة الجمهور المستهدف وخصائصة النفسیة والدیموغرافیة 

واالقتصادیة االجتماعیة والى المعرفة واإللمام بمبادىء ونظریات علم النفس والعلوم السلوكیة واالتصالیة حتى یمكن من 

  المطلوب.ستهلك المرتقب وإحداث التأثیر خالل التصمیم التأثیر على نفسیة الم

 االعالن:عوامل الجودة فى تصميم 

 إثارة االنتباه  (4)تعتمد جودة التصمیم مهما كانت الوسیلة المستخدمة فى االعالن على عدد من العوامل التى اهمها 

هنالك فرق كبیر بین رؤیة اإلعالن أو سماعه وبین الشعور واإلحساس بوجوده والتعایش معه لذلك یجب أن یصمم اإلعالن   

بالشكل الذي یجلب االنتباه نحوه ویثیر االهتمام بمحتویاته وحتى یكون االعالن قادرا على تحقیق ما سبق یجب ان یتصف 

 یلى:بما 

ل ملفت للنظر او منبه للسمع بحیث یقلل من شأن العوامل األخرى تحملها وسیلة النشر وهو ظهور االعالن بشك البروز: -أ

 المستدمة.

وذلك عن طریق إثارة األفكار فى ذهن المستلك بحیث ترتبط بصلة مباشرة أو غیر مباشرة بالمنتج  التأثير:القدرة على  -ب

 ومنافع.یقة المنتج وما یحتویه من فوائد وخیر مثال على ذلك أن تكون العناوین معبرة عن حق عنه،المعلن 

وقد یكون الشذوذ فى فكرة مبتكرة  علیه،یقصد بالخروج عن المألوف الشذوذ عما اعتاد الناس  المألوف:الخروج عن  -ج

او فى حجم االعالن او شكله او فى الصور المستخدمة او فى المؤثرات الصوتیة  أحد،لم یسبق ان وصل الیها 

ویمكن القول فى هذا المجال انه ینبغى عدم المغاالة فى استخدام الشذوذ فقد یؤدى  ،(16) تصمیمهلخ فى كل والموسیقیة...ا

  الجمهور.اإلعالن أثرا عكسیا اذا أدى الى مضایقة 

على االلفاظ والعبارات المعقدة  یحتويویقصد بذلك ان یتصف االعالن بالوضوح وعدم التعقید بحیث ال  الفهم:سهولة  -د

  الجماهیر.او ذات الصیغة الفنیة واالصطالحات العلمیة الغیر مناسبة لمستویات الفهم والثقافة لبعض 

االعالن على معنى یحفز المستهلك المرتقب الى االستجابة لما قدمه المعلن  یحتويویقصد بذلك ان  :الحفز على الحركة-ه

  عروض،من 

 العوامل المساعدة فى إحداث األثر اإلعالنى:

 لوجوده.ان یكون االعالن قادر على خلق الوعى واإلدراك  -1

 متوهجا.ان یكون االعالن على ابقاء الوعى واالدراك  -2

 والرغبة.ان یكون قادر على إثارة االنتباه واالهتمام  -3

 الحاجة.ان یكون قادر على إشباع حاجة أو خلق طلب على  -4

 والمستهلك.ان یؤدى الى نتائج تخدم اهداف المعلن  -5

 االعالن:استخدام الصور والرسوم فى 

یؤكد معظم الخبراء والمختصین فى مجال تصمیم اإلعالن بأن استخدام الصور والرسوم فى اإلعالن یعد عنصرا أساسیا 

لمعانى باستخدام الرسوم والصور بدون الحاجة فى عملیة إثارة االنتباه بموضوع اإلعالن , حیث یمكن ایصال العدید من ا

 الى استخدام العدید من الكلمات . ویفید استخدام الصور فى االعالنات فیما یلى :
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التعبیر عن أفكار بسرعة وكفاءة , خاصة فى االعالنات التلیزیونیة حیث یمكن تصویر السلعة  العدید من الحاالت , سواء  -أ

 ام او أثناء االستخدام , او بعد االستخدام ,أكانت السلعة معدة لالستخد

إثارة اهتمام المستهلك المرتقب لمتابعة تفاصیل االعالن , فصمم االعالن الذى یستخدم صور ورسوم جذابة , ینجح فى  -ب

 .لفت انتباه واثارة اهتمامه ورغبته الى متابعة تفاصیل النص االعالنى عنایة منه فى معرفة كل ما یتعلق بالصورة 

اضفاء الواقعیة على االعالن , فمن اهم االنتقادات الموجهة لالعالن هى المبالغة والتهویل فى وصف خصائص وصفات  -أ

السلعة , وشرح الفوائد والمنافع التى تعود على مستخدمیها , لذلك ان استخدام الصور والرسوم فى االعالن یساعد فى تأكید 

 لمرتقب بصدق المعلومات الواردة فیه .تلك الصفات والخصائص واقناع المستهلك ا

 استخدام االلوان فى االعالن :

االعالنات ان یأخذوا بعین االعتبار تفضیالت المستهلكین  إننا نتأثر أكثر مما نتخیل باأللوان , لذلك یتوجب على مصممى

 المرتقبین بالنسبة لأللوان نظرا للتأثیر الكبیر الذى تمارسه األلوان على جذب انتباه وزیادة االهتمام به .

لك بكل خطواتها وترجع اهمیة استخدام االلوان فى االعالن الى انها تساهم مساهمة فعالة فى ایصال الرسالة االعالنیة للمسته

وافكارها من حیث لفت النظر واثارة االنتباه وخلق جو وجدانى وانفعالى مالئم عند المستهلك المرتقب وخاصة ان لأللوان 

ارتباطا بمعانى سیكولوجیة لدى المستهلك مما حدا بكثیر من الخبراء فى مجال األلوان الى القول : بان اللون فى االعالن 

 ب بها المعلن والمستهلك ،ألن االختیار المناسب لأللوان یفید فى :یعد لغة اضافیة یخاط

األلوان تؤدى الى زیادة جذب االنتباه : ویتوقف هذا االمر على اثر اللون على حاسة البصر , ومدى التنافر بینه وبین  -أ

 یئتهم وعاداتهم وتقالیدهم...الخ سب بغیره من االلوان القریبة له ، مع وجوب االنتباه الختالف تفضیالت الجماهیر لأللوان بح

تؤدى األلوان الى اضفاء الواقعیة على اإلعالن : فظهور السلع فى اإلعالن بألوانها الطبیعیة الكاملة یضفى علیها درجة  -ب

 عالیة من الواقعیة وبالتالى یحسها الجمهور إحساسا طبیعیا , 

ستهلك , وذلك لما لأللوان من رموز ومدلوالت وانطباعات نشأت من تؤدى األلوان الى احداث تأثیرات عاطفیة لدى الم -ج

 طبیعة األشیاء التى یغلب علیها لون معین فى الحیاة .

أما فیما یتعلق باالعالن السمعى فیكون التلوین عن طریق التغیر فى نبرات الصوت والمؤثرات الصوتیة والموسیقى 

  فى اإلعالن المرئى والمطبوع مما له األثر األبرز على المستمع .التصویریة المصاحبة لتحل كلها محل األلوان 
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التى توفرها شركة نستلة   بأحدث العروض یقوم بتعریف الجمهور –وجهین  –نماذج من اإلعالن مدمج بصحیفة األهرام 

 للمیاه بمناسبة العام المیالدى الجدید  .
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 نتائج البحث:

إن تحقیق التكامل بین وسائل اإلعالن المطبوع من خالل استخدام أكثر من وسیلة إعالنیة فى الحملة مع توجیه كل وسیلة  .1

 إلى الجمهور المناسب یزید من فاعلیة تأثیر الحملة فى تحقیق أهدافها اإلتصالیة.

للمشاهد ویمكن أن تصبح مصدر یعد اإلعالن المطبوع المدمج بالصحیفة وسیلة بصریة مؤثرة على الذوق الشخصى  .2

للتلوث البصرى بسبب العشوائیة من حیث التصمیم والموقع دون تنسیق، مع إغفال الجوانب الجمالیة و السیكولوجیة المؤثرة 

 على المشاهد واإلرتكاز أحیانا على االعتبارات التجاریة.

فة والفكر من خالل الرموز والمفردات اللغویة یلعب اإلعالن المطبوع المدمج بالصحیفة  دوراً هاماً فى توصیل الثقا .3

للمصمم لما ینعكس على المجتمع ككل ویمكن تأثیره فى الرساة اإلعالنیة التى تحتوى على تیارات ومذاهب فكریة تفید فى 

 حل المشكالت الجتماعیة والبیئیة.

لفنان كل المثیرات والدوافع والمدركات الشكلیة العالقة بین المصم والمتلقى والبیئة عالقة تبادلیة مستمرة ، فالبیئة تعطى ل .4

التى تساعده على إظهار القیم اإلبداعیة لدیه والتى تؤثر بالتاى على تنمیة الخبرة البصریة والثقافیة الشكلیة لدى جمهور 

 المشاهدین.

ا على رؤیته واستیعابه یتأثر إدراك الشكل المرئى فى اإلعالن المطبوع بالبیئة المحیطة باإلنسان و التى تؤثر بدوره .5

 للرسالة اإلعالنیة

وجود عالقة قویة بین الثقافة والبئیة والبناء الجتماعى دون ان تكون الثقافة فقط مجرد إنعكاس للبیئة التى توجد فى  .6

 إطارها.

إلعالنیة ا تساعد دراسة دوافع الشراء وحاجات المستهلكین فى تخطیط وتصمیم اإلعالن فیمكن بذلك التركیز على األوتار .7

المتصلة بالحاجات المختلفة لألفراد مع ربط السلعة بدوافع معینة لدى المستهلك فیتحقق بذلك توجیه السلوك االستهالكى 

 للفرد.

 

 التوصيات:

أهمیة وجود دراسة منظمة للعالقات المتبادلة بین المجتمع وسلوكیات أفراده والبیئة والثقافة عند إعداد الحملة اإلعالنیة  .1

وتجمع هذه الدراسة بین علم االجتماع وعلم النفس واألنثروبولوجیا وذلك لإلستفادة منها فى تحلیل سلوك األفراد وتحدید 

 اف اإلعالن االتصالیة بالفاعلیة المطلوبة.فئات السوق المستهدفة لتحقیق أهد

على مصمم اإلعالن معرفة التداخل الموجود بین الدوافع والحاجات واألهداف حیث تتفاعل فیما بینها ، فیتمكن المصمم  .2

 من إحداث اإلستجابة المطلوبة من المستهلك باإلضافة إلى تغیر اتجاهاته نحو السلعة او الخدمة المعلن عنها.

 على دور اإلعالن المطبوع فى حل المشاكل القومیة للمواطنین ومناقشة السلوكیات والقیم األخالقیة فى المجتمع. التأكید .3

ضرورة مراعاة العالقة بین اإلعالن المطبوع والبیئة المحیطة به، حیث تؤثر بدورها على اإلدراك البصرى لإلعالن  .4

حتى یتحقق وصول الرسالة اإلعالنیة بسرعة وسهولة باالضافة إلى المطبوع وعلى القدرة على رؤیتة واستیعاب محتویاته 

 تنمیة الحس الجمالى لدى المشاهد.
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