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 : توطئة 
ن نجت وسائل اإلعالم من ضغط الحكومات، فإنيا   ":يقول أحد الباحثين        أما وا 

سمطة جديدة ال تقل عن األولى استغالال لحاجة ىذه الوسائل لإلشيار،  تجد نفسيا بيد
التي أدركت ىي األخرى ىذا الواقع مبكرا، وأصبحت تبتزىا بشكل  إنيا الشركات المعمنة
لنشر بعض األخبار أو تجاىل أخرى، وىل تعتقدون أن رئيس  مباشر أو غير مباشر

 "!أكثر من اإلعالنات، ألجل خبر التحرير سيزىد في شير أو
والصحيفة كمؤسسة إعالمية في منتصف  برزت العالقة بين اإلشيار   من ىنا   

القرن الماضي عندما أصبحت الصحيفة أداة فعالة لإلشيار، وبدأ حينئذ الطابع 
الصحافة وأصبحت األجزاء غير التجارية في الصحف مثل المواد  التجاري يغمب عمى

مساومة تخضع لقوانين العرض والطمب والحد األقصى من  الخبرية والثقافية موضع
أصبحوا موضع بيع وشراء ومساومة من جانب  الربح، حتى أن قراء الصحف

مصدر مالي ميم بالنسبة ليا، وأصبح  الصحيفة بقصد إيجاد اإلشيارات التي كانت
الميني وفي أداء رسالتو  الصحفي في كثير من األحيان محل متابعة في أدائو

من مختمف  اإلعالمية السامية بسبب مختمف الضغوطات التي قد تمارس عميو
   .األطراف الباحثة عن الربح

من إيرادات الصحف ومصادرىا  % 80ثبت في بعض الدراسات اإلعالمية أن       
تعتمد عمى اإلعالنات ىذا ما يضع في أيدي المعمنين والوكاالت اإلشيارية  التمويمية

حد إمكانية إفالس ىذه الجريدة إذا تخمى عنيا ىؤالء المعمنون، وفي  سيطرة تصل إلى
السيطرة االقتصادية ال بد أن تمحق بيا "عواطف عبد الرحمان أن  ىذا الشأن توضح

، حيث يبرز "تتحكم في مضامين المواد اإلعالمية التي تنشرىا الصحف سيطرة فكرية
في تأثيره عمى الصحافة سواء في اختيار األنباء أو فرض نوع  الدور الميم لإلشيار

  .         من الرقابة من ناحية أخرى



 ب 

ىذا الواقع الذي ليست الصحافة المكتوبة الجزائرية ببعيدة عنو باعتبار أن بعض      
في حين  % 94تصل نسبة التمويل المالي فييا والذي مصدره اإلشيار إلى  الصحف

  . % 100البعض حد  يصل لدى
وىنا يكمن التأثير الفعمي عمى األداء الميني لمصحفيين الجزائريين وخصوصا أن      
الصحف لدينا في الجزائر ال تستطيع االستغناء عن المساندة - لم نقل كل إذا–معظم 

اإلشياري حتى ولو كانت ىذه الصحف تابعة اقتصاديا لمقطاع  اإلعالنية والتمويل
إذا االعتماد عمى اإلشيار كمصدر ".. "الشعب"و "المجاىد "العمومي عمى غرار 

كبيرة يجعميم يتحكمون حتى في  لتمويل الصحف يضع في أيدي المعمنين سمطة
  ". مضمون ما تنشره الصحف

فرؤساء التحرير الحقيقيون ليذه الوسائل ىم ىؤالء المعمنين الذين يضعون     " 
خط افتتاحيا، فيم الذين يتحكمون في األخبار التي عمينا أن  أجندتيا ويفصمون

ثم إنيم يقدمون إعالناتيم لممؤسسات األكثر  نقرأىا والتي ليس عمينا قراءتيا،
لمجميور ما يثير اىتمامو ال ما يفيده،  جماىيرية، ولكي تكون كذلك عمييا أن تقدم

 . "طمعا في زيادة العدد عمى حساب الكيف
 بكونو لديواإلشيار تتناول باألساس  أيديكم بين أضعيا التي المحاضرات ىذه      إن

 إلعالميعمى األداء اوتأثيره مؤسسات الصحفية، لوازن المالي لتارتباط وثيق بال
وىذا من ناحية الكفاءة المينية  لمصحفيين الذين يعتبرون وحدة أساسية داخل الجرائد

من ناحية القناعات الفكرية التي يتحمى بيا جية، أو يتحموا بيا من  التي يجب أن
وحتى من جانب أخالقيات مينة ... ، وبشكل ما عمى حريتو واستقالليتو الصحفي

 سوف أنيا ، والشكعموما بالدقة، الموضوعية، النزاىة، الحياد الصحافة والتي ترتبط
    .المادة من الجوانب الرئيسية عمى االطالع عمى- اهلل بحول – تساعد
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 :    تمييد
الذم أصبحنا نجده في الطرقات كفي كسائؿ  La Publicité  اإلشيار أك اإلعالف   

 .اإلعالـ المختمفة، كأصبح يشكؿ ظاىرة اجتماعية قائمة بذاتيا
     كىك يعتبر مثؿ االتصاؿ عبارة عف مجمكعة مف المضاميف التي تركج لسمعة أك 
خدمة أك فكرة ما، تصدر مف مصدر معيف، يستخدـ كسيط اتصالي مناسب ليبعث 

برسالتو إلى جميكر مستقبؿ، حتى يقنعو بما يقدمو لو كيؤثر بالتالي عميو فيحبذ إليو ما 
 .يعرضو عميو

 نمك مع مسايرة كتطكر نشأ فقد البشرية، المجتمعات في متأصؿ فف اإلعالف      إف
 حاجات إلشباع كالخدمات السمع تسكيؽ بغرض المختمفة، اإلعالـ كسائؿ كتطكر
 كمزايا بأنكاع لمتعريؼ منيا مفر ضركرة ال اإلعالف أصبح المستيمؾ، كىكذا كرغبات
 عمى كحثو ما سمعة بتفضيؿ المستيمؾ إغراء عمى يعمؿ فيك فنا كككنو المختمفة، السمع

. األساليب كؿ مستخدما كالعقمي النفسي الرضا مف حالة في كىك اقتناءىا
 الحديثة المشركعات في كالتركيجية التسكيقية األنشطة أىـ أحد اإلعالف كيعد ىذا    
 االتصاؿ عممية في المشتركة المختمفة لألطراؼ األىداؼ مف العديد يحقؽ إذ

 شمكال كأكثر كأفضؿ، أدؽ معرفية درجة اإلعالف يحقؽ لممستيمؾ اإلعالني، فبالنسبة
 في دكره عف فضال بيا، الخاصة كاالستخدامات كالخدمات السمع كأنكاع السكؽ بطبيعة
 بيف كالتمييز المفاضمة عمى القائـ االختيار مف تمكنو التي كالمعمكمات البيانات تقديـ

 القرارات اتخاذ عمى يساعد ما كىك كالخدمات، السمع مف المختمفة كالماركات األنكاع
. لديو المعرفة مف أكبر بدرجة الشرائية
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 : عموميات حول اإلشيار: أوال
 ما كىك اإلقناع، عمى كالعمؿ ما بفكرة أك ما بمنتج لمتعريؼ عامة اإلعالف     يستعمؿ

 لمكسائؿ اختيار حسف رىف ىك اإلشيارم االتصاؿ أّف نجاح أخرل بعبارة يعني
 الرسالة تمرير في عممية التكاصؿ يخدـ فّعاؿ كسيط انوأ يرل التي التعبيرية كاآلليات

 الكسائؿ بيف عالية مكانة احتمت التي االتصاؿ كسائؿ أحد يعدّ  اإلشيارية، فاإلعالف
 كسائمو تطكر بفعؿ الجماىير استقطاب في قّكة فاعمة يعدّ  كالذم األخرل، االتصالية

 .االتلمجا لزيادة كنتيجة كالجمالية التقنية كأدكاتو
 في كبيرا إقباال أكسبو مّما اإلعالف، عمى تعتمد أصبحت التي األنشطة تطكر     مع
 عممية في كبيرة مساىمة يساىـ فيك الخطاب التكاصمي، أنكاع مف كنكع تكظيفو

 الكسائؿ مف خالؿ ذلؾ معيف متمؽ إلى معّينة رسالة بإيصاؿ يقـك بحيث التكاصؿ
الممصقات  الجرائد، إعالنات كالمرئية، المسمكعة المسمكعة،: منيا المتنكعة، اإلعالمية

براز معينة فكرة أك بمنتج التعريؼ بعممية تقـك كالتي اإلعالمية، كغيرىا،  خصائصيا كا 
 طريؽ عف المستيمؾ  خدمة:أىميا كمف لتحقيقيا يرمي كذلؾ ألىداؼ المتمقي ليعرفيا
 ككيفية كأسعارىا اتوكميزا التجارية كمنافعيا العالمة أك السمعة عف بالمعمكمات تزكيده

 كخمؽ صكرة المبيعات، في المستمرة الزيادة لتحقيؽ السعي إلى إضافة عمييا، الحصكؿ
 .تحصى كال تعد ال أخرل أىداؼ جانب إلى اإلعالنية الشركة لسمعة مستحبة ذىنية
 نجاحيا كأفّ  الكسيمة فّعالية مف الرسالة فّعالية أفّ  إلى إشارة" الرسالة ىي  فالكسيمة"   
 إنجاح إلى ينتيي الكسيمة نجاح أفّ  كما مف خالليا، تمر التي الكسيمة نجاح مف

 فييا القطاع بما القطاعات مختمؼ تنمية بالتالي المنتجات تسكيؽ عممية كتنشيط
 بتكظيؼ المتمقي عمى التأثير خالؿ مف الخصكص، كجو عمى كاالقتصادم التجارم
 إلى يقتضي مكقؼ بتبني سمككو يغّير جعمو إلى لمكصكؿ الطرؽ كالتقنيات مختمؼ
. كاستيالكو المنتج شراء
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 : مفيوم اإلشيار
  تباينت كتعددت التعاريؼ التي كضعت لإلشيار، كذلؾ راجع بالدرجة األكلى إلى   

كلقد تطرؽ العديد مف ، االت التي اىتمت بولمجتعدد كاختالؼ التخصصات العممية كا
 .المغة كاالصطالحالدارسيف كالمغكييف المسانييف إلى مفيـك اإلشيار في 

لقد كردت تعاريؼ كثيرة لإلشيار مف الناحية المغكية، إذ ال يسعنا ذكرىا  :لغة .1
 :كميا فنكتفي ببعضيا

ىك مف مادة شير التي :" يعرؼ الفيركز آبادم اإلشيار في قامكسو المحيط قائال
  ". كأفصح عنو كصار معمكما لدل الناس  أم بمعنى أعمنوءأشير الشي: تعني

 الّسر خالؼ كىك كاإلفشاء، كالمجاىرة اإلشيار منيا معافٍن  عمى اإلعالف       يطمؽ
 خفي، خالؼ كانتشر ظير كعالنية، كيعمف: األمر عمف: يقاؿ كاإلخفاء كالكتماف،

 ظاىر أم عالنية رجؿ: يقاؿ الّسر، خالؼ كالعالنية بيا، أم جاىر بالعداكة كأعمف
  .أمره

 أك الصياح كالنداء كالتبميغ بالدعكة الجير في مبالغة كىك بالصباح مجاىد      قاؿ
الظيكر  بمعنى كالمجاىرة، كاإلجيار الجيار: عياض كقاؿ اإلعالف، كسائؿ مف كسيمة

 كمف كظير شاع األمر كعمف كأعمف، أظير إذا كقراءاتو بقكلو جير: يقاؿ كاإلظيار،
  . 1كالشيكع كالمجاىرة اإلظيار بمعنى ّأف اإلعالف يتضح تقّدـ خالؿ ما
 مف كمصدرىا جير، أشير، أظير، بمعنى إعالنا يعمف أعمف،: اإلعالف لفظ   كيعني

 بطرس المبناني كالمعّمـ المفكر كأعطى جيرا إعالنو أك الشراء إظيار أم لفظ العالنية
  . 2كالنشر اإلظيار ىك بقكلو آخر بمعنى لغكيا مفيكما البناء اإلعالف

                                                           
 دار الطبعة األكلى، ،اإلسالمي الفقو في عميو المترتبة واآلثار التجاري اإلعالن :جبؿ حسف عمي حامد  شاكر1

 . 02ص  ،2009 الجامعي، اإلسكندرية، الفكر
 دار الطبعة األكلى، ،اإللكترونية المدونة في العامة والعالقات واإلعالن الدعاية :الياللي رمضاف  جاسـ2

 .102ص  ،2008  األردف،النفائس،
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 مصدرىا( جير أشير، ظير، )معنى إعالنا يعمف أعمف،: )لمفظ المغكية المادة    تفيد
 المغكم بالمعنى فاإلعالف ،(كالجير اإلشيار اإلظيار، )بمعنى أم( العالنية )مف لفظ

 كاإلشيار كاإلظيار الجير طرؽ مف بطريقة ما أمر أك ما بشيء اإلشيار كالجير ىك
  . 1المجتمعات مف مجتمع في أم عمييا المتعارؼ
 كمصدرىا( جير أشير، أظير ) بمعنى( إعالنا يعمف، أعمف، )اإلعالف لفظ    يعني
 ىك المغكم بالمعنى فإعالف( كالجير اإلشيار اإلظيار )بمعنى أم ،(العالنية مف لفظ
 كاإلظيار الجير طرؽ مف بكاحد ما أمر ما، أك بشيء كالجير أك اإلشيار اإلظيار
 كممتي عف العرب لساف عمى جاء كما المجتمعات، في مختمؼ عمييا المتعارؼ

 اشتير، إذا األمر اعتمف يقاؿ أك الشيء، المجاىرة إظيار كىك ،(كاإلشيار اإلعالف)
 يشير حتى شنعة في الشيء فظيكر فاشتير، كالشيرة، كشيره شيرا يشيره يقاؿ كما

 يظيره، فإنو األمر يعمف عندما إّف المعمف كاإلعالـ المغة في المنجد في كجاء الناس،
 . 2شييرا كيبرزه يظيره فإنو أشير إذا أما

 :اصطالحا .2
 :ىناؾ عّدة تعاريؼ لإلشيار مف الناحية االصطالحية، فنذكر بعضيا

اإلشيار وسيمة غير شخصية لتقديم : "نجد فايزة يخمؼ تعّرؼ اإلشيار قائمة   
 . 3"وترويجيا بواسطة جية معمومة مقابل أجر مدفوع األفكار والمنتجات والخدمات

اإلشيار عممية اتصال غير شخصي من خالل وسائل االتصال : "كتعريؼ آخر    
يدفعون ثمنا معينا إليصال معمومات معينة إلى فئات معينة  العامة بواسطة معمنين

من مستيمكين  
                                                           

 القاىرة، كالتكزيع، لمنشر العربية الطبعة األكلى، الدار ،والتمفزيوني اإلذاعي اإلعالن :شمس اليزيد أبك  شعباف1
 .18 ، ص2009

 لمنشر أسامة دار ، الطبعة األكلى،الذىنية الصورة تكوين في ودوره التمفزيوني اإلعالن :الشطرم مجيد  حامد2
 . 13-12 ص ،2013عماف،  كالتكزيع،

، ،اإلشيار سيميولوجيا مبادئ :يخمؼ  فايزة3  . 07 ص ،2010 الجزائر، طاكسيج كـك
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  . 1"بحيث يفصح المعمن عن شخصيتو
رسالة مخصصة لإلعالن وبيع منتج أو : "أّنو Encartaكيعرفو معجـ مكسكعة      

  ". ىيئة وجدت لتحريض الجماىير القتناء منتج واستعمالو
"    Message destiné à faire connaitre et à vanter un produit ou un 

service dans le but d’inciter le public à les acheter ou à les utiliser 

."  

كىك يعتبر مثؿ االتصاؿ عبارة عف مجمكعة مف المضاميف التي تركج لسمعة أك      
خدمة أك فكرة ما، تصدر مف مصدر معيف، يستخدـ كسيط اتصالي مناسب ليبعث 

برسالتو إلى جميكر مستقبؿ، حتى يقنعو بما يقدمو لو كيؤثر بالتالي عميو فيحبذ إليو ما 
 "باعتباره   Christine Leteinturier كتعرفو  كريستيف لتانتكرييو  يعرضو عميو، 

يشيـر إلى كل تقنيات الترويج المستعممة لمتعريف أو تحبيذ تنظيم ما، أو سمعة أو 
 .2"خدمة، أو حادثة أو فكرة، مما كان الشكل أو الغاية

 يعتبر اإلشيار قكة كبيرة كفعالة نحس بتأثيرىا في حياتنا اليكمية، كىك ما يؤكده    
Guerin Robert  إن اليواء يتكون من " أحد البارزيف في مجاؿ اإلشيار حيث يقكؿ

حيف قاؿ Steven Ewen كقد عبر عف ذلؾ أيضا" األكسجين اآلزوت واإلشيار
أصبح  اإلشيار يتسمل بطريقة ما إلى حياة الناس إلى درجة أنو" بكمماتو القاسية 

  ". متطفال

                                                           
، الطبعة األكلى، الدار الجامعية لمطباعة دراسة مقارنة: اإلعالن والعالقات العامة:  عابد فصيؿ الشعيراكم1

 .  15 ، ص2006كالنشر، 
، "الخبر "لصحيفة تحميمية وصفية دراسة: المكتوبة الجزائرية الصحافة في اإلعالن أنماط: نكر الديف  ىميسي2

 العمـك كاالتصاؿ، كمية اإلعالـ عمـك كاالتصاؿ، قسـ اإلعالـ عمـك في الماجستير شيادة لنيؿ مكممة مذكرة
 . 72، ص 2006،  -قسنطينة – اإلنسانية، جامعة منتكرم كالعمـك االجتماعية
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بالرغـ مف أف اإلشيار ما يزاؿ في طكر التطكر كسيظؿ يتطكر دائما، كمع ذلؾ     
ف اتفؽ بعضيا  بذلت جيكد كثيرة لتعريفو ككاف لكؿ منيا ميكؿ إلى تخصص معيف كا 

 .في نقاط معينة
 االتصالاإلشيار ىو عبارة عن الرسائل المنشورة في وسائل " فقد كرد أف      

المتكونة من الصحافة، الراديو، التمفزيون، السينما، الموحات ، الجماىيرية
 . 1"اإلشيارية

بالرغـ مف أف التعريؼ لـ يشر إلى اليدؼ مف اإلشيار، كال إلى الجية المسؤكلة       
 .ينبو إلى أف اإلشيار عممية اتصاؿ تتـ بنقؿ رسالة عبر كسائؿ اإلعالـ عنو إال أنو

مجموع الوسائل المستخدمة في تعريف "كتعرفو دائرة المعارؼ الفرنسية بأنو      
قناعو بامتياز منتجاتيا واإليعاز إليو بطريقة  الجميور بمنشأة تجارية أو صناعية وا 

  . 2 "ما بحاجتو إلييا
يبيف التعريؼ أف اإلشيار يمارس مف قبؿ المنشآت ذات الطبيعة التجارية أك     

 .يشير إلى أىـ ىدفيف أال كىما التعريؼ كاإلقناع الصناعية كما
   غير الشخصي يجري عبراالتصالشكل من أشكال "كاتجو ككتمر إلى تعريفو بأنو    

 . "وسيمة غير متخصصة مدفوعة األجر وبواسطة جية معمومة ومحددة
 عف إذاعة المسئكلةلقد أضاؼ ككتمر إلى التعاريؼ السابقة اإلشارة إلى الجية     

مدفكع األجر مما يتيح إمكانية التحكـ في الرسالة كفي كقت اإلرساؿ  اإلشيار كبأنو
 .3كالكسيمة مف طرؼ القائـ عمى عممية اإلشيار ككذا الشكؿ كالمضمكف

                                                           
 الجزائر اتصاالت مؤسسة حالة دراسة: الجزائرية االقتصادية المؤسسة في اإلعالن وأىمية واقع :ليمى  ككسة1

 كعمـك االقتصادية العمـك كمية العمـك التجارية، في الماجستير شيادة لنيؿ مكممة مذكرة ، موبيميس  النقال لمياتف
 . 52-51 ، ص2008 بقسنطينة، منتكرم التسيير، جامعة

 . 07ص  ،1999 المبنانية، القاىرة، المصرية الطبعة األكلى، الدار ،اإلعالن :الحديدم  منى2
 ص ،1998 األردف، مجدالكم، الطبعة األكلى، دار ،العامة والعالقات واإلعالن الدعاية: ناصر جكدت  محمد3

102 . 
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نفيـ مما تقدـ أف اإلشيار مف الناحية االصطالحية كسيمة تكاصمية بامتياز     
كضعت لتسكيؽ المنتجات كالسمع كلمتكاصؿ المنتجيف كالباعة، التي تقـك بيف طرفيف 

كالمتمقي لمكصكؿ إلى اتفاؽ  أساسيف أك عنصريف ميميف المنتج كالمستيمؾ أك المرسؿ
قامة عالقة تبادلية تحقؽ منفعة مشتركة  .كا 

كالخدمات  المنتجات لتقديـ الشخصية غير الكسيمة اإلعالف عمى أنو      إذف يعرؼ
أك  المعِمف، ىّكية عف اإلفصاح مع مدفكع أجر مقابؿ معمكمة جية بكاسطة كاألفكار
 غير اتصاؿ عممية يمثؿ أك المعِمف، ىّكية عف اإلفصاح مع مدفكع أجر مقابؿ معمكمة
 مقابؿ مممككة كسائؿ طريؽ عف المستيمؾ إلى المعمكمات لنقؿ شخصية كغير مباشرة
 :اإلعالف كعميو فإف المعِمف، ىّكية عف اإلفصاح مع معّيف أجر
 أك المنتج تركيج عمى يساعد الذم العاـ االتصاؿ أشكاؿ مف شكؿ أم يمثؿ 

 .أك الفكرة الخدمة
 ما لفكرة أك الخدمة أك لممنَتج المستيمكيف انتباه جذب عمى يساعد. 
 قراراتيـ عمى كالتأثير المستيمكيف مكاقؼ عمى التأثير. 
 مف غيره مف عنو المعمف المنتج تمييز عمى قادريف المستيمكيف يجعؿ 

 . المنتجات
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 :نشأة وتطور اإلشيار
 تغيير بيدؼ الناس إلى كالمعمكمات األفكار لنقؿ ككسيمة( اإلعالف )اإلشيار      إفّ 
 أكؿ أف إلى التاريخية الشكاىد تشير حيث نفسو، اإلنساف قدـ قديـ تعزيزىا، آرائيـ أك
 مف قرف نصؼ قبؿ إفريقيا شماؿ في فضية مسكككات شكؿ عمى إقناعي ظير إعالف
 عشبي لنبات منقكشة صكرا كجيييا عمى حممت المسكككات ىذه المسيح، السيد ميالد

 إقناع المسكككات إمداد مف اليدؼ ككاف األمراض مف جممة عالج في كاف شائعا
 إلى كاألشكرييف البابمييف لجأ كما المدنية، إقطاعي مف النباتات باقتناء ىذه الناس

 بدائية، كسمع أفكار لتركيج كالصخكر كالخشب الطيف عمى المنقكش كالمجسـ اإلعالف
 الرمكز سيطرت الغالب كفي كغيرىـ، كالفرساف مكافأة لممبدعيف عف أيضا كاإلعالف
 اإلقناعية االتصاالت عمى عالكة الغابرة، في العصكر اإلعالنية الرسائؿ عمى كالصكر

 العالية األصكات ذكم مف متخصصكف بيا منادكف يقـك كاف التي الشفاىية كالتركيجية
 ليذا مفضمة أماكف كغيرىا العامة كاألزقة كالساحات الشكارع كانت حيث كالجميكرية،

. الغرض
 صناعاتيـ لتمييز كسيمة أفضؿ أفّ  الحرفيكف كجد التاريخ مف الحقة مراحؿ     كفي
خكاصيا  إبراز أجؿ مف عمييا الخاصة كتكاقيعيـ رمكزىـ صنع في تكمف الحرفية
قناع المميزة ا  المميزة  العالمات برزت ثـ النكعية، إلى يشير الرمز بأفّ  بالشراء الراغبيف ك 

 جكىر يمثؿ ذاتو بحدّ  كىذا لمسمع المستيمؾ كالء خمؽ أجؿ مف التكقيع إلى باإلضافة
  . 1 ىذا يكمنا اإلعالف حتى

 كذلؾ كتقنياتو، اإلعالف في نكعي تطّكر حصؿ عشر السابع القرف بدايات       في
 ،1962 عاـ في The Weekly Newsكىي  إنجميزية صحيفة أكؿ نتيجة صدكر

 لـ كالقبكؿ اإلقناع عمى قدرتيا أفّ  إال إعالنات عدة نشرت الصحيفة ىذه أفّ  صحيح

                                                           
 . 11 ص ،2009عّماف،  كالتكزيع، لمنشر اليازكرم دار ،الدولي اإلعالن :العالؽ  بشير1
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 إبراز في المفرطة كالمبالغة اإلعالف مصداقية عدـ مقدمتيا أسباب في لعّدة كافية تكف
 في 1650 عاـ ظير بو مكثكؽ إعالف أكؿ أفّ  إال المعمف عنيا، كالخدمات السمع مزايا

 عف يبّمغ أك يعثر لمف مجزية مكافأة حكؿ ككاف يدكر اإلنجميزية، البرلماف صحيفة
 ىدفو اإلعالف ىذا حقؽ كقد الحككمة البريطانية، إسطبالت مف مسركقات مصير
 الصحيفة في اإلعالف نشر مف يكميف فقط بعد الحيكانات عمى العثكر تـّ  حيث المنشكد
 .المذككرة
جيدا  دخال يمثؿ البريطانية الصحؼ في اإلعالف أصبح عشر الثامف القرف      كفي
 قد اإلعالف أف المعمنة الشركات اكتشفت أف بعد خصكصا الصحؼ، ىذه ألصحاب
 .كأرباحيـ مبيعاتيـ زيادة في ساىـ فعال
 كسائؿ مف أكيدة كسيمة اإلعالف  أصبح1905-1875 بيف ما الفترة      خالؿ

 التجارية المصالح ألصحاب ذىبية فترة فيي أرباح، كتحقيؽ المبيعات تنشيط
 كتحسيف كالمسمكعة المقركءة اإلعالـ كسائؿ ألصحاب كالخدمية، ككذلؾ كالصناعية

اقناعيا كبدأ فنيا اإلعالف نكعية  كالمجالت الصحؼ في لمحجز يتسابقكف المعمنكف ك 
 الكقت، ذلؾ في كبار فنانيف ِقبؿ مف صارت تصمـ التي كالمعيرة المثيرة إلعالناتيـ

 ناجحة إعالنية ككسيمة حضكرىا اإلذاعة لتؤكد جاءت القرف ىذا مف العشرينيات كفي
 معمنيف إلى مرمكقكف فنانكف ما تحكؿ كسرعاف لو مكمال كتككف المطبكع اإلعالف تدعـ
 .الجماىير بيف شعبيتيـ مستثمريف اإلذاعة في

 حيث اإلعالف نضكج فترة بمثابة الثانية العالمية الحرب بيف ما فترة      كتعكد
 اإلعالف بفاعمية يشؾ مف ىناؾ يعد كلـ لمنظر، ممفت بشكؿ اإلعالف ازدىرت صناعة

 لإلعالف اإلذاعة انتقادات بركز شيدت نفسيا الفترة أفّ  إال السمع كالخدمات، تركيج في
 .1المختمفة بأنكاعو

                                                           
 . 12-11، مرجع سابؽ، ص الدولي اإلعالن :العالؽ  بشير1
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 الضركرم مف نجد التاريخ عبر اإلعالف لمسيرة الكجيز االستعراض ىذا      بعد
 كىذه تطكيره مسيرة خالؿ اإلعالف بيا مرّ  التي مختمفة مراحؿ عمى تسميط الضكء

 : ىي المراحؿ
 معركفة، تكف لـ الطباعة حيث: الوسطى والقرون الغابرة العصور مرحمة .1
 صكرية رمكز شكؿ عمى لكف مكجكدا، كاف اإلعالف أف إال كاألمية متفشياف، كالجيؿ
 ما اقتناء عمى اآلخريف ترغيب باتجاه كالعمؿ باألشياء استيدفت التعريؼ كىذه بدائية،

 انتشارىا كمحدكدية" اإلعالنية الرسالة "ببساطة ىذه المرحمة تمّيزت كقد عنو، معمف ىك
 ىذا عمى شكاىد التاريخ ككتب العالـ متاحؼ الشفاىي كتحتفظ اإلعالف استخداـ ككثرة
. المرحمة ىذه خالؿ اإلعالف مف النكع
 كتكفرت شعبيتو، كتنامت المطبكع اإلعالف برز حيث: الطباعة ظيور مرحمة .2

 كالمجالت، الصحؼ بانتشار جغرافيا انتشاره رقعة كتكسعت جيدة، إمكانيات فنية لو
 كجدكا ممف اإلعالف في الراغبيف إعداد كتعاظـ المتعّمميف، كزيادة أعداد التعميـ كتطّكر

 مفيـك برز الفترة ىذه كفي أرباحيـ، كزيادة مبيعاتيـ فرصة لتعزيز الكسيمة ىذه في
 معركفة تكف لـ كخدمات بسمع الجميكر إلى تعريؼ ييدؼ الذم الريادم لإلعالف
 في كالخدمات السمع كمنافع مزايا إلى إبراز ييدؼ الذم التنافسي كاإلعالف مسبقا،
. تنافسية سكؽ
 اإلنتاجية معّدالت كارتفعت االقتصاد انتعش كفييا: الصناعية الثورة مرحمة .3
 كاّتساع المنافسة، كاشتداد كالتخصص الحجـ اإلنتاج الكفير كاقتصاديات بفضؿ

 كتحسيف الرفاىية مستكل كارتفاع الجماىير دخكؿ معّدالت كارتفاع األسكاؽ
 برزت التي العكامؿ مف كغيرىا التعميـ كانتشار نطاؽ المكاصالت كاّتساع االتصاالت،

 المكاطنيف معيشة مستكل ازدياد  رافقو نمك االقتصاد كألف الصناعية الثكرة بفضؿ
 ىي كخدماتيـ، بمنتجاتيـ لمتعريؼ أفضؿ طريقة أفّ  المعمنكف كجد الشرائية، كقدراتيـ

 بشرائيا، الجماىير كترغيب كالخدمات إلقناع المنتجات ىذه عف اإلعالف خالؿ مف
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 ضركريات مف ضركرة أصبح اإلعالف كىكذا تنافسية، أصبحت السكؽ كأفّ  خصكصا
 .كالمكّزع كالمستيمؾ الصانع األساسية المستمزمات كأحد االقتصادية الحياة
 مف: )المختمفة اإلعالم ووسائل والمواصالت االتصال وسائل في التقّدم مرحمة .4

 باختالؼ كالفنكف( كغيرىا كالتمفزيكف اإلذاعة ككسائؿ كاإلذاعة الصحؼ كالمجالت
مكانيات تصميـ، تنفيذ )مف أنكاعيا  كتنامي بركز عمى عالكة( جدا متكفرة طباعية كا 
 فاعمة إقناعية ككسيمة باإلعالف الخاصة النفسية الخالقة كاألساليب اإلبداعية األفكار
 تبتكر اإلعالف ككاالت كصارت كمعقدا، اإلعالف فنا راقيا أصبح المرحمة ىذه خالؿ
 يتمّيز إعالف لصناعة كالعممية كاالقتصادية كالثقافية كالنفسية الفنية الكسائؿ كؿ

 الثقافية بيئتو كعمى المكاطف الشرائية، قرارات عمى التأثير حرث مف بالفاعمية
 . 1كغيرىا كاالجتماعية

 :اإلعالن تطوير عمى ساعدت التي العوامل أبرز ومن
 لممجتمع كاالستيالكية اإلنتاجية الطاقة حجـ كارتفاع التصنيع معّدؿ ازدياد 
. كالسمع البضائع مختمؼ مف ىائمة أعدادا يحكم الذم الكبيرة ظاىرة السكؽ كبركز
 إنتاج عمى القدرة زيادة في أسيـ الذم كالتكنكلكجي الفني التطّكر تراكـ استمرار 
عالنية تسكيقية خطط رسـ ضركرة استدعى كىذا الجديدة كالمنتجات مف السمع العديد  كا 
 .لتركيج مبيعاتيا متطّكرة
 التنافس حّدة كاشتداد كالمجتمعات األفراد لدل كالثقافة التعميـ مستكل ارتفاع 

 . 2األمـ بيف االقتصادم كالحضارم
 في التكسع جعؿ الذم المر اإلنتاجية الطاقة حجـ كارتفاع التصنيع معّدؿ ازدياد 

 .اإلنتاج فائض مف لمتخمص حتمية ضركرة األسكاؽ المبيعات كتنشيط
                                                           

 ،(متكامل مدخل )تطبيقات نظريات، أسس، :التجاري واإلعالن الترويج :ربايعة محمد عمي العالؽ،  بشير1
 . 132- 131 ص ،2002 عماف، كالتكزيع، اليازكرم لمنشر الطبعة األكلى، دار

 لمنشر لمدراسات الجامعية المؤسسة ،مقارنة دراسة :السياحي التسويق في اإلعالن دور :القادر عبد  مصطفى2
 . 23، ص 2003كالتكزيع، بيركت، 
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 تمؾ المستيمكيف، مف ىائمة أعدادا تشمؿ كالتي الكبيرة السكاؽ ظاىرة ظيكر 
 بمالييف االتصاؿ المنتج عمى يستحيؿ حيث ضركرة اإلعالف التي تجعؿ األسكاؽ

بالغيـ المعمكمات المستيمكيف  االتصاؿ كسائؿ خالؿ مف إال منتجاتو عف الالزمة كا 
 .المختمفة
 إنتاج عمى القدرة زيادة في أسيـ الذم كالتكنكلكجي الفني التطّكر تراكـ استمرار 
 تسكيقية خطط رسـ ضركرة استدعى ما كىذا الجديدة، كالمنتجات مف السمع العديد

عالنية  .مبيعاتيا متطّكرة لتركيج كا 
 يجعؿ لإلنفاؽ المثالي الفردم الدخؿ ككذلؾ القكمي الدخؿ في المطردة الزيادة 
. الشراء عمى إقباليـ يزداد كبالتالي أعمى األفراد لدل نحك االستيالؾ الميؿ
 رغبة( عامة بصفة المنتجيف )البائعيف لدل تخمؽ الطمب الفّعاؿ في الزيادة تمؾ إفّ      
 مف التنافس يشتدّ  ىنا كمف الفّعاؿ، الطمب مف ىذا أكبر حصة عمى الحصكؿ في

 إقناعيـ لغرض المستيمكيف مف عدد ممكف أكبر ثقة لكسب اإلعالني النشاط خالؿ
. 1معّينة ماركات بشراء
بعدة  األخرل النشاطات أكجو مف غيره عف يتمّيز اإلعالف: اإلشيار خصائص   

 :كىي خصائص
 مف مجمكعة كتتضح المعمف، بيف االتصاؿ يتـ حيث شخصية، غير جيكد أنو 

 .ابتكارم كنشاط لإلعالف الخصائص المميزة
 خالؽ إقناعي اتصالي. 
 كمؤثر ىادؼ اتصالي نشاط. 
 كسيطة قنكات عبر جماىيرم اتصاؿ عممية. 
 الجر مدفكع. 

                                                           
 . 17 ص ،1998كالتكزيع، األردف،  لمنشر زىراف ،واإلعالن الترويج :العبدلي قحطاف العبدلي،  سمير1
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 المعمف شخصية بكضكح يتمّيز. 
 لمربح ىادفة غير أك ىادفة جيات قبؿ مف يستخدـ قد. 
 أك الخدمي المنتج عمى الطمب زيادة إلى ييدؼ إقناعي اتصالي نشاط اإلعالف 
 .السمعي
 1المستيمكيف مف محددة لجيات يكجو .  
 مف كلمخركج االنتباه تمفت ضركرة اإلعالنية األفكار في كالتجديد االبتكار 

 .الجميكر انصراؼ عنيا ينتج كالتي التشبع اإلعالني مخاطر
 اإلعالنات أغمب أف حيث أساسيا بعدا اإلعالف في السيككلكجي الجانب يمثؿ 

 اإلعالف في كالخياؿ الكجكد حجـ أف كما معا، كالعاطفة المنطؽ أك تخاطب العاطفة
 .كبيرة مساحاتيا
 الخير كيمجأ المعمف مصمحة تحقيؽ في يتمثؿ محدد ىدؼ لو نشاط اإلعالف 

 اإلقناع يستيدؼ اتصالي نشاط فيك كبالتالي ىدفو، لتحقيؽ عدة لكسائؿ كأساليب
 . 2إليو المعمف قبؿ مف فظاىرة سمكؾ محدد، إلى المترجـ
 :اإلشيار أو اإلعالن أنواع
 :مختمفة أنكاع عدة إلى اإلعالف يقّسـ
 اإلعالف لو المكجو الجميكر طبيعة حسب. 
 المعمف كنكع طبيعة حسب. 
 اإلعالنية الكسائؿ حسب. 
 التالي النحك عمى كذلؾ .منو المرجكة األىداؼ حسب: 

 

                                                           
-217 ص ، 2008مصر،  الجامعية، المعرفة دار ،الجماىيري االتصال إلى مدخل :كآخركف مجاىد  جماؿ1

218 . 
 . 40 ص مرجع سابؽ، ،اإلعالن :الحديدم  منى2
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 :الجميور طبيعة حسب اإلعالن .1
 عمييا يطمؽ السكؽ مف معّينة إستراتيجية إلى الكصكؿ إلى اإلعالف     ييدؼ

 اإلعالف أفّ  إلى يرجع قد ذلؾ فإفّ  يستيكيؾ ال إعالنا ترل فعندما الجميكر المستيدؼ،
 كريـ عف اإلعالف فإف المثاؿ سبيؿ فعمى إلييا، أنت تنتمي التي غير يستيدؼ شريحة

 التي الفئة أك الشريحة إلى ينتمكف ال ألنيـ السف صغار يستيكم التجاعيد ال إلزالة
 .اإلعالف يستيدفيا

 الفرد، كالشركات المستيمؾ: ىما المستيدؼ الجميكر مف رئيسيتيف فئتيف      كىناؾ
 بالتمفزيكف كالراديك اإلعالف كسائؿ في اإلعالنات العماؿ، كأغمب منظمات أك

أك  السمعة يشترم الذم الفرد لممستيمؾ مكجية إعالنات ىي كالمجالت كالصحؼ
 المكجية اإلعالنات آخر، أما شخص الستخداـ أك الشخصي الستخدامو الخدمة
 المباشر البريد في المتخصصة أك المطبكعات في إال نجدىا نكاد فال األعماؿ لشركات

 .1التجارية المعارض في أك الشركات، إلى إرسالو تبع الذم
 ال فإنو العادية اإلعالـ كسائؿ لشركات اإلعالف يستخدـ أف النادر مف كاف      كلما

 منظمات أك لمشركات اإلعالف مف أنكاع ثالثة كىناؾ الفرد لممستيمؾ مرئيا بالنسبة يكاد
 .كالميني التجارم، الصناعي،  اإلعالف:ىي األعماؿ
 أك شراء عاتقيـ عمى يقع الذيف األفراد يستيدؼ إعالف ىك: الصناعي اإلعالن 
 كيشتمؿ األعماؿ، منظمات أك الشركات في المشاعة استيراد المنتجات عمى التأثير
 كالمعدات الماكينات )أخرل سمع إنتاج في تستخدـ كالخدمات التي السمع شراء ذلؾ

 كالسمع الخاـ المكاد )أخرل منتجات مف تشكؿ جزءن  التي أك( ذلؾ إلى كما كاآلالت
 التي كالخدمات السمـ كذلؾ الصناعية المنتجات ، كتشمؿ(الغيار كقطع المصنعة

                                                           
 . 17 ص ،2009األردف،  كالتكزيع، لمنشر أسامة الطبعة األكلى، دار ،التجاري اإلعالن إدارة :عزة أبك  محمد1
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 كما الكمبيكتر كأجيزة المكاتب معدات )الرأسمالية مثؿ السمع العماؿ إنجاز في تستخدـ
امساؾ )العماؿ خدمات أك( ذلؾ إلى  (.كالصيانة الدفاتر التأميف ك 

 لمنتجاتيا اكبر تكزيع لتحقيؽ التجارم لإلعالف الشركات تمجأ: التجاري اإلعالن 
 المنتجات مف المزيد بيع طريؽ عف أك البيعية المنافذ مف المزيد تطكير عف طريؽ

 .المنافذ     البيعية لنفس
 أطباء أك كاألطباء المحاميف يستيدؼ الذم اإلعالف كىك: الميني اإلعالن 
 ىذا يظير ما كعادة ذلؾ، إلى كما المدرسيف أك المحاميف أك أك الميندسيف األسناف

 .المينية لمجمعيات الرسمية المطبكعات اإلعالنات في مف النكع
 :أىداؼ ثالث تحقيؽ إلى الميني اإلعالف     كييدؼ

 في الستخداميا المعدات مف معّينة أصناؼ بشراء المكمفيف األشخاص إقناع 
 .عمميـ
 أك لعمالئيـ معّينة بخدمة أك معّيف بمنتج التكصية عمى المينييف تشجيع 
 .مرضاىـ
 1الشخصية ألغراضو عنو اإلعالف يتـ الذم المنتج باستخداـ الشخص إقناع .  
 اإلعالنات مف أنكاع عّدة بيف التفرقة  يمكف:المعمن ونوع طبيعة حسب اإلعالن .2
: المعمف نكع حسب
 منتجاتيا  عف لمفردىا باإلعالف الشركة تقـك حيث: لمشركة فردي إعالن

 .كسمعتيا الشركة اسـ أك المختمفة
 في المستكل نفس  في الشركات مف مجمكعة تقـك حيث: أفقي تعاوني إعالن 
 في التكاليؼ، كالمشاركة لممستيمكيف اإلعالنات تقديـ في بالتعاكف التكزيعي المنفذ
كليس  المنتجات مف النكع ىذا عمى الطمب استمالة محاكلة منو اليدؼ يككف كعادة

                                                           
 كالتكزيع، لمنشر الشركؽ الطبعة األكلى، دار ،ودولية محمية تجاري الفّعال اإلعالن :مصطفى محمكد  محمد1

 . 20-19 ، ص2006   عماف، 
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 سمعة عمى الطمب تنشيط ىك اليدؼ يككف قد أك ،(األكلي اإلعالف )التجارية األسماء
 أك الغساالت مف معّيف بنكع كربطو المنفعات مف معّيف نكع عف اإلعالف معّينة، مثؿ

 . أنكاع عدة
 أكثر أك كسيط المنتج مع فيو يشترؾ الذم اإلعالف ىك: راقي تعاوني إعالن 
 تحمؿ الجممة في تاجر كىك المنتج يشترؾ فقد المنفذ، داخؿ مختمفة مستكيات عمى

التي  الشركات اسـ ذكر يتـ كعادة معّيف، كمنجز معّينة سمعة عف اإلعالف تكاليؼ
 المنتجات عف الككيؿ مع التعاكني باإلعالف منتجاتيا تكزيع في كاحدا دليال تستخدـ

 المنتج مف لكؿ مشتركة فائدة ىناؾ تككف كبالتالي تكافرىا، كأماكف المختمفة بيا
  . 1الكسيط
 يمكف المعيار ليذا  كفقا:اإلعالنات في المستخدمة لموسيمة تبعا اإلعالن أنواع .3
 :التالية األنكاع إلى اإلعالنات تقسيـ
 كالالفتات كالمجالت الصحؼ  كإعالنات:المقروءة الوسائل إعالنات 

عالنات المضيئة كاإلعالنات بالبريد المباشر ترسؿ التي كاإلعالنات كالممصقات  كا 
 .النقؿ ككسائؿ كالكتيبات كاإلعالنات كالكتالكجات الالعبيف كألبسة المالعب
 عالنات الراديك  كإعالنات:المسموعة الرسائل إعالنات  تستخدـ التي العربات كا 
 .الصكت مكبرات
 كالفيديك كالسينما التمفزيكف  كإعالنات:والمسموعة المرئية الوسائل إعالنات 

عالنات  بحسب السابقة األنكاع مف نكع استخداـ كؿ أىمية مالحظة مع اإلنترنت، كا 
مكانيات إليو المكجو كالجميكر المنتج طبيعة  أم كالمعنكية المادية صاحب اإلعالف كا 
  . 2المحيطة الظركؼ إلى جيد بشكؿ االنتباه

                                                           
 . 101 – 100 ص ،2003 الجامعية، القاىرة، الدار ،اإلعالن :صحف فريد  محمد1
 لمنشر، الفارؽ الطبعة األكلى، دار ،والتطبيق النظرية بين المستيمك وسموك اإلعالن: طعيمة فتحي أبك  حساـ2

 . 30 ، ص2008 عماف،
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 يمكف األساس ىذا عمى طبقا: منو المرجوة األىداف حسب اإلعالن أنواع  .4
 :كىي مف اإلعالنات أساسييف نكعيف بيف التفرقة
 جاذبيات أك  معمكمات يقدـ اإلعالنات مف النكع ىذا: الخدمة أو السمعة إعالن 
 مف النكع ىذا الخدمة، كينقسـ أك السمعة شراء عمى األفراد كتشجيع إلثارة ببيعو

 :ليا كاألتي نماذج كعرض تكصيفيا يمكف فرعية أنكاع عدة إلى اإلعالنات
 الطمب خمؽ أك الطمب إثارة اإلعالف ىذا يستيدؼ: الريادي اإلعالن 

كجكدتيا  السمعة طبيعة عف معمكمات عمى يحتكم ما عادة كىك السمعة، عمى األكلي
تشمؿ  كلكنيا اآلخر، المستيمؾ الخدمات أك سمع عمى النكع ىذا كيقتصر كتصميميا،

 .الصناعية السمع أيضا
 تنمية أك إثارة تستيدؼ رسالة اإلعالف ىذا يحتكم: التنافسي اإلعالن 

 .االنتقائي الطمب
 عنيا المعمف العالقة بيف مباشرة مقارنة كيقدـ: المقارن اإلعالن 

 البديؿ انو كما نراىا، التي اإلعالنات أكثر كىك منافسة، أخرل بسمع الخاصة كالعالقة
 .تقريبا لإلعالف التنافسي
 بالسمعة، المستيمؾ تذكير النكع ىذا كيستيدؼ: التذكيري اإلعالن 

 معرفة عمى كالمستيمؾ االستقرار لمرحمة كصمت مستقرة أك السمعة أف كطالما
 المستيمؾ بتذكير اإلعالف ىذا في فقط كاستخداماتيا، فيكتفي كمزاياىا بخصائصيا

. السمعة باسـ
 كبناء الذىنية الصكرة تحسيف المؤسسات إعالف يستيدؼ: المؤسسات إعالن 

 السمعة
 نكعيف إلى المؤسسات إعالف كينقسـ المنظمة أك المؤسسة ىف الجميكر لدل الجيدة

 رئيسييف
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عالف الخدمات  إعالف:ىما . 1المستيمؾ خدمات العامة، كا 
 :اآلتي لإلشيار عمييا متعارؼ أىداؼ أبرز مف: اإلشيار أىداف  

 محددة مستيدفة أسكاؽ إلى جديدة خدمات أك السمع تقديـ في المساعدة. 
 التسكيقي المزيج تثبيت أك السكؽ، في معّينة ماركة تثبيت في المساعدة 
قناع خالؿ إبالغ مف لمشركة،  كالمنافع بالمزايا الكسطاء أك المستيدفيف، المستيمكيف كا 

 .الماركة تمؾ في المتضمنة
 بالغ تكسعية منافذ عمى الحصكؿ في المساعدة  السمع بيع بأماكف المستيمكيف كا 

 .عنيا المعمف الماركات كالخدمات أك
 الشرائية قراراتيـ تأكيد في المستيمكيف مساعدة. 
 القائميف المستيمكيف كرد تكريس أك المحتمميف المستيمكيف كسمكؾ ميكؿ تغيير 

 في اإلبالغي كاإلعالف التذكير كاإلعالف اإلقناعي اإلعالف معّينة، كيسيـ لماركات
 .اليدؼ ىذا مثؿ تحقيؽ
 خمؽ أك اإلعالنية الحمالت تكجيو قبؿ قائمة تكف لـ ألسكاؽ جديدة آفاؽ فتح 

  . 2مرة ألكؿ جديدة قطاعات سكقية
 نما المستيمكيف جذب يفيد ال الشركة اسـ تقكية إف: الشركة اسـ تقكية  يقكييا كا 

 كالسمطة كالمساىميف كالمصارؼ كالمكزعيف المكرديف مثؿ: معيا أعيف المتعامميف في
 .العاـ كالرأم كالمجتمع المحمي الحالمة

                                                           
 ص ،2003 اإلسكندرية، لمنشر، الجديدة الجامعة الطبعة األكلى، دار ،اإلعالن ىندسة: قحؼ أبك السالـ  عبد1

 .    بتصرؼ91-98
 ، 2010عّماف،  كالتكزيع، لمنشر اليازكرم دار ،تطبيقي مدخل :اإلعالن في واالبتكارية اإلبداع :العالؽ  بشير2

 . 18- 17 ص
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 إضافة المستيمؾ، نكعية طريؽ عف كذلؾ لمسمعة، جديدة استخدامات إظيار 
 السمعة لشراء اندفاعا أكثر المستيمؾ يجعؿ كىذا ليا التقميدم استخداـ األصمي إلى

 .تطكيرىا بعد السمعة استعماالت تعداد أكبر بسبب كمية شراء كبالتالي
 معمكمات تدعيـ إلى اإلعالنات بعض تيدؼ بالسمعة، المستيمؾ مستكل رفع 

 الظركؼ في مطمكب ذلؾ كيككف كأىميتيا التجارم كاسميا السمعة، المستيمؾ عف
 :التالية
 عمييا الحصكؿ ككيفية كمكانيا، السمعة عف معمكمات المستيمؾ ينقص عندما. 
 األسكاؽ إلى مرة ألكؿ السمعة إنزاؿ يتـ عندما. 
 السميا المستيمؾ معرفة خالؿ مف تسّكؽ التي الميسرة السمع تسكيؽ حالة في 
 .التجارم
 األسكاؽ في السمعة بجكدة المستيمؾ تذكير استمرار. 
 فيك السمعة، خصائص ذكر عمى المعمف يركز عندما السمعة خصائص إدراؾ 

  . 1جديدة سمعة كانت إذا بخاصة السمع مف منافستيا عف تمايزىا يحاكؿ إظيار
 كيتطمب بدقة، تحديدىا مف بد االتصاؿ عممية كراء مف النيائية النتائج فإف     كذلؾ

 :باآلتي القياـ مف الشركة ذلؾ
 أك بالسمة األفراد معرفة درجة حيث مف حاليا السكؽ لكضع مسبؽ تحديد 
 نحك االتجاه
 .السمعة تجاه سمكؾ أك السمعة،
 االتجاه أكال المعرفة درجة في تحقيقيا المطمكب التغيير درجة تحديد. 
 2ألىدافيا تحقيقيا لمدل الشركة لمتابعة بالقياس الخاصة المعايير تحديد .  

                                                           
 .  103 ص ، مرجع سابؽ،والتمفزيوني اإلذاعي اإلعالن :شمس اليزيد أبك  شعباف1
 .  169 ص ،2002 اإلسكندرية، الجامعية، الدار ،التسويقي النشاط في ودوره اإلعالن :السيد  إسماعيؿ2
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 األساس في كظيفتيا اتصالية إعالمية مادة اإلشيار يعتبر: اإلشيار وظائف    
 في يرغبكف التي السمعة عف لممستيمكيف كالتفسير كالتكضيح كالشرح كاإلخبار اإلعالـ
 عمى استخداميا كطرؽ كفكائدىا السمعة عف بالمعمكمات الكافية يزّكدىـ كىك شرائيا،
  : يمي فيما اإلشيار كظائؼ أىـ كيمكف تمخيص المناسبة، كاألساليب الطرؽ أفضؿ
 كالخدمات، بالسمع المفّصؿ التعريؼ خالؿ مف كذلؾ اإلدراؾ أك الكعي خمؽ 
 قبؿ، مف عنيا يسمع لـ التي أك الغربية كالمكضكعات األفكار يتجّنب غالبا ما فالمتمقي

 الجماعات اتجاىات مع تتعارض أك الشخصية كمعتقداتو مع قيمو تتفؽ ال التي أك
 .إلييا ينتمي التي المرجعية
 االتجاىات تحكيؿ في فّعاؿ بدكر اإلعالف يقـك حيث االتجاىات في التأثير 
 .اإلقناعية االستراتيجيات تكظيؼ طريؽ فييا عف كالتأثير
 كأفكار معرفة مف يقدمو ما طريؽ عف يسيـ فاإلعالف الذىنية، الصكرة بناء 
 عقكؿ في كالمكضكعات القضايا عف عامة كانعكاسات خمؽ انطباعات في ميمة

 .الجميكر
 االجتماعية الركابط لخمؽ اليادفة الخدمية كالتنظيمات بالمؤسسات التعريؼ 
 .1التأثير كجية بيف الجميكر المجانية
 عبر االنتشار خالؿ مف كذلؾ العريضة الجماىيرية القطاعات إلى الكصكؿ 

. المطمكبة التغطية كتحقيؽ اإلعالني كسائؿ االتصاؿ
 تكفير خالؿ مف اإلعالنية المادة بمكضكع المتمقي تعريؼ يتـ حيث: االختبار 

 .المالئـ القرار إلى لمكصكؿ عنيا البحث عناء المتمقي كتجنيب المعمكمات المطمكبة
 أك االنتباه كجذب اإلدراؾ تحقيؽ عند اإلعالف دكر يتكقؼ ال حيث: اإلقناع 
انما اإلعالنية، الرسالة فيـ مكضكع تسييؿ  عمى التمقي تحفيز إلى ذلؾ يتجاكز ك 

                                                           
 . 77 ص سابؽ، مرجع ،اإلعالن :صحف فريد  محمد1



 21 

 ضكء في منيا، السمبية عف كالتخّمي اليادفة كالسمككيات تبّني االتجاىات عمى اإلقباؿ
 .التغيير لألفضؿ في الرغبة خمؽ
 القيمة إضفاء إلى اإلعالني االتصاؿ ييدؼ إذ األىمية، أك القيمة إضفاء 

 .اإلعالنية المادة قيمة إلى الجميكر تنبيو خالؿ مف اإلعالف عمى مكضكع كاألىمية
 أك الفكرة عمى الحفاظ في لإلعالف التذكيرية الكظيفة في المتمثؿ التذكير 

  . اإلعالنية لمرسالة المستمر التكرار خالؿ مف عقؿ المتمقي في المكضكع
 السمع مف لمنتجاتيـ المرتقبيف العمالء تعريؼ عمى كالمكزعيف المنتجيف معاكنة 

 .كاألماكف كاألشخاص كالمنظمات كالخدمات كاألفكار
 إشباعيا كيفية كبياف احتياجاتيـ عمى التعّرؼ في العمالء محاكلة. 
 كاألفكار كالخدمات السمع مف المنتجات يستغمكف كجعميـ العمالء تييئة 

 .كاألماكف كالمنظمات كاألشخاص
 المعمنيف المنتجيف مف كاقتنائيا المنتجات شراء عمى المرتقبيف العمالء حث 
  .1عنيا
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 :اإلشيار أىمية
 كالسياسية كاالقتصادية االجتماعية اليكمية حياتنا مف أساسيا جزءن  اإلعالف       أصبح
   . إليو بحاجة ككسطاء كتجار كمنتجيف مستيمكيف كافة المجتمع أفراد نحف نظرا ألننا
 يمكف التي الكسيمة ىك اإلعالف ألف لمنتج بالنسبة اإلعالف أىمية تربط ما      كثيرا

 الخدمة أك بالسمعة مكقعو أك جنسو أك نكعو كاف ميما المستيَمؾ تعريؼ عف طريقيا
 :يمي فيما تكضيحيا يمكف اقتصادية أىمية المصنع، لإلعالف أك يقّدميا المنتج التي
 اإلعالف أفّ  عامة بصفة القكؿ يمكف: الطمب إدارة في فعاال دكرا اإلعالف يمعب 
 الدكر كذلؾ الطمب، ىذا إدارة في فّعاؿ دكر لو أفّ  إال الطمب بخمؽ كاف ذلؾ سكاء
 مف معّينة ماركة بطمب العميؿ قياـ كىك االنتقالي، أك الطمب االختيارم إدارة في يبرز

 مف اإلعالف أفّ  االقتصادييف بعض كيرل معّيف، منتج عرضيا مف يتمـ التي الماركات
 تكمفة أك اإلسراؼ مف نكع فيك كبالتالي لو لزـك ال إعالنا تنافسيا يعدّ  االختيارم الطمب
 .ليا لزـك ال ضركرية غير

 يعد إخبارم إعالف إال ىك ما االختيارم الطمب إثارة عف اإلعالف أف       كالحقيقة
 كمزاياه، خصائصو لو كيضع التجارية كعالمتو كاسمو المنتج عف العمالء بالمعمكمات

 السكؽ، في لو البديمة األخرل كالمنتجات المنتج ىذا يزيد تنافسي أيضا إعالف انو كما
 البدائؿ استخداـ إلى معّينة ماركة استخداـ مف العميؿ طمب طريؽ تحكيؿ عف كذلؾ

. المنتج ليذا المنتجات األخرل مف المعركضة
 العرض جية مف كؿ تكازف بو كيقصد الكامؿ الطمب في دكر لو اإلعالف      كذلؾ

 طريؽ عف الحالة ىذه في ىاما دكرا اإلعالف كيمعب معّيف، عمى منتج كالطمب
 خالؿ مف البديمة المنتجات استخداـ مف العمالء التكازف كمنع ىذا عمى المحافظة
  . 1المنتج بمزايا آلخر كقت مف تذكيرىـ
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 بعدـ الحالة ىذه في الطمب يّتسـ حيث المنتظـ غير لطمب إدارة في دكر لو     ككذلؾ
 خالؿ مف فعاال دكرا اإلعالف كيمعب كالنقصاف، الزيادة بيف يّتسـ االستقرار، حيث

 تذكير طريؽ عف األكقات كؿ في بالمنتج الخاص الطمب التكازف في تحقيؽ إعادة
 انخفاض فترات خالؿ عميو الطمب زيادة لتشجيع ىذا المنتج كخصائص بمزايا العمالء
 تكجيو طريؽ عف زيادتو فترات خالؿ الطمب حجـ ىذا تخفيض عمى كالعمؿ الطمب،

 .السكؽ في المعركضة منو البدائؿ استخداـ إلى العمالء نظر
 النكع ىذا يسكد بحيث العرض عف الناقص الطمب إدارة في دكر لإلعالف أفّ      كما

 زيادة عمى العمالء حثّ  إلى كيسعى المنتجيف بيف المنافسة تسكد حث سكؽ المشترل
 .عمى المنتج الطمب
سكؽ  الطمب مف النكع ىذا كيسكد العرض، عف الزائد الطمب إدارة في دكر لو     كما
ترشيد  كيفية كبياف المنتج عمى الطمب تخفيض طريؽ عف اإلعالف دكر كيبرز البائعيف

 المنتجات مف المعركضة البدائؿ استخداـ إلى العمالء نظر تكجيو أك استخدامو
 .ليذا المنتج األخرل

 كيمعب البائعيف سكؽ في سائد العرض عف الزائد الطمب إدارة في اإلعالف      كدكر
 ترشيد كيفية كبياف المنتج عمى الطمب تخفيض طريؽ عف الحالة ىذه في دكرا ىاما

 األخرل المنتجات مف المعركضة البدائؿ استخداـ إلى العمالء نظر استخدامو كتكجيو
. المنتج ليذا

 المنتج شراء عف العميؿ امتناع في يتمثؿ الذم السمبي الطمب إدارة في دكر لو     كما
 دكرا اإلعالف كيمعب الطائرات، رككب عف العمالء بعض امتناع عند ىك الحاؿ كما
 ىذه نحك العمالء األفراد كاتجاىات ميكؿ تغيير عمى يعمؿ حيث ىذه الحالة في ىاما

 .شرائيا عمى كحثيـ إلقناعيـ بمزاياىا المنتجات
 خمؽ في يساىـ فيك مضافة قيمة عنو كينتج المنافع تحقيؽ في اإلعالف يساعد 

 طريؽ عف المجانية المنفعة كخمؽ تكاجدىا بأماكف تعريفيـ طريؽ عف المنفعة الشكمية
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 في المنتجات أىمية تعظيـ طريؽ عف المكانية المنفعة كخمؽ بأماكف تكاجدىا تعريفيـ
 .كبياف الفائدة العميؿ ذىف

 كجكد عمى يساعد كال االقتصادم الرككد حالة في دكرا أيضا اإلعالف     كيمعب
 االدخار، بدؿ اإلنفاؽ زيادة عمى العمالء لدفع استخدامو يمكف االحتكار حيث

 السيادة تظؿ كعندما كتتنكع األسكاؽ تنمك عندما كذلؾ كيكاجو المنافسة يساير كاإلعالف
 ليؤالء منتجاتيا تقديـ إلى جاىدة تسعى التي عدد المنظمات كيتضاعؼ لمعمالء
  . 1النشاط االقتصادم يتسارع عندئذ العمالء
أف  مقكلة مف الرغـ فعمى التكاليؼ، مف الكحدة نصيب انخفاض عمى يساعد     كما
 تكاليؼ مف المنظمة تتحممو بما كذلؾ كالتسكيؽ اإلنتاج تكاليؼ مف يزيد اإلعالف

 أفّ  القكؿ يمكف حيث عميو مردكد ذلؾ أفّ  إال اإلعالني، النشاط ىذا كأعباء ممارسة
 اإلنتاج حجـ زيادة إلى يؤدم كما المنتجات، عمى الطمب زيادة يساىـ في اإلعالف
 االستغالؿ نتيجة التكاليؼ مف الكحدة نصيب انخفاض أيضا إلى يؤدم الذم األمر
  . اإلنتاجية لمطاقة األمثؿ

 مف الكـّ  إلى الصدد ىذا في نشير يمكناف حيث يمكف اجتماعية أىمية     كلإلعالف
 الحياة أشكاؿ مف شكال فرض قد كأفالـ مسمسالت مف التمفزيكنية البرامج في
 لـ كالتي المتقدمة المجتمعات لحياة أسمكب عف النمط ىذا يكشؼ حيث االجتماعية

 في األفراد بكسع يككف ال فقد كاالبتكار، بالعمؿ كاإلنتاج إال المستكل ىذا إلى تصؿ
  . 2الحياة في ليذا األسمكب كاالنتقاد التقميد سكل النامية الدكؿ
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يختمؼ  اإلعالف تجعؿ المجتمع فطبيعة بو، يتأثر مثمما المجتمع في اإلعالف     يؤثر
 المجتمع في اإلعالن أىمية تتمثؿ لذلؾ كالمبادئ، كالقيـ الحياة ظركؼ مع كمتالئما

 :النحك التالي عمى
 كما كالمنطؽ بالمعمكمات الجميكر إقناع عمى يعمؿ: تعميمية قّكة اإلعالف 
 حمالت مثؿ المجتمع في كاالجتماعية األساسية المبادئ ككسيمة لتركيج يستخدـ

 .االنتخاب
 بتكفيره الشعب، أفراد لمختمؼ المتكافئة الفرص إتاحة عمى يساعد اإلعالف 

 عف اإلعالف مثؿ الشراء عمى قدرتيـ تساكت إذا فرد، لكؿ متكافئ المعمكمات بشكؿ
 .المزادات
 السمع كأنكاع البيع منافذ بتحديد لمجميكر كالخدمات السمع عمى الحصكؿ تيسير 

 .إلييا لمكصكؿ كالتسكؽ البحث مف بدال كالخدمات المختمفة
 البيئة عمى تحافظ كتعميمية صحية عادات اإلعالف يقّدـ : جديدة عادات غرس 

 .أساسية بفائدة المجتمع عمى تعكد المعمكمات نشر يمثؿ مما كحضارة المجتمع
 كنشر كخدمات سمع كبيع نشر عمى خاصة اإلعالف يعمؿ: األمـ بيف  التقريب 

 اإلعالمية لمكسائؿ التكنكلكجي التطّكر مع خاصة الشعكب مختمؼ بيف اآلداب كالفنكف
  . كانتشارىا
 أفّ  الفرد، بما دخؿ متكسط في كبالتالي القكمي الدخؿ زيادة في يساىـ  اإلعالف 

رشادىـ إشباعيا ككيفية حاجاتيـ بحقيقة الناس يعّرؼ اإلعالف  أنسب الطرؽ إلى كا 
. كقيمة كنكعا كما كاإلنتاج االستيالؾ يزيد لذلؾ ككنتيجة اقتصادية بطريقة إلشباعيا
 فيك المجتمع أفراد بيف كاالجتماعية السياسية المبادئ لتركيج ككسيمة اإلعالف 

 نراىا التي الطاقة عف اإلعالنية الحمالت ذلؾ أمثمة كمف األفراد، بيف يستخدـ لتركيجيا
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 كالتّبرع التطّكع كحمالت كالعركبة الكطف حب عف اإلعالنية كالحمالت الشكارع، في
عالنات    . 1كاالجتماعية، كغيرىا السياسية كالمجالت عف الكتب كا 
 :اإلشيار أىمية تزايد أسباب

 ضركرة عدـ أك ضركرة حكؿ عنيؼ جداؿ في االقتصادييف مف كثير دخؿ     لقد
 المتزايدة األىمية ىك تجاىمو يمكف ال كعيكبو، كما مزاياه جدكاه، حكؿ اإلشيار ككذا

  فيLipovetsky Gillesيرل  ذلؾ حيث عف الحية األمثمة بعض كىذه لإلشيار،
 كاألداة الكسيمة فيو يرل كما الميف كالتكافؽ المعاصر لممجتمع انعكاس اإلشيار

 . "كالكاضحة الجمية كاأليديكلكجية
 حصرىا يمكف األسباب مف مجمكعة الجتماع اإلشيار أىمية كتزايدت تنامت      لقد
 :فيما يمي
 دفع كالعالمي،( المحمي)الكطني الصعيديف عمى المنافسة كتكسع اشتداد 

بعالماتيا؛  كالتذكير كجكدىا بإثبات كذلؾ جميكرىا إلى نفسيا أف تظير إلى بالمؤسسة
ىذه  دخكؿ أماـ حقيقية حكاجز لذلؾ تخصيصيا يجب التي الميزانيات تعتبر ما ككثيرا
 .العالمية الشركات ضد المنافسة عالـ إلى األخيرة
 الجماىير لمختمؼ معركفة يجعميا قكيا اتصاال يتطمب الجديدة المنتجات بعث 
 مف زاد كالخدمات الكاسع االستيالؾ ذات لدييـ؛ منتجات الشراء كلخمؽ نية المعنية

 . فاتكرة اإلنفاؽ
  عمكميةBanalisation  أك لممنتج كخصكصية أصالة بناء أجؿ مفاالتصاؿ 

 .مسبقا مكجكدة بيا األخيرة ىذه تكف لـ حيث الخدمة،
 كال دفع المنتجيف، كعالمات المكزعيف عالمات بيف المنافسة عنصر كجكد 
 .صكرتو كتحسيف زيادة شيرتو إلى منيما
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 رفع في ساىـ اإلعالـ لكسائؿ اليائمة كالعركض االتصاؿ منافذ عدد ارتفاع 
 الضغط نفس عمى المحافظة في ترغب المؤسسة كانت إذا )عمى االتصاؿ اإلنفاؽ

 .(اإلعالمي
 لمجماىير التعميمي المستكل ارتفاع. 
 لنقؿ االتصاؿ كسائؿ تكفير ضركرة إلى أدل كالمستيمؾ المنتج بيف المسافة بعد 

 .1المعمكمات بينيما
 يعج محيط مع تتكيؼ أف المؤسسة عمى مجتمعة، األسباب ليذه      نتيجة

 إال يتـ ال التكيؼ ىذا. المستجدات إلى متطمع لممعمكمة متطمب بالمعمكمات كمستيمؾ
. اإلشيار رأسيا كعمى االتصالية عممياتيا داخمي لمختمؼ تنظيـ بكجكد

  :اإلعالن أو اإلشيار تأثيرات
 مؤثِّرات لبعض القسـ ىذا كيتطرؽ. الحياة نكاحي شتى عمى اإلعالف ُيؤثر    قد

 .كالسياسية كاالجتماعية االقتصادية اإلعالف
 مف السمع تكزيع عممية في بارزنا دكرنا اإلعالف يؤدم: االقتصادية التأثيرات .1
. بمنتجاتيـ المستيمكيف لتعريؼ لمبائعيف فعَّالة كسيمة بكصفو المستيمكيف إلى المنتجيف
 .منتجاتيـ بيع عمى المصانع أصحاب يساعد اإلعالف فإف كبالتالي

 سمع لشراء الجميكر تحفيز خالؿ مف االقتصادم النمك في كذلؾ اإلعالف      كُيساِىـ
 تطكير عمى طائمة أمكاالن  ينفقكف الذيف المصانع أصحاب أيضا يساعد كما جديدة،
 استرجاع مف يمكنيـ الذم األمر بسرعة، لسمعيـ أسكاؽ إيجاد في جديدة منتجات
 بيع عمي المنتجيف لمساعدة اإلعالف يتكفر لـ كلك قصيرة، زمنية فترة في ذلؾ تكاليؼ
 .المتطكرة الجديدة البضائع عدد لقؿ سمعيـ
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 ىي اإلعالف عمى تُنفؽ التي األمكاؿ مف كبيرا قدرنا أف االقتصادييف بعض      كيرل
 االنصراؼ إلى ببساطة المستيمكيف تقكد اإلعالف كثافة بأف ىؤالء كيحتج ميدرة، أمكاؿ
 أف يمكف التجارية العالمات استعماؿ تبديؿ كأف أخرل، تجارية عالمة استعماؿ عف

 االقتصاد في إيجابي أثر عميو يترّتب ال كلكف معينة شركة أرباح زيادة في يساىـ
 .ككؿ

 اإلعالف فإف كىكذا السمعة، بيع سعر إلى اإلعالف تكاليؼ المعمنكف      كيضيؼ
 يساعد أخرل حاالت في كلكف األحياف، بعض في السمعة سعر مف يزيد أف يمكف

 يتطمب بدكره كىذا السمعة طمب في زيادة نشكء طريؽ عف األسعار خفض في اإلعالف
 .المنخفضة التكمفة ذات اإلنتاج في الكبير الحجـ اقتصاديات
 لكسائؿ دعَموُ  لإلعالف اجتماعي إسياـ أىـ يككف ربما: االجتماعية التأثيرات .2
 كيتيح التجارية، كالمذياع التمفاز تكاليؼ كافة ُيغطِّي فاإلعالف الجماىيرية، االتصاؿ
 يغطي كما مقابؿ، دكف إخبارية كبرامج ترفييية برامج رؤية لممشاىديف اإلعالف
 عمى سيتعيف اإلعالف فبدكف كالمجالت، اليكمية الصحؼ تكاليؼ ثمثي أيضا اإلعالف

 إلى المطبكعات مف العديد كستضطر أعمى أسعار دفع كالمجالت الصحؼ قارئ
 .اإلصدار عف التكقؼ

 الناس مف الكثير فإف اإلعالف عمى تعتمد الجماىيرية االتصاؿ كسائؿ أف       كبما
 اليكمية الصحؼ كتمتمؾ اإلعالـ، كسائؿ عمى سيطرة لممعمنيف تككف أف يتكقعكف

 بالتأثير لممعمنيف تسمح ال فإنيا كعمكمنا كاإلعالف، لمتحرير منفصمة إدارات كالمجالت
 .المطبكعة التحريرية المادة عمى

 عف إيجابية معمكمات نشر في َتتردد ال المطبكعات مف العديد فإف ذلؾ      كمع
 أف التجارم التمفاز نقاد كيرل عنيـ، سمبية معمكمات نشر أحياننا كترفض المعمنيف،
 التمفاز محطات كتحاكؿ التمفاز، برامج نكعية ىبكط في يتسبب اإلعالف عمى االعتماد

 بأسعار اإلعالف كقت بيع مف َتتمكف حتى المشاىديف مف ممكف عدد أكبر جذب
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 عامة ترفييية برامج لعرض التمفازية المحطات يدفع السبب ىذا أف النقاد عالية، كيرل
 .كاإلخبارية الثقافية البرامج حساب عمى مفرط كبشكؿ

 سمع بشراء الناس إلقناع نفسية أساليب باستعماؿ اإلعالف النقاد مف العديد      يتيـ
 عمى الناس إجبار مقدكرىـ في ليس بأنو المعمنكف كيردُّد  فييا، يرغبكف أك ال يحتاجكنيا

 في ما يرغبكف اختيار في الحرية كامؿ لدييـ الكبار كأف فييا، يرغبكف ال سمع شراء
 بشكؿ يؤثِّر اإلعالف أف عمى المختصيف ُمْعَظـ ُيْجِمع ذلؾ، كمع ال يرغبكف، كما شرائو
 ما عمى لمحكـ الالزمة الخبرة يفتقدكف الحاؿ بطبيعة فاألطفاؿ األطفاؿ، عمى خاص
 .اإلعالف في جاء

 باستثناء كاسع باىتماـ السياسي اإلعالف يحظ لـ: السياسية  التأثيرات .3
 أيزينياكر دكايت قاد عندما المتحدة الكاليات في 1952 عاـ حتى اإلعالنية المَّكَحات

Dwight D. Eisenhower  ُكليس اإلعالف فمديرك بنجاح، االْنتَخاِبيَّة َحْمَمَتو 
 الَحْمَمةُ  شممت االنتخابية، كقد أيزنياكر الرئيس حممة أداركا الذيف ىـ السياسيكف
 . التمفاز في عرُضيا تـ اإلعالنات مف سيالن  الغالب في االْنتَخابية
 االنتخابية الحمالت في متزايدا ميمنا دكرنا 1952 عاـ منذ اإلعالف مديرك     كلعب

 االنتخابية لمحمالت بارزة سمةن  اإلعالف أصبح ذلؾ إلى إضافة البمداف، مف العديد في
 الرئيسي النقد كَيْنصب كالمحمي، القكمي المستكيْيف عمى العامة المناصب لَشْغؿ

 الرسائؿ ىذه ُتركِّز إذ اإلعالنية، الرسائؿ ىذه لمثؿ استعمالو عمى السياسي لإلعالف
 تبسيط في اإلفراط إلى كَتنَزع المرشح صكرة تمميع عمى األحياف مف كثير في القصيرة
 ألساليب باستخداميـ أنفسيـ بيع المرشحيف عمى النقاد كيعيب األساسية، القضايا
 الذم المرشح أف ىك اآلخر كاالنتقاد تجارية، لسمع التركيج في المستخدمة بتمؾ شبيية
 بقية فرصة مف أكبر الفكز في فرصتو تككف لحممتو اإلعالف في طائمة أمكاالن  ُينِفؽ

 مف كثير في قانكني غير السياسي اإلعالف يعتبر كغيرىا األسباب كليذه منافسيو،
 .الدكؿ
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 أم عمى صرفيا يجكز التي لألمكاؿ األقصى الحد القانكف ُيحدِّد أخرل دكؿ    كفي
. 1السياسييف المرشحيف إعالنات مف نكع

 :  األفراد االستيالكي بسموك اإلشيار عالقة
      يمثؿ السمكؾ االستيالكي نكعا أساسيا مف أنكاع السمكؾ اإلنساني، ذلؾ أف دكر 
الفرد كمستيمؾ ىك أحد األدكار العديدة التي يمارسيا في حياتو، بؿ أنو أحيانا ما يككف 

ىك الدكر السائد في حياة الشخص كالمسيطر عمى باقي األدكار األخرل، كيمكف 
اإلشارة إلى أف السمكؾ االستيالكي يعتبر محاكلة مف قبؿ الفرد إلشباع بعض الرغبات 

التي يشعر بيا، كىذه الرغبات األكلية كالمأكؿ، كالممبس، كالمسكف، أك الرغبات 
االجتماعية كالمظير االجتماعي، كالرغبة في االنتماء، ثـ الرغبات الذاتية التي تتمثؿ 
في رغبة الفرد في تحقيؽ ذاتو، كالجدير بالذكر أف المستيمؾ عندما يقرر شراء سمعة 

معينة لتحقيؽ خدمة بذاتيا، فإنو يسعى إلشباع كؿ متكامؿ مف ىذه الرغبات التي 
.    يمكف أف تككف متصارعة أك متناغمة داخؿ الفرد

عبارة عف نشاطات  السمكؾ االستيالكي ىك :السموك االستيالكيمفيوم     
يؤدييا األفراد أثناء اختيارىـ، كشرائيـ، كاستخداميـ لمسمع كالخدمات، كذلؾ مف أجؿ 

 .2إشباع رغباتو كسد حاجات مطمكبة لدييـ
     كىك عبارة عف مجمكعة األنشطة، كالتصرفات التي يقـك بيا المستيمككف أثناء 

بحثيـ عف السمع كالخدمات التي يحتاجكف إلييا؛ بيدؼ إشباع حاجاتيـ إلييا، كرغباتيـ 

                                                           
 . 33-32، ص 1998 القاىرة، لمنشر كالتكزيع، العربية الشركة ،اإلعالن :سعيد الحميـ عبد  ىناء1
الوعي االستيالكي وأثره عمى الرضا عن السمع االستيالكية ذات العالمات  :المحياني صالح نجكل صميح بف 2

دارة المنزؿ ضمف متطمبات الحصكؿ عمى درجة الماجستير في تخصص التجارية ، رسالة مقدمة إلى قسـ السكف كا 
دارة المنزؿ، كمية التصاميـ، جامعة أـ القرل، المممكة العربية السعكدية  . 39ص  ،2015 ،السكف كا 
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فييا، كأثناء تقديميـ ليا، كالحصكؿ عمييا، كاستعماليا، كالتخمص منيا، كما يصاحب 
.  1ذلؾ مف عمميات اتخاذ القرارات

النمط الذم يتبعو المستيمؾ في سمككو لمبحث : "     كُيعرؼ سمكؾ المستيمؾ عمى أنو
أك الشراء أك االستخداـ أك التقيـ لممنتجات كاألفكار التي يتكقع منيا أف تشبع حاجاتو 

مجمكعة التصرفات التي تصدر عف األفراد كالمتضمنة : ، كُيعرؼ أيضان بأنو2"كرغباتو
شراء كاستخداـ السمع االقتصادية كالخدمات، باإلضافة أيضان إلى القرارات التي تسبؽ 

عبارة عف : " كنجد في تعريؼ آخر عمى أف سمكؾ المستيمؾ،3كتحدد ىذه التصرفات
جميع األفعاؿ كالتصرفات المباشرة كغير المباشرة التي يقـك بيا األفراد في سبيؿ 

، كينطبؽ ىذا 4"الحصكؿ عمى سمعة أك خدمة معينة مف مكاف معيف كفي كقت محدد 
التعريؼ عمى كؿ مف المستيمؾ النيائي كالمشترم الصناعي عمى حد سكاء كاف كاف 
المشترم الصناعي يتعرض لبعض المؤثرات اإلضافية الخاصة بالمنظمة التي يعمؿ 

.  بيا
 الالـز التصرؼ ىك الشرائي المستيمؾ سمكؾ أف نجد السابقة التعاريؼ خالؿ مف    

 في كيتمثؿ المختمفة، المنتجات عمى الحصكؿ خالؿ مف كالرغبات الحاجات إلشباع
 بالبدائؿ كمقارنتو المنَتج بكجكد الكعي مف بدءان  الشراء عممية بيا تمر التي المراحؿ
 كالمستمرة المتكررة االستيالؾ أنماط كتؤسس كشرائو، تفضيمو مرحمة حتى المتاحة،
 معاكدة أم التنبيو، يشبو ما تشكؿ حيث المستيمكيف لنشاطات مصاحبة عادات لتككف

                                                           
، مكتبة دراسة تحميمية لمقرارات الشرائية لألسرة السعودية: سموك المستيمك: خالد بف عبد الرحماف الجريسي 1

.    44 ص ،2006، الممؾ فيد الكطنية، الطبعة الثالثة
 . 23، ص 2006،  القاىرة،، دار النيضة العربيةاإلعالن وسموك المستيمك :سمكل العكادلي 2
، ص 2003،  الجزائر،، ديكاف المطبكعات الجامعيةعوامل التأثير النفسية: سموك المستيمك :عنابي بف عيسى 3

10 . 
 . 125، ص 2005،  اإلسكندرية،، مؤسسة حكرس الدكليةمبادئ التسويق :محمد الصيرفي 4
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 يكلد ما كىذا ما، لحد تشبييا طريقة أك الطريقة بنفس المكاتية الظركؼ نفس في الشراء
. السائد االستيالؾ نمط عف تعبر معينة استيالكية ثقافة

 :السموك االستيالكياإلعالني و النشاط 
اقناعو إليو المعَمف رضا عمى االستحكاذ إلى اإلعالني النشاط      ييدؼ  باإلقباؿ ك 
 النمط في بالتأثير إال ذلؾ يأتي اإلعالف، كال مكضكع كالخدمات السمع عمى اقتناء
 متكاممة معمكمات عمى الحصكؿ طريؽ عف كذلؾ إلييـ، المعمف القائـ لدل السمككي

 كتترّكز إلييا، ينتمي التي الجماعة مع الفرد تفاعؿ كمدل لكؿ منيا الفردية لمخصائص
 تحّرؾ التي كاالتجاىات كالدكافع الرغبات عمى كجو الخصكص عمى المعمكمات ىذه

 مف اليدؼ نقطة ىك المستيمؾ ألف كنظرا القرارات اإلعالنية، نكعية في كتؤثر السمكؾ
 مف اإلعالنية األىداؼ كتتحقؽ نشاط البداية ألم نقطة كذلؾ فيك االتصاؿ عممية

 :يمي لما كفقا المستيمؾ
 عمى لمسمعة المرتقبيف المستيمكيف رضا عمى االستحكاذ مف اإلعالف يتمكف 

 في كجكدىا كأكقات كأماكف الخدمة أك بالسمعة الخاصة بعض الخصائص اكتشاؼ
 إشباع في الخدمة أك السمعة إمكانيات عمى التعّرؼ يمكف لممستيمؾ كبذلؾ السكؽ،
 في المستيمكيف أمنيات لتحقيؽ ككسيمة اإلعالف نجد أفّ  ىذا كمف كرغباتو، حاجاتو
 .المستيمؾ منيا كيعاني معّينة قائمة رغبة إشباع طريقة عمى التعّرؼ
 تكفر بشرط كذلؾ كرغباتيـ، المستيمكيف اتجاىات في أيضا اإلعالف يؤثر 
 يرغبو الذم النحك عمى كاتجاىاتو أفكاره تغيير عمى المستيمؾ كالقدرة لدل الرغبة
  . المعمف

 يربط اإلعالف ككف في المشترم أك لممستيمؾ بالنسبة اإلعالف يتمّيز      كما
لى االبتكارات إلى كيرشده معّينة سمع فييا تباع بالمتاجر التي المستيمؾ  المتاجر كا 
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 السمعة زيا ا لـ شرحا اإلعالنات بعض تتضمف المتخصصة كما السمع تبيع التي
 .1بيا انتفاع المستيمؾ مف يزيد مما استعماليا كطرؽ

 كأساليب كرغباتو اتجاىاتو عمى بالتأثير المستيمؾ سمكؾ تغيير يستيدؼ     فاإلعالف
ف بو المحيطة كاألشياء إدراكو لألمكر  صحيحة معمكمات تكافرت إذا إال يأتي ال ذلؾ كا 

 ناحية في تكجييو عمى كتعمؿ المستيمؾ سمكؾ في تتحكـ التي تحدد العكامؿ ككافية
 السمكؾ بأنماط المتعمقة البيانات عمى التعرؼ ضركرة باإلضافة إلى أخرل دكف

 . االستيالكي
اإلشيار في مثؿ ” منح“ مفتاح نجاح أم كسيمة إعالمية، بؿ أف  اإلشيارأصبح     

” بمداننا إلى الصحؼ كالجرائد أصبح كسيمة امتناف أك إقصاء لبعض الصحؼ 
، حيث تمنح الصفحات اإلشيارية التي بإمكانيا تغطية أغمب تكاليؼ إصدار ”المستقمة

 كلكف مع ذلؾ يمكف القكؿ أف اإلشيار يمعب دكرا بارزا في ،اليكمية لصحؼ معينة
التعريؼ بالمنتجات المختمفة، كخمؽ منافسة بينيا تعكد بالنفع عمى المستيؿ مف حيث 

 ىذا بالرغـ مف اآلثار المدمرة لإلشيار عمى الثقافة كالقيـ االجتماعية ،السعر كالجكدة
 .بشكؿ عاـ

 
 
 
 
 
 

                                                           
 . 29 ص ،2009 األردف، اليازكرم، دار ،متكامل تطبيقي منظور: الفّعال اإلعالن :الزعبي فالح عمي1
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 :مدخل نظري:  الصحفيواإلشيارالصحافة المكتوبة  :ثانيا

ة فالبعض يعتبرىا ؼاحيرل الكثير مف الكتاب أنو ال يكجد تعريؼ دقيؽ لمص      
حركة، كالبعض اآلخر يعرفيا بأنيا فف في حيف يؤكد المثاليكف بأنيا رسالة قبؿ كؿ 

 ،فالصحافة كمينة تعني صناعة نشر الصحؼ الككرية المطبكعة كالكتابة فييا، شيء
كىذا العمؿ ينقسـ إلى عدة فركع أىميا التحرير كاإلخراج، كاإلدارة، كاإلعالف، 

 كتعني أيضا فف تسجيؿ الكقائع اليكمية بدقة كانتظاـ كذكؽ سميـ ،الخ... كالتصكير 
 . 1مع االستجابة لرغبات الرأم العاـ كاالىتماـ بالجماعات البشرية

 ،(JOURNAL) كىي مشتقة مف ،(JOURNALISM)كتمقب الصحافة     
 إلىأم يـك بالمغة الفرنسية، فكاف ىذا اإلصالح يشير  (JOUR) كاألصؿ في الكممة

 (JOURNALISM) كقد دخؿ المصطمح دكرية الصدكر كمدخؿ لتعريؼ الصحافة،
 ،(JOURNALIST)إلى باقي المغات الالتينية كاالنجميزية، كاشتؽ منو الصحفي 

كىك اسـ اآللة الطابعة، التي اخترعيا غكتمبرغ، أما  (PRESS) كىي أيضا تسمى
 إخباريةكرقة  ، كيعني حرفيا(NEWSPAPER) باالنجميزية فيك األحدثالمصطمح 

 .  2كىك داللة عمى مضمكف ما ينشر أساسا في الصحؼ
 كتستخدـ أيضا كممة الصحافة بدرجات مختمفة مف الشمكؿ، فيي تعني أحيانا      

الجرائد اإلخبارية، كما تعني جميع المطبكعات كالدكريات التي تنشر الكممة المطبكعة، 
كقد تعني أحيانا أخرل اإلعالـ الجماىيرم، كتعتبر الصحافة السمطة الرابعة في الدكلة 

   . 3بعد السمطة التنفيذية كالقضائية كالتشريعية

                                                           
، دار المناىج لمطبع كالتكزيع، الطبعة األكلى، األردف، اإلعالم المعاصر وتقنياتو الحديثة:  مجد ىاشـ الياشمي1

.  70، ص 2006
، 2004الطبعة األكلى، القاىرة،  التعميـ، تكنكلكجيا مركز ،الصحافة في مقدمة :الديف عمـ  أشرؼ صالح، محمكد2

.  32ص 
.  98، ص 2007، دار النشر لمجامعات، القاىرة، عمم االجتماع اإلعالمي:  مناؿ أبك الحسف3
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كالصحيفة ىي كسيمة اتصاؿ جماىيرية، يتـ عبرىا نقؿ رسالة إلى القارئ، كىذه      
 يقدـ مف خالؿ فالمضمون ، ىما المضمكف كالشكؿفعنصرمتكفر الرسالة ال تتـ إال ب

 فإنو مكضكع الشكل أما ،الخ... مقاالتحقيقا،قكالب تحريرية محدكدة إف كانت خبراء 
   .1 كمزكد بالصكريفيحتؿ مساحة أكبر كلو عناك

كسيمة إعالمية لتكصيؿ اإلنساف بالعالـ الخارجي في  " :كقد عرفيا الغناـ بأنيا     
كافة المجاالت، ككظيفة عممية التكصيؿ ىي إمداد الفرد باألخبار عما يحدث خارج 

حرفة مف الحرؼ التي يشتغؿ الناس بيا "  :، كعرفيا عبد العزيز  بأنيا"بيئتو كداخميا 
، كىي عمـ لو أصكلو المتعارؼ عمييا بيف "تضـ ىيئة خاصة بيـ في نقابة الصحافييف

 كيميؿ تعريؼ آخر إلى تحديد ،المشتغميف بيا كلو مدارس يتميز كؿ منيا باتجاه خاص
ذلؾ المنشكر الذم يصدر بصفة منتصفة، كفي أكقات معينة كالذم : " الصحيفة بأنيا

.  "يكجو الناس كيتضمف األخبار كالتعميقات كالتحقيقات كالتفسيرات
الكرقة مف الكتاب بكجييا كصحيفة الكجو أم " : كتعرؼ الصحافة لغكيا بأنيا     

 .  2"البشرة كالصحيفة جمعيا صحؼ كصحائؼ
 :  إعالمية كوسيمة  المكتوبةصحافةلل  االتصاليةخصائصل    ا

 المختمفة مف جرائد كمجالت، كسيمة اتصاؿ مطبكعة بإصداراتياتشكؿ الصحافة      
سماتيا ككظائفيا عف غيرىا مف المطبكعات غير الدكرية مثؿ الكتب  دكرية، تختمؼ

. كالنشرات كغيرىا كالمطكيات كالممصقات
كلمصحيفة ككسيمة اتصاؿ مطبكع سماتيا التي تتضمف ليا المزايا كالنقائص     

فالصحافة  (...، المسمكعة، المسمكعة المرئية)االتصالية األخرل  بالمقارنة بالكسائؿ
في الكقت نفسو مصدرا لقكتيا، إذ أنيا كسيمة االتصاؿ  تنفرد بنقطة ضعؼ معينة تتمثؿ

                                                           
، ص 2006، مكتبة اإلسراء لمطبع كالنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى، مصر، اإلخراج الصحفي:  أماؿ سعد متكلي1

11-12  .
.  72-71، مرجع سابؽ، ص اإلعالم المعاصر وتقنياتو الحديثة:  مجد ىاشـ الياشمي2
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اإلنساني كمف ثمة فيي تفتقد عنصرا  الجماىيرية الكحيدة التي ال تحضى بالصكت
مصدر لمفعالية كالجاذبية،  معينا، يتمثؿ بالنسبة لكؿ مف اإلذاعة كالتمفزيكف كالسينما،

ىي الكسيمة  لكف نقطة الضعؼ تمثؿ نقطة قكة مف منظكر آخر فالصحافة المطبكعة
 الكحيدة التي يمكف لمجميكر فييا أف يحدد التكقيت أك يحدد درجة الحركة كالنشاط، فيك

يتمكف مف االستمرار في القراءة أك التكقؼ عنيا كيتمكف أيضا مف الرجكع إلى 
 . 1قراءةلؿحقة الؿاأك  الصفحات السابقة

أم أف الصحيفة تمكف القارئ مف السيطرة عمى ظركؼ التعرض ليا أك قراءتيا أك     
مف مرة لمرسالة، كالتعرض في أم كقت كفي أم مكاف، مما ال يتيح  التعرض ألكثر

عادة النظر في تفاصيميا لقرائيا فرصة كافية الستيعاب  .معناىا كا 
كىناؾ نقطة ضعؼ أخرل ىي في الصحافة تمثؿ في الكقت نفسو نقطة قكة، كىي      

المطبكعة تتطمب مف جميكرىا أكثر مما تتطمبو أم كسائؿ أخرل لالتصاؿ   أف الكممة
جيد لمقراءة، كقد يراىا الكثيركف أمرا عسيرا ألسباب تتعمؽ بعقبات  فيي أكال تحتاج إلى

تحتاج مف ناحية أخرل إلى خياؿ مستمر كمتصؿ، كالقراء  نفسية أك عدـ ترتيب، كىي
 غير كفاءتيـالحاجة نظرا لخبرتيـ المحدكدة أك  الذيف ال يتمكنكف مف مكاجية ىذه

 .المالئمة فإنيـ قد ينسحبكف حتما مف صفكؼ القراء
فالصحافة تحتاج مف القارئ إلى مشاركة خالقة كجيد ايجابي ال تتطمبو بعض     

األخرل، كيرجع ذلؾ إلى أف العناصر اإلعالمية في حالة الطباعة  الكسائؿ اإلعالمية
كبذلؾ يجد أمامو . العناصر اإلعالمية المسمكعة كالمرئية أقؿ تييكال في بنيتيا مف

التمميحات المبقة كالرمكز كالتفسيرات كقراءة ما  الكثير مف التخيؿ كتصكر المعاني كفيـ
 .   2بيف السطكر

                                                           
.  126، مرجع سابؽ، ص الصحافة في مقدمة :الديف عمـ  أشرؼ صالح، محمكد1
.  127 نفس المرجع السابؽ، ص 2
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كتعتبر الصحيفة عند مخططي اإلعالـ مف أفضؿ الكسائؿ لمكصكؿ إلى      
كالجماىير الصغيرة الحجـ، ألف استخداـ الكسائؿ األخرل في  الجماىير المتخصصة

الجماىير مكمفة لمغاية، كلكف يعيب الصحافة كغيرىا مف  الكصكؿ إلى ىذه النكعية مف
كاالستفادة منيا يربط بمعرفة القراءة كالكتابة، مما  الكسائؿ المطبكعة أف استخداماتيا

 . الميمة يعني حرماف األمييف مف ىذه الكسيمة االتصالية
: أىمية الصحافة المكتوبة   

صحافة قكة ضخمة، عظيمة األثر، بالغة النفكذ، اكتسبت بؿ انتزعت مف لؿ     " 
ككقفت بقامتيا ... ،"الجاللة صاحبة"أصحاب السمطاف لقب أصحاب السمطاف فسمكىا 

إف ... ،"الرابعة السمطة"المديدة تفرض نفسيا بيف القكل المكجية في كؿ بمد، فسميت 
ىذا الكالـ عف الصحافة يكضح مدل أىميتيا في جميع المجاالت السياسية 

كبرغـ كثرة المخاكؼ التي أحيطت بيا  (عمى ألسنة زعمائيا)كاالجتماعية  كاالقتصادية
ت كاإلشباعافاف األبحاث التي أجريت عمى الخدمات،  عمى الساحة اإلعالمية

كالرغبات التي تمبييا الصحيفة اليكمية لقرائيا تكضح أنيا أصبحت جزءا مف نسيج 
معينة كتشبع  الحياة اليكمية لمناس العادييف فالصحيفة اليكمية تقدـ خدمات فريدة

 رغبات قراءىا، كعندما تغيب الصحيفة عف قرائيا فإنو يفتقدىا بشدة، كمف الكاضح أنيا
 . رتمعب دكرا في نظاـ االتصاؿ المعاص

  اعتبار الصحافة المكتكبة أكبر مؤثر مف حيث قدرتيا عمى التغيير كنقؿ
كالمشاعر عمى نطاؽ كاسع خاصة بعد أف أصبح ىذا العصر عصر  األفكار

 .باعتبارىا مف أبرز القكل التي تعمؿ فيو الصحافة،
 اعتبارىا مف مقكمات الحياة الفكرية كالسياسية المعاصرة. 
  تمبي لقرائيا مختمؼ الخدمات كاإلشباعات كالرغبات عمى اعتبار أنيا أصبحت
 .نسيج الحياة اليكمية لألفراد جزء مف
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  اعتبارىا منبرا ميما لمرأم العاـ كمف أنجح كأقدـ الكسائؿ عمى بمكرتو كالتأثير
 .فيو

  اعتبارىا جزءا ميما في الجياز السياسي لكؿ دكلة كىي في الكقت نفسو أداة
 .بناء المجتمعات إذا أحسف استعماليا ىامة في
 أىميتيا البالغة في تكجيو الرأم العاـ. 
 سعة انتشارىا ساعدت عمى ظيكر الصحافة الجماىيرية . 
  بالسمطة الرابعة إلى جانب  (الصحافة المكتكبة)ألىميتيا البالغة أصبحت تمقب

كال عجب في ىذا أبدا فكثيرا مف زعماء ىذا  ،التنفيذية كالتشريعية كالقضائية السمطات
إذا كان  " :الذم قاؿ "فكتكماس جيفرس" المثاؿ نذكر   بذلؾ فعمى سبيؿقركفالعصر م

ما … صحف، أو صحف بدون حكومة  بين حكومة بدون... لي حق االختيار 
 أف ىذا الكالـ قالو عندما كاف الكاقع كالطريؼ لكف... ،"األخيرةترددت في تفضيل 

  أف أصبح ىك رجؿ البيت األبيضمجرد أنو ىاجـ الصحافة بحيثشخصا عاديا، 
 . األكؿ
 غياب الصحيفة عف قرائيا يؤدم إلى افتقادىا مف طرفيـ. 
 مجاالت المعرفة كمكضكعاتيا التي تقدميا الصحافة المكتكبةاتساع . 
  ضماف الصحافة المكتكبة بقائيا عمى الساحة اإلعالمية ككسيمة مكاكبة

 . 1كىذا بظيكر الصحافة المتخصصة لمتطمبات العصر
 
 
 

                                                           
– دراسة تحميمية لممضامين الصحية في جريدة : األساليب اإلقناعية في الصحافة المكتوبة:  سيدىـ ذىبية1

، دراسة مكممة لنيؿ شيادة ماجستير في عمـ االجتماع، كمية العمـك اإلنسانية كالعمـك االجتماعية، جامعة -الخبر
.  47، ص 2005-2004قسنطينة، -منتكرم 
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  : وظائف الصحافة المكتوبة   
لمصحيفة جميكرىا الخاص الذم ليس بإمكانو التخمي عنيا بسيكلة أك حتى      

   :السمعية كالبصرية كالذم ينتظر دائما أف تفيده استبداليا بالكسائؿ
 معمكمات عف األحداث المحمية كالكطنية كالعالمية. 
 تحميؿ إخبارم، يساعد عمى فيـ األخبار كتقييميا. 
 تقديـ تفسيرات لألحداث. 
 معمكمات كمقاالت متعددة تناسب معظـ األذكاؽ. 
 1كما يستمتع بما تقدمو لو مف صفحات لمترفيو كالتسمية. 
ف كانت تحكميا العادة، إال أنيا         ىذه العالقة اإلرتباطية بيف القارئ كالصحيفة كا 

التزاـ الصحيفة بالسياسة التي ارتضاىا القارئ، كتمبية احتياجاتو رغـ  تتكقؼ عمى مدل
فالصحيفة الناجحة ىي التي تستطيع أف تكفؽ ِبَقدر  اختالفيا كتفاكت أمزجة القراء،

األفراد كرغباتيـ، التي تتغير مع  المستطاع بيف األمزجة المختمفة كتراعي متطمبات
منذ ظيكرىا قدرتيا   إال أف الصحيفة أثبتت،الزمف استجابة إلى مثيرات كحاجات مختمفة

، كمف بيف ىذه عمى مكاكبة ىذه المستجدات كأحرزت تطكرا ممحكظا في كظائفيا
 . الكظائؼ نجد كظيفة اإلعالف أك اإلشيار

 :اإلعالنالصحافة ووظيفة  
إف ظيكر اإلعالف مقترف بظيكر الصحؼ، إال أف اعتباره ككظيفة مف كظائؼ       

إلى فترة الحقة أم حكالي منتصؼ القرف التاسع عشر، بسبب فرض جؿ الصحافة أ
اإلعالنات ككسيمة لمحد مف نمك الصحافة، لكف التطكر  الحككمات الضرائب عمى

كخاصة بعد الثكرة الصناعية انعكس  االقتصادم الذم حصؿ في المجتمعات األكربية
الذم عرؼ تزايدان  عمى أىمية اإلعالف، حيث ساعد اإلعالف عمى تصريؼ اإلنتاج

                                                           
– دراسة تحميمية لممضامين الصحية في جريدة : األساليب اإلقناعية في الصحافة المكتوبة:  سيدىـ ذىبية1

.  37سابؽ، ص  مرجع ،-الخبر
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 كبيران، كمع زيادة إيرادات الصحؼ مف إعالف انخفض سعر الصحؼ األمر الذم
. احدث انقالبا في الصحافة أدل إلى ظيكر الصحافة الجماىيرية

  صفحاتظير اإلعالف الصحفي ألكؿ مرة عمى: مفيوم اإلعالنات الصحفية     
 التي أصدرت إباف الحممة « le courrier d’Égypte »  "بريد مصر " صحيفة

الفرنسية في مصر بالمغة الفرنسية، ككانت الصفحة األخيرة مف الجريدة ىي المكاف 
 ككانت النصكص اإلعالنية تتميز عف المضمكف التحرير ،الذم تنشر فيو اإلعالنات

كنشر في مصر أكؿ إعالنيف بالمغتيف العربية كالتركية عندما نشر في ، بحركفيا المائمة
 ككانت اإلعالنات تنشر في الركف 624في عددىا " الكقائع المصرية" صفحات جريدة 

  .1األيسر لمصفحة األخيرة كتجمع بنفس الحركؼ التي تجمع بيا سائر المكاد التحريرية
كمع دخكؿ اإلعالف الصحفي األلفية الثالثة في ظؿ التطكر التكنكلكجي كالمنافسة   

. بيف الكسائؿ، فإف تطكره أصبح أمرا حتميا كفقا لرغبات كاحتياجات القراء
 نكع مف أنكاع االتصاؿ : "نو أكمف ىنا يمكف تعريؼ اإلعالف الصحفي عمى      

غير الشخصي كالمنشكر بإحدل المطبكعات أك الدكريات، كىك عادة مدفكع األجر 
 .  2" بالتأثير االيجابي أك السمبيكانتياءكمتكامؿ األركاف بدءا بالمصدر 

 كافة الجيكد االتصالية كاإلعالمية : "بأنو حسيف اإلعالف الصحفي أميريعرؼ        
غير الشخصية المدفكعة كالتي تقـك بيا مؤسسات األعماؿ كالمنظمات غير اليادفة 

لمربح كاألفراد التي تنشر باستخداـ كسائؿ اإلعالـ المكتكبة كتظير مف خالؿ شخصية 
المعمف كذلؾ بعد في تعريؼ جميكر معيف معمكمات معينة كحثو عمى القياـ بسمكؾ 

اإلعالف الذم يبث في الجرائد " : كما يعرؼ اإلعالف الصحفي عمى أنو، "معيف

                                                           
-18، ص 2006، كمية اإلعالـ، جامعة القاىرة، فن اإلعالن الصحفي:  صفكت محمد العالـ، نيمة الحفناكم1

19  .
أحمد مرسمي، ديكاف المطبكعات الجامعية، : ، ترجمةالصحافة المكتوبة والسمعية والبصرية:  ركالف کايركؿ2

.  177، ص 1985الجزائر، 



 41 

مکتكب كمممكس كيمكف أف يساعد في ذلؾ عمى إثارة االىتماـ لمقارئ بالمعمكمات 
 .  1 "كالبيانات المتضمنة في اإلعالف

 " اإلعالف الصحفي ىك      مف خالؿ ما تـ إدراجو مف تعاريؼ يمكف القكؿ بأف
مجموعة من الطرق التي تقدم بيا السمعة أو الخدمة لممستيمك من أجل إغرائو 

 معتمدين عمى الركيزة األساسية في ىذا النوع من اإلعالنات المنتجالستيالك ذلك 
. "المكتوبة وىي الصحافة

 مف جية أخرل فاإلعالف الصحفي ىك أيضا أحد أنكاع النشاط االقتصادم الذم      
يمثؿ مصدرا رئيسيا لمدخؿ لكؿ مف ككاالت اإلعالف المتخصصة كلمصحؼ عمى كجو 

. الخصكص
 لكنيا لـ يتحكؿ إلى األكلى نشأتياظير اإلعالف في الصحؼ منذ سنكات        

الصحافة الرئيسية إال بعد فترة طكيمة أم حكلي منتصؼ القراف  كظيفة مف كظائؼ
تباره نصائح كلـ عفقد ظمت الصحافة لفترة طكيمة تنشر اإلعالف با، التاسع عشر

 1655 إال منذ عاـ اآلف المألكؼ بمعناىا Advertisement  تستخدـ كممة إعالف
حيث تحكؿ اإلعالف لكظيفة بارزة لمصحؼ فاإلعالف ، أم منتصؼ القرف السابع عشر

 . 2شتى الطبقات عف بعض السمع التي يحتاج إلييا األفراد مف
 يعرؼ جميكر المستيمكيف طريقو إلى السمعة  كمف خاللوؽ اإلعالفمفعف طر     

االقتصادم لمبالد، كذلؾ في حالة قياـ اإلعالف  المطمكبة، كيؤدم ىذا إلى التقدـ
 السمعة صفات ال تكجد بإعطاءالمستيمكيف   محاكلة غش جماىيرفبميمتو الصادقة دك

كتحسف الخدمة االستيالكية،  فييا، فاإلعالف الناجح يؤدم إلى زيادة االستيالؾ،
تجاه القدرة   التجارية الصادقة تعمؿ عمى كسب ثقة المستيمكيفاألمنيةكالخدمات 

                                                           
.  07، مرجع سابؽ، ص فن اإلعالن الصحفي:  صفكت محمد العالـ، نيمة الحفناكم1
.  241، ص 1994، دار الفكر العربي، القاىرة، مدخل إلى الصحافة:  محمكد محمد فريد عزت2
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مستكل ىذا   مف السمع كرفعإنتاجيا لممؤسسات، كىذا يؤدم بدكره إلى تركيج اإلنتاجية
 . اإلنتاج
تتسـ اإلعالنات الصحفية بالتعدد كالتنكع كفقا : أنواع اإلعالنات الصحفية      

خراجيا مف الصحؼ كيمكف تقسيـ  ألشكاليا كأسمكب عرضيا كطريقة تصميميا كا 
إعالنات ، األبكاب الثابتة :اإلعالنات الصحفية عمكما إلى أربعة أنكاع رئيسية

   . 1اإلعالنات المجمعة، كاإلعالنات التحريرية، المساحة
أما بالنسبة لإلعالف الصحفي في الجزائر فقد كانت بدايتو شبيية ببداية       

الصحافة، حيث أف اإلعالف كممارسة تستند إلى نظاـ مؤسسي كقانكني جاء نتاجا 
الحتكاؾ ثقافي، اتخذ في البداية شكؿ الييمنة السمبية ، ككنو كاف في فترة االستعمار، 

 باإلعالنات االىتماـ كبدأ يتزايد ،أما غداة االستقالؿ فقد أباف بعض الجكانب اإليجابية
مف إدارات الجرائد كالمجالت كالمعمنيف، كقد أدت التطكرات االقتصادية كالتعميمية 

. كالصناعية كاإلعالمية كالتكنكلكجية كالتسكيقية المختمفة إلى تطكر اإلعالف الصحفي
مسألة  الصحفية لممؤسسة بالنسبة اإلعالف سكؽ يعد: الصحفي اإلشيار نفقات    

بيذا  المتعمقة المعمكمات بجمع الصحيفة تيتـ لذا. لمجريدة أساسيا مكردا باعتباره حيكية
 معرفة ككاالت فيو، القائمة كالحركيات اإلعالف سكؽ يسكد ما معرفة خالؿ مف السكؽ

 طرؼ المؤسسة مف إما ذلؾ يككف ك المتداكلة كاألسعار النشر شركط اإلشيار،
 مؤسسات أخرل بكاسطة أك اإلعالف بإدارة خاص قسـ طريؽ عف ذاتيا الصحفية
.  اإلعالف مجاؿ في البحث في مختصة

 فيما بو تقـك كما المنافسة الدكريات بالتعرؼ عمى الصحفية المؤسسة تقـك       كما
 عف كالتعبير لرغباتيـ لالستجابة عمى جميكرىا التعرؼ كتحاكؿ اإلعالف يخص

 لمتعرؼ ميدانية بأبحاث دكريا الصحؼ العديد مف تقـك لذا كانشغاالتيـ، طمكحاتيـ

                                                           
.  112، ص 1990، العربي لمنشر كالتكزيع، القاىرة، إدارة المؤسسات الصحفية:  عبد اهلل إبراىيـ مسممي1
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 الذيف المعمنيف لجمب كتكزيعيا سحبيا حجـ رفع انتشارىا ك قاعدة لتكسيع جميكرىا عمى
 مف عدد أكبر إلى الكصكؿ قصد الكاسع ذات االنتشار الصحؼ مع التعامؿ يفضمكف

. 1اإلعالف مكضكع لمسمع المستيمكيف
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
دراسة مسحية لعينة : جميور الصحافة المكتوبة اليومية في ظل التحوالت التكنولوجية الجديدة:  كيينة سالـ1

شباع الرغبات ، من قراء الصحافة اليومية الورقية وااللكترونية بالجزائر العاصمة وفق مدخل االستخدامات وا 
، ص 2015 – 2014، 3أطركحة مقدمة لنيؿ شيادة الدكتكراه، كمية عمـك اإلعالـ كاالتصاؿ، جامعة الجزائر 

127-128  .



 44 

اإلشيار الصحفي كدعامة تمويمية رئيسية لممؤسسة  :ثالثا   
 : الصحفية في الجزائر

 يكما بعد يـك كتتكثؽ أكثر، حتى عاد يرل شيار  تزداد الصمة بيف اإلعالـ كاإل     
 شيارمجمؿ الدارسيف لإلعالـ كاالتصاؿ بأف اإلعالـ بمفيكمو الضيؽ ما ىك إال إ

ىك : أوال : ىك إعالـ تجارم، حيث تكمف الصمة بينيما في جانبيفشيارسياسي، كاإل
 المباشر في تمكيؿ كسائؿ اإلعالـ بنسب كبيرة مف ميزانيتيا التي شيارمساىمة اإل

 في الدكؿ ذات النظاـ الرأسمالي أك شبو ℅ 100تصؿ في بعض كسائؿ اإلعالـ إلى 
الرأسمالي، كما تساىـ في ميزانيات بعض إذاعات كصحؼ كمحطات تميفزيكنات العالـ 

 جزء غير قميؿ مف صفحات الصحؼ شيارىك احتالؿ اإل: الجانب الثانيأما ، الثالث
كالمجالت ككسائؿ اإلعالـ السمعية كالبصرية، دكف أف يحؽ ليا التدخؿ في ىذه 

 . 1المساحة
لى أوال القارئ إلى: الجريدة، منتوج يباع مرتين متتابعتين"      ، " ثانيا المعمن وا 

 الصحؼ كانت مقكلة مشيكرة في اقتصاديات الصحافة المكتكبة مفادىا أنو إف
 مختمؼ مف بأخبار خالؿ تزكيدىـ مف قرائيا خدمة إلى تيدؼ إعالمية كسيمة المكتكبة
 إنتاجيا كيستدعي تباع كتشترل سمعة االقتصادية الناحية مف تعد فإنيا الحياة، مجاالت

. معتبرة استثمارات
يعتبر الدخؿ مف اإلعالنات مف المصادر التمكيمية األساسية كمف مكارد اليامة      

فمف المسمـ بو في اقتصاديات صناعة الصحافة، تصبح حصيمة  لممؤسسة الصحيفة،
إليو الصحيفة، كتعتمد ميزانيتيا عمييا اعتمادا  اإلعالنات ىي األساس الذم تستند

ليس مف شؾ أف الكظيفة األساسية لمصحيفة ىي اإلعالـ  ككما انو، جكىريا عميو

                                                           
، الككيت ،78 عدداؿ المعرفة، عالـ سمسمة ،ثالثال العالم في والثقافية اإلعالمية التبعية :الرحمف عكاطؼ عبد 1

 . 96، ص 1984
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تؤدم الصحافة بجانب ىذا كظيفة أخرل   كمع ىذا فمنذ أياميا األكلى،بأكسع معانيو
نفسيا إال أف انتشاره عمى   كبالرغـ مف ككف اإلعالف قديـ قدـ الصحيفة،ىي اإلعالف

  . 1ىذا النطاؽ الكاسع يعتبر حديثا العيد نسبيا
باإلعالف لدرجة أنيا أضحت العمكد الفقرم ليا خاصة   كقد زاد ارتباط الصحافة    

فكائد اإلعالنات فشجع ذلؾ عمى إفساح  بعدما لمس أصحاب الصحؼ كالمعمنكف
كدخؿ كبير لمصحيفة مف  الصحؼ صدرىا لإلعالنات، كما أف االعتماد عمى رصيد

كالمحافظة عمى  اإلعالنات يفيد في اجتذاب كبار الكتاب كالقراء كالمحرريف الممتازيف
بطبيعة  حياتيا، كذلؾ خدمة غير مباشرة لمقراء الذيف كحتى يجذب إليو االىتماـ، كىذا

الحاؿ يؤثر في التكزيع الذم يؤثر بدكره في انتشار الصحيفة كاجتذاب المعمنيف ككؿ 
يدكر دائرة ثابتة متصمة الحمقات فإذا لـ تحكـ ىذه الحمقات كاف مف العسير أف  ىذا

 . 2طريؽ النجاح تسير األمكر في
كما أف المصمحة مصمحة تجارية متبادلة بيف المعمنيف كأصحاب الصحؼ      

سمعيـ أك خدماتيـ لمقراء كأصحاب الصحؼ يستفيدكف مف  فالمعمنكف يرغبكف في بيع
إذف فميس ىناؾ عالقة اعتماد خاصة مف جانب  المبالغ التي يتقاضكنيا ثمنا لإلعالف،

إلى تغيير سياسة الجريدة كفؽ مشيئة  الصحيفة عمى المعمنيف، كما ليس ىناؾ ما يدعكا
برفضيا اإلعالنات التي قد  المعمنيف كفي استطاعة الصحيفة أف تبرىف عمى استقالليا،

 .  3تياتؤثر عمى اتجاىا

                                                           
، 2012، الدار العربية لمنشر كالتكزيع، القاىرة، إدارة الصحف واقتصادياتيا: محمكد عمـ الديف، أميرة العباسي 1

 . 147ص 
، ص 2000، مكتبة النيضة المصرية، القاىرة، اإلعالن الصحفي وتخطيط الحمالت اإلعالنية: صفكت العالـ 2

76 . 
، دار الفجر لمنشر  واإلشباعاتاالستخداماتدراسات في : اإلعالنات الصحفية: عبد الحكـ مرزكؽ العادلي 3

 . 23، ص 2004كالتكزيع، القاىرة، 
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إف األىمية الكبيرة التي بات اإلعالف يمثميا بالنسبة لمصحؼ جعؿ منيا تخمؽ     
صحؼ العالـ يشكؿ فرعا مستقال بذاتو ألنو في يعتبر أىـ مكرد مالي  قسما في معظـ

األكلى، حيث يغطي معظـ نفقاتيا إذا عرفت الجريدة أف  لمجريدة تعتمد عميو بالدرجة
.  القراء تؤسس لنفسيا مكانة محترمة في نفكس

كبالتالي تؤدم إلى إقباؿ المعمنيف عمى اإلعالف فييا، كىكذا فنسبة كثرة اإلعالنات     
متكقفة عمى قكتيا التحريرية ككثرة عدد قرائيا، ككمما ضعفت ىذه القكة كمما قؿ  الجريدة

المعمنيف كمف ىنا فإف مقياس نجاح الجريدة يعرؼ اليـك مف كثرة  أك كثر عدد
 . اإعالناتو
 : 1967 واإلشيار سنة لمنشر الوطنية الوكالة إنشاء

 279-67 رقـ األمر بمكجب 1967 سنة كاإلشيار لمنشر الكطنية الككالة     أنشئت
 ،1967 سنة مف ديسمبر 20 لػ المكافؽ ىجرم 1387 رمضاف مف 19في المؤرخ
 05 لػ المكافؽ ىػ1387 شكاؿ5 الجمعة ليـك الرسمية الجريدة في األمر ىذا كنشر
 لمشركة األساسي القانكف يتضمف كالذم الممحؽ النص نشر إلى إضافة ،1968 جانفي
 : يمي كما النص كاحتكل مادة، 28 عمى كيحتكم كاإلشيار لمنشر الكطنية
 كالمركز كالشخصية التسمية( مكاد 03: )األكؿ الباب. 
 كالكسائؿ كاليدؼ المكضكع( مكاد 03: )الثاني الباب. 
 الشركة رأسماؿ( كاحدة مادة: )الثالث الباب. 
 العاـ المدير( مكاد 06: )الرابع الباب. 
 االستشارم المجمس(مكاد 06: )الخامس الباب. 
 1مالية أحكاـ(مكاد 09: )السادس الباب. 

                                                           
 الخاص، القانكف في دكتكراه شيادة لنيؿ رسالة ،قانونية دراسة: والخدمات المنتجات عن اإلشيار: محمد  بكراس1

 . 162ص  ،2012 تممساف، بمقايد، بكر أبي جامعة السياسية، كالعمـك الحقكؽ كمية
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 ذات عمكمية كمؤسسة كاإلشيار لمنشر الكطنية الككالة أنشئت األمر ىذا    كبمكجب
 كصاية كتحت المالي كاالستقالؿ المعنكية بالشخصية تتمتع كتجارم صناعي طابع
 فركع كليا باستكر شارع 01 العاصمة الجزائر في المؤسسة مقر آنذاؾ، األنباء كزير

 فإف لمشركة األساسي القانكف مف السابعة المادة أخرل، كحسب مدف في كمكاتب
 .التخفيض أك فيو الزيادة كيمكف المالية، ككزير األنباء كزير طرؼ مف يحدد رأسماؿ
 عمى بناءا يعيف العاـ المدير أف يحدد الرابع الباب فإف الشركة مسيرم عف      أما
( العامة باإلدارة كالمكمؼ كالتقني التجارم المدير )مساعديو ككذلؾ األنباء كزير اقتراح
 .الطريقة بنفس مياميـ كتنيى

 الككالة، تيـ التي المسائؿ جميع في رأيو إبداء في االستشارم المجمس ميمة     تتمثؿ
 الشركة يمثمكف أعضاء ستة مف المجمس كيتككف كتسييرىا، كتنظيميا كأىدافيا

 .1كالتخطيط المالية ككزارة األنباء ككزارة كالمكظفيف
 :يمي فيما كعمميا الككالة أىداؼ تتمثؿ: الوكالة أىداف  

 كالسمعية البصرية الطرؽ كبجميع الكسائؿ بكؿ اإلشيار كتطكير دراسة 
 .كالنشرات كغيرىا كالخرائط كاألفالـ كاإلعالنات
 التمكيؿ أك اإلشيارم الطابع ذات الناطقة كاألفالـ كالمؤلفات المجالت نشر. 
 الغرض لذلؾ يستعمؿ أك باإلشيار عالقة ذك أك مرتبط ما ىك كؿ نشر. 
 المتاحة كالدعامات الكسائؿ بجميع اإلشيار نشر. 

 :يمي بما ألىدافيا كفقا القياـ الككالة  بإمكاف:الشركة عمل  
 اإلشيار بيدؼ كالتجارية الصناعية كالمنظمات الصحفية الييئات مع التعامؿ 

 .الصحفية الييئات لدل المتاحة األماكف في األخيرة ىذه كخدمات لمنتجات

                                                           
 ،1999-1995 فترة في الوطنية الصحف مضمون في دراسة الجزائرية، الصحافة في اإلشيار: بكمنجؿ  فكزم1

 . 55-54، ص 2001 الجزائر، لمكتاب، الكطنية المؤسسة
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 لإلشيار  الصالحة الخارجية كاألمكنة المكحات كاستئجار كامتالؾ صنع
 .الخارجي
 أىدافيا كتحقيؽ لسيرىا الالزمة كالمنقكلة العقارية األمكاؿ امتالؾ . 
 بيدفيا عالقة ليا التي كالنماذج الطرؽ كؿ استغالؿ. 
 مباشر غير أك مباشرة عالقة ليا مالية أك تجارية أك صناعية عممية كؿ إجراء 
 .بيدفيا
 كالمشترؾ المتبادؿ التنظيـ أجؿ مف أخرل مؤسسات مع كاالتفاقيات العقكد إبراـ 
 .1كاإلشيار لمنشر

 :واإلشيار والنشر لالتصال الوطنية المؤسسة تطور دور ومكانة
 لمنشر الكطنية الككالة إنشاء تـ 1967 في المؤرخ 279-67 رقـ أمر إصدار    عقب

 كاكتسبت عريقا تقميدا كرثت قد تككف كبذلؾ الجزائر ىافاس مف المنحدرة كاإلشيار،
 كقد. اإلعالني كالمصؽ كاإلشيار لالتصاؿ األكلى الحرؼ مف كاحدة في كبيرة تجربة

 كتسمى دج519.500.000 برأسماؿ أسيـ ذات مؤسسة اليـك المؤسسة أصبحت
 .كاإلشيار كالنشر لالتصاؿ الكطنية بالمؤسسة

 تحتية بنية عمى بتكفرىا ، باستمرار تدخميا مجاؿ لتكسيع تكاقة المؤسسة    أصبحت
 خدمة في أداة االتصاؿ لجعؿ ميارتيا ترسيخ أجؿ مف عصرية، جد لإلنتاج كأجيزة

 خالؿ المؤسسة شرعت( الطباعة ككحدة اإلعالنات كحدة )كحدتييا عمى فزيادة النكعية،
 أخرل جديدة أنشطة كخمؽ المكجكدة أنشطتيا لدعـ ليا فركع إنشاء في األخيرة السنكات
 : في تتمثؿ

 الخارجي كاإلشيار االتصاؿ فرع. 
 السريع التكزيع فرع. 

                                                           
 جامعة الجزائر، الحقكؽ، كمية ، ماجستير رسالة ،مقارنة دراسة :اإلشيار من الجنائية الحماية :مريـ  لعشي1

 . 89-88، ص 2002
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 كالتسكيؽ الصكرة اآلراء،صنع لسبر المتخصص المعيد فرع. 
 ككذلؾ المعمنيف أكبر لصالح اإلشيارية الميزانيات كتسيير بإنجاز المؤسسة    كتتكفؿ
 .كالعممية كالثقافية كالشبابية الرياضية كالتظاىرات الكبرل المناسبات
 كالتي لمكرؽ الجزائرية في المساىميف أكبر أيضا ىي المؤسسة ىذه أف نجد     كما

 .الجرائد بكرؽ الجزائرية السكؽ تزكيد في المتخصص الكحيد العمكمي المتعامؿ تعد
 :يمي فيما اليـك ووحداتيا المؤسسة فروع كتتمثؿ
 األكلى خطكاتيا بو خطت حيث المؤسسة حرفة ىك الطبع إف: الطباعة وحدة 
 تكاكب أف اليـك كاستطاعت ، الطباعة ميداف في كرائدة بمكانتيا محتفظة كظمت
 كدقيقة عصرية ألجيزة باقتنائيا الحديثة التكنكلكجيات في كالتحكـ اإلبداعي التطكر

 الطباعة كحدة كتتكاجد ، الخ ..األحجاـ بكؿ األكفست كأجيزة الضكئي التصكير مثؿ
 .العاصمة بالركيبة

 اإلنجاز أعماؿ عمى كاإلشيار النشر كىك ىدفيا إطار في الكحدة ىذه     كتشرؼ
 األحجاـ ذات الممصقات ..( الرزنامات، ، المفكرات ) اإلشيارية المنتجات: كالطبع

 كالكتب كالدليؿ النشر كأعماؿ كالمطكيات، كالمجالت الكتيبات فيارس المختمفة،
 .الخ...كالكتيبات
 أنشئت الذم الرئيسي اليدؼ ىك اإلشيارم  اإلعالف:اإلشياري اإلعالن وحدة 

 مف الكحدة ىذه كتتخذ الجزائر، في اإلشيار عممية تحتكر اليـك كىي الككالة، أجمو مف
 خدمة في تتمثؿ أخرل مكاتب إلى إضافة ليا مقرا لمشركة العامة لممديرية القديـ المقر

BOMOP كعنابة قسنطينة كىراف، ببكمرداس، كمكاتب الصحافة،  بدار . 
مكانيات الدقيقة كاألجيزة التجييزات مف مجمكعة اإلشيارم اإلعالف كحدة    كتضـ  كا 

 لتقديـ اإلشيار مجاؿ في كالمبدعيف المتخصصيف مف كبيرة كمجمكعة كبيرة، مالية
 . كاإلشيار االتصاؿ مشاريع في جيدة إنجازات
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 كحدة ترتبط كما الكطنية الصحافة في عنكانا 60 مف أكثر المؤسسة    تسير
 عمى دائما كتتدخؿ الدكلية الصحافة أجيزة أىـ مع لممؤسسة  اإلشيارية اإلعالنات
 مكزعة جيكية ككاالت خمسة كلدييا لزبائنيا، الخدمات ضماف أجؿ مف كاسعة نطاقات
 . المعمنيف مف عدد بأكبر المؤسسة تقريب بيدؼ الكطني التراب عبر مدركسة بطريقة
 بالمغتيف العمكمي المتعامؿ لصفقات الرسمية لمنشرة المسيرة الكحدة ىذه تعتبر     كما
 قانكف لتطبيؽ ضركرية تعتبر النشرة كىذه ليا، الكحيد كالناشر كالفرنسية العربية

 5000 ب العمكمي المتعامؿ لصفقات الرسمية النشرة كتسحب العمكمية، الصفقات
 . نسخة
 المنشكرات لمختمؼ بالنشر أىدافيا خالؿ مف أيضا المؤسسة تقـك :النشر وحدة 

 القت الكتب مف بسمسمة في ساىمت حيث ،..(الكتيبات، المجالت الدليؿ، الكتاب،)
 المؤسسات كدليؿ نرجس كدليؿ كاالجتماعي االقتصادم الدليؿ مثؿ كبيرا ركاجا

  الخ..الرياضية كالمجمة الرياضية كالرزنامة الجزائرية
 حيث الجزائرية السكؽ في الحاضريف األكائؿ الناشريف بيف مف المؤسسة      كأصبحت

سنكات،  04 خالؿ كالفرنسية العربية بالمغتيف عنكانا 250 مف أكثر بنشر ساىمت
 خالؿ مف الكتاب ترقية في فعاال دكرا تمعب المؤسسة فإف عمكميا متعامال كبصفتيا

 المعارض في مشاركتيا إلى إضافة سنكات، 03 منذ لمكتاب الدكلي الصالكف تنظيـ
  . لمكتب الدكلية
 ؿ جديد فرع تأسيس 2000 جانفي شير شيد:السريع  التوزيع  فرع 

 كحدات ليا دج،110.000.000 برأسماؿ" السريع التكزيع "فرع في يتمثؿ( إ.ف.إ.ك.ـ)
 بسكرة، الجمفة في الربط كمكاتب كبشار، العاصمة، كىراف، قسنطينة، غرداية في

 الكتب كتكزيع البنكؾ يبف البريد يؤمف الفرع كىذا كالمشرية، إليزم تمنراست، كرقمة،
 ."مكبيميس "النقاؿ الياتؼ كبطاقات كالجرائد
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 كاإلشيار االتصاؿ فرع يخص  كفيما:الخارجي واإلشيار االتصال  فرع 
 في كاستمراريتيا المؤسسة تطكر مف ليزيد ـ2003 جكيمية في تأسس فقد الخارجي
 فرع كىك اإلعالني، كالمصؽ اإلشيارم االتصاؿ في المتخصص االستراتيجي العمؿ
 الجزائر في لو مقرا يتخذ دج 100.000.000 ب الماؿ رأس حيث مف مستقؿ

 .ككىراف قسنطينة السمار، بكاد مكاتب كلو( بكعمي بف حسيبة شارع 11 )العاصمة
 اإلشيارية الحمالت إنجاز في متخصصة عمؿ فرؽ عمى الفرع ىذا      كيتكفر
 ككضع الخارجي كالمصؽ البصرم كالسمعي الخطية كالقكاعد كالمسبككات كالتصاميـ
 .الالفتات
 أنماطا يكفر فيك الخارجي كاإلشيار باالتصاؿ الخاص الفرع ىذا عمؿ عف      أما
 كمقاييس كاإلعالمية التكجييية الالفتات مثؿ الخارجي لإلشيار كمتنكعة مختمفة
 الطريؽ عبر كالالفتات كجييف كذات كالجكفية كالضكئية البمكرية كالالفتات السطكح
  . bitsألكاف  8 مف أكثر عمى تحتكم التي التنشيط كحركات كالسيريغرافيا كالرايات
 المعيد ىذا كيعد: والتسويق الصورة وصنع اآلراء لسبر المتخصص المعيد 

 كفرع ،2003 فيفرم في ANEP إ.ف.إ.ك.ـ )أنشأتو اآلراء، لسبر عمكمي معيد أكؿ
 برأسماؿ المالية الناحية مف مستقؿ فرع أيضا كىك جديد، كمجاؿ ليا آخر

 . دج 47.000.000
: التالية المياـ خالؿ مف المؤسسة ىدؼ نفس في تتمثؿ بمياـ المعيد ىذا      كيتكفؿ

 اإلعالـ، لكسائؿ اإلصغاء معيار دراسة الصكرة، كمتابعة صنع دراسة اآلراء، سبر
. المدققة التسكيؽ دراسات إلى إضافة المستيمؾ، لسمكؾ كالتحميؿ الكصؼ

 التي كاإلمكانات كالطرؽ المعطيات مختمؼ معرفة في تتمثؿ المياـ ىذه ككؿ     
 . 1المعمنيف كخدمة اإلشيار إيصاؿ عمى تساعد

                                                           
 .  بتصرؼ174-171، مرجع سابؽ، ص قانونية دراسة: والخدمات المنتجات عن اإلشيار: محمد بكراس 1
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 : اإلطار القانوني والتنظيمي لمممارسة اإلشيارية بالجزائر :رابعا

 لمسمطات التابعة اإلشيارية عمى الككاالت حكرا الجزائر في اإلشيار      كاف
 بعد الجزائر في اإلشيار ممارسات كتعتبر الفرنسي، االحتالؿ إباف االستعمارية
 االستعمارم، العيد في اإلشيارية لمممارسات امتداد األكلى، سنكاتو في االستقالؿ

 عمييا أقدمت خطكة كأكؿ تأميمو إلى الجزائرية الدكلة سارعت القطاع ىذا ألىمية كنظرا
 20 في كاإلشيار لمنشر الكطنية الككالة بإنشاء خاص مرسـك إصدار ىي الدكلة

 ذات معنكية بشخصية تتمتع كصناعي تجارم طابع ذات شركة كىي ،1967 ديسمبر
  . مالي استقالؿ

 إذ المجاؿ، ليذا الدكلة احتكار يكرس 1971 أكتكبر 19 في أخر مرسـك      كصدر
 االحتكار كاإلشيار لمنشر الكطنية الككالة تمارس: "أف عمى منو األكلى المادة تنص

 " :أف عمى فتؤكد الثانية المادة أما ،"أجنبية أك جزائرية مصمحة أك منتج ألم بالنسبة
 أك الكطنية المنتجات كؿ عمى االحتكار تمارس كاإلشيار لمنشر الكطنية الككالة
 كالخدمات لممنتجات التجارم اإلشيار كنشر اإلنتاج احتكار تمارس كما األجنبية
 ".  الخارج في الجزائرية
 كاف سكاء منتج بكؿ المتعمؽ اإلشيار في الكامؿ الحؽ لمككالة أف يعني      كىذا
 بيف الربط عممية الككالة ىذه تكلت كبالتالي الجزائر في يباع أجنبيا أك جزائريا

 اكتفت التي آنذاؾ المكجكدة الكطنية كالصحؼ خاصة بصكرة االقتصادية المؤسسات
 .ليا تقدمو التي باإلشيار
 70-74 رقـ مرسـك إصدار المجاؿ ىذا في الدكلة اتخذتيا التي اإلجراءات      كمف

 اإلشيار أف عمى "منو األكلى المادة تنص حيث اإلشيار بتعريب القاضي 1974 عاـ
 كيسمح الكطنية، بالمغة عنو يعبر أف يجب الكطني، التراب كامؿ عمى المنتج التجارم
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 اإلشيارم النص يأتي أف يجب الحالة ىذه كفي الغاية لنفس أجنبية لغة باستعماؿ
 .  1"عنو كنقال العربي لمنص ترجمة عف عبارة كيككف التكممة عمى األجنبية بالمغة

 المؤسسات برزت االقتصادم كاالنفتاح السياسية التعددية عيد الجزائر     كبدخكؿ
 في اإلعالمية الساحة عمى الحاصمة كالتطكرات االنفتاح ىنا رغـ أنو إال الخاصة،
 أنو إذ الميداف، بيذا المشرع اىتماـ عدـ نالحظ حيث قانكني فراغ مف يعاني القطاع
 لـ 1990 أفريؿ 03 في اإلعالـ قانكف عمى الكطني الشعبي المجمس صادؽ عندما
 يستثنى" : أنو عمى القانكف مف 100 المادة كنصت اإلشيار، قطاع عف يفصح

 ".خاص  قانكف إلى كيحاؿ القانكف ىنا تطبيؽ مجاؿ مف اإلشيار
ف المجاؿ، ىذا في فكضى إلى اإلشيار عممية ينظـ قانكف غياب      كأثار  كانت كا 

 اإلشيارية لممكاد الككالة الحتكار المتعاظـ التزايد مدل تبرز التنظيمية اإلجراءات ىذه
 طميات كتزايد اإلعالمية السكؽ متطمبات تضخـ أدل آخر كجو مف فإنو إنشائيا، منذ

 اإلشيارية الككاالت بعض برزت حيث االحتكار، نياية بكادر الصكر إلى المعمنيف
 مف المسجؿ كاالنفتاح كرغـ كىكذا المعمنيف، مع عقكد عمى لمحصكؿ تتنافس الخاصة

 نصكص عدة إصدار خالؿ مف جديد مف االحتكار عاد أف لبث ما الخكاص قبؿ
 المؤسسات أف إلى اإلشارة كتجدر اإلشيار تدفؽ في بالتحكـ تقضي تنظيمية كقكانيف
 القطاع مؤسسات تفكؽ بذالؾ كىي مؤسسة 400 مف أكثر تضـ الجزائر في العمكمية
 . 2الخاص

                                                           
 من واالقتصادية السياسية التحوالت ظل في والمسؤولية الحرية بين الجزائر في اإلعالمي األداء: قادـ جميمة 1

، اإلعالمي لألداء والتطبيقية النظرية لألطر تحميمية وصفية دراسة- نموذجا الخاصة الصحافة-1990-2015
، 3 الجزائر كاالتصاؿ، جامعة اإلعالـ عمـك كاالتصاؿ، كمية اإلعالـ عمـك في الدكتكراه شيادة لنيؿ مقدمة أطركحة
 . 469، ص 2017- 2016

2 Brahim Brahimi: Le champ Médiatique Algérien, les acquis d’octobre 1988, El 

Watan N785, 3 Mai 1993, p 06.  
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 أك اإلعالـ كسائؿ مع مباشرة التعامؿ عدـ المعمنيف عمى المرسـك في      كجاء
كاإلشيار  لمنشر الكطنية الشركة إلى اإلشيارية ميزانيتيا تكکؿ كأف الخاصة، الككاالت

"ANEP"، فيو ينبو لو متمـ بمنشكر المرسـك اتبع السنة نفس مف أكتكبر شير كفي 
 الكطنية الككالة حؽ مف يككف اإلشيارم السند اختيار أف إلى المعمنيف الحككمة رئيس

 ضدىا قاسية ضربة المرسوم ىذا الخاصة الصحافة اعتبرت كقد كحدىا، لإلشيار
 . لمسيطرة عمييا ومحاولة

 كسيمة السياسية السمطة كفتح لإلشيار التاـ االحتكار لترسيخ المنشكريف       فيأتي
 مكاقفيا في كالتحكـ المستقمة الصحافة عمى لمضغط المطابع إلى باإلضافة أخرل

 الصحافة أف الحظ بعدما المنشكريف ىذيف بإصدار الحككمة رئيس قرر فقد السياسية،
 خزينة إلى سريعة أمكاال يدخؿ الذم المباشر اإلشيار كبيرة عمى بدرجة تعتمد المستقمة
ف مشاريعيا، بتحقيؽ ليا تسمح نقدية سيكلة ليا تكفر التي الجريدة  أيضا تعتمد كانت كا 
 كذلؾ السمطة ضغط مف تتخمص أف حاكلت لإلشيار، كبالتالي الكطنية الككالة عمى

 .النفس عمى االعتماد باب مف بنفسيا كعمميا نشاطيا مستمزمات بتكفير
 مركر بكجكب تقضي"  مقداد سيفي"  حككمة أثناء حككمية تعميمة أصدرت      كما

 كالجماعات العمكمية كاإلدارات بالمؤسسات المتعمقة كاإلعالنات اإلشيارات كؿ
 لتكزيع الككالة ىذه احتكار يعني ما كىك كاإلشيار لمنشر الكطنية الككالة عبر المحمية،
.  األقؿ عمى % 80 بنسبة اإلشيار
 بتجميع تمزميـ الكاليات عبر كالمدراء المسئكليف كافة إلى إبالغيا تـ التعميمة     ىذه

 صارخ تحد أنو كرغـ ،"ANEP" ىي كاحدة مؤسسة يد في اإلشيارية المكاد كافة
 لممكاد العادؿ التكزيع مثؿ كاىية بمبررات تدعيمو تـ أنو إال السكؽ اقتصاد لقكاعد
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 شير في التطبيؽ حيز التعميمة ىذه كدخمت اإلعالمية المؤسسات عمى اإلشيارية
 .  19951 فيفرم

 فقط، اإلشيارية العائدات مف مكظفييا أجكر تدفع الجرائد غالبية أف نعمـ      كحيف
 كقد االرتجالي، القرار ىذا عميو انطكل الذم الجسيـ الضرر مدل نتصكر أف فمنا

 أشكاؿ مف شكؿ أم تكريس إلى تيدؼ ال أنيا اإلجراءات ىذه سيفي مقداد اعتبر
نما االحتكار  لممادة أحسف كاستغالؿ العمكمية النفقات بتخفيض فقط األمر يتعمؽ كا 
 .اإلشيارية
 منذ "ANEP" قبؿ مف محتكرة ظمت التي اإلشيارية السكؽ كاقع إلى التطرؽ      إف
 الدكلة قبؿ مف المييمف اإلشيار مصير عف جكىرية تساؤالت أعقابو في يحمؿ إنشائيا
 سكؽ دكر عف التساؤؿ إلى يدفعنا ما كىذا ككسيط "ANEP" ككالة تستعمؿ التي

مكانية الخصكص عمى المكتكبة الصحافة تمكيؿ في اإلشيار  اإلشيار استعماؿ كا 
 قبؿ مف اإلشيارية المكاد احتكار ساىـ المستقمة، فقد الصحافة عمى ضغط ككسيمة

"ANEP"، ىذه معاناة عف فضال الصحؼ كجيتيا التي المالية الصعكبات اشتداد في 
 الطبع أسعار كارتفاع كالتكزيع السحب بمشاكؿ المتعمقة االقتصادية العراقيؿ مف األخيرة
اإلشيارية،  المداخيؿ زيادة بالضركرة يعني الصحؼ سحب زيادة أف عممنا إذا خاصة
 مما اإلشيار، أك التكزيع ناحية مف سكاء المستقمة الصحؼ كاجيت التي لمعراقيؿ كنظرا
  عف البحث كظيفة تتكلى مقرىا داخؿ خاصة مصالح اإلنشاء الجرائد بعض دفع
 
 
 

                                                           
 من واالقتصادية السياسية التحوالت ظل في والمسؤولية الحرية بين الجزائر في اإلعالمي األداء: قادـ جميمة 1

، اإلعالمي لألداء والتطبيقية النظرية لألطر تحميمية وصفية دراسة- نموذجا الخاصة الصحافة-1990-2015
 . 471-470مرجع سابؽ، ص 
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 . 1اإلشيارية كالصفقات الخكاص المعمنيف
 يبقى حيث المكتكبة لمصحافة المالية المكارد لتكفير قكيا عامال اإلشيار      كيعتبر

 يؤثر فيك السكؽ في كجكدىا كضماف صدكرىا استمرارية عمى يعمؿ إذ ليا، ممكؿ أىـ
 كبالمناطؽ نجاحيا، بمدل مرتبط صحيفة أية إلى المعمنيف اتجاه ألف تكزيعيا، عمى

 السكؽ في التحكـ إف مقركءيتيا، إال سعة مدل بمعنى أم تكزع التي الجغرافية
 التي الصعكبات تجاكز قصد كالقانكني، التنظيمي اإلطار تحديد يتطمب اإلشيارية

 عجز إلى جية، مف أساسا تعكد اإلشيار فكضعية. القطاع ىذا في التحكـ تعيؽ
 مدل كمعرفة الصحيفة بالتكزيع الخاصة المعطيات تكفير مجاؿ في اإلعالـ كسائؿ
 .المرتجعات كعدد الكطف مناطؽ مختمؼ عبر الصحؼ انتشار

 العممية ىذه في يتحكمكف ال الصحؼ ناشرم ككف إلى الكضعية ىذه      كتعكد
 ىك المكزع ألف لمرتجعاتو، الحقيقية لمنسب الناشر معرفة يخدميـ ال كالمكزعكف
 أرباحا كرائيا مف كيحقؽ بالكيمكغراـ، يبيعيا فيك المرتجعات ىذه مف األكؿ المستفيد
 قد ألنيا مرتجعانيـ، نسب نشر عدـ إلى يعمدكف الناشريف بعض أف كما طائمة،

 المقركئية انخفاض حالة في اإلشيارية، حصتيـ مف معتبرة نسبة فقداف إلى تعرضيـ
. معينة ألزمات التعرض أك

 سمبا أثر المكتكبة الصحافة عناكيف عمى العادؿ غير كتكزيعو اإلشيار قضية     إف
 فيو تتحكم ال حاليا الجزائر في فاإلشيار اإلعالمية، السكؽ في الصحؼ مكانة عمى

 الصحف ثمنيا تدفع مشبوىة عالقات فيو تتحكم ما بقدر اقتصادية عممية معايير
 إيديكلكجية، اعتبارات عدة اإلشيار تكزيع في يدخؿ أنو عممنا إذا خاصة ،المستقمة

                                                           
دراسة مسحية لعينة : 1999ريتيا بعد لح االقتصاديةالصحافة الخاصة والشروط القانونية و : كىيبةماجحبؿ 1

، 3، جامعة الجزائر كاالتصاؿ لنيؿ شيادة الدكتكراه، كمية عمـك اإلعالـ أطركحة مقدمة، الجزائريينمن الصحافيين 
 . 132، ص 2014–  2013

 



 57 

 الدولة، لدى موظفا إال لست" لإلشيار الكطنية الككالة مدير بو صرح ما كىذا
   .1 "لمدولة السياسية الميوالت حسب مسيرة لموكالة التجارية والسياسة

 : 1999اإلشيار قانون مشروع عن نبذة
لى تشريعية منظكمة إلى االتصاؿ قطاع حاجة     إف  مع يتالءماف ىيكمي تنظيـ كا 

 السكؽ اقتصاد تبني خالؿ مف القطاعات مختمؼ تعيشيا جديدة مرحمة مقتضيات
 غير مف ألنو المشركع، ىذا تقديـ إلى الجزائرم المشرع دفع كالتعددية، كاالنفتاح
 المؤسسة في متمثال الدكلة طرؼ مف محتكرا اإلشيار قطاع بإبقاء االعتقاد المعقكؿ
 يحتاج بؿ فقط التعديالت بعض إلى يحتاج أنو أك كاإلشيار كالنشر لالتصاؿ الكطنية

 النص كجاء الجاد، العممي الطريؽ كتعبد التحكالت مختمؼ تساير قانكنية ترسانة إلى
 :يمي ما عمى ليحتكم

 مادة 12: العامة المبادئ: األكؿ الباب . 
 اإلشيارية النشاطات كممارسة تنظيـ: الثاني الباب . 

 اإلشيارية النشاطات تنظيـ(: مكاد 06 )األكؿ الفصؿ . 
 اإلشيارية األنشطة ممارسة(: مكاد 06 )الثاني الفصؿ . 
 الخارجي اإلشيار(: مكاد 09 )الثالث الفصؿ . 

 اإلشيار محتكل(: مادة 12 )الثالث الباب . 
 الخاصة اإلشيارات(: مادة 16 )الرابع الباب . 
 اإلشيار متابعة ىيئة(: مكاد 05 )الخامس الباب . 
 خاصة أحكاـ(: مكاد 04 )السادس الباب . 

 كالتركيج السكؽ آليات مف فعالة كآلية تمكيؿ مصدر أصبح قد اإلشيار أف     كبما
 الميدانية كالممارسة لممكاطف اليكمية بالحياة متصؿ أنو كباعتبار كالخدمات، لمسمع

                                                           
1 Ahmed Ancer: Encre rouge: Le défi des journalistes algériens, Edition Elwatan, 

2001, p 137.  
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 ضكابط كضع الضركرة أكجبت التعبير، حرية في المتمثمة األساسية الحريات إلحدل
 ىذا فمشركع كاألخالؽ، كالقيـ العامة كبالمصالح الغير بحقكؽ المساس دكف لمحيمكلة
 النشاط عمى سمبا انعكس طالما قانكنيا فراغا يسد ككنو في أىميتو تكمف ال القانكف

نما فحسب، اإلشيارم  التي التحكالت لمتطمبات االستجابة مف يمكف لككنو كذلؾ كا 
 مشركع جاء كقد كاالقتصادم، اإلعالمي الصعيديف عمى خاصة الجزائر تعيشيا
 المتعمقة التشريعية المنظكمة استكماؿ إلى اليادؼ المسعى ضمف ىذا القانكف

 . لممجتمع األساسية الحريات تكرس التي الدستكرية المبادئ مع كمالءمتيا باالتصاؿ
 لنظاـ الضركرية األساسية المتطمبات مف اعتباره في القانكف أىمية      كتظير

 كالعالمات كاألسماء كالخدمات بالمنتجات كيعرؼ يقدـ اإلشيار ألف السكؽ، اقتصاد
 نفس كفي النكعية، كتحسيف اإلنتاج كرفع المنافسة مف يزيد فيك كبالتالي التجارية،

 بو، تضر قد التي الممارسات مختمؼ مف المستيمؾ ليحمي جاء النص ىذا فإف الكقت
 في كيساىـ ميامو يؤدم حتى اإلشيار ممارسة كيضبط يحدد إذف القانكف فمشركع
 .1المستيمؾ كيحمي التنمية

 ما مبادئ مف المشركع ىذا عميو يرتكز ما جممة كمف: القانون مشروع مبادئ 
 : يمي

 الطريؽ اختيار مف المعمف حؽ تكريس خالؿ مف اإلشيار عف القيكد رفع .1
 ليـ مف تمكيف الكقت نفس كفي بكاسطتيا إشياراتو بث يرغب التي كالكسائؿ

 شكؿ في ككاالت أك شركات إنشاء خالؿ مف النشاط ىذا في االستثمار مف اإلمكانيات
 الضغكطات أشكاؿ كؿ ترفع أف بإمكانيا التي االىتمامات مف أضحى فمقد تجارم،

 االستحكاذ، أشكاؿ مف شكؿ أم إلى العكدة دكف كالحيمكلة النشاط ىذا تكاجو كانت التي

                                                           
 اإلعالمية المؤسسات في الميدانية الدراسة: والممارسة القانون بين الجزائر في اإلعالن: بكمنجؿ  فكزم1

كالديمغرافيا،  االجتماع عمـ التنمية، قسـ اجتماع عمـ في عمـك دكتكراه أطركحة ،قسنطينة مدينة بإقميم واإلعالنية
 . 304، ص 2011قسنطينة،  منتكرم االجتماعية، جامعة كالعمـك اإلنسانية العمـك كمية
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 اإلشيار مف االستفادة مف الصحفية العناكيف كؿ حؽ ضماف كقصد األساس ىذا كعمى
 في لإلشيار بو المسمكح األقصى الحد المشركع حدد األساسي تمكيميا مصدر باعتباره
 مصالح جية مف لذلؾ المخصصة النسبة تحديد في ركعي كلقد المكتكبة، الصحافة
 . اإلعالـ في حقيـ إلى استنادا المكاطنيف مصالح أخرل جية كمف العناكيف
 المتأنية القراءة فإف اإلشيار في استعماليا الكاجب المغة مكضكع كبخصكص .2
 البصرية السمعية اإلعالمية الكسائؿ في إلزامي الكطنية المغة استعماؿ أف تعني لممادة

 في ككذلؾ الكطنية بالمغة تصدر التي الصحافة كفي الداخمي لمبث المخصصة
 كيعني الخارجي، اإلشيار بعبارة النص في إلييا المشار العمكمية الطرؽ عمى اإلشيار

 المكجية كالتمفزيكنية اإلذاعية القنكات في بو مسمكح األجنبية المغات استعماؿ أف ىذا
 . أخرل بمغات تصدر التي الصحافة كفي لمخارج
 اإلشيارية، الممارسات متابعة مسؤكلية إلييا تعيد مستقمة مينية ىيئة إنشاء .3
 . طعف ىيئة ككذلؾ متابعة ىيئة باعتبارىا القانكف مع تطابقيا كمدل
 المقارف اإلشيار منع خالؿ مف الشرعية غير المنافسة تمكيف دكف الحيمكلة .4

 . كالتقميدم
 بو تمحؽ أف يمكف التي كاإلشيارات الكاذبة اإلشيارات مف المستيمؾ حماية .5
 مف لمتأكد مسبقة ترخيصات إلى اإلشيارات بعض إخضاع األمر استمـز لذا ضررنا،
 . بيا المشير المكاد فعالية صحة
 مف كاإلشيارات المجتمع كألخالؽ لقيـ تسيء التي اإلشيارات أنكاع بعض منع .6
 بالتبغ كاإلشيار كالشعكذة الخرافة يشجع الذم كاإلشيار الشرعية غير االرتباطات أجؿ

 . 1الكحكلية كالمشركبات
 

                                                           
جامعة  الحقكؽ، كمية منشكرة، غير ماجستير رسالة ،الجزائري القانون في والمنافسة اإلشيار :زكية  جدايني 1

 . 154، ص 2001 الجزائر،
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 :لممشروع والقانونية التنظيمية الجوانب
 متطمبات مع االتصاؿ بقطاع الخاصة التشريعية المنظكمة كتكييؼ تنظيـ 
 .الشفافية قكاعد مف تفرضو كما السكؽ
 فيي كبالتالي الماليير بعشرات تقدر القطاع ىذا في المالية المعامالت حجـ 
 بحياة صمة ليا العممية كأف السيما الممارسة في كاضحة قكاعد إلى تحتاج سكقا تشكؿ
 أك األخالقية بالجكانب األمر تعمؽ سكاء الحياة جكانب مختمؼ في كالمجتمع الفرد

 .غيرىا أك البيئية أك األمنية
 إلى كميا سعت الدكؿ مف العديد تناكلو إلى سبقتنا كالتي القانكف ىذا حساسية 
 غير المنافسة ألغراض اإلشيار استعماؿ دكف بالحيمكلة الكفيمة الضكابط كضع

 .كاألخالقية القانكنية كالقكاعد الغير بحقكؽ كالمساس الشرعية
 المتعمقة كالقكاعد المبادئ حكؿ األقؿ عمى تتفؽ الدكؿ ىذه معظـ تشريعات 

 األطفاؿ حمػاية الكػاذب، اإلشيار الكحكلية، المشركبات التبغ، بخصكص باإلشيار
 .الخ…المستيمؾ كحماية كالقصر
 كمف جية، مف أخرل لدكؿ السابقة لمتجارب كمدعما منسجما النص ىذا جاء 
 ظؿ في الميدانية الممارسة مف بررت التي االنشغاالت لمختمؼ يستجيب أخرل جية
 العقكبات، قانكف اإلعالـ، قانكف في لمقطاع مسيرة مبعثرة كنصكص قانكني فراغ

 كالسياسية الحزبية كالتجمعات كالكالئية البمدية المجالس كفي كالفكرية، الممكية الحقكؽ
 .1كالمدنية كغيرىا

 : عمى ارتكازه كالتنظيمية القانكنية جكانبو عمى عالكة النص ىذا يميز ما أىـ
 باإلعالـ المرتبطة القانكنية المنظكمة استكماؿ إلى اليادؼ المسعى تدعيـ .1

 . كاالتصاؿ
                                                           

، آفاؽ مجمة ،والقانونية التنظيمية األطر بين: الجزائري التشريع في اإلشيار: عراب الغني  عبد1  العدد لمعمـك
 . 58-57، ص 2018 الجمفة، مارس عشر، جامعة الحادم



 61 

 . اإلشيار مجاؿ في االحتكار رفع .2
 .عاديا تجاريا عمال اإلشيار يجعؿ القانكف .3
 . كالخاص العاـ القطاعيف بيف التمييز إزالة .4
 .جدا بسيطة ممارستو شركط ألف المنافسة أماـ الباب فتح .5
 .اإلشيار قطاع في األجنبي االستثمار أماـ الباب فتح .6
 . اإلشيارية الدعائـ اختيار في المعمف حرية تكريس .7
 مف النزاعات في كالفصؿ كالمراقبة المتابعة لضماف الضركرية اآلليات كضع .8
 . اإلشيار متابعة خالؿ
 خالؿ مف كالرياضية الثقافية األىداؼ ترقية قصد الجبائية لمتحفيزات إغفالو عدـ .9
( Mécénat )كالفنية األدبية كالرعاية( Sponsoring )اإلشيارية الرعاية عمى تأكيده

 . االجتماعي كاالتصاؿ( Patronage )كاإلشراؼ( Parrainage )كالرعاية
. 1العقابية كاإلجراءات المخالفات .10
 :" والسياحة والشبيبة واإلعالم الثقافة لجنة مالحظات" القانون نص تقييم

 يـك مف ابتداء المقاءات مف سمسمة كالسياحة كالشبيبة كاإلعالـ الثقافة لجنة   عقدت
 رئيس خاخة محمد السيد برئاسة األمة مجمس بمقر 30/06/1999 لػ المكافؽ األربعاء
ثراء لمناقشة خصصت المجنة  عمييا، المحاؿ القانكف نص جكانب مختمؼ كتحميؿ كا 
 في قدـ الذم كالسياحة كالشبيبة كاإلعالـ الثقافية لمجنة التمييدم التقرير خالؿ كمف
 كتمثمت النص حكؿ المالحظات بعض إلى خمص كالذم األمة، لمجمس العدية الدكرة
 :يمي فيما
 كيبث ينشر التي الدعائـ كاختيار اإلشيارية اإلعالنات إعداد في المعمف حرية 

 يؤكد( 8 )المادة مضمكف كلكف المجاؿ ىذا في الحرية تكريس أم إعالناتو، بكاسطتيا
                                                           

 اإلعالمية المؤسسات في الميدانية الدراسة: والممارسة القانون بين الجزائر في اإلعالن: بكمنجؿ  فكزم1 
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 الحديثة اإلعالمية المؤسسات تحمي صرامة أكثر ضكابط كضع ضركرة إلى الحاجة
 اإلشيارية المادة في األدنى الحد مف االستفادة في حقيا كتكرس الضعيفة أك النشأة
 .عمييا االتفاؽ يتـ انتقالية مرحمة في األقؿ عمى
 أف فالحقيقة اإلشيارم لمنشاط كالتجارم االقتصادم الجانب عف النظر بغض 

 ، كاآلداب األخالقية كالقيـ المجتمع عمى كبيرة خطكرة كذك اجتماعيا تأثيرا لإلشيار
 كافية غير تبقى كلكف ، الحساس الجانب ىذا لضبط ردعية بإجراءات النص جاء لذلؾ
 ىيئة إنشاء مثؿ أخرل بقكانيف اإلشيار قانكف يعزز لـ إف المكضكعة لمحساسيات نظرا

 تعزيز قصد المجاؿ ىذا في التككيف بعنصر االىتماـ إلى باإلضافة المينة ألخالقيات
 .االنحراؼ مف تؤمنيا مستكيات إلى بالمينة كاالرتقاء االحترافية
 غير مف كمتنكعة عديدة كمياـ صالحيات ليا أسندت اإلشيار متابعة ىيئة إف 

 غير البشرية تركيبتيا مف انطالقا بيا التكفؿ عمى قدرتيا نتصكر أف الممكف
 غير- تصرفيا تحت المكضكعة -كالقانكنية المادية الكسائؿ إلى إضافة المنسجمة،
 حكؿ تتمحكر اإلشيارية العممية كؿ أف باعتبار ليا، المككمة المياـ حجـ مع المتناسبة

 .الييئة ىذه
 القضايا مف العديد رغـ القانكف ىذا تميز التي التنظيـ عمى اإلحاالت قمة إف 
 عمى إحالتيا ينبغي كاف كبالغمكض بالعمكمية أحيانا اتسمت كالتي يتضمنيا التي

 .تداركيا قصد التنظيـ
 محؿ كاف العربية بالمغة اإلشيار حتمية حكؿ( 10 )المادة مضمكف أف كما 
 عمى يستند مناخ ظؿ في ذلؾ مف المرجكة الفائدة ماىية عمى أساسا تركز نقاش

 الدعائـ اختيار حرية مبدأ تكرس( 8 )المادة كأف خاصة االقتصادية، الفعالية
 إلى يؤدم قد بالمطمؽ العربية بالمغة اإلشيار حتمية فإف األساس ىذا كعمى اإلشيارية،

 ألحكاـ مراعاة الترجمة فرض في المتمثمة التكفيقية الصيغة فإف كبالتالي عكسية، نتائج
 جية، مف العربية المغة استعماؿ تعميـ المتضمف( 05-91 )رقـ القانكف مف 19 المادة
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 ىذا في األنسب ىي ثانية جية مف اإلشيارية العممية مف المتكخاة لألىداؼ كتحقيقا
 .1المجاؿ

 :أخرى مالحظات  
 المتعكدة الشركات لمثؿ اإليقافية مف سمطتيا خالية ىي اإلشيار لييئة بالنسبة 
 رفع في المستيمؾ لحؽ تحديد يكجد ال أنو إلى إضافة الكاذبة، كالدعاية المخالفات عمى

 كلممرأة كالدينية األخالقية لمقيـ المسيء أك الكاذب اإلشيار ضد قضائية دعاكل
 أنفسيـ المينييف يضـ ميـ ىيكؿ إيجاد أيضا المفركض مف القصر، ككاف كاألطفاؿ

 لمممارسات الدكلي لمقانكف طبقا اإلشيار ألخالقيات تنظيمي ىيكؿ عف عبارة
 طرؼ مف اإلشيار عمى الرقابة ممارسة أجؿ مف اإلشيار ميداف في الصحيحة
 .أنفسيـ المينييف
 الشركات يمثمكف أعضاء عشر أف مع محايدة ىيئة تشكؿ اإلشيار متابعة ىيئة 

 تمثؿ كال الدكلة أك السمطة الييئة ىذه تمثؿ كال اإلشيارية، كالتعاكنيات كالككاالت
 كتجاه حيادية تككف فكيؼ باإلشيار، صمة ذكك ككميـ اإلعالمييف تمثؿ كال المستيمكيف

 كزارة أك الدكلة يمثؿ عضك أم مف الييئة ىذه خمك إلى إضافة الحياد، ىذا مف
 العمكمية لمسمطة تمثيؿ إيجاد ىاـ دكر تمعب التي الييئة ليذه كالمفركض االتصاؿ،

 .اإلشيار سكؽ في الفكضى تككف ال حتى االنطالؽ مرحمة في األقؿ عمى
 جدا شديد تأثير عالقة كىي اإلعالمية، كالكسيمة المعمف بيف العالقة يخص فيما 

 كخاصة اإلعالمية لمكسيمة كحيد تمكيؿ مصدر يعد الذم المعمف طرؼ مف كضغكطات
 كحماية الشأف بيذا رؤية أم إلى القانكف يخمص لـ الجزائر، في المستقمة الصحافة

 بإمكاف كاف إف القانكف يتساءؿ كلـ المختمفة، االقتصادية الضغكطات مف اإلعالمييف
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 اقتصادية مكاضيع المثاؿ سبيؿ عمى تكتب كأف القيكد ىذه مف تتحرر أف صحيفة أم
 .حرية؟ بكؿ
 48 المادة خالؿ مف الجرائد صفحات في المحددة اإلشيار لمساحة بالنسبة 
 يعتبر الخاصة لمجرائد بالنسبة النصؼ نسبة فإف الخاصة، أك العمكمية الجرائد سكاء
 ككأنيا الجريدة تصبح حيث اإلعالـ، في المستيمؾ الجميكر حؽ عمى تعديا

 . المتخصص اإلعالـ في كليست اإلشيار في متخصصة
 كاختيار اإلعالنات إعداد في الحرية كامؿ تعطي التي 07 المادة يخص فيما 
 يؤدم كالتساكم الفرص في التكافؤ عدـ أماـ الباب فتح فإف اإلشيارية، الدعائـ

 بجيدىـ يساىمكف الذيف الشباب اإلعالـ رجاؿ خصكصا الضياع إلى بالكثيريف
 لالستفادة فرصة ترؾ مف البد كاف كأيضا مستقمة، كمجالت صحؼ إنشاء في كأمكاليـ

 الصغيرة الجديدة لممؤسسات بالنسبة انتقالية لفترة اإلشيارية المادة مف أدنى حد مف
  .كالضعيفة
 السمعية الكسائؿ كؿ عمى يجب أنو 10 المادة في جاء اإلشيار لمغة بالنسبة 

 المغة تعميـ بخصكص جيد كىذا العربية، اإلشيار بالمغة تبث أف الجزائر في البصرية
 مف آخر جزءا القانكف يغفؿ أخر جية مف لكف الجزائرية، المؤسسات في العربية
 ىذه تطكير حكؿ الرؤية مع خصكصا األمازيغية المغة كىي الجزائرم الشعب مقكمات
 .األجنبية المغات باستعماؿ السماح أيضا القانكف كيضيؼ المغة،
 كالتقميدم كالمقارف الكاذب اإلشيار حكؿ المتخذة العقابية لإلجراءات بالنسبة 
 ،43-42-41 المكاد مجمكع في كالخدمات لمسمع اقتنائو في المستيمؾ يغمط كالذم

 في تؤثر تكاد ال دج500.000ك دج100.000 بيف المقدرة المالية فالعقكبات
 كما عممياتيا، في كاالستمرار العكدة إلى بيا يؤدم مما اإلشيارية كالشركات الككاالت
 القيـ لتكسير الّدفع يمكف بينما المادم الجانب عمى فقط تركيزه القانكف ىذا عمى يالحظ

 الجانب عمى التركيز مف البد المجتمع قيـ فمتكسير عالميا معركؼ كىذا كاألخالؽ،
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 كقيمنا ثقافتنا عمى لمحفاظ الجزائية العقكبات بعض كضع ينبغي كبالتالي المادم
 . كىكيتنا
 اإلشيار يستعمؿ ال أف عمى تنص 39 فالمادة ،39ك 38 لممادتيف بالنسبة 

 كالدينية األخالقية كالقيـ تتنافى التي الالشرعية كاالرتباطات المعاشرة لغرض الزكجي
 التي 38 لممادة بالنسبة األمر كذلؾ بالحياء، تخؿ إشارات يتضمف ال كأف لممجتمع
 المادة إلى نرجع عندما كلكف المرأة، صكرة استعماؿ اإلشيار يتضمف ال أف عمى تنص
 كضع عدـ 55 كالمادة اإلخالؿ، بيذا خاصة عقكبة أية تضع لـ أنيا نالحظ فإننا 40

 قاـ فإذا الممنكعة، النشاطات ككذا استيالكيا المحظكر لممكاد باإلشيار قاـ لمف عقكبة
 مثال نجد ال األمر ليذا بالنسبة فإننا مثال كالخمر استيالكيا ممنكع بمكاد كأشير أحد

. 1المكضكع ىذا تخص عقكبة
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 : نموذج اإلشيار المطبق من قبل اليوميات الجزائرية :   خامسا

 بحيث الحاكمة، اليكميات في كانتشارا شيكعا األكثر كىك: األول النموذج 
 العمكمية كالمؤسسات اإلدارات مف األتي العمكمي عمى اإلشيار اليـك أغمبيتيا تعتمد
 الضعيؼ السحب ذات الصحؼ عمى كاإلشيار النشر الكطنية الككالة تكزعو كالذم

 يتحصؿ ال كعمكما ،...، جريدتي الشياب، الرائد، :المحدكدة مثؿ يكميات كالمقركئية
 اإلشيار يمثؿ الخاص، كعميو القطاع مف إشيار أم عمى اليكميات مف النكع ىذا

 ىذا كفي اإلعالمية، التعددية لتشجيع الدكلة قبؿ مف مباشرة غير مساعدة العمكمي
. صفحات 03 جكالي العمكمي مف اإلشيار صفحاتيا عدد يبمغ اإلطار
 العمكمي اإلشيار عمى تحصؿ التي اليكميات يمثؿ :الثاني النموذج 
 كمتنكعة معتبرة مالية مكارد عمى بالحصكؿ يسمح ليا مما نفسو، الكقت في كالخاص

 يمثؿ حيث اليومي، والشروق الجديد، النيار ليبرتي،: التالية اليكميات غرار عمى
 تتحصؿ الحصر فيي ال المثاؿ السبيؿ عمى ،% 70 إلى % 60 يعادؿ ما اإلشيار
السيارات،  ككالء مف اآلتي الخاص اإلشيار عمى العمكمي اإلشيار إلى باإلضافة
 إعالنات المناقصات، العمكمية، الخاصة، اإلدارات النقاؿ، البنكؾ الياتؼ متعاممي

 .كالشراء إعالنات البيع التكظيؼ،
 الخاص، اإلشيار عمى فقط تعتمد التي اليكميات يمثؿ: الثالث النموذج 

 اليكميات أكثر مف تعتبراف المتاف والخبر El watan بالنسبة لجريدتي الحاؿ ىك كما
 مع تعاقدىا ألغي التي الخير يكمية تعتمد المكضكع، ىذا لإلشيار، ففي استقطابا
 استطاعت بحيث الخاص اإلشيار عمى ،1998 عاـ كاإلشيار لنشر الكطنية الككالة

 مف كالتكزيع في الطبع االستثمار مف مكنتيا مالية قاعدة تككيف ،2000 سنة بداية مع
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 الكحيد النمكذج El watan يكمية مع حققت كبالتالي ،El watan مع شراكتيا خالؿ
 . 1اإلعالمية الساحة عمى المالية االستقاللية

، تنظيمية كاضحةق إلى قكاعد عكضدـ خعأثار مكضكع سكء تكزيع اإلشيار ك     
اىتماـ رجاؿ اإلعالـ كالمعنييف باألمر حيث كانت ىناؾ محاكالت عديدة لكسر ىذا 

حات ا كفي ىذا المجاؿ جاءت عدة اقتر،د مف الضغكطات االقتصاديةالحاالحتكار ك
فاقترح السيد ، دد مف المعنييف باألمر خالؿ الجمسات الكطنية لالتصاؿععمى لساف 

 كىيئة تنظيمية لتنظيـ "BVP" اإلشيار مراقبة إنشاء مكتب "ANEP"يؿ مدير ضفك
 يعمؿ عمى تحسيف اإلنتاج ”CSP“ متابعة اإلشيار كزسكؽ اإلشيار ككذا إنشاء مر

 . اآلراء سبراإلشيارم اعتمادا عمى دراسات إحصائية ك
، يرل أف الحديث بجريدة الكطفم ؼأما السيد أكلبصير إطار بكزارة المالية كصح    

عف السكؽ اإلشيارية في الجزائر سابؽ ألكانو نظرا لغياب تقاليد في ىذا المجاؿ ككذا 
الغياب إحصائيات دقيقة مف التكزيع كالسحب الصحفي، كينبغي تحديد اإلطار القانكني 

 .كالمؤسساتي لتسيير مختمؼ جكانب العممية اإلشيارية
كيرل أف المؤسسة الكطنية لمنشر كاإلشيار تبقى اإلطار الجيد لضماف حقكؽ       

 كما دعا ،ع قانكف يسير مختمؼ جكانب العممية اإلشياريةضالمستثمريف، كينبغي ك
ر إلى التكزيع العادؿ لإلشيار لممؤسسات الصحفية ألف ذلؾ يسمح ليا بتحقيؽ كلبصيأ

استقالليتيا في تأدية رسالتيا كيجعميا في مأمف مف الضغكطات التي قد تعرقؿ الرسالة 
  .2اإلعالمية

                                                           
 من واالقتصادية السياسية التحوالت ظل في والمسؤولية الحرية بين الجزائر في اإلعالمي األداء: قادـ جميمة 1

، اإلعالمي لألداء والتطبيقية النظرية لألطر تحميمية وصفية دراسة- نموذجا الخاصة الصحافة-1990-2015
 . 487-486مرجع سابؽ، ص 

دراسة مسحية لعينة : 1999ريتيا بعد لح االقتصاديةالصحافة الخاصة والشروط القانونية و : كىيبةماجحبؿ 2
 . 135 مرجع سابؽ، ص ،الجزائريينمن الصحافيين 
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يـ السكؽ نظير قانكف يتكفؿ بتضكيبقى في النياية التأكيد عمى ضركرة تح     
 طالما أف ىذه السكؽ ،اإلشيارية ينبغي أف يجيب عف انشغاالت عديدة لقطاع اإلشيار

 لذاخـ حجـ المعامالت المالية كؿ سنة، ضتعرؼ ازدىارا ثابتا منذ التسعينات يكحي بت
ات كالممارسات غير القانكنية عبة لمتالض عربقىاؿ كي ال ممجيف ىذا اؿقفينبغي ت

 .  خكاصؿيف الفمف جانب المع كأم، ـسكاء مف طرؼ القائميف عمى اإلشيار العمك
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 69 

األداء تأثير اإلشيار كآلية ضغط غير مباشرة عمى  :  سادسا
 :ر في الجزائ لمصحفيينعالمياإل

 حرية مف تحد التي تأثيراتو لو اإلشيار ميداف عمى العمكمي القطاع سيطرة       إف
 الشركات بيف المنافسة فرص إيجاد كفي اإلشيارية، اختيار دعائميـ في المعمنيف

تاحة الفرصة اإلشيارية كالككاالت  إلى إضافة المجاؿ، ىذا في األجنبي لالستثمار كا 
 في تككف كالتي الخاصة العناكيف منيا الصحفية السيما العناكيف تجاه الخطير التأثير
 في تتحكـ األخيرة ىذه يجعؿ السمطة، مما طرؼ مف المتخذة السياسة عكس الغالب
 كانت ألم مؤسسة يمكف ال الذم الشيء كىك التمكيؿ عبر كاتجاىاتيا األقالـ

ىذا  في زىار حساف الجزائرية الشركؽ يكمية تحرير رئيس كيقكؿ عنو، االستغناء
 كشماعة السمطة ترفعيا التي الديون قضية ليست الكبرى، المشكمة أن  : "الصدد
نما المتمردة، بعض العناوين إلغالق  يعتبر الذي اإلشيار احتكار في ىي المشكمة وا 

 وتقديم الوالء بمقدار إال الحنفية ىذه تفتح فال.. .لكل الصحف بالنسبة الحياة ماء
 كالطريقة لمصحؼ، مباشر إغالؽ بحاجة إلى تعد لـ الكصاية ، كىنا "الطاعة قرابين

 أو ببطء الصحيفة المقصودة لتموت اإلشيار حنفية بغمق االكتفاء ىي السحرية
   .1"الداخمين مع الصف تدخل إلى
 طبيعة لبياف كحدىما المطابع كتكاطؤ الممنكح اإلشيار تكقيع يكفي الجزائر       كفي
 ىذا التمكيؿ مصدر كينزع السمطات، قبؿ مف المنتيج كتفسير الخط الضغكط

فحسب،  السمطات سخاء مف تستفيد العناكيف التي ال الصحافة عف المصداقية
 إذ عمييا معتبر تأثير لو المكتكبة الصحافة لتمكيؿ أساسي مصدرا اإلشيار كباعتبار

 لجأت الصحافة حرية كبح كبيدؼ الصحفية، المؤسسة مداخيؿ نسبة في أكبر يحتؿ
                                                           

دراسة عممية : العالقة بين التمويل اإلشياري واألداء الصحفي في الصحف اليومية الجزائرية:  شحات محمد1
 رسالة مقدمة لنيؿ شيادة ،El Watanاستطالعية عمى عينة من الصحف اليومية الوطنية الخبر، الشروق، 

 . 97، ص 2011-2010 جامعة الجزائر،  كمية العمـك السياسية كاإلعالـ،الماجستير في عمـك اإلعالـ كاالتصاؿ،
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 المركر االقتصادية المؤسسات عمى تفرض إصدار قكانيف إلى العمكمية السمطات
 .الصحؼ بيف اإلشيار تقـك بتكزيع التي كاإلشيار لمنشر الكطنية بالككالة

 اإلعالمية الساحة في الصحؼ بعض بقاء لمساكمة حاليا اإلشيار       كيستعمؿ
 كالمعمنيف الصناعييف عمى السابؽ الحككمة رئيس السالـ بمعيد عبد فرض كلذلؾ
 مف أخطر فيي الصحافة كردع لقمع كجياز فعاؿ تعتبر التي "ANEP" عبر المركر
 التي األخطار بيف البعض، كمف اعتقاد في 2001 صيؼ الصادر العقكبات قانكف
 إلى الصحؼ العمكمية المؤسسات إشيار تكجو ىي أيضا الجزائرية الصحافة تيدد

السمطة  يد في فعالة كسيمة ىك اإلشيار بأف يظير ىنا كمف السياسية، لمسمطة المساندة
 الحككمة مساندة عمى إجبارىا بيدؼ بقائيا، كمساكمة المكتكبة الصحافة حرية لكبح

 .كمشاريعيا كقراراتيا
 إشيارىا تكجو الدكلة فمؤسسات بمكضكعية يكزع ال اإلشيار فإف البعض      كحسب

 معنية غير فيي الحزبية الصحافة أما السياسية، لمسمطة الصحؼ المساندة إلى
 يؤثر إذن اإلشيار إليو، تنتمي الذم الحزب مرىكف ببقاء كجكدا أف بحكـ باإلشيار
  .1الصحافة حرية عمى مباشرة غير بطريقة

 عمكمي كاف سكاء لإلشيار الخاصة الصحؼ تبعية لنا يتبيف سبؽ، مما        انطالقا
 يغطي حيث اإلعالمية، المؤسسات ليذه الفقرم العمكد اإلشيار يعد بحيث خاص، أـ

 جدا، ضئيمة نسبة إال مبيعاتيا نسبة تمثؿ ال حيف في الصحفية، النفقات جميع اإلشيار
 المالية االستقاللية مف الخاصة، اليكمية الصحؼ لبعض اإلشيار عائدات سمحت ليذا

 مساحات استغالؿ ىك الصحافة لحرية بالنسبة اإلشيار يمثمو تحديد أىـ لكف كالمادية
 اآلراء عف لتعبير المخصصة المساحات أف أم اإلشيار، مساحات لصالح التحرير

 عمى اإلشيارية المادة سيطرة إلى أدل ما كىذا لإلشيارات، مخصص أصبح كالتحميؿ،
                                                           

 ـك القذؼ في الصحافة،فوـ ، ندكة دكليةالعالقة بين السمطة ووسائل اإلعالم في الجزائر: عبد العزيز رحابي 1
 . 51-50، ص 2003 ديسمبر، 8-7الجزائر، ، مركز الخبر لمدراسات الدكلية
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 الكجكد إلى تبرز كىنا الجميكر، أماـ مصداقيتيا عمى يؤثر ما كىذا اإلعالمية المادة
. الصحفييف أداء عمى كتأثيرىا الماؿ كسمطة المعمف سمطة
 مصالحيـ يخدـ بما الصحفييف، عمؿ عمى المعمنكف يمارسو الذم التأثير يتجمى    

 حكافز، مقابؿ ليـ المعمنكف يقدميا التي لإلغراءات الصحفييف كخضكع التجارية
 جديدة ظاىرة الجزائرية اإلعالمية الساحة عمى ظير لذلؾ كتكريميات، أسفار، كيدايا،
 عالمة حكؿ بصفحتيفج ريبكرتا شكؿ عمى" التحريرم اإلشيار " تسمية عمييا أطمؽ

 يحرر إشيارم نص األمر، حقيقة في كىك إعالف، إشارة كضع دكف معينة اقتصادية
. صحفي مقاؿ شكؿ في المعمف لفائدة

 العتمادىا نظرا التحؽ، بيف المنافسة غياب إلى أيضا، الكضعية ىذه أيضا      كأدت
 مالية قاعدة بتككيف ليا سمح الذم سكاء، حد عمى كالخاص العمكمي اإلشيار عمى

 قاعات في يفضمكف العمؿ اليـك الصحفييف مف العديد جعؿ مما عناء دكف مريحة
 بيف المحمية المنافسة ركح قتؿ إلى أدل ما الميداني، بالعمؿ القياـ بدؿ التحرير
 .المعمكمة عف البحث في كالحماس الصحفي السبؽ عنصر كغياب العناكيف

 في لممكتكب اإلعالمي المشيد أف إبراىيمي األستاذ        كفي ىذا الصدد يرل
إصدار  ضؿ في كخاصة الصحؼ، إصدار حيث مف عارمة فكضى يشيد الجزائر
كىك األمر الذم  ،اإلشيار عمى الحصول بيدف توزع وال تطبع معروفة، غير صحف

 ارتفاع في الجزائر في اليكمية الصحؼ عدد أف يؤكده األستاذ مصطفاكم الذم يرل
 ىذا في كاستثمارىـ الصحافة عالـ إلى ينتمكف ال الناشريف مف كبير عدد كأف مذىؿ
 فبعض اإلشيار، بفضؿ مالية خيالية أرباح عمى الحصكؿ في رغبتيـ مف نابع المجاؿ

 ،Business تجارية محضة صفقة الصحافة يعتبركف الباحث نفس حسب الناشريف



 72 

 صحفييف متخصصيف إلى تكظيؼ السعي دكف صحؼ بإصدار يقكمكف منيـ ككثير
 .   1صحفيـ بمقركئية حتى ييتمكف كال

 حيث مف الصحفية المؤسسات نشاط في المالية الشفافية غياب نسجؿ      كما
 ديكاف سنكيا ينشرىا التي المعطيات باستثناء كالتكزيع، السحب اإلشيار،  مف مداخيميا
 النيار الخبر، الكطف، جريدة مف لكؿ "OJD "الفرنسي الصحافة تكزيع تثبيت

 سنكيا المقدمة المعطيات بعض عمى اإلعالمية الساحة تتكفر كما اليكمي، كالشركؽ
 المؤسسات طرؼ مف تالعبات إلى الكضعية ىذه كأدت االتصاؿ كزارة طرؼ مف

 المعمنيف، جمب بيدؼ السحب بحجـ يتعمؽ فيما االتصاؿ ككاالت قبؿ كمف اإلعالمية
 عمى تعتمد -سابقا أشرنا كأف سبؽ كما- الجزائر في الصحافة سكؽ باعتبار أف بنية

 .بيعيا عائدات عمى اعتمادىا مف أكثر اإلشيار
 الصحافة سكؽ يميز ما أف بيف الذم عاشكر فيني األستاذ يؤكده ما كىذا      

 عف صحيحة معمكمات تكفر لعدـ نظرا الشفافية غياب ىك الجزائر في المكتكبة
 بالنسبة جديا عائقا يشكؿ ما كىك كالمرتجعات مبيعات حجـ السحب حجـ التكزيع،
 . 2اإلشيارية المكارد لتكزيع

 يستحيؿ التي المعمكمات أكثر مف اإلشيار، مف الصحؼ مداخيؿ تعتبر     كعميو
 احتكار ظؿ في الصحيفة داخؿ أنفسيـ لمصحفييف كحتى العاـ لمرأم بالنسبة معرفتيا

 العضكم قانكف أف مف الرغـ عمى لمؤسساتيـ، كالمالي اإلدارم لمتسيير المؤسسة إدارة
الصحفية  المؤسسات كتبرير تصريح ضركرة عمى 29 مادتو في يمـز 2012 لإلعالـ
 30 المادة نصت كما لتسييرىا، الضركرية كاألمكاؿ لرأسماليا المككنة األمكاؿ لمصدر

                                                           
 من واالقتصادية السياسية التحوالت ظل في والمسؤولية الحرية بين الجزائر في اإلعالمي األداء: قادـ جميمة 1

، اإلعالمي لألداء والتطبيقية النظرية لألطر تحميمية وصفية دراسة- نموذجا الخاصة الصحافة-1990-2015
 . 489مرجع سابؽ، ص 

 ،لنشر كاإلشيارؿ، المؤسسة الكطنية ANEP، منشكراتاقتصاد الصحافة المكتوبة في الجزائر: فني عاشكر 2
 . 170، ص 2013، الجزائر
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 حصيمة صفحاىا عبر سنكيا تنشر مف النشريات عمى يجب أنو عمى القانكف ذات مف
 يفضح اإلعالمية الممارسة كاقع لكف الفارطة، السنة مف المصادؽ عمييا الحسابات
 كحتى لمجميكر تقدـ ال النشريات معظـ أف تجد حيث اإلطار، ىذا في تجاكزات

 لممكارد ككذا لرأسماليا المككنة األمكاؿ بمصادر يتعمؽ ما في معمكمات لمصحفييف
   .1اإلشيار مف اآلتية المالية
في نياية المطاؼ إف التطرؽ إلى كاقع السكؽ اإلشيارية في الجزائر، التي ظمت       

منذ إنشائيا يبرز نية السمطة لترسيخ االحتكار العاـ ليذا  "ANEP"محتكرة مف قبؿ 
حكاـ قبضتيا عمى الصحافة المستقمة مف خالؿ مداخيؿ اإلعالنات اإلشيارية  القطاع كا 

 مف خالؿ ما –، كما يتبيف لنا التي تستعمؿ ككسيمة ضغط كلخدمة أغراضيا السياسية
 ،عمييا والضغط الصحافة عمى الرقابة أوجو من جديد وجو ىو اإلشيارأف - سبؽ 
 أف حتى العامة، الحريات مختمؼ مع متالئمة الجزائر في حرية الصحافة كليست

 الصحافة بمظير الجزائرية الصحافة إلى تنظر كالمنظمات كالدكؿ الدكلية الصحافة
 كالمطابع المؤسساتي لإلشيار الدكلة احتكار أف أيضا المنظمات ىذه ترل ، كماالغطاء

 الرئيسي الممكؿ يظؿ أف يجب اإلشيار أف معتبرة التعبير، أماـ حرية عراقيؿ تعد
 معارؾ في طاقتيا ىدر مف أعجؿ ىك ما الحديثة أماميا الدكلة كأف التعبير لحرية
 . خفية

 
 
 
 
 

                                                           
دراسة مسحية لعينة : 1999الصحافة الخاصة والشروط القانونية واالقتصادية لحريتيا بعد :  بمحاجي كىيبة1

 . 141، مرجع سابؽ، ص من الصحافيين الجزائريين
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 :خاتمة    
عتبر مكضكع التمكيؿ اإلشيارم في الصحافة المكتكبة اليكمية اإلخبارية بالجزائر      م

التمكيؿ اإلشيارم إلى الدكر الذم يمعبو غاية األىمية كالحساسية بالنظر  مكضكع في
الجزائرية   المنشكرة عمى صفحات مختمؼ الجرائداإلشياريةأك أمكاؿ إيرادات المادة 

 بمختمؼ أنماطيا كلغتيا ذك أىمية كبيرة في المحافظة عمى المكازنة المالية كاالستقرار
المالي لممؤسسات الصحفية الجزائرية، كبالتالي عمى استمراريتيا عمى المدل الطكيؿ 

األجؿ، كما أف إيرادات اإلشيار أك التمكيؿ الذم يضخو اإلشيار  كحتى القصير
لمختمؼ تكاليؼ إنتاج المادة الصحفية تسكيقيا كحتى  لمصحؼ يساىـ في تغطية ىامة

 . اإليرادات تكزيعيا ككصكليا لمقارئ بالنظر لضعؼ باقي
 اإلخباريةىذا الكاقع المالي كاالقتصادم الذم يفرض عمى الصحؼ اليكمية        

يجعميا رىينة ما يتـ مف ضغكط أك - خدماتية تجارية- اقتصادية  باعتبارىا مؤسسات
قبؿ مصادر التمكيؿ اإلشيارم خاصة إذا تعمؽ األمر  إمالءات في بعض الحاالت مف

 كحتى بالنسبة  "ANEP"لإلشيار  بالسمطات العمكمية عف طريؽ الككالة الكطنية
سكؽ اإلشيار  كالتي ليا حصص ىامة في كاالقتصادييف لبعض كبار المعمنيف

. بالصحافة المكتكبة الكطنية
 إدارات مسئكلي" مالكييا أك   إمالءات كضغكط قد تجسد داخؿ الصحيفة مف قبؿ    

أدائو الصحفي  تنعكس بشكؿ مباشر عمى الصحفي كبالتالي عمى ما يجعميا " التحرير
مجانبا لحرية   يكتب بعيدا عف قناعاتو الفكرية كالسياسية حيث يضحي الصحفي 

 كتابتيـ عندالتعبير، كما ينعكس ىذا األمر عمى أخالقيات المينية لمصحفييف 
 . كؿ ما يمس بمصمحة المعمنيف أك السمطات العمكمية كحتىلمكاضيع تخص المعمنيف

عمى الصحيفة مف ناحية المكسب المادم  ف قكة تأثير المادة اإلعالنيةأ كما نجد     
فاألكلكية لإلشيار دكما، كما أف  يجعميا أسيرة ليا أيضا في شؽ اإلخراج الصحفي
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الكطنية لمنشر كاإلشيار  التأثير التي يحدثو التمكيؿ االشيارم الذم مصدره مف الككالة
الصحؼ كيقمص  بشكؿ أكبر كباقي المصادر اإلعالنية يحجـ مف سيؿ المعمكمة عبر

الميني  مف حؽ الكصكؿ لبعض مصادر المعمكمة، أمكر كميا تنعكس سمبا عمى األداء
 لمصحفييف كبشكؿ جمي في مستكاىـ األدبي كقكة طرحيـ لممعمكمات بمختمؼ األصناؼ

 .الصحفية

غ القانكني  قضية الفرافنحف بحاجة ماسة إلى معالجةفي الجزائر ؼ في األخير     
 قانكف خاص ينظـ المينة كالعالقات بيف  ككضعالسكؽ اإلشيارية،الذم تعيشو 

السكؽ، خاصة مع غياب ىيئة مستقمة تراقب التجاكزات التي  األطراؼ الفاعمة داخؿ
  . كاألداء الميني لمصحفييف الجزائرييفاليكمية اإلعالمية تحدث داخؿ الممارسة
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