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 اقتصاديات وسائل االعالم

بداية البد مف المبلحظة اف كسائل اإلعبلـ بمختمف أشكاليا قد فتحت سكقا خاصا بيا بكل 

ما يتضمنو مف عرض كطمب كمنافسة، كىي تشبو في ذلؾ المؤسسات التجارية ميما كاف 

منتكجيا متميزا، كىي أكثر شيكعا مع مركر الكقت منذ استخداـ المطبعة الى غاية اعتماد 

نظاـ االشتراؾ مع ظيكر الشبكات التمفزيكنية كالمعمكمات عمى الخط، فكل كسائل اإلعبلـ 

اليـك مف الكتاب الى جياز سماع المكسيقى مركرا باإلذاعة كالتمفزيكف ينطبق عمييا تشخيص 

 1"انيا فف ، كلكنيا أيضا صناعة"  الذؼ يقكؿ عنيا  Malraoux" مالرك

:  مصادر تمويل المؤسسات اإلعالمية طبقا لموقفيا من اإلعالن

تختمف مصادر تمكيل المؤسسات اإلعبلمية ما بيف الدعـ الحككمي أك المعكنات مف جيات 

يراداتيا مف اإلعبلف أك مبيعاتيا مف  أخرػ أك ما كاف يفرض رسـك عمى أجيزة االستقباؿ، كا 

كفي الكقت الحالي، غالبا ما تتعدد . البرامج أك ما تقدمو مف خدمات لغيرىا مف المنتجيف

مصادر التمكيل حيث تجمع المؤسسة بيف أكثر مف أسمكب بما يمكنيا مف زيادة مكاردىا 

لمكاجية المنافسة اإلعبلمية، كالتي تتطمب استمرارية التطكير كالتحديث كالبحث عف كل ما 

 كتنكعيا بشكل غير مسبكؽ، االتصاؿىك جديد كمستحدث في عصر اتسـ بتعدد كسائل 

كيظل لكل مصدر مكانتو حسب . كىك ما خمق ما يعرؼ بالتمكيل المختمط متعدد المصادر

يمكف تمخيص مصادر تمكيل المؤسسات اإلعبلمية . سياسة المؤسسة كأكضاعيا اإلدارية

 :في
                                                           
1
Français Balle, Médias et Sociétés, 16eme édition, Lextenso édition, Paris, 2013, P467. 
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 شكمت رسـك ممكية أجيزة االستقباؿ اإلذاعي كالتمفزيكني المصدر األساسي :رسوم الرخص

، حيث بدأت البرلمانات األكربية في قبكؿ مبدأ 1960في المؤسسات اإلذاعية حتى عاـ 

ككانت . التمكيل اإلعبلني نتيجة اتجاه كثير مف المؤسسات إلى فتح رأسماليا أماـ المعمنيف

ىذه الرسـك تختمف مف دكلة ألخرػ طبقا لمستكػ الدخل كحجـ انتشار أجيزة االستقباؿ، كمع 

زيادة اإلقباؿ عمى اإلعبلف عبر أثير اإلذاعة كشاشات التمفزيكف بدا التراجع الكاضح في 

ق انتشار ممكية األجيزة كظيكر دكمع التطكر الذؼ شو. االعتماد عمى عائد الرخص

، حيث أصبح مف المستحيل حصر عدد األجيزة فقد اختفى االعتماد عمى ىذا الترنزيستكر

 .المكرد

ما كامبل مف الحككمة أك جزئيا لمكاجية إكيككف الدعـ : الدعم الحكومي الرسمي 1-1-2

 .بعض النقص أك ممثبل في تزكيد المؤسسة باحتياجاتيا مف المعدات كاألجيزة

 تعد الكاليات المتحدة األمريكية أكلى الدكؿ التي لجأت :اإلعالنات التجارية 1-1-3

، حيث أصبح تمكيل اإلذاعة بشكل كامل مف خبلؿ 1960إلى ىذا النمط منذ عاـ 

 كالمبلحع أف ىذا النمط عندما انتشر في اغمب .بياما تحققو مف إيرادات اإلعبلف 

 :دكؿ أكربا خضع لضكابط أىميا

  خضكع اإلعبلنات لرقابة سابقة قبل بثيا شكبلًال كمضمكناًال 

  السماح بتقديـ اإلعبلنات في فترات محددة مف خريطة اإلرساؿ كفي حدكد

 معينة، بما ال يؤدؼ طغياف الكظيفة اإلعبلنية عمى بقية الكظائف
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 تقديـ اإلعبلنات منفصمة عف البرامج منعا لمخمط بيف اإلعبلف كاإلعبلـ 

  منعت بعض الدكؿ تقديـ اإلعبلنات في أياـ العطل كاإلجازات حيث تزداد نسبة

 التعرض خاصة بيف األطفاؿ 

 خضكع اإلعبلف إلشراؼ ككاالت حككمية متخصصة 

  البرامج كككاالت بيعالتفرقة بيف الككاالت اإلعبلنية  

كتعكس ىذه الضكابط قكة الرأؼ المعارض لفتح المجاؿ اإلذاعي أماـ اإلعبلف عمى غرار 

 تحقق زيادة دخل المؤسسات اإلذاعية  اخرػ النمط األمريكي مما جعل البحث عف كسيمة

 .المعمفدكف الكقكع تحت سيطرة 

 :اإلعالمالخاصية التجارية لوسائل 

تمتمؾ كسائل االعبلـ خصائص تميزىا عف غيرىا مف المؤسسات االنتاجية االخرػ ىاتو 

الخصائص تجعل مف المؤسسة االعبلمية نمكذجا متفردا لو اساليبو كتقنياتو في التسيير 

كالذؼ يفرض عمييا نمطا معيا مف التعامل مع محيطيا الداخمي اك الخارجي كمف بيف ىاتو 

 .الخصائص ما يمي

 بيا، كل كاحد مف كسائل اإلعبلـ مميزات خاصة  تمتمؾ:لممنتجاتخاصية التمف السريع  1

تتمثل ىذه الميزة المشتركة . كلكف ىناؾ بعض المميزات المشتركة مستمدة مف تشابو أساسي

في اغمب األحياف تضيع قيمة محتكػ الخبر الذؼ ؼ. في سرعة تمف المنتج الذؼ تنشرىأكتبثو
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 أف األخبار ىي أكثر المنتجات فناء إذنتج بسرعة ـتـ تكزيع اؿؼا ينبغي أف ذ ؿنشره،يتـ 

 .بيامقارنة مع المنتجات الغذائيةأكالكيميائية التي نستطيع أف نحتفع 

أكالمحتكػ   ساعة إلى أسبكع كىذا ألف الرسالة24أف فترة عيش كسائل اإلعبلـ متغيرة مف 

 نتائج قصر كيترتب عف. كليس الجيازغير المادؼ ىك الذؼ يعطي كسائل اإلعبلـ قيمتيا 

 .اقتصادىا إعادة ضبط جل اإلعبلـ،مدة حياة مضاميف كسائل 

جأكمكديبلت فريدة ذ تعتبر في الكاقع كل المنتجات اإلعبلمية نما:لمنماذجاإلنتاج المكمف  2

مف نكعيا نستطيع نسخيا في بعض الحاالت كل طريق السحب الصحفيأكالتسجيل بكاسطة 

 حتى كلك ظل التصميـ األكلي لجريدة ماأكشبكة البرامج لؤلفبلـ،األشرطة كالبث التمفزيكني 

يككف دائما مكمفا ا ذج ـكنـا ك مف المعركؼ أف تصميـ .دائمامطابقا لكف المحتكػ يتغير 

 تككف قيمة عندما. الحجـف تحقيق كفرات في ا يتيحذؼأكالبث اؿ مقارنة بمرحمة إعادة اإلنتاج

المنتج زائدة، ال يمكف رفع قيمتو مجددا إال في فترة قصيرة جدا عمى اختبلؼ بعض النماذج 

 .لؾ تككف مردكديتو مؤكدة ذالصناعية، كب

 المجاؿ،في إطار اإلحاطة بالخبر مف كل الجيات ك التفكؽ عمى المنافسيف في نفس ؼ

لؾ فقد عممت الصحافة ك اإلذاعة ذلحصكؿ عمى المعمكمات بسرعة فائقة ؿؿيسعى كل كسيط 

حضكر مراسميف دائميف في مكقع الحدث ك ك المعمكمات  مضاعفة مكاردك التمفزيكف عمى 

ك عميو سكؼ يستخدـ الصحافيكف طرؽ تزداد تعقيدا يكما بعد يـك . االشتراؾ في الككاالت 
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لتقريب مناطق البث بل ك تحديد مكانيا في بيكت المستيمكيف لممراسمة مف بعيد ك تككف ىذه 

 .الحصريةلؾ تفضل المعمكمات ذالطرؽ مكمفة جدا ؿ

لؾ تحديد الشكل الذؼ بدكره يتطمب اقتناء ذفبمجرد الحصكؿ عمى المادة األكلية، يتطمب كل 

.  لكسب الكقت ك تكفير اليد العاممةكذلؾ اآلالت التي تحسنت عبر الزماف 

 سكاء كاف ىناؾ تزامف بيف كقكع الحدث ك بثو شريط :التوزيعالتكمفة المرتفعة لمبث  3

فارؽ في الزمف صحافة مكتكبةأكبرنامج مسجل ، فكل مثبل، أك سمعي بصرؼ عمى المباشر 

. بث يقتضي تنظيـ شبكة غالبا ماتككف متطكرة ك مكمفة لتككف سريعة ك فعالة 

ة البث ك عمى كضع ادبينما تعمل اإلذاعة ك التمفزيكف عمى مضاعفة عدد أجيزة البث ك إع

عف  أك أنظمة تعمل عف طريق تحسيف كسائل النقل المستعممة أكمكصمة بأسبلؾ أنظمة 

زيادة قصكػ لعدد مراكز الطباعة ك دلؾ لتقريب مناطق  أك طريق مضاعفة عدد نقاط البيع

 .المستيمكيفالبث بل تحديد حتى في بيكت 

 اليد العاممة برأس كاستبداؿ يفسر أيضا أف أرباب العمل يحاكلكف اليركب مف القيكد ا ىذا ـ

 .االستثماراتالماؿ اآلالت عمى حساب حجـ 

 ماكاف الدخكؿ في سكؽ متعمق بالمداخيل فإنو يصطدـ إذا : خاصية العرض و الطمب 4

 ، فإنو مف غير الممكف أف نحاكؿ بيع الصحف ؼؼا الثقالمستكػ الجيل ك ؾبعراقيل أخرػ  

حتكمكف بشكل جيد عمى القراءة كما ىك الحاؿ أيضا ال ؼآلخريف  أك المكتكبة ألناس جيبلء
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 فيما يخص محتكػ بعض كسائل اإلعبلـ فيسيئكف الظف بيا اد يعتبركف محتكاىا مضجر

. يتيـ اأكغير مبلئـ لرع

أف استيبلؾ اإلعبلـ مرتبطا أيضا بزمنو ك قابميتو لمتمديد عبر الزمف، فإذا كاف مف الممكف 

 ذلؾ،القراءة ك االستماع إلى المذياع في نفس الكقت فيك مف الصعب الذىاب إلى ابعد مف 

ألننا حتى كلك استطعنا مف خبلؿ آلة تسجيل ،تأجيل مشاىدة برنامج ما فإف عدد الساعات 

الفارغة ليس بالعدد الكافي حتى كلك أصبح الكقت مخصص لمتسمية كبيرا خبلؿ السنكات 

. األخيرة 

 أف الجميكر غير مقتنع بقيمة المنتجات اإلعبلمية ، ك مف :المرجعيعدم وجود السعر  5

ة أف يعتبر البعض كسائل اإلعبلـ كالخدمات العمكمية يرأسيا رجاؿ األعماؿ الخكاص ادالع

 ك عمكمييف يخفضكف أسعار كسائل اإلعبلـ لتسييل دخكؿ السكؽ ك السماح بنشر الفكر

. ية ، مما يجعل البث دائـ الخسارة ك يكاجو الصعكبات اأكالدع

لؾ ، فإف كسائل اإلعبلـ ليست دائما مكضكعا لتبادؿ المساكمات ، باإلضافة ذعبلكة عمى 

إلى الكسائل اإلعبلمية المجانية المكتكبة ك اإلعبلـ السمعي البصرؼ ، فإف المستيمؾ يتمقى 

في غالب األحياف كسائل إعبلمية أخرػ مقابل أسعار ثابتة ، ك في قطاع السمعي البصرؼ 

باألحرػ ضريبة مما يؤدؼ إلى الحصكؿ عمى حق االستخداـ  أك يتـ دفع الرسـك المستحقة

.  أكثر مما يعتبر دفعا مف اجل االستيبلؾ
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 المؤسسات إلى عدـ القبكؿ بسعر غالبا اضطرت: المشتركةالسوق المزدوجة و المنتجات 6

ف ماعممت عمى االتجاه نحك سكؽ أخرػ ، ىك سكؽ ا سرع،ما يككف اقل مف التكاليف

. اإلشيار ك اإلعبلنات 

يمكف في بعض الحاالت أف تتجاكز ىذه السكؽ في أىميتيا السكؽ األكلى التي ليا صمة 

 حيت تسجل بعض كسائل كالمستمعيف كالمتفرجيف مباشرة بمستخدمي كسائل اإلعبلـ القراءة 

 أف كيمكف ليا. أكمف االشتراكات اإلعبلـ أرباحا مف اإلشيار أكثر مما تسجمو خبلؿ البيع

. تحل محل السكؽ األكلى بكل سيكلة

 فإف طريقة تحديد سعر الفضاء اإلشيارؼ تككف :معكقاتلمسكؽ الثانية قكاعد خاصة بيا ك 

عمى حسب عدة معايير متعمقة بالحجـ ك خاصية االجتماعية ، االقتصادية لمجميكر ، ك 

كىكذا فإف العبلقة بيف كسائل . بصفة عامة فإف السكؽ الثانية خاضعة لمسكؽ األكلى 

 ىي عبلقة ثبلثية فالسكؽ الثانية تشرؼ في الكاقع السكؽ كالمعمنيف اإلعبلـ كالمستخدميف 

أكتعدد كسائل اإلعبلـ بقدر  ككف السكؽ الثانية مكجكدة كعامل ميـ لمتركيز األفقيكاألكلى 

ما لممؤسسة اإلعبلمية كل فائدة مف مضاعفة جماىيرىا ك تكثيف حجميا ك إعطاء قيمة 

اكبر لفضائيا اإلشيارؼ  
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 وخصائصيا سماتيا :الوسائل اإلعالنية

 عمى كسائل مختمفة تختمف مف منشاة إلى أخرػ حسب طبيعة اإلنتاج االتصاؿيعتمد 

 مع الجميكر مف اجل االتصاؿكالمستيمكيف كالظركؼ المالية كاالجتماعية المختمفة، ككسائل 

 2أكاإلعبلـ التجارؼ  تحقيق رسالة اإلعبلـ الجماىيرؼ 

لقد دلت الدراسات اإلعبلمية التي أنصبت عمى تأثير الكسيمة، أف نجاح اإلعبلف كفشمو 

يتكقف أساسا عمى مدػ حسف اختيار الكسيمة المبلئمة مف جية، كعمى مدػ نكعية تقنيات 

. اإلخراج الفني المكظفة فيو، كالتي تبدع في تزيينو كحسف تقديمو لمجميكر مف جية أخرػ 

كما دلت الدراسات أف لكل كسيمة إعبلنية خصائصيا كمميزاتيا، كتأثيراتيا التي تخضع 

. 3أساسا لجممة مف العكامل الميمة كالمرتبطة بالمعمف كالسمعة كالجميكر

 4. حسب دمحم ابك سمرة منيالذا فإف عممية االختيار بيف الكسائل المختمفة تخضع لعدة عكامل

 أكاإلعبلف عنيا نكع المعمكمات المطمكب تكصيميا .1

  لوق كتكصيل اإلعبلف باالتصاؿطبيعة الجميكر المطمكب  .2

 مدػ أىمية المكضكع المطمكب اإلعبلف عنو .3

 السرعة المطمكبة لتكصيل اإلعبلف .4

 اليدؼ مف اإلعبلف المطمكب تكصيمو .5

 .التكمفة المتكقعة مقارنة بالعائد المتكقع في ضكء اليدؼ المطمكب الكصكؿ إليو .6
                                                           

2
 143،ص2009  ، 1:  ، دار اسامة للنشر والتوزيع ، االردن ، طادارة االعالن التجاري دمحم أبوسمرة ، 

3
 84، ص2009، القاهرة، 1: ، الدار العربية للنشر والتوزيع، طاالعالن االذاعي والتلفزيوني شعبان ابو اليزيد شمس، 

4
  146 دمحم ابو سمرة، المرجع السابك، ص
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 .أكاإلعبلفاالتصاؿ مزايا كعيكب استخداـ كل كسيمة مف كسائل  .7

:  بالنقاط التاليةا يمكف التعبير عنوىذه العكامل

  معينةالذؼ يراد مف اإلعبلف تحقيقو في غضكف فترة زمنية ا  ـ:اإلعبلفىدؼ. 

 كما ىيمف ىـ األفراد الذيف تستيدفيـ رسالة اإلعبلف كأيف ىـ؟ : الجميكر المستيدؼ 

 أك ليا  الكسائل اإلعبلمية التي يتعرضكف كما ىيمستكياتيـ االقتصادية كاالجتماعية 

 يطالعكنيا؟

  ما لذؼ يراد قكلو في اإلعبلف ككـ مف مرة يتـ تكرار ىذا : كتكرارىاالرسالة اإلعبلنية

  كما مدػ مبلئمة الرسالة اإلعبلنية لممستكػ الفكرؼ كالثقافي لمجميكر؟القكؿ؟

 كتكمفة أنتاج ألخرػ، تختمف أسعار اإلعبلنات مف كسيمة إعبلمية : اإلعبلفميزانية 

اإلعبلف في الصحيفة تختمف عف التمفزيكف كبالتالي فإف الميزانية المكضكعة 

 .المنتجلئلعبلف تحدد نكع الكسيمة المناسبة التي يمكف مف خبلليا تحديد ىدؼ 

 حيث أف لكل شياركسيمة مف كسائل اإل أك كلعل مف المفيد تحميل مزايا كعيكب كل طريقة

 مباشرة شيارية إلى كسائل إشيارية اإلاالتصاالت كسمبياتيا ، كتنقسـ شيار إيجابياتياكسيمة إ

 المباشرة ىي تمؾ الكسائل التي تستيدؼ شياريةككسائل غير مباشرة ، فالمقصكد بالكسائل اإل

أكعبر   كبيف المستيمكيف سكاء كانت كجيا لكجوشيارمستيمكا بعينو ، كتتـ بيف جية اإل

 غير المباشرة فيي تمؾ الكسائل التي ال شياريةالبريد العادؼ ، بينما يقصد بالكسائل اإل
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نما تنشر الرسالة اإل  مف خبلؿ كسيمة تسمح لمجميكر شياريةتستيدؼ مستيمكا بذاتو كا 

: بالتعرض إلييا كتنقسـ ىذه الكسائل إلى نكعيف

إعبلنات الطرؽ _ 

 إعبلنات الكسائل التصالية الجماىيرية_ 

 :ىيكتنقسـ الكسائل اإلعبلنية الجماىيرية إلى ثبلثة أنكاع 

.  كىي الكسائل اإلعبلمية المقركءة كالصحف كالمجبلت:الطباعيةالكسائل 

أكمسمكعة مرئية   كىي التي تتـ مف خبلؿ كسيمة إعبلمية مسمكعة: بصريةالكسائل السمع

 .كالتمفزيكف كالراديك 

. عبر شبكات المعمكمات لمكصكؿ إلى الزبائفاالتصاؿ كىي التي تستخدـ : الكسائل التفاعمية

 : كوسيمة اشياريةالتمفزيون 

 مف غيرىا مف الكسائل االعبلمية تأثيرا كاألكثر ركاجاًال األكثر اإلعبلميةالتمفزيكف ىك الكسيمة 
 فإلى جانب ككنو كسيمة متكاممة تجمع بيف الصكت كالصكرة فيك ايضاًال يصل الى االخرػ،

 كعميو اعتبرت ميمة، كسيمة اتصاؿ جماىيرية فيك. حكاجزفئات المجتمع دكف تمييز كدكف 
 كليذا السبب تزايد اقباؿ المعمنيف عمى لممتمقيف،مف الكسائل االكثر اىمية لكثرة استقطابيا 

.  لككنو يصل الى جميكر عريضباألخصالتمفزيكف 

لقد بدأت العبلقة بيف التمفزيكف كاالشيار مكاكبة لمبدايات االكلى النتشار التمفزيكف عمى 

 مف خبلؿ محطات التمفزيكف في الكاليات المتحدة 1941المستكػ الجماىيرؼ منذ سنة 

 ذلؾ االستخداـ االعبلمي لمتمفزيكف في دكؿ اكركبا خاصة انتشراالمريكية ، ثـ سرعاف ما 
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بعد انتياء احداث الحرب العالمية الثانية ، كقد ساعد المزج بيف كل مف الصكت كالصكرة 

عمى عممية االنتباه مف قبل المشاىد ، ككذا استخداـ االلكاف كالديككر كالمبلبس كالشخصيات 

كالحركة كغيرىا مف العناصر االخرػ عمى تكفير امكانية التماثل مع الكاقع مما يزيد في 

 درجة االقناع المستيدفة مف عممية االتصاؿ االشيارؼ 

 الدراسات أف التمفزيكف ىك الكسيمة اإلعبلنية األكثر تفضيبل لدػ فئات الجماىير أظيرت

 مف قبل استخداما األكثر شيار كلعل ذلؾ ىك السبب في ككف التمفزيكف كسيمة اإلالمختمفة،

ا  ذلؾ إلى ـكيرجع. التمفزيكف مف المعمنيف في العالـ يستخدمكف % 75 حيث أف المعمنيف،

 .أخرػ تجتمع لكسيمة  يختص بو التمفزيكف مف مميزات قد ال

 شياريةمميزات التمفزيون كوسيمة إ

 عدد ممكف مف الجماىير أكبر ييتـ كل معمف بتكصيل رسالتو إلى إذ:جماىيرية التمفزيون 

 إعبلمياالمستيدفة كقد تضافرت عدة مميزات جعمت مف التمفزيكف الكسيمة األكثر جماىيرية 

: كا عبلنيا كمف اىـ ىذه العكامل مايمي

  التطكرات التقنية التي لحقت بالبث التمفزيكني أتاحت: الواسعةالتغطية الجغرافية 

 حيث أصبح التمفزيكف يغطي بقنكاتو الييا،اتساع نطاؽ المنطقة الجغرافية التي يصل 

 بل كيتعداىا إلى دكؿ أخرػ عف طريق األقمار كميا،المختمفة حدكد الدكلة 

 مما يسر عمى المعمف أف يطمح إلى فتح اسكاؽ جديدة خارج حدكد ببلده الصناعية،

 .الجغرافية
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 حيث يعد التمفزيكف الكسيمة األكثر قبكال :ارتفاع عدد المشاىدين ونسبة المشاىدة 

 .االتصالية المختمفةكانتشارا بيف كافة الكسائل 

  حيث كمشاىديو، فاألمية اليجائية ال تقف عائقا بيف التمفزيكف :األميةتخطي حاجز 

 كاف الراديك يشارؾ فإذا. المقركءة بخبلؼ الكسائل المتعمـ،يخاطب التعمـ كغير 

 فإف التمفزيكف يتميز عف الراديك باالعتماد عمى األميةالتمفزيكف في تخطي حاجز 

 فقط، بخبلؼ الراديك الذؼ يعتمد عمى السمع رسائمو،حاستي السمع كالبصر في تمقي 

. مما قد يقمل مف درجة االنتباه لمراديك مقارنة بالتمفزيكف 

  كانت السينما تشارؾ التمفزيكف أيضا في تخطي حاجز األمية فإف التمفزيكف يتميز بأنو الإذا

 استعدادا درجات االستعداد لمشاىدة برامجو بينما تتطمب السينما ادنىيتطمب مف الجميكر 

 كتدعـ ىذه الخاصية مف السينمائي،معينا كمغادرة المنزؿ كالتكجو إلى حيث يعرض الفيمـ 

 حيث يتكقع أف يفضل الجميكر الكسيمة األكثر يسرًالا كتكافرًالا لديو عف التمفزيكف،جماىيرية 

. ا إضافيادالكسيمة التي تتطمب منو جو

: التكرار

 كتساعد ىذه مرة،يتميز اإلعبلف في التمفزيكف بإمكانية تكراره في اليـك الكاحد أكثر مف 
 حيث يزيد تكرار اإلعبلف في اإلعبلف،الخاصية في زيادة عدد المشاىديف الذيف يصل إلييـ 

 .السابقةاألكقات المختمفة مف احتماؿ كصكلو إلى الجميكر الذؼ لـ يتعرض لو في المرات 

  45ك٪ مف المنازؿ 99يسمح التمفزيكف بتغطية عالية كذلؾ مف خبلؿ تكاجده في ٪
 مف مشاىدة التمفزيكف تككف خبلؿ فترة الذركة 
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  فعاؿ كعممي كيسمح بشرح طريقة عمل اؼ منتكج بصفة تكضيحية بإعطاء الصكت
 .الكسيمةق ذ ليذا كل المبدعيف في المجاؿ االشيارؼ يفضمكف التعامل مع قكالصكرة،

  المشاىد تذكرىا مف قبل إلى الذؼ يؤدؼ األمر مرات،يسمح بإعادة الكمضة عدة. 
  الحصص أك المتخصصة، اختيار المحطات اختيار الشبكة،)يسمح باالنتقائية 

 (الخاصة
 فإننا نفضل في أخرػ  إعبلمية فعندما نتعرض لكمضة في كسيمة المعمف،يعطي الثقة في 

 بعض االحياف التي نشرت عبر التمفزيكف 

 كيمكف ذكرىا في النقاط التالية : إشياريةعيوب التمفزيون كوسيمة 

  صعكبة اختيار الكقت المناسب لبث اإلعبلنات كذلؾ نظر لممنافسة بيف المعمنيف أك
 التغيرات الكبيرة في نسبة المشاىدة حسب المناسبات كالمكاسـ 

  كثرة اإلعبلف عمى التمفزيكف قد تشكش عمى المشاىد 
  إذا كاف ىناؾ عدـ دقة في تكقيت بث اإلعبلف التجارؼ فقد ال يصل إلى حجـ كافي

 .مف الجميكر المستيدؼ مف اإلعبلف التجارؼ 
  كذلؾ الرتفاع األخرػ،ارتفاع تكمفة اإلعبلف في التمفزيكف مقارنة بالكسائل اإلعبلمية 

 .كالتصكيرتكاليف التصميـ كاإلعداد 
  افتقاده لممركنة خاصة في مجاؿ انتاج الكمضة االشيارية

 بعض ففي)، ككذا مف اجل حجز المساحة االعبلنية (التحضير،التصكير،كالمكنتاج)
 .(سنة الى أشير 6المؤسسات اخذ مف 

  كالتسجيل لمحصص يسمح بالقفز عمى االشيار اثناء المشاىدة بعد،جياز التحكـ عف 
5. 

 
 

                                                           
5
Claude chevalier et Lilia Salhi ,COMMUNICATION ET PUBLICITE , Gaétan Morin éditeur , canada , 2006 ,P 195. 
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  :االذاعة كوسيمة اشيارية

كقد حاكلت لجنة .  بالكاليات المتحدة األمريكية مشكل الدعـ الماليبدايتياكاجيت اإلذاعة في 

مف رجاؿ اإلذاعة في نيكيكرؾ تجربة جمع التبرعات مباشرة مف المستمعيف بيدؼ استخداـ 

كبينما .  المحطات في المنطقةأكبرأعمى كأفضل الخبرات في ىذا المجاؿ لتشغيل كاحدة مف 

جاءت ىذه التبرعات ىزيمة كضئيمة، قرر غالبية المستمعيف أنو مف األفضل ليـ االستماع 

 برامج لضمافالحر لما يمتقطكنو بالصدفة مف إذاعات بدال مف الدفع مباشرة مف أمكاليـ 

 .إذاعية ذات نكعية أحسف

كما يكضح إلى حد .  كيعكس ىذا المكقف بدقة المشاعر السائدة لدػ الغالبية حتى يكمنا ىذا

فيـ يفضمكف .  األمر الرسائل اإلعبلنية ككسيمة لتمكيل اإلذاعةنيايةؿ الناس في بِب  ؽلماذاما 

 بدال مف الدفع مباشرة مقابل الترفيو الذؼ تقدمو ،تحُمل ىذه اإلعبلنات التي يتعرضكف ليا

 6.اإلذاعة ليـ

أف أىل الخير كاألثرياء يجب أف " ديفيد سارنكؼ"كلقد اقترِبحت مشركعات أخرػ، حيث شعر 

كاقترح آخركف . يتبرعكا لمحطات اإلذاعة كما يفعمكف مع الجامعات كالمستشفيات كالمكتبات

تحصيل رسـك عمى أجيزة االستقباؿ بحيث يتـ تقسيـ عائدات ىذه الرسـك عمى محطات 

إف كقيل . اإلذاعة كقد أحس الكثيركف أف صناعة اإلذاعة نفسيا ىي التي ستحل المشكمة

 الكبرػ لصناعة أجيزة االستقباؿ ممزمة بتقديـ شيء يتـ سماعو عبر األجيزة التي الشركات

                                                           
6

كمال عبد الرؤوف، الدار الدولية لالستثمارات الثقافية، القاهرة، :  ترجمة، اإلعالملنظريات وسائديفلير وساندرا بول روكيتش، .  ملفين ل

 .161، ص 1992
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 إلى ظيكر عدد صغير مف النيايةكساد االعتقاد بأف ىذا االتجاه سيؤدؼ في . تنتجيا

الشبكات التي تقـك بتشغيل كل منيا شركةأكمجمكعة شركات بحيث ال يصبح ىناؾ سكػ 

. عدد قميل مف المحطات المستقمة ما لـ تختف كميا

بينما كانت ىذه المناقشات دائرة، كاف اإلعبلف يزحف بيدكء كمصدر تمكيل تعتمد عميو 

 10ببيع زمف إذاعي قدره  (WEAF) قامت محطة1922كالحقيقة أنو في عاـ . اإلذاعة

 التي كانت تبيع تقاسيـ األراضي " لكنج أيبلندلمعقارات"دقائق يتـ خبلليا الحديث عف شركة

 نفقات برنامج التجارية بدفع المحاؿ أحدثـ بدأت الشركات الكبرػ تمكؿ البرامج، كقاـ 

 7.كمكلت إحدػ شركات التدخيف برنامج منكعات. مكسيقي لمدة ساعة

 في البداية لـ تكف ليذه ،جذبت ىذه البرامج المستمعيف بشدة كاخذ الناس يطمبكف المزيد

 الشركات الممكلة رسالة إعبلمية مباشرة عف منتجاتيا ككاف اسميا يذكر ببساطة كممكؿ

كاف المنتج الخاص بالشركة يطمق عمى البرنامج، كلـ يمق ىذا  كأ. البرنامجأكمشرؼ عمى 

 فمقد كاف اليدؼ العاـ مف االنتقادات،الشكل مف اإلعبلف غير المباشر سكػ القميل مف 

. ؿ مثل ىذه البرامج ىك خمق نكع مف حسف النية بيف المستمعيفؼتمك

شد معارضي اإلعبلف المباشر في أكقد كاف كزير التجارة األمريكي في تمؾ الفترة مف 

ليس مف المفيـك كيف نسمح ليذه اإلمكانية اليائمة التي تقدـ خدمات كأنباء "اإلذاعة كقاؿ 

ككانت ىناؾ " كترفيو لؤلعراض التجارية الحيكية أف تغرؽ كسط بحر مف الثرثرة اإلعبلمية

                                                           
7

 .161ديفلير وساندرا بول روكيتش،المرجع السابك، ص .   ملفين ل
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 رسميكف بالحككمة مسئكلكف أصكات عديدة أخرػ تؤيد كجية نظر كزير التجارة كاتفق معو 

. 8كقادة الصناعة كالعديد مف جماعات المستمعيف

ني عمى نكعية برامج اإلذاعات كاقتصار دكر الكف كمع تفضيل المستمعيف لمترفيو المج

الحككمة عمى الجكانب الفنية كعمى رأسيا عدـ اختبلط كتداخل الترددات كمع كجكد ممكية 

كسيمة اإلعبلـ اإلذاعي في أيدؼ شركات كمؤسسات تسعى لمربح كجدت الرسائل اإلعبلنية 

.  تمثل جزءا كبيرا مف البرامج اإلذاعية في الكاليات المتحدةاآلفالطريق مفتكح كأصبحت 

ف ما تزايدت مباشرتو ااإلشيار في بداية األمر منضبطا كيتسـ بالكقار، كلكف سرع ككاف

 يككف مف الخطأ القكؿ بأف الرأؼ العاـ رحب باإلعبلف، كلكف اليدؼ، كقدكتكجيو رأسا نحك 

. الذؼ ال شؾ في صدقو أف الناس رحبت بما أصبح ممكنا بفضل عائدات اإلعبلف

 

ية م كوسيمة إعالذاعةمميزات اال

 أكالثقافية  سيمة االستخداـ كالحمل كيتمكف أؼ مستمع ميما كانت مستكياتو الفكرية
ييسر تعرض المتمقي ا  كىك ـعالية،يحتاج إلى معرفة تقنية   فيك المعو،مف التعامل 

 لو في أكقات كثيرة 
  كبالتالي فيي الترتبط بنطاؽ تكزيع جغرافي الجغرافية،كسيمة تتجاكز الحدكد كالعكائق 

 عمى الكصكؿ إلى أكبر كبالتالي فيي تكفر لممعمف قدرة الصحف،محدد كما ىي 

 الجميكر المستيدؼ

                                                           
8

 162نفس المرجع، ص 
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  كسيمة تتخطى حكاجز األمية كالحكاجز الثقافية، حيث ال يشترط في المتمقي أف يككف

 .التعميـ حتى يمكنو مف التعرض لمرسالة اإلعبلنية أك عمى درجة مف الثقافة

 يرتبط التعرض لممادة اإلعبلنية دفع مبالغ مالية لمتعرض كما  نية حيث الاكسيمة مج

 كالتي قد يشكل ثمنيا عنصرا معيقا أماـ كالمجبلت،ىك الحاؿ بالنسبة لمصحف 

 . الرسالة اإلعبلنية ككصكليا لمجميكر المستيدؼانتشار

  فيي ال تتطمب سكػ صكت اإلعبلنية،محدكدية التكاليف عمى مستكػ أنتاج الرسالة 

 لمحدكدية النفقات اإلعبلنية أكبر كبالتالي فإف قدرتيا عمى جذب المعمنيف كمكسيقى،

 .قكرنت بالرسائل اإلعبلنية التمفزيكنية  ماإذا خاصة المدفكعة،

  أكقات كذلؾ بخبلؼ الصحيفة التي تصدر في كاآلنية،يتكافر بيا عنصر السرعة 

 .محددة كيتطمب شراؤىا تحديدا زمنيا

  فرازقادرة عمى  عنيا، تصكرات فردية لكل مستمع عف السمعة المعمف إثارة الخياؿ،كا 

 كيمكف كل مستخدـ مف تكييف تصكراتو عف الشراء،مما يزيد في فاعمية الحفز نحك 

 .يريدا السمعة كفق ـ

  حيث أف المعمف بسيكلة، كىك ماال يتكافر في الصحف كاإلعادة،القابمية لمتكرار 

 مف محطة أكثريصير قادرا عمى تكرار رسالتو اإلعبلنية ال سيما أف تـ ىذا في 

 .إذاعية مختمفة
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 أثناء فالراديك يمكف التعرض لرسائمو الظركؼ،قابمية المستخدـ لمتعرض ليا في كثير مف 

ممارسة أنشطة أخرػ عكس الصحيفة التي تتطمب التفرغ الكامل لقراءتياأكالتمفزيكف الذؼ 

 كبالتالي يمكف لممستيمؾ التعرض لمرسائل عالية،يتطمب مكانا جغرافيا محددا كدرجة انتباه 

 . مف غيرىاأكثراإلعبلنية اإلذاعية 

تتكزع الفترات الزمنية لمبث اإلذاعي إلى عدة فترات حسب ساعات : مميزات اإلشيار اإلذاعي

اليـك كأىمية ىذه الفترات الزمنية خاضعة بصفة أساسية إلى تقديرات االستماع مف قبل 

 المستمعيف، كذلؾ حسب عدة دراسات أجريت، كتختمف أىمية ىذه الفترات مف مجتمع ألخر

 :لئلذاعةساعات البث بالنسبة 

 اك فئة عمرية معيف،كل فترة زمنية لمبث تمس جميكر  بالنسبة لئلذاعة يمكف القكؿ اف
محددة  

  الماكثات النساء) الحصص التي تمس المسنيف كالبرامج النسكية :سا 16 الى 12مف 
 (بالبيت

  لمشباب البرامج المكجية :سا 17 الى 16مف. 
  االخبارية تقديـ البرامج :سا 19 الى 17مف. 
  كالتي تككف فييا الكمضات لئلذاعة، سا كىي فترة الذركة بالنسبة 23 الى 19مف 

 .9االشيارية اكثر تكمفة 
اإلذاعة عمكما كسيمة سيمة االلتقاط أك االستخداـ، كالتعامل معيا مف قبل المستمع ال ؼ

يحتاج إلى جيد أك خبرات كميارات خاصة، كما ىك الحاؿ بالنسبة لمكسائل األخرػ، 

                                                           
9
Claude chevalier et Lilia Salhi , Op.cit.  P 195. 
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باإلضافة إلى تطكر أساليب اإلقناع كاستخداـ المؤثرات، جعل الرسالة اإلشيارية المسمكعة 

: تتميز بمجمكعة مف الخصائص نذكر منيا

كصكؿ الرسالة اإلشيارية عبر اإلذاعة إلى كل فئات :الخاصية االجتماعية أو الجماىيرية- 

المجتمع دكف مراعاة شركط المستكػ التعميمي أك الثقافي، كال الفركؽ العمرية، يعطي لمرسالة 

 .اإلشيارية المسمكعة الخاصية االجتماعية أك الشمكلية أك الجماىيرية

نظرا لكجكد عدد مف المحطات :إمكانية وصوليا إلى قطاع محدد من المستيمكين- 

اإلذاعية المحمية، كىذا ما يسيل لممعمنيف إمكانية استخداـ اإلشيارات المحمية في التركيج 

، باإلضافة إلى إمكانية التعامل مع قطاعات أك فئات معينة ( بكجو خاصالمحمية)لممنتجات 

مف المكاطنيف، كىذا ما يظير في اإلذاعات المتخصصة، مما يسيل عمى المعمف تحديد الفئة 

 .المرجكة مف بث الرسالة اإلشيارية

كذلؾ نسبة لسرعة كمركنة اإلذاعة، فإرساؿ ككصكؿ الرسالة اإلشيارية :السرعة والمرونة- 

كعة يتطمب اقل فترة إلذاعتيا مباشرة، كيؤدؼ ذلؾ إلى المركنة العالية في إعداد الرسالة ـالمس

 .كزيادة درجة مبلءمتيا مع األحداث الجارية

 إف تكمفة اإلشيار في اإلذاعة تعد اقل تكمفة إذا ما قكرنت بتكمفة :انخفاض التكاليف- 

. الكسائل اإلشيارية األخرػ 
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ىك اإلشيار الذؼ يعتمد عمى  ك(في حالة اإلشيار المباشر):إمكانية البث المباشر واآلني- 

قراءة المذيع لمجمكعة مف المعطيات حكؿ مكضكع الرسالة مباشرة عمى اليكاء، بحيث 

. (1) تماما عف شركط كمضمكف البثمسئكؿيصبح المعمف غير 

تدؿ نتائج البحكث عمى اف درجة اقتناع المستيمؾ برسالة اإلعبلنية :التأثير النفسي الجيد- 

التي تبث عبر اإلذاعة عالية جدا، كاف درجة مقاكمتو ليذه الرسالة اقل إذا ما قكرنت 

 .(2)بالتمفزيكف، كذلؾ عمى أف الرسالة المبسطة يككف لمفرد القدرة العالية عمى االحتفاظ بيا

: إلى جانب المزايا السابقة مجمكعة مف العيكب أىميا ما يمي

: طبيعة الرسالة اإلشيارية-  

إف اعتماد اإلذاعة عمى عنصر الصكت فقط، مما ال يجعمو يناسب اإلشيارات التي تحتاج 

قناع بصرؼ، كما ال يتناسب مع تقديـ البيانات كالمعمكمات الرقمية بكضكح . (3)إلى إيضاح كا 

 

 

 

 
                                                           

(1) Alain B.L GERARD, La Publicité branche-clé du Marketing, DUNOD, paris, France, 1972, p94. 
. 243، ص 2002-2001اإلعبلف، الدار الجامعية، اإلسكندرية، مصر، : إسماعيل السيد(2)
 .78 ص سابق،مرجع:   منى الحديدؼ(3)
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: تعرض اإلذاعة لمنافسة كبيرة- 

، مما جعميا تفتقد جزءا مف مستمعييا كاألنترنتخاصة مف التمفزيكف، كالكسائل األكثر حداثة 

.  كقت الذركةإشياراتفي أكقات الفراغ، كىذا ما يؤثر عمى 

الحالة التي يككف عمييا كثير مف المستمعيف، مف عدـ اإلنصات كعدـ التركيز كعدـ التفرغ -
كما ىك الحاؿ بالنسبة لسائقي السيارات كالمينييف في أثناء عمميـ، مما يجعل التعرض 

دراؾ مضمكنو ضعيفا . (1)لئلشيار المسمكع كا 
 :كالتاليشيارية ىي إ ككسيمة اإلذاعةايجابيات كبالتالي فإف 

 قدرة عمى االكثر)اؼ العينة عالية جداًال مف خبلؿ اختيار المحطة د استوإمكانية
 .(سنة 18 الى 15استيداؼ العينة مف الفئة العمرية ما بيف 

 في كاآلنية شراء الكقت ، كالسرعة أك اإلبداع، خبلؿ مف) مركنة كبيرة إعطاء 
 .(صناعة الرسالة كسيكلة التعديل فييا 

  يتقاطع مع كل جماىير المؤسسات اإلذاعةالتغطية العالية التي تعطييا فجميكر 
  .10األخرػ  اإلعبلمية

 باإلضافة إلى عدة نقاط أخرػ ىي كالتالي 

 كالجرائد، حيث كخاصة التمفزيكف  التكمفة نسبيا بالمقارنة مع الكسائل األخرػ، انخفاض -

أف تكاليف اإلشيار تمعب دكرا كبيرا في جذب الزبائف الذيف يريدكف القياـ بحمبلت 

. إشيارية لمنتجاتيـ

                                                           
 .78 ص المرجع،  نفس (1)

10
Claude chevalier et Lilia Salhi , Op.cit. P 203. 
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االنتشار الكاسع لئلذاعة كذلؾ لبلستخداـ الكبير لمراديك مف جانب الجميكر، خاصة مع  -

مكانية نقمو كسماعو في أؼ كقت كخاصة داخل السيارة كفي الياتف  صغر حجمو كا 

 . عدد ممكف مف األفراد لسماع اإلشيارأكبرالنقاؿ كىذا ما يزيد احتماؿ تعرض 

إمكانية التعامل مع قطاعات محددة مف الجميكر كذلؾ لكجكد محطات متخصصة  -

 كىي محطة مكسيقية مكجية JIL FMتجذب شريحة معينة مف المستمعيف كمحطة 

 استيدافياكىذا ما يمكف مختمف المعمنيف مف .  فئة في المجتمعأكبرلمشباب كىي 

 .خاصة إذا كانت منتكجاتيـ تخص ىذه الفئة

كما يتميز اإلشيار اإلذاعي بالسرعة في إعداده عمى عكس اإلشيار التمفزيكني حيث  -

 ال يتجاكز ساعتيف، كىذه الميزة تتيح ثانية 60أف معدؿ أنتاج لقطة إشيارية مدتيا 

 .لممعمنيف مركنة في تقديـ اإلشيار كجعمو أكثر مبلئمة مع األحداث الجارية

إمكانية استخداـ لغات مختمفة في الرسائل اإلشيارية لتناسب مختمف الجماىير  -

نتاج اإلشيار بالمغة العربية، إالمقصكدة فاإلذاعة الجزائرية مثبل تقدـ إمكانية تقديـ 

 .كاالسبانيةاألمازيغية، الفرنسية، اإلنجميزية، 

كما أف اإلشيار اإلذاعي ال يحتاج إلى جميكر يحسف القراءة ألنو يتـ تمقي الرسالة اإلشيارية 

. عف طريق السمع
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إمكانية تكرار بث اإلشيار في أكقات مختمفة مف خبلؿ زيادة معدالت تكرار الرسالة  -

اإلشيارية في اليـك الكاحد، مما يتيح الفرصة أكثر ألكبر عدد ممكف مف المستمعيف 

 .لتمقي الرسالة اإلشيارية

 :يمي ككسيمة لئلشيار ما ةيعاب عمى استخداـ اإلذاع: الجوانب السمبية لإلشيار اإلذاعي

 األفراد غالبا بأعماؿ عند النشغاؿ درجة االنتباه لمرسالة اإلشيارية، كذلؾ انخفاض -

مما يقمل مف احتماؿ كصكؿ الرسالة اإلشيارية إلييـ بالصفة . استماعيـ لمراديك

 .فيياالمرغكب 

عدـ تمكف المستمع مف متابعة اإلشيار إذا ما فاتتو كممةأكجممة عمى عكس اإلشيار  -

كسيمة فيي .  اإلشيار اإلذاعي تغطيوايجابياتكلكف رغـ السمبيات تبقى . في التمفزيكف 

 .كالدعاية لمتركيج ناجحة

 القياـ بأعماؿ أخرػ يقمل مف قدرة المتمقي عمى أثناءالتعرض المستمر لمراديك السيما  -

 التركيز عمى محتكػ الرسالة اإلعبلنية 

 المتكاجدة في اإلذاعاتمستمعك الراديك غالبا ما يككنكف مشتتيف بيف العدد الكبير مف  -

 .بمد كاحد أك منطقة كاحدة

 كبالتالي ال يعد كسيمة إعبلنية مناسبة لمسمع اإلذاعي إظيار السمعة، يمكف لئلعبلف ال -

 . البصرؼ اإلقناعالتي تتطمب 
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يصعب قياس النتائج عمى جميكر السكؽ كبالتالي يحد مف القدرات التنبئية لفاعمية  -

 .اإلعبلميةكتأثير الرسالة 

مساحات إعبلنية معركفة عمى الخريطة البرامجية لمحطات  أك عدـ كجكد فترات -

نما يتـ الراديك، يزيد مف معدالت ا  اإلعبلنات كفكاصل بيف البرامج كىك ـإذاعة كا 

 .اإلعبلنيةالتعرض بالمصادفة لمرسالة 

 اإلذاعة جميكر إلى لذا لمكصكؿ اإلذاعية، مجزأ بيف مختمف المحطات اإلذاعةجميكر  -
 اإلذاعةليذا السبب تعتبر  ) مختمفة، إذاعيةيجب شراء عدة مساحات عمى محطات 
 . (ككسيمة اعبلمية مكممة بالنسبة لئلشيار 

 
 .اإلذاعيةاالزدحاـ االشيارؼ جد عاؿ عمى المؤسسات  -
 

 :أشكال اإلشيارات المسموعة

إف تطكر أساليب التأثير كاإلقناع في اإلذاعة، جعمت مف اإلشيارات المسمكعة تتخذ أشكاال 
 .عدة، كتقدـ في أكثر مف صكرة إشيارية كل حسب مكضكعيا كأىميتيا كغرضيا

 (2):كتتمثل أىـ اإلشيارات المسمكعة في الصكر اإلشيارية التالية

 :اإلشيار الخاطف-

كىك عبارة عف إشيار سريع، يقدـ عادة في شكل شعار أك نداء مع استخداـ المكسيقى، كما 
 .يمكف تقديمو مف خبلؿ أغنية قصيرة تحمل كممات اإلشيار

 
                                                           

 .116، ص 1987- مصر- ، دار الفكر العربياإلذاعات المحلية لغة العصر  عبد المجيد شكري، (2)
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 :اإلشيار المباشر- 

كيتمكه مذيع كاحد أك مذيعيف، أك أحد أعبلـ الفف، كيقدـ بيف برنامجيف أك عند نقطة معينة 
 .في برنامج محدد، كيسمى باإلشيار المباشر الف الحديث عف مكضكعو يأتي بصكرة مباشرة

 :اإلشيار الحواري - 

كيقدـ في شكل حكار بيف شخصيف، كمف خبلؿ الحكار يتـ الحديث عف السمعة المراد 
 .اإلشيار عنيا أك عف الخدمة، كتقديـ نداء أك عبارات تتعمق بالبيع

 :اإلشيار الدرامي- 

 .كيأتي ىذا النكع مف اإلشيارات في شكل تمثيمية قصيرة أك حكار تمثيمي

 :اإلشيار لمبرامج المذاعة- 

كىك اإلشيار الذؼ يأتي في برنامج يقـك المعمف بإنتاجو لحسابو الخاص أك عف طريق شراء 
 .جزء مف كقت البرنامج، فيعمف عف السمعة في أكؿ كآخر البرنامج أك في ثناياه

 :اإلشيار التعميمي- 

كىذا النكع مف اإلشيارات يعد مف أفضل األنكاع بالنسبة لئلذاعات، فيك يقدـ مف خبلؿ 
البرامج التعميمية، كال يقصد بالبرامج التعميمية برامج المناىج الدراسية، لكف المقصكد ىي 

 ...برامج اإلرشادات الخاصة بأساليب جديدة في الزراعة أك الصناعة أك الصيد

 :باإلضافة إلى

 :اإلشيار الفكاىي- 
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، كىذا النكع مف اإلشيار (1)يعتمد عمى ىذا الشكل عمى خمق مكقف فكاىي مرح أك خفيف 
، (الرسالة اإلشيارية الخفيفة)اإلشيار ؿ العاـ عمى خصائص المسمكع ينطبق مف حيث الشؾ

كيتكقف استخداـ عنصر المرح كالفكاىة عمى السياسة المتبعة في محطة الراديك، كعمى 
 .طبيعة الجميكر أيضا

 : إلى ثبلثة أصناؼألىميتوكما يمكف تقسيـ اإلشيار اإلذاعي كفقا *

 كىي اإلشيارات التي تككف قبل أك بعد إذاعة البرامج :(الصنف أ)إشيار الفترات الممتازة - 
 .اليامة مباشرة

 كيقع ىذا النكع مف اإلشيار بيف الساعة التاسعة :(الصنف ب)اشيارات الفترات من - 
 .مساءا كمنتصف الميل

 .كيككف بيف الساعة الرابعة كالثامنة مساءا: (الصنف جـ)إشيارات الفترات من - 

 كىي اإلشيارات التي تذاع في قمب برنامج مفضل كىاـ، كمباراة :إشيارات وقت الذروة- 
الرعاية اإلشيارية كيرتبط ىذا النكع عادة بػ... رياضية حاسمة أك مسابقة ثقافية ناجحة

Sponsoring. 

 (الصحف)الطباعية الوسائل 

 كىي السمطة الرئيسية،الصحافة يقاؿ عنيا أنيا السمطة الرابعة بعد السمطات الرسمية الثبلث 

التشريعية كالسمطة القضائية كالسمطة التنفيذية كبالتالي فإف الصحف مف أىـ مصادر األخبار 

 كىي ذات صفة دكرية متكررة تصل إلى عدد كبير مف الجميكر اإلعبلـ،كمف أقدـ كسائل 

                                                           
 .388 حسن عماد مكاوي، مرجع سابك، ص (1)
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مسائية كبالتالي يبلقي اإلعبلف  أك أسبكعية كقد تككف صباحية أك كالصحف قد تككف يكمية

 11التجارؼ فييا انتشارا كاسعا

 عمى نحك كاضح النتشارىاكما تعد الجرائد اليكمية مف أكثر الكسائل اإلعبلنية فاعمية 

 في الصدارة  متخصصة،كما تزاؿأك كتنكعيا كفق أشكاؿ متعددة كمكاضيع قد تككف عامة

 12مف حيث كصكليا إلى جميكر متنكع ككبير مف القراء

 تتمثل فيما يمي:الصحفيمزايا اإلعالن 

ككثافة التكزيع اليكمي المنتظـ، كذلؾ لككف الصحف اليكمية  سرعة كسعة االنتشار .1

كسائل إعبلـ جماىيرية، كما أنيا تغطي جميكرا عريضا يضـ فئات متنكعة مف 

 .الناس، ثقافيا كعمميا كاجتماعيا كاقتصاديا

 كسائل النشر اإلعبلنية إذا ماقكرنت بغيرىا أرخص نفقات النشر فييا فيي انخفاض .2

 .كالبصريةمف الكسائل السمعية 

 بحيث يمكف لممعمنيف طمب نشر كتقنيا،سيكلة التعامل مع عمميات النشر فييا فنيا  .3

 ، كذلؾ عف طريق الياتفاالتصاؿتعديمو بأيسر سبل  أك تبديمو أك إلغائو أك اإلعبلف

 .الفاكس أك

إمكانية المتابعة اليكمية لتطكرات تأثير اإلعبلف كفاعميتو في جميكر المستقبميف،  .4

 .كنتائجو في السكؽ 

                                                           
11

 149، المرجع السابك، صادارة االعالن التجاري:  دمحم ابوسمرة

 86 شعبان ابو اليزيد شمس، المرجع السابك، ص12
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 بما ينعكس لئلعبلف، الجدؼ كاآلثار اإليجابية التي تكفرىا الصحف اليكمية االنطباع .5

 . فتكسبو المصداقية كثقة جميكر المستقبميفالتأثيرية،عمى فاعميتو 

مكانية كاف،قصاصة إعبلنية ألؼ إعبلف  أك سيكلة الحصكؿ عمى أؼ صفحة .6  كا 

 .اإلعبلف خاصة لمف ييميـ مضمكف لآلخريف،منحيا  أك إعارتيا أك مبادلتيا

 .التصكير أك المستقبل لبلحتفاظ باإلعبلف بطرؽ النسخ تكفر اإلمكانية لمجميكر .7

 .تكريس حاالت الدكاـ كاالستمرارية التأثيرية لئلعبلف في الجميكر .8

 إلى الصحيفة، اإلعبلف القراء الحقيقييف لو مف المداكميف عمى اقتناء  أثرتعدؼ .9

 .جماعة األصدقاء كاألىل كاألقارب

 كالتي يعتقد أنيا تكفر مناسبة،حرية اختيار المعمف لممكاف كلمصفحة التي يراىا  .10

 كالقبكؿ النفسي لئلعبلف في جميكر الرضاالتأثير النفسي الكافي كتنشئ حالة مف 

 .المستقبميف

 بحيث تتسع اليكمية،المركنة الفنية كالتقنية اإلخراجية التي تكفرىا الصحف  .11

 مما يزيد التكضيحية، كتستكعب كل الكممات كالبيانات المعمكمات،صفحاتيا لكل 

 .اإلعبلف كضكحا كتأثيرا

درجة اختراؽ عالية ليـك معيف عند الرغبة في االستفادة مف حدث بشكل فكرؼ،  .12

 مف غيرىا مثل ليالي أكبرخاصة في تمؾ األياـ التي يزداد فييا التسكؽ بشكل 

 .األعياد
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تكصل الصحف الرسائل اإلعبلنية بشكل منتظـ بسبب انتظاـ كثبات جدكؿ النشر  .13

 . شيرياأك أسبكعيا أك سكاء كاف يكميا

 حيث يمكف كتابة نص طكيؤلكنقاط في الصحف،المساحة المكتكبة مفتكحة في  .14

آرائو بصكرة  أك سطكر األمر الذؼ يتيح لصاحب المقاؿ فرصة لعرض فكرتو

 .كاضحة

 :الصحفيعيوب اإلعالن 

 ككف معظـ الصحف اليكمية تطبع في الغالب عمى أنكاع مف الكرؽ العادؼ الذؼ ال .1

 . كالصكر كاألشكاؿ الممكنة بشكل كاضح كمؤثر في الجميكراأللكافيسمح باستخداـ 

ازدحاـ الصفحات بالمحتكيات اإلعبلمية كاإلعبلنية المختمة مما يؤدؼ إلى حصكؿ  .2

 كعدـ القدرة المطمكبة عمى التركيز كاالىتماـ بإعبلف الجميكر،االرتباؾ في نفسية 

 .معيف دكف غيره

،كسرعاف ما بعض  أك يعدك أف يككف يكما قصر عمر الصحيفة اليكمية فيك ال .3 يـك

 .الصدكر يـك بانتياءينتيي اإلعبلف 

 بعض الصحف قد يككف سببا في عدـ ركاج اإلعبلف كافتقارىا القدرة انتشارمحدكدية  .4

 عمى الكصكؿ لشرائح محددة مف السكاف

 . عمى اإلعبلف المطمكباالطبلعيتيح  كثرة اإلعبلنات في الصحيفة الكاحدة قد ال .5
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العديد مف اإلعبلنات الميمة قد يختفي أثرىا كأىميتيا نتيجة لكجكد إعبلنات تعالج  .6

العديد مف اإلعبلنات الحككمية  أك كالتي تخص التعازؼ كاألفراح يا اجتماعيةاقض

 .المتعمقة بالمحاكـ كالمنازعات مثبل

 .عدـ القدرة عمى التحديث الفكرؼ  .7

 .قدرة اقل عمى التعميـ مف خبلؿ إعادة عرض اإلعبلف لمرات عديدة خبلؿ اليـك .8

 .األعمارال تتمتع الصحف بشعبية لدػ كافة  .9

ماشابيو مما يؤثر في الكصكؿ إلى  أك قد تنفذ الصحف سريعا جراء أخبار ميمة .10

 .المستيدفةالجماىير 

أنواع اإلعالنات الصحفية 

كمساحاتيا كأسمكب عرضيا كطريقة  ألشكاليا كالتنكع كفقاتتسـ اإلعبلنات الصحفية بالتعدد 

خراجيا في  اإلعبلنات الصحفية عمكما إلى أربعة أنكاع كيمكف تقسيـ الصحف، تصميميا كا 

 :كىيرئيسية 

إعبلنات المساحات  (1

األبكاب اإلعبلنية الثابتة  (2

اإلعبلنات التحريرية   (3

اإلعبلنات المجمعة   (4
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 إعالنات المساحات 

 ىيئة تصميمات كتنشر عمىىي تمؾ اإلعبلنات التي تنشر عمى جانب صفحات الجريدة 

المجاكرة، كتباع  المكاد التحريرية كتميزىا عفخاصة بيا  كداخل إطارات أ محددة الشكل

ىذه كيتفاكت سعر عمكد /  الخاصة بيا لممعمنيف بكحدة قياس ىي السنتمترات المساحات

كيتـ . كالمتغيراتالكحدة مف صفحة إلى صفحة أخرػ في كل جريدة كفقا لمعديد مف العكامل 

  ثـ يتـ عرضيا عمى المعمف لممكافقة عميياالمساحات، التصميمات الخاصة بإعبلنات تنفيذ

جراء بعض التغييرات   ثـ يمي ذلؾ إعداد الكميشييات الخاصة بياالمطمكبة،التعديبلت  أك أكا 

ككفقا  الخاصة بيا في المكاقع المختمفة بصفحات الجريدة، كتحديد المساحاتيتـ تصكيرىا  أك

 يعد بمثابة كثيقة اتفاؽ بيف باإلعبلف،كالذؼ  التفصيمية الخاصة بأمر النشر الخاص لمبيانات

 .الجريدةالمعمف ك 

 إعبلنات المساحة عادة ىي الشكل اإلعبلني األمثل الستخداـ الصحف في كيبلحع أف

 13الحمبلت اإلعبلنية

: األبواب اإلعالنية الثابتة

ة بأنيا تمؾ اإلعبلنات التي تنشر في الجريدة بصفة يكمية، بتتتسـ األبكاب اإلعبلنية الثا

 كاليدؼ مفتحريرية يتـ تجميعيا عادة كفقا لممضمكف  أك  ليا طبيعة إعبلميةكتتسـ بأف

 كتصبح جزءا يجعميا ترتبط بالجريدة كىك ما، كمحددة لئلعبلفاإلعبلنات في مساحات ثابتة 

                                                           

.41-40ص ، ص 2009 1القاىرة، ط كالتكزيع، دار العربية لمنشر ،الصحفي اإلعالن العالـ، ففصفكت دمحم-  13 
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 مف اإلعبلنات التي يتـ كىي نكع. أكسمة أساسية لمشخصية اإلعبلنية لمجريدة مف تككينيا

خراجية ثابتة ىيئة شكمية كتظير فيتجميعيا   النكع كبصكرة منتظمة، كيعد ىذا في الجريدة كا 

كالمستيمؾ المرتقب مف اإلعبلنات بمثابة المكاف الذؼ يمكف أف يعبر عف تبلقي المعمف 

.     إعبلنية ممكنةكمحدد كبأقل تكمفةأكالمعمف إليو شأف عرض معيف 

: أنواع األبواب اإلعالنية الثابتة

: عمكما يمكف تقسيميا إلى أربعة أنكاع رئيسية

اإلعبلنات المبكبة  (أ

إعبلنات االدلة   (ب

إعبلنات المجتمع  (ج

إعبلنات الكفيات   (د

المناقصات، : كالتجارية مثلتضـ اإلعبلنات ذات الصفة المالية : اإلعالنات المبوبة (أ

، لمتمميؾ، لمبدؿ، عقارات، أراضي، لمبيع، لئليجار، الممارسات، طمب المكرديف، المزايدات

 أك"الكظائف الخالية" تشمل إعبلنات بالتقسيط، كماسيارات، مسابقات،فرص، ككبلء، شراء 

 . إعبلنات األحكاـ القضائية أك طمب عمل

كمنظمة  بصفة دكرية كيطالعيا القارغ  مف اإلعبلنات الخاصة كىي نكع:إعالنات االدلة (ب

كالمسرحيات كالمبلىي كالمطاعـ الذؼ تنشر فيو أفبلـ دكر السينما " دليل السيرات "مثل

 األجيزة كالصيانة لجميعحيث تنشر مراكز الخدمة " كالصيانة الخدمة مركز“كدليل .كالفنادؽ
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 بعض ىذه اإلعبلنات أقرب إلى إعبلنات كاإللكتركنية كيبلحع أفالمنزلية الكيربائية 

 . كالرسـك كالخطكط كالكميشييات تستخدـ فييا الصكر حيث حجميا،المساحة رغـ صغر 

 اإلعبلنات السارة عف المجتمع مثل إعبلنات الزكاج  كىي تتضمف:المجتمعإعالنات (ج

االمتحانات أكالنجاح في   المناصب القياديةكالتأييد كالتياني بتكلي، كالخطكبة كالسفر كالمكاليد

. االنتخاباتالفكز في  أك

:  إعالنات الوفيات (د

 خصائصيا سرعة النشر، حتى تتزامف مع مراسيـ تشييع الجنازة ميما كاف مصدر كمف أىـ

 ىذه اإلعبلنات مف مكاتب الجريدةأكمف الككبلء في المدف كيتـ إببلغاإلعبلف بعيدا، 

 14... مكقعيا في الصفحات قبل األخيرةكعادة مكاف، كالمحافظات

العزاءأكالرثاء  أك  أف أسعار إعبلنات النعي أقل مف أسعار إعبلنات المشاطرةكعمكما يبلحع

.  معفاة مف رسـ ضريبة الدمغة" النعي"  أف إعبلنات ككذلؾ،ككذلؾ نجد

: خصائص األبواب اإلعالنية الثابتة

 :يمييمكف تحديد أىـ خصائص األبكاب اإلعبلنية الثابتة كما 

 تبكيب اإلعبلنات كفقا لميدفأكالمكضكع اإلعبلني  (أ

اىتماـ القارغ بمكضكع اإلعبلف   (ب

 كاإلعبلمية لئلعبلناتالطبيعة اإلخبارية  (ج

                                                           

.44-43ص ذكره، ص سبق الصحفي، مرجع اإلعالن العالـ، ففصفكت دمحم -   14 
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تكرار نشر اإلعبلنات  (د

كحدات قياس اإلعبلنات   (ىػ

 النسبي في أسعار اإلعبلف  االنخفاض (ك

خراج اإلعبلناتالييئة الشكمية  (ز  كتصميـ كا 

الطبيعة الشخصية لممعمف  (ح

أسمكب التعاقد كالسداد  (ط

الزمنية في الكسيمة اإلعبلنية   "المركنة "أىمية عامل  (ؼ

 Editorial advertisementsاإلعالنات التحريرية 

كاألحاديث أكالمكضكعات  أكالتحقيقات المقاالت أك كىي اإلعبلنات التي تتخذ شكل األخبار

، كالتي ال يدرؾ كأعمدة كصكر مثل المادة التحريرية عمى ىيئة سطكر الصحفية كتجمع مثميا

 المادة التحريرية التي تقدميا الصحيفة كتختمط معالقارغ ألكؿ كىمة أنيا إعبلنات، بل تمتزج 

 .لقرائيا

كىي ذلؾ النكع مف اإلعبلنات التي ال تنشر تنفيذا لمحممة اإلعبلنية : اإلعالنات المجمعة

أكالمجمة عمى تكظيف االستفادة  الخاصة بالمعمف ك إنما تحرص إدارة اإلعبلنات في الجريدة

أكاألفكار كالمكضكعات الجديدة المبتكرة ك  المناسبات الميمة أك ببعض األحداث الخاصة

التي يمكف مف خبلليا تركيج ك تنشيط العديد مف المساحات كالنشرات اإلعبلنية لمعديد مف 

المعمنيف كتنشر متجاكرة ك مجمعة ىذه اإلعبلنات في حجميا مف المساحات الصغيرة  



37 
 

المحدكدة إلى المساحات الكبيرة، ك تعد ىذه اإلعبلنات أحد األساليب الميمة المتبعة في 

 .15تركيج ك تنشيط اإلعبلنات المطبكعة

 :كىي المجمعة عمكما إلى أربعة أشكاؿ كتنقسـ اإلعبلنات

 الخاصة الصفحات-1

 المبلحق-2

 الخاصة  األعداد-3

 المشتركة  الحمبلت-4

: كالتفصيلنتناكؿ كل شكل منيا بالشرح كفيما يمي

 السمات المجمعة إحدػتعد الصفحات الخاصةأكصفحات اإلعبلنات :الخاصةالصفحات  (1

 حيث تخصص بعض الصفحات اليكمية، الجرائد كخاصة فيالخاصة باإلعبلنات الصحفية 

كالسياحة كالزراعة كالتياني كاألعياد كالمناسبات كالمعارض ف ااإلعبلنية الخاصة بالطير

 يتـ تجميع العديد مف المساحات اإلعبلنية التي تكفي لتغطية عدة صفحات إعبلنية بحيث

 مادة تحريرية مناسبة خاصة بالحدث يتـ نشرىا تحت كيتـ إعدادتتناكؿ الحدثأكالمناسبة 

 .عنكاف يصمـ بيدؼ التركيج لمحدثأكالمناسبة

   إذا كجدت إدارة اإلعبلنات بالجريدةأكالمجمة إمكانية تميع عدد المالحق اإلعالنية  (2

كبير مف المعمنيف حكؿ مكضكع كاحدأكمجاؿ صناعيأكتجاريأكخدمي كاحدأكمناسبة معينة 

                                                           
 52-45 ، ص ص  ـ س ذ ، اإلعالن الصحفيالعالـ، ففصفكت دمحم -  15
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بحيث يشتمل عمى عدد مف الصفحات اإلعبلنية التي يمكف أف تصدر في شكل منفصل 

 4 اإلعبلني الذؼ يصدر في كيسمى ممحق" ممحق إعبلني "  إصدارىا في شكلكمستقل يتـ

 اإلعبلنية بعد إيرادات بعض الفكائد المالية مف حيث صفحة، 61 ك21أك صفحات 8ك

 .خصـ التكاليف المتكقعة

ك " الصفحات الخاصة ك المبلحق "  تتشابو مع النكعيف السابقيف وىي: الخاصةاألعداد  (3

أف كانت أكبر حجما ك تقع في العديد مف الصفحات التي قد تزيد عف عدد صفحات 

 ك الكحدة،الجريدةأكالمجمة ك ىي تطبع منفصمة عنيا تماما ك تتسـ بأف ليا سعر خاص لبيع 

يشترييا القارغ نظرا الىتمامو بمجاؿ كظيفتو المكضكع الذؼ تعالجو ك ىي أقرب إلى 

  .16المجبلت المتخصصة ك ىي تتسـ بعدـ الدكرية

:  الحمالت المشتركة

سعياأكتركيجا . بحيث يتـ تجميع عدد مف المعمنيف حكؿ فكرة إعبلنية كاحدة تحقق ىدفا

تشترؾ فيو كل السمع المعمف عنياأكالمجاؿ التجاريأكالصناعيأكالخدمي لممعمنيف المشتركيف ك 

قد يككف نطاؽ الحممة محدكداأكضيقا بحيث يشترؾ عدد مف المعمنيف الذيف ينتجكف نكعا 

كاحدا مف السمعأكالخدمات ك قد يتـ تكسيع نطاؽ الحممة بحيث تضـ عددا كبيرا مف المعمنيف 

في مجاؿ أنتاج العديد مف السمع ك الخدمات يجمعيـ ك يكحد بينيـ ىدؼ رئيسي كاحد مثل 

تدعيـ سمعة الصناعة الكطنية ك تختمف ىذه الحمبلت المشتركة عف أنكاع األخرػ مف 

                                                           

. 55، ص  السابقالعالـ، المرجعدمحم صفكت-  16 
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اإلعبلنات المجمعة في أنيا ال تنشر في يـك كاحدأكعدد كاحد مف الجريدةأكالمجمة ك إنما 

مكأعداد مختمفة ك لمدة زمنية محددة ك أف كاف يجمعيـ في النياية ىدؼ اتنشر عمى أؼ

. كتركيجي كاحدإقناعي 

 الصحفي  ومزايا وعيوب اإلعالنالييئة الشكمية 

تتككف الييأة الشكمية المادية لئلعبلف الصحفيمف مجمكعة مف : الييئة الشكمية لإلعالن

 في الجريدةأكالمجمة، كمساحتو كمكقع اإلعبلفالعناصر اإلعبلنية مف أىميا حجـ اإلعبلف 

 فضبل عف بعض العناصر األخرػ مثل شكل الصحفي، اإلعبلف كاأللكاف المستخدمة في

 .كتصميمو كالتبايف كالتركيز كالحركة كاالنفراداإلعبلف 

 :اإلشيارحجم 

 ككمما كاف كبيرا في جذب انتباه القارغ إلى اإلعبلف، كمساحتو دكرا حجـ اإلعبلف يؤدؼ

، حيث نجد أف اإلعبلف باعتباره كفرصة قراءتوحجـ اإلعبلف كبيرا ازدادت درجة كضكحو 

 االنتباه كمساحتو،كبالتالي يزدادالمثير المنبو الخارجي قد ازدادت قكتو نتيجة لزيادة حجمو 

 .عمييا التي يحصل كاالستجابة االنتباىيةإليو عمى أساس العبلقة الطردية بيف قكة المنبو 

 السابقة في مجاؿ اإلعبلف عمى تأثير حجـ اإلعبلف المطبكع في زيادة جذب كتدؿ الدراسات

.  يجذب انتباه عدد أكبر مف القراء إليوكاإلعبلف األكبراالنتباه إليو، 

 أف ىناؾ عدة عكامل تؤثر في قراءة لئلعبلنات "دانياؿ ستارش"الباحث في االعبلف يرػ 

كحجـ أكالخدمة المعمف عنيا كنكع السمعة الصحفية مثل الجانب اإلبداعيأكالفني في اإلعبلف 
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 العناصر تثبت أف كغيره مف حجـ اإلعبلف اإلعبلف كغيرىا مف العناصر،كبالمقارنة بيف

. 17٪ مف نسبة القراءة لئلعبلف في الصحف يرجع إلى حجـ اإلعبلف40حكالي 

أف الزيادة في درجة االنتباه ال تتناسب عمكما " ستارش"بالنسبة لئلعبلنات المطبكعة كجد 

مع الزيادة في حجـ اإلعبلنات، حيث أف مضاعفة حجـ إعبلنات معيف سكؼ ال تحقق 

إلى أف " ستارش" في رأؼ لئلعبلف،كيرجع ذلؾضعف عدد القراء الذيف يجذب انتباىيـ 

الصفحة الكاممة ال تجذب انتباه ضعف عدد القراء الذيف تجذب انتباىيـ النصف صفحة 

 .الكاممةعمى الرغـ مف أف إعبلف الصفحة 

 في مئة قارغ أف اإلعبلف النصف صفحة يجذب انتباه عشركف قارئا مف " ستارش“كيفترض 

ذا تضاعفتنفس العدد  صفحة  ىذه المساحة إلى صفحة كاممة في نفس لممجمة،كا 

 عمى سابقتيا،كسكؼ نحصل فإف المساحة المضافة ال تتساكػ في الفاعمية مع عددالمجمة،

 قارئا 36الكاممة  مجمكع القراء في حالة إعبلف الصفحة قارئا،كبالتالي فإف ٪ 80٪ مف 20

.  قارئا20بينما في إعبلف النصف صفحة 

 :اإلشيار الصحفيأىم العوامل المؤثرة في حجم - 

 :اآلتية بمجمكعة العكامل شيارحجـ اإليتأثر

o   طكؿ الرسالة

o   األسمكب المستخدـ

                                                           

.86-85، مرجع سبق ذكره، ص ص  اإلعالن الصحفيالعالـ، ففصفكت دمحم  -  17 
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o  كالرسـكاالحتياجات الصكرة 

o   حجـ السكؽ المحتمل في الكسيمة

o  كخمق المكانةالمنافسة 

o   االحتياجات التسكيقية

o  طبيعة السمعةأكالخدمة

o  المطمكب  كعمق العرضسرعة 

o  متطمبات المكقع

o   اىتماـ القارغ

o   تجزئة السكؽ

o   تكرار الشراء

يعتبر مكقع اإلعبلف أحد العناصر اليامة في جذب االنتباه لئلعبلف :موقع اإلعالن الصحفي

 المكاقع كتتفاكت أىمية مكقع اإلعبلف في المجبلت حيث تزداد عدد الصفحات كتزداد أىمية

 . 18اإلعبلنية بيا تفاكتا كاضحا مما يؤدؼ إلى التأثير في درجة مشاىدة اإلعبلف

ك ال يستطيع المعمف عمكما أف يتنبأ بأؼ شيء عف درجة القراءة لمصفحات المختمفة ك مف 

ثـ يصعب عميو تحديد الصفحة المبلئمة لرسالتو اإلعبلنية بصكرة مباشرة، ك مف ناحية 

أخرػ تدؿ األبحاث ك التجارب العممية أف المكاقع الصحيفة المختمفة سكاء كانت صفحة في 
                                                           

.96 ص ذكره، سبق ، مرجعالصحفي اإلعالن العالـ، ففصفكت دمحم  -  18 
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اة لنقل الرسالة اإلعبلنية أدأكمجمةأكجزء مف صفحة في جريدةأكمجمة ال تتساكػ ؾ جريدة

 ك مف ثـ فإف مكقع اإلعبلف يختمف تماما بالتناسب مع حجـ التعرض،بأكبر درجة مف 

 .ليـالقراءأكالمشاىديف المحتمل التعرض 

إلى تأثير المكقع في درجة جذب " نياؿ ستارشاد" المقارنة التي أجراىا كتشير الدراسة- 

٪ األكلى مف الصفحات 5اؿ  حيث كجد أف اإلعبلنات التي تقع ضمف لئلعبلف،االنتباه 

 الصفحات األخيرة تجذب انتباه جميكر القراء ٪ مف5 تقع ضمف اؿ ككذلؾ التياألمامية 

 .٪ بالمقارنة باإلعبلنات التي تقع في منتصف المجمة40بدرجة أكبر حكالي 

 نتائج الدراسات العديدة التي كضحتأ: اإلعالنتأثير موقع صفحة اإلعالن عمى مشاىدة 

 االنتباه أف مكقع اإلعبلف ىك أحد كدرجة جذب العبلقة بيف مكقع اإلعبلف عفأجريت 

 . نسبة جذب االنتباه انخفاض زيادةأككالمؤثرة فيالعكامل اليامة 

 عمى عينة مف إعبلنات الصفحات الكاممة في مكاقع التي اجريت ىذه الدراسات كفي ضكء

 بطف غبلؼ أخير فضبل عف مكقع صفحتا الكسط الداخمية،إعبلنية مختمفة مثل الصفحات 

 :التالي النتائج في الجدكؿ ككاف إجمالي

  المشاىدة

 عدد نسبة ٪ مكقع صفحة اإلعبلف

 صفحة داخمية 94 30،9٪
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12،2 ٪ صفحة الكسط  13

24،4 ٪ بطف غبلؼ أخير  71

17،7 ٪ بطف غبلؼ أكؿ  54

24،7 ٪ غبلؼ أخير  72

 ونسبة المشاىدةجدول يوضح العالقة بين موقع صفحة اإلعالن 

 :أىميا مجمكعة مف النتائج مف الجدكؿ عمىتدؿ بيانات 

 أخير،اتجاه نسبة مرتفعة مف حجـ العينة إلى مشاىدة إعبلنات الصفحة الكاممة غبلؼ - 

٪ مف حجـ 24،7 مشاىدة نسبة 72 إعبلنات الغبلؼ األخير مشاىداتحيث بمغ عدد 

.  الصفحة الكاممة مف العينةمشاىدات

اتجاه نسبة مرتفعة مف حجـ العينة إلى مشاىدة إعبلنات الغبلؼ األخير، حيث بمغ عدد - 

 إعبلنات مشاىدات٪ مف حجـ 24،4 مشاىدة بنسبة 17 بطف غبلؼ األخير مشاىدات

.  الصفحة الكاممة في العينة

بالتالي فاف مكقع االشيار في الصحيفة لو تأثير كبير عمى نسبة التعرض لو، ففي الكثير 

مف االحياف تعرض الصحف صفحاتيا الخارجية لئلشيار بمبالغ مضاعفة عف الصفحات 

 .الداخمية
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 :الصحفياأللوان في اإلعالن 

المكف ىك ذلؾ التأثير الفسيكلكجي أؼ الخاص بكظائف أعضاء الجسـ الناتج عف شبكة العيف 

. سكاء كاف ناتجا عف المادة الممكنةأكضكء الممكف 

 في التعبير كأحيانا يفشل مف أشياء، كفيما يصنعو يدرؾ األلكاف في الطبيعة كالفرد العادؼ

 كمف ناحية أخرػ ينفعل الفرد كالتصكير،عف األلكاف بسبب قصكر لغة األلكاف في الدقة 

 في األلكاف عمى األشياء التي كيكره اآلخر،كينعكس انفعالوباأللكاف فيحب أحد األلكاف 

 الممكنة التي تجذب انتباىو إليياأكيدركيا دكف أف يككف ىذا السمكؾ كفي اإلعبلنات.يقتنييا

دراكوالصادر مف منطقة الشعكر في عقمو  . كا 

 الدراسات التحميمية لئلعبلنات الصحفية عمى تدؿ: والوظيفية لأللواناألىداف النفسية 

 بسبب التطكر التكنكلكجي األخيرة،ازدياد استخداـ األلكاف زيادة ىائمة خبلؿ السنكات 

 .كمعقكلة نسبيا كفاءة عالية األلكاف بدرجة إلى إمكانية استخداـ مزيد مف كالطباعي الذيأدػ

 نسبة العائد الذؼ يحققو استخداـ ىي أف في استخداـ األلكاف حقيقة ىامة تعكس الزيادة

اإلعبلنات الممكنة بالمقارنة باإلعبلنات غير ممكنة أعمى بنسبة الزيادة في تكمفة النشر 

. باإلعبلف الممكف 
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الجريدة كوسيمة إعالنية  

 اإلعبلف في الجرائد العديد مف المزايا ك الخصائص يحقق: إعالنيةمزايا الجرائد كوسيمة - 

 ك يمكف تحديد أىـ ىذه اإلعبلنية،ك السمات التي يتميز بيا نسبيا مف غيره مف الكسائل 

 :المزايا فيما يمي 

 اد تحقق اإلعبلنات المنشكرة في الجرائد المركنة الجغرافية لممعمنيف :المرونة الجغرافية - أ

مف حيث اختيار األسكاؽ ك المناطق الجغرافية المستيدؼ التأثير عمييا إعبلنيا، اد يمكف 

تركيز اإلعبلف في مناطق التي تباع فييا السمعةأكتسكؽ فييا الخدمةأكقصر اإلعبلف عمى 

المناطق التي تكزع فييا السمعة جيداأكيكجد فييا فركعأكمراكز تكزيع لممعمف المستيدؼ 

،أكتركيز إعبلنيا عمى األسكاؽ التي تتمتع بمستكيات اقتصادية ك اجتماعية معينة، أؼ أف 

الجرائد تكفر أكبر قدر مف المركنة الجغرافيا أكثر مف أؼ كسيمة إعبلنية أخرػ عدا البريد 

 .المباشر

تعد الجرائد أسرع ك أسيل الكسائل اإلعبلنية في نقل الرسائل اإلعبلنية :السرعةوالسيولة-ب

مف المعمنينإلى المستيمكيف مف حيث تحرير الرسالة اإلعبلنية ك إخراجيا ك تصميميا ك 

 اإلعبلني بإمكانية باالتصاؿتنفيذىا ك نظرا لصدكر الجريدة اليكمي، فيي تسمح لمقائـ 

التحرؾ السريع لمقابمة التغيراتأكالفرص التسكيقية المفاجئة، فضبل عف قدرتيا ك فعاليتيا في 

 .عممية النشر المتكرر لئلعبلف خبلؿ فترة زمنية معينة
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 حيثتبرز قيمة اإلعبلف في الجرائد كمصدر لممعمكمات : كمصدر لممعمومات اإلشيار-ج

أف المستيمكيف يصدقكف اإلعبلنات الصحفية أكثر مف اإلعبلنات الخاصة بأؼ كسيمة أخرػ 

فضبل عف ترتيب الصحف عمى أنيا الكسيمة اإلعبلنية األكثر قابمية لمتصديق بالنسبة 

 .لمكسائل اإلعبلنية األخرػ 

يبلحع أف اإلعبلف في الجريدة مكتكب ك مممكس لمقارغ ك يمكف أف يساعد ذلؾ في إثارة 

اىتماـ  القارغ بالمعمكمات ك البيانات المتضمنة في اإلعبلف بحيث يتـ تدكيف بعض 

مكانية االحتفاظ باإلعبلنأكاالستفادة منو ك  البيانات الميمة مثل عنكاف المعمنأكرقـ التميفكنأكا 

أكميزة بيعية معينة ، ك قد أثبتت إحدػ  أكتخفيض تقديمو لممعمف لمحصكؿ عمى خصـ

٪ مف المستيمكيف قد أشاركا بأف الصحف أكثر الكسائل المساعدة في 80الدراسات أف 

  األسبكعية ، حيث يشترؼ بعض المستيمكيف الصحف لما تتضمنو مف 19عممية التسكؽ 

إعبلنات خاصة بتجار التجزئة ك مدػ تكفر السمع ك الخدمات المختمفة في األسكاؽ فضبل 

. عف التعرؼ عمى أسعارىا ك المزايا التي تنفرد بيا

 اإلعبلني أف ينظـ الجداكؿ باالتصاؿ لمقائـ يمكف: اإلعالنية في الجدولة المرونة-ىـ

 مف أؼ كسيمة أخرػ كفاعمية التنفيذية لئلعبلنات الصحفيةأكيعدؿ فييا بطريقة أكثر مركنة 

فضبل عف إمكانية تعديل .  العاجمة بالمستيمؾاالتصاالتلسرعة تغطية ك تدعيـ 

اإلعبلنأكتغيير شكميأكتصحيح مضمكنيأكمكقع النشر قبل صدكر الجريدة، بيـك كاحد، كما 

صدار يبلحع المركنة في أنتاج   يمكف كتابة ك تجييز ك تصميـ اإلعبلف إذ اإلعبلنات كا 
                                                           

21،المرجع السابق، صصفكت دمحم العالـ- 19 
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خبلؿ ساعات محدكدة سابقة عمى النشر ك تزيد ىذه المدة بالنسبة لئلعبلنات  في الصحف

 كما نجد أف طباعة الجرائد .األسبكعيةالممكنةأكاإلعبلنات المنشكرة في مبلحق األعداد 

 اليكمي يساعد المعمف في إعداد جدكلة إعبلنية تحقق درجة عالية مف التكرار ك كصدكرىا 

 .الكصكؿ

 تتسـ اإلعبلنات في الجرائد بالتنكع ك التعدد في : في البدائل و األشكال اإلعالنية التنوع-ك

البدائل ك األشكاؿ اإلعبلنية المتاحة لممعمنيف حيث تنتج اإلعبلنات بالعديد مف المساحات 

كاألحجاـ كتنكع األشكاؿ ك التصميمات ك تعدد المكاقع اإلعبلنية ك إعبلنات 

المساحةأكاإلعبلنات التحريريةأكالمبلحقأكاألبكاب اإلعبلنية الثانية ، كما يمكف استخداـ ك 

تكظيف األلكاف ك المبلحق ك الكتيبات ك النشرات ك اإلعبلنات المنفصمة لجذب انتباه ك 

.  إثارة اىتمامو

 تتسـ اإلعبلنات في الجرائد بارتفاع مستكػ :نب القارئ ادرجة المشاركة من جارتفاع -س

مشاركة ك اىتماـ ك قبكؿ المستيمؾ فضبل عف اإلعبلف في الجريدةأكالمجمة مممكس ك 

مكتكب ك يمكف الرجكعإليو في العديد مف المرات مما يساعد في زيادة درجة إثارة االىتماـ 

. بمضمكف اإلعبلف 

 باالتصاؿفضبل أف قراءة الصحف عادة يكمية لنسبة غير قميمة مف القراء مما يمكف القائـ 

 الفكرة اإلعبلنية بشكل أكثر فعالية إلى جانب أف كاستمرار عرضاإلعبلني مف التكرار 

جميع قراء الجريدة يعرفكف القراءة ك الكتابة ك معظميـ مف المثقفيف الذيف يسيل إقناعيـ 
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بالحجة ك المنطق باإلضافة إلى ارتفاع درجة مشاركتيـ ك اىتماميـ بمضمكف اإلعبلنات 

 20.المنشكرة في الجرائد

 الخصائص االشيارية لمصحافة المكتوبة -

تخضع اسعار االشيار في الصحف لعدة متغيرات مف بينيا كبدرجة اكلى مقركئية 

يعتبر كقارغ كل شخص قاـ بقراءة اك تصفح جريدة ما ، عنده اك عند الغير الصحيفةحيث 

اك المجمة ، ميما كانت طبيعة ىاتو المجمة اك الجريدة ، ، كذلؾ خبلؿ فترة حياة الجريدة ، 

فالميـ اف تككف خبلؿ فترة حياتيا ، كىي متغيرة مف صحيفة ألخرػ حسب دكرية صدكرىا ، 

فحياة الصحيفة اليكمية ىي يـك كاحد ف اما االسبكعية فيي لمدة اسبكع ، كشير بالنسبة 

لمجرائد الشيرية ، بالنسبة لياتو المؤسسات نتكمـ عف قارغ المحظة االخيرة ، كقبل حساب 

مقركئية اؼ مف ىاتو الدعامات الصحفية ، يجب معرفة عدد السحب كعدد ماكزع منيا ، 

ىاتو المعرفة بعدد القرار ليا تأثير كبير عمى . 21كمف ثمة معرفة عدد القراء الحقيقييف

استقطاب الصحيفة لئلشيار، فكمما ارتفعت مقركئية الصحفية كمما زاد اقباؿ المعمنيف عمييا 

بغض النظر عف محتكاىا كخطيا االفتتاحي خاصة بالنسبة لممعمنيف االجانب، الذيف يسعكف 

 بدرجة اكلى الى تحقيق أكبر قدر مف المبيعات دكف اؼ اعتبار لمحتكػ الكسيمة االعبلمية 

باإلضافة الى حجـ االشيار داخل الصحيفة، كالذؼ يقاس بالمممتر اك عدد االسطر، ككذا 

المساحة التي يحتميا االشيار، كالتي في بعض االحياف ىي عبارة عف قكالب جاىزة بالنسبة 
                                                           

23صالمرجع نفسو، -  20 
21

Philippe Malaval et JEAN MARC Decoudin ; PENTACOM, Pearson, France, paris ,3eme édition, 2011, P40. 
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لممؤسسات الصحفية، كحتى تصميـ االشيار يراعي ىاتو المعايير، فإما اف تككف في صفحة 

 الخ .... كاممة اك نصف صفحة اك ربعيا اك ثمنيا 

كىناؾ متغير اخر كىك استخداـ االلكاف في الطبع، فكمما زادت االلكاف عف المكف االسكد زاد 

صفحة )سعر الطبع بالنسبة لمصحيفة، ككذا المكاف الذؼ يحتمو االشيار بالنسبة لمصفحات 

 .22(الخ.... اكلى، صفحة اخيرة، صفحة جية اليسار اك اليميف، الصفحات الكسطى 

الصفحة االكلى تككف االكثر تكمفة عمى االطبلؽ في كل المؤسسات االعبلمية، كالتي تمييا 

الصفحة االخيرة ككنيا صفحة خارجية تبدك لمعياف دكف تصفح، ككذلؾ فاف الصفحات التي 

تككف في جية اليسار ىي االخرػ أكثر تكمفة مف الصفحات في جية اليميف، كذلؾ بعد 

دراسة لمعكامل النفسية لمقارغ كالتي تقكؿ باف عيف القارغ تميل بصفحة تمقائية الى 

 .الصفحات المكجكدة في الجية اليسرػ لمجريدة

كما أف سعر االشيار يخضع كذلؾ لعدد السحب بالنسبة لمصحيفة ، فالصحف االكثر سحبا 

تككف اسعار االشيار فييا اكثر ارتفاعا مقارنة مع غيرىا مف الصحف ذات السحب 

المنخفض ، ككذا المجتمع الذؼ تكزع فيو ، فمثبل تكمف الصفحة االخيرة في جريدة الخبر 

 مميكف سنتيـ ، كما تكمف 106 مميكف سنتيـ، اما في جريدة الشركؽ فتكمف 96الجزائرية 

 ، اما في جريدة لكمكند € 210000 حكالي LE FIGAROالصفحة الثالثة في جريدة 

 ،في الصفحة الثالثة ، اما في جريدة € 64,10السطر يكمف /يكمف المممتر
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Philippe Malaval et JEAN MARC Decoudin, IBID, P44. 
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L’EQUIPE فتختمف االسعار حسب اياـ االسبكع ، كالصفحة الكاحدة ممكنة بعد الصفحة

 (صحافة الميترك  ) ، اما بالنسبة لمصحافة المجانية في فرنسا € 90300الكسطى تكمف 

 .23€8500فاف الصفحة الممكنة تكمف 

يمكف تحديد أىـ العيكب التي تكاجو اإلعبلف في الجرائد عمى : الجرائدعيوب اإلعالن في 

 : التاليالنحك 

 مف حيث الجكانب االنتقائيةتفتقر الجرائد إلى تحقيق عامل :االنتقائيةاالفتقار إلى  (1

 التساع نطاؽ التغطية الذؼ تحققو الجرائد إعبلنيا الحياة نظراالديمغرافيةأكسمات نمط 

 المستيمكيف مما يمثل صعكبة كجماعات مختمفةكمتباينة مفبكصكليا إلى قطاعات عريضة 

بالنسبة لممعمنيف في التركيز عمى قطاع معينأكضيق مف السكؽ المستيدؼ إعبلنيا مف خبلؿ 

. الجرائد

 قد إذتقتصر مدة حياة اإلعبلف في الجرائد اليكمية عمى يـك كاحد، :قصر حياة اإلعالن  (2

يتضاءألكينعدـ تأثير  الجريدة بعد يـك إصدارىا فضبل عف محدكدية احتماؿ تكرار التعرض 

لمرسالة اإلعبلنية في الجريدة نتيجة الفترة الزمنية المحدكدة ك القصيرة التي يتصفح فييا 

القارغ جريدتو خبلؿ يـك الصدكر عادة ك يمكف مكاجية ذلؾ باستخداـ الجداكؿ التنفيذية 

المناسبة لتكرار اإلعبلنات ك اختيار المكاقع اإلعبلنية التي تتناسب ك طبيعة المستيمكيف 

المحتممينأكمجاكرة  اإلعبلنات لممكاد التحريرية التي تتفق مع اىتمامات قطاع المستيمكيف 

 .         المستيدفيف
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Philippe Malaval et JEAN MARC Decoudin, Op.cit, P47. 
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ني الجرائد مف تزاحـ اإلعبلنات المتجاكرة ك ا تع  إذ:تزاحم اإلعالنات و تنافسيا  3) 

المتجمعة ك المنشكرة في صفحة محددة مف الجريدة ك قد يتنافس عدد غير قميل مف المعمنيف 

نس عمى جذب القراء بنشر العديد مف اإلعبلنات المتجمعة في افي نشاط سمعيأكخدمي متج

 .ةصفحةأكصفحتيف متجاكرتيف مف الجريد

 في كاإلنتاجية لئلعبلنات الفنية كضعف العناصرقد يزيد مف ذلؾ محدكدية البدائل اإلبداعية 

الجرائد مقارنة بالمجبلت مما قد يمثل صعكبة أماـ المعمنيف لمتقميل مف حدة التزاحمأكالتشبع 

 التي تزيد مف تكمفة نشر اإلعبلنات كالبدائل اإلعبلنيةاإلعبلني إال في العديد مف المكاقع 

 .    في الجرائد

: المجالتاالشيار في 

 مف الكسائل الفاعمة في نشر اإلعبلنات كالتي تأخذ الشكل المطبكع كيمكف تعد المجبلت

 كتعد المجبلت مف أىـ  متخصصة، كاف تككف عامةأكالمعايير،تقسيميا كفق العديد مف 

 كالمجمة نكع متميز .اليكمية بعد الصحف اإلعبلنات،كأكثر الكسائل الطباعية تداكال لنشر 

 كىي كسيمة طباعية تشترؾ .اإلخراجية،كالفنيات كالتقنية الزمنية،مف النشرات مف حيث المدة 

 كلكنيا تختمف عنيا في الكثير مف الخصائص المميزات،مع الصحيفة اليكمية في الكثير مف 

 فميس مف .كالمعرفي السيما في مكادىا اإلعبلمية ذات الطابع الثقافي كالفكرؼ كالمميزات،

_ بالرغـ مف تضمنيا لبعض األخبار الميمة_ مياميا نقل األخبار الجديدة كالصحف اليكمية
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كالتفسيرات كالتحميبلت النظر، ككجيات اآلراء،بل أف ميمتيا الرئيسية تتمثل في إعطاء 

.  بتنكع كتكسع كدقة كعمقكاآلنية،يا كاألحداث كالكقائع التاريخية االمختمفة لمقض

كقد تعاممت المجبلت مع اإلعبلف كالمعمنيف كالجميكر، مثمما تعاممت معيـ الصحف 

 اليكمية،فبادرت إلى نشر اإلعبلنات بخصكصيات كمميزات متفردة عف الصحف .اليكمية

: مما اكسب نشر اإلعبلف فييا جممة مف المميزات لعل أىميا

 فيي ذات تكجيات القراء،تتجو المجبلت عمكما نحك نكعية معينة كمحددة مف  -

 عمى العكس مف الصحف اليكمية ذات التكجو الجماىيرؼ خصكصية،جمعية 

 جميكرىـ المرتقب انتقاءكخصكصية ىذا التكجو يساعد المعمنيف كالمنتجيف عمى .العاـ

 بحيث يبدك ليـ كاضح الصفات كالتكجيات كالمبلمح جدا،كالمستقبل بصكرة دقيقة 

الرياضييف، أك  كالمجبلت المكجية إلى جميكر النساءأكجميكر الشباب .كالمصالح

كبالتالي يساعد ىذا التكجو المعمنيف عمى تكجيو إعبلناتيـ بدقة ...  جميكر األطباء 

 كيساعدىـ عمى كالتكاليف، مما يكفر عمييـ الكثير مف الجيد كالكقت كمباشرة،

 .24يعمنكف عنو كعمى تنامي سرعة الدكرة التجاريةا تصريف ـ

مف الصحيفة  –كأقدرتمتاز المجمة بقدراتيا الفنية كالتقنية كاإلخراجية فيي أطكع  -

 . استيعاب كافة الرسـك كاأللكاف كالصكر الكاضحة كالبلمعةعمى-اليكمية

                                                           
24

 .89 شعبان ابو اليزيد شمس، المرجع السابك، ص
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 أطكؿ مف عمر الزمنية، مف حيث المدة كالثقافي،عمر المجمة اإلعبلمي كاإلعبلني  -

 مما يساعد عمى أطكؿ، بحيث يحتفع بيا قراؤىا مدة زمنية اليكمية،الصحف 

طالة عمره فييا  .االحتفاظ باإلعبلف كا 

ارتفاع نسبة المطمعيف عمى محتكيات المجمة عف العدد الحقيقي لجميكر المشتركيف  -

 بل تقرا مف قبل عدد مف فقط، ألف المجمة الكاحدة ال تقرأ مف قبل قارئيا ليا،القارئيف 

 عدد أكبر لبلطبلع عميو مف قبل أكبر مما يمنح اإلعبلف فييا فرصة بو،المحيطيف 

 ككثيرا ما يصبح اإلعبلف كمضمكنو فييا مثار حديث كنقاش لدائرة القراء،ممكف مف 

 .المطمعيف عميو

 أكثر مما يكحي بو غيرىا مف كاالطمئنافتكحي اإلعبلنات المنشكرة بالمجمة بالثقة  -

 .الكسائل الطباعية األخرػ 

 ال تزدحـ بحيث-الغالبفي – يستأثر اإلعبلف المنشكر بالمجمة بصفحة لكحده  -

 كبذلؾ تككف فرصة التأثر كالجذب اإلعبلني لجميكر اإلعبلنات،الصفحة بالعديد مف 

 .أكبرالمستقبميف 

 مما يجعل اإلعبلف قريبا مستكػ،رفع أر دخبل كاالكثقراء المجبلت مف المشتركيف  -

 كىي الفئة الحقيقية كالمرتقبة .كاجتماعيا كالمتميزة ثقافيا كفكريا ماديا،مف الفئة القادرة 

 .لبلقتناء مف بيف عمـك جميكر المستقبميف الذيف يتكجو إلييـ اإلعبلف
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 كذلؾ لقرب مكادىا اإلعبلمية كالثقافية المحبلت،ارتفاع نسبة السيدات بيف قراء  -

كالفكرية كاالجتماعية إلييف مف المكاضيع السياسية التي تحفل بيا أكثر الصحف 

 كيعجل بتسريع الدكرة جية، كىذا ما ينعكس أيجابا عمى قيمة اإلعبلف مف اليكمية،

 .أخرػ االقتصادية لممعمنيف مف جية 

 :المجالت في شيارعيوب اإل

 . في الصحفتومقارنة بتكمفشيار في المجبلتارتفاع كمفة اإل -

 .كثرة اإلعبلف بالمجبلت تؤدؼ لعدـ انتباه القارغ لبعض منيا -

 .المجمةيتكقف ظيكر اإلعبلف عمى كقت ظيكر  -

 .قد يفشل اإلعبلف في تحقيق األىداؼ نتيجة سكء تكزيع المجبلت -

 .المجمةارتفاع ثمف المجمة مقارنة بالصحف اليكمية قد يمنع القارغ مف شراء  -

 .عدـ القدرة عمى التحديث الفكرؼ  -

 .صعكبة االستجابة السريعة لؤلحداث -

 . إلغفاؿ القارغ لمحمبلت اإلعبلنية كبشكل خاص لمسمع الجديدةأكبرإمكانية -

 :اإلعالم االقتصادي لوسائل الدور

ف ما تقدمو كسائل اإلعبلـ مف تسييبلت تعد مككنا ميما في البنية األساسية الدكلية البلزمة إ

لعمل الشركات العالمية ، فالتعامل مع األسكاؽ الكطنية باعتبارىا سكقا كاحدة يتطمب شبكة 

كالتخفيف مف القيكد المفركضة عمى األنشطة ،  ككسائل اإلعبلـ االتصاالتعالمية مف 
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 عميو نمك كسائل انطكػ اإلعبلمية التي تخدـ ىذه السكؽ العالمية ، كىك الدكر ذاتو الذؼ 

اإلعبلـ التجارية بالنسبة لظيكر الشركات التجارية كنمكىا في االقتصاديات المحمية ، 

فالفرص اإلعبلنية المتاحة في كسائل اإلعبلـ العالمية عبر األسكاؽ المختمفة تعد عامبل 

كيؤكد ذلؾ أف . ميما في تكسيع الشركات العالمية كدخكؿ المزيد مف األسكاؽ الجديدة 

الشركات العالمية ىي المصدر األساسي لمعائدات اإلعبلنية في كسائل اإلعبلـ العالمية 

كلذلؾ تمثل كسائل اإلعبلـ العالمية الجياز العصبي لمنظاـ السياسي كاالقتصادؼ العالمي 

 25الجديد 

 كخاصة في ظل اقتصاد كمتنامية،ف صناعة اإلعبلمتمثل بذاتيا قيمة اقتصادية ىائمة إ

 حيث بمغت استثمارات صناعة العالمي، السمة األساسية لبلقتصاد يعدالمعمكمات الذؼ 

 تريميكنات دكالر سنكيا 3 كفي نياية القرف بمغت ،1995المعمكمات تريميكني دكالر عاـ 

. 1980 مميار دكالر عاـ 350 بعد أف كانت ىذه االستثمارات ال تتجاكز 2000بنياية عاـ 

فقد اخذ المستثمريف كالممكليف كالمديريف السمطة في كسائل االعبلـ ، فمعظـ مالكي 

الصحافة لمجيل السابق كاف غالبيتيـ صحفييف اك شغكفيف باإلعبلـ ، فيـ يسيركف جرائدىـ 

 المعمكمة ضحتكخطيـ التحريرؼ بناءًال عمى االحتياجات الحالية ، كمع أزمة الصحافة فقد ا

: بضاعة كبقية البضائع ، كتقـك المؤسسة االعبلمية بمعالجة المعمكمات حسب مردكديتيا 

فالمعمكمة التي ال تكمف كثيرا ىي المعمكمة التي يجب ذكرىا ، ىذا المنطق االقتصادؼ 

ما كالمالي اكيد يحدث تأثيرا عمى محتكػ الصحف ككذا عمى عمل الصحفييف ، كىك 
                                                           

14، ص 2003، 205، الرسالة 24 حوليات اآلداب والعلوم االجتماعية، مجلس النشر العلمي ، جامعة الكويت ، الحولية 
25
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لست رئيس تحرير جريدة ، انما انا صاحب " حد مالكي الصحف في امريكا يقكؿ جعبل

 كالصحافة المكتكبة عمى كجو الخصكص عامة،مبلؾ كسائل االعبلـ  ؼ.26"جريدة محتكػ 

 كىـ عادة عبارة عف صناعييف يستثمركف السياسة،ىـ عبارة عف كافديف جدد في عالـ 

  .27رؤكس امكاليـ في الصحافة كالتي يسيركنيا بداية كمؤسسات اقتصادية

 فعمى المستكػ االعبلـ،ال يمكف التفريق اليـك بيف المضمكف االخبارؼ كاالشيار عبر كسائل 

 كىك االعبلمية،العالمي قامت المجمكعات االقتصادية الكبرػ بالسطك عمى عديد المساحات 

 28مايفسر الكفرة المالية لبعض المؤسسات االعبلمية

أدركت معظـ المؤسسات االنتاجية دكر االشيار في :االنتاجيةوميزانية االشيارالمؤسسات 

التعريف كالتسكيق لمنتجاتيا، لذا عمدت الى رصد ميزانية خاصة باإلشيار ضمف ميزانية 

 .تسييرىا

 :الميزانيات طبيعة مصاريف االشيار كعرض 1

 كليست لممؤسسةاالنتاجيةكالخدماتية،أ مصاريف االشيار جزء مف ميزانية التسيير بالنسبة 

 ففي اغمب دكؿ العالـ يركف اف المبالغ المخصصة المحاسبي، بالمعنى استثمارية،مبالغ 

                                                           
26

JEAN JAQUES CROS,MEDIAS : la grande illusion,jean-claudegawsewtch éditeur, paris, 2013, P 37. 
27

CATHERINE BERTHO LAVENIR, La Démocratie et Les Médias au 20eme siècle, Armand colin édition, paris 
2000, P39.  
28

Marie benilde,ON ACHETE BIEN LES CERVEAUX , ( la publicité et les médias ) , raison d’agir édition , paris , 
2007, P77. 
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 في حيف اف عديد المسيريف يقكمكف برصد مبالغ مالية ضرائب،لبلتصاؿ ىي عبارة عف 

 .لممؤسسةسنكية ضمف ميزانية التسيير 

فالمبالغ المخصصة لئلشيار بالمؤسسات االنتاجية :  غيرثابتة االشيار ىي تكاليفب نفقات

 .ىي مبالغ متغيرة حسب حالة منتكجيا في السكؽ ككذا المنافسيف

 :االشيارتحديد ميزانية 

 لكف عمميا ىي غير طريقة، منيجية التحميل الحدؼ نظريا ىي احسف :الحدؼأ التحميل 

 كالذؼ مفاده انو يمكف زيادة الميزانية نظريا، فمبدأ التحميل الحدؼ بسيط بدقة،ممكف تطبيقيا 

اكرك تكفر مردكد  (1) حيث تصبح زيادة كاحد حدية،االشيارية حتى تصل الى مصاريف 

 كىذا عندما نككف عمى عمـ بمركنة عممية البيع مقارنة مع االشيار اكرك،( 1)اكثر مف 

 .29بعيدا عف المتغيرات االخرػ 

 :االعماؿب ميزانية االشيار تحدد بناءًال عمى نسبة مئكية مف رقـ 

 طرؽ، مع العمـ اف المعمنيف يستعممكف دائما تركيبة مف عدة عادة،كىي الطريقة المستعممة 

 اك رقـ االعماؿ (السابقة العممية مبيعات)كالنسبة المئكية مأخكذة مف رقـ االعماؿ السابق 

 .30المتكقع كىي االكثر استعماال

                                                           
29

John S PEMBERTON « si je pouvais avoir vingt-cinq mille dollars, je dépenserais vingt-quatre mille dollars en 
publicité et j’utiliserais le reste pour fabriquer du Coca-Cola. 
Et alors, nous serions tous riche. »  
30

JAQUES LENDREVIE et ARNAUD DE BAYNAST, PUBLICITOR, 7eme édition, dunod, paris 2008, PP 132. 133. 



58 
 

ىناؾ العديد مف الطرؽ المعتمدة مف قبل المؤسسات المعمنة لتحديد ميزانية االشيار، كفي 

 .االعتبار مف طريقة كيأخذ عدة معايير بعيف أكثرالكاقع العممي فانو يتـ االعتماد عمى 

 :يأتيكسنقـك بعرض الطرؽ الشائعة االستعماؿ في تحديد ميزانية االشيار كما 

 كثيرا ما يتـ استعماؿ ىذا :المرتقب طريقة االعتماد عمى نسبة مئكية مف رقـ االعماؿ 1

المدخل حيث انو يرتبط بما يمكف اف يحققو االشيار حاليا كتخصص النسبة مف ايرادات 

 .االشياريةالمبيعات المتكقعة لؤلغراض 

 تخصيصو؟اف المشكل الذؼ يكجو المسؤكؿ عف كضع ميزانية االشيار ىك ما حجـ ما يجب 

كتعتبر االىمية التي تكلييا المؤسسة لجيكد االشيار ىي العامل الحاسـ في تحديد النسبة 

 فكمما اعتمد المنتج عمى الصكرة الذىنية كبناء اليكية كمما زادت المرتقب،مف رقـ االعماؿ 

. 31الحاجة الى االشيار كبالتالي ارتفعت النسبة مف رقـ االعماؿ المتكقع

 حيث يخصص مبمغ محدد لئلنفاؽ مقابل كل كحدة مف المبيعات :مباعة مبمغ لكل كحدة 2

 بالرغـ مف بساطة ىاتو الطريقة كامكانية تكييفيا مع ظركؼ السكؽ اال انيا المتكقعة،

 .فقطميكانيكية تتجاىل اىداؼ االشيار كتربط الميزانية بالمبيعات 

 يتـ تحديد ميزانية االشيار عف طريق اعادة تقييـ الميزانية :السابق اعادة تقييـ ميزانية العاـ 3

: 32المستخدمة في العاـ السابق كذلؾ باألخذ بعيف االعتبار عدة عكامل نذكر منيا

                                                           
31

 .178، ص 2004 ، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة ، فن االعالن عبد الحكيم احمد الخزافي ، 
32

Chirouze. Yves, Le marketing, tome 2, chotarde et associés éditeurs, 4éme édition, Paris, 1999, p 120 
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...  تغير الطمب المنافسة، ظركؼ بالمبيعات، التكقع النقكد،تدىكر قيمة 

 تتطمب ىذه الطريقة قياـ رجل التسكيق أك مدير االشيار بتحديد ميزانية :االىداؼ حسب 4

 كتحديد المياـ التي ينبغي أداؤىا لتحقيق تمؾ االشيار،االشيار مف خبلؿ تحديد اىداؼ 

 كل ىاتو التكاليف تشكل ميزانية المياـ،االىداؼ ثـ تقدير التكاليف المترتبة عف انجاز ىاتو 

 .االشيار

 تقـك بعض الشركات بتحديد ميزانية االشيار بناء عمى ما يفعمو :المنافسكف  ما يفعمو 5

 كتستند ىذه الطريقة الى اعتقاد انو إذا ما معيـ،المنافسكف حتى تككف عمى مستكػ متكافئ 

أنفق مسؤكؿ االشيار المبمغ الذؼ ينفقو المنافسكف عمى االشيار فإف المؤسسة سكؼ تحافع 

 . 33عمى حصتيا السكقية

  :34كيتـ غالبا تحديد ما ينفق عمى االشيار مف خبلؿ تطبيق العبلقة االتية 

 رقـ اعماؿ × (النشاطرقـ اعماؿ /إنفاؽ النشاط عمى االشيار)= إنفاؽ المعمف عمى االشيار 

 .المعمف

 

 

 
                                                           

33
 .413ص،1998 ،،دارالبازوريالعلمية،عمان1،طالترويجواإلعالنبشيرعباسالعالق،عليدمحمربابعة،

34
Chirouze .Yves, Le marketing, op cit, p 121 
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 :االعالم لوسائل  بالنسبةالفواعل االقتصادية

 فإرساؿ الرسائل عمميا،كسائل االعبلـ اليـك ىي بيف مجمكعة مف العكامل المؤثرة في 

 كالصناعات الثقافية كالنقل كاالرساؿ ككذا االستقباؿ مف طرؼ المتمقي المعمكمة،كصناعة 

 :كىي كالتكاجد بيف عدة متغيرات اليات،يفرض عمى كسائل االعبلـ امتبلؾ 

  شركات البثles sociétés de diffusion  

  اصحاب صناعة االلكتركنياتles industriels de l’électronique  

 ،فمف الميـ معرفتيا مف السكسيكثقافية، كقدرتيـ الشرائية كخصائصيـ الجماىير 

 . ككذا اعكاف االشياراالعبلـ،طرؼ مسؤكلي كسائل 

  الذيف يستعممكف كسائل (محمييف،كطنييف،دكلييف)المعمنيف كالككاالت االشيارية 

 .االشياريةاالعبلـ كدعامة لنشر رسائميـ 

 المنتجيف كصناع البرامج. 

  البرمجة اك المؤسسات الكسيطة بيف المنتجيف كمؤسسات البرامج،مكزعي. 

 البرمجةمؤسسات. 

 كالتي تتمثل في مختمف القكانيف الكاجب عمى المؤسسة االعبلمية احتراميا :الدكلة 

 .35كالعمل كفقيا

 

                                                           
35

MICHEL MATHIEN ,ECONOMIE GENERAL DES MEDIAS , ellipses , paris , 2003, P159. 
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 : المتطمبات المالية لإلذاعة والتمفزيون 

تختمف ميزانية القنكات التمفزيكنية مف دكلة ألخرػ، ففي فرنسا عمى سبيل المثاؿ، تبمغ 

ميزانية التمفزيكف العمكمي مميارؼ اكرك، بينما تبمغ ثبلث مميارات اكرك في بريطانيا، كترتفع 

 مميار اكرك في المانيا، ىذا التفاكت في الميزانية تجمت اثاره عمى مستكػ 4,5لتبمغ 

االستثمارات التي تقـك بيا كل قناة تمفزيكنية في مجاؿ االنتاج كالبرمجة، فبعضيا يممؾ مف 

الماؿ ما يؤىميا لممغامرة في مجاؿ االنتاج التمفزيكني كالبرمجة، كبعضيا يحجـ عف القياـ 

 .بذلؾ

اذف لكل خارطة برامج تمفزيكنية كمفتيا المالية، كالتي عمى اساسيا تتصرؼ القناة التمفزيكنية 

 .حسب طمكحيا، ككفق ما تمميو عمييا سياستيا

برامج الركح : تتككف شبكة البرامج في القنكات التمفزيكنية الجامعة مف جممة مف المكاد

كالحفبلت المكسيقية التي  (Talkshow )برامج الحديث االستعراضي. Plateauالتمفزيكني 

افبلـ خيالية ككثائقية ، )تنقل مف االستديك كااللعاب كالمسابقات التمفزيكنية  ك المكاد الدرامية 

الجرائد المصكرة ، كالمجبلت المصكرة ، ) ، كالبرامج االخبارية (...مسمسبلت ، ككميديا

 .كالنقل التمفزيكني لمختمف المباريات الرياضية كغيرىا 

كحتى نمتـز بقدر اكبر مف الحذر في الحديث عف كمفة شبكة البرامج التمفزيكنية، البد مف 

التنبيو الى طبيعة اقتصاد المكاد الدرامية التمفزيكنية الذؼ يممؾ قدرا كبيرا مف التعقيد 
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 26مدة المادة التمفزيكنية : كالمركنة، كالسبب في ذلؾ يعكد لجممة مف العكامل نذكر منيا

مكاف : ، ككمفة انتاجيا...تاريخية، ككميدية :  دقيقة، كطبيعتيا90 دقيقة، 52دقيقة، 

كمدتو، كاجكر الممثميف التي تتحدد بمقدار نجكميتيـ  (داخل االستديك اك خارجو)التصكير 

 .كعدد الحمقات

كيصبح االمر اكثر تعقيدا بالنسبة لسكؽ المكاد الدرامية التمفزيكنية االجنبية الجديدة، فقكاعد 

مف سيارات : تحديد سعر ىذه المكاد التي تكصف بانيا رمزية تختمف عف المكاد المادية 

كالبسة ال يتبدؿ سعرىا بجنسية المشترؼ كلغتو ، اذ اف سعر المادة الدرامية االجنبية يتكقف 

نمط بثيا ، ككقت بثيا ، كعدد جميكرىا الف القناة : عمى القناة التمفزيكنية التي تريد شراءىا 

  .36سكؽ المشاىديف كسكؽ المعمنيف: التمفزيكنية تقف في نقطة تقاطع سكقيف متداخميف 

لقد خاب ضف الذيف يعتقدكف اف تعدد القنكات التمفزيكنية، كتزايد عدد الشركات المنتجة 

 البصرية يسيـ في خفض اسعار المكاد الدرامية، بل بالعكس، لقد ارتفعت –لممادة السمعية 

 مميكف 13دفعت  NBCاسعارىا دكف اف تثني القنكات الثرية عف شرائيا، فالشبكة االمريكية 

-قاعة الطكارغ )( ER)دكالر لكل حمقة مف حمقات المسمسل التمفزيكني المعنكف 

Emergency Room( الذؼ تدكر احداثو في مستشفى في حيف كانت القناة ذاتيا تتردد في

 .37السابق، عف دفع مميكف دكالر فقط لمحمقة الكاحدة مف اؼ مسمسل تمفزيكني

                                                           
36

، 2007، واعداد الخارطة البرامجية في القنوات التلفزيونية العربية، سلسلة بحوث ودراسات اذاعية، تونس، فن البرمجة نصر الدين العياضي، 

 .28ص
37

 .29 نفس المرجع، ص
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لـ يعد األمر يحتاج الى إجراءات كثيرة كمعقدة، أك الى اما بالنسبة لشراء كقت البثف

المدينة "ميزانيات طائمة، كما في السابق، فالمدف اإلعبلمية العربية، كما ىك مثبل 

اك البحرينية ككذلؾ مدينة دبي لئلعبلـ، تكفر خدمة مميزة بتكاليف " اإلعبلمية األردنية

 :معقكلة كدكف إجراءات إدارية معقدة كطكيمة، حيث تضمف البث عمى كل مف األقمار

ArabSat Badr  كالقمرNile SAT 103 نقل بيانات عاؿ، كذلؾ مقابل مبمغ بمعدؿ 

 ألف دكالر شيريا، باإلضافة إلى تكاليف إيجار مكتب داخبللمدينة 30ال يتجاكز اؿ 

ليبق األمر األخر ىك تكفير مقر بالجزائر كػ . اإلعبلمية لغايات التحكـ ك المتابعة

أستكديك لتسجيل بعض الحصص كنشرات األخبار لتتحكؿ أؼ مؤسسة صحفية اك 

 مجمكعة صحفييف الى قناة فضائية تخاطب العالـ

 : القكانيف كالتشريعات4-1-1

 البصرؼ في االلفية –تعددت اشكاؿ التدخل لمسمطات العمكمية في مجاؿ القطاع السمعي 

الحالية ك تطكرت اشكالو، كتنكعت اساليبو بتطكر المجتمعات ساعيا اف يرسخ مبدأيف 

تثبيت بعض االسس التي ال يمكف اف ييدىا نظاـ السكؽ اك يجعميا فاقدة المفعكؿ : اساسيف 

، كضماف حرية كاستقبللية مختمف المتعامميف في القطاع ، كىذا يتجمى في بعض القكانيف 

التي تفرضيا بعض الدكؿ بخصكص الزامية بعض انكاع البرامج كالمغة المستعممة فييا  ، 

: كليذا الغرض انشات ىيئات مستقمة ، تختمف تشكيمتيا كصبلحياتيا مف دكلة الى اخرػ 
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مف المراقبة كالتحكـ ، الى الردع كالعقاب ، كسنت ترسانة مف القكانيف التي تختمف مف دكلة 

 :الى اخرػ ، كالتي تتعمق بالمكضكعات التالية 

االعبلف التمفزيكني، كالمكاد الدرامية كالتربكية ككقت بثيا كمدتيا، كالبرامج االخبارية كااللعاب 

 .كالمسابقات التمفزيكنية كالتي تعد مككنات اساسية لمبرمجة التمفزيكنية

يعتبر مبرمجك القنكات التمفزيكنية اف التشريعات القانكنية، التي تؤطر البث التمفزيكني 

، اذ تحرص مختمف  كتنظمو، عائقا اساسيا لنشاطيـ، اذ انيا تقيد حركاتيـ في إطار مرسـك

التشريعات الكطنية كحتى القارية بالنسبة لبلتحاد االكركبي عمى تقييد المكاد االعبلنية أكثر 

 :مف غيرىا كضبطيا عمى المستكيات االربعة التالية

 تتفق الكثير مف التشريعات االكربية عمى تحديد مدة االعبلف : تحديد حجـ االعبلف

التمفزيكني كحجمو في الساعة الكاحدة مف البث، كحصره في فترة زمنية معينة، لمحد 

 .بيذا القدر اك ذاؾ مف الضغط الذؼ يمارسو االعبلف عمى عممية البرمجة التمفزيكنية

 السبلح، : تعييف القطاعات كالمكاد التي ال يمكف اف تشكل مكضكع المقطة االعبلنية

 .االدكية، المشركبات الكحكلية، التبغ في بعض الدكؿ

  عدد المقطات : تشخيص اليات ادراج بث االعبلنات في البرامج التمفزيكنية المختمفة

االعبلنية التي يمكف اقحاميا في فيمـ اك حمقة مف مسمسل تمفزيكني ، كالمكاد 

مثل برامج االطفاؿ ، كالبرامج : التمفزيكنية التي يمنع فييا بث المقطات االعبلنية 



65 
 

الدينية ، كنشرات االخبار في بعض الدكؿ ، كذلؾ لتفادؼ تمركز االعبلف في فترة 

كالحفاظ عمى قدر " النفق االعبلني" زمنية معينة مف البث ، كلتجنب بركز ظاىرة 

معيف مف تماسؾ بث المادة التمفزيكنية ، كمنع بعض المكاد التمفزيكنية ، خاصة تمؾ 

التي تممؾ اىمية ثقافية كتربكية مف التعرض لمتبعثر كالتمزؽ نتيجة اقحاـ المقطات 

 .االعبلنية في ثناياىا 

  ،حماية القصر مف اؼ ضرر جسماني اك اخبلقي جراء بث بعض المكاد االعبلنية

 .كالحفاظ عمى القيـ الثقافية كالكطنية

اف محتكػ القيكد القانكنية عمى االعبلنات ، كمدػ شدتيا تختمف مف دكلة الى اخرػ ، ففي 

الكاليات المتحدة عمى سبيل المثاؿ، ال تحدد مدة االعبلف التمفزيكني في القنكات التمفزيكنية 

التجارية ، كتحظر التشريعات القانكنية عمى القنكات العمكمية في بعض الدكؿ بث الرسائل 

استراليا ، كبريطانيا ، كيمنع بثيا في المانيا بعد الثامنة ليبل ، كال يجكز : االعبلنية مثل 

 دقيقة في الساعة في كل 12لقنكات القطاع التمفزيكني الخاص بث االعبلنات لمدة تزيد عف 

 دقيقة 18مف فرنسا ، كالمانيا ، كاسبانيا ، كاستراليا ، كتصل مدة االعبلف في ايطاليا الى 

 .38في الساعة ، كتنخفض الى سبع دقائق في بريطانيا 

 :الصحفيةتكاليف المؤسسة  5-1

: تتكزع تكاليف الصحافة المكتكبة عمى اربعة اقساـ

                                                           
38

 .32 نصر الدين العياضي، المرجع السابك، ص 
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  الى 20 ما بيف"ناديف تكساف " كالتي تمثل حسب دراسة بالتحرير،التكاليف الخاصة 

 ٪ ، كالتي تتكزع عمى اجكر الصحفييف كاالشتراؾ في مختمف ككاالت االنباء 25

لمحصكؿ عمى االخبار الكطنية كالدكلية ، ككذا بعض المؤسسات االخرػ مثل احكاؿ 

الخ ، ككذا التعاقد مع بعض االقبلـ الصحفية اك االدبية لمحصكؿ منيا ....الطقس

 .39عمى مقاالت اسبكعية اك مراسبلت عف طريق التعاقد مع مراسميف خارج الكطف 

  الى 15 كالتي تتمثل في الطبع كالتحضير لما قبل الطبع كالتي تمثل :االنتاجتكاليف 

 ىذه التكاليف تراجعت في السنكات االخيرة بفضل التطكر التكاليف،٪ مف 20

 كانتشار المطابع في بعض الدكؿ مثل اسبانيا الطبع، كالتقميل مف قيمة التكنكلكجي،

 .كايطاليابريطانيا 

  8 كالتي تتمثل في بيع المساحات االعبلنية كالتي تمثل مابيف :التجاريةالنشاطات 

 فالعديد مف الصحف اليـك انشأت ككاالت لمقراء،٪ ككذا حمبلت البيع 10الى 

 ككذا تنظيـ المعمنيف، اك اقساـ تجارية لمقياـ بعممية التفاكض مع ليا،اشيارية تابعة 

 .االشياريةالحمبلت 

  كالتي تختمف كثيرا حسب طبيعة 25 الى 10 ما بيف كالتي تمثل :التكزيعتكاليف ٪ 

 فيناؾ المعتمدة، ككذا انماط التكزيع شيرية، يكمية كانت اـ اسبكعية اـ الجريدة،

 كىناؾ جرائد اخرػ تعتمد عمى فقط،جرائد تعتمد عمى التكزيع مف خبلؿ االكشاؾ 

                                                           
39

 Jean –Marie charon ,LA PRESSE QUOTIDIENNE , la découverte, Paris , 2005, P 53. 
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 مف تكاليف شبكة التكزيع ما يرفعالتكزيع مف خبلؿ البريد المنزلي اك االشتراؾ، كىك 

. 40لدييا

 :االنتاجكسائل 5-1-1

٪ 15 الى 10 ما نسبتو كالذؼ يمثل الصحفية،يعد الكرؽ مف بيف اىـ مصاريف المؤسسة 

مف تكاليف االنتاج ، كالتي ليا تأثير كبير عمى صناعة الصحافة لما تمثمو مف تكاليف ، 

ككذا لككف سعره غير متحكـ فيو ، فالصحف تبقى رىينة السكؽ الدكلية لمكرؽ كالتي تسيطر 

عمييا بعض المجمكعات الدكلية الكبرػ ، فمندية ككندية في اغمبيا ، حيث اف الطمب يفكؽ 

العرض في الكثير مف االحياف ما يجعل سعرىا يتضاعف في بعض السنكات ، ففي الفترة 

 فرنؾ 3200 مثبل سعر الطف الكاحد مف الكرؽ انتقل مف 1995 الى غاية 1992 ما بيف

. 41 فرنؾ 4200الى 

 كيتكقف عمى جدا،كعميو فيامش الربح لدػ المؤسسات الصحفية في الحاالت العادية بسيط 

 كالقدرة عمى استقطاب المباعة، كعدد النسخ الكرؽ،التبايف في عدد الصفحات كنكعية 

 .االشيار
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 :اليوميةايرادات الصحيفة 

 كالتي ىي االشيارية،ايرادات صحيفة يكمية تشمل كل مف بيع النسخ لمقراء ككذا المداخيل 

 كالتي تمثل في الكثير مف الحاالت اىـ دخل بالنسبة لممؤسسات ألخر،متغيرة مف عنكاف 

 يمثل االشيار فييا  le figaro ففي فرنسا مثبل جريدة الحالي،الصحفية خاصة في الكقت 

 .42٪ مف مداخيل المؤسسة80 ما نسبتو

 (البيعممقراء)أ المبيعات 

ىناؾ العديد مف االنماط في البيع لمقراء التي تدخل ضمف مداخيل الصحيفة ، ففي غالب 

االحياف تعمد المؤسسات الصحفية لمتكزيع عبر االكشاؾ ، كالتي تمثل غالبية انكاع البيع ، 

لكف ىناؾ مؤسسات صحفية اخرػ تعتمد عمى االشتراكات مف خبلؿ التعاقد مع شبكات 

تكزيع ضخمة كالتي تكصل االعداد الصحفية الى قرائيا المشتركيف ، كىذا النمط مف التكزيع 

منتشر بكثرة في امريكا كالدكؿ االكربية التي ارست تقاليد في مجاؿ تكزيع الصحافة المكتكبة 

، اما في باقي دكؿ العالـ مثل الجزائر فاف عممية التكزيع لمصحف فييا تقتصر عمى بعض 

. الييئات كاإلدارة الحككمية 

 :ب مداخيل المؤسسة الصحفية مف االشيار
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 في عدة صيغ بداية مف تأتي كالتي االشيار،مداخيل االشيار تتضمف العديد مف اشكاؿ 

العادة  ىاتو الصفحات في كاممة، كالذؼ يككف في صفحة الكبرػ،اشيار العبلمات التجارية 

 االعبلنات االشيارية الصغيرة تأتي كفي المرتبة الثانية محمي، لجميكر عاـ كطني اك مكجية

les petites annonces كانت تستحكذ عمييا سابقا الصحافة المكتكبة قبل مجيء كالتي 

 كيتـ شراء المساحة محمي،االنترنيت كالتي مف الممكف اف تكجو الى جميكر عاـ اك جميكر 

اك عف  (....سدس،عشر،)المخصصة ليذا النكع مف االشيار اما عف طريق المساحة 

 بأصحابيا الى ما يؤدؼ كىذا االشيارية،طريق عدد الحركؼ المتضمنة في ىاتو الرسائل 

 .اقلمحاكلة االختصار قدر االمكاف في رسائميـ كي تككف تكمفتيا 

 فيناؾ الصحفية، المؤسسة منيا طبيعةكتختمف اسعار ىاتو اإلشيارات العتبارات عدة 

شيارات إ لنشر باىضوالمؤسسات الصحفية ذات السحب الكبير كالتي تطمب مبالغ مالية 

 كىناؾ صحف اخرػ غير مكمفة لكنيا ذات عالية، ألنيا ذات مقركئية صفحاتيا،عمى 

بالنسبة لممؤسسة الصحفية، فكمما زاد سحب الصحيفة عدد السحب ككذا.43مقركئية محدكدة

 .كمما ارتفعت المبالغ المالية المطمكبة لمسحب عمى صفحاتيا

كفيما يخص االعبلنات الصغيرة فاف المشكمة المطركحة بالنسبة لمصحافة المكتكبة ىك 

 كالتي يمكف عبر الصغيرة،منافسة شبكة االنترنيت ليا في استقطاب ىاتو االعبلنات 

 عدد ممكف مف المتصفحيف لمشبكة مقارنة مع الصحافة أكبراالنترنيت اف يطمع عمييا 
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 التكضيح فيما يخص تصفح االشيار عبر النت مف اف االشيار يحب اضافة)44المكتكبة

 (بعدد المرات التي دخل فييا المتصفح

  les marches de l’amont:المنبعاسكاؽ 

المؤسسات االعبلمية خاضعة ىي االخرػ لما يسمى مكزعي االعبلـ ، اؼ اف كسائل 

 les privoiyeursاالعبلـ تعتبر في بعض الحاالت اداة الربط بيف مكزعي المعمكمات 

des informations  (  الخ ....ككاالت اعبلمية ، ككاالت فيممية)  كبيف المستيمؾ

النيائي كىك القارغ اك المستمع اك المشاىد ، فيي بحاجة الى المادة االكلية البلمادية ، 

كالمتمثمة في االخبار مف اجل صناعة مادتيا االعبلمية اك منتكجاتيا ، كمكزعي االعبلـ ىـ 

تقـك ببيع منتكجاتيا عمى شكل  (الخ......صحفية ، فيممية، صكر ، )عبارة عف ككاالت 

 . 45رسائل متنكعة لعديد المؤسسات االعبلمية

 ضجة  TF1 الرئيس المدير العاـ لقناة  PATRICK DE LAY احدث 2004في سنة 

 ىي مساعدة مؤسسة كككا ككال لبيع TF1في االساس ميمة  « كبيرة بتصريحو الشيير

كمف اجل اف تككف الرسالة االشيارية ناجحة يجب اف تككف اذىاف ........ منتكجاتيا ، 

 كىذا يعني اف نرفو عنيا كنجعميا كذلؾ، كبرامجنا مكجكدة لجعميا حاضرة،المشاىديف 

                                                           
44

 IBID, P63. 
 
45

Michel Mathien  ,Op.cit, P53. 
 



71 
 

 » 46 ؿ كككاككال ىك الكقت كاذىاف الناس المفتكحةرسالتيف،ما نبيعوتسترخي لتحضيرىا بيف 

 يعكس الصكرة التي الت الييا المؤسسات االعبلمية TF1ىذا التصريح مف طرؼ مدير قناة 

تجاه كبار المعمنيف ، فقد اصبحت العديد مف المؤسسات االعبلمية بمثابة حامل لمرسائل 

االشيارية في خدمة كبرػ المؤسسات االنتاجية كاصبح جل اىتماميا ينصب عمى ارضاء 

 .ىؤالء المعمنيف 

 :االقتصاديةوسائل االعالم والقوى 

 كلكف السياسية،يظير الدكر السياسي لكسائل االعبلـ بكضكح في عبلقتيا مع مصادرىا 

 كالذؼ يتعمق بعبلقة كسائل االعبلـ بالقكػ اليو،ىناؾ جانب اخر اقل كضكحا يجب النظر 

يشير ذلؾ الى اف حقيقة عمل كسائل االعبلـ يؤثر " الدكر السياسي"  فعبارة االقتصادية،

 العبلقات داخل الشركة الخاصة كمجمكعاتيا كالذؼ المجتمع،عمى تطكر عبلقات القكػ في 

 .رئيسيايمعب دكرا 

 كلكف خبلفا لمعكامل السياسية ميمة،فمكانة الفكاعل االقتصادية في تسيير الشركة ىي دائما 

 ففي النظاـ السياسي كالذؼ يفترض اف يككف الصدارة،فالعكامل االقتصادية غالبا ما ال تحتل 

ال  كالمؤسسات الخاصة الشعب،فيو الشعب ىك الذؼ يحكـ كالنخبة السياسية ىي مف تمثل 

 لكف االكثر مف ذلؾ تؤثر عمى تطكر االعبلمية، اؼ دكر رسمي في تسيير المؤسسات تمعب
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 فيي تقـك بفرض قكتيا رسمية،عبلقات القكة بيف الفاعميف االجتماعييف كلكف بصفة غير 

. 47 لرفع عائداتيا مف االستثماراتما،بطريقة خفية نكعا 

في دراسة العبلقة بيف كسائل االعبلـ كالقكػ االقتصادية فالمبلحظة االكلى التي تطرح تتعمق 

 فاغمب كسائل االعبلـ ىي ممؾ لشركات كبيرة االطراؼ،بالعبلقة القانكنية التي تجمع ىاتو 

. 48 كالتي تسعى مف خبلؿ امتبلكيا لكسائل االعبلـ الى انشاء فكاعل مؤثرة خاصة،

 :االعالميةالمواصفات االقتصادية لممنتجات 

 فيما دائما مترابطيف كاالشيار، المحتكػ االعبلمي :ىماتقـك كسائل االعبلـ بتقديـ منتكجيف 

 .مختمفةلكف ليما خصائص 

 المحتكػ االعبلمي  6-2-1

تبيع كسائل االعبلـ لمجميكر اك المستيمكيف محتكػ اعبلمي مكجو لؤلخبار اك الترفيو ، ىذا 

، كعميو  (الجميكر  ) لممعمنيف ما يباعاالمر يجذب عددا مف الجميكر كالذؼ بدكره عادة 

بصفة عامة فاف كسائل االعبلـ ليا مصدريف لمدخل ، المصدر االكؿ ىك مادتيا االعبلمية 

كالمصدر الثاني ىك الجميكر الذؼ يمتف حكؿ ىاتو الكسيمة االعبلمية ، مع  (المحتكػ  )

كجكد العديد مف السيناريكىات بالنسبة لمختمف المؤسسات االعبلمية ، فمثبل التمفزيكنات 

التجارية التقميدية اغمب ايراداتيا تأتي مف بيع جميكرىا لممعمنيف، ككسائل اعبلمية اخرػ مثل 
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 االنتاج السنيمائي فاف معظـ مداخيميا تأتي مف بيع مادتيا االعبلمية لمجميكر ، استديكىات

كىناؾ كسائل اخرػ مثل المكحات االشيارية اك المنشكرات فإنيا تعتمد فقط عمى بيع 

. المساحات االعبلنية دكف الجميكر 

 قاـ ناشرك الصحف في 19كتأتي في الصدارة الصحف كالدكريات ، ففي منتصف القرف 

عدة دكؿ باالعتماد عمى المداخيل االشيارية التي تأتي مف مصنعي المكاد االكثر استيبلكا 

مف بينيا ارتفاع  (المداخيل االشيارية )في السكؽ ، كالتي ساعدت عدة عكامل عمى زيادتيا 

السحب بالنسبة لمصحف ككذا تحسف كسائل النقل لمكصكؿ الى اكبر قدر مف الجميكر ، 

باإلضافة الى انخفاض نسبة االمية كالذؼ نتج عنو زيادة في عدد القراء ، باإلضافة الى 

تطكر التكنكلكجيات الحديثة لمطبع ، كزيادة عرض الكرؽ الخاص بالصحف في السكؽ 

 .49كتحسنو مما ساىـ في رفع السحب كخفض اسعار االشتراكات

 :أساسيتيفكبما اف المنتج االعبلمي ىك منتج استيبلكي فاف لو خاصيتيف اقتصاديتيف 

 كبالتالي فتكمفة الجميكر، ىذا يعني ببساطة انو مكجو لعامة العاـ، ىك منتكج لمصالح :اكال

الخبر في الصحيفة بالنسبة لعشرات االالؼ مف القراء ليست ىي تكمفتيا بالنسبة لمقارغ 

 فاف التكمفة كاحد، دكالر في حالة كجكد قارغ 500 فاذا كانت تكمفة المكضكع الكاحد الكاحد،

 .قارغ  10000 كاف ىناؾ إذا دكالر 0,05ستقل الى 
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 فمثبل مقاليف اك (hétérogène) الخاصية الثانية لممنتج االعبلمي ىي انو متنكع :ثانيا

 مف جية الف الكسيمة االعبلمية تحكز الممكية الفكرية لممحتكػ متطابقيف،حصتيف ليسا ابدا 

 كمف جية اخرػ كألسباب تجارية يجب عمييا اف تجعمو مختمفا لتقديـ منافسة انتجتو،الذؼ 

 الجميكر،ناجحة مع منافسييا مف المؤسسات االعبلمية االخرػ الستقطاب اكبر قدر مف 

 ىذا االختبلؼ في المحتكيات ىك مكمف جدا بالنسبة لممؤسسة التكمفة،كبالتالي خفض 

. 50االعبلمية 

الصحف االكثر سحبا النسخة الكاحدة فييا اقل تكمفة االمر الذؼ يمكنيا مف طرد الصحف 

الصغيرة المنافسة مف السكؽ ، كعمى الرغـ مف ذلؾ ففي العديد مف الدكؿ تتكاجد الكثير مف 

المؤسسات الصحفية التي تنشط عمى المستكػ الكطني اك االقميمي اك المحمي ، ىاتو الكفرة 

في العناكيف الصحفية ال تعني بالضركرة اف السكؽ غير متكازف كالذؼ يسيل االحتكار ، 

كانما يمكف القكؿ اف الجرائد المنافسة استطاعت ايجاد الكسائل إلغراء معمنيف اخريف اك 

اغراء فئات اخرػ مف الجميكر ، فاألذكاؽ كميا ال يمكف ارضاءىا مف خبلؿ كسيمة اعبلمية 

كاحدة الف الجميكر مختمف كمتنكع ، فاختبلؼ اذكاؽ كطمبات الجميكر ال يمكف باؼ حاؿ 

مف االحكاؿ اف تمبييا كسيمة اعبلمية كاحدة ميما كاف حجـ ىيمنتيا عمى السكؽ ، كبالتالي 

يبقى المجاؿ مفتكحا لممنافسة لبعض المؤسسات االعبلمية االخرػ الستقطاب فئات محددة 

. مف الجميكر كالذيف لـ يجدك ما يبحثكف عنو في كسائل اعبلمية اخرػ 
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الصحف ىي االخرػ متخصصة حسب انتمائيا الدكؿ،نجد اف        في العديد مف 

العديد مف العناكيف ممكلة مف طرؼ االحزاب السياسية دكف اف تككف ليا ىناؾ  ؼالسياسي،

 كقد يككف بعض القراء حذريف مف مضمكف الصحف التي اقتصادية،اية كظائف اك طبيعة 

 اراءىـ الخاصة بفضل الجريدة تدعـ يمكف اف العكس، اك معارض،تعد الناطق باسـ حزب 

 كادراكا ألىمية االرباح االقتصادية تنجذب الييئات الصحفية بصفة .تكجياتياالتي يعرؼ 

طبيعية نحك المجمكعات االستيبلكية الكبرػ التي تتقاسـ نفس االذكاؽ ايف نجد التشابو في 

 فالصحف كسائل االعبلـ السمعية البصرية الثقافية، كالعكامل المغة،كالعرؽ، كاثنيةالقراء،

 فالجرائد مثبل ليا االذكاؽ،يمكنيا الى حد ما االستجابة في نفس الدعامة الى العديد مف 

 كالتي تتكجو الى فئات مختمفة مف الرياضة،العديد مف االركاف مثل االخبار السياسية اك 

 . 51 فيي تقترح مثبل برامج مختمفة لؤلطفاؿ كالمراىقيف في فترات معينة مف اليـكالجميكر،

 مع مقارنتيا،نكعية محتكيات كسائل االعبلـ ىي متعددة االبعاد كمف الصعب قياسيا اك 

ذلؾ فعكامل انتاج المضاميف التي مف شانيا احداث نجاح مالي قميمة ، كبإمكانيا بصفة 

عامة تحقيق ارباح اقتصادية ، لذا نجد مثبل اف مشاىير السينما االكثر شعبية ىـ االعمى 

. اجكرا 

كعميو يمكف اف نقكؿ اف االرباح المتأتية مف العكامل القميمة لئلنتاج تسمح بخمق ترابط بيف 

 كبالتالي اتخاذ االحتياطات البلزمة ، كيمكف اذف قياس نكعية كالنكعية،تكمفة االنتاج 
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المضاميف االعبلمية انطبلقا مف تكمفتيا االنتاجية ، كعميو يمكف القكؿ انو كمما كانت تكمفة 

االنتاج اعمى كمما كاف الجميكر اكبر ، فالصناعة السينمائية االمريكية مثبل يرجع نجاحيا 

 . 52العالمي لمميزانيات الضخمة التي تقـك ىكليكد بصرفيا عمى كل فيمـ سينمائي

ال يقل اىمية عف المحتكػ ،  (بمعنى بيع الجميكر  )لفيـ اقتصاد كسائل االعبلـ فاإلشيار 

فطمب المعمنيف يعتمد عمى قدرتيـ عمى خمق مبيعات اضافية لمبضائع كالخدمات لممستيمكيف 

، كقسـ كبير مف االشيار مثل االعبلنات الصغيرة في الجرائد تقدـ عديد المعمكمات المفصمة 

التي تساعد عمى البحث عف المشتريف كالبائعيف ، كالبحث عف فرص كتعامبلت مفيدة ، 

كنكع اخر مف االشيار يستيدؼ رغبات شخصية ، فيناؾ عكامل عديدة سيككلكجية 

كاقتصادية يجب مراعاتيا في تصميـ الحمبلت االشيارية كي تككف اكثر فاعمية ، فالمعمنيف 

يبحثكف لمكصكؿ الى ىدؼ كالمتمثل في الجميكر االكثر عرضة لمتأثر برسائميـ االعبلنية ، 

ككسائل االعبلـ مثل التمفزيكف فعاؿ جدا في الكصكؿ الى الجماىير العريضة غير المتمايزة 

نسبيا ، فيي عبارة عف دعائـ فعالة لممعمنيف الذيف يرغبكف في بيع منتكجاتيـ ذات 

االستيبلؾ الكاسع ، مثل الصابكف اك المشركبات اك المكاد الغذائية اك بعض المنتكجات 

الضركرية في اؼ منزؿ ، لكف في الكقت ذاتو فالتمفزيكف ليس بدعامة اشيارية مناسبة 

لممعمنيف الذيف يرغبكف في شراء بعض المكاد المكجكدة في مناطق محددة ، اك عند فئات 

محددة ، فمف االفضل في مثل ىاتو الحاالت اف يككف االشيار ضمف دكريات متخصصة 

                                                           
52

IBID, P 220. 



77 
 

اك جرائد محمية ، اك تكزيع منشكرات متى كاف ذلؾ ممكف ، اك عف طريق التسكيق المباشر 

. الف ىذا غير مكمف كيتكجو مباشرة الى العينة المستيدفة 

 كذلؾ تفادؼ تبذير ميزانياتيـ ، فيـ محددة،بلال يرغب المعمنكف فقط لمكصكؿ الى جماىير 

يرغبكف اذف في النشر عبر الكسيمة االعبلمية التي تممؾ اكبر قدر مف الجميكر لمكصكؿ 

الى اكسع نطاؽ ممكف لرسائميـ االشيارية ، كعدـ القياـ بعدة حمبلت عبر عديد المؤسسات 

. االعبلمية

 فمثبل بصرؼ،التشريعات ىي االخرػ تؤثر عمى اقتصاد االشيار خاصة في مجاؿ السمعي 

في الكاليات المتحدة االمريكية قامت الحككمة بتنظيـ االشيار المبث ضمف الحصص 

 كقامت بالحد مف اإلشيارات المتعمقة باألدكية المحددة بكصفة طبية ، باألطفاؿ،الخاصة 

كمنعت اإلشيارات المتعمقة بالتبغ ، اما في المانيا فالتمفزيكنات الخاصة ليس ليا الحق في 

. 53٪ مف كقت البث لئلشيار20تخصيص اكثر مف 

خاصية : يساىمعامبلف اساسياف في النجاح االقتصادؼ كبقاء الكسائل االعبلمية الكبرػ 

الطابع العمكمي اك الصالح العاـ لمنتجاتيا ، كالفعالية المتزايدة لئلشيار المكجو لفئات كبرػ 

مف الجميكر ، لكف طمب جميكر معيف يفضل تكافر محتكيات متخصصة اك مختمفة ، في 

حيف بعض المعمنيف يسعكف لمكصكؿ الى فئات مستيدفة متخصصة كالذؼ يحدث امرا 

عكسيا ، فاالقتصاديات المتطكرة كالنامية يككف يككف ىناؾ جيد مضني لكسائل االعبلـ ، 
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فالمتنافسكف يتدافعكف حكؿ كل قطب لممعمنيف  اك المستيمكيف ، كيرتبط ىذا الجيد مف حيث 

اىمية الطمب المتخصص لممعمنيف كلمجميكر ، اما االقتصاديات السائرة في طريق النمك فميا 

تكجو اقل حدة ، كمف ثمة اقل تنافسية بكل قطب مف القراء كالمعمنيف بحثا عف خاصيات 

. دقيقة

اف الطمب لصادر عف جماعات ىامة ككثيفة مف المستيمكيف المفضميف لمحتكػ نكع معيف 

متزاكجة مع طمب المعمنيف الساعيف الى جذب االىتماـ ليذا النكع مف  ( شعبي مضمكف )

. المحتكػ كالباحث عف انتاج قنكات اعبلمية ذات مضمكف مماثل 

يقسـ ىؤالء المتنافسكف المتعددكف الجميكر الكاسع حسب محتكيات كسائل االعبلـ 

 مف ىاتو المحظة يصبح اكثر مردكدية مف جميكر اكثر محدكدية ألنوالمتخصصة ، ذلؾ 

مف جزء ضعيف مف الجميكر العاـ ،  كيككف مف دكف شؾ في االقتصاديات السائرة في 

طريق النمك اف تسير االمكر بيذا الشكل الف ىذا االمر يساعد عمى نمك اسكاؽ االستيبلؾ 

الجماىيرية سكاء مف حيث مجاؿ العرض اك مجاؿ الطمب ، الى اف كسائل االعبلـ التجارية 

تكفر محتكػ شعبي قميل التمايز يتعرض بدكف شؾ لنقد المثقفيف كغياب البرمجة التي مف 

. شانيا تمبية االذكاؽ الثقافية كالنخبكية لؤلقميات 

عرض المحتكيات االعبلمية في شكل الصالح العاـ ىك غير ممكف في نظاـ فإف نظريا 

المنافسة تميل حتما الى تقريب السعر مف التكمفة الحدية ، كالتكمفة الف السكؽ التنافسي ، 

الحدية لمقارغ اك المحرر اك المشاىد ىي منعدمة عندما يككف السعر صفر ، كمف ذلؾ ففي 
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ىاتو الحالة الصالح العاـ ليس بمنتكج اطبلقا اك انو خاضع لبلحتكار اك لكارتل يفرض 

اسعار مرتفعة ، كفي الحقيقة السكؽ يعرض الكثير مف الحمكؿ ليذا المشكل ، فكسائل 

االعبلـ السمعية البصرية المنافسة مثل الراديك التقميدؼ اك القنكات التمفزيكنية كصمت الى 

 قادرة عمى بيع مساحاتيا ألنيا،  (صفر  )شراء مضامينيا بأسعار جد اقتصادية كفعالة 

. االشيارية خاصة كاف التكاليف اليامشية ليا ليست منعدمة 

اما كسائل االعبلـ االخرػ مثل السنيما كالدكريات المتخصصة اك المنشكرات االدبية 

 كال لمتمكيل،فبليمكف اف تتكقع مف اف تككف عائدات االشيار فييا ىي المصدر الرئيسي 

يمكنيا البقاء إال شريطة اف تككف حقكؽ الممكية مكجكدة كمحفكظة ، كالتي تجبر منافسييـ 

القتراح منتكجات متمايزة ىذا ما يسمح ببيع المحتكػ بسعر اعمى مف الصفر رغـ كجكد 

. المنافسة 

كيؤكد االقتصادييف دائما اف كسائل االعبلـ الجماىيرية خاصة في مجاؿ السمعي بصرؼ 

 كىك ما يبرر استفادتيا مف مساعدات الدكلة كالتي تجعل العاـ،تدخل ضمف مجاؿ الصالح 

 .كبسيطةمف عممية تأميميا سيمة 

تكاليف االنتاج والتوزيع  

 االنتاج، اال اف ىناؾ فرؽ في تكمفة االعبلمي،رغـ التشابو الذؼ يطغى عمى معظـ االنتاج 

 كانما حتى في نفس الكسيمة االعبلمية ، كرغـ اف االعبلمية،ليس فقط بيف مختمف الكسائل 
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اال انيا مختمفة في نكعية كحجـ  (نسخ )الصحافة المكتكبة عامة تكزع مادة كرقية مممكسة 

. الصحيفة كالسكؽ المكجية ليا كتتأثر بحجـ ىذا الجميكر 

 مرئية حصص مسمكعة،)اما االذاعة كالتمفزيكف فإنيا تقـك بنشر مضاميف غير مادية 

كتكمفتيا غير متغيرة ال حسب حجـ المؤسسة االعبلمية اك حسب الجميكر ، فالمستمع اك (

المشاىد االضافي  ال يؤثر عمى حجـ تكمفة االنتاج ، لكف مشترؼ اضافي ألعداد الصحيفة 

. 54قد يؤثر عمى تكمفة انتاجيا 

 

 ꞉ صناعة الصحافةاقتصاديات

 العالمية ك التطكر المتبلحق في مجاؿ التكنكلكجيا إلى لبلقتصاديات النمك المتسارع  أدػ

الترفيو ك إنما  أك  فقط مصادر لممعمكماتباعتبارىا عمى كسائل اإلعبلـ ليس االىتماـتركيز 

 ضخمة، ك بالرغـ مف أىمية ىذا الحقل مف الدراسات اإلعبلمية إال اقتصاديةنات اا كيككنو

ئل ا حيث أصبحت كس20 الحقيقي بو لـ يأت إال في العقديف األخيريف مف القرف االىتماـأف 

 ك اإلنتاجي بيا بالبعد اإلعبلمي الذؼ االقتصادؼاإلعبلـ مؤسسات اقتصادية يرتبط البعد 

نا اقتصاديا يتحكـ افبحكـ ككف ىذه المؤسسات اإلعبلمية كي، سييدؼ مستيمكا في األساس 

نات مف خبلؿ تحديد ك اختيار ا في سمكؾ ك قرارات ك أنشطة ىذه الكياالقتصادؼالبعد 
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المكاد المفصمة ك مف خبلؿ ما يدفعكنو في مقابل الخدمة اإلعبلمية ك اإلعبلنية عمى حد 

. سكاء 

 اإلعبلـ؟ كسائل باقتصاديات ما المقصكد ꞉ؿ رئيسي ؤكىنا يثار تسا

 عمى ذلؾ بقكلو أف اقتصاديات كسائل اإلعبلـ ُتعني بدراسة الكيفية Alan Albrranيجيب 

التي تدير بيا مؤسسات اإلعبلـ مكاردىا المحدكدة إلنتاج ك تكزيع ك نشر مضاميف تشبِبع 

الرغبات ك االحتياجات الفعمية ك المتنكعة لمجماىير المختمفة ك المتنكعة أيضا ك تساعدنا 

 ناحية،في فيـ طبيعة العبلقة االقتصادية بيف القائميف عمى صناعة اإلعبلـ ك الجميكر مف 

. كبينيـ كبيف المعمنيف مف ناحية أخرػ 

مثل فيـ األنشطة .كذلؾ تساعدنا عمى فيـ المكضكعات التقميدية المرتبطة بصناعة اإلعبلـ 

ك التعرؼ عمى المكارد بيا، االقتصادية لممؤسسات اإلعبلمية ككيف تدار عمميات اإلنتاج 

التي تشكل إيرادات المؤسسات اإلعبلمية ك معدالت الربحية بيا ك التي تمكف القائميف عمى 

 ىذه الكسائل مف االستمرارية ك التطكير ، كتقديـ تجارب ك خبرات بحثية لمقائميف عمى إدارة

شؤكف ىذه المؤسسات مف الممارسيف تساعدىـ عمى فيـ ك تحميل األنشطة المختمفة  ك 

دراسة المؤسسات المنافسة ك إمكانية التنبؤكتطكراتو ك الكيفية التي تؤثر بيا عمى المنتج 

( 1). اإلعبلمي

 أثارتاىتماـكيمكف القكؿ أف دراسة اقتصاديات كسائل اإلعبلـ تعد كاحدة مف القضايا التي 

الباحثيف ك الدليل عمى ذلؾ الجيكد التي بذلت لدراسة العكامل المرتبطة بحرية الصحافة في 
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فعدد كبير مف العكامل ك المؤشرات التي استخدمت لقياس حرية .األنظمة السياسية المختمفة

  في ىذه األنظمة التي كانت تتعمق بشكل مباشرالمختمفةفي األنظمة السياسية . الصحافة

ممكية ״꞉ الكسيمة اإلعبلمية مثلإدارة المرتبطة بعمل ك االقتصاديةأكغير مباشر بالمتغيرات 

 ك ״ كسائل اإلعبلـأرباحالضرائب عمى ״ك ״التحكـ في كرقة الصحف״ ك ״كسائل اإلعبلـ

 ״اإلعبلنات المقدمة لكسائل اإلعبلـ ״

ك تشترؾ معظـ ىذه الدراسات في إفتراض رئيس مؤداه أف مف يقدـ الدعـ المالي لكسائل 

أكمف لو سمطة تقيد عممياتيا عف طريق  يساىـ في تمكيميا بأؼ شكل مف األشكاؿ اك اإلعبلـ

.  ىك عمى األرجح مف يستطيع السيطرة عمى ذلؾ الجياز اإلعبلمي االقتصاديةاإلجراءات 

فية في اربعة حكيمكف بشكل عاـ حصر مصادر التمكيل الرئيسية المتاحة لممؤسسات الص

 ꞉مصادر ىي

.  تسكيق الصحيفةمداخيلأوال

. ( اإلعبلناتعائدات) بيع المساحات اإلعبلنية في الصحيفة مداخيل꞉ثانيا

 المالية التي قد تتمقاىا المؤسسات الصحفية مف جيات مختمفة المساعدات:ثالثا 

 .الدعمأكما يسمى (......الشركات .حزبية.حككمية)

 كانت مكاد. الصحفية التي قد تمارسيا بعض المؤسسات االستثمارية األنشطة التجارية ꞉رابعا

. ةتتجارية استثمارية بحأك. الصحفيمرتبطة بالعمل 
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 ꞉ توزيع الصحيفةمداخيل꞉أوال 

 التكزيع كأحد أىـ مصادر تمكيل الصحف بالحديث عف طبيعة مداخيليرتبط الحديث عف 

تكزيع التي تحققيا ك السعر الذؼ تباع ؿ اكأرقاـ السكؽ الصحفية كمعدالت انتشار الصحيفة 

 ك سبل تعظيـ عائدات ىذا المصدر إلى جانب عبلقتو بالسياسة التحريرية النسخة منيا،بو 

لمصحيفة 

 النظرة إلى التكزيع كمصدر مف المصادر الرئيسية لتمكيل المؤسسات الصحفية مف كتختمف 

مجتمع آلخر ك مف صحيفة إلى أخرػ ففي حيف يعتبر البعض أف التكزيع يعد ىك المصدر 

 أف الصحيفة تطبع لكي يشترييا القراء ك يدفعكا باعتبار الصحف مداخيلاألكؿ مف مصادر 

 يرػ آخركف أف لبلشتراكات،ثمنيا بل ربما قد يككف الدفع مقدما كما ىك الحاؿ بالنسبة 

ال يشكل جانبا ميما في ىياكل أ.ـ.إيرادات التكزيع لمصحف الصادرة في الغرب ك خاصة الك

٪ مف إجمالي اإليرادات الكمية لممؤسسة 25حيث ال تتجاكز نسبة .تمكيل ىذه الصحف

دات التكزيع في ىذه البمداف مردكدا اقتصاديا حقيقيا ايرإالصحفية بتمؾ الدكؿ، حيث ال تشكل 

 ال تتمقى كميا عائد مبيعات فالصحيفة. الكميةفي ضكء مقارنة ىذه اإليرادات بنفقات اإلنتاج 

ياـ بتأجير ؽليذه النسخ ك التي غالبا ما تذىب كأجكر لمعمالة التي تقـك بالتكزيعأكتكمف اؿ

. 55بعض المنافذ التي تسيل عممية التكزيع ك اإلعبلف عف ىذه المنافذفي بعض الصحف

ذا كاف الحديث عف اىـ مصادر تمكيل الصحف تختمف مف مجتمع إلى آخر فإنو تختمف  كا 

 ما يؤكده احد خبراء كىك. المؤسسةمف مؤسسة إلى أخرػ بل مف صحيفة إلى أخرػ بذات 
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اإلدارة الصحفية  مضيفا أنو في ىذا اإلطار يأخذ الحديث عف إيرادات التكزيع كمصدر 

تمكيمي لممؤسسات الصحفية كجيتيف، يشمل الجانب األكؿ منيا الصحف الكبرػ التي تتفكؽ 

إيرادات اإلعبلف بيا عف إيرادات التكزيع ،كربما تتفكؽ إيرادات بعض األنشطة التجارية ك 

 .قـك بيا ىذه المؤسسات الصحفية الكبرػ عمى إيرادات التكزيعت األخرػ التي االستثمارية

كربما الثالث في نسبة مساىمة إيراداتو في حصيمة الثاني، كىنا يككف التكزيع ىك المصدر 

. مكارد المؤسسة الصحفية

ك عمى الجانب اآلخر ك في الصحف الغير القكية إعبلنيا يشغل التكزيع المصدر الرئيسي 

٪ خاصة في الصحف 70إليراداتيا حيث تصل نسبة ىذا المكرد في بعض األحياف إلى 

ني ىياكميا التمكيمية مف ضعف إيرادات اإلعبلنات ك في ضكء عدـ السماح االحزبية التي تع

 يصبح السؤاؿ ك. عائداتيا تزيد بيا مف استثماريةليذه الصحف بممارسة أنشطة تجارية ك 

القضية المطركحة ليس في ترتيب ىذا المصدر بيف مصادر التمكيل المختمفة ،  أك الُمثار

. مصدر ؿتمؾ مف ىذا ا أك لكف في المعدالت الربحية التي تحققيا ىذه الصحف

ا كبيرا ك رئيسيا في تمكيميا عمى إيرادات اد أف الصحف التي تعتمد اعتـكاقع الممارسة يقكؿ

ا بالصحف التي تعتمد عمى إيرادات قالتكزيع تنخفض بيا معدالت الربحية مقارنت

اإلعبلناتأكحتى التي تتساكػ إيرادات اإلعبلنات بيا مع إيرادات التكزيع ك ىنا يجب أف تدرؾ 

اإلدارة أف تحقيق درجة مف التكازف بيف مصادر اإليرادات ىك الضماف الكحيد الذؼ يسمح 

 ك التطكر فالصحف التي تعتمد فقط عمى إيرادات التكزيع في االستمرارلمصحيفة بالبقاء ك 
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 أساسيتمكيميا ال تستثمر كثيرا ك بعضيا يتكقف عمى خبلؼ الصحف التي تعتمد بشكل 

عمى اإلعبلف حتى لك كزعت مجانا عمى القراء فقد ثبت نجاح ىذه التجارب في الدكؿ 

.  كما راينا مع الصحافة المجانية التي تعتمد عمى ايرادات االعبلفالغربية 

 ꞉توزيع من الالعوامل المؤثرة عمى إيرادات المؤسسة الصحفية 

كالنقصاف مف ثـ التأثير عمى مداخيميا المالية كذلؾ زيادة باؿتتأثر أرقاـ تكزيع الصحف قد 

 :لعدة عكامل منيا

 ꞉كتشمل꞉ االقتصاديةالعوامل 

نقص عدد النسخ كزيادة أك  حيث يرتبط ازدىار تكزيع الصحف ꞉ لمقراءالدخل الماليمستوى 

فبل بد مف تكفر . كمستكػ معيشتيـ لمقراء االقتصادؼ مف الصحيفة بالمستكػ كزعةالـ

مستكػ معيشي يتجاكز حد الضركريات كي يتمكف القارغ مف اقتناء صحيفتو اؼ أف 

 .المجتمع الذؼ تكزع فيو الصحيفة قادر ماديا عمى االنفاؽ

 األزمات أكقات مف الطبيعي أف تنخفض أرقاـ تكزيع الصحف في ꞉األزمات االقتصادية

 تغمق حيث. دائما تؤثر عمى عدد الصحف الصادرة األزمات بل أف حدة ىذه االقتصادية

 الصحف التي تصمد فإف عدد النسخ المطبكعة أما. لؤلزمة نتيجة أبكابيابعض الصحف 

.  يقل بشكل ممحكظ

 

 



86 
 

 ꞉كتشمل ꞉واالجتماعيةالعوامل السياسية 

 االجتماعية حيث تتأثر الصحيفة بالخصائص ꞉ لمجتمع الصحيفة ت االجتماعيةالتحوال

لمكسط الذؼ تنشر فيو مف حيث درجة الثقافة ك نسبة التعميـ ك درجة الكعي، فعمى سبيل 

 2 الحرب عانتياء منذ األكربيق المجتمع د الذؼ شواالجتماعيالمثاؿ كاف مف شأف التحكؿ 

حيث بدأ القراء يتكقعكف مف الصحف أف تزكدىـ .تحكيل الدكر الذؼ تؤديو الصحافة 

باألخبار ك األحداث بشكل يفكؽ رغبتيـ في الكقكؼ عمى اآلراء ك التعميقات كمف ىنا كاف 

ك ىبكط أرقاـ تكزيع صحف الرأؼ ك .زيادة تكزيع الصحف التي اىتمت باألخبار ك األحداث 

.  بعضيا بفضل ىذه التحكالتاختفاء

 فمف المبلحع أف أرقاـ تكزيع الصحف تزداد ꞉ و الرياضيةاالجتماعيةاألحداث السياسية و 

ك في بعض المنافسات مثل نشر تفاصيل مباريات كرة القدـ الميمة،ك األحداث الرياضية 

ككذلؾ بالنسبة لنشر األحداث السياسية الميمة في حيف أف ىدكء .الميمة الدكلية ك المحمية 

الحياة السياسية الداخمية ك الخارجية يقمل مف تكزيع الصحف حيث أنو مف المعركؼ أف 

. األحداث تجذب اىتمامات القراء

نقص أرقاـ تكزيع الصحف فعمى  أك  لمعكامل الجغرافية أثرىا في زيادة꞉العوامل الجغرافية

 أف كما. التكزيع مف فرص النجاح في كالقرػ يقملسبيل المثاؿ فإف بعد المسافات بيف المدف 

 ما فكثيرا. اليـك أرقاـ التكزيع في ىذا انخفاضتغير األحكاؿ الجكية في يـك ما يتسبب في 
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 كا عاقة  شديدة تؤدؼ إلى إخفاء الباعة  أمطارأك ؼ بسبب مكجة بردحتتأثر أرقاـ تكزيع الص

. كسائل النقل

 ꞉كتشملالفنية العوامل 

 التحرير الجيد في لغة سيمة مبسطة خالية مف التعقيد .

 الطباعة الجيدة المنسقة بطريقة تجذب القراء .

  المستمر في إخراج المادة التحريرية ك المادة كاالبتكار التجديد 

 . اإلعبلنية

 المكاىب تتضافركبصفة عامة لكي تستطيع الصحيفة الحصكؿ عمى تكزيع كبير ينبغي أف 

ككمما كانت .اآلراء الجذابة كالصحفية ك الميارات التجارية معا في عرض األفكار المناسبة 

ك حتى تككف الصحيفة . ىك الكسيمة الكحيدة لمتفكؽ االبتكارالمنافسة بيف الصحف قكية كاف 

ينبغي أف تتضمف كل األخبار التي تيميـ ك تبرزىا بالشكل .ذات أىمية إخبارية عند القارغ 

معتمدة عمى العناكيف . ، ك يجذب انتباىيـ خاصة في صفحتيا األكلى اىتماميـالذؼ يثير 

 الصكر ك األلكاف المتناسقة المفعمة بالحركة ةالجيدة الجذابة ككسيمة لجذب القارغ مستخدـ

ك الحيكية ، ك كذلؾ استخداـ الرسكمات ك الخرائط ك البيانات في التقارير التي تتطمبيا 

 العكامل التي تساعد عمى زيادة أىـك يعتبر اإلخراج الجيد لمصحيفة مف اإليضاح لزيادة 

فالتحرير الجيد في لغة مبسطة سيمة خالية مف التعقيد ك األخبار الجيدة المثيرة ك .التكزيع 
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كل ىذه العكامل كانت السبب في ذيكع ..عرضيا بشكل جذاب ك الكرؽ الجيد المبلئـ 

. الصحف الكبرػ كانتشارىا عمى نطاؽ كاسع

 مف األمكر الميمة باعتبارىافي فنكف التحرير الصحفي  كذلؾ ينظر إلى عمميات التجديد

 الكقكؼ عمى قدمييا ك شق طريقيا في ميداف ك. النجاحالتي تساعد الصحف الجديدة عمى 

كليا جميكرىا الذؼ إعتاد قراءتيا ، كتجدر اإلشارة  ، الصحافة كسط صحف أخرػ عريقة

إلى أف المقصكد بالتجديد ليس التخمي عف القديـ كميا  ك لكف كيفية جذب الجماىير إلى 

الصحف بالمكاىب الخاصة المبتكرة في الطباعة ك اإلخراج ك أساليب تحرير المكضكعات ك 

.   معرفة رغبات ك احتياجات القراء التي ال يتكافر إشباعيا في الصحف القائمة

 ꞉وأىمياالعوامل التسويقية 

  الذؼ  تصل الصحيفة لمقارغ في الكقت كالتكزيع حيثالتبكير في الطبع

. اعتاد

 بأساليب تنشيط المبيعاتاالىتماـ ꞉األعداد الممتازة  مثل إصدار 

صدار المبلحق أكالجريدة في  ايا ك اإلعبلف عف المجمةد الصحفية ك تقديـ الوكا 

.  كسائل النشر المختمفة ك إعبلف أرقاـ التكزيع

فيذه العكامل التسكيقية تزيد بالفعل مف إيرادات التكزيع الناتجة عف زيادة أرقاـ التكزيع ك 

المبيعات، فخركج الصحيفة مف المطابع في الكقت المناسب يساعد إدارة التكزيع في الكصكؿ 

 القارغ إذا لـ يجد صحيفتو في الكقت الذؼ اعتاد ألف. أيضاإلى القارغ في الكقت المناسب 
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عميو ، ربما يضطر لشراء صحيفة أخرػ خاصة في حالة التكرار المستمر لمتأخير 

فالصحيفة منتج سريع التمف ك إذا لـ تصل في الكقت المناسب زادت نسبة مرتجعاتيا كىك 

. ما يمثل خسارة كبيرة لممؤسسة الناشرة

ك مف ثـ زيادة .كذلؾ يمعب إعبلُف الصحيفة أرقاـ تكزيعيا دكرا ميما في زيادة ىذه األرقاـ 

إيراداتيا مف ىذا المكرد حيث تمجأ الصحف خصكصا التي تكزع عمى نطاؽ كبير إلى نشر 

ية ليا،كلكي تمفت إلييا األنظار ثـ ككسيمة مف اأرقاـ تكزيعيا مف قبيل اإلعبلف ك الدع

الكسائل الفعالة في جذب المعمنيف الذيف ييرعكف دائما لئلعبلف في الصحف شديدة االنتشار 

لضماف الكصكؿ إلى عدد اكبر مف القراء كبالتالي ضماف فرصة اكبر في الحصكؿ عمى 

 ظمت ُدكر الصحف في الماضي تعتبر أف كلقد. عنياالعمبلء لشراء السمعأكالخدمات المعمف 

ا ، ثـ حدث أف اعترفت ىذه الدكؿ أف .ـ. المينة في اركبا ك الكأسرارأرقاـ التكزيع سرا مف 

 األنفاؽ اإلعبلني االعتقاد بازديادك زاد ىذا .شر مف حقو أف يعرؼ أرقاـ التكزيع االمعمف كالف

يدة اكىك ما ادػ إلى أنشاء مكاتب مح.  المنافسة بيف الكسائل اإلعبلنية المختمفة كازدياد

.  لمتحقق مف أرقاـ تكزيع الصحف

 كيتعمق االمر االخرػ،نشر الصحف يقترب في بعض النكاحي مف الصناعات االستيبلكية 

 كىذا الجميكر يككف محددا بأعداد الجميكر،بإعادة انتاج نمكذج بأعداد مختمفة حسب 

 كعميو فاف تكمفة السحب، يعني اف حجـ الجميكر المفترض ىك مف يحدد حجـ السحب،
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انتاج النسخة الكاحدة مرتبطة بحجـ الجميكر كما انيا مرتبطة بنكعية الكرؽ كعدد المبيعات 

 .الطبع كنكعية الصفحات، كحجـ الجريدة،كعدد صفحات 

 فعمى الدكرية،كبصفة عامة ىناؾ فرؽ كاضح يفصل الصحافة اليكمية عف الصحافة 

 كاف تككف ىناؾ مراقبة مف الخبر،الصحافة اليكمية اف تتميز بالسرعة كاالنية في معالجة 

 ككذا اىمية امتبلؾ مطبعة خاصة اك عمى االقل لمتحرير،كمكظفيف،طرؼ فريق دائـ 

 كما عمييا اف تتعاقد مع كتاب كاصحاب اقبلـ صحفية ،(ما قببللطبع)مصمحة التكضيب 

 . 56معركفة 

 التكثيق التحرير،:المكتكبةكيمكف تصنيف ثبلثة انكاع اساسية مف تكاليف انتاج الصحافة 

كاالدارة  

 :التحريرتكمفة

 ) فالجرائد الكطنية الجريدة،تكمفة التحرير الصحفي مختمفة حسب عدد الصحفييف كنكعية 

تحاكؿ دائما الحصكؿ عمى المعمكمات السياسية كالتعميق عمييا ، اما الجرائد  (جرائد الرأؼ 

المحمية اك الجيكية فيي تعمل عمى اساس الحصكؿ عمى االخبار المتعمقة بالكاقع اليكمي 

كاالخبار المحمية ، كبالتالي فاف تكمفة الحصكؿ عمى المادة االعبلمية في الجرائد االكلى 

اكثر تكمفة مف االخرػ ، الف نطاؽ التغطية بالنسبة لمصحف الكطنية اكسع كبالتالي 

. مصاريف اضافية لمحصكؿ عمى المادة االخبارية 
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 Nadine toussaint-Desmoulins, Op.cit. P 35. 
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٪ مف مجمكع العماؿ كتكمفة 25 الى 20 ما يقاربكما اف الطاقـ التحريرؼ لمدكرية يمثل 

 كمكاف ممارسة مسؤكليتيـ،التحرير تختمف كذلؾ حسب مؤىبلت الصحفييف ككفاءتيـ كدرجة 

 .نشاطيـ

:   االشتراك مع وكاالت االنباء والتوثيقتكمفة

 يعفييا مف (دكلية،كطنية،متخصصة)أكثراالشتراؾ بالنسبة لمجريدة مع ككالة انباء اك 

 كيسمح ليا بالحصكؿ عمى محتكػ اعبلمي الخارج،تكظيف عدة صحفييف اك مراسميف في 

 .متنكع

كعادة فاف ىذا االشتراؾ مع الككاالت يتـ بصيغة التراضي، كالمبمغ يككف متعمق بنكعية 

.  الجريدة كعدد سحبيا، كحجـ الصكر التي ترغب في الحصكؿ عمييا

 :االدارةتكاليف 

 اخرػ،كالتي مف الصعب اعطاء ارقاـ بشأنيا لككنيا متغيرة في الزمف ككذا مف مؤسسة الى 

 مف عنكاف صحفي أكثرككذا الف ىناؾ بعض مف االدارات التي تقـك بتسيير 

. (مجمكعةصحفية)

 فالمصمحة االدارية لـ تعد لمصحيفة،كفي السنكات االخيرة احتمت االدارة مكانة ميمة بالنسبة 

 كلكف كذلؾ التسيير التجارؼ كىك امر جد ىاـ بالنسبة كالمحاسبة،تسير فقط المكارد البشرية 
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 الف مف شاف االدارة اف تضمف المبيعات بالنسبة لؤلعداد ككذا بالنسبة لممساحات لمصحيفة،

 .االشيارية

مداخيل المؤسسات االعالمية  

 اك مكتكبة،)نماذج مداخيل المؤسسات االعبلمية تختمف حسب طبيعة المؤسسة االعبلمية 

 كبيف ما اذا كانت االعبلمية، كحتى داخل النكع نفسو مف المؤسسات (بصرية اك مسمكعة،

 ،(مدفكعة اـ مجانية) ككذا حسب كيفية تمقي ىاتو الكسيمة االعبلمية خاصة،عمكمية اك 

 .لمدخللكف المعتاد بالنسبة لممؤسسات الصحفية انيا ذات مصدريف 

 كالذؼ (المستيمكيف) كالذؼ يدفعو القراء المطبكعة، كىك مصدر البيع لمنسخ :االكؿالمصدر 

 كىك ما أدػ بالمؤسسات االنتاج،في الثير مف االحياف ال يغطي مصاريف اك تكاليف 

 كبأسعار (االشيار) كىك بيع المساحات االعبلنية لممعمنيف أخرالصحفية الى مصدر 

 . 57 ضغكط كبيرة عمى التسيير العاـ لمصحيفةإلى أدػ ىذا النكع مف التمكيل مختمفة،

 ككذا السماح بنشر الصحفي، العنكاف إنتاجفاإلشيار معني في نفس الكقت بتغطية تكمفة 

 .القراء متناكؿ اكبر عدد ممكف مف مبمغ فيالجريدة كفق 

 باإلضافة كالطباعة،كالتكزيع،ىذا باإلضافة الى االشتراؾ الذؼ مف شانو دفع تكاليف الكرؽ 

.  كالعائد الربحي لمجريدةكاإلدارة، يغطي تكمفة التحرير اإلشيار اف إلى
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Nathalie Sonnac et Jean Gabzewicz ; L’Industrie Des Medias à l’ère Numérique, la Découverte  , Paris 
,2013,P28. 
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 عمى التمكيل الثنائي كعمى أساسا تقـك المدفكعة،الكثير مف اقتصاديات الصحافة الكرقية 

.  القارغ ، كالمنتج ، كالمعمنيف :مفعبلقة ثبلثية بيف كل 

 كالجدكؿ المكالي االشيارية، كالسكؽ اإلعبلـ بيف سكؽ كسائل سكقيف،فالمنتج يتكسع بيف 

 الى غاية 1990 في الصحافة المكتكبة في العالـ بيف سنكات األعماؿيبيف تطكر رقـ 

2010 .

 انموذج ناجح :المجانيةالصحافة 

 1995 لمصحافة الكرقية المكزعة مجانا في كسائل النقل العمكمي سنة األكلىكانت البدايات 

 باقي إلى كمنيا األكربيةكالتي انتشرت بسرعة في القارة  (ميترك  ) تحت عبلمة بالسكيد،

الك ـ أ ، الشيمي  ) منيا 2010 دكلة ، في سنة 22يكمية مجانية في  (70)العالـ ، سبعيف 

مع مجمكعة  métro international، كىذا بفضل المجمكعة السكيدية  (، ىكنككنغ 

modern time group 58 في المبادرةأساسيف كمساىميف 

 بالنسبة لمصحافة الكرقية المجانية ىك اقتصاد يقـك عمى قاعدة الكلكج األعماؿنمكذج كرقـ 

 كيختمف عف الصحافة التقميدية الف ىناؾ طرؼ كاحد اإلذاعة، شبيو بنظاـ لمقراء،المجاني 

 استخداـ الجميكر اك :التالية اذف يقـك ىذا النمكذج عمى المعادلة المعمنكف، كىـ يدفع،مف 
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 Nathalie Sonnac et Jean Gabzewicz ; Op.cit, P29. 
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 كمدػ استخداـ كاعتماد المعمنيف عمى اإلعبلنية، كالمادة اإلعبلميالقراء كارتباطيـ بالمحتكػ 

 59.شيارية كىذا كفقا لحجـ الجميكر المستيدؼ إشراء مساحات 

 جميكر الصحافة الكرقية تأخذ لـ المجانية، تقكؿ اف الصحافة الكرقية اإلحصائياتلكف 

 .القراء بل عممت عمى جذب جميكر جديد مف المدفكعة،

 العمكمي،تستيدؼ الصحافة الكرقية المجانية جميكرىا مف غالبية مستعممي كسائل النقل 

 الميترك، لذا فيي تكزع في الغالب في مداخل محطات منو،اثناء ذىابيـ لمعمل اك عكدتيـ 

 كحتى التكزيع بالمنازؿ قصد استيداؼ فئات اخرػ كالقطارات،كالمحطات الكبرػ لمحافبلت 

 .العمكميليست ممف يستعممكف يكميا كسائل النقل 

 لمصحافة الكرقية المجانية محتشمة، كالتي تمثمت في األكلىفي الجزائر كانت البدايات 

، كما كانت ىناؾ مجمة كرقية  ( الكطف) مثل جريدة الصحف،بعض المبلحق لبعض 

اؼ التكنكلكجيات الحديثة  (N’TIC )مجانية تعنى بمجاؿ المعمكماتية كاالتصاالت بعنكاف

 الى بعض باإلضافةة اساسا مف متعاممي الياتف النقاؿ ، ؿ كاالتصاؿ ، ككانت ممكلئلعبلـ

الشركات التي تسكؽ االلكتركنيات بالجزائر ، لكنيا لـ تمق االنتشار الكاسع ، رغـ الجكدة 

. العالية في الطبع كالتقنيات الحديثة المستخدمة في االخراج 

 ىذا االختيار ىك المجانية،كيمعب اختيار مكاف التكزيع دكرا ىاما في نجاح الصحيفة 

 مف خبلليا تستيدؼ الصحافة المجانية التجمعات ديمغرافية كالتيخبلصة لدراسات سكسيك
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السكانية الكبرػ ، كالتي تسمح بالقياـ بحمبلت اعبلنية عمى المستكػ الكطني بالنسبة 

 . لميكميات الكطنية ، اك عمى مستكػ محمي بالنسبة لميكميات الجيكية 

 :االقتصاديينوسائل االعالم وتنظيم العالقة بين مختمف الفاعمين 

تمعب كسائل االعبلـ دكر الكسيط الذؼ يسمح بالتقاء المستيمكيف الذيف يبحثكف عف الترفيو ، 

كالتثقيف ، مع عارضي المضاميف االعبلمية ، كىـ مؤسسات التحرير كالقنكات التمفزيكنية ، 

 ، كايصاؿ لئلعبلفكما تكفر كسائل االعبلـ لممعمنيف مساحات اعبلنية ، اك فترات بث 

الرسائل االعبلنية ليذا الجميكر المستيدؼ ، لكف ىناؾ عكامل اقتصادية اخرػ تتدخل في 

 ، ككذا مكزعي كمالكي المؤسسات لئلعبلـىاتو االرضية المعمكماتية ، كىـ الممكلكف 

 .االعبلمية 

 كفيما يمي سنشرح العبلقة التي تربط كسائل االعبلـ بكل متغير مف المتغيرات السالفة الذكر 

 :مصادر-وسائل االعالم أ 

 اكلية اعبلمية انتاج مادةنسمي بالمصادر مجمكعة الككاالت االخبارية كالتي تعمل عمى 

 عمى مختمف المؤسسات االعبلمية عمى لؤلخبار كتمعب دكر مكزع الجممة بالنسبة ،(اخبار)

 :اساسية كتعنى اساسا بثبلث مياـ صكر،شكل نصكص اك 

 اك عف طريق شبكة تبادؿ مع ككاالت كمستقمة، جمع االخبار سكاءا بطريقة مباشرة 1

 .اخرػ 
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 .كفحصيا حيث تقـك بتحريرىا كاخراجيا كتنظيميا :االستعماؿ كضع االخبار قيد 2

 .الزبائف تكزيع المادة االخبارية عمى المؤسسات االعبلمية كمختمف 3

ما عبارة عف تعاكنيات اك مؤسسات إ كخاصة، اف تككف فإماكىاتو الككاالت ليا عدة صيغ 

 محمية، اك اف تككف عالمية، كما انيا يمكف اف تككف عبارة عف ككاالت العاـ،تابعة لمقطاع 

 .متخصصةاك 

يتد شاسك" الككالة االمريكية الصدارة، كعمى المستكػ العالمي ىناؾ ثبلث ككاالت تحتل 

 60" اؼ ب"لؤلنباء كالككالة الفرنسية ،"ركيترز“البريطانية  كالككالة ،"برس

–  موزعين – سائل االعالم ب و

فيما يخص الصحافة المكتكبة نجد اف ىناؾ ثبلث انكاع اساسية لتكزيع االعداد الصحفية 

، اما بالنسبة لمصحافة المجانية  ( ، االشتراؾ بالبريد، كالتكزيع بالبيكت البيع باألكشاؾ)

فيجب اضافة البيع بالتجكاؿ ، كىناؾ التكزيع اك النشر عف طريق الشبكة بالنسبة لصحافة 

 كقد طكرت الكثير مف المؤسسات االعبلمية مف شبكات تكزيعيا خاصة مع االلكتركنية

 .تطكر المكاصبلت 
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معمنين  – وسائل االعالم ج 

ىذه العبلقة تستدعي مجمكعة مف الفاعميف االقتصادييف مدعكيف جميعيـ لمعب دكر خاص 

 ككذا كسائل بمنتكجاتيـ،بداية مف المعمنيف الذيف يرغبكف في تكجيو حممة اعبلنية خاصة 

 الى الككاالت االعبلنية المككل الييا تصميـ اعبلنية،باإلضافةاالعبلـ التي تبيع مساحات 

 كسطاء السابقة، العبلقة الثبلثية أطراؼكما يمكف اف ينظـ الى . االعبلنيةكتنفيذ الحممة 

 .االزياءاخريف مثل المخرجيف كالمصمميف كككاالت 

: المالكين والمساىمين – وسائل اإلعالم - د 

 كبركزاًال عبر كسائل االعبلـ نظرا لمعديد مف التغطيات تسيساًال ىذه العبلقة ىي الحالة االكثر 

الصحفية التي صاحبت اعادة بيع بعض المؤسسات االعبلمية ، اك غمق مؤسسات اخرػ ، 

كبطبيعة الحاؿ فاف التحديات في الغالب تككف سياسية ، كذلؾ حسب دراسة قامت بيا سنة 

، كالتي قامت بدراسة عبلقة االرتباط اك التبعية بيف كسائل  ( ) "مارؼ جينقراس" 1999

  اإلعبلمية اف اغمب المؤسسات أكضحت ، كالسمطات االقتصادية كالسياسية ، فقد اإلعبلـ

ق المصالح الخاصة بإمكانيا التأثير عمى ذالخاصة ليا مصالح خاصة تدافع عنيا ، ق

 بشكل عاـ ، ككذا التأثير عمى خطيا اإلعبلمية المؤسسة أك لمجريدة اإلعبلميالمحتكػ 

. االفتتاحي ، كالعناكيف التي تتناكليا 
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 الصحفية بإمكانيـ التأثير عمى خطيا االفتتاحي مف اإلعبلميةفالمالككف لياتو المؤسسات 

المنع مف النشر لحماية صكرة المالؾ ، الرقابة عمى المضاميف ، : خبلؿ عكامل ثبلث ىي 

 بيف المادة التحريرية كالمادة أؼ كاالشيارية ، اإلخباريةككذا كسر الحاجز بيف المضاميف 

. 61 ظيكر ما يسمى باإلشيار التحريرؼ إلى أدػاالشيارية ، كالذؼ 

 : (المنافسة كسمطة السكؽ  ) بنية السكؽ كاستراتيجية التسعير 

مكاف التقاء العرض كالطمب فالسكؽ ىك مف يحدد السعر ككميات التبادؿ ، ففي سكؽ 

تتعمق بما االستخداـ لدػ  (مكضكعية  )المنافسة ، المتعامميف يقكمكف بتسقيف كظيفة 

 . اإلعبلميةالمستيمؾ كاستفادتو مف المؤسسة 

 :اإلعالميةالطبيعة االقتصادية لممؤسسات 

 المجتمعات نكعيا انشأت كالمعمكمات ميما كاف األخبارلبلستجابة لمحاجة العالمية الستقباؿ 

 كالبعض يضيف كتمفزة،كانترنيت، مف جرائد كمجبلت كراديك اإلعبلـتباعا مختمف كسائل 

 فيي عبارة عف مؤسسات الرغبة، كىذا لبلستجابة لياتو إعبلـ،السينما كالكتاب ككسائل 

 كالتي تقـك بجمع المادة االكلية البلمادية اإلعبلمية،متخصصة تسمى بالمؤسسات 

 ككذا المادة االكلية المادية (الخ......االنتاج،  إعادة حقكؽ ربكرتاجات،حكارات،)

 ككل مراحل االنتاج تتطمب يد كتسكيق،مستعممة كسائل انتاج كشبكات تكزيع  (....الكرؽ )
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ق العكامل الثبلث لئلنتاج التي يتطمبيا عمـ ذ كاجتماع قأمكاؿ كرؤكس متخصصة،عاممة 

. 62 خاصأك الماؿ سكاء كاف عمكمي كرأس كالعمل األكلية المادة :االقتصاد

 كاف عمييا اف تربط عبلقات مع مختمف الفاعميف في الساحة اإلعبلميةق الكسائل ذق

 ، كالتي اإلعبلـ التي تتطمبيا صناعة األكليةاالقتصادية ، مف ممكليف كمكزعيف لممكاد 

ق الكسائل ذ صكر ، كىذا لتغذية مضاميف قأك أصكات أك صناعة كتكزيع نصكص بإمكانيا

 كالككاالت الفيممية كبنكؾ المعمكمات ، كما اف اإلنباء، كما نجد اف ككاالت اإلعبلمية

االذاعة كالتمفزيكف كاف عمييما ربط عبلقات اقتصادية مع منظمي التظاىرات كمختمف 

المنافسات الرياضية ، كاالمر بالنسبة لمراديك الذؼ كاف عميو اف ينسج عبلقات مع 

الصناعات المكسيقية ، كالتمفزيكف مع صناعة السينما ، كصناعة السمعي بصرؼ ، كما اف 

الصحافة المكتكبة ىي االخرػ مرتبطة بصناعة الكرؽ كالطباعة ، ككذا فاف عمل السمعي 

. 63بصرؼ مرىكف بالبث كبالمكجات كمكزعي االتصاالت 

 ꞉ تشكيل إيرادات المؤسسة الصحفيةشيار ودوره االقتصادي فيإلا

حيث تمجأ ،  إيرادات بيع المساحات البيضاء في الصحيفة لممعمنيفشياريقصد بإيرادات اإل

الصحف إلى بيع ىذه المساحات البيضاء لئلعبلف حتى يتكفر ليا قدر كبير مف المكارد 

 كاستخداـ التكنكلكجياكما أف تطكير الصحيفة .المالية تتيح ليا القياـ بدكرىا في المجتمع

 الحديثة في التطكير األساليبالحديثة يتطمب تنمية كبيرة في مكاردىا بما يكفل استخداـ 
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 ك. الكسائل أصبح اإلعبلف ركيزة أساسية ليذه كتعدد كسائل االتصاؿكمع تطكر كالتجديد، 

بدكف ىذه اإلعبلنات ال يمكف ألية صحيفة أف تصدر بشكل تنافسي ما لـ تكف تصدر عف 

 يؤدؼ ميمة حيكية شيارفاإلاالستمرار، جية رسميةأكىيئة ما تدعميا ك تضمف ليا البقاء ك 

 عمى دعـ يفقدىا ىذا االعتمادلمصحافة تتمثل في ضماف صدكرىا بشكل مستقل دكف 

 .االستقبلؿ

. الكحيد مقاييس نجاح الصحيفة بعد أف كاف التكزيع ىك المقياس شيار مف أىـفقد أصبح اإل

ميما كاف حجـ التكزيع بيا . تفتقر لئلعبلنات ال يمكف أف تعيش طكيبلكالصحيفة التي

 يمثل اإلعبلف اليـك المصدر الرئيسي لتمكيل الصحف األمريكية حيث تبمغ نسبة أ.ـ.ففيالك

 .٪ مف النسبة الكمية لئليرادات 75مساىمة 

كتتكقف المساىمة اإلعبلنية في ميزانية المؤسسات الصحفية عمى حجـ األنفاؽ اإلعبلني 

 الذؼ حققو االقتصادؼك الذؼ يتأثر بدكره بمستكػ التقدـ الصناعي ك .القكؼ بصفة عامة 

 احتبلؿ ليذا المجتمع ك مف ىنا كاف االقتصادؼالمجتمع ك بطبيعة النظاميف السياسي ك 

 باعتبارىا إعبلنية كبيرة ك باستثماراتالدكؿ الصناعية الكبرػ لممراكز األكلى كدكؿ تتمتع 

كبناء عمى ذلؾ أصبحت صناعة اإلعبلف مف الصناعات .الدكؿ األكثر غنى في العالـ 

 عمى لبلستحكاذ  حيث تتنافس الكسائل اإلعبلمية المختمفة أ.ـ. ك الكأكركباالضخمة في 

ىا المؤسسات دلرغـ مف المنافسة الحادة التي تشوااكبر قدر مف حصيمة اإلعبلنات ك ب

 أف الصحافة ال تزاؿ إال. التمفزيكف الصحفية مف قبل الكسائل األخرػ الحديثة ك في مقدمتيا 
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لرغـ مف تراجع معدالت ىذا األنفاؽ اتستحكذ عمى نصيب كبير مف حممة األنفاؽ اإلعبلني ب

. في السنكات األخيرة

كىك ما يشير إلى تذبذب المكانة التي تحظى بيا ىذه الكسيمة في ضكء المنافسة بينيا كبيف 

 ك درجة تفضيمو لكسيمة عمى اختيارهني المستمرة في ا المعكتغير نظرة. األخرػ الكسائل 

أخرػ لنشر إعبلنو ك عمى ذلؾ تكاجو الصحافة ككسيمة إعبلنية عددا مف التحديات مف 

 ꞉أىميا 

 ꞉منافسة التمفزيون كوسيمة إعالنية

 ظيكر الكسائل الجديدة السمعية ك البصرية كالراديك أكال ثـ التمفزيكف بعد ذلؾ إلى أدػفقد 

 كليس فقط ككسيمة أكلية لمترفيو ك لكف التمفزيكف، إلى مشاىدة كانصرافيـتراجع القراءة 

 المعمنيف لئلعبلف في ىذه الكسيمة اتجاه إلى أدػكىك ما .كمصدر لؤلخبار ك المعمكمات 

 فقد تسبب ظيكر المحطات التمفزيكنية الجديدة في تناقص العائدات اإلعبلنية كذلؾ. المتميزة

ففي عديد البمداف انخفضت مساحة اإلشيار في الصحف بعد ظيكر المحطات لمصحف 

الفضائية كالتي استقطبت فئات كبيرة مف الجميكر ، األمر الذؼ أدػ بالمعمنيف إلى االتجاه 

 .نحك اإلشيار بيذه المحطات 

 ꞉ شبكة األنترنيت كوسيمة إعالنيةاستخدام

  تحديا״ باإلعبلنات التفاعمية״يمثل استخداـ األنترنيت ككسيمة إعبلنية ك ظيكر ما يسمى

ىناؾ اتجاىات قكية بيف المعمنيف في اآلكنة األخيرة ؼآخر أماـ الصحافة ككسيمة إعبلنية 
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 عمى الكسائل التقميدية االعتماد عمى األنترنيت ككسيمة إعبلنية بدال مف االعتمادلزيادة 

األخرػ ، ك بما أف المعمف في كل األحكاؿ يريد أف يصل إلى أكبر عدد ممكف مف 

فقد أصبح نجاح اإلعبلف عبر ، أكخدمتو بأقل تكمفة ممكنة المستيمكيف المحتمميف بسمعتو

 .األنترنيت يمثل ظاىرة في العالـ المتقدـ 

تغير األسمكب الذؼ يتبعو المعمنكف في كسائل اإلعبلـ األخرػ ك أصبح المستيمككف 

 أكالجرائد  باإلعبلف في التمفزيكف ةيفضمكف تمقي الرسائل اإلعبلنية عبر األنترنيت مقارف 

 اإلعبلنات عمى أدت كىك األمر الذؼ ييدد الصحافة ككسيمة إعبلنية تقميدية حيث ،أكالراديك

ك ذلؾ .شبكة األنترنيت إلى تقميل عدد الصفحات اإلعبلمية المنشكرة في الصحف عالميا

لتمتعيا ككسيمة إعبلنية بمميزات كسائل اإلتصاؿ األخرػ فيي كسيمة اتصاؿ لدييا القدرة 

عمى الجمع بيف العديد مف مميزات ك إمكانات الكسائل المطبكعة ك المسمكعة ك المرئية في 

 ك المستيمؾ كمف أىـ المميزات ما المعمف عبر اتجاىيف بيف باالتصاؿكسيمة كاحدة ك تسمح 

 ꞉يمي

 جميكر كاستجاباتيـ مباشرة اؿأفعاؿتتيح األنترنيت ككسيمة إعبلنية إمكانية التعرؼ عمى ردكد 

 مف مستخدمي كالعمبلء  تنشر عبرىا بيف الشركات كاالستبيانات التيمف خبلؿ الحكارات 

. الشبكة في خبلؿ دقائق عبر البريد اإللكتركني

 كسيمة فعالة ك المباشر كتعدشكاؿ اإلتصاؿ التسكيقي أتعتبر شبكة األنترنيت شكبل مف 

 مف خبلؿ تقدميا الشركاتسريعة في تعريف العمبلء المرتقبيف بالسمع ك الخدمات التي 
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مميزات  الصكت ك الصكرة ك في الكقت نفسو تكفر إمكانات ك باستخداـالتعامل المباشر 

.  ك الخدمات التي يتـ اإلعبلف عنيابالسمع لزيادة كعي الجميكر كبيرة

 كتكصيل حيث تعتبر األنترنيت كسيمة رخيصة لعمل الحمبلت التركيجية ꞉ التكمفة المنخفضة

المعمكمات خاصة أنيا تكفر مصاريف الطباعة ك البريد ك العمالة ك غيرىا مف المصاريف 

 الشركات التجارية المعمنة إلى انجذاب إلى أدػفي الكسائل اإلعبلنية األخرػ،كىك ما 

مما أثر عمى نصيب كسائل اإلعبلـ التقميدية مف . األنترنيت في حمبلتيا التركيجيةاستخداـ

. المخصصات اإلعبلنية ليذه الشركات

  لكل ىذه التحديات التي تكاجو الصحافة المكتكبة مف منافسة مف قبل التمفزيكف كنظرا 

أكاألنترنيت ككسائل إعبلنية منافسة فإف عمى الصحف أف تعرؼ مكاقع قكتيا ك أف تككف 

ؼ عمى سبيل المثاؿ حكمف النقاط الضعيفة في الص.قادرة عمى مقارنتيا بقكػ منافسييا

 ليا نفس التأثير مثل الصكر المتحركة في التمفزيكف ك الصكت كليس. تتغيرالصكر التي ال 

. في الراديك

 ك مكاكبة ىذه التطكرات فبادرت الجرائد ةدفعت ىذه التحديات الصحافة إلى محاكلة المحاكا

 طبعات خاصة الكتركنية ليا تتيح كعمل. األنترنيت في االشتراؾك المجبلت العالمية إلى 

 مكاقع بإنشاءكىك ما أخذت بو العديد مف الصحف في الجزائر .لمستخدمي األنترنيت 

ك ، الشركؽ ، مكقع جريدة النيار꞉ الكتركنيةأكنسخ الكتركنية مكازية لمنسخة الكرقية مثل

 ...الخبر


