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  مـــقدمـــة

  

و المعتقدات وتوجیھ السلوك نحو السلعة أو الخدمة ، بالت الي   ریلعب اإلعالن دورا بارزا في نقل األفكا      

واض حة و ض رورة م ن ض روریات الحی اة       ةف ي الم زیج الترویج ي ، و ق د أص بح حقیق       أصبح مھم و فعال 

التنافسیة بھدف الفوز برضا المستھلك عن طریق توظیف عناصر الت رویج   ةاإلقتصادیة خاصة في جو البیئ

.  

ن وألن الجزائر كانت من الدول التي لم تول أھمیة لإلعالن عموما و المنافسة خصوصا ، كانت ت رى أ      

اإلعالن مظھر من مظاھر اإلقتصاد الرأسمالي الذي یتنافى مع طبیعة المجتم ع الق ائم عل ى الملكی ة العام ة ،      

فكانت الدولة تتدخل في مختلف النشاطات اإلقتصادیة من عرض و طل ب و ت رویج و إع الن و منافس ة فق د      

سي مركزي یمكن أن یفقد أبعاده بینت الجزائر في ھذه الفترة كیف أن اإلعالن في ظل نظام إقتصادي و سیا

اإلقتص  ادیة  التجاری  ة و یتج  ھ إل  ى خدم  ة األھ  داف اإلیدیولوجی  ة للنظ  ام ، لك  ن بع  دما عرف  ت الجزائ  ر ف  ي      

المرحلة الممتدة من الثماننیات وبدایة التس عینیات تغی رات بنیاوی ة مس ت كاف ة األص عدة و القطاع ات أص بح         

ھ المنافسة ، لذلك كان اإلعالن وسیلة إعتمدتھا كل المؤسس ات  إلعالن وسیلة ال مناص منھا للوقوف في وج

  .اإلعالمیة و یعتبر التلفزیون من أھم الوسائل التي یعتمد علیھا اإلعالن 

وفي الجزائر ال شك أن اإلعالن قد سجل ظھورا واضحا عبر التلفزیون في السنوات األخی رة، كم ا ان ھ         

التسلیة و الترفیھ لما یتمتع بھ من خصائص ممیزة مثل الصوت و الصورة  یعتبر أداة للتعلیم و نشر الثقافة و

  .و الحركة تجعلھ یتمیز عن غیره من وسائل النشر األخرى

كما أن اإلعالن عبر التلفزیون ال یقتصر على عرض و ترویج السلع فقط ، و إنم ا یش مل ك ذلك ت رویج          

زیة ، فیتم بذلك تعمیق و ترسیخ الثقاف ة ، كم ا أن إس تخدامھ    األفكار و الخدمات و المعاني لفظیة كانت أو رم

للرم  وز الدینی  ة و اإلجتماعی  ة الت  ي تعتب  ر دالالت أنتربولوجی  ة تح  دد س  لوكات و أفع  ال األف  راد ، و ھ  ذا م  ا    

الذي یعرضھ التلفزیون الجزائري و ما إذا كان ھذا األخیر ال یتأثر  نیستدعي التساؤل حول مضمون اإلعال

الموروث الثقافي بھدف التحدیث و التغییر و نقل قیم جدیدة عن طریق إدخال عناصر غریب ة ع ن    في خدمة

  .النسق الثقافي المحلي 

وتكمن أھمیة الموضوع بالدرجة األولى في طبیعة اإلعالن الذي یب ث ف ي التلفزی ون الجزائ ري و م دى           

ة العلمی ة الت ي تتحق ق م ن البح ث ف ي موض وع        حساسیتھ للخصوصیة الثقافیة الرمزیة ، ث م للج دوى و الفائ د   

  اإلعالن التلفزیوني 



  

وقد تم إختیار ھذا الموضوع وفقا لمجموعة من األسباب الذاتیة و الموضوعیة ، و أھم األس باب الذاتی ة        

وق  وع الموض  وع ض  من إھتمام  ات الباحث  ة و تخصص  ھا ، وم  ن ت  م یك  ون م  ن ب  ین األھ  داف الذاتی  ة تعمی  ق   

  .المحلي  يموضوع اإلعالن التلفزیون المعارف حول

في قلة األبحاث األكاديمية في هذا الميدان خاصة و أن اإلعـالن فـي    أما األسباب الموضوعية فتمثلت

الجزائر بصفة عامة و اإلعالن التلفزيوني بصفة خاصة يكتسب مظاهر و أبعاد جديدة مع التغيرات التي 

  : الثة أهداف رئيسيةتعرفها البالد ، و سيكون لهذه الدراسة ث

لوصول إلى نتائج تخدم الدراسة اإلعالنية و تفيد في تطويرها مـن خـالل تقـديم تقريـر عـن      أولها ا

إيجابيـة أو   اإلعالنات التي يعرضها التلفزيون الجزائري ، مما يساعد على التنبؤ بما قد يحدثه من أثـار 

ثانيها الوقوف عند المضـامين   ، يين أو مرتقبينسلبية على جمهور المتلقين الذين هم بمثابة مستهلكين حال

المختلفة لإلعالنات العاكسة للثقافة الخاصة بالمجتمع الجزائري من خالل محاولة اإلجابة عن تسـاؤالت  

عامة تتناول الكثافة اإلعالنية على فترات اإلرسال و أكثر المعلنين إستخداما للتلفزيون كوسيلة إعالنيـة  

و خدمات ، إضافة إلى تلمس التجربة اإلعالنية في شقها الفني و التقني ، ثالثهـا   بين معلني سلع تجارية

التعرف على طبيعة اإلعالنات التلفزيونية المحلية شكال و مضمونا مما يساعد على معرفة مـا إذا كـان   

،  النشاط اإلعالني عبر التلفزيون كوسيلة لإلتصال الجماهيري يخدم المصـلحة العامـة للمجتمـع أم ال   

  .بمعنى معرفة إستخدام التلفزيون كوسيلة إعالنية بجوانبه السلبية و اإليجابية 

  :و قد تم إجراء هذه الدراسة في ستة فصول كاملة 

و جرى فيه عرض مشكلة الدراسة و أهميتها و أسباب إختيارها و األهداف المرجوة من : الفصل األول 

ة لها و تقييمها ، كما تم فـي هـذا الفصـل عـرض     البحث فيها ، باإلضافة إلى عرض دراسات مشابه

  .المستخدمة لجمع البيانات  ةالفروض الموجهة لإلختبار و كذا مجال الدراسة و منهجها و األدا

و خصص هذا الفصل لإلحاطة بمنظور الدراسة ، و هو المنظور التفـاعلي الرمـزي ،   : الفصل الثاني 

  .و كذا الحقل المفاهيمي الذي تسند إليه  لتحليحيث تم توضيح التفاعلية الرمزية كمنظور لل

و تم في هذا الفصل عرض مفهوم اإلعالن و خلفياته التاريخية ، ثم التطرق إلى األسـس  : الفصل لثالث 

و خصص الجزء الثاني من هـذا الفصـل   .السيكولوجية و القيمية لإلعالن و مبادئ كتابة اإلعالن الجيد 

  .تعلقة باإلعالنات التلفزيونية لتوضيح الكثير من الحقائق الم

  

و تم تخصيص هذا الفصل للحديث عن اإلعالن التلفزيوني و كبداية كان الحـديث عـن   : الفصل الرابع 

التلفزيون الجزائري و مديرياته و بصفة خاصة المديرية التجارية المكلفة بالمعامالت التجارية للتلفزيـون  



ن التلفزيوني في الجزائر و أسسه القانونية و شروط ممارسته و في الجزء الثاني كان التطرق إلى اإلعال

.  

و خصص لمعالجة و قراءة البيانات المتعلقة بالمضمون و الشكل و في نهاية الدراسـة  : الفصل الخامس 

  .تم التعرض إلى أهم النتائج المتوصل إليها 

  

  .و نرجوا في األخير أن نكون وفقنا في معالجة هذا الموضوع 

  

  ز.م                                                                            



  

  : تحديد المشكلة 1-1

في عصر أصبح يتميز باستفحال المظاهر اإلتصالية التي حددت الكثير من جوانب الحياة اإلنسـانية      

ـ  نتشارا ، إجتماعية و إقتصادية  األكثر ابوصفه ظاهرة إعالمية أصبح اإلعالن أيضا أساسـيا   او مكون

الكبير للوسائل اإلتصالية ، و إذا كـان   يالتطور التكنولوج بعد للمجتمعات اإلستهالكية الرأسمالية خاصة

  .اإلعالن في بدايته في الجزائر فهو اآلن مؤسسة في حد ذاتها في الغرب 

يرات شاملة ، و قد مست هـذه  ات تغو بداية التسعين نهاية الثمانينات لقد عرفت الجزائر في مرحلة      

بالمقابل فإن تجربة اإلعالن في الجزائر سابقا بينت كيف أن اإلعالن في ضل ، فة القطاعات التغيرات كا

نظام إقتصادي و سياسي يتسم باألحادية يمكن أن يفقد أبعاده العلمية ليتجه إلى خدمة األهـدف السياسـية   

، لكن بعد لإلعالن عموما و المنافسة خصوصا أهمية لم تول و ألن الجزائر كانت من الدول التي للنظام،

إلى نموذج إقتصاد السوق إضطرت الجزائر إلـى إعـادة هيكلـة معظـم      ل اإلقتصادي و اإلنتقالالتحو

المؤسسات العمومية بهدف التأقلم و القواعد اإلقتصادية الجديدة و مواجهة المنافسة ، فعندما كانـت هـذه   

مع يعيش حالة نذرة ، كان من السهل عليها تصريف منتجاتها ، أمـا اإلقتصـاد   المؤسسات تنشط في مجت

الجديد يفرض عليها في ظل تعدد المنتجين و المنتجات محاولة إيجاد سبل لجب المستهلك و حثـه علـى   

  . إقتناء منتجاتها ، فاعتمدت اإلعالن وسيلة لذلك 

لصورة و خاصة المتحركة ، فإن وسائل اإلعالم وإذا كان اإلعالم الغربي يعيش حاليا عصر سلطة ا     

ها اإلخبارية و التعبيرية فـي  تأهميتها و قيم لائر بصفة خاصة ال تزال تغفزفي دول العالم الثالث و الج

إلـى  " الدليل اإلعالمي"الممارسة اإلعالمية بل و تغفل أيضا أن دور هاته األداة اإلتصالية تعدى مجرى 

توجيه السلوك ، و يكفي أن نستدل على ذلك بحرب الخليج ببعدها اإلعالمي  مستوى تشكيل اإلتجاهات و

لنثبت أن للصورة الدور المسيطر لتقديم الخبر و أن اإلعتماد على الكلمة و الصورة يعمل على الحد مـن  

  .التضليل 

عجزهـا   عن)  Marc Ferro" ( مارك فيرو " و هكذا عبرت مجتمعات دول العالم الثالث كما يقول       

لتعبير عن مواقفهـا فـي زمـن اإلقنـاع     لعلى عكس صورتها عبر الصور ألنها إكتفت بالكلمة كوسيلة 

  .)1(بالصورة 

  

  

       

  



كما يطلـق عليـه   " ( اإلعالن " هذا اإلقناع الذي نستشف أثاره جلية حينما يتعلق األمر بظاهرة العصر 

أسس علمية كان أكثر إقناعا و أدى إلى خلـق   الذي كلما كان متطورا و مدروسا و مبني على) البعض 

  .م حث هذا األخير على اقتناء هذه السلعة أو تلك مستهلك ، و من تال ىقوية لد ةدوافع سيكولوجي

كان مستهلكا حاليـا أو مرتقبـا   أ األنواع تأثيرا في المستقبل سواءأكثر  يو يعتبر اإلعالن التلفزيون     

داقية خصائص السلعة المعلن عنها  كما ان اإلعـالن  ما يزيد من مصنظرا القتران الصوت بالصورة م

في الشكل العام و عن طريق هذه الوسيلة يكتسب الكثير من قدراته التاثيرية من خالل استعمال إشـارات  

فهـي  .و رموز صريحة و أخرى ضمنية ذات إيحاءات قوية تعرف بتأثيراتها الالشعورية على المشـاهد 

م تخلق الوالء نحو المنتوج بحيث يؤدي ترديد اإلشارة إلى ارتباط المنتوج فـي ذهـن   تنقل المعنى أول ث

  .القارئ فإشارة كوكاكوال مثال تعبر عن المشروبات الغازية مباشرة

تاريخ اإلعالن في الجزائر فهو تاريخ الشركة الوطنية للنشر و اإلشهار التـي تمثـل الجهـاز     اأم     

ولة ، لكن إذا ما ألقينا نظرة على اإلعالنات الجزائرية الحظنا الفـرق بـين   الوحيد الرسمي للد ياإلعالن

ح لزاما على الجزائر اإلهتمام باإلعالن قائم على أساس المنافسة ، فقد أصباإلعالن الموجه و اإلعالن ال

هتمـام  إلمن ناحية تصورها أو إخراجها ، و ا من خالل التحكم في البناء العلمي للرسالة اإلعالنية سواء

خاصة إذا ما تحدثنا عن المضمون اللغوي و مدى أهميته في التبليـغ الفعـال    بوسائل اإلتصال األلسنية

عابها من طرف الجمهور المستهلك ، فإدراك الرمـز و تحديـد   لمضمون الرسالة اإلعالنية و ضمان إست

األشخاص و المواقف اإلتصالية  المعنى يعتبر العملية العقلية التي ينظر األفراد من خاللها إلى األشياء و

المختلفة ، لذلك من الضروري اإلهتمام بطبيعة اللغة و الرموز في شرح عملية اإلتصال فـي إطارهـا   

  .اإلجتماعي حيث تتحدد اإلستجابات من خالل نظام الرموز و المعاني الذي يبنيه األفراد 

رة في المجتمع الجزائري، و إذا ما تكلمنـا  كل هذه العوامل خاصة إذا أخدنا في الحسبان حداثة الظاه    

عن اإلعالن في التلفزيون ، هذا األخير الذي عرف إنتشارا واسعا في أوساط الجمهـور الجزائـري ،   

ذلـك أن  " التقليدي " األمر الذي يتطلب منا األخذ بعين اإلعتبار القيم الثقافية و اإلجتماعية لهذا المجتمع 

طاب إعالني منطقي واضح من خالل إحتياجات معينة ، إنما يعمل كذلك الخطاب اإلعالني ليس مجرد خ

على نقل ثقافة قد تكون غربية عن المجتمع المتلقي خاصة و نحن نشاهد اليوم أفالما إعالنية أجنبية إلـى  

  جانب األفالم اإلعالنية المحلية ، 

  

ي دون أن تواكبه دراسـة علميـة   إضافة إلى  أن اإلعالن بدأ يأخذ بعض األهمية في التلفزيون الجزائر

من حيـث   ةمكثفة ، سواء تعلق األمر بتحليل الرسالة اإلعالنية تحليال علميا أو وصف الظاهرة اإلعالني

  مدى ظهورها و تطورها في التلفزيون ، فبناء اإلعالن في 



فترق طرق حد ذاته تحد أخر بالنسبة للمؤسسة الجزائرية ، ففي ظل المنافسة أصبحت صناعة اإلعالن م

بين الفنون و العلوم اإلنسانية و البحوث العلمية التطبيقية التي تشمل نظريات و مقاربـات فـي تصـميم    

  .اإلعالن 

و في ظل كثافة نسبية متنوعة لإلعالن التلفزيوني مما يجد له بعض اإلنعكاسات و مما يدفع العديـد       

إنطالقة هذه .الكمي و النوعي للعرض اإلعالني  من التساؤالت حول المضامين اإلعالنية في ظل التزايد

  :الدراسة من محاولة اإلجابة على التساؤل األتي

  ما هو مضمون اإلعالن الذي يعرضه التلفزيون الجزائري ؟

  :أهمية الموضوع و أسباب إختياره 1-2

عالمها و هـي  الجزائر له طابع خاص فهو يمر خالل مرحلة إنتقالية لم تنضج بعد م إن اإلعالن في     

تقع بين مرحلة ما قبل اإلنفتاح و مرحلة المنافسة التجارية ، فبعدما كان النشاط اإلعالني مهمشا و غيـر  

فعال بالنسبة للمؤسسات الجزائرية أصبحت هذه األخيرة و في ظل التطورات التـي شـهدتها الجزائـر    

مية ، أصبحت تواجه المنافسـة التـي ال   محاولة تبنيها نظام إقتصاد السوق و اإلنفتاح على األسواق العال

   . نيمكن أن نتصدى لها إال من خالل اإلعال

وتتجلى أهمية الدراسة في أهمية الموضوع في حد ذاته حيث يطرح نفسه من خالل بروزه بشـكل       

واضح ، فقد أصبح اإلعالن بوصفه ظاهرة إجتماعية و إقتصادية من بين مكونات إقتصاديات الدول التي 

  .تمد ترقية و ترويج منتجاتها المحلية تع

ورغم ثراء المكتبة األجنبية بالكتب و الدراسات التي تتناول اإلعالن ووسائله من كافة الجوانـب ،       

حيـث  . فمن غير المنطقي و ال العلمي اإلسترشاد بكل نتائج هذه الدراسات و تطبيقها علـى مجتمعاتنـا  

اإلجتماعي و اإلقتصادي مختلف كل اإلختالف ، ال بـل و نظـام   خصائص الجمهور و المناخ الثقافي و 

اإلنتاج و أساليب البيع و منافذ  توزيع المنتجات غير متطابقة بين دول قد بلغت درجات الرقي و التقـدم  

  .  و دول أخرى مازالت تسعى إلى التنمية 

الفقرات و المواد  ىي تتناول إحدإن أهمية هذه الدراسة ترجع أيضا إلى قلة الدراسات الجزائرية الت     

  التي يبثها التلفزيون بأشكال فنية متعددة تلعب فيها عادة عناصر اإلخراج 

  

  

والتشويق و شذ اإلنتباه و جذب النظر دورا أساسيا يجعل للرسائل اإلعالنية التلفزيونية المقـدرة علـى   

  .   قتصادية و اإلجتماعيةغرس أو المشاركة في تدعيم بعض القيم و السلوكات و العادات اإل



كما يمكن من خالل هذه الدراسة الوصول إلى نتائج علمية تهم العاملين في اإلعالن في قطاع التلفزيـون  

الذين يبحثون في مجال اإلعالن عموما و اإلعالن التلفزيوني خصوصا ، كما تهـم   ن، و تهم األكاديميي

  .األول من اإلعالن  دالمعلنين باعتبارهم المستفي

  :و قد تم إختيار إشكالية مضمون اإلعالن في التلفزيون الجزائري بالنظر إلى األسباب التالية 

  :أسباب ذاتية -1

الميل الشخصي لدراسة اإلعالن كموضوع في إطار مجال التخصص ، حيث يعتبر اإلعالن من جهـة   -

م العالقـات العامـة ، و   ظاهرة إنتشرت أخيرا في مجتمعنا و من جهة أخرى هو أداة مهمة ألداء مهـا 

  .إعجابا بالتغير الواضح في الومضات اإلعالنية المحلية

  : اب موضوعيةسأ -2

تقوم أهمية هذ الدراسة على حداثة الممارسة اإلعالنية في الجزائر ، و على بدايـة إقتبـاس التقنيـات     -

ثقافي و فكـري بـين   اإلعالنية العصرية خاصة في ميدان السمعي البصري ، إقتباس ناجم عن إحتكاك 

الجزائر و الدول األخرى خاصة بعد دخول الصحن الالقط إلى المجتمع الجزائري ، إذ ساهم هذا األخير 

  .في إضافة أبعاد جديدة إلى التقاليد اإلعالنية الجزائرية 

  :تسعى هذه الدراسة إلى تحقيق األهداف التالية  :أهداف الدراسة  1-3

لدراسة اإلعالنية و تفيد في تطويرها من خالل تقديم تقرير عن اإلعالنـات  الوصول إلى نتائج تخدم ا -أ

إيجابية أو سلبية علـى   التي يعرضها التلفزيون الجزائري ، مما يساعد على التنبؤ بما قد يحدثه من أثار

  .جمهور المتلقين الذين هم بمثابة مستهلكين حاليين أو مرتقبين 

لإلعالنات العاكسة للثقافة الخاصة بالمجتمع الجزائري مـن خـالل   الوقوف عند المضامين المختلفة  -ب

محاولة اإلجابة عن تساؤالت عامة تتناول الكثافة اإلعالنية على فتـرات اإلرسـال و أكثـر المعلنـين     

إستخداما للتلفزيون كوسيلة إعالنية بين معلني سلع تجارية و خدمات ، إضـافة إلـى تلمـس التجربـة     

  .لفني و التقني اإلعالنية في شقها ا

التعرف على طبيعة اإلعالنات التلفزيونية المحلية شكال و مضمونا مما يساعد على معرفـة مـا إذا    -ج

  كان النشاط اإلعالني عبر التلفزيون كوسيلة لإلتصال الجماهيري يخدم المصلحة 

  

  

  .ه السلبية و اإليجابية العامة للمجتمع أم ال ، بمعنى معرفة إستخدام التلفزيون كوسيلة إعالنية بجوانب

  :الدراسات السابقة  1-4



طالع على جملة من البحوث و الدراسات التي تناوت اإلعـالن  هذه الدراسة من اإل تمكنت صاحبة     

  : يبالدراسة في العالم العربي عامة و الجزائر خاصة و هي ثالث دراسات و ملخصها على النحو التال

نات التجارية في المؤسسات التلفزيونية الفضائية العربيـة ، دراسـة   اإلعال" محمد حمدان"دراسة   -أ

  .لعينة من القنوات التلفزيونية العربية 

، حيـث  1999و هي دراسة من سلسة  بحوث إذاعية إلتحاد إذاعات الدول العربية بتـونس لسـنة        

لفزيونية الفضائية العربية مـن  إشكالية هذه الدراسة تمحورت حول تقييم التجربة اإلعالنية في القنوات الت

إلى أي مـدى توفقـت   : اإلعالنات التجارية و تأثيرها عن طريق تساؤل مركزي مفاده  ةخالل مردودي

لتصبح فـي خدمـة   ) التي تخدم المصالح الخاصة ( التلفزيونات الوطنية في تطويع اإلعالنات التجارية 

  الصالح العام ؟

من التساؤالت ، بعضها تعلق بالمسـتوى اإلعالمـي و بعضـها    و هذه الدراسة تركزت على جملة      

 يبالمستوى اإلقتصادي ، و بعضها بالمستوى اإلجتماعي و الثقافي ، و تساؤالت حول التطور التكنولوج

  .الذي تجسد بالخصوص من خالل البث الفضائي المباشر للبرامج و اإلعالنات التلفزيونية

  :فعن المستوى اإلعالمي تلخصت في 

في دعم موارد المؤسسات التلفزيونية العربية ؟ هل كـان لهـذا البـث تـأثيره     هل ساهم هذا البث      

  اإليجابي أو السلبي على البرامج التلفزيونية العربية ؟ و هل ساهم هذا البث في تطوير 

اضعة فـي  البرامج من حيث الكم والنوع و الجودة أم العكس، هل أصبحت البرامج التلفزيونية العربية خ

  شكلها و مضمونها لمتطلبات و منطق و أسلوب اإلعالنات التجارية ؟ 

  :أما فيما يخص المستوى اإلقتصادي فكانت 

إلقتصادية األجنبية ؟ و هل ساهمت هذه اإلعالنات في التعريـف  المؤسسات ا في خدمةهل ساهمت      

  وترويج المنتوجات الوطنية األساسية أم الكمالية ؟ 

  :وى االجتماعي و الثقافي فتركزت يما يلي وعن المست

      

  

هل عملت التلفزيونات العربية من خالل إعالناتها على خلق أنماط إستهالكبة جديدة ؟ و هل سـاهمت    

في نحت أنماط اإلستهالك الواعي و العقالني أم أنماط إستهالكية تعتمد على استثارة العواطف و الغرائز 

  ؟

  :كما يلي  يلمستوى التكنولوجفي حين جاءت تساؤالت ا



إلى أي مدى ساهم البث التلفزيوني المباشر عبر األقمار الصناعية فـي دعـم اإلقتصـاد الـوطني          

لألقطار من خالل ترويج المنتوجات العربية إعالنيا في مختلـف أرجـاء العـالم ؟ و هـل تطـورت      

دول لتبرر البـث الفضـائي لإلعالنـات    إقتصاديات الدول العربية لتصبح منتوجاتها تروج خارج هذه ال

التجارية ؟ أم هل تحول هذا البث المباشر ليصبح أداة لعولمة اإلقتصاد و لرفض منتوجـات الشـركات   

  العالمية الكبرى في األسواق العربية ؟

 أما فيما يخص منهج و أداة الدراسة ، فقد إعتمد الباحث على المنهجية الوثائقية في تحديد اإلجابـة       

أما األدوات المستخدمة .  عن عدد من التساؤالت الخاصة عن مردودية و تأثير البث التلفزيوني لإلعالن

فكانت اإلستمارة حيث وجهة إلى عدة مؤسسات تلفزيونية عربية عمومية و خاصة لإلجابة عنها و توفير 

، المصري ، القطـري ،   ما يمكن من معلومات ووثائق تنظيمية لإلعالن التلفزيوني المغربي ، األردني

  .السوداني ، قصد المقارنة 

هذا إضافة إلى منهج تحليل المضمون بتحديد مكانة اإلعالن في البرمجة ، و تحليل مضـمونه مـن        

حيث المؤسسات التي يستخدمها و المواد و البضائع و الخدمات التي يعرف بها و الشرائح اإلجتماعيـة  

  .ألساليب المعتمدة في  بناء اإلعالن التي يتجه إليها ، و متابعة ا

مركز تلفزيـون  : وتم ذلك بمتابعة الومضات اإلعالنية و تحديد عينة تتركب من القنوات التلفزيونية      

كقناة خاصة ، القناة الفضائية المصرية كقناة عمومية ، قناة دبي الفضائية يمكـن أن   mbcالشرق األوسط 

لقناة الفضائية التونسية و القناة الفضائية المغربية كقناتين يمـثالن منطقـة   تمثل التلفزيونات الخليجية ، ا

  .المغرب العربي 

كفترة تمثل الشبكة البرامجية السنوية العادية ، و خالل شهر  1997وكانت فترة البحث شهر ديسمبر      

بالمكانة الهامة التـي  كفترة تمثل الشبكة الرمضانية فتتميز ) 1418الموافق لشهر رمضان (  1998جانفي 

  توليها لإلعالنات ، فتم إختيار عشرين ومضة لكل قناة فلقت العينة مائة 

  

  

  

  

  .ومضة إضافة إلى تحليل المادة البرامجية التي ترتبط باإلعالن أو تعتمد على الصيغ المعمول بها 

  :فيما يخص نتائج هذه الدراسة فقد أظهرت ما يلي 

و بنسـبة  " للسـودان "تسهيالت لوكاالت اإلعالن كما هو الحال بالنسبة الفضائية تمنح  تبعض القنوا -

، كما فرض التلفزيون التونسي أن يكون إنتاج الومضات التي يبثها قد تـم  " مصر"أكبر فيما يخص 



أما خارجها فال يتم إال برخصة ، كما تعددت خيارات القنوات التلفزيونية العربية بشـأن  " تونس"في 

إلعالنية ، فهنالك قنوات ال تقبل التعاون إال مع وكالة اإلعالن الوطنيـة و هنـاك   إنتاج الومضات ا

قنوات أخرى ال تقبل التعامل إال مع وكالة اإلعالن الوطنية عمومية كانـت أو خاصـة ، و هنـاك    

قنوات أخرى تسمح بالتعامل مع مختلف وكاالت اإلعالن سواء كانت وطنية أو أجنبيـة ، و هنـاك   

ألن الدولة ال تتـدخل  ) وطنية كانت أو أجنبية . (عامل إال مع  وكاالت اإلعالن الخاصةقنوات ال تت

من أهم القنوات التلفزيونية العربية التي تلجأ إلى صيغة الرعاية  mbcفي هذا المجال ، و تعتبر قناة 

.  

خاصة مـن  بأصناف [أن القنوات التلفزيونية العربية تشجع بث اإلعالن " محمد حمدان"بينت دراسة  -

المنتجات و الخدمات مقابل حضر إعالن مواد ألسباب دينية أو صحية أو أمنية، كما أبرزت أن أهـم  

المنتجات المعلن عنها تحمل عالمة أجنبية و أن إعالن الخدمات إحتل مكانة هامشية بالمقارنـة مـع   

  .السلع ، كما تسعى مضامين اإلعانات إلى تكريس عادات إستهالكية جديدة  نإعال

عكس إعالن القنوات العربية و خصوصا الشعارات اإلعالنية إجماال قيما ثقافية جديدة تبرز سـلوك   -

  .األفراد و تصورات جديدة لمفهوم السعادة و دعوة البحث عن المتعة و اللذة 

تنوعت اإلغراءات و عادة تبرز ما يعرضه المعلن من تخفيضات أو تقسيط في السعر ممـا يسـمح    -

ير ماله و بالدفع المريح ، كما أظهرت الدراسة أن األوتار العاطفيـة أكثـر تكـرارا    للمستهلك بتوف

  . وأهمية في اإلعالن المعروض 

إعتمدت القنوات العربية الفضائية على صيغ تقليدية لبث اإلعالن دون أن تلتزم كلها ببـث جنريـك    -

من أهمها التبني أو الرعاية و يميز إعالناتها عن بقية البرامج ، إلى جانب ذلك إعتمدت صيغ جديدة 

المتمثل في تشريك المعلن في إنتاج برنامج تلفزيوني محدد و في المقابل يتولى التلفزيون التعريـف  

 بالمعلن ، و قد ظهرت العديد من التجاوزات في ميدان 

 

  

المشاهد  الرعاية نظرا لغياب تنظيمات واضحة ، هذا إضافة إلى صيغة جديدة تهدف إلى دفع            

إلى شراء المنتوج و على تحسيسه بقيمته عن طريق إعطاء معلومات دقيقة حول المنتوج المعـروض و  

  .كيفية عمله و حفظه و فوائده 

، أمـا النصـف األخـر    ) الحديث المباشـر  ( نصف إعالن العينة تم تقديمه بأسلوب إعالمي مباشر -

من السلوك اليومي ، إضافة إلى الحـوار  الروائي عن طريق القصص المستمدة  لفاشتمل على الشك

  . ثم اإلعتماد على المشاهد الدرامية و األسلوب الغنائي 



أظهرت الدراسة التحليلية هيمنة اللغة العربية كوسيلة تبليغ فـي إعـالن التلفزيونـات العربيـة،  و      -

لمغرب العربـي  المشرق العربي و الفرنسية في تلفزيونات ا تحضور اللغتين اإلنجليزية في تلفزيونا

.  

إن هذه الدراسة إنطالقا أنها دراسة عربية خصت عينة من القنوات عربية فهي تفيـدنا مـن حيـث         

مقارنة نتائج الدراسة مع النتائج المحلية و معرفة بذلك إمكانية حدوث التغيير في مجال اإلعـالن غـي   

  .الجزائر قبل أن تتضح بعد كل مالمحه 

موضوع نقد في هذه الدراسة هو تركيزها على اإلعالنات التجارية دون غيرها  وما يمكن أن نعتبره     

من األنماط اإلعالنية األخرى ، فعن طريق هذا التركيز إنطلق الباحث من اعتبار القيمة اإلقتصادية مـن  

  .  بديهيات العمل اإلعالني مغفال بذلك الجانب الخدماتي و جانب التوعية من خالل الخدمات 

  .اإلعالن في التلفزيون الجزائري  : "سلوى إمام على"و  "منى سعيد الحديدي"سة درا -ب

لعينـة مـن اإلعالنـات     ةكشافياإلستوقد إنطلقت الباحثتان من المالحظة المضبوطة و الدراسة التحليلية 

( نا إعال 250، شملت  1986المذاعة على قنوات التلفزيون المصرية الثالثة خالل شهري يناير و فبراير 

  :إنتهت إلى مجموعة من المالحظات و المؤشرات ) إعالنا عن الخدمات  50إعالنا عن السلع و  200

  .القناة األولى حظيت بأكبر قدر من اإلعالنات  -

  .المطلوب ترسيخها  تعدم تضمين الرسائل اإلعالنية دائما للقيم و السلوكيات و اإلحتياجا -

   .   إرتفاع نسبة اإلعالنات البسيطة  -

  .وقد تمحورت إشكالية الدراسة حول ما تناوله اإلعالن بغرض التوقع لآلثار المحتملة على الجمهور 

       

  

وقد بنت كال الباحثتان دراستهما على جملة من التساؤالت خاصة بفئة ماذا قيل ؟ عن المضـمون و       

السـلع و الخـدمات و   أخرى بفئة كيف قيل؟ خاصة بالشكل ، فتساؤالت المضمون تنوعت بين نوعيـة  

المغريات و الدوافع و الميول و إتجاه الرسائل اإلعالنية العاطفية أو العقلية و كذا األهداف و الوظائف و 

  .الغايات 

أما فيما يتعلق بتساؤالت الشكل فتمثلت في إستخدام الشخصيات من حيث الجـنس ، و كـذا حـدود         

كثر شيوعا باإلضافة إلى القوالب الفنية المسـتخدمة خـالل   إستخدام الشخصيات المشهورة و كذا اللغة األ

  .التصوير 



كما تضمنت الدراسة أيضا تساؤالت عامة تمحورت حول الكثافة اإلعالنية بدءا بمدى توفر الكثافـة       

التي تسمح بإجراء الدراسة و فيما تتمثل في حال توفرها لتمتد األسئلة من األيام إلى الفترات في الشـهر  

  .  كذا اإلعالن األكثر بثا تبعا للموضوع و 

أما فيما يخص منهج الدراسة فقد إستخدمت الباحثتان منهج المسح و ذلك من خالل أسـلوب تحليـل        

كعينـة   1986المضمون باإلضافة إلى منهج دراسة العالقات المتبادلة ، و جاء إختيار شهر أبريل لسـنة  

لتي قدمتها القناة األولى للتلفزيون المصري خالل فترتـي اإلرسـال   زمنية للدراسة التحليلة لإلعالنات ا

الصباحية و المسائية و تحليل كل اإلعالنات التي قدمت في هذا الشهر بالحصر الشامل ، حيث بلغ عـدد  

) إعالنا للخدمات  586إعالن للسلع و  928بواقع ( إعالنا  1514اإلعالنات المذاعة خالل شهر الدراسة 

  . ثانية  975شغلت 

  :فقد توصلت الباحثتان إلى مايلي  ةأما فيما يخص نتائج الدراسة التحليلي

أظهر التحليل أن التلفزيون كوسيلة إعالنية يصلح في المقام األول للسلع و الخدمات ذات اإلنتشـار   -

  . بوسائل اإلعالم و اإلتصال األخرى  ةالجماهيري الواسع دون غيرها مما يعطيه خصوصية مقارن

، أظهر التحليـل أن معلنـي    ين خالل التساؤالت التي وضعتها الباحثتان حول المضمون اإلعالنم -

السلع أكثر تقديما من معني الخدمات ، و جاء اإلعالن مرتفعا بالنسبة للسلع الغذائية و المشروبات و 

 مستحضرات التجميل ، أما إعالن الخدمات فجاء مرتفعا بالنسبة ألفالم 

و الكتب و الصحف و المجالت ، و هذا النوع مـن اإلعالنـات يمـن مـن خالـه نشـر                        االسينم     

  .الوعي الثقافي

من خالل تساؤالت المضمون حول األهداف و الوظائف و الغايات ، فبالنسبة لألهـداف و طبيعتهـا    -

 كثر ، بعد ذلك اإلعالن التذكيري ، ثم اإلعالن الذي يجمع أ يجاء الهدف الغ عالن

 

إعالن التنافس و المناسـبات و  : من هدف ، أما فيما يخص الوظائف و نوعيتها فقد ظهرت ضئيلة مثل  

التشويق ، كما أن معظم اإلعالن الخاص بالسلع ركز على الهد التعليمـي و دار حـول مستحضـرات    

  . التجميل في حين ركز اإلعالن الخاص بالخدمات على الهدف اإلعالمي بصورة كبيرة جدا

تبين من خالل هذه الدراسة أن مضمون اإلعالن تعلق بالرجل و المرأة معايشة كبيرة ممـا أضـفى    -

  .على اإلعالن التلفزيوني الطابع الجماعي 

و من خالل أسئلة المضـمون  " المصري"تبين أيضا من خالل دراسة اإلستخدام اإلعالني للتلفزيون  -

  . كخصائص السلعة أو التسلية أو الحاجة للطعام عن المغريات و الميول أنها متنوعة و مختلفة 



بالنسبة لهذه الدراسة و فيما يخص التساؤالت الخاصة بفئة الشكل ، ففيما يتعلق بطبيعـة األشـخاص    -

فيه على األشخاص للتعبير عن الفكرة اإلعالنية إلبـراز مزايـا    زمن اإلعالن تم التركي %90فنسبة 

تركز على السلعة أو الخدمة دون ربطها بالمستخدم ، أيضـا   %10السلعة أو الخدمة ، بالمقابل نسبة 

إستخدام ما يسمى بالشخصيات المشهورة فهذا بدوره يطرح طابع النمطية السائدة لدى إعالن القنوات 

، كما سجلت الدراسة إستخدام الحديث المباشـر  " النجومية"الغربية المالئم لفكرها المؤسس لما يسمى 

مقابل أسلوب األغنية و أسـلوب الحـوار ، و بالنسـبة     %79.9نسبة مرتفعة الذي غلب حيث سجل 

، و بالنسـبة للفـيلم   ) الفالش(تالها إعالن الشريحة  %45للقوالب فقد حاز الفيلم المتحرك على نسبة 

  .المتحرك يعكس مدى أهمية هذا الشكل بالنسبة للوسيلة السمعية البصرية 

الدراسة أن اللغة العربية هي السـائدة بشـكل ملحـوظ فـي      فيما يخص اللغة المستخدمة ، أظهرت -

  .اإلعالن التلفزيوني ، و ينخفض إستخدام اللغة األجنبية سواء بمفردها أو باإلشتراك 

  :نقد و تقييم 

لكن برؤية مختلفة ، و إنطالقا من بيئتـين  إن هذه الدراسة تشترك مع دراستنا في طرحها لإلشكالية      

  تمعين مختلفين عرف اإلعالن فيهما نموا مختلفا ، لكن هذه مختلفتين و في مج

الدراسة توصلت إلى نتيجة تعكس الوظيفة اإلعالنية و هي اختالف اإلستخدام اإلعالني للتلفزيون بصـفة  

  .بصفة خاصة بين اإليجابي و السلبي و هذه النتيجة بدورها نقطة إنطالقة لدراستنا " المصري"عامة و 

  

  

عتبره موضوع نقد في هذه الدراسة هو تركيزها على شهر و اعتبار جميـع الومضـات   وما يمكن أن ن

اإلعالنية المعروضة خالله عينة للدراسة ، هذا ما يبعد صفة الدراسة الوصفية التحليلية ، مما يقلـل مـن   

  .    أهمية النتائج المتوصل إليها 

دراستنا و بالتحديـد فـي التلفزيـون     أما فيما يخص الدراسات الخاصة باإلعالن في الجزائر موضوع

  :الجزائري متمثلة في 

الجزائري ، دراسة تحليلية ، و هي دراسة لنيل شهادة  ناإلشهار في التلفزيو" : سيغة نبيل"دراسة  -أ

الماجستير بجامعة األمير عبد القادر للعلوم اإلنسانية قسم الدعوة و اإلعالم و اإلتصال بقسنطينة لسنة 

، حيث تناولت إشكالية هذه الدراسة حول تطور اإلعالن التلفزيوني في القنوات  1724ل  الموافق 2003

العربية و التحدي الذي يواجه القناة الوطنية لكسب معركة حفاظ احتكارها للفضاء التلفزيـوني الـوطني   

ـ  ذي يعـد  عن طريق التحكم في البناء العلمي لإلعالن نظرا لحداثة التجربة و خصوصا في التلفزيون ال

  .يشترك مع المؤسسات األخرى في تشكيل المالمح الحضارية ةوسيلة جماهيري



ما هو مضمون اإلشهار الذي يعرضه التلفزيـون الجزائـري   : وقد انطلق الباحث من التساؤل الرئيسي 

  :؟ومن خالل هذا التساؤل المحوري حاول الباحث اإلجابة عن جملة من التساؤالت 

  .ي يرد إلينا عبر التلفزيون الجزائري ؟ما هو نوع اإلشهار الذ -

  .فيما تتمثل المضامين اإلشهارية ؟ -

ما هي القيم التي يعرضها التلفزيون الجزائري ؟ و ما مدى إنسـجام مضـامين اإلعالنـات و قـيم      -

  .المجتمع الجزائري ؟

ن الجزائـري مـن   اختار الباحث لدراسته التحليلية عينة من الومضات اإلشهارية التي يبثها التلفزيو     

، و من جملة الومضات تم 2000حين ألخر في مختلف الفترات الزمنية من شهر جانفي إلى شهر مارس 

  .لكثافة البث  ةقبل نشرة الثامن إختيار و بصفة قصدية الومضات اإلشهارية ما

  : وباستخدام تحليل المضمون كمنهج للدراسة توصل الباحث إلى النتائج التالية 

و " السلع"اإلشهار التجاري : ار في التلفزيون الجزائري خالل فترة الدراسة في مجالين تركز اإلشه -

  ".خدمات"اإلشهار المؤسساتي 

و كانت نوعية السلع المعلن عنها بالدرجة األولى في األقمشة و المالبس لتليها األثاث و المفروشات  -

 نظفات ، أما فيما يخص ثم األدوات المنزلية و الكهربائية فالمواد العدائية و الم

 

نوعية الخدمات ، تركز اإلشهار على اإلسكان و التعمير و العمران و هو مؤشر يتفق مع السياسات      

العامة المتعلقة بالتنمية التي تعمل من شأنها الدولة تلتها الخدمات التعليمية ثم الحفالت و المسابقات ، كمـا  

  .ات الثقافية على الرغم من أهميتها لوحظ إنخفاض في خدمات الطيران و الخدم

إن أغلب ما تم عرضه من سلع تبين أنها غير معمرة بمعنى أنها ال تشتمل على الديمومة ، فأغلبهـا   -

مواد سريعة اإلستهالك ، أم عن الخدمات فينطبق األمر على كون الخدمات المقدمة ال تفـي أغلبهـا   

  .باإلحتياجات األساسية للمجتمع 

مضمون التحليل وجود مجموعة من القيم اإلقتصـادية و االجتماعيـة و الجماليـة و    تبين من خالل  -

الفنية ، حيث جاءت القيم اإلقتصادية في المرتبة األولى لتليها القيم اإلجتماعية متمثلة في نمط العـيش  

  .لية اليومي و بروز المرأة و إختالط الشباب ، ثم القيم الجمالية و الفنية ثم قيم األلعاب و التس

أظهر التحليل للومضات اإلشهارية أن اإلعالن توجه إلى فئة عديدة من الجمهـور بـين الـذكور و     -

اإلناث و كذا تنوع األفراد بين الرجال و النساء ، األطفال و الشباب ، كما أظهر التحليـل إسـتخدام   

تصاديين ، إال أن شبه المشاهير من الممثلين  الراقصين مقارنة بالشخصيات العادية و المتعاملين اإلق

  .الشخصيات العادية قد فاق شبه المشاهير 



عالوة على قلة إن لم نقل نذرة المضامين الخدماتية و كان اإلشهار يعتمد على األسـس النفسـية و    -

االجتماعية  من األوتار والمغريات مثل الميل اإلعالمي ، كما يسجل أن هناك توظيف اإلسـتماالت  

  .د المستهلك لإلقبال على اقتناء السلع العاطفية إلغراء الفر

  :نقد و تقييم 

، حيث أن إختيار عينة من الومضـات  مجتمع البحث ل عينة الدراسة يالحظ على هذه الدراسة عدم تمثيل

اإلعالنية لثالث أشهر ال تمثل اإلعالن التلفزيوني في الجزائر ، و هذا قد يقلل من أهمية النتـائج التـي   

، غير أن هذه الدراسة من جهة أخرى تقدم نتيجة نمو اإلعـالن فـي التلفزيـوني و    وصل إليها الباحث 

  .تطوره و تشكل بدورها نقطة إنطالق لدراستنا و دراسات الحقة 

  :فرضيات الدراسة  -1-5

  "يغلب على اإلعالن في التلفزيون الجزائري نمط اإلعالن التجاري : "الفرضية األولى -

  :ومؤشرات هذه الفرضية هي -

  مواضيع اإلعالنات •

  .الجمهورا لمستهدف •

  .الميول المستخدمة  •

   .القيم المتضمنة •

  .إتجاهات اإلعالنات  •

  .مصادر اإلعالنات •

  "الجزائري على البعد الجمالي الشكلي  نركز اإلعالن  في التلفزيو: " الفرضية الثانية 

  ).خدماتإعالن إداري ، إعالن تجاري ، إعالن ال(توزيع اإلعالنات بحسب مواقعها  •

  .إستخدام الشخصيات  •

  .فنون اإلخراج  •

  ).إعالن إداري ، إعالن تجاري ، إعالن الخدمات(مدة اإلعالنات بحسب أنماطها  . •

  .القوالب التي يقدم من خاللها اإلعالن  •

  .لغة تحرير اإلعالن •

  .أساليب تقديم اإلعالن       

  :مجال الدراسة  1-6



الجزائري مجاال لهذه الدراسة إنطالقا من أن التحليل سيخص عينـة  لقد تم إختيار مؤسسة التلفزيون      

من الومضات اإلعالنية التي يبثها التلفزيون الجزائري عبر القناة األرضية من حين ألخر في مختلف في 

  . 2007مختلف الفترات الزمنية طوال السنة 

لسمعية البصرية في الجزائر خاصـة  ولقد تم إختيار هذا المجال لدراسة ووصف التجربة اإلعالنية ا     

) المؤسسـة العموميـة   ( و أن مؤسسة التلفزيون هي مؤسسة عمومية و اإلعالن الخاص بهاته األخيرة 

ينظر إليه في العادة نظرة تقليدية تعتبره  شكال من أشكال الدعم الذي تقدمه الدولة لرموزها اإلعالميـة ،  

ة في التلفزيون الجزائري حديثة  إال أنها شهدت تطورات عديـدة  إال أنه وبالرغم من أن التجربة اإلعالني

  .إرتبطت باإلنفتاح اإلقتصادي و التطور التقني 

بمراحل تطور سواء أثناء فترة اإلحتالل أو بعد  ةلقد مر التلفزيون الجزائري كوسيلة إعالم جماهيري     

  .خالل مختلف مراحله فترة اإلستقالل و إلى يمنا هذا ، و لقد قام بأدوار مختلفة 

      

الموافـق ل   1406شوال عام  24المؤرخ في  147-86وقد أنشئت مؤسسة التلفزة الوطنية تبعا للمرسوم  

و هي مؤسسة عمومية ذات طابع إقتصادي و صبغة إجتماعيـة و ثقافيـة تتمتـع     )2( 1986أول يوليو 

ومية للبث التلفزيوني و تمارس إحتكار بـث  بالشخصية المعنوية و االستقالل المالي ، تتولى الخدمة العم

: ، و تنظم المؤسسة في مـديريات و وحـدات مـن بينهـا     .البرامج التلفزية في كامل التراب الوطني 

  . المديرية التجارية التي تتكفل بالنشاط التجاري للتلفزيون 

  : صفات العينة -1-7

فـإن أفضـل   ...طبيعة الموضوع المدروس ، مجال الدراسة ،  منهج الدراسة: وامل عبالنظر إلى عدة 

عينة يمكن تطبيقها في مجال الدراسة هي العينة الدائرية ، و قد قمنا باختيار عينة دائريـة تمثـل سـنة    

  : بالطريقة التالية 2007

  .بطريقة عشوائية و كان هذا يوم األربعاء 2007إختيار يوم من األسبوع األول من شهر جانفي  -

و األسابيع و األشهر في بقية األيام المختارة ، حيث تم إختيار اليوم الموالي من  مراعاة تسلسل األيام -

، ثم اليوم الموالي من شهر مـارس و هكـذا إسـتمرت    ) فيفري ( األسبوع الثاني من الشهر الثاني 

  .العملية 

  .مراعاة تسجيل الومضات اإلعالنية الخاصة باليوم الكامل خالل مختلف الفترات الزمنية  -

  

  

  :وقد أفرزت عملية إختيار األيام الحصول على العينة التالية  



  

  تاريخ البث  المفردات

  2007جانفي 03األربعاء   1

  2007فيفري  08الخميس   2

  2007مارس  16الجمعة   3

  2007أفريل  21السبت   4

  2007ماي  06األحد   5

  2007جوان  11اإلثنين   6

  2007لية يجو 17الثالثاء   7

  2007أوت  22عاء األرب  8

  2007سبتمبر  06الخميس   9

  2007أكتوبر  12الجمعة   10

  2007 رنوفمب 17السبت   11

  2007ديسمبر 23األحد   12

  

  توزيع أيام عينة الدراسة:  01جدول رقم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  :منهج الدراسة  1-8

مـادة اإلعالنيـة   لوصف اليجة اسات الوصفية التحليلية ، ذلك أنها نتتندرج هذه الدراسة ضمن الدر     

التي تبث في التلفزيون الجزائري ، و استنتاج خصائص و مميزات التجربة اإلعالنية  السمعية البصرية 

  .في الجزائر 

يهتم بتحديد الظروف و العالقات  هو كائن و تفسيره ، و هو ما وصف ما" ويستخدم هذا المنهج في      

ـ    التي توجد بين الوقائع ، كما يهت ف علـى  رم أيضا بتحديد الممارسـات الشـائعة أو السـائدة ، و التع

  )4(."اإلتجاهات و المعتقدات عند األفراد و الجماعات 

هو أحد األشكال لخاصة بجمع المعلومـات   césarو سيزار baxtronكما يعرفه كل من باكسترون      

  .)5(و اإلتجاهات عن حالة األفراد و المفردات و السلوكات و الإلدراكات و المشاعر

  

   

  

وال يقتصر هذا المنهج على جمع البيانات و تبويبها ، لكنه يتضمن قدرا من التحليل للتعـرف علـى       

عناصر الظاهرة و عالقة المتغيرات ببعضها البعض حتى يصبح منهجـا وصـفيا تحليليـا ، فالدراسـة     

مختلفة كما هي عليـه و ذلـك لحصـر    الوصفية التحليلية تتجه إلى الوصف الكمي و الكيفي للظواهر ال

على دراستنا حيث أنها ال تتوقف على الرصد الكمـي   كالعوامل المختلفة في هذه الظواهر ، و ينطبق ذل

  .للمعطيات ، بل تتعدى مجال الوصف إلى التحليل الكيفي و التفسير 

ـ        الن التلفزيـوني  ويساعدنا هذا المنهج من خالل تقديم المعلومات حول خصائص و مميـزات اإلع

  . الجزائري و مدى حضوره و كذلك وصف جوانبه الفنية و القوالب و األساليب المعتمدة في ذلك

  :تحليل المحتوى كأداة لجمع البيانات  1-9

اإلعالميـة ،   تكأداة علمية و أسلوب منهجي في التحليل بالدراسا"  تحليل المضمون ت نشأةإرتبط     

اجات المنهجية لعم اإلعالم دفعت بعض الباحثين في لبدايات المبكـرة للقـرن   أن اإلحتي لحيث يمكن القو

العشرين إلى بلورة أسلوب حديد في جمع المعلومات و تحليلها وفقا ألشكال و أنماط متنوعة مما يـؤدي  

إلى إستنباط مزيد من التحليالت و التفسيرات و اإلستدالالت و اإلستبصـارات منهـا ، و ربطهـا مـع     

" المعارف األخرى المتصلة بموضوع التحليل ، وهو األسلوب الذي أصـطلح علـى تسـميته    مجموعة 

  .)6(أو تحليل المحتوى" تحليل المضمون 



وقد برزت أهمية تحليل المضمون قبل و أثناء الحرب العالمية الثانية حيث أستخدم على نطاق واسع      

  جالت ، و المواد اإلذاعية و في تحليل المواد الصحفية المنشورة في الجرائد و الم

فضال عن تحليل الخطاب و الصور للوصول إلى المعرفة الكامنة وراء هذا اإلنتاج  ةالتلفزيونية و الفيلمي

اإلعالمي ، و كشف الميول و اإلتجاهات السياسية و العقائدية من خالل التعبيرات المكتوبة أو المنطوقـة  

.  

قرن العشرين ظهرت مجموعة من المؤلفات العلمية في مجال تحليل ومنذ بداية النصف الثاني من ال     

المضمون ، و قد إتجهت أغلب هذه المؤلفات للربط بين تحليل المضمون و الدراسـات اإلعالميـة ممـا    

  يؤكد على مدى التالزم الوثيق بين هذا األسلوب التحليلي و بحوث 

  

  

لهذه المؤلفات في تطـوير أسـاليب    ةة العلمية المتوافراإلعالم ، و قد إعتمد كثير من الباحثين على الماد

  .)7(جتحليل المضمون المستخدمة و ترشيدها بما يؤدي إلى أفضل النتائ

منذ البدايـة ، إال أن عـدد كبيـر مـن     وعلى الرغم من الوضوح النسبي لمفهوم تحليل المضمون      

  :يلي الباحثين اجتهدوا في وضع تعريفات له كما سنتطرق إيه فيما 

بأنه أسلوب فني يتم في ضوئه تصـنيف الرمـوز و   : تحليل المضمون :  Kaplan" كابالن"يعرف      

  .بعبارة أخرى العد اإلحصائي للمعاني مبينا معدل تكرارها و نسبها المئوية 

ويستخدم مصطلح األسلوب و األداة للداللة على نفس المعنى على الرمز من أن هناك من ينظر إلى      

ألداة كوعاء لجمع المعطيات البحثية ، و األسلوب كطريقة إلستخدام تلك المعطيات و معالجتهـا ، فـي   ا

  . )8(حين يرى البعض األخر أنه يمكن إستخدام أحد المصطلحين للدالة على األخر

الدراسة التـي تجـري لتحليـل    : " فيعرف تحليل المضمون بأنه " جاك كايرز"أما الباحث الفرنسي      

مون الصحيفة ، وتهدف إلى كشف ما تود توصيله إلى القراء ، و إحداث تأثير معـين علـيهم مـن    مض

  .)9("خالل المادة 

تحليـل  "في تحديد اإلتجاه التأثيري من خالل تحليل المضمون بالقول ) BERLSON(ويتفق بولسون      

يمكـن إظهـار طبيعـة     المضمون المنظم يسعى إلى بلورة الوصف العادي للمضمون أو المحتوى حتى

و قوتهـا النسـبية   . المنبهات و المؤثرات المتضمنة في الرسالة الموجهة للقارئ أو المستمع أو المشاهد 

  . )10("على أسس موضوعية 

تحليل المضمون هو األسلوب الذي يستخدم فـي تصـنيف و   " إلى اعتبار " جانيس"في حين يذهب      

أساسا على تقدير الباحث أو مجموعة الباحثين ، و يتم بمقتضى تقسـيم  تبويب المادة اإلعالمية ، و يعتمد 



المضمون إلى فئات إستنادا إلى قواعد واضحة ، بإفتراض أن تقدير القائم بالتحليل يتم على أسـاس أنـه   

  ". باحث علمي و تحدد نتائج التحليل تكرارات ظهور وحدات التحليل في سياق

لجمع البيانات الالزمة على أداة تحليل المضمون ، إذن تسـتخدم هـذه    بالتالي إعتمدت هذه الدراسة     

األداة من أجل وصف موضوعي منتظم ، كمي لمحتوى الظـاهرة لمضـمون اإلتصـال اإلنسـاني ، و     

وحـدة  " اإلعالن يمثل شكال من أشكال اإلتصال اإلنساني ،وستكون وحدة التحليل في هذه الدراسة هـي  

ة التحليل على المواد و المواضيع اإلعالنية ، و سنقوم بعمليـة التحليـل   حيث ستصب عملي" الموضوع 

  :بناء على فئتين 

  

  :و يشمل ) ماذا قيل ؟ ( فئات الموضوع  -1

  :و تشمل هذه المواضيع أنماط اإلعالن الثالثة في التلفزيون كما يلي : فئة المواضيع -أ

ات ، مستلزمات أطفال ، منتوجات نسـائية  مواد غدائية و مشروب: التجاري وتضم  نمواضيع اإلعال -

  .، مستلزمات اإلتصال السلكية و الالسلكية ، سيارات  ة، مفروشات ، مواد كهرومنزلي

موضوع مؤسسات إقتصادية ، مواضـع وطنيـة ، موضـوع    : مواضيع اإلعالن اإلداري و تضم  -

  .جمعيات و منظمات ، مواضيع تعليمية

مالت المنفعة العامة ، مواضيع األمـن ، مواضـيع خـدمات    ح: مواضيع إعالنات الخدمات و تضم  -

  . الطيران و السياحة ، مواضيع الخدمات البريدية 

الرجـال ، النسـاء ، الرجـال و النسـاء ، األطفـال ،      : و تشمل الفئـات التاليـة   : فئة الجمهور-ب

  .الشباب،الجميع معا و تم تطبيق هذه الفئات على أنماط اإلعالن الثالثة 

قيمة اإلستهالك ، قيمة الجمال ، قيمة التسلية و قيمـة إخـتالط الشـباب، قيمـة     : القيم و تشمل فئة -ج

المعرفة ، قيمة الصحة ، قيمة التبذير ، قيمة العمل و اإلنجاز ، قيمة المشاركة ، قيمة اإلقتصـاد ، قـيم   

  .وطنية، وهي كذلك تم تطبيقها على األنماط اإلعالنية الثالثة 

الكف عن سلوك ، التحريض على سلوك جديد ، تثبيت سلوك : و تتضمن درجات ثالثة : فئة اإلتجاه -د

  .، و تم إخضاع األنماط الثالثة للقيم 

ـ : فئة المصدر -ه و  يو تتضمن هذه الفئة الجهات المعلنة في التلفزيون الجزائري حسب الوضع اإلعالن

  .تطبيقها على أنماط اإلعالن الثالثة  القطاع العام ، القطاع الخاص ، الوزارات ، و قد تم: تضم 

و تضم المغريات التي تم التركيز عليها إلقناع الجمهور باإلقبال على شراء السـلعة أو  : فئة الميول  -و

خصـائص السـلعة ،   : إستخدام الخدمات أو اإلستجابة لإلعالنات اإلدارية و قد تم تحديدها كمـا يلـي   

  ام ، الميل اإلعالمي ،المظهر األمومة و األبوة ، الحاجة إلى الطع



  .اإلجتماعي ، الكسل العقلي ، الميل للمحاكاة ، وقد تم تطبيقها على أنماط اإلعالن التلفزيونية الثالثة 

  : وتتضمن ما يلي ) كيف قيل ؟( فئة الشكل  -2

  

 .المدة التي استغرقها اإلعالنات بمختلف أنماطها-أ

 

لصباحية ، قبل و بعد نشرة األخبار الواحدة زواال ، قبل و بعـد  ا ةالفتر: فئة موقع اإلعالن و تضم -ب

أخبار األمازيغية ، قبل و بعد أخبار الثامنة مساءا ، قبل حصة فنية ، قبل مسلسل الثانية زواال و السابعة 

  .مساءا ، أثناء حصة إعالمية أو فنية 

اللغة العربية الفصـحى  : عالني و تضم و المقصود بها نوعية اللغة التي قدم بها النص اإل: فئة اللغة -ج

  .، العربية العامية ، الفرنسية، األمازيغية ، و المزج بين اللغات 

ـ : فئة القوالب الفنية -د للتعريـف بـالنتوج    يو نقصد بها الطريقة التي يوضع في إطار النص اإلعالن

  .مزج بين القوالب قالب الحوار ، قالب الغناء ، الحديث المباشر و ال: المعلن عنه و نشمل 

و المقصود بها أساليب المعالجة الفنية لإلعانـات التـي تقـدم عبـر     : فئة األساليب الفنية لإلعالنات -ه

  : التلفزيون و قد تم تقسيمها كما يلي 

صورة شفافة مثبتة في إطار خاص و لها مقاييس مختلفة و هـي عبـارة عـن    ) الفالش ( الشريحة  §
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إن العالقة بين اإلعالم و المجتمع و األفراد و التأثيرات المتبادلة بين مختلف هذه العناصر ال يمكن      

ب أن تقوده مجموعـة  أثيرات اإلعالم و كيفية حدوثه يجدراستها من فراغ نظري فالبحث في عمليات و ت

 .من اإلفتراضات األساسية 

سته حول اإلعالن التلفزيوني في القناة الوطنية الجزائرية إرتأينا ونظرا لطبيعة الموضوع المراد درا     

 .تبني براديقم التفاعلية الرمزية كنموذج نظري يمكن اإلعتماد عليه خالل خطوات هذا البحث العلمي 

حيث تعتقد النظرية التفاعلية الرمزية على أن الحياة اإلجتماعية التي نعيشها مـا هـي إال حصـيلة         

و هذه التفاعالت تكون ناجمة عن الرموز التـي  . ت التي تقوم بين البشر و المؤسسات و النظم التفاعال

كونها األفراد نحو األخرين بعد التفاعل معهم ، فعند عملية التفاعل يكون كل فرد صورة ذهنيـة تكـون   

 .جابية أو سلبية يكون إتبشكل رمز عن الطرف المتفاعل معه و هذه الرموز قد 

تفق علماء اإلعالم و علم النفس اإلجتماعي أن اإلتصال لم يكن ممكنا بين البشـر دون اإلتفـاق   وي     

ويترتب على هذا اإلتفاق  تشابه اإلستجابات بين النـاس ،  . على معان موحدة للرموز الموجودة بالبيئة 

 .معانيها زدياد خبراتهم اإلتصالية المرتبطة بإدراك هذه الرموز و افيزداد التفاعل بينهم ب

لذلك تهتم نظرية التفاعلية الرمزية بطبيعة اللغة و الرموز في شرح عملية اإلتصال فـي إطارهـا        

يبنيـه الفـرد لألشـياء    اإلستجابات من خالل نظام الرمـوز و المعـاني الـذي     داإلجتماعي حيث تتحد

اإلسـتجابات فـي    تتشـابه واألشخاص و المواقف ، و بالتالي كلما اتسع إطار المعاني المشتركة كلما 

 .عمليات التفاعل المختلفة 

ية الرمزيـة  لهتمام و التطرق إلى نشوء و تأسيس هذه النظرية أي التفاعوفي هذا الفصل سيكون اإل     

  .و كذا مختلف الفروض التي قامت عليها و أيضا تطبيقها في ميدان اإلعالم و اإلتصال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 : نشأة التفاعلية الرمزية  -1

نى و الواقـع ، و مـن الواضـح أن هـذا     عقدم أفالطون تحليال عن العالقة بين كل من اللغة و الم     

، و لكنه تصور ال يزول بمرور الزمن عن مبدأ عادات  ةالتحليل ال عالقة له بوسائل اإلتصال الجماهيري

ز هـذا المبـدأ فـي علـم     و قد بر. اللغة التي تربط المعاني بالكلمات لها تأثير قوي على سلوك الناس 

سب الناس تحديدات مشتركة لمعاني األشياء ،بمـا فـي ذلـك    تاإلجتماع كطريقة عظمى لتحليل كيف يك

فاعـل مـع   تد الحياة اإلجتماعية ، و حتى طبيعتهم الخاصة تخضع لهذا التحليل أيضا ، و ذلـك بال عقوا

تبادل التفاعل الرمزي " أنه من خالل  اآلخرين عن طريق اللغة ، أو كما يميل علماء اإلجتماع إلى القول

")1(.  

وهناك خيطان منفصالن إلى حد ما نشأ حول فكرة تبادل التفاعل اإلجتماعي و المعاني المشـتركة       

تشـارلز   "كأساس للتفسير الفردي للعالم الموضوعي ، أحدهما جاء من بدايات علم الـنفس اإلجتمـاعي   

 George Herbert" جورج هربـرت ميـد  " و الفيلسوف   Charle Hortone Koli" هورتون كولي

Mead . 

ور هذه النظرية من الناحية التاريخية إلى علماء النفس التقليديين الذين أرسوا قواعد هـذا  وتمتد جذ     

التي تتزايد بصورة مستمرة في العصر الحـديث ، كمـا    ةالعلم ، و اهتموا بدراسة المشاكل السيكولوجي

بدراسة طبيعة التفاعل اإلجتماعي و العالقات اإلجتماعية و النفسية التي تحـدث بـين   جاءت اهتماماتهم 

 .اليومية العادية  و عالقاتهم في حياتهم األفراد و الجماعات خالل اتصالهم

وقد ظهرت التفاعلية الرمزية في بداية الثالثينات من القرن العشرين على يـد الفيلسـوف جـورج         

و هذا الكتاب يحمـل أهـم   "  العقل و الذات و المجتمع" تأليفه و نشره لكتاب  عدب هربرت ميد ، خاصة

' و قبـل قيـام   . عن التفاعليـة الرمزيـة    G.M"جورج هربرت ميد " التي جاء بها  ئاألفكار و المباد

بتأسيس التفاعلية الرمزية كان عضوا في النظرية أو المدرسة التفاعلية التي يتزعمها  G.M' هربرت ميد

 )2(، غير أنه انشق عن النظرية و حاول تنظيمها مع بدايات القرن العشرين  C.K' تشالز هورتن كولي" 

. 

ذلك أن تشارلز هورتن كولي كان يرى أن عملية التفاعل اإلجتماعي بين األفراد ينتهي بقيام كل فرد      

إلـى الفـرد    مو عندما يصل التقيي. بيا أو سل ابتقييم األخرين الذين تفاعل معهم ، و التقييم قد يكون إيجابي

  األخرين له ، بالتالي فإن الناس يستطيعون  المجتمع أو تقييم  مييفإن األخير يقيم نفسه بموجب تق

  

  



البعض ليس على أساس صفاتهم الموضوعية كما هي موجودة في الواقـع و لكـن    ماإلنتساب إلى بعضه

  .ى اآلخرين من خالل عملية التفاعل فيما بينهم نطباعات التي يخلقها كل منهم لدمن خالل اإل

فنحن نكون فكرة شخصية عـن كـل   "  ةباسم األفكار الشخصي"هذه اإلنطباعات " كولي " ووصف      

 .)3(ح الفكرة الشخصية بناءا للمعنى بعرفه فتصشخص ن

ن يكون رمزا عند كـل  فيعتقد أن الفرد عند إنتهائه من عملية التفاعل مع األخري" هربرت ميد " أما      

لرمز الـذي أعطـاه الفـرد    طبيعة ا مز قد يكون محببا أو غير محبب حسبو هذا الر فرد تفاعل معه ،

عـة المجتمـع   ين التفاعلية الرمزية تربط بين العالم أو الحياة الداخلية النفسية للفرد و بين طبإ. لآلخرين

 .)4(الذي يعيش فيه و ما يحتويه من لغة ، حضارة ، و رموز 

 William Weant"وليام وينـت  " فاعلية الرمزية بأفكار تعند تأسيسه لل" هربرت ميد " وقد تأثر      

و  العالم األلماني المتخصص في علم النفس الفردي و علم النفس الفسيولوجي كما تأثر بأفكار عالم النفس

  .)5( " وليام جيمس" المربي األمريكي 

 :ةمفهوم التفاعلية الرمزي -2

و  Dewiديـوي  ، وKoliكـولي  " لتفاعلية الرمزية أصوال أمريكية تجسـدت فـي كتابـات    إن ل      

جـورج  "رهم، كما أن لها  جذور مستقلة فـي ألمانيـا تمثلـت فـي كتابـات      و غي " Baldwinالدوينب

 .ضع لنظرة الفعل اإلجتماعي خالتي ت"  Max Veberو ماكس فيبر  George Zmealزميل

في أمريكا خالل الثلث األخير  من الفلسفة البرغماتية التي نشأت التفاعل الرمزي مدرسة لقد أنطلقت     

التفكيـر و   الفعل و العمل بدال من التأكيد على أهميـة   من القرن التاسع عشر و التي أكدت على أهمية

ر تـأثير  مصـد  نلتكو"  Jhon Diwi جون ديوي"المنطق و العقل ، و التي أسسها عالم التربية الشهير 

مباشر على أنصار مدرسة أو نظرية التفاعلية الرمزية التي قادها هربرت ميـد ، و حـاول أن يتبنـى    

بصورة واقعية كيفية دراسة العالقات و السلوك البشري بصورة مرتبطة بـالواقع اإلجتمـاعي و البيئـة    

  .فراد و الجماعات الفعلية التي يشكلها مكون الحياة اإلجتماعية و المجتمع الذي يعيش فيه األ

ه النظريـة كانـت تتسـم    ابات مؤسسي هذأن كت يولقد وصف بعض منظري نظرية التفاعل الرمز     

 . )6(بالسلوكية أو اإلهتمام بالمدخل السلوكي التفسيري للعالقات و األفعال اإلجتماعية 

الذات و  (اة الداخلية للفرد ن التفاعلية الرمزية هي مدرسة إجتماعية أمريكية تحاول الربط بين الحيإ     

ة و أخالقية يمكن إصـدارها علـى   يو بين المجتمع و ما ينطوي عليه من نظام قيمي و أحكام قيم) العقل

 .الفرد الذي يكون مصدر عملية التفاعل مع األخرين 

      



،  معهـم  اعلهيم و يقيم من األخرين بعد تفإن إهتمامات التفاعلية الرمزية تنصب على حقيقة أن الفرد يق 

بشكل رمز يمنح لكل فرد تم معه التفاعل ، و الرمز سـواء   مهاء من عملية التفاعل يكون التقييتفعند اإلن

 .أو سلبيا هو الذي يحدد طبيعة التفاعل مع ذلك الشخص  اكان إيجابي

ها ضرورة أخذة العوامل البيولوجية و تعد التفاعلية الرمزية واحدة من المدارس التي تأكد على أهمي     

اعـل  كما أن التفاعلية الرمزية تركز على أهمية اللغة فـي التف . في الحسبان عند تفسير السلوك البشري 

. لحالة اإلجتماعية التي يجد نفسه فيها مع تفسـيرها  اإلجتماعي و في التفكير، و تؤكد على فهم اإلنسان ل

 عن تجسيدها لكيفية قيام العمليات الرمزيـة  فضال .إضافة إلى دور المعاني و الدالالت في تفسير السلوك

ع بعضهم الـبعض علمـا أن   ات بواسطة أفراد يحاولون التكيف مويم الذندة على دراسة الدور و تقتالمس

 .) 7(كد على قدرة اإلنسان على خلق و إستخدام الرموزالنظرية تؤ

وضعوا تساؤالت عن كيفيـة تعلـم    ويعتبر علماء التفاعلية الرمزية أول منظري علم اإلجتماع الذين     

الثقافة و إستخدامها ، و قد تطورت نظريتهم في العشرينات و الثالثينات و بالرغم من أن أحد مؤسسـيها  

ظلت مستبعدة من أبحاث ) التفاعلية الرمزية  (جورج هربرت ميد قد صاغ أفكاره في الثالثينات إال أنها 

 .على تفسير التفاعل و تغاضيه عن الوسيلة " ميد " د اإلتصال الجماهيري و يرجع ذلك على إعتما

لقد استقطبت هذه النظرية عدة أشخاص و مفكرين و أتباع السيما بعد الحرب العالمية الثانية ، و قد      

أرفنـك  "  ة التمثيل المسرحي التي أسسـها لك عدة مدارس أهمها مدرسانشقت من التفاعلية الرمزية بعد ذ

و  Kiliكيلـي  "، و مدرسة التبادل اإلجتماعي التـي أسسـها كـل مـن     " Arfank Kofman كوفمان

  .)Pola. P ")8و بيتر بوالG Homanz و جورج هومانز Tebotتيبوت

نظريـة  (إلجتمـاع  ء اوهناك امتداد معاصر لمفهوم التفاعلية الرمزية عند كولي و ميد يسميه علمـا      

 . )9(هذه النظرية مهمة في دراسة السلوك المنحرف) العالمةنظرية البطاقة أو اليافطة أو ( أو ) التسمية

نظرية الدور التـي  : بدأ في ثالث نظريات تقليدية " بالتفاعل  "ويمكن القول أن اإلهتمام اإلجتماعي      

، و تطورت في كتابـات كـل مـن     " رالف لنتون" جاء بها علماء األنتربولوجيا اإلجتماعية من أمثال 

و كانت نظـرتهم أن  . و غيرهم "  . T.Paronz، تالكوت بارسونز   )( R .Mearttonروبرت ميرتون

العمليـات التطوريـة    ون أدوارا كتبت في ثقافة تشكلت منب فيها الممثلعالتفاعل اإلجتماعي مسرحية يل

 .التي تتكيف مع حوادث البيئة

      

  

  



تصال بين الناس عن طريق اللغة ، حيـث  وتقدم فكرة التفاعلية الرمزية على وجود عملية التفاعل و اإل 

تستخدم الرموز و العقل و الذات و األنا كأداة علمية لمعرفة و تحليـل السـلوك اإلنسـاني و الظـاهرة     

 :)10(ز بنظر هذه النظرية هيواإلجتماعية فالرم

 .ظية أداة أساسية للتفاهم و اإلتصال بين الناس و نقل الرسائل الشفوية و المكتوبة و غير اللف -1

، فوجود التماثل مثال، في مكان ما يدل علـى وجـود   "شيء ما يحل مكان شيء آخر  "الرمزية هي  -2

حيث يتم التفاعل اإلجتماعي الرمزي بواسطة وظيفتين هما . هذه الشخصية أو الفكرة مع أنه غير موجود

 .مشاركة التي تتم عن طريق اإلتصالوظيفة اإلتصال بين الناس ، و وظيفة ال

و يكون لكل رمز معنـى  . الرمز عبارة عن إشارة مميزة للداللة على موضع معين مادي أو معنوي  -3

الفرد و تساعده على التفاعل مع بقيـة   ع حاجةو يشير إلى وظيفة إجتماعية تشب. يحدد من قبل المجتمع 

يـد أنمـاط سـلوك    هي إال نتائج اجتماعية مخلوقة من المجتمع لتحد فمعاني الرموز ما. أفراد المجتمع 

 .أفراده، و توضح عملية تفاعلهم، و هي مكتسبة

الرموز تتضمن معاني متفق عليها من قبل أفراد المجتمع تعمل على تماثلهم في نمط سلوكي معـين   -4

 .يستخدمونها عندما يريدون التعبير عن مضامينها

 )11( موضوعات اتجاهات التفاعل الرمزي بالنقاط اآلتيةأبرز  و ممكن توضيح

و هي العامل األساسي في عملية التفاعل االجتماعي حيث تحتوي علـى  ) : النفس البشرية ( الذات  -1

و تنشأ داخل المجتمع ، و تكتسب من عدة مصـادر أهمهـا الخبـرات    .العديد من المعاني و التفسيرات 

الـذات  : سـمين همـا   فالنفس البشرية تتكون من ق، االجتماعية عند الفرد ،و تفاعل الفرد مع اآلخرين 

جتماعيـة  والقسـم الثـاني األنـا اإل   . الفردية التي تمثل استجابة التركيب العضوي التجاهات اآلخرين 

عكس عليها ما يوجد إن النفس البشرية عبارة عن مرآة ينو بهذا المعنى ف.تجاهات اآلخرين إالمتكونة من 

 .في المجتمع و الثقافة التي يعيش فيها الفرد

بينهم ، و كـذلك فـي    كحقيقة اجتماعية لها دورها في عملية تفاعل األفراد و االتصال فيماز والرم -2

و هذا يعني أن المجتمع هو الذي يصوغ هذه الرموز ليجعلهـا ذات معـان اجتماعيـة و     عملية التكيف،

 .بها واصلوأن يتفاهموا و يت نو،و يرى ميد في الرمز الواسطة التي يستطيع أفراد عديدسلوكية 

الظواهر االجتماعية ينبغي أن ترتبط بوعي الباحث الذي يقوم بدراستها ، فالظواهر لها وجـود فـي    -3

  وعي األفراد و إدارتهم ، و على الباحث أن يشتق لنفسه من األدوات ما يمكنه من الغوص في نفوس 

  

  



يز على هذه األساليب و من هنا كان الترك. األفراد الستخالص ظواهر المجتمع و قوانينه كما يتصورها 

 .الجديدة في جمع البيانات عن الظواهر اإلجتماعية 

 :فرضيات النظرية -3

سواء في تطوير المجتمع أو في المحافظة عليه  كعامل يؤكد منظور التفاعل الرمزي على دور اللغة     

ؤكد العالقـة بـين   ، و كذلك في صياغة األنشطة الذهنية لألفراد ، و هذا بمثابة مدخل إجتماعي نفسي ي

األنشطة الذهنية للفرد و عملية اإلتصال اإلجتماعي و لهذا يشير أصحاب المنظور المذكور إلى أن الناس 

 .يشكلون أو يقدمون بشكل جماعي آراءهم عن البيئة التي يتصارعون معها 

التي  ب الفرد للمعانيجتماعية التي تفسر إكتساكما أن التفاعلية الرمزية تعتبر مدخال من المداخل اإل     

عن بعضـها   من خالل نظام المعاني الذي يميز الثقافات نعات عن األخرييتسهم في رسم الصور و التوق

و يمكن اإلشارة إلى سـياق الفـروض     و يؤثر في بناءات الصور في عقول األفراد داخل هذه الثقافات

 )12( :يلي األساسية لهذه النظرية فيما

على أنه نظام من المعاني ، تشكل مساهمة األفراد في المعـاني المشـتركة   يمكن النظر للمجتمع  -

المرتبطة برموز اللغة نشاطا شخصيا تنشأ منه توقعات مسـتقرة و مفهومـة للمجتمـع ، تقـود     

  .بدورها إلى أنماط متوقعة من السلوك 

ف للمعـاني ، و  هي إال بناء مصن من وجهة النظر السلوكية فإن الحقائق اإلجتماعية و المادية ما -

و تفسير الحقائق هـو حاصـل    ،ماعية في التفاعل الرمزي و الج ةهي حصيلة المساهمة الفردي

  .إتفاق جماعي أو ذو صفة ذاتية فردية 

شخصـية   م و ما يعتقدونه عن ذواتهم هي بنـى الروابط التي توحد األفراد و أفكارهم عن غيره -

معتقدات الذاتية للمواطنين عن األخرين و عـن  للمعاني نشأت عن التفاعل الرمزي ، و بذلك فال

  .ذواتهم هي أكثر الحقائق أهمية للحياة اإلجتماعية 

يسترشد السلوك الفردي في موقف ما على المضامين و المعاني التي تربط الناس بهذا الموقف ، و  -

بنيـة ذاتيـة   هكذا فالسلوك ليس رد فعل أوتوماتيكي أو إستجابة آلية لمؤثر خارجي ، و لكنه ثمرة أ

 . حول النفس و األخرين و المتطلبات اإلجتماعية للمواقف 

اإلتصـال و   "ن الجهود الملحوظة من باحثي اإلتصال في تطبيق فكرة التفاعلية الرمزية كتاب يمن ب -

ثالثـة   "D.Allexanderدينـيس ألكسـندر   "و "D.Volsدون فولس" و قد قدم  السلوك اإلجتماعي 

 ):(13تالي  الل و التفاعل الرمزي و هي كفروض أساسية عن اإلتصا

 



ا يوافـق  في هذا العالم ، وهذإن ما نعرفه عن عالمنا هو نتيجة لخبراتنا االتصالية السابقة لحد كبير   -

ألكسـندر  "و "فولس  "وقد ذكر كل من . عن التفاعل و الرموز الثقافية " Solomon سولمون" فكرة 

األول للخبرة غيـر  مة دون خبرة شعورية فاإلعالم هو المصدر أن االتصال يسمح بنقل األفكار المبه

 .ا السبب يبرز تأثيره في تركيب الواقع اإلجتماعي و لهذ.المباشرة 

ذات و الدور و المواقـف ،و تعـد   لك من خالل توجيه مفاهيم اليقوم اإلتصال بدور المرشد و يأتي ذ -

ختالف في إستخدام اإلتصال في مواضيع مختلفـة  لكن يمكن اإل ه المفاهيم نتاج خبراتنا في البيئة ،هذ

عـن  "سولمون "يها لا يشابه النقطة التي أشار إط بفهمنا ألنفسنا و اآلخرين في هذه المواقف وهذترتب

 .بسلوك اآلخرين  ؤتعلم الثقافة و التنب

القـات  يتكون اإلتصال من تفاعالت معقدة تتضمن الفعل و اإلعتماد المتبادل و التأثير المتعـدد و ع  -

أن تذكرنا و فهمنـا لعالمنـا و   " ألكسندر "و " س فول" من أوضح كل  قداألفراد و ظروف الموقف و

 .مع رموز اإلعالم  دمكاننا يتم من خالل التفاعل و التوح

كرة تبـادل التفاعـل   فوتبرز أهمية التفاعلية الرمزية أيضا في دراسة اإلتصال من خالل اهتمامها ب      

 .م الموضوعي لإستخدام المعاني المشتركة كأساس للتفسير الفردي للعااإلجتماعي ، و 

 :مدرسة التفاعلية الرمزية  -4

العلميةالتي نشروها  و يمكننا هنا دراسة األفكار التي جاء بها هؤالء الرواد و أهم الكتب و األبحاث      

 .الرواد كل على إنفراد  ءالهم إزاء التفاعلية الرمزية ، و ينبغي دراسة هؤو التي تفسر أراء

  ): George Harbert Mead  ) :1863- 1931 :جورج هربرت ميد 4-1

و أثر في أفكار كل من  "J.Diwiجون ديوي" هو من أشهر علماء اإلجتماع األمريكيين تأثر بالعالم      

لعقـل و  ا" ، من أهم الكتب التي ألفها كتـاب   " V.Turzو فيكتور تيرز H.Bloomerهيربرت بلومر" 

إضافة إلى كتابة أبحاث علمية في مادتي علـم  ،  " MIND , SELF AND SOCIETYالذات و المجتمع 

إرساء المبـادئ و األفكـار األساسـية     في" جورج هربرت ميد  " النفس اإلجتماعي و الفلسفة ، ساهم 

اإلجتماعيـة للـذات   للنظرية التفاعلية الرمزية من خالل دراسة الذات في المجتمع ، و دراسته لألصول 

، أنا كما يقيمنـي   كما أقيم ذاتي أنا" كما يقيمها الفرد و دراسته للذات كما يقيمها اآلخرون ، بمعنى أخر 

 .)I and Me(." ناآلخرو

يعتقد جورج هربرت ميد بأن الذات في المجتمع و الذات اإلجتماعية هي حصيلة تفاعل عاملين هما      

 لذي يعبر عن خصوصية الفرد و سماته الشخصية المتفردة ، و العامل العامل النفسي الداخلي ا: 

 



ة بالفرد ، و إن تضافر هذين العاملين بعضـهما  طاإلجتماعي الذي يجسد مؤثرات البناء اإلجتماعي المحي

  .ببعض كما يعتقد ميد هو الذي يكون الذات اإلجتماعية عند الفرد 

نمو التدريجي لقدرات الفرد منذ الطفولة على أشـغال األدوار  أما األصول اإلجتماعية للذات فهي ال     

الوظيفية و تقسيم هذه األدوار عن طريق تقييمها من قبل األخرين ، أي تقييم الفرد لذاته من خالل تقيـيم  

و هنا تصبح اللغة التي هي وسيلة اإلتصال بين األفراد رمزا ألنها تؤثر في الفرد الواحـد  . اآلخرين لها 

بيد أن الطفل منذ الوهلة األولى يبدأ بتقليد أدوار األخرين ، فهو يقلد دور أبيـه و  . نثرفي األخرييكما تؤ

  .إلخ.....دور معلمه و دور البائع و دور الطبيب و دور المريض

وعندما ينمو الطفل يتولد عنده اإلحساس نحو األخرين ، أي تكون لديه صورة عن أدوار األخـرين       

و هذا الرمز له قيمة معينة في المجتمـع، و  . هي التي تجعلهم رمزا له و تجعله رمزا لهمو هذه الصورة 

 .هذه القيمة تحدد طبيعة التفاعل التي يكونها األفراد و الجماعات معه

و أنـا كمـا يقيمنـي    " نفسـي  "كما أقـيم  " أنا "في نظريته للتفاعلية الرمزية موضوع " ميد"ويعالج      

فاعل الفرد مع األخرين لفترة من الزمن فإن األخرين يقيمونه بعد أن يعتبرونه رمزا ذا اآلخرون ، فعند ت

أي تقييم األخرين للفرد المعني بالتقييم فإنه يقيم نفسـه   مو عند وصول التقيي. معاني و مواصفات معينة 

أنا كمـا  " ميد ظاهرة  و هكذا يفسر. كما يقيمه اآلخرون ألن تقييم الفرد لذاته ناجم عن تقييم األخرين له 

  .)Me ( )14( و أنا كما يقيمني اآلخرون  ) I( " أقيم نفسي 

   ": ميد" خالصة فكر 

نظريته تعتمد على كون الذات أو النفس البشرية هي المرأة التي ينعكس عليها المجتمع بكل صوره و  -1

  .تناقضاته و تفاعالته 

إلن الفرد نفسه ينتمي إلى بناء إجتماعي عـام،   الذات ال توجد إال في عالقة مع جماعات إجتماعية ، -2

لذلك كان العقل و الذات  و الوعي و الفعل ظواهر جماعية و ليست فردية تشـتمل علـى أدوات و   

  .عالقات و نظم إجتماعية 

هو وحدة ديناميكية متطورة ، تولد بشكل مستمر أنماط جديدة و متميـزة ألسـاليب   " ميد"المجتمع عند  -3

  .اعية لألفراد ، فالفرد كائن عقالني و محصلة للعالقات اإلجتماعية التنشئة اإلجتم

الرموز هي عوامل جوهرية لتسهيل اإلتصال ، و هي تعكس الحاجات اإلجتماعية و الرغبات الفردية  -4

  (15).لإلنسان من خالل وظيفتها اإلجتماعية بقصد تحقيق التفاعل 

  Harbert Bloomer :هيربرت بلومر  4-2

        



فهو تلميذ جورج هربرت ميد إذ تأثر بأفكاره عن التفاعلية الرمزيـة ال سـيما مـا    " هربرت بلومر"  أما

  .يتعلق بالذات اإلجتماعية و أصل الذات و تفسير أنا كما أفهم نفسي و كما يفهمني اآلخرون 

ة للجماعة على الرغم من سيره على خطوات و أسلوب ميد في الدراسة التفاعلي" هيربرت بلومر"إال أن  

و المجتمع إال أنه يختلف عنه في أمور كثيرة نظرا لإلضافات التي قـدمها للتفاعليـة الرمزيـة،  هـذه     

ذلك أن بلومر يعد أول من أطلق تعبير التفاعليـة الرمزيـة   . اإلضافات التي طورتها في مجاالت شتى 

ما أنه أغنى المنهجية العلمية ك". جورج هربرت ميد" على النظرية التي أوجدها و فسرها وحلل أركانها 

التي تعتمدها التفاعلية الرمزية في جمع المعلومات و تصنيفها و تحليلها و تنظيرها، وطبيعـة النظريـة   

على فهم و تحليل الظواهر اإلجتماعية المعقدة كالثقافة و الطبقة و البناء و المؤسسـات إذ اختـزل هـذه    

بين األفراد ويمكن تفسيرها بالتفاعلية الرمزية، أي أن عمليـة   الظواهر اإلجتماعية إلى عمليات أولية تقع

التفاعل بين األفراد تمنحهم القدرة على اعتبار كل واحد منهم رمزا ذا قيمة محددة ، و لهذا الرمز قيمـة  

 .محددة

ن لـه  نفسه وفقا لتقييم اآلخـري  موعندما يصل تقييم الجماعة للفرد و يشكل رمزا فإن الفرد يبدأ بتقيي     

للتفاعلية الرمزية فهي أنه لم يحدد عملية التفاعل و يحصـرها  " بلومر" أما اإلضافة األخرى التي قدمها 

أن التفاعل ال يكون بين األفراد فقـط بـل بـين األفـراد و     : باألفراد بل ذهب إلى أبعد من ذلك إذ قال 

فـالفرد نتيجـة   . معية األخـرى المؤسسات والمنظمات و المجتمعات المحلية و الطبقات و الظواهر الج

لخبراته و تجاربه السابقة يقيم هذه الظواهر الجمعية و يعتبرهـا رمـوزا ذات قيمـة معينـة لـه ، وأن      

، و علـى   تو بعد ذلك تقيم نفسها بموجب تلك التقييما. الرمزية هذه تصل إليها عاجال أو آجال تالتقييما

ماعات و المؤسسات بعد أن تكـون رمـوزا ذات معنـى    هذا األساس يكون التفاعل بين الفرد و بقية الج

  . محدد بالنسبة له و للمجتمع على حد سواء

المنظـار و  " للتفاعليـة الرمزيـة فـي كتـاب     " هربرت بلومر"وقد وردت اإلضافات التي قدمها      

  .)16"الطريقة

  :Victor Turner: رنر يفيكتور ت 4-3

، مـن  " جون هربرت ميد و هيربرت بلـومر  " ية الرمزية بعد من رواد التفاعل" رنرفيكتور ت" يعد      

 Forest Of" غابة الرموز " كتاب : مؤلفاته التي إنطوت عليها أفكاره و دراساته عن التفاعلية الرمزية 

Symbol "،  بأن اإلنسان محاط بغابة من الرموز التي اختبر و جرب اإلنسان  "رنرت"في هذا الكتاب يعتقد

  .نيها و داللتها خالل فترة حياته التي تمتد إلى خمسين سنة أو أكثررموزها و معا

       

  



فاألشياء المادية المحيطة باإلنسان كالغرف و األبنية و العمارات و األثاث و المعدات و المواد الغذائية   

و و المالبس ووسائط النقل و المواصالت ، و األشياء الغير ماديـة كالصـحة و المـرض و الحيويـة     

و القيم و المقاييس و األخالق و الفلسفات و الفنون الجميلة و  ةالخبرات و التجارب العلمية و التكنولوجي

مع األصدقاء و األعداء و األشخاص إنما يجربهم و يختبرهم اإلنسان الواحد ، و . إلخ...المثل و األديان 

أو إعتباري يجربه ، و هذه الصـور  أثناء عملية اإلختبار يكون الفرد صورة ذهنية عن كل شيء مادي 

  .سرعان ما تتحول إلى رمز له قيمة معينة عند الفرد الذي يجربه

وبالنهاية يرى اإلنسان نفسه بأنه محاط بعدد غير محدود من الرموز التي لها تقييمات معينة عند األفراد  

فإذا كان الرمـز فـي البيئـة     ، و هذه التقييمات هي التي تحدد الصلة التي تظهر بين الرمز و اإلنسان ،

مقيما فإن صلة اإلنسان به تكون قوية و متينة ، بينما إذا كانت قيمة الرمز في البيئة هابطة أو واطئـة ،  

 .فإن عالقة اإلنسان بذلك الرمز تكون ضعيفة و هامشية 

ن طريق تحويلها إلـى  بأن عالقتنا باألشياء المحيطة بنا تعتمد على تقييمنا لها ع" ترنر" وهكذا يعتقد      

رموز و هذه الرموز قد تكون إيجابية أو سلبية بالنسبة لنا إعتمادا على خبراتنا و تجربتنا معهـا ، فـإذا   

  .     )17(كانت إيجابية فأننا نكون تفاعال قويا و حيا بحيث ننجذب معها و تنجذب لنا

ن صلتنا التفاعلية معها ضـعيفة و هامشـية   أما إذا كانت الرموز سلبية فإننا ننفر منها و بالتالي تكو     

 .على أحسن األحوال 

إنما  يعتمد على صلتنا بها و صلتنا بهـا تعتمـد علـى     يإذا التفاعل مع األشياء في العالم الخارج     

الصورة الذهنية التي نحملها إيزاءها أي تحمل إيزاء الرمز ، و هكذا تقوم نظرية فيكتـور تيرنـر فـي    
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الت كل من من أهم تحليالت التفاعلية الرمزية األكثر حداثة عن تحلي "تشالز موريس" تعتبر تحليالت    

و غيرهما آخرون ، حيث يركز موريس على دراسة العملية اإلتصالية للجنس البشـري  " بلومر"و "ميد " 

من خالل تحليل الرموز و اإلشارات و األصوات و المعاني ، ال سيما أن هذه العناصر تعتبـر رمـوز   

ت ، و من ناحيـة أخـرى   أساسية لإلتصال و تفسير السلوك البشري و التفاعل اإلجتماعي بين الجماعا

استخدم موريس أبعاد أدبية و لغوية و سوسيولوجية و قيمية ، عندما سعى إلى تطوير نظريـة التفاعليـة   

الرمزية ، كما استخدم مصطلحات و مفاهيم  تركز على تحليل و تفسير طبيعة كل من مصدر الرسـائل  

الرسائل و أيضا نوعية كل من الجمهـور  اإلتصالية و مضمونها ، و الوسائل التي عن طريقها تنتقل هذه 

أو المستقبلين لها ، و المؤثرات التي تنعكس على مستخدميها ، كما ركز أيضا على إستخدام عـدد مـن   

 )18(المتغيرات و الميكانزمات التي تعكس عموما مدى أهمية العملية اإلتصالية ككل للجنس البشري 

ليالت مجموعة أخرى من رواد هذه النظرية المعاصـرين  كما تكمن أهمية التفاعل الرمزي من خالل تح 

: ، الذين طورا هذه النظرية لدراسة األنماط الحديثة لوسائل اإلتصال اإلعالمي و الجماهيري من أمثـال  

، الذي حاول أن يطور نظرية التفاعل الرمزي مـن خـالل تحليلـه     Hal" هال"، " Kensassكنساس" 

ظام اإلجتماعي ، خاصة عندما حدد دور اإلتصال في المجتمع من خالل لعملية اإلتصال و دورها في الن

تركيزه على إقناع األخرين بقبولهم أو تأييدهم لنظم أو سياسات أو قيم أو إتجاهات و أراء و أفكار معينة 

 ، تلك العملية التي تؤدي في النهاية إلى تدعيم النظام اإلجتماعي و إستمراريته أو تؤدي إلـى تعديلـه أو  

تدميره ككل ، كما جعل أيضا طبيعة التفاعل الرمزي بين األفراد من خالل نسق المكانـة اإلجتماعيـة و   

 .)19(المهنية 

      

  

  

  

  

  

  

  

  

  



مـن   يمكـن التفاعلية الرمزية  بعد تقديم أفكار بعض الرواد الذين ميزوا هذه النظرية يمكن القول أن     

الذي يحتله و السلوك الذي يقوم به نحو الفرد األخر الذي كون خاللها أن نفهم نموذج اإلنسان عبر الدور 

عالقة معه خالل مدة زمنية محددة ، لدى تفترض التفاعلية الرمزية وجـود شخصـين متفـاعلين عبـر     

األدوار الوظيفية التي يحتلونها ، فكل منهما يحاول أن يتعرف على سمات الفرد األخر و خصائصه عبر 

ي تنشأ بينهما ، و بعد فترة من الزمن على نشوء مثل هـذه العالقـة التفاعليـة بـين     العالقة التفاعلية الت

الشخصين الشاغلين لدورين إجتماعيين متساويين أو مختلفين ، يقوم كل فرد بتقويم الفرد األخر ، إال أن 

لتـي يسـتعملها   التقويم يعتمد على اللغة و اإلتصال الذي يحدث بينهما ، فاللغة تعبر عن األلفاظ الرمزية ا

وعبـر  .     )201(هذان الشخصان ، و التفاعل ال يمكن أن يتم دون األدوار التي يحتلها هذان الشخصـان 

عملية التفاعل و التقويم المتبادل بينهما ، يكون كل فرد منهما التصورات الرمزية نحو الفرد األخر ، أي 

اكه ، و هنا يكون الشخصـان المتفـاعالن   أن كل فرد يكون رمزا في تصور الفرد األخر و خياله و إدر

الرموز المتبادلة إزاء أحدهما األخر ، بمعنى أن كل فرد يقوم الفرد األخر عبر الرموز التصورية التـي  

يعطيها له بناءا على التقويم الذهني الذي كونه عنه من خالل عملية التفاعل و اإلتصال بينهما ، علمـا أن  

صور الرمزية إزاء الفرد اآلخر فقط ، بل يكون صورا رمزيـة إزاء جميـع   الفرد الواحد ال يكون هذه ال

األفراد الذين يتفاعل معهم أو ال يتفاعل بمجرد أن يشاهدهم أو يقرأ عنهم أو يسمع قصصا و أخبارا مـن  

  .األخرين عنهم 

النباتات و  كذلك يحمل الفرد صورا رمزية عن الكائنات غير الحية كاألنهار و الجبال و األشجار و     

الخ ، و هذه الصور تبقى عالقة في ذهنه ، فهي تظهر متى ما شاهد الفرد الشـيء  ...البيوت و الشوارع 

 . أو الشخص أو الجماعة 

فالمشاهدة تثير الرمز الصوري أو اإلدراكي أو الذهني عند الفرد ، و تثير جميع المعلومات و الخبـر     

عن األخرين ، و الصور الذهنية التي تظهر إلى السطح بمجرد  و التجارب التي يعرفها الشخص المعني

مشاهدة الفرد أو اإلتصال به أو السماع عنه تكون ذات طبيعة محددة ، فهي إما تكون إيجابية أو سـلبية  

  .أو قد تكون هامشية متأرجحة بين الحالة اإليجابية و السلبية 

قوم به اإلنسان ما لـم يكـن شـاغال لـدور معـين أو      إننا ال يمكن أن نفهم التفاعل الرمزي الذي ي     

مجموعة أدوار ، هذه األدوار تمكنه من القيام بسلوك معين نحو الشخص أو الجماعة التي يكون عالقـة  

وعبر هذه العالقة نتعرف على األشخاص أو الجماعات أو األشياء فتكون هذه لديه رمـوزا ذات  . معها 

لى طبيعة اإلنطباع الذي يكونه معه أو معها إن كانـت جماعـة، و هـذا    قيمة إيجابية أو سلبية إعتمادا ع

  اإلنطباع يسبب ظهور التقويم اإليجابي أو السلبي المربوط برمز و الناتج  من عملية التفاعل بين 

  



شخص و أخر ، أو بين شخص و شيء أخر ، و لكن قبل ظهور الرمز أوقبل ربطـه بالشـخص بعـد    

وقف أي اإلستعداد على إتخاد  طابع تقييمي محدد إزاء الشـخص أو الشـيء   التفاعل معه يكون هناكالم

   . )12(الذي نتفاعل معه 

فإذا كان الموقف إيجابيا بسبب طبيعة المعلومات و الخبر و التجارب التي تحملها عنه ، فإن الرمـز       

مز الذهني عنه يظهـر ، و  يكون إيجابيا ، إذ أننا بمجرد سماعنا إسم الشخص فإن الصورة الذهنية أو الر

هذا يدفعنا إلى تقويمه و تحديد طبيعة العالقة معه ، أي كونها إيجابية أو سـلبية ، و إيجابيـة أو سـلبية    

العالقة تعتمد على الموقف و الصورة الذهنية التي كوناها عـن اإلنسـان ، و هنـا يتحـدد موضـوع      

  .رمزيا أو عدم إستمراريتها إستمرارية العالقة مع اإلنسان المقوم تقويما تفاعليا 

من هنا نستنتج أن نموذج اإلنساني التفاعلي الرمزي إنما يعتمد على الدور الذي يحتلـه و السـلوك        

الذي يتحلى به و العالقة التفاعلية التي تنشأ بينه و بينهم ، هذه العالقة يتمخض عنها ظهور رمـوز لهـا   

موز علما أن طبيعة هي التـي تحـدد إسـتمرارية أو إنقطـاع      أهميتها في تقويم األفراد الذين تنسب الر

  .العالقة بين األفراد و الجماعات 

يمكن درجهـا فـي النقـاط    "  هربرت ميد" أما المبادئ األساسية للتفاعلية الرمزية كما وضعها مؤسسها 

  :التالية 

خذ زمـن يتـراوح مـن    يحدث التفاعل اإلجتماعي بين األفراد الشاغلين ألدوار إجتماعية معينة و يأ •

 .أسبوع إلى سنة 

بعد اإلنتهاء من التفاعل يكون األفراد المتفاعلون صورا رمزيا  ذهنية عن األشخاص الذين يتفاعلون  •

معهم ، و هذه الصور ال تعكس جوهر الشخص و حقيقته الفعلية ، و إنما تعكس الحالـة اإلنطباعيـة   

  .لذي تفاعل معه خالل مدة زمنية معينةالسطحية التي كونها الشخص إتجاه الشخص األخر ا

عند تكوين الصورة اإلنطباعية عن الفرد فإنها تلتصق ، و بمجـرد مشـاهدته أو السـماع عنـه أو      •

التحدث إليه من دون التأكد من صحة المعلومة ألن الشخص اعتبر الفرد األخر رمزا و الرمز هـو  

  .الذي يحدد طبيعة التفاعل 

ية عن شخص معين ، فإن هذه الصورة سرعان ما ينشـرها الشـخص   حينما تتكون الصورة الرمز •

الذي كونها عن الشخص األخر المتفاعل معه ، و تنتشر هذه الصورة بين اآلخرين مـع العلـم أنـه    

 عندما يعطي الشخص المقيم إنطباعا رمزيا معين يكون هذا األخير ذا نمط متصلبا ، و هذه 

 

يعلم بها الفرد المقيم فيقيم نفسه بموجبها ، و هنا يكون تقيـيم   الصورة الرمزية اإلنطباعية سرعان ما •

  .الفرد لذاته بموجب الصورة الرمزية المكونة عنه



  :ية الرمزية في الدراسات اإلتصالية لالتفاع -5

الرائدة في مجال دراسة  ةالسيكولوجين دراسة نظرية التفاعل الرمزي بإعتبارها من أهم النظريات إ     

اإلتصال ، ال يمكن أن نخوض في أفكارها العامة بقدر ما نركز حاليا بصورة موجزة لعـرض  اإلعالم  

أهم أفكارها و تصوراتها التي يحدث فيها بوضوح و بتحديدها و تمييزها عملية اإلتصال بأنهـا عمليـة   

  .التفاعل الرمزي ذاته 

اإلتصال و السلوك اإلجتمـاعي  "   (22)وتتضح أهمية التفاعلية الرمزية لدارسي اإلتصال في كتاب      

دنـيس  "، "   D . VOLES" "فـالس . ف.دون : " حيث قام بإعداده كل من " منظور التفاعلية  الرمزية  

  1978سنة".  "D. ALEXENDREألكسندر 

سلوكا رمزيا ينـتج بـدرجات مختلفـة    " في هذا الكتاب أسسا تحليالتها على تعريف اإلتصال بإعتباره  

  ". مشتركة بين المشاركين  لمعايير و قيم

ويمكن تحديد العناصر األساسية و األفكار العامة التي تكشف لنا بوضوح عن هذا التعريف لعمليـة       

 .)23(اإلتصال ، كما حددها بالفعل رواد نظرية التفاعل الرمزي لإلتصال

غيرهـا مـن العناصـر     بتحديد العالقة المتبادلة بين العقل و النفس و المجتمع و" جورج ميد "إهتم  •

األساسية التي تشكل طبيعة أنماط اإلتصال و التفاعل الـذاتي و الشخصـي أو بـين األشـخاص و     

  .إعتبارها من الميكانزمات األساسية 

ضرورة استخدام اللغة و التي تتضمن الرموز و اإلشارات و المعاني التي تحـدد أنمـاط اإلتصـال     •

  .سر العالقات اإلجتماعية بصورة عامة الذاتي و بين األفراد و الجماعات و تف

و ردود األفعال  ةلعمليات التفاعل و اإلتصال و انتقال األفعال اإلجتماعي) المصدر( يعتبر الفعل هو  •

  . و السلوك و اإلتجاهات و القيم من الحالة الفردية إلى الجمعية 

عات عن طريق أنماط التفاعل يتجدد السلوك بواسطة األفراد ، لكن يتم تشكيل سلوك األفراد و الجما •

  .أو الوسائل اإلتصالية و اإلعالمية المختلفة ) اللغة ( و اإلتصال الرمزي 

ميد و " يتأثر السلوك الفردي و الجماعي عن طريق التأثر بطبيعة الموقف و هذا ما أكد عليه كل من  •

هداف معينة و لكنها تتـأثر  ، ال سيما أن طبيعة هذا السلوك و أنماط التفاعل موجهة لتحقيق أ" بلومر 

  .بطبيعة الموقف الذي يشكل الكثير من سلوك األفراد و الجماعات 

 

تتشكل طبيعة الذات الفردية و الجماعية من خالل طبيعة الحياة اإلجتماعية و المجتمعية التي نعـيش   •

، و لكـن   شيء محير و أداة اإلتصال الفردي و الجماعي مع اآلخـرين ) الذات ( فيها ، و إعتبارها 



داخل  كل ذات فردية يوجد نشاط و إبداع و فرص للتعبير ، و التعبير عن ذلك كلـه عـن طريـق    

 .أنماط و أساليب اإلتصال البشري

تمارس دورا مهما في المجتمعات الحديثة ، فهي تقـدم   ةمن الواضح أن وسائل اإلتصال الجماهيري     

اللون و تضفي على من يتلقون الرسالة اإلعالمية صبغة تفسيرات للواقع بالكلمة و الصورة و الحركة و 

و يبني األفراد معاني مشتركة للواقع المادي و اإلجتماعي من خالل ما يسمعونه و ما يقرؤونـه  . ذاتية 

  .)24(أما يشاهدونه

ومن تم فإن سلوكهم الشخصي و اإلجتماعي يمكن أن يتحدد جزئيا من خالل التفسيرات التي تقدمها      

ائل اإلعالم لألحداث اإلجتماعية و القضايا التي ال توجد مصادر معلومات بديلة عنها ، و يعـد هـذا   وس

أحد أعقد النماذج المستخدمة في بحوث اإلتصال ، و هو ضروري لفهم التأثيرات غير المباشرة و بعيـدة  

  .المدى لوسائل اإلعالم سواءا أكان ذلك على مستوى األفراد أو الجماعات 

 1922سنة " الرأي العام " بعنوان  W.Libmane"ولتر ليبمان " ولعل المؤلف الكالسيكي الذي كتبه      

من أبرز األمثلة على أن الصفات الحقيقية للواقع اإلجتماعي ليست لها غالبا عالقة بمعتقدات تحول هـذا  

ن أن تغير بشكل كبيـر  الواقع،فقد ناقش الكتاب كيف أن التفسيرات التي تقدمها الصحف عن األحداث يمك

  .تفسيرات الناس عن الواقع الحقيقي ، و بالتالي تغير أضا من أنماط سلوكهم إتجاه هذا الواقع 

من ذلك أنهم يتصرفون ليس على أساس ما يحدث أو ما وقع فعال ، لكن علـى  " ليبمان " و استنتج      

ليه من الصور التي نقلتها الصحافة ، و أساس ما يعتقدون أنه الموقف الحقيقي ، و هذا الموقف حصلوا ع

  .هي معان و تفسيرات ليست لها في الغالب سوى نصيب محدود مما قد وقع فعال

أن هذه الفكرة تنطبق على وسائل اإلعالم األخـرى و التـي    1922في ' ليبمان " والذي لم يتوقعه       

  .  )25(تنقل أيضا بناءات مشوهة عن الواقع

  : في اإلتصالالرمزية  اإلستراتيجيات - 6

تشير اإلستراتيجية إلى جميع القوى التي يستخدمها أي كائن عضوي للتوصل إلى المفاهيم المتصـلة       

  .ببيئته، بما ينطوي عليه ذلك من إستخدام لألشياء و الموضوعات 

      

  

ي متعـددة ، و لكـن   فهي تشبه معظم الكلمات األخرى في أنها إكتسبت معـان " الرمز" وأما كلمة         

بعض هذه المعاني جعل الكلمة مصطلحا مشبوها مما أدى إلى رفض بعض العلماء و الباحثين لـه علـى   

" إعتبار أنه يعاني دائما من إنعدام واقعية العالم الذي يعيش فيه ، غيـر أن المماثلـة و المطابقـة بـين     

بأن العمليات الرمزية هي عمليات بعيـدة   أوحى للكثيرين" خيالي " و بين ما هو غير واقعي أو " الرموز



عن الواقع ، فال أحد ينكر أن هناك فرق بين بناية المصنع المكتمل و التصميم الهندسي لشكل البناية قيل 

تنفيذها ، و لكن ال ينبغي أن نجعل من هذه اإلختالفات أو الفروق أساسا إلقامة ثنائية اإلنسـان ، و هـو   

إلنسان يستخدم الرموز كوسيلة لإلستمرار في هذا العالم ، و هي تعد جزء ال ليس عالما وهميا ، بل إن ا

يتجزأ من تعامالته المتبادلة مع بيئته ، ومن تم فإنها ال تكتسب واقعيتها أو معناها إال مـن خـالل هـذه    

  .التعامالت 

لإلتصـال   ةهذا ، و تتميز الرموز و تتميز الرموز بخصائص معينة لها مغزاهـا العميـق بالنسـب        

  : )26(وهي

أن الرموز تنتج بواسطة كائنات بشرية ، إذ ليس تمت دليل مقنع على أن الكائنات غيـر البشـرية    :أوال

  .تنتج الرموز و تستخدمها 

بقدر ما يكون هناك ا تفاق مسبق بين القائمين بعمليـة اإلتصـال و   أنها تتميز بالمغزى االتصالي  :ثانيا 

 .انيها ، لذلك ال تكون للرموز أهمية في اإلتصال بين المتصل بهم ، على مع

و بناء مواقف معينة تتميز أطرافها بأن لها مصـلحة مشـتركة أو أنهـا    أأنها تنتج بقصد تركيب  :ا ثالث

  .تتصور وجود هذه المصلحة

 ولقد أثيرت مسألة الرموز و عدم دقتها ،  ذلك إعتمادا على الحقيقة التي تشـير إلـى أن العمليـات        

اإلدراكية المعرفية التي توجد لدى فردين ، نادرا ما تكون واحدة ، غير أن درجة اإلتفـاق علـى داللـة    

إلـى   –نظريا  –يمتد من حالة اإلتفاق الكاملة " متصل " الرموز يمكن أن نتصورها بإعتبارها تقع على 

لكن مسألة الغموض هذه أو  حالة فقدان اإلتفاق ، و بطبيعة الحال ال يوجد إتصال في الطرف الثاني ، و

إنعدام دقة الرموز ال تمثل خاصية لصيقة بالمادة الرمزية ذاتها ، و إنما نتيجة لدرجة إشتراك مـن ينـتج   

معا في عالم معرفي و إدراكي متماثل ، أو درجـة مشـاركة كـل      االمادة الرمزية و من يقوم بتفسيره

  .)27(منهما لعالم األخر

لفهـم و تفسـير   " جورج هربـرت ميـد   " أهم األسس النظرية التي وضعها  وتعد هذه الفكرة من     

اإلتصال الرمزي ، فاإلتصال عن طريق اللغة أو بواسطة إستخدام الرموز األخرى ذات الداللـة ، يعـد   

  .جزء ال يتجزأ من عملية إجتماعية تتغير باستمرار 

      

ما يقول ، و المقصود بذلك أنه البـد أن يـؤثر   وعند إستخدم أي فرد للرموز يتعين عليه أن يفهم       

الفرد في ذاته كما يؤثر في اآلخرين ، و هذا يتعارض مع الفكرة الشائعة التي تشـير إلـى أنـه يمكـن     

للمعاني أن ترتبط أو ال ترتبط بالرموز تبعا لرغبة الشخص الذي يقوم باستخدامها ، و تختلـف وجهـة   

اختالفا بينيا ، إذ أنه يرى أنه ال يوجد وجود ألي مكان أو أفكـار ال  الشائعة  ةعن تلك الفكر" ميد " نظر 



يشارك فيها اآلخرون ، و هو يقصد بذلك أن اإلشتراك في المعنى هو عملية سلوكية تبدأ عنـدما يـؤدي   

معينة فيقول كلمة مثال ، و في نفس الوقت يتعين فيـه عليـه أن    ةالطرف األول إشارة أو حركة أو إيماء

ها بذات األسلوب الذي يتوقع أن الطرف األخر سوف يستجيب به ، و كل المعـاني تظهـر و   يستجيب ل

  .تنبثق من هذه العملية اإلجتماعية ، و ليس هناك طريق أخر النبثاقها

الدالة بطريقة خاصة أو على نحو شخصي بينه و بين ذاته و ذلـك كمـا    زوقد يستخدم الفرد الرمو     

ن مع نفسه أو يفكر ، لكن داللة الرموز و مغزاها ال تتـأتى إال مـن خـالل    يحدث عندما يتحدث اإلنسا

الرابط اإلجتماعي ، من تم يعتبر كل نشاط إنساني من األنشطة التي تنطوي على الرموز  خاصة التفكير 

و هو في  –و التخيل و اإلقناع ، و إضفاء الطابع األخالقي على السلوك أو ما يسمى بالتأويل األخالقي 

قيقته نوع من المحادثة أو المداولة التي يجريها الناس مع أنفسهم و فيما بينهم أيضا و مـن هنـا تـأتي    ح

 : )28(وظائف الرموز المتعددة و هي

تشير إلى شيء أو شخص أو فعل ، فتحول اإلنتباه إليه ، و بطبيعـة الحـال يمكـن أن تسـتخدم      :أوال 

أنها ال تستخدم فقط للتحدث مع اآلخرين و لكنهـا تسـتخدم   الرموز مستقلة عما تشير إليه ، و معنى ذلك 

  .في الوقت ذاته للحديث عنهم 

تقوم الرموز بعملية تعميم لما تشير إليه ، و ذلك بواسطة وضعه في مقولة من الموضـوعات أو   :ثانيـا  

  .األفعال التي يتخد المرء إتجاها نحوها ، بل يتوقع أن يتبنى طائفة من المواقف اتجاهها 

أنها تشير إلى أشياء أبعد منها و تكون نائبة عنها أو بديلة لها ، و يمكن للرمـز أن يثيـر نفـس     :ثالثا 

  .اإلستجابة التي يثيرها الشيء المشار إليه

أنها تعبر عن إتجاهات ذات واقع وجداني إتجاه المواقف أو األفعال أو األشياء لذلك فإن مسـألة   :رابعا 

  .را للجدل و المناقشة حيادية الرموز تعتبر مثا

أن األساليب الفنية الرمزية تمكن األفراد من المشاركة في التجربة اإلجتماعية ، حيـث يـتمكن    :خامسا 

ـ   نوايـا   مكل منهم من مشاركة اآلخر اتجاهاته و دوافعه ، فضال عن قدراتها في تمكين األفراد مـن تفه

  .لآلخرينبعضهم و مقاصدهم ، و من الدخول في الخبرات السابقة 

       

  

إذن فإن استخدام العمليات الرمزية يمكن اإلنسان من إختيار جوانب معينة من المواقف اإلتصـالية         

و تحديدها و استخدامها و التعبير عن اتجاهاته نحوها ، فضال عن ربطها بمواقف أخرى في الماضي أو 

خرين المتصلة بأفعاله ، و يساعده على أن يثير في المستقبل ، مما يساعده على توجيه أفعاله و أفعال اآل

  .في نفسه كما يثير لدى اآلخرين إتجاهات و ميول متشابهة نحو الفعل 



و هـي  "  SIGNES" كما يجب أن نوضح في األخير أنه تجدر اإلشارة إلى التفرقة بين اإلشـارات       

، فيقـال أن  "  SYMBOLES" في بعض األحيان ، و بين الرمـوز  " "SIGNALSالتي تسمى عالمات 

صوت المطر هو إشارة إلى وجود المطر ، و هو يفسر على أنه مؤشر إلى سقوط المطـر ، و يمكـن   

تفسير تقلص عضالت الوجه عند اإلنسان كمؤشر للغضب ، و في كلتا الحالتين يفسر المنبـه ، صـوت   

مؤشر لحالة أو ظرف معـين   المطر في المثال األول و تقلص عضالت الوجه في المثال الثاني على أنه

  .يوجد وراءه 

ولكن هناك عملية أخرى أكثر تعقيدا من تلك و هي التي تتمثل في الحديث عن المطر ، هنـا تنـتج        

و من هنـا يقـال أن   ) وهي صوت المطر( اإلشارة اللفظية أو الكالمية لتحل محل إشارة أخرى بسيطة 

التـي  " اإلشـارة  " ائية و هي مجرد مؤشر بسيط ، و أمـا  اإلشارة هي التي تظهر بطريقة طبيعية و تلق

  يقوم بدور البديل الذي يحل محل إشارة أخرى " رمزا"أنتجت بطريقة مقصودة ، فهي تعرف بأنها 

يماثلها أو يعتبر مرادفا لها ، و ليست التفرقة بين اإلشارات و الرموز مسألة ممكنة دائما ذلك أن هنـاك  

  .)29(أحد الفئتينحاالت يصعب تصنيفها في 

ولكن يمكن أن نقول بوجه عام أن اإلشارة تحدث بطريقة طبيعية و مثال ذلك أن الشخص التائه في      

إحدى الغابات قد يفسر عمودا للدخان يراه في األفق على أنه مؤشر لوجود النار في مكان بالقرب منه ، 

ا كانت النار قد أشعلت بقصـد أن يتصـاعد   من الواضح هنا أن الدخان يعتبر إشارة وليس رمزا ، أم إذ

  .        منها الدخان كي يشير بإشارة معينة لفرد ما فإن الدخان في هذه الحالة يعتبر رمزا
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ذ إنتاجية ، إستراتيجية أي مؤسسة إساسيا في أهمية كبيرة ،حيث يعتبر عنصرا أالن عيكتسي اإل     

نفتاح على السوق ساليب الترويج للمنتوج ، خصوصا و نحن نعيش اليوم عصر اإلأسلوب من أتتخده ك

ت أدى إلى وجود منافسة قوية بين مختلف المنشأسواق المحلية ، مما األ مختلف جنبيةجات األالمنتوغزو 

فضل المواصفات ، و هذا ما يستلزم أحسن صورة و أظهار منتوجها  في إلى إحيث تسعى كل منها 

عالن عرف اإلعالن فعاال، و قد جعل اإلتحسن الوسائل المناسبة لأختيار اعالنات وسلوب اإلأاللجوء إلى 

حيث سنوات مضت ،التلفزيوني تطورا ملحوظا في الوطن العربي عامة و الجزائر خاصة مقارنة ب

شكال و مضامين بالصوت و أعالنية تقدم بصبحت الرسائل اإلأو  عدادهإحدث التقنيات في أدخلت أ

لذلك رات العصر، لن ، و تماشيا مع تطوالصورة حسب طبيعة السلعة المعلن عنها و وفق ما يطلبه المع

  :جابة على النقاط التالية حاول من خالل هذا الفصل اإلأس

v رئي ؟معالن الا خصائص اإلمعالن وما اإل  

v عالنية ؟قناعي للرسالة اإلعالن و التي تؤدي إلى تحقيق الدور اإلسس السيكلوجية لإلما هي األ  

v عالن ؟ة التي يمكن أن يقوم عليها اإلميسس القيما هي األ  

v  عالن شكال و مضمونا ؟قناعية التي يعتمد عليها اإلساليب اإلاألما هي  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  

  



  

  :مفهوم اإلعالن  3-1

تعددت المحاوالت لحصر مفهوم اإلعالن ضمن حدود معينة ، لكن بالرغم من ذلك ال يزاال يختلط      

 Publicité( ي بمعنى إعالن المفهوم مع الكثير من المفاهيم األخرى ، و إذا ربطنا المفهوم باألصل اللغو

  . )1(فهو يعني كل ما هو مشهور و معروف من طرف عدد كبير من الناس) 

، و ..إعالم ، دعاية ، ترويج : وبهذا المعنى فإن اإلعالن يختلف عن الكثير من األنشطة األخرى      

وجهات العلمية ، يرجع تداخل اإلعالن مع مختلف المفاهيم إلى كونه يقع في ملتقى الكثير من الت

  ...إتصالية، نفسية ، إقتصادية 

عملية إتصال تهدف إلى التأثير :)2(اإلعالن بأنه A.Oxitfeld "" "أوكسيتفلد"عرف الباحث اإلقٌتصادي      

على المشتري من خالل إجراءات و طرق ووسائل غير شخصية يقوم بها البائع ، حيث يفصح المعلن 

  .ن خالل وسائل اإلتصال العامة عن شخصيته ، و يتم اإلتصال م

فن اإلغراء على السلوك بطريقة معينة ، لكن هذا :  )3(اإلعالن بأنهCrowford" " "كروفورد"وعرف      

التعريف ال يميز اإلعالن عن الداعية و اإلعالم ووسائل الترويج األخرى ، رغم انه يعطي فكرة التأثير 

  .على السلوك موقعا مركزيا في التعريف 

و يعتبر اإلعالن بهذا المعنى هو أحد العناصر األساسية للمزيج الترويجي الذي يشمل إلى جانب اإلعالن 

الشخصي و تنشيط المبيعات ، وهو يهدف إلى حث المستهلك النهائي على شراء السلعة أو  عكل من البي

  .الخدمة المعلن عنها 

النشاط الذي يؤدي إلى " يث يقصد بهذه األخير كما أن اإلعالن يختلف في مفهومه عن الدعاية ، ح     

، سواء لجعله يؤمن بها أو عكس ذلك ، و قد ينصب موضوع الداعية على  )4("التأثير في عقيدة الجمهور

تسمى بالدعاية التجارية  ةسلعة أو خدمة أو منشأة قصد تكوين عقيدة تتعلق بواحدة منها ، و في هذه الحال

  . يستخدم أساليب الدعاية لتحقيق أغراضه التي هي في الحقيقة إعالن

التخطيط : ومن ناحية أخرى يعتبر اإلعالن عنصرا من عناصر المزيج التسويقي الذي يضم كال من    

  .السلعي ، التسعير ، منشأة التوزيع ، الترويج 

المطلوب في والمزيج التسويقي يتكون من مجموعة هذه المتغيرات التي تتفاعل معا إلحداث التأثير      

  .السوق ، و التكامل بين هذه المتغيرات هو الذي يحدد نجاح إدارة التسويق في تحقيق أهداف المنشأة 

  

  

 



ويمكن القول أن التعريف األكثر إتفاقا بين المختصين في هذا المجال هو الذي أوردته جمعية      

صية لتقديم األفكار أو السلع أو بكونه وسائل غير شخ: " التسويق األمريكية ، حيث عرفت اإلعالن 

  )4(."جهة معلومة و مقابل أجر مدفوع ةالخدمات بواسط

  :وطبقا لهذا التعرف فإن هذا اإلعالن يتميز عن غيره من أوجه النشاط األخرى بأربع خصائص

إنه جهود غير شخصية ، حيث يتصل المعلن بالجمهور بطريقة غير مباشرة بإستخدام وسائل  .1

فة كالصحف و المجالت و الراديو و التلفزيون ، و بذلك يختلف اإلعالن عن اإلعالن المختل

  . البيع الشخصي الذي يتم بواسطة مندوبي البيع الذين يتصلون شخصيا بالجمهور للبيع

  .إن اإلعالن يدفع عنه أجر محدد ، و هذا يميز اإلعالن عن الدعاية التي قد ال يدفع عنها مقابل  .2

  .على عرض و ترويج السلع فقط، و إنما يشمل كذلك األفكار و الخدمات إن اإلعالن ال يقتصر  .3

إن اإلعالن يفصح فيه عن شخصية المعلن الذي يقوم بدفع ثمن اإلعالن و يعتبر هو مصدره ، و  .4

  .يختلف بذلك عن الدعاية التي ال يحدد فيها مصدر المعلومات في كثير من الحاالت 

ره عملية إتصال يؤكد أن المسألة ال تنتهي عند حد توصيل المعلومة والتركيز على اإلعالن بإعتبا     

من طرف إلى أخر ، بل األهم من ذلك هو إقناع المستقبل بما جاء في الرسالة ، و يعمل طبقا لذلك على 

اإلقناع ، فليس هدف المعلن عن سلعة جديدة  هو مجرد إخبار المستهلك عن ظهورها بل الهدف الثاني 

  .هو اإلقناع 

                             

  
  رجع الصدى

  

  عمليةاإلتصال فى االعالن -أ -شكل

  

   

     

  
   المعلن

 وسائل اإلتصال

  
 المستھلك

 معلومات

مختلفة أو 
 محددة

( معنى محدد 
التأثیر على 

 )السلوك
 اإلقناعاالقناع



إن المطلوب من المعلن أن يطور الوسائل الكفيلة بالتأثير على الزبائن و بالتالي تحقيق الهدف الذي  

الضرورية التي من  لاألدوات و الوسائ وضع من أجله اإلعالن ، كذلك من الضروري أن يمتلك لمعلن

  .خاللها يستطيع معرفة مدى التأثير الحاصل على الزبائن جراء القيام بالحمالت اإلعالنية 

بالتالي نرى ضرورة التأكيد على ديناميكية اإلعالن و شموله ، و أنه علم و فن في ذات الوقت ،      

ية و التسويقية ، و الترويجية و اإلتصالية و النفسية ، و اإلدار تكما انه يمثل مزيجا كامال من العمليا

تتعاون في أدائه عدة أطراف تشمل المعلنين ، وكاالت اإلعالن ، الوسائل اإلعالنية ، و يؤسس على 

معرفة كاملة للجمهور المستهدف و على اإلحتياجات الالزمة إلعداد الرسائل اإلعالنية الفعالة لتحقيق 

  .أهداف محددة 

ومن خالل عرض ما سبق عن اإلعالن ، يمكن أن استخلص تعريف يخدم الموضوع المدروس      

الفنية المستخدمة  لاإلعالن التلفزيوني هو مجموعة من الرسائ: " فإن  يالذي يتمثل في اإلعالن التلفزيون

الشكل و خالل الوقت الباع من قبل التلفزيون إلى الجمهور بقصد تعريفه بسلعة أو خدمة أو فكرة ب

المضمون الذي يؤثر في معلوماته و ميوالته و قيمه و سلوكه اإلستهالكي و أفعاله ووسائل مقوماته 

  .  الثقافية األخرى 

  تطور اإلعالن  2- 3

عالن حديث العهد بل يرجع تاريخ ظهوره إلى العصور القديمة ، و هو في كل مرحلة لم يكن اإل      

عالن قديم التي يحيا فيها بكل ظروفها البيئية و الثقافية و المدنية ، فاإلمن مراحل تطوره يعبر عن الفترة 

، فأولى  )5(سنة عندما كان يعتمد على النداء فقط 3000قبل الميالد بحوالي  جدا يعود إلى عصور ما

ي ضية فرنسان ، فيما يشبه الصياح عن طريق المناداة ، نظرا لغلبة األعالن هي صوت اإلدوات اإلأ

السفن و البضائع أو  لخبار الدولة ، ووصواعالن عن ذلك الوقت ، فكان المنادون يستخدمون لإل

رات و رموز تدل اشإعالن عن سلعهم ، و كانت المحالت التجارية تضع خارجها سواق لإليقصدون األ

ان دليل على س و الثعبأليها ، فكان الكإ هتداء الناسإو الخدمات التي تقدمها لتسهيل أعلى تجارتها 

يمكننا تقسيم  أنه ولقوخالصة ال،  )6(حذيةسكافي و صانع األالصيدلة و كان الحداء الخشبي دليل على اإل

   :عالن في تطوره إلى بها اإل المراحل التي مر

شارات و ستخدام النقوش و المناداة و اإلإحيث كان الجهل سببا في : قبل ظهور الطباعة  مرحلة ما -

  .عالنية يصال الرسائل اإلإل الرموز كوسائل

  ستخدام المطبعة إنتيجة  17ال مند القرن إعالن لم تبدأ نطالق اإلإن حقيقة إ: ور الطباعة همرحلة ظ -

  



نتشار سبل التنقالت في مضاعفة إو  ةت التصوير الفوتوغرافيإختراع آالي و عطور المطبتحيث ساهم ال 

عداد هائلة من أتصال بكبر لإلأمكانيات إو توفرت له  عالندى ذلك إلى تطور اإلأقراء الصحف  حيث 

  .)7(الجمهور تتخطى حدود المنطقة الواحدة

د ايجلى البحث إلإنتاج الكبير و الحاجة وما ترتب عنها من ظاهرة اإل: مرحلة الثورة الصناعية  -

ريرا و تصميما و ت تحناعالمنتوجات ، و من ثم تطور اإللو المستهلك و التعريف با جالصلة بين المنتو

زدياد حدة المنافسة إعالن بفضل عوامل عدة منها تعدد المنتجات و الخدمات ، زدهر اإلإخراجا ، و قد إ

  . )8(قمار الصناعيةرتفاع مستوى الدخل و ظهور الراديو و التلفزيون و األإو 

ساسية ات األمستلزمالحد أقتصادية و عالن بذلك ضرورة من ضروريات الحياة اإلصبح اإلأف      

  عالنات من كل جانب  تتبعه باإل انسان المعاصر محاطصبح اإلأللمنتج و الموزع والمستهلك، و بذلك 

فطاره في جريدة الصباح ، و تنهال إيتناول  هوينما دهب و في كل لحظة ، فهو يجدها وأفي كل خطوة 

ان المباني و العمارات لى حيطع ، عليه عبر الراديو ، و حتى في وسائل النقل العام و الخاص

  .عالنات تهاجم الناس في غرف نومهم و في عقر دارهم صبحت اإلأ...

و : مرحلة التقدم في وسائل االتصال و المواصالت و العلوم و الفنون و ظهور المخترعات الحديثة  -

ما بعدخراجه ، خاصة إساليبه و مستوى تحريره و تصميمه و أعالن ينتشر و يتطور في اإل أمنها بد

عالن نطلق اإلإجتماع و الرياضيات ، و منها تصال بعلم النفس و اإلإلزادت صلته بالعلوم األخرى ، كا

  . )9(خرى ليثبت وجوده كنشاط متميزصول و يتلمس طريقه بين فروع المعرفة األليضع المبادئ و األ

الل محطات التلفزيون في من خ 1941وتعود عالقة اإلعالن بالتلفزيون مواكبة لظهور هذا األخير مند 

الواليات المتحدة األمريكية ، ثم سرعان ما إنتشر ذلك اإلستخدام اإلعالني التلفزيوني في أوروبا خاصة 

  .بعد إنتهاء أحداث الحرب العالمية الثانية 

وإلى جانب إستخدام اإلعالن كوسيط لإلعالن عن الغير ، فقد بدأت أغلب القنوات التلفزيونية في      

  )10(تخدام اإلعالن للتنويه عن برامجها بدال من ظهور المذيعإس

  :و من أهم العوامل التي ساعدت على تطور اإلعالن 

v ظهور الطباعة و الكتابة بشكلهما المتعارف عليه حاليا ، و هذا رافقه تعدد وسائل اإلتصال و  – أ

األطراف المختلفة لعقد  كوسيلة للتعبير عن رغبات نطرقه، األمر الذي تطلب إستخدام الفاعال

  .الصفقات التجارية

v إزدياد معدل التصنيع و إرتفاع حجم الطاقة اإلنتاجية ، األمر الذي يجعل تنشيط في األسواق  – ب 

 

 .ضرورة حتمية للتخلص من فائض اإلنتاج



v من الذي أسهم في زيادة القدرة على إنتاج العديد  ياستمرار تراكم التطور التقني و التكنولوج - ج

المنتجات الجديدة ، هذا ما استدعى رسم خطط تسويقية إعالنية إضافة إلى بدء ظاهرة األسواق 

الكبيرة التي تشمل أعدادا هائلة من المستهلكين وإبالغهم بالمعلومات الالزمة عن منتجات المنظمات، 

 .ويكون ذلك عبر وسائل اإلعالم

v  خل الفردي الذي يجعل ميل األفراد نحو اإلعالن الزيادة المطردة في الدخل القومي و كذلك الد –د

أعلى ، بالتالي زيادة إقبالهم على الشراء ، كما أن تلك الزيادة في الطلب الفعال تخلق لدى البائعين 

رغبة في الحصول على الحصة الكبيرة من هذا الطلب الفعال ، و من هنا يشتد التنافس من خالل 

  .  )11(النشاط اإلعالني لكسب ثقة الجمهور

  عالنية لوجية للصورة اإلوسس السيكاأل 3-3

يقتضي ال شك الحديث عن اآلليات التي تفرض  يكولوجيعالن في بعده السن الحديث عن اإلإ     

، يستوجب أيضا الحديث ) الدوافع و الغرائز (  يإرتباط معين بين التعبير البصري و التعبير السيكولوج

  .اذج علمية تصمم على أساسها الصورة اإلعالنية عما تتطلبه هذه األليات من نم

 الذي يرى أن AIDAوإذا كانت األدبيات العربية تركز في معضمها على نموذج واحد هو نموذج      

  :)12( عتبار المراحل المتعاقبة التاليةخذ في اإلأن يأعالنية يجب تصميم الرسالة اإل

v  جدب االنتباهAttirer L’attention  .  

v مإلهتماإثارة ا     Eveiller L’interet.  

v إحداث الرغبة       Susciter Le Desir.  

v  الشراء ( الدفع إلى التصرف ( Pousser A Laction.  

  )  -Les Initiales-إسم النموذج مستمد من الجمع الترتيبي لبدايات كل فعل تحريضي ( 

وره بقدر ما أصبح كالسيكيا حيث وبقدر ما كان هذا النموذج معتمدا في البدايات األولى لظه     

تعرض لنقد من  قبل الباحثين في هذا المجال من جانب أن هذا النمودج قد أغفل  مرحلة  مهمة  من  

مراحل اإلتصال البصري و هي اإلدراك و ما يقابلها من مستوى معرفي ، وأن اإلهتمام و الرغبة و كذا 

 .لقابليته العقليةالتصرف ما هي إال نتاج لشعور متأخر للمستهلك و

التي يقوم عليها تأثير اإلعالن  ةوقد ظهرت عدة إسهامات للباحثين في تفسير األسس السيكولوجي     

  :  )13(سنتعرض لثالث منها من خالل  ما يلي

  

  

  



  

  لإلعالن ةسس السيكولوجينماذج تفسير األ) : 1(جدول 
  

              
  النمودج               

  
  المستويات

  )أ(ج نموذ
   هرم المؤثرات 

Lavidge et steiner  

  )ب(نموذج 
  تبني الجديد
M . rogers  

  )ج(نموذج 
  اإلعالن أهداف وقياس معرفة

Dagmar  

  مستوى المعرفة

  اإلدراك

  المعرفة

إدراك و معرفة   اإلدراك

  مضمون اإلعالن

  مستوى التأثير

  اإلعجاب

  التفضيل

  اإلهتمام

  التقييم

  قياس أهداف اإلعالن

  مستوى التصرف

  اإلقتناع

  الشراء

  التجربة

  التبني

  الرفض

  قياس نتائج اإلعالن

  )الشراء ( التصرف 

  
  

  . ةماذج التي استقرت عليها الدراسات السيكولوجينحدث الأ  DAGMARويعتبر نموذج

  :بالتالي فإن عملية التأثير على المستهلك المرتقب من طرف اإلعالن تمر بثالث مستويات 

v تصاغ فيه كل المعلومات الضرورية عند وجود ماركة معينة لمنتوج واحد أو : المعرفة  مستوى

  .خدمة معينة في السوق 

v تحدد فيه األهداف من الترويج: مستوى التأثير .  

v  هذه المرحلة تتأتى بالتعبير عن أهم نتائج اإلعالن وبها يحال المستهلك الى : مستوى التصرف

  .مرحلة الشراء

لإلعالن و خاصة المقدمة عبر شاشة التلفزيون خطوة رئيسية في  ةحديد األسس السيكولوجييمثل ت     

تخطيط برامج االتصال اإلقناعي الفعال ، كما يؤدي تحديدها بدقة إلى إمكانية قياس أثرها وتقويم 

  .)14(فعاليتها

  



، و على فنان كما أن هناك فرق بين رؤية اإلعالن و سماعه و بين الشعور به و إحساسه      

اإلعالنات أن يعمل على إثارة اإلنتباه نحو اإلعالن و أن يعزز ذلك بما يثير إهتمام القارئ أو المشاهد 

  .أو المستمع ويمسك به حتى يقرأ الرسالة اإلعالنية أو يشاهدها

تصميم  ومهما اختلفت وسائل اإلعالن فالرسالة اإلعالنية يجب أن تستوفي طبقا للقواعد العامة في     

  :اإلعالن القواعد التالية 

  .خطة تستهدف تشويق المتلقي و جذب انتباهه إلى السلعة المعلن عنها  :أوال

خطة تهدف إلى مخاطبة وجدان المتلقي ليشعر بالحاجة الماسة للحصول على هذا المنتج المعلن  :ثانيا

  .عنه

هود حتى ينجح في لفت نظر و سمع خطة تهدف إلى حسن العرض و فيها يبذل المعلن أقصى الج :ثالثا

  .المتلقي

 %خطة تهدف إلى حسن تحرير الرسالة اإلعالنية أو العناية بالعبارة التي تستخدم في تحريره أي : رابعا

  .)15(للتحرير %10،  لطريقة العرض %15،  لمخاطبة الوجدان،  %25لخطة التشويق ،  50

  : جذب اإلنتباه و إثارة اإلهتمام -1

هو أولى مهام اإلعالن ، فإن لم يظل اإلنتباه برهنة كافية إلثارة اإلهتمام بالسلعة ذب اإلنتباه إن ج     

فإن اإلعالن يصبح عديم القيمة ، و كي يصبح اإلعالن فعاال بجب أن يثير اإلهتمام الشخصي ال 

ق اإلعالن الغرض ، و بهذا يحق )16(الموضوعي أي أنه يجب أن يثير اإلهتمام بالسلعة ذاتها ال باإلعالن

األول منه ، أال و هو جذب اإلنتباه و يكون هذا التحقيق باالستعانة بأساليب متعلقة بشكل اإلعالن من 

  .جهة و مضمونه من جهة أخرى كما سنتعرض له الحقا

  :عخلق الرغبة و اإلقنا -2

ن يتجه الفرد إلقتناء إن الكائن البشري هو مخزن للرغبات تتطلب إشباعها لتستمر الحياة ، و قبل أ    

السلعة البد أن يقتنع بها أوال وبأنها سوف تحقق له حاجة أو رغبة ، و على هذا األساس إستثمرت 

، فالرغبة في األكل و الشرب تقابلها )17(رغبات األفراد في اإلعالنات و عمل المعلنين في إثارة الرغبات

  الخ....بلها إعالنات عن شركات التأمين إعالنات في األكل و الشرب ، و الرغبة في األمان تقا

إن العديد من الرغبات كامنة في اإلنسان يستطيع المعلن استخدامها ليصل إلى عقول الناس و يحرك      

فيهم الرغبة في الشراء سواء عن وعي و إدراك أو عن إندفاع و تسرع ، و هنا تظهر أهمية اإلقناع في 

لفرد بالرسالة اإلعالنية تماما كان من السهل التوجه إلى السلعة تحريك رغبات الناس ، فإذا إقتنع ا

  لشرائها مستقبال ، و من الصعب أن يغير الفرد عاداته في الشراء إال إذا وجدت أساليب قوية 

  



  .مقنعة تدفعه إلى هذا التغيير

  :الحث على الشراء  -3

 المغريات مثل إستخدام جمل تحفيز إن اإلعالن يدفع المستهلك إلى تجربة السلعة مستخدما شتى     

المستهلك على الشراء و إن لم يشتري ضاعت الفرصة منه ، كذلك إستخدام كلمات معبرة ومغرية ، و 

لإلنسان و كيفية مخاطبتها ، إذا يجب على اإلعالن أن  ةكل ذلك يدخل في إطار الدوافع السيكولوجي

  ستجيب إلـيه على الفور ، و من الكلمات التـييحتوي على معنى يجعل قارئه أو سامعه أو مشاهده ي

، و ".... أطلبوها اآلن " ، " اليوم " ، " حاال " ، " اآلن : " تدفع المستهلك لتحقيق الطلب الفعال كلمة 

على المعلن إستثمار رسالته اإلعالنية حيث يكون الفرد في وضعية الشراء ، يجب تقريب وقت اإلعالن 

  .إلخ ...من لحظة الشراء 

وبهذا فإن الرسالة اإلعالنية بكل ما تحمله من المغريات البيعية توجد عند المشاهد رغبته في      

  .)18(عنهااإلستفادة والشراء و تجعله يسعى إلى طلب السلعة المعلن 

  :األسس القيمية لإلعالن  3-4

  :  )19(محدداتدة تعمل على تأكيد إنسانية اإلنسان و السمو بها و هنالك من يرى أن لها ع     

المحددات البيئية و اإلجتماعية حيث يمكن تفسير أوجه التشابه و اإلختالف بين األفراد في  :الفئة األولى 

  .ضوء إختالفات المؤثرات البيئية و اإلجتماعية

المحددات السيكلوجية و تتضمن العديد من الجوانب كسمات الشخصية و دورها في تحديد  :الفئة الثانية 

  .وجهات القيمية لألفراد الت

، و ) الوزن و الطول ( المحددات البيولوجية و تشتمل على المالمح أو الصفات الجسمية  :الفئة الثالثة 

  .التغيرات في هذه المالمح و ما يصاحبها من تغيرات في القيم

  : )20(القيمفهناك عدة إعتبارات لتقسيم  نواع القيمألأما بالنسبة 

  : القيم النظرية - أ

يتخذ الهدف إتجاها معرفيا و يقصد بها إهتمام الفرد و ميله إلى إكتشاف الحقيقة و هو في سبيل ذلك      

من العالم المحيط به ، فهو يوازى بين األشياء على أساس ماهيتها لذلك نجد األشخاص الذين يضعون 

  .هذه القيم في مستوى أعلى من مستوى غيرها من القيم 

 : دية القيم اإلقتصا -ب

  .ميله إلى ما هو نافع في حياته المادية باالستعمال المعتدل و إشباع حاجاتنا الفطرية ويقصد بها إهتمام

  

  



 :  جتماعيةالقيم اإل - ج

إلى غيره من الناس فهو يحبهم و يميل إلى مساعدتهم و يجد في  الفرد و ميله ويقصد بها إهتمام     

لى أنهم غايات و ليسوا وسائل لغايات أخرى و لذلك كان هؤالء ذلك إشباعا له و هو ينظر إلى غيره ع

  .أيضا بالعطف و خدمة الغير نالذين يمتازون بالقيم اإلجتماعية يمتازو

  :القيم السياسية  -د

 و األشخاص و ال يعني هذا أن الذي يمتازللحصول على القوة و التحكم في األشياء  إهتمام الفرد     

  .من رجال الحرب و السياسة يكون السياسية بالقيم

 :القيم الروحية  -ه

 ثاريإجتماعية مثل التعاون و الوطنية و إ توهي القيم التي تتصل بأشياء غير مادية أو بموضوعا     

ضبط النفس و السمو عليها و التضحية بها في سبيل المجتمع ، وبناءا على هذا  الغير على النفس و نحو

  . ميزة للقيم الروحية هي إتجاهها نحو مصلحة الجماعة ورفاهتهانستطيع القول أن السمة الم

 :القيم الجمالية  -و

و األفعال كتقديم الهدايا أو المساعدات  كالمتضمنة الجمال الشكلي ، الظاهر و المحسوس في السلو     

عواطف من نقود وزهور أو حلي أو غير ذلك كما يتضمن كذلك الجمال المعنوي أو الروحي أي جمال ال

. و الشعور الذي يتضح في التعاطف و المشاركة الوجدانية بين الناس في ترشيد الفرد إلى فن الحياة

فآداب اللياقة هي مجموعة الممارسات التي تحدد تحديدا دقيقا و تفصل تفصيال وافيا لمعايير السلوك و 

  . هم في مناسبات معينةطرق التصرف الالئقة أو الواجبة اإلتباع إزاء األفراد عند تعاملنا مع

 : الملزمة أو اآلمرة الناهيةالقيم  - ي

هي القيم التي تمس كيان المصلحة العامة و التي تتصل إتصاال وثيقا بالمبادئ التي تساعد على      

تحقيق األنماط المرغوب فيها التـي تصطلح عليها الجماعة في تنظيم سلوك أفرادها من الناحيـة 

  . ية و هي تعد وسيلة فعالة للعملاإلجتماعية و الخلق

 : مبادئ كتابة اإلعالن الجيد 3-5

  : )21(عدةلكتابة اإلعالن التلفزيوني أو اإلذاعي البد من مراعاة  مبادئ      

  .أن يحاول المحرر جمع الحقائق عن السلعة أو الخدمة و عن السوق و المستهلك :  أولها

  :و هناك في الحقيقة نوعان من الحقائق 

  الحقائق المطلقة ، و نعني بها األحداث الفعلية مثل السعر أو المواد األولية التي تم :لنوع األول ا

  

  .تصنيع المنتج منها أو خصائص المنتج الفعلية



هي تلك الحقائق التي ال تخضع للمالحظة المباشرة أو االختبار ، و إنما هي الحقائق التي  :النوع الثاني 

دور الزوجة في : رجة عالية من الدقة مثل النوع األول ، و من أمثلة النوع الثاني ال يمكن إثباتها مع د

  .)22(الخ.......قرار شراء المالبس و دور الزوج في قرار شراء سيارة 

أن يتبع الكاتب المعلومات التي يقدمها المنتج عن السلعة، و إذا لم تتوفر فعليه أن يحاول جمعها  :الثاني 

  . بمعرفته 

أو المشاهد و يختار  عأن يحدد الكاتب عدد األفكار بقدر المستطاع حتى ال يتشتت انتباه المستم :الث الث

  .  بينها ، يبدل جهده في جعل المشاهد ال ينسى أهم الخصائص و المميزات التي تميز السلعة أو الخدمة 

حث المستمع أو المشاهد على أن يدعم الكاتب النقطة أو الفكرة الرئيسية بنقطة أو نقطتين ت :الرابع 

  .الشراء

أن يبادر الكاتب بوضع اسم السلعة أو عالمتها التجارية في البداية ما أمكنو كذا الخدمة فقد  :الخامس 

  لوحظ عددا كبيرا من المشاهدين يصغون فقط إلى الجزء األول من الرسالة اإلعالنية ثم يتحولون 

م في أول الرسالة أو في نهايتها ، يجد المشاهد أو المستمع بعدها إلى انصاف مشاهدين ، أما ذكر االس

  .أكثر استعدادا لالستماع إلى باقي الرسالة 

أن ينتقي الكاتب الكلمات و الجمل حسب قيمتها الصوتية ، ألنه يكتب لألذن ال للعين، أما إذا  :السادس 

  .إستطاع أن يكتب لألذن و للعين في وقت معا يكون أفضل 

ن يقرأ النص بصوت مرتفع واضعا نفسه مكان المذيع فالقراءة العالية تساعد على إختيار أ :السابع 

الكلمات و العمل حسب قيمتها الصوتية ، كما تساعد على معرفة الوقت الذي يستغرقه بث رسالته 

  .اإلعالنية، و هو أمر على جانب كبير مناا ألهمية

 ند فعلى الرغم من وجود أالف المشاهدين أو المستمعيأن يكتب الكاتب لمستمع أو مشاهد واح:  الثامن

الذين يشاهدون اإلعالن أو يصغون إليه فإن كل إعالن يجب أن يكتب ليبيع لفرد واحد و يجب على 

الكاتب أن يتخيل أمامه مستمعا أو مشاهدا واحد و أن يكتب له ، كما يجب أن يعرف ما يستطيع أن 

  .عة المعلن عنهايعرفه عن األفراد المستهلكين للسل

  .أن يبحث عن اإليقاع في النص اإلعالني دون مغاالة فيه :التاسع 

  .أن يجعل النص أو البيان اإلعالني واضحا بإستخدام جمل موضحة بدال من تكرار الفكرة  :العاشر 

ب مثال أن ال ينبه الكاتب إلى أن هناك إعالنا سيقدم إلى المستمعين أو المشاهدين ،كأن يكت :الحادي عشر

  .اآلن كلمة من مقدم هذا البرنامج: هذه الجملة لتداع أثناء البرنامج التجاري

  



أن يستخدم الكاتب التكرار ، فتكرار الجمل يستطيع تدريجيا أن يغرس إسم السلعة في  :الثاني عشر

فر أذهان المستمعين بيد أن هذا التكرار يجب أن ال يصل إلى حد ازعاج الجمهور المستهدف بحيث ين

  .  من اإلعالن 

  المخاطب و أن يستخدم األسلوب الذي يثير اهتمام المستمع أو  ةأن يستخدم الكاتب صبغ :الثالث عشر 

  .المشاهد بحيث يشعر انه هو المقصود بهذا اإلعالن و أن المعلن ال يرد إال مصلحته 

إلى الفكرة الكاملة فالناس أن يستخدم الكاتب الجمل المجزأة أو المقطعة إن كانت تؤدي  :الرابع عشر 

في األحاديث اليومية ال يستخدمون دائما الجمل الكاملة ، و ليس من الضروري أن يستخدمها كاتب 

  . الرسالة اإلعالنية و اإلذاعية و التلفزيونية في كل األحوال

  .شود أن يتجنب الكاتب األساليب الجامدة ، ألنها تفتقر إلى األسلوب البيعي المن :الخامس عشر 

و المشاهدين يزداد اهتمامهم  نأن يكون أسلوب الكاتب محددا ، ذلك أن المستمعي :السادس عشر 

  .باألفكار المحدودة التي تشرح مزايا السلعة 

أن يحترم شعور المستمع أو المشاهد أن يلجأ إلى اللياقة و الذوق في عرض األفكار  :السابع عشر 

  .اإلشهارية 

 شى اإلعالن مع البرنامج المصاحب له من حيث الطابع و الطريقة واإليقاع أن يتما :الثامن عشر 

أن يضفي الصفة الواقعية ، فاإلعالنات الحوارية مثال يجب أن يتم كتابتها كما لو كانت  :التاسع عشر 

 .مناقشة حقيقية ، ذلك أن الحوار الذي يبدو فيه التكلف أو التصنع ال يجوز على ثقة المشاهد 

أن تراعى أيضا الطريقة التي يلقي بها المذيع اإلعالن فلكل مذيع أو مقدم طريقة مختلفة في  : العشرين

اإللقاء ، و في بعض البرامج يتم إختيار المذيعين على أساس مدى مالءمة طريقتهم اإللقائية لنوع 

  .البرنامج أو السلعة المعلن عنها 

ان أن يضمن نصه طرقا و أفكار جديدة مبتكرة ، أن يحاول الكاتب بقدر اإلمك :الواحد و العشرين 

فهناك مداخل متعددة للحديث عن السلعة المراد االعالن عنها ، و لكن أن يتجنب دائما الخروج عن 

  .    المألوف في كل هذه المحاوالت 

  أن يعيد الكاتب النظر فيما كتبه أول مرة و أن يعيد صياغته من جديد ، فإنه  :الثاني و العشرين 

  يكتشف في أغلب األحوال أن بعض ما كتبه في المرة األولى ليس له الواقـع المناسب و أن عليـه أن

  .يراجع ما كتبه حتى يتأكد من أنه كتب األفكار التي يريد أن يقولها  

  :  اإلعالن في الوسائل السمعية البصرية 3-6

  رسالة اإلعالنية من مرسلها وهو المعلن الوسائل اإلعالنية هي القنوات التي تنتقل من خاللها ال     

  



  إلى مستقبلها وهو المستهلك و تعتبر طرفا مهما في العملية اإلعالنية حيث أنها البديل الوحيد لإلتصال 

  .الشخصي المباشر وجها لوجه 

ي و نظرا ألن معظم الوسائل اإلعالنية في وطننا العربي بالذات لم تنشأ أصال ألغراض اإلستخدام ف     

اإلعالن ، و إنما يعتبر اإلعالن بالنسبة لها وظيفة إضافية ذات مورد ، لذلك هناك عامالن يؤثران في 

مقدار إعتماد تلك الوسيلة على اإلعالن كأحد مواردها المالية و ثانيهما قيامها ببيع : هذا الجانب و هما 

   . )23(اإلعالنركات الحيز اإلعالني لديها باإلعتماد على نفسها أو تخويل ذلك إلحدى ش

إن عملية إختيار الوسيلة اإلعالنية المناسبة و التي بواسطتها سيتم نقل الرسالة اإلعالنية إلى      

الجمهور المعني يتطلب شراء األوقات أو المساحات لنقل تلك الرسالة ، و هناك عدة عوامل البد من 

، درجة اإلنتشار المرغوب فيها ،  ندف اإلعاله: دراستها عند إتخاد قرار إختيار الوسيلة نذكر منها 

  .الخ..الكلفة 

  : و بصفة عامة يمكن تقسيم الوسائل اإلعالنية إلى مجموعتين رئيسيتين هما      

  . الوسائل المقروءة و المطبوعة -1

  .الوسائل المسموعة و المرئية -2

ن الذي سنتناوله بالدراسة هو اإلعالن وسوف نتناول الوسائل المسموعة و المرئية بإعتبار أن اإلعال     

  .التلفزيوني

  :كوسيلة إعالنية  نخصائص التلفزيو 3-6-1

هو أحد أكبر الوسائل إقباال من الجماهير على إختالف خصائصهم ، مما يجعل المواد المعروضة من  -

  .خالله أكثر عرضه للمشاهدة

ها و أشكالها و عنصر الصوت بكل قيام التلفزيون على المزج بين عنصري الصورة بكل أنواع -

مكوناته مما يجعله وسيلة مقنعة ، مؤثرة، الفتة للنظر و السمع و اإلنتباه أكثر من غيرها من الوسائل 

  . )24(التي تتعامل مع حاسة واحدة

إمكانية إختالف أحجام و أنواع اللقطات و أسلوب المونتاج و حركة الكاميرا في اإلعالن التلفزيوني  -

 لمستخدميه فرصة التوضيح و المبالغة و التحكم في أحجام الصورة المقدمة مما يجعلها تماثل الواقعتوفر 

)25(  

يوفر فن التحريك في الصورة التلفزيونية تقديم المنتج المعلن عنه أثناء التشغيل و شرح أسلوب  -

يجابية المترتبة عنه ، و كل اإلستخدام األمثل خاصة للسلع الجديدة بالنسبة للجمهور و توضيح اآلثار اإل

   .)26(اإلعالنذلك يمثل نقاط قوة تساعد في تحقيق أهداف 

  



  

  : العالقة بن النص و الصورة في التلفزيون  3-6-2

  .أن نضيف مصطلح سياق العرض على ضوء العالقة بين الصورة و النص يصبح من الضروري    

لكالم أو الحديث، إن الكلمات و المفاهيم تعمم و الحقيقة أن التناقض هي مسالة فطرية و مالزمة ل   

في ذات الوقت ، فكلمة شجرة يمكن أن تعني أشجار ) متفردة ( تخصص دائما ، فهي جماعية و مميزة 

بشكل عام و شجرة صنوبر بشكل خاص ، كلمة إنسان تعني الناس عامة كما يمكن أن تعني شخصا 

  .معينا إسمه فالن 

هذه : شاشة فهي على العكس من ذلك ، دائما متفردة ، و محددة و خاصة أما الصورة على ال     

  .شجرة صنوبر و ليست شيأ أخر ، و ذلك هو فالن و ليس شخصا أخر

قد يبدو أنه من خالل تقديم الصورة جاهزة و كاملة و مرئية بأدق تفاصيلها إلى المتفرج  أن       

ن من خالل مخاطبتها و بشكل مباشر عواطف وأحاسيس الشاشة تحدد بدقة المدى الفعلي إلدراك اإلنسا

هذا اإلنسان، و لكن لو كان األمر كذلك فإن الشاشة ستكون وثائقية و إعالمية بالغة الواقعية في أصالتها 

 QUALITé( و بالتالي ليس لها القدرة على التعميم و ال تتمتع بخاصية اإلعالنو مصداقيتها ، 

PUBLICITAIRE.(  

 امائية في السينمنمؤسس المدرسة السي" D. FERTOV فيرتوف. د " أدرك ةام األفالم الصامتمند أي     

  .فقط ، كما إكتشف القوة التعبيرية الهائلة للشاشةشاشة هي مسألة ظاهرية لالوثائقية أن حدود ا

ع األخرى ، أي م دطبعا كل مشهد خاص هو محدد و متميز ، لكن حين تجري مواجهته مع المشاه     

السياق قد يتخذ طابع الرمز الحي و المؤثر أكثر من ذلك يمكن تحقيق رمزية متميزة و مفهومة من قبل 

  .المشاهد ، أي تحقيق تعميم داخل مشهد واحد 

إن مجموعة من األشياء و الحركة الداخلية للمشهد تقودان المشاهد إلى التعميم و الوصول إلى      

  .)27(المشاهد بنفسهو الوحيد ، و الذي يتوصل إليه  إستنتاج و هو اإلستنتاج الصحيح

  .إذن البث التلفزيوني عبارة عن سيل من الصور المرتبطة و المندمجة بالصوت و المتحدة به      

  :خصائص اإلعالن التلفزيوني  -3-6-3

      اإلعالنية  يعتبر التلفزيون من أنجح الوسائل اإلعالنية رغم حداثة عهده فيما إذا قورن بالوسائل     

في جميع أنحاء العالم ، فالتلفزيون كوسيلة له كافة مميزات الوسائل اإلعالنية مجتمعة بطريقة األخرى 

الصوت و : يسمح للمعلن بإستخدام كافة المؤثرات البيعية حيث تتوفر اإلمكانيات الفنية الكبيرة مثل 

  مل جميعا للتأثير على المستهلكين لتبني الصورة و الحركة و األلوان و الموسيقى و غيرها حيث تع

  



أداة أساسية للتسلية  نأفكار المعلنين عن السلع و الخدمات التي يعلنون عنها ، و كذلك يعتبر التلفزيو

  لكافة األعمار و يعرض تشكيلة كبيرة من البرامج و المواضيع التي تهم عموم المجتمع ، و سنتعرض 

  :اإلعالن الذي يستخدم التلفزيون وسيطا بإختصار ألهم الخصائص التي تمز 

إمكانية اإلختيار بين العديد من البرامج التلفزيونية لوضع الرسالة اإلعالنية خاللها ، فيمكن للمعلن  -

إختيار الوقت المناسب و القناة المناسبة للوصول إلى المشاهد المطلوب و التأثير عليه بشكل إيجابي كي 

  .  )28(الوسيلةا المعلن عبر هذه يقتنع بالفكرة التي يعرضه

لكون التلفزيون يتميز بالتغطية الكبيرة من حيث عدد الجمهور الذي يشاهده ، فإن تكلفة اإلعالن للفرد  -

الواحد ستكون منخفضة نسبيا بالرغم من إرتفاع المبلغ اإلجمالي المطلوب لإلعالن التلفزيوني من حيث 

  .)29(اإلعالنج الزمن الذي يتم شراءه و تكاليف إخرا

عند عرض اإلعالن عن طريق التلفزيون فإن السلعة أو الخدمة موضوع اإلعالن سوف تظهر بشكل  -  

  .)30(المجالتمنفرد على المشاهدين بخالف المنافسة اإلعالنية في حالة اإلعالنات في الصحف أو 

كل مجتمع و هذا ما ال يمكن يستطيع التلفزيون أن ينقل الرسالة اإلعالنية إلى العائلة الواحدة بش -

الوصول له في حالة الصحف أو المجالت ، حيث يتيح فرصة التأثير من خالل الكلمة ألحد األفراد على 

  .)31(ككلاألسرة 

يمكن للتلفزيون كوسيلة إعالنية المعلن من إنتقاء المشاهدين من خالل عدة طرق منها يوم عرض  -  

لفزيوني المعروض ، حيث يتمكن المعلن من الوصول إلى الفئة من اإلعالن ووقته ، نوعية البرنامج الت

   .)32(المشاهدين الذين يمثلون بالنسبة له القطاع السوقي المستهدف

  : عالن التلفزيوني أنواع اإل -3-6-4

  : )33(يمكن تقسيم اإلعالن التلفزيوني على النحو التالي     

  .من حيث طريقة عرض اإلعالن -1

   .)34(اإلعالنيقة شراء الوقت من حيث طري -2

  .من حيث النطاق الجغرافي  -3

  :  عالنمن حيث طريقة عرض اإل -1

و يكون على شكل توجيه رسالة مباشرة من أحد األشخاص إلى المشاهدين  :اإلعالن المباشر - أ

دمة و عادة ينصحهم باستخدام السلعة أو الخدمة و المنافع التي سيجنوها من وراء استخدام السلعة أو الخ

  ما يعمد المعلن على تكليف شخصية معروفة للقيام بهذا الدور و تظهر و هي تستخدم السلعة أو

  

  .تدعوا إلى إستخدامها  



و يعتمد المعلن في هذه الحالة على عرض الفكرة اإلعالنية من خالل عرض  :عالنات الدرامية اإل -ب

السلعة عن طريق تبيان الحالة قبل اإلستخدام و  موضوع أو قصة درامية توضح مزايا و فوائد إستخدام

الحالة بعد اإلستخدام و قد يعتمد المعلن على مؤثرات الخوف في توضيح المخاطر المترتبة على عدم 

معجون األسنان و مشكلة التسوس ،مسحوق الغسيل و مشكلة إزالة البقع : مثال ذلك .إستخدام السلعة 

  ...  .الصلبة 

و يعتمد هذه النوع من اإلعالن التلفزيوني على العرض المادي  :عرض السلعة  اإلعالن عن طريق- ج

للسلعة عن طريق إبراز مظاهرها من حيث الحجم و الغالف و كيفية إستخدامها و اآلثار السلبية الناجمة 

  .عن عدم إستخدام السلعة 

بوجود السلعة عن طريق  و يهدف هذا النوع من اإلعالن إلى تذكير المشاهد :اإلعالن التذكيري  -د

  . عرض سريع إلسم السلعة فقط مع مرافقة ذلك ببعض الموسيقى الخفيفة 

ويعتمد على إجراء محادثة بين شخص أو أكثر بخصوص السلعة المعلن عنها و  :عالن الحواري اإل -ه

قتراح عليه يتم تبادل األراء بحيث يطرح أحد األشخاص مشكلة و يسأل عن كيفية حلها و يقوم األخر باإل

  .بأن إستخدام السلعة هو الذي سوف يحل المشكلة 

و يتم في هذا النوع من اإلعالن إستخدام األشخاص أو الحيوانات  :إعالنات الرسوم المتحركة  -و

األليفة و يعتمد كأسلوب من أساليب التعبير عن األفكار اإلعالنية المتباينة و يمكن إستخدام اإلعالن 

  .ذه األفكار الحواري في عرض ه

  :  يعالنمن حيث طريقة شراء الوقت اإل-2

  و فيها يقوم المعلن باإلعالن عن سلعة خالل فترة عرض  :إعالنات تمويل برامج تلفزيونية كاملة - أ

  .البرنامج أو حتى قبل و بعد عرضه 

عالن في هذه الحالة يشترك أكثر من معلن في عملية شراء وقت اإل :عالنات تشترك في الوقت إ -ب

عن منتجاتهم مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف بينهم عن طريق قسمة الوقت المشتري على عدد المعلنين 

.  

حيث يتم توزيع ذلك الوقت على عدد من اإلعالنات لنفس السلعة على مدار فترة  : يعالن الفرداإل - ج

  .اإلرسال 

    )35(:الجغرافيمن حيث النطاق  -3

  .المدينة أو المحافظة :ذي يكون نطاقه ضمن منطقة محصورة مثل و ال :عالن المحلي اإل - أ

  



و يكون نطاق هذا النوع من اإلعالن على مساحة جغرافية تغطي قطرا من  :عالن الوطني اإل -ب

  .األقطار 

  .و يعالج هذا النوع من اإلعالن السلع التي يتم توزيعها على نطاق دولي  :عالن الدولي اإل- ج

  : ةقناعية في الرسالة اإلعالنية و التلفزيونياألساليب اإل 3-7

  :األساليب اإلقناعية المرتبطة بالشكل  3-7-1

مهما كانت طبيعة الوسيلة اإلعالنية المستعملة في اإلعالنات فهناك عوامل شكلية تجعل الرسالة      

  :أكثر إقناعا من األخرى أهمها

  اإلعالن كبيرا كلـما زادت قيمـته و الحـيزأثبتت التجارب أنه كلما كان حيز : حيز اإلعالن - أ

  .و لهذا يجب أن نلفت النظر إلى عناصر أخرى لها عالقة بالحيز . الذي نقصده هو الزماني 

يتم التعبير عن األفكار اإلعالنية للمستهلك  : يإستخدام الصور و الرسوم في اإلعالن التلفزيون -1

ن خالل التعبير بالصور و الرسوم و بالرغم من أهمية المرتقب إما عن طريق إستخدام الكلمات أو م

  الوسيلتين في نقل األفكار اإلعالنية إال أن الخبراء في مجال اإلعالن يعتبرون أن إستخدام الصور و 

الرسوم في اإلعالن تعتبر عنصرا أساسيا في جذب اإلنتباه و إثارة اإلهتمام بموضوع اإلعالن،حيث   

 )36(الكلماتلمعاني بإستخدام الرسوم والصور دون الحاجة إلسخدام العديد من يمكن توصيل العديد من ا

و يفيد إستخدام الصور و الرسوم المتحركة في اإلعالنات التلفزيونية في تحقيق الكثير من األهداف 

ا اإلعالنية من خالل التعبير عن األفكار اإلعالنية بسرعة و كفاءة ، حيث يتم تصوير السلعة المعلن عنه

و هي في العديد من الحاالت مما يتيح للفرد المشاهد أن يتبين مدى الفائدة التي يمكن أن تعود عليه من 

  . إستهالك هذه السلعة

تعتبر اإلضاءة عنصرا بنائيا لتعبير اإلعالن ، و دورها في الحقيقة ال يدرك مباشرة من  :اإلضاءة  -2

الذي يعطي لكل بعد من أبعاد العرض اإلعالني  كلمشارطرف المشاهد البسيط فالذي تعنيه هو المشاهد ا

نصيبه من األهمية ، و من هذا المنطلق تعتبر اإلضاءة بمثابة عنصر فاعل في البناء الشكلي، و لها دور 

مهم في تبليغ الرسالة اإلعالنية للجمهور المستهلك ، فهي ليست مجرد وسيلة فنية بسيطة و إنما لها 

ي مقام العرض ،مما يجعلنا نستنتج أن اإلضاءة لها أهمية كبرى في التعبير عن مكانتها بحسب ما يقتض

الرسالة اإلعالنية و التعبير عن داللة معينة تؤثر في الجمهور المستهلك تأثيرا سيكولوجيا يساعد على 

  .)37(ملية اإلعالنية عمن الالوصول إلى الهدف 

  :احل التالية و تتضمن المر   :إخراج الومضة التليفزيونية  -3

  و تتضمن عملية الكتابة للكاميرا بحيث تحول المناظر إلى نص يحمل كل  :المرحلة التحضيرية  -

  



مع العلم أن كل عنصر يتم إنتقاء ....)ديكور، إضاءة، زوايا تصوير،حركات الكاميرا(جزئيات المشاهد 

  .حركاته الداللية

حركة (ير العمل الطبيعي بموقع التصوير تتضمن حركة عناصر المشهد و س :عملية التصوير  -

  ).كاميرا، ممثلين

و هي آخر مرحلة يقع فيها إنتقاء المشاهد و اللقطات و إدخال المؤثرات و فيها  :عملية التركيب  -

  .)38(تجسد الومضة بشكل نهائي

  :إستخدام األلوان في اإلعالن  -4

تنا ألشعة الضوء المنعكسة و هو يختلف بإختالف إن اللون هو الترجمة التي تقوم بها عيوننا و أدمغ    

  .طول الشعاع الذي يعبر العين

  واللون هو ذلك التأثير الفيزيولوجي ، أي الخاص بوظائف أعضاء الجسم الناتج عن شبكة العين      

 سواء كان ناتجا عن المادة الملونة أو الضوء الملون ، فاللون إذا إحساس و ليس له وجود خارج الجهاز

العصبي للكائنات الحية إلى جانب أن اللون ليس له أي حقيقة إال بإرتباطه بالعين التي تسمح بإدراكه 

  .)39(شرط وجود الضوء

إلخ ، و التي تعمل ...كما أن الرسالة اإلعالنية تتكون من العناصر المرئية للشخصيات، و األلوان       

ألبحاث المقدمة في هذا المجال أثبتت أن األلوان تجذب على جدب اإلنتباه و إثارة اإلهتمام ، حيث أن ا

اإلنتباه أكثر من إستخدام األسود و األبيض ، كما تساعد األلوان على تكوين صورة ذهنية صحيحة 

لسلعة كما و أن المشاهد يمكن أن يتحصل على فكرة دقيقة على الشكل الذي تكون عليه السلعة في الواقع 

  .)40(اإلعالنإذا ما عرضت األلوان في 

كما أجريت دراسة لبحث العالقة بين جذب اإلنتباه و األلوان فتبين أن ترتيب األلوان عند النساء      

  .في حين عند الرجال يبدأ بالبرتقالي  ريبدأ باألحم

  .في تصميم اإلعالن  نو فيما يلي جدول ألهم األلوان و الخصائص التي يستفيد منها المعلنو     

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  واضع إختيار األلوان الشهير" ماكس لوستر " هذه البيانات مأخودة من  03جدول رقم 

  

  

  المظاهر غير المحببة  المظاهر المحببة  المظاهر الوجدانية  للونا

  األزرق

الحساسية ، عمق 

المشاعر، الهدوء ، الحنان 

  .اإللتقاء

الحاجة للعب و الحنان و 

  .الهدوء و اإلخالص

عدم الثبات و العجز عن 

  .إقامة روابط إجتماعية

  األخضر
مرونة اإلدارة ،الدفاع عن 

  .ذاتالإلستمرار ،إحترام ال

الحاجة لتأكيد الذات و 

  .الدفاع و قساوة عاطفية

الرغبة في التغير و البحث 

  .الدائم عن األفضل

  األحمر

القوة والحيوية 

،اإلنفعالية،الفرح ، الحياة 

  .عدم الثبات

نزاوته أتباع حسب سيطرة 

  .و رغبة في المنافسة 

شعور بعدم القدرة و خوف 

  .الجنس من

  األصفر
الحياة،و البديهية الفرح، 

  .عدم الثبات

البحث عن التغير ، األمل 

  .و اإلخالص

الرغبة في في األمان ، 

  .الحذر الشديد

  البنفسجي
ثنائية العواطف و عدم 

  .التجديد

الحدس،الحاجة لإلغراء و 

  .الحذر

 عدم النضج، روح النقد

  .ماديةال

  .الشعور باألمان و الراحة  البني
الحاجة لألمان في العالقة 

  .ة و الراحة الماديةالعائلي

الرغبة في اإلغراء و 

  .المبالغة في تقدر الذات

  األسود
ة قاإلستغناء و إنعدام الث

  .في النفس

ثورة على الظروف ، 

. مبالغة في البحث عن

  المنطق

ستقاللية و التفوق و اإل

  .التحكم

  الرمادي
الجمود العاطفي و الحياد 

  .العاطفي

رفض اإللتزام ، تحفظ و 

  .حذر

أن كل شيء مسموح يحس 

  .له ، متعطش للحياة



إال أنه ال يمكن الجزم بأن هذا الجدول يعبر عن كل الناس إذ يبقى الفرد مختلفا عن غيره متغير      

  . كذلك ال يمكن تعميمه على كل الناسبطبعه و يبقى هذا الجدول صحيح إلى حد ما و نسبي 

أما بالنسبة للحركة فهي أكبر ما يميز اإلعالن التلفزيوني عن غيره من اإلعالنات األخرى و لها أهمية   

كبيرة في جذب إنتباه و إهتمام المشاهد لإلعالن و الشيء المعلن عنه من السلع و الخدمات ، فمن 

بحركة في إعالن موجه إليه فيقرر الشراء إعتمادا على تلك الحركة الممكن مثال أن يتأثر أحد المشاهدين 

فنجد الكثير من اإلعالنات اليوم تعتمد على الحركات و الرقص و األلوان . التي شدت إنتباهه و أعجبته 

إلخ، و قد تبت علميا وعمليا أن العناصر ....في عرض إعالناتها حول السلع و الخدمات المعروضة 

  .مؤثرة إذا ما قورنت بالعناصر المتحركة متعددة األلوانغير  ةالثابت

  :الصوت في النص اإلعالني التلفزيوني  -5

المقصود به نوعية الصوت الذي يقرأ الرسالة اإلعالنية سواء كان ذلك الصوت صوت رجال أو      

ألصوات الثالث أكثر و الصوت أيا كان قالبه الفني يكون فيه الجمع بين ا. نساء أو أطفال أو الجميع معا

من إستخدام صوت المرأة أو صوت الطفل بمفرده أو صوت الرجل بمفرده مما يساعد على إضفاء صفة 

  .اإلستخدام العائلي للسلعة أو الخدمة المعلن عنها

حول "الدكتورة سلوى إمام علي"و " منى سعيد الحديدي"و أسفرت دراسة تحليلية قامت بها الدكتورة      

ي التليفزيون المصري لعينة من اإلعالنات التليفزيونية التي تبث على القناة األولى لشهر أفريل اإلعالن ف

  :على ما يلي 1986

  .عندما يكون اإلعالن التلفزيوني موجها للرجال يعتمد في أغلب اإلعالنات على صوت الرجال  -1

  .عالنات على صوت للمرأةعندما يكون اإلعالن التلفزيوني موجها للمرأة يعتمد في أغلب اإل -2

يعتمد في أغلب اإلعالنات على ) الرجل و المرأة(عندما يكون اإلعالن التلفزيوني موجها للجميع  -3

الرجل ثم صوت المرأة ، أي أن صوت الرجل له أفضلية على صوت الصوت المشترك يليه صوت 

  . )41(المرأة

  :إستخدام الشخصيات المشهورة في اإلعالن -6

مد الرسالة اإلعالنية التلفزيونية إما على إبراز السلعة أو الخدمة المعلن عنها فقط أو تقديم السلعة تعت     

أو الخدمة من خالل اإلستخدام أو التعامل أو الشهادة من خالل األفراد و هؤالء إما أن يكونوا أفرادا 

علن أيضا إلى اإلستعانة باألفراد عاديين غير معروفين أو أفرادا من ذوي الشهرة و السمعة و قد يلجأ الم

  . العاديين و المشهورين معا لإلستفادة من كل إستخدام 

  

  



:                                                                                                                  العاديين ) األفراد(اإلستعانة بالشخصيات  -

ستعانة بهذه النوعية من األشخاص على تحقيق التطابق بين الجمهور المستهدف لإلعـالن  يساعد اإل     

و الرسالة اإلعالنية حيث يشعر المعلن إليه أن ما يقدم له عبر اإلعالن يتطـابق و يتفـق مـع محيطـه     

إلضافة إلى الواقعي و مجتمعه و حتى عن البيان أن اقتناع الفرد بالسلعة أو الخدمة المعلن عنها يتوقف با

مجموعة عوامل أخرى ترتبط بسعرها و شكلها و أسلوب تغليفها و سهولة الحصول عليهـا إلىشـعوره   

و  )42(–محتوى الرؤيـة   –بأن هذه السلعة أو الخدمة وثيقة الصلة به ، و يطلق البعض على هذا التطابق 

  . ةالسينمائي أو ةهو ما يشير إلى توحد المشاهد مع ما يشاهده عبر الشاشة التلفزيوني

من هنا يمكن القول أنه كلما كانت الدرجة أو الطريقة التي يعبر بها اإلعالن قريبة من المتلقي و      

  .مؤلوفة لديه و نابعة من واقعه القريب زادت فرصة تأثره بها و إقتناعه بما تقدمه له

لنفسي السابق ذكره خفضها ومن مزايا اإلستعانة بالشخصيات العادية أيضا و إلى جانب األثر ا     

  .لتكاليف إعداد اإلعالن بالمقارنة بأجور الشخصيات الشهيرة من فنانين و رياضيين 

  :المشهورين ) األفراد (اإلستعانة بالشخصيات  -

تعتبر اإلستعانة بهذه النوعية من األشخاص ذات المكانة المميزة في المجتمع المحلي و الدولي و      

  .القدوة و المثل األعلى مما يجعلها قد تضاعف من تأثير الرسالة اإلعالنية التي تمثل للبعض 

ويعتبر إستخدام الشخصيات المشهورة أحد سبل التأكيد على مزايا السلعة و تفوقها على غيرها من      

السلع المنافسة من قبل أفراد ذوي مكانة مميزة و شعبية حيث تظهر السلعة أو الخدمة المعلن عنها و 

كأنها سلعة أو خدمة الصفوة ، مما يجعل الجمهور المستهدف يرغب في محاكاة هؤالء المشهورين سواء 

و تظهر الحاجة أحيانا إلى إستخدام .أو الرياضة أو يراها من الشخصيات العامة  اكانوا نجوم السينم

رها من العالمات الشخصيات المشهورة كوسيلة للتأكيد على جودة السلعة أو الخدمة و تفوقها على غي

التجارية المنافسة خاصة في المجتمعات التي تتعدد فيها العالمات التجارية المختلفة لسلعة واحدة حيث 

تتعدد وسائل الترغيب مما يجعل عملية اإلختيار صعبة و في حاجة من يدعمها ممن هم محل تقدير 

أنه يجب اإلحتياط عند إستخدام هذا  الجمهور و ممن يتمتعون بدرجة مصداقية عالية و شعبية كبيرة غير

. األسلوب، حيث أنه من الضروري أن تتناسب الشخصية المستخدمة مع السلعة أو الخدمة المعلن عنها

كما يجب أن ال يستعان بشخصية مشهورة واحدة في أكثر من إعالن ألكثر من سلعة متنافسة لسهولة 

يقدمون و اإلستعانة بالشخصيات المشهورة في  تميز هؤالء المشاهير من قبل الجمهور فيشكون فيما

  اإلعالن تضاعف التكلفة و تحتاج من مصمم اإلعالن إقناع الشخصية 

  

  المشهورة المختارة باإلشراك في اإلعالن حيث مازال البعض يحجم عن العمل في مجال اإلعالنات



   .)43(نقادالجهور أو الخشية رد الفعل الذي قد ال يكون دائما في مصلحته سواء من 

  :القوالب الفنية التي يقدم من خاللها اإلعالن التلفزيوني  -7-

: خاللها اإلعالن التلفزيوني و نذكر منها  تتعدد القوالب أو األشكال أو الصيغ الفنية التي يقدم من     

  .األغنية والحديث المباشر ، الحوار

  : )44(ويأخذ شكلين :الحديث المباشر  -)أ(

يفتتح غدا معرض الكتاب : أي يقدم النص اإلعالني في شكل خبر مثل  :إلقاء األخبار طريقة  - 1- أ

و ( أو الرول  الشريحةالدولي ، و عادة ما يستخدم هذا القالب في اإلعالنات التي تقدم من خالل أسلوب 

  ) .سنتطرق الحقا إلى مختلف األساليب التي يعرض بها اإلعالن التلفزيوني 

أي يقدم النص اإلعالني على شكل حديث مباشر عادي من  :ديث المباشر العادي طريقة الح - 2- أ

شخص واحد و عادة ما يستخدم هذا النوع في اإلعالنات حيث تقوم الشخصية اإلعالنية بتوجيه حديثها 

للجمهور دون أن يتخد ذلك الحديث شكل الخبر ، و يطلق البعض على هذا النوع من اإلعالنات   

و يكون إعتمادها كلية على الكلمة دون أي خلفيات موسيقية أو مؤثرات صوتية و " المباشرة  باإلعالنات"

لتمييزها عن اإلعالنات التي تستخدم الموسيقى ، يطلق البعض على اإلعالنات المباشرة التي تستخدم 

  ".  بإعالنات الكلمة و الموسيقى " الكلمة و الموسيقى 

في إختياره و مراعاة  ةباشر على إمكانيات صوت قارئه مما يستلزم الدقو يعتمد إعالن الحديث الم     

  .مالءمته لطبيعة السلعة

هذا النوع يعتمد على إجراء حوار بين شخصية أو أكثر من خالل البيانات  :ج الحوار أو الديالو - ) ب(

عها ، وقد يأخذ المطلوب تقديمها للمعلن إليه كإسم السلعة ، خصائصها المميزة ، سعرها ، مكان بي

اإلعالن الحواري شكل مقابالت ، حيث تتم مجموعة مقابالت مع مستخدمي السلعة للتأكيد على 

صالحيتها و إمتيازها كشهادة منهم على جودة السلعة و أحيانا تلجأ هذه اإلعالنات إلى الشخصيات 

بة في محاكاة األفراد العادية لإلستفادة من التطابق ، أو الشخصيات المشهورة لإلستفادة من الرغ

  .)45(المميزين

و هي من أكثر القوالب سرعة في اإلنتشار مما يجعل هذا القالب مفيدا في حالة الرغبة  :األغنية  -) ج(

حتى يحقق  ،و) 46(في مخاطبة الشعور و العواطف و مساعدة الجمهور إلى تذكر إسم السلعة أو انتشارها

  :  )47(ه النجاح يجب مراعاة ما يلياإلعالن الذي يختار األغنية قالبا ل

v تكون كلمات األغنية سهلة ليسهل ترديدها.  

 

  



  . تكون األغنية ذات إيقاع موسيقي ليسهل تلحينها و أدائها

v أو الخدمة المعلن عنها و يكرر كلما سمح المجال بذلك ةأن يبرز إسم السلع .  

v ة لها يجب أن تتوافق معهاأن يراعى عند اختيار الكلمات أن هناك صورا و مشاهدا مقابل.  

v أن ال تكون الجمل طويلة حتى يسهل أداء األغنية و ترديدها.  

  :أساليب تقديم اإلعالنات في التلفزيون  -8

تتعدد أساليب تقديم اإلعالنات من خالل التلفزيون ما بين أشكال بسيطة تعتمد على مخاطبة العبن       

من خالل و أشكال تعتمد عل الحركة الطبيعية  ، و الرول الشريحةمن خالل الصورة الثابتة من خالل 

الفيلم و إعالنات تخاطب العين بحركة مبالغ فيها ، أو بمعنى أخر غير مطابقة للواقع من خالال الرسوم 

  ..  المتحركة ، كما يمكن المزج ين أكثر من أسلوب كالفيلم مع الشريحة أو الفيلم مع الرسوم المتحركة

ب الفني للمعالجة اإلعالنية يرتبط أساسا بخصائص الوسيلة المستخدمة و على المعلن إن األسلو     

الذكي أن يستفيد قدر إمكانه من خصائص الوسيلة التي يدفع ثمن إستخدامها ، و إنطالقا من هذا اإلختيار 

ب األكثر فإن األسلوب األكثر إستخداما في التلفزيون هي اإلعالنات الفيلمية و سنتطرق إلى األسالي

  :إستخداما 

  :أسلوب الفيلم  - أ

التي ورة المتحركة صنظرا الستفادتها من عنصر ال تسمى اإلعالنات الفيلمية باإلعالنات المتحركة     

تعتبر من خصائص التلفزيون ، و تأتي هذه اإلعالنات في قالب مشوق جذاب يعتمد عل القالب الدرامي 

البا ما يستخدم األشخاص إلى جانب السلعة أو الخدمة المعلن أو الحواري أو الحديث المباشر ، و غ

  .عنها

و يتميز اإلعالن الفيلمي المتحرك بقدرته على جذب اإلنتباه و اإلقناع و التأثير ، و تعتبر مرحلة      

اإلقناع من المراحل الهامة في النشاط اإلعالني بعد جذب اإلنتباه و إثارة اإلهتمام و خلق الرغبات و 

  .)48(الصورة الذهنيةحتياجات و تكوين اإل

حيث تمثل مرحلة اإلقناع تقييم الفرد المستهدف للسعلة أو الخدمة تقييما إيجابيا أو سلبيا و إتخاد القرار 

  .بالشراء أو التعامل مع الخدمة أو السلعة أو االنصراف عنها

  :ويتميز اإلعالن الفيلمي ـ المتحرك ـ بأنه يحقق للمعلن فرصة      

تقديم السلعة أو الخدمة بصورتها الحية و إستعراضها من جوانبها المختلفة مما يساعد في عملية  .1

  .اإليحاء بأهميتها و ضرورتها و فوائد إستخدامها واقتنائها

  

  



إضفاء مناخ معين على السلعة أو الخدمة من خالل تصويرها في محيط األسرة أو مقر العمل أو  .2

  .األماكن السياحية

يعتمد هذا األسلوب على اإلختيار الجيد للفكرة التي يستند عليها و الحداثة و اإلبتكار و التجديد في و     

عن اإلعالنات  لو كمثا ،)49(النمطيةأفكاره و جاذبية أشخاصه و أساليب إخراجه و تنفيذه و البعد عن 

  " ISIS" ن مسحوق الغسيل إعال: التي تبث في التلفزيون الجزائري وتعتمد على هذا النوع من األسلوب 

  : الشريحة -ب

هي صورة شفافة مثبتة في إطار خاص و لها مقاييس مختلفة ، و هي عبارة عن لوحة ثابتة      

الشاشة منظر  ىشخص ،بحيث يظهر عل اشة التلفزيون و يصاحب عرضها نص يقرؤهتعرض على ش

عة أو لبا ، و أحيانا يكتب إسم منتج السواحد ثابت يضم صورة أو رسم للسلعة أو الخدمة مع إسمها مكتو

، ةالتلفزيون ، و هي الصورة المتحركفإن هذا األسلوب ال يستثمر أهم خصائص  يو بالتال ،)50(الخدمة

  . فكأنه إعالن مطبوع مقدم عبر شاشة التلفزيون مع إضافة عنصر التعليق

لمصاحب لكاميرا التصوير أن إعالنات الشريحة الثابتة كالفالش الضوئي اويمكن القول      

  :وعادة تكون الشريحة في صورتين . الفوتوغرافية عادة تستغرق زمنا محدودا و تأتي بمعلومة محددة 

  أو.   إما شريحة مستقلة تعلن عن سلعة ما وسط مجموعة إعالنات متنوعة  -

لفقرة في موعد ثابت تحت عنوان واحد ثابت ، وعادة ما ترد هذه امعينا  مجموعة شرائح تتناول مجاال -

  .يوميا 

وتعامل هذه الفقرات معاملة خاصة من حيث السعر، فتحضى بنسبة تخفيض ألنها تؤدي إحدى      

الوظائف الرئيسية للتلفزيون و تساهم في نشر الثقافة و التعريف بما يعرض في دور العرض المسرحي 

  . يو السينمائ

إعالن الشريحة إال أنه يتفق مع أهداف بعض اإلعالنات ورغم أن عوامل جذب اإلنتباه قليلة في      

اإلعالمية خاصة التي تتسم بقصر عمرها كاإلعالن عن ظهور عدد جديد من مجلة أو اإلعالن عن 

معرض أو عن إقامة حفل موسيقي و هكذا ، أي أن المضمون مرتبط بفترة زمنية قصيرة ، و مثل هذه 

كثر من إعتمادها على عوامل التشويق و اإلخراج و بديهي أن اإلعالنات تعتمد أساسا على المضمون أ

  قليل التكلفة ، سريع اإلعداد ال يحتاج لخبرات فنية كثيرة إذا ما  –الفالش  –إعالن الشريحة 

  

قورن بإعالنات تعتمد على أساليب أخرى، فيكفي محرر يكتب جملة إعالنية تعطي المعلومة بأقل 

و مذيع يسجل بالصوت  المعلومة و في بعض األحيان يستعان بمذيع  الكلمات و أبسطها و خطاط جيد

  . )51(الربط الموجود بأستوديو التنفيذ وقت إذاعة الشريحة



  : الرول  -ج 

هو ذالك األسلوب الذي يستخدم في اإلعالنات الوسط بين الثابت و المتحرك و يستعمل غالبا في      

راضي أو استدعاء الخدمة العسكرية ، يكتب على الدول إعالنات اإلخطارات كطلب موظفي أو بيع أ

  .نص اإلعالن كامال

واألهمية في هذا النوع من اإلعالنات تخص المضمون الذي يشغل مساحة زمنية طويلة تصل في      

بعض األحيان إلى أكثر من دقيقتين و المعروف أن المساحة الزمنية في التلفزيون تباع بالثانية مما يجعل 

  .ات الدقائق الكثيرة غالية التكلفة إعالن

  ):  الرسوم المتحركة(الكارتون  -د

هو ذلك النوع من اإلعالنات التي تعتمد على الرسوم المتحركة التي تصور الشخصيات المختلفة إما      

  .وانات أو أدمين و لكن بطريقة فكاهية يفي صورة ح

تيحه من فرص جذب اإلنتباه و إشاعة جو البهجة و إال أن هذا األسلوب ال يعتمد كثيرا رغم ما ي     

المبالغة في تصوير السلعة يرجع أساسا للتعقيدات اإلنتاجية و إرتفاع التكلفة مما ال يتناسب مع الكثرة من 

   .) 52(مالمعلنين الذين ال يخصصون ميزانية إعالنية كبيرة لمشاريعه

يصبح  ب إنتباههاإلعالنات يوميا لذلك فإن جذ وفي مجتمعنا اليوم أصبح الفرد يتعرض لمطر من     

من الصعوبة و يتطلب مهارة غير عادية حتى يتمكن المعلن من تحقيق الهدف األساسي و هو إثارة 

باإلستناد على الدوافع و معينة أو الإلستفادة من خدمة ما  اإلهتمام و تحريض المتلقي إلقتناء سلعة

  .الغرائز الكامنة فيه

يخص مختلف األساليب اإلقناعية المستخدمة في الرسالة اإلعالنية التلفزيونية و المرتبطة  هذا فيما     

  . أما فيما يخص المضمون .بالشكل 

  : األساليب اإلقناعية المرتبطة بالموضوع 3-7-2

 إن الحفاظ على إنتباه المتلقي أطول مدة ممكنة من أصعب األمور ، و اإلعالن الذي ال يجذب إنتباه     

ما هي أفضل :مجال الهاما بالنسبة للمختصين في  هنا يطرح سؤاال.أكبر عدد من األفراد يفقد من قيمته 

  الطرق و األساليب لجذب إنتباه األفراد و اإلحتفاظ به أطول مدة ممكنة ؟

  هذا األخير لذا يرتكز المختصين على  يتعلق اإلعالن مباشرة بنوع اإلستجابة التي يتطلبها     

  

  ساليب اإلقناعية التي تثبت مضمونه في ذاكرة الجمهور و لمدة أطول ، و في دراسة قام بها كل من األ

  بالواليات المتحدة األمريكية و التي لخصت أعمال عشرين   steward et kozak "ستوارت و كوزاك"



األكثر تداوال و إلقناعية األساليب ا : "وكالة متخصصة في دراسة و قياس فعالية الإلعالن و تقر بأن 

  .)53("هي المتعلقة باحتفاظ الفرد بالرسالة و تذكرها فعالية 

  :أهداف وظائف اإلعالن  -1-

  :أهداف اإلعالن إلى إتجاهين  إنقسمت  األراء حول وظائف و       

يرى أصحابه أن اإلعالن يؤدي إلى زيادة مفرطة في أسعار السلع و الخدمات  :االتجاه األول  -  1

  .عن كاهل جمهور المستقبلين  تخفيفضاعنها ،و طالبوا بالحد من اإلنفاق  المعلن

و يرى أصحابه أن اإلعالن له دور إيجابي و فعال في المجتمع ويؤدي وظائف  :اإلتجاه التاني  - 2 

و  لما أمكن للعجلة اإلقتصاديةو عالميا ي  المكثف محليا و إقليميا ، و أنه لوال هذا النشاط اإلعالن بناءه

ئف ، كما أن وجهات النظر حول وظا) 54(اإلنتاجية أن تتم دورة كاملة ،و تنجح في تسويق بضائعه

   :)55(اإلعالن و أهدافه تختلف و تتعدد ، فهناك من يلخص هذه الوظائف في

  :عن طريق  نزيادة عدد المستهلكي -أ 

   .هلك عن السلع المنافسةتتحويل المس .1

   .تهلكينتثبيت الوالء للسلعة بين المس .2

  .فتح أسواق جديدة للسلعة  .3

   :زيادة نسبة االستعمال بين المستهلكين أو تنشيط اإلستهالك عن طريق -ب  

  تذكير المستهلك باستعمال السلعة  .1

  .ذكر خصائص جديدة للسلعة  .2

  :وقد تم تقسيم اإلعالنات حسب مجموعة أخرى من الوظائف على النحو التالي      

راد المجتمع بالبيانات الخاصة بالشركة أفف إلى مد المستهلك المنتظر و جميع يهد :عالمي إعالن إ -1

و إدارتها و مشاركة المجتمع في أعياده و مناسباته القومية و الرد على الشائعات التي قد تثار عن 

  ح الدور الذي تقوم به في المجتمع و اإلعالن عن تقديم منتاجات جديدة في السوق يالشركة و توض

  .عرض كميات إضافية من المنتجات في المتاجر أو تخفيض أسعار منتجات المشروع  أو  

يهدف إلى تعريف المستهلك المنتظر لسلعة و خصائصها و طرق إستعمالها و  :إعالن تعليمي  -2

  .و مجاالت إستعمالها صيانتها

  

  

  



التي تباع فيها السلعة و  ناكباألم ىيهدف إلى تعريف المستهلك األخير أو المشتر : يإعالن إرشاد -3

  .أسعار بيعها

يهدف إلى إبراز خصائص السلعة بالنسبة للسلع المنافسة بهدف تفضيل المستهلك  :إعالن تنافسي  -4

  .مل مع محالت دون أخرى منافسةاهدف أيضا إلى تفضيل التعر أو المشتري الصناعي لشرائها و ياألخي

ك األخير أو المشتري الصناعي بالسلعة و خصائصها و يهدف إلى تذكير المستهل: إعالن تذكيري -5

بالنسبة للسلع المنافسة و طرق إستعمالها يعتبر كل من اإلعالن التعليمي و اإلرشادي و  امزاياه

التدكيري من أهم اإلعالن في المجتمع الذي يتميز بتخطيط اإلنتاج و حرية اإلستهالك ، فاإلستهالك حر 

يظلون  فالناس محتاجون و لسوف. النفسية  إحتياجات الجمهور المادية و مادام التخطيط يبدأ بتحديد

  .)56(رفهم بحقيقة حاجاتهم و كيفية إشباعها موفرا عليهم الجهد و الوقت و المالعمحتاجين إلى من ي

أما اإلعالن اإلعالمي  فهو ضروري لتسويق السلع و التعريفات بالمنشآت الجديدة ، إذ يبعث الثقة  -

الناس في  ثقة عاني من قلةمات عنها ،و في الجزائر ال نزال نوليقوى مركزها و يصحح المع فيها و

م أن عقيدة  الناس فيها ال تقوم عادة إال على الوهم الخاطئ غكثير من منتجاتنا  الحيوية منها الدواء ، ر

  .رون بإنتاج بلدهم يفخ من الشرح و التوضيح  كي نكسب ثقتهم و نجعلهم شيءل مر إال، و ال يحتاج األ

ن التنافسي فال يتفق إال مع المجتمع الرأسمالي و قد تلجأ إليه البالد اإلشتراكية و تطبق عالأما اإل -

  .قواعده خارج حدودها لما تلقاه منتاجاتها من منافسات تسويقية مع منتجات مجتمعات أخرى

  :اإلستماالت في اإلعالنات التلفزيونية   -  2

   :)57(إليه و التأثير فيهبصفة أدق محرر اإلعالن ثالثة سبل لمخاطبة المعلن أمام المعلن أو 

أو كما يسميها البعض أسلوب التعبير العاطفي ، حيث يعتمد :  اإلعتماد على اإلستماالت العاطفية -1

التي  ةالنص اإلعالني أساسا على مخاطبة عواطف الجمهور المستهدف مع التركيز على النتائج اإليجابي

نات التي و يطلق البعض على اإلعال. معلن عنها خدمة الالستعود عليه نتيجة إستخدامه للسلعة أو 

  ."المزاج  إعالنات"ذا النوع من اإلستماالت هإلى  تستخدم و تلجأ

  :وتار العاطفية وتختلف اآلراء حول اآلثار التي تترتب على إستخدام اإلستماالت أو األ     

  رون أنه إدا كان التركيز على العواطف في الرسالة اإلعالنية ستخدم فقط إلثارة فأنصار المنطق ي     

  

ي يؤدي إلى بيع السلعة أو الخدمة و يرد أنصار ذلن إليه بسلعة أو خدمة ما فإن المنطق هو العإهتمام الم

  مستحضرات التجميل و التأمين على الحياة لرأي بأن بعض السلع و الخدمات كالعاطفة على ا

تناع العاطفي بها حيث يكون اإلستخدام للسلعة أو العاطفية و اإلق تم اإلقبال عليها نتيجة إلستخدام األوتاري

  .ستهلك على إستعداد لمعرفة الفروق الدقيقة بين السلع المتنافسة مالخدمة شخصيا و ال يكون ال



وتار يقوالن أن األحيث   " advertising managment "ا الرأي مؤلفي كتاب ذو يتفق مع ه     

العاطفية تكون مناسبة للرسالة اإلعالنية إدا كانت السلعة المعلن عنها تتطلب التركيز على العواطف ، 

وتار العاطفية أنه يمكن كما هو الحال بالنسبة لمستحضرات التجميل ،و يضيف أنصار إستخدام األ

كعاطفة  فاستثارة أنواع متعددة من العواط طريق وة اإلقناعية للرسالة اإلعالنية إستخدامها لزيادة الق

عن لعب األطفال أو مالبسهم وعند إستخدام األوتار العاطفية يجب  ناألمومة أو األبوة فيما يخص اإلعال

  :يلي  مراعاة ما

  .الن عقوم عليها اإلطبيعة القصة اإلعالنية التي ي -أ 

سبيل المثال ،في حالة اإلعالن عن شركات  أو الخدمة المعلن عنها فعلى ةاإلنتباه لطبيعة السلع -ب 

فية لخلق الرغبة لدى الجمهور  ـي و المألوف إستخدام األوتار العاطـن على الحياة فمن الطبيعـالتأمي

المستهدف لإلحساس باألمان و الطمأنينة و الشعور بالمسؤولية  لكن ليس من المناسب التركيز على 

   .د أسرته في خطرالوتر الخاص بأن حياته أو حياة أفرا

بأهمية القيم و العادات و التقاليد السائدة في المجتمع حيث يوجد بعض المنتجات  اإلعتبار األخذ في -ج 

مثل بعض المالبس  ةغير المستحب الحديث عنها صراحة ومن خالل الوسائل الجماهيري التي من

  .الداخلية للسيدات أو وسائل تنظيم النسل 

و التي تعتمد على ذكر الخصائص المادية و أبرزها مما يجعلها  : تماالت المنطقيةاإلعتماد على اإلس -2

  ،ألقرب إلى األسلوب الوثائقي أو المنطقي أو الحقائقي بالمقارنة باإلنتاج السينمائي التسجيلي ا

حيث يعتمد هدا األسلوب بالدرجة األولى على مخاطبة العقل وذلك عن طريق توضيح الحقائق المادية 

على البيانات الرقمية أو  بسلوا األذلخاصة بالسلعة أو الخدمة المعلن عنها و عادة ما يعتمد ها

عالنات البنوك لإلعالن عن نسبة الفائدة ، أو يانية و هو عادة ما يستخدم في إأو الرسوم الب تاإلحصاءا

  إلخ .....عن نسبة النجاح في  اإلعالن عن المدارس لإلعالن

عند اإلعالن عن  فعلى سبيل المثال" إعالنات تقديم المبررات "على هذه اإلعالنات ويطلق البعض      

بدأ ضي على األنفلونزا في الحال ثم ييق........قد تبدأ الحملة اإلعالنية بأن الدواء  دواء مضاد لألنفلونز

  أنها محل بحث بغرض التأكد من  الدواء  و كيف اإلعالن في سرد المبررات بذكر مكونات

  

  ذا الدواءفعاليتها كما يتطرق إلى بعض من إستخدموا ه

إلعتماد على المزج في الرسالة اإلعالنية بين اإلستماالت العاطفية و المنطقية بحيث يستفيد اإلعالن ا -3

  .)58(كال النوعينمن آثار 



روف ، ع أن نعمم على أساسها أي اإلستماالت أفضل في أغلب الظيليس هناك قاعدة ثابتة نستط     

   ل في بعض األحوال من اإلستماالت أفض" نطقية ـالم" ر إلى أن اإلستماالت ـيفالتجارب المختلفة تش

نت تجربة تصلح أكثر في ظروف أخرى ، و قد قار ماالت العاطفية قدفي حين أن اإلست" العاطفية 

صواتهم لصالح الحزب نوعين من اإلستماالت على ضوء فعاليتها في جعل الناخبين يدلون بأ" هارتمان "

قوية ، تؤكد أن   الة عاطفيةـإستم  المنشورات  أحد فقد إستخدم  ، 1936إنتخابات   في  اإلشتراكي

على الوطن و الدولة  اإلشتراكية تساعد عل التخلص من الحروب و الحاجة و الخوف و لها تأثير إيجابي

  .حججا تؤيد اإلشتراكية  تذكر عاطفيةو استخدم المنشور األخر إستمالة .و الرفاهية 

منشور  ع في بعض تلك الدوائرمن الدوائر اإلنتخابية ، و وز ةعت المنشورات في مجموعوقد وز     

، و قد ظهر أن ) مجموعة ضابطة ( مضمونه منطقي ، و في بعض الدوائر لم توزع أي منشورات 

تي وزع لنسبة الزيادة في المناطق ا الذي تضمن إستماالت عاطفية كان أكثر فعالية ، و قد بلغت المنشور

أكثر من نتائج اإلنتخابات السابقة التي أجريت في العام السابق ، في حين بلغت  % 50فيها ذلك المنشور 

المجموعة الضابطة أظهرت ( ة منطقية لفقط بالنسبة للمنشور الذي يتضمن إستما %35نسبة الزيادة 

  ).سابقة من اإلنتخابات ال 24%زيادة بلغت نسبتها 

أيضا على دالئل تشير بتفوق اإلستماالت العاطفية على الحجج  "جرينبرج"و  "مانيفي"وقد توصل      

ى دالئل قاطعة على تفوق نوع معين من لفي التوصل إ قية ، أما بقية الدراسات فقد فشلتالمنط

ن يتمتعان بنفس الفعالية خر ، و قد أظهرت الدراسات التي أجراها كنور أن األسلوبااألاإلستماالت على 

  .تقريبا في التأثير 

والواقع أن فعالية اإلستماالت العاطفية قد تتوقف إلى حد كبير على إقناع األفراد بالتفكير بشكل      

يجب أن تعتمد إلى حد ما  و لكي تكون الحجج منطقية فعالة فإنهاار ، ثمنطقي في بعض األمور التي ت

الفردية التي تحدد أي أفراد من الجمهور يتأثرون أكثر  تو دراسة اإلختالفا على إستمالة دوافع الفرد ،

  .سيكون لها فائدة كبيرة أنواع اإلستماالت المختلفة ب

ما أن اإلختالفات في تأثير المواد التعليمية مرتبطة بتأكيد التعليم على مزايا إستخدام المنطق أكثر و ك    

  . )59(ختالفات الشخصية و الثقافية تأثيرا أن يكون لإلأقل ، و يجب أن نتوقع أيض ةالعاطف

  ناك من ـكثيرا ما تتسبب رسائلها بتأثيرات غير مرغوبة أو عكسية ، فهفإستماالت التخويف  اأم     

  

الدالئل التي تشير إلى أنه حينما يثير القائم باإلتصال الغضب برسائل هجومية ، يشعر المتلقي بالكراهية 

  .الجماعات و المشروعات و األهداف المقترنة به لقائم باإلتصال بل أيضا نحوليس فقط نحو ا



أي تجعل المتلقي يقبل بتوصيات القائم  ؟ لكن ما هي الظروف التي تجعل إستماالت التخويف فعالة     

ئج النتا الدرجة التي يستقبل بمقتضاها الجمهور ىتؤثر عل هي العوامل  أألساسية التي باإلتصال ؟ و ما

الذي يحدث أن افرد يتعرض عادة لمضمون ينطوي  .تؤيدها الرسالة التي تثير التوتر العاطفي ؟التي 

هذا المضمون يجعل الفرد يشعر بالتوتر العاطفي . على حقائق محايدة يليها تهديد بخطر قد يصيب الفرد 

 تجنبه الخطر و توصيه و بينما يعاني من هدا التوتر العاطفي سوف يتعرض الفرد لعبارات تقدم حلوال

 ئنان يقللمطو عندما يفسر العقل التوصية التي تبعث على اإل. بالقيام بعمل معين أو إعتناق رأي معين 

اض التوتر العاطفي على تدعيم هده التوصية التي تبعث على فو سوف يساعد إنخ.التوتر العاطفي 

لما تعرض الفرد لموضوع يثير إهتمامه عتياديا ،فكإذا التسلسل في الحجج سوف يصبح هاإلطمئنان ،

وكمثال لهدا .  اطمئنانهمرة أخرى بتجربة توتر عاطفي  وسيفكر في توصيات التي تزيد  يمر ،سوف

ن نفحص رسالة تروج لبرنامج الدفاع الوطني هذه الرسالة قد تتضمن حقائق أو تهديدات أنستطيع 

يقدم القائم د فيه مستوى قلق األفراد بشكل الذي يزدا تالوق يبإحتمال قيام حرب تثير الخوف و القلق و ف

ذه المدني الذي يشرح كيف يمكن للمواطنين تجنب المخاطر ، ه عبرنامج الدفا باإلتصال توصياته عن

  .تابعها مباشرة انخفاض ظاهر في التوترالتوصيات سوف تتدعم بشدة إذا 

دة ، و بعد ذلك حينما يفكر المتلقي في وهذا التسلسل قد يحدث مرات عديدة في نطاق الرسالة الواح

هذه السلسلة من اإلستجابات سوف تحدث ، سوف يؤدي  ل حدوث حرب في المستقبل ، فإن نفسإحتما

التفكير في حرب محتملة إلى زيادة مؤقتة في مستوى التوتر العاطفي و سيتبع هذا التوتر بدوره توارد 

  .)60(الوطنيمج الدفاع أفكار تقلل التوتر إذا تم إتباع توصيات برنا

  :المغريات و الدوافع التي تركز عليها الرسالة اإلعالنية  -3

مغريات أو الميول أو الدوافع ليسمى با تعتمد الرسالة اإلعالنية من حيث صياغة مضمونها على ما     

  :  )61(نوعينند مخاطبة الجمهور المستهدف ، و تنقسم الميول إلى ـبحيث يركز عليها المعلن ع

  :ول مواتية و أخرى معاكسة ـمي

  :الميول المواتية  : أوال

  ، ى ميول عقلية و أخرى ماديةوهي تلك التي تساعد على إحداث أثر الرسالة اإلعالنية ، وتنقسم إل     

  

  ، تناءرغبة في اإلقلالميل إلى اإلعالم و التعود عليه ، الحاجة للتأكد ، ا و تتمثل الميول العقلية على

تضم األمل في حياة أفضل ، اإلشتهاء ، حب : أما الميول المادية  ،...يز على خصائص السلعة الترك

  .، الخوفلمحاكاة ، غريزة البحث عن الطعام، الميل إلى اجاب بكل ما هو جديدالتظاهر و اإلع

  :الميول المعاكسة  :ثانيا  



مم اإلعالن أثرها و هي التشبع وهي التي تعطل أثر الرسالة اإلعالنية لذا يجب أن يبطل مص     

  .اإلعالني ، الثورة على التمسك بما هو متبع ، روح األنانية 

  إلى أ ربع أنواع و يطلق عليها أوتارا بدل مغريات و تتمثل في  تويقسم البعض هذه المغريا     

v أوتار األمان.  

v أوتار التهديد.  

v األوتار األسرية.  

v الجنسية األوتار   .  
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لم العربي االصحافة كما هو معروف إكتشاف غربي ظهر و تطور في أرويا ، ثم إنتقل إلى الع     

ه الدول ، فقد ذعلى غرار ه ا الدول األوربية ، و الجزائربفضل الحمالت اإلستعمارية التي قامت به

 ، الذين بدأوا الغزو الفكري، إلى جانب الغزو اإلستعماري نعرف شعبها هذا الفن مع دخول الفرنسيي

  :)1(ولم يعر شعبها هذا الفن أي إهتمام في بادئ األمر ألسباب عدة أهمها 

  .فراده إال أشخاص يعدون على األصابع أن هذا الفن كان يكتب بلغة ال يفهمها من أ -

  .إدارة و جيش و معمرين  اة من أن هذه الصحافة كانت تهتم بشؤون الغز -

  .أنه سالح يخدم مصالح الغازي الغشوم  -

، و زيادة التغلغل الفرنسي داخل البالد فقد عرف اإلعالم في الجزائر تطورات  ومع مرور األيام     

، و دلك أثناء 1954جمل األحداث التي عرفتها البالد قبل اندالع الثورة سنة عميقة، و كان مواكبا لم

مسيرة التحرير الشاملة، و أيضا بعد الحصول على اإلستقالل السياسي، و طرد المستعمر الفرنسي 

الشهيرة و ما صاحبها من نتائج تظهر إنعكساتها جليا حتى في وقتنا  "إفيان"نهائيا، و توقيع إتفاقيات 

 دعائياولقد كان اإلعالم أثناء تلك الفترة إعالما ،  )2(الي خصوصا على الصعيد الثقافي و الحضاريالح

  :و قد قسم إلى قسمين  ، توجيهيا

 أقطاب الحركة الوطنية للترويج تهاستخدمكما التحرير،  ثورة إعالم جزائري يعمل على خدمة -

  .و في دفع عجلة التحريرلمشروعاتها 

الفرنسي فقد كان يهدف إلى زرع األفكار الفرنسية لمسح هوية الشعب الجزائري و أما اإلعالم  -

ي مختلف نواحي الحياة اإلجتماعية لألسرة فو إدخال العادات و التقاليد المسيحية و دمجها  طمسها

  .الجزائرية 

تيجة مخلفات ، لكنها لم تكن جذرية ن ولقد عرفت الجزائر نقلة نوعية في صحافتها بعد اإلستقالل     

اإلهتمام باإلعالم السمعي البصري ، حيث  تزايدلك فقد ذل ، )3( من األميين  %80اإلستعمار، أكثر من 

مة بعد الم في الجزائر تطورات هاعلب المناطق في الوطن، كما عرف اإلغمت المحطات اإلذاعية أع

ستقالل إلى د اإلمنئل اإلعالم سي لوساالتطور السياسي و كان الهدف األساإلستقالل و كانت مالزمة ل

م هو القضاء على مخلفات اإلستعمار الفرنسي واإلسهام في حركة التنمية اإلقتصادية و اإلجتماعية والي

  . و توعية الشعب و تثقيفه

في حالته الراهنة يخفي وراءه سيرة ذاتية بارزة، تضعه في مرحلة  والتلفزيون في الجزائر     

  .       ءها للكشف عن خطوات نموه فيهاارحاول إستقنالكهولة، 

  :التلفزيون في الجزائر 4-1



  :و قد قسمنا هدا التطور إلى المراحل اآلتية  :تطور التلفزيون في الجزائر 4-1-1

  : 1962التلفزيون الجزائري قبل  - أ

مصلحة بث  إبان الفترة اإلستعمارية أين أقيمت 1956 لم تظهر التلفزة في الجزائر إال في ديسمبر     

يس الفرنسية و يعد إستحداثها إهتماما بالجالية الفرنسية يمحدودة اإلرسال، و كانت تعمل ضمن المقا

صر بثها على المدن الكبرى للجزائر أين أنشأت محطات إرسال تقاالمتواجدة بالجزائر آنذاك، كما 

ينة، العاصمة، على ثالث مراكز في قسنط خط على المدى القصير موزعة 819: ضعيفة تقدر ب

  .ووهران

البرامج التلفزية، التي كانت ترتكز على قاعدة تقنية بدائية، كانت أيضا تجلب في جزء كبير منها من  

إبراز  على فرنسا و تركز على إيجابيات المستعمر مبرزة مشاهده الثقافية و في الوقت ذاته تعمل

السياسي و رصيد ه الحضاري أما  نضاله عالقات الهيمنة على المجتمع الجزائري  في اغلب األحيان

 1929   دخول اإلذاعة على الجزائر فكان قبل ذلك بوقت طويل نسبيا إبان الحقبة اإلستعمارية أي سنة 

ها على جو كان ذلك أيضا إستجابة لحاجيات األقلية األوربية المتواجدة في الجزائر ، حيث كانت برام، 

األساسية التي أنشأت مند البداية ظلت متواضعة جدا مقارنة مع صلة وطيدة بفرنسا  كما أن الهياكل 

  .)4( شساعة الجزائر

بالتالي فقد فرض الماضي اإلستعماري على الجزائر أن تواجه إبان إستقاللها مشكلة حادة تتصل  

  .بتجديد هياكل التلفزيون اإلدارية و إعادة تنظيمها من أدق المهام 

ر الفرنسي أقدامه بأراضي الجزائر كان البد عليه أن يستخدم كل ومن أجل أن يثبت المستعم     

الشعب ضمن األطر التي يريدها ، فبعد تأسيسه لمحطات الراديو قام في اليوم الموافق  ئةطاقاته لتعب

قة ـبمنط ةموجودـطة اإلرسال الـزيوني إنطالقا من محـأول بث تلفـ، ب 1956ديسمبر  24 لتاريخ

 و ، 1957وة الجهاز تصل الى ثالثة كيلواط ثم تضاعفت الى ثالثون كيلواط عام و كانت ق) تامنفوست(

  إمكانية اإلختيار بينهما بواسطة يا باللغتين العربية و الفرنسية، معـساعة أسبوع 31كان البث يدوم 

لسلطات لو قد كان إلنشاء التلفزيون في الجزائر بالنسبة  )5(جهاز وضع داخل كل جهاز إستقبال 

  :)6(رنسية أهداف كثيرة منهاالف

  .سيخ السياسة اإلستعمارية رالقضاء على الثورة الجزائرية و ت -

  .تضليل المعمرين األروبين و إخفاء النتائج التي حققتها الثورة، حتى ال يغادروا الجزائر -

  .إشباع حاجات المعمرين الترفيهية و التثقيفية -

هذه  بالسياسة اإلستعمارية المنتهجة و خلق رأي عام يبررفي الجزائر  األوروبيةإقناع األقلية  -

  .السياسة



ولبلوغ هذه األهداف عملت السلطات الفرنسية على توسيع شبكات اإلرسال التلفزيوني لتغطية      

واط وسط  500إنشاء مركز إرسال مجهز ب  1958سنة حيث قامت مناطق البالد األهلة بالمعمرين 

و قد كان  )7(كز لإلرسال بقمة جبل الشريعة بالبليدة رم تم تنصيب م 1960مدينة وهران و في سنة 

نة الجزائر يالتلفزيون حكرا على األروبين و المعمرين ، و هذا لعدة أسباب كإنحصار البث في مد

العاصمة و ضواحيها و كذا محدودية اإلمكانيات ، باإلضافة للحالة المزرية التي كان يعيشها المجتمع 

–، و بالتالي يمكن إعتبار هذه الحالة من مراحل تطور التلفزيون الفرنسي على إعتبار  الجزائري

  .فرنسا بمحطة جهوية للتلفزيون المركزي  -الجزائر

  : اإلستقالل و بداية النموذج الوطن  ةمرحل -ب

يتجزأ  و جزء ال، هإن الحديث على اإلعالم كقطاع إستراتيجي و خاصة التلفزيون بعد اإلستقالل      

 ن على السلطة  الجزائرية الناشئةالتنمية الشاملة لكافة القطاعات األخرى و التي كاعن من الحديث 

  .آلية التعمير بعد انتهاء مرحلة حرب التحرير ىالنهوض بها عمال بمقتض

يون من يومها أصبح التلفزالمستقلة إذ  نرة الجزائرييكفي ذا ايوما خالد 1962أكتوبر  28بعد يوم      

الحكومة الجزائرية المؤقتة، و كان أغلب العاملين بالتلفزيون الجزائري  فمؤسسة عمومية تحت إشرا

  .كبير نظرا لنقص تجربتهمأمام تحد  الفتى

قرار إحتالل  ذاك ، الدوافع التي أدت الى إتخاذوقد استعرض أحد أعضاء المكتب السياسي آن     

بنا بفارغ الصبر ، تندرج إلجراءات التي طالما ترقب وقوعها شعإن مثل هذه ا:(محطة التلفزيون بقوله 

بعيد بالوجود اإلستعماري األليم  و منمن شأنه أن يذكر من قريب أ تنا إلى تصفية كل ماضمن إراد

عرف المواقف التي تبنتها إبان طق أن نسمح بوجود أجهزة إعالمية  نإنه ليس من المن....داخل البالد 

  . )8()عهد اإلحتالل ، إن هذه اإلجراءات تتوافق مع مبادئ دستورنا الجوهرية 

م الخاص بتنظيم اإلذاعة و التلفزيون و 1963أوت 11  جاء بعد اإلستقالل كذلك المرسوم المؤرخ في     

عطيت لها صالحية اإلحتكار و إعتبارها مؤسسة عمومية تابعة للدولة ذات طابع تجاري و صناعي ، أ

  .النشر 

، ليبطل كل األحكام الصادرة سنة 1967نوفمبر 09الصادر بتاريخ  234/67األمر رقم ثم جاء        

حيث يعتبر نقطة تحول في قطاع اإلذاعة و التلفزيون بوضعها تحت وصاية وزارة اإلعالم و  1963

  .الثقافة

ن األساسي الجديد نحو القيام بالخدمة المتعلقة بالنشر اإلذاعي و ومن هنا كان اإلنطالق  وفق القانو     

و تسويقها و اإلشتراك في تصميمها و  التلفزيوني في جميع أنحاء الوطن و كذا وضع برامج و نشرها

  .نشرها مع الهيئات الوطنية و األجنبية 



و المصورين و التي كان  أين تخرجت الدفعة األولى من التقنيين و الفنيين 1970ثم جاءت سنة      

   .التلفزيون الجزائري بأمس الحاجة إليها ، إضافة إلى التكوين الذي كان يتم خارج الوطن 

اإلهتمام به لمجمل المخططات التنموية التي  لونظرا ألهمية التلفزيون في الجزائر ، فقد تواص     

و الذي  1976جويلية  5لصادر بتاريخ ا 75/76باألمر  دالمحد 1976عرفتها الجزائر ، حيث جاء ميثاق 

تنمية المجتمع الجزائري :  )09(نحو تحقيق هدف واحد هو حدد دور وسائل اإلعالم على اختالف أشكالها

  .و تلبية حاجات المواطن في إعالم كامل 

و بالتالي جبهة التحرير الوطني  حزبليكرس إحتكار 01/1982 وبعدها جاء قانون اإلعالم رقم     

  :  .)10(ما في ذلك التلفزيون حيث جاء في المادة األولى منهلة لقطاع اإلعالم بالدو

ا القانون على ضرورة ة الوطنية يبشر بقيادة الحزب و كذإن اإلعالم قطاع من قطاعات السياد -1

  .إعالم الجماهير ألنه حق من حقوق المواطن 

  .الدولة لتوفير إعالم كامل و موضوعيالحق في اإلعالم هو حق أساسي لجميع المواطنين، تعمل  -2

  : إعادة الهيكلة - ج

و من أجل إنعاش اإلعالم الجزائري و إثر قرار إعادة الهيكلة حدث إنفصال  1986بحلول عام      

إثر قرار إعادة الهيكلة لقطاع السمعي البصري من خالل  )RTA(كبير في مؤسسة اإلذاعة و التلفزيون 

  ) 11(بثقت عنه أربع مؤسسات إعالمية هيا اإلجراء انهذ،  1986جويلية  01المرسوم الصادر بتاريخ 

  .(ENTV)المؤسسة الوطنية للتلفزيون  -

 .(ENRS)لإلذاعة  ةالمؤسسة الوطني  -

  (ENTD) المؤسسة الوطنية للبث اإلذاعي التلفزيوني -

  .المؤسسة الوطنية لإلنتاج السمعي البصري  -

ليقر  1989رجاء دستو1988طي و التعددية بعد أحداث أكتوبر وبدخول الجزائر العهد الديمقرا     

ي و الذ 1990التعددية السياسية واإلعالمية و هو ما فتح أفاقا جديدة لإلعالم الجزائري من خالل قانون

   )12(:نص على أن

 جسده المواطن في اإلطالع بكيفية كاملة و موضوعية على الوقائع و األراء التيالحق في اإلعالم ي" 

تهم المجتمع على الصعيدين الوطني و الدولي، و حق المشاركة في اإلعالم بممارسة الحريات األساسية 

،  1994أوت  20 هامة في ةإضافة الى هذا فقد خطى التلفزيون خطو ، ' في التفكير و الرأي و التعبير

 Algérien)( 1995جانفي ، ثم إطالق القناة الفضائية في  ساتلعبر ال الجزائريبإرسال برامج تلفزيون 

TV )'13(
. 



ومن جهة أخرى و لضمان نمو سليم للتلفزيون الجزائري فقد خصصت له إعتمادات و منح مالية       

 م بقيةيتدريجيا بالمقارنة مع تدعفقد كانت ضعيفة في البداية ، إال أنها إرتفعت  ل اإلستقال ة منذمعتبر

مليون  23ما يعادل  1963لميزانية المتخصصة للتلفزيون سنة األجهزة اإلعالمية ، ففي وقت بلغت فيه ا

الكلية لوزارة اإلعالم و  ةمن الميزاني  % 70أي ما يعادل  1979مليار دج سنة  17دج بلغت حوالي 

داللة الكبرى في مدى ما توليه الدولة من أهمية للنهوض بالتلفزيون كوسيلة إعالمية الالثقافة ، وهذا له 

  . )14(خطيرة 

بالموازاة مع هذا التطور التاريخي و القانوني لمؤسسة التلفزيون كان العمل جاريا لتطوير  و     

هياكله الخاصة بشبكات اإلرسال و البث ، حيث قامت المصالح التقنية بدراسة و تصميم مشاريع بغية 

  . )15(توسيع شبكات التغطية و تحديث الوسائل المستعملة و هذا خالل ثالث مراحل

  : لمرحلة األولى ا

الجزائر العاصمة ( بربطها بمراكز البث الثالثة تم فيها توحيد الشبكة الوطنية لإلرسال التلفزيوني      

للعمل على  1966و قد شرع في هذا المشروع عام  1970جوان  19و ذلك يوم ) ، قسنطينة ، وهران 

دام ثالث سنوات ليتم تنصيب إحدى عشرة تغطية الجزء الشمالي بأكمله   بشبكة تلفزيونية موسعة ، و 

من المواطنين وسط البالد و شرقها و غربها من تتبع البرامج %  80جهاز لإلرسال مما مكن  )11(

  .المتلفزة 

  :المرحلة الثانية

مناطق أخرى من التراب الوطني ليصل الهضاب العليا ، تواصل فيها تنصيب أجهزة اإلرسال في      

أنشأة محطات بالمدية  1975، و في سنة  1974ثم محطة باتنة سنة  1972ية سنة و مغن سوق أهراس ،

التلفزيون، و  سكان التراب الوطني يشاهدون من ةبالمائ 95 ،  1976و مشرية بحيث أصبح عام 

  . 1978عام  ةبالمائ 98أصبحت هذه النسبة 

    :المرحلة الثالثة

بموجب اتفاق بين الجزائر و المنظمة  الصناعية  عبر األقمار تصاالتلإلتمثلت في إنجاز شبكة   

وم بضمان جار قمر صناعي تابع للمنظمة يقئينص على است ،  INTELSET ) (الدولية لإلتصاالت 

وقد ة التوازن الجهوي بين كل المناطق،لى أقصى الجنوب و هذا عمال بسياساإلتصال و نقل البرامج إ

لجنوب ، مثل األخضرية ، حاسي مسعود ، غرداية ، عين أنشأت كذلك العديد من محطات اإلرسال با

  .إلخ ......آميناس 

وبتدشين هذه المحطات لإلرسال التلفزيوني ، تمكن المواطنون في أقصى نقطة من جنوب التراب      

) محطة إستقبال بالجنوب 14(الوطني من متابعة األحداث الوطنية و الدولية ، و تحقيق مثل هذا اإلنجاز 



الجزائر تحتل المرتبة الرابعة في العالم بعد اإلتحاد السوفياتي ، الواليات المتحدة ، و كندا في جعل 

  . )16(إستخدام القمر الصناعي في اإلتصاالت الداخلية 

  :الجزائري بعد إعادة الهيكلة نالتلفزيو -د

 1986جويلية 01 بتاريخ 01 86-146بموجب المرسوم  ENTVأنشأت المؤسسة الوطنية للتلفزيون      

إلذاعة لكما سبق الذكر بطابع إقتصادي و صبغة إجتماعية و ثقافية، عقب إعادة هيكلة المؤسسة الوطنية 

  . )RTA( و التلفزيون

لى اإلعالم المرئي المتعلق بالشؤون الوطنية، عتشرف مؤسسة التلفزيون  وطبقا لهذا المرسوم     

ية و سياسية وفقا لما تقتضيه ظروف المجتمع وامج ثقافية، تربالجهوية و الدولية، و تساهم في إنتاج بر

  .ف بالمنجزات الوطنيةيوالصالح العام و تتخذ منه وسيلة للتعر

يعتبر التلفزيون أهم وسيلة إعالمية داخل المجتمع الجزائري، فهو يعمل على الربط بين المجتمع و      

يطا هاما يساعد على تحقيق التنمية الشاملة و في شتى سوالدولة و ما بين الدولة و رعاياها بالخارج، و 

  :) 17(الميادين، و في هذا اإلطار يمكن تحديد بعض مهام التلفزيون

ý و الحصص و البرامج التلفزيونية التي لها عالقة بالحياة  إرسال و إعادة إرسال كل الروبورتاجات

  .التي تشغل الرأي العام  ية واآلنالوطنية، الجهوية و الدولية و المتعلقة بالقضايا 

ý من أجل تجسيد األهداف  المساهمة في التربية بمختلف أشكالها و تحسين و تعبئة كافة المواطنين

  .الوطنية و الدفاع عن المصالح العليا للبالد و مبادئ الثورة التحريرية 

ن مهام وسائل كان م إذا: تشير الى أنه  1962و في هذا اإلطار فإن مبادئ برنامج طرابلس       

اإلعالم في مجموعها أن تثبت األهداف الثورية فال يجب أن تستخدم لبث أفكار من شأنها أن تلحق 

  .ضررا بمصالح الشعب و بمجهودات تشييد البالد 

ý  رفع المستوى التعليمي و الثقافي للمواطنين.  

ý و الوعي الوطني من يف بمنجزات البالد و اإلنتاج الوطني عن طريق رفع المستوى المعرفي رالتع

 .أجل المشاركة الفعالة و التنمية الوطنية 

ý  المساهمة في الترقية و التنشيط الثقافي و الفني و تطوير وسائل التسلية و التنشيط الرياضي. 

ý ل لمشاهدين لجلب إهتمامهم خاصة في ظالعمل على تحسين نوعية البرامج المطروحة على ا

 .ات التنافس الشديد بين مختلف الفضاي

ý  جلب برامج و حصص أجنبية و عرضها على المشاهد إلطالعه على مختلف الثقافات و

 .اإليديولوجيات 

  :معينة، ندكر منها  المهام و غيرها، عمال على تحقيق أهداف و يقوم التلفزيون الجزائري بهذه



ý ة لعرضها واق المشاهدين بتنويع المواضيع المقترحة و إختيار مواعيد مناسباإلستجابة لكل أذ.  

ý  إحترام القواعد األخالقية و كذا توجيهات البالد عند إختيار البرامج و الحصص التي ستبث على

  .المشاهدين 

ý من طرف القنوات الفضائية العربية و األجنبية  ةهان أمام المنافسة اإلعالميرمحاولة كسب ال.  

ý زيون عبر كامل التراب الوطني تغطية كافة مناطق الوطن إعالميا خالل إقامة محطات جهوية للتلف

.  

  :مؤسسة التلفزة الوطنية  4-1-2

التلفزة الوطنية  يتضمن إنشاء 1986أول  1406شوال  24مؤرخ في  147 – 86 يتولى المرسوم رقم     

  :)18(يبدأ المرسوم الحديث عن المؤسسة بكونها عمومية و تحمل جملة من السمات و تنظيمها ، حيث

ý ن ثم الممارسة التجارية و منها اإلعالم التجاري و الصفة اإلجتماعية و الثقافية إقتصادية و م كونها

.  

ý تتمتع بالشخصية العمومية و استقالل الذمة المالية.  

ها على عل مستوى التراب الوطني و اقتصار كما يتناول المرسوم مسألة إحتكار الخدمة العمومية     

  :تطرق المرسوم إلى ، وعن مهام المؤسسة ينفس المرسوم من  04:مؤسسة التلفزيون و هو شأن المادة

ý رفع مستوى الوعي لدى المواطنين د و اإلنتاج الوطني مع ربط ذلك بمنجزات الباليقوم بالتعريف ب

  .و الغرض هو المشاركة الواسعة في عملية التنمية الوطنية

ý وسائل التسلية و الرياضية و  و التنشيط الثقافي و الفني و تطوير ةمن المهام المساهمة في التسلي

  .هذا ما نصت عليه المادة الخامسة من المرسوم 

ý  كما يقوم التلفزيون باإلنتاج المشترك و اإلستراد و بث البرامج السياسية و اإلقتصادية و الثقافية

  .واإلجتماعية و الفنية 

ý ي مجال التلفزةتنمية األعمال المتصلة بهدفها مع مراعاة تطور التقنيات و التكنولوجيا ف.  

ý على تطوير البرامج التلفزيونية السهر .  

  :وفيما يتعلق بالصالحيات المخولة للمؤسسة التلفزيونية     

ý - لها الحق أن تبرم مع أية إدارة أو أية هيئة وطنية أو أجنبية أية إتفاقية هدفها اإلنتاج المشترك و

  .بث البرامج عبر التراب الوطني أو في إتجاه الخارج

ý مع الهيئات المماثلة األجنبية ال سيما في  مية األعمال و توطيد عالقات التعاونما يخول لها تنك

  .إطار تحقيق أهداف النظام العالمي لإلعالم و إتصال 



ý - للتنظيم الجاري و من الصالحيات التي يخولها لها هذا النظام، إبرام أي عقد إعالني تلفزيوني وفقا

  .المادة الثامنة من المرسوم السابق ذكره لعمل به و هو الذي تذكرها

ý - يخول لها القيام بالعمليات التجارية و الصناعية و المالية ما يسهل عليها توسعها داخل حدود

  .اختصاصها

المسطر لها، تتفرع وطنية للتلفزة و تجسيدا لألهداف عمال بمقتضى المهام الموكلة للمؤسسة ال     

  : )19(يلي ما إلى المؤسسة

  :المديرية العامة المركزية -1

التلفزيون ممثلة في المدير العام و المدير العام  ةوهي مكلفة بالسهر على السير الحسن لمؤسس      

  .المساعد

  :المديرية الخاصة باإلعالم - -2

وهي مكلفة بانتقاء كل المعلومات الوطنية و الدولية من أجل إقامة إنجاز البرامج و الحصص التي      

  :ريتينيطي األحداث بغرض بثها يوميا للمشاهد، و تتفرع إلى مدتغ

   .مديرية األخبار المكلفة بالجرائد المصورة - أ

  .مديرية األخبار المكلفة بالحصص الخاصة -ب

  :مديرية إنتاج البرامج  -3

ي من كل نوع خاصة الفئة ذات الطابع التربو السمعية البصرية لفة بإنجاز اإلنتاجاتمك وهي     

  .مهمتهاوالتسلية التي لها عالقة مباشرة بوالثقافي 

  :مدرية البرامج -4

يم البث لكل البرامج و الحصص بغية بثها الى ظمراقبة و تن ، وهي مكلفة أساسا باقتناء     

  .المبادئ األخالقية للمجتمع وفق التوجهات السياسية  للبالد وجمهور،ال

  :ات مديرية المصالح التقنية و التجهيز -5

  .و التجهيزات الثابتة والمستقلة وهي تسهر على استغالل و صيانة مجمل الهياكل الداخلية      

  :مديرية اإلدارة العامة -6

قتراح  مخولة باوهي ،  تتمثل مهمتها أساسا في تسير كافة الوسائل المادية والبشرية والمالية للمؤسسة

ا اإلطار تسهر ذفي ه، ووالتنظيم العام في المؤسسة  رنه المساهمة في تحسين التسييمن شأ أي إجراء

موجودة في كل مديرية تحت ال السير الحسن لمختلف مصالح مؤسسة التلفزيون اإلدارية و المالية على

  : التالية تابانيه المديرية الذدارية وتضم هحة المالية و اإلاسم المصل

  .للمؤسسة و السهر على صيانته  و هي مكلفة بشراء العتاد :نيابة الوسائل العامة  - أ



للمؤسسة و تضم  رالتجهيز و التسيي و هي مكلفة بتقدير ميزانيتي :رد المالية نيابة مديرية الموا -ب

 :األقسام التالية 

 .قسم الموازنات •

 .قسم الخدمات •

 .المالي للممتلكات رالتسيي مقس •

   و تضم      :  نيابة مديرية الموظفين و الشؤون القانونية - ج

 .فين ظقسم المو •

  .قسم الشؤون القانونية الداخلية و الخارجية للمؤسسة •

و متابعة  ةمج التكوين و الترقياعداد مجمل برو هي مكلفة بإ :نيابة مديرية التكوين و اإلتقان -د

  :اإلتصال مع المصالح المتبقية األخرى و تضم 

 .قسم التنظيم التقني 

إبرام و تجسيد كل العقود و اإلتفاقيات و  و مكلفة باقتراحو هي  :مديرية العالقات الخارجية -7

بعتها بصورة االمعاهدات الثنائية و المتعددة األطراف التي تلتزم المؤسسة الوطنية للتلفزيون بتنفيذها و مت

  :منتظمة، و تظم األقسام التالية 

  .قسم العالقات العامة  -      

  .ياون الدولـقسم التع  -      

  .بادلة البرامجـقسم م  -      

  .اتــقسم المحفوظ -      

  :المديرية التجارية -8

لتنظيم الداخلي لالمدعم  1987جانفي  24ارتعود فكرة المديرية التجارية الحالية كما يشير إليه قر     

فزيون و نشاط التجاري للتلبال، الفقرة الثانية و التي تتكفل 14للمؤسسة الوطنية للتلفزيون في مادته رقم 

ر مجموعة ي، حيث تم تنظيم المؤسسة الوطنية للتلفزة الجزائرية و ألجل تسي1990إتضحت في أوت 

ي ذال و 1991- 04- 20المؤرخ في  91/100و ذلك تبعا للمرسوم التنفيدي . األنشطة التجارية للمؤسسة

الذي يدعو إلى  يجعل من المؤسسة الوطنية للتلفاز ذات طابع عمومي بشكل صناعي و تجاري ، األمر

  .بدايات لوضع أسس قانونية و سياسات للجانب اإلعالني

  :تنظيم المديرية التجارية  8-1



نطالق النشاط التجاري ، هيكلة تم تشييدها في المديرية و تنظيمها في أوت من أجل ا     

و هي منظمة  ير مجموعة األنشطة التجارية للمؤسسةيبالمؤسسة الوطنية للتلفزيون الجزائري لتس1990  

  . )20(حاليا كاألتي

  :إدارة اإلشهار و الرعاية - أ

، الراعيين حول المساحات اإلعالنيةمفاوضات مع المعلنين و  مهمتها األساسية ترتكز حول إجراء     

و التجاري الخاص  ة المرتبطة باإلستغالل اإلعالنيتعاقدات للرعاية و تنسيق كل األعمال اليومي

  .بالقنوات الثالث 

  :إدارة التسويق-ب

 ل فقط في الجانب المتعلق باإلعالنهذه اإلدارة يعوزها مسؤول مختص في التسويق ، فالمعني يعم     

  :وهذا القسم لم يكن عملي إال مؤخرا ألسباب موضوعية متعددة يمكن حصرها في ، 

  .غياب إستراتيجية تجارية •

  .لتسويق اإلحصاء و طرق تقدير ا غياب المعطيات اإلقتصادية ، •

التي تتولى تنظيم  تالنقص الواضح في التأطير المتخصص في الموضوع ، التكوين و قلة اإلمكانيا •

  .مما يمنع هذا النشاط من أن يكون فعاال  المديرية 

  :إدارة البيع - ج

ين الوطنيين و األجانب برامج ، التسهيالت التقنية للمنفذمهمتها األساسية المفاوضات حول حقوق بث ال 

  .ألكبر عدد من الجمهور و مضاعفة األشرطة  ، البيع بأشرطة الفيديو

   :تهتم بمايلي :إدارة التسيير -د

  .المالي لكل عمليات البيع المضمونة من طرف المديرية التجارية  مالتقيي -

  .هااألعمال المتنازع في ىو تسيير الفواتير عالوة عل نتعاقدات مع مختلف الشركاء التجارييييم التق -

  :تطورات تقنية للتلفزيون الجزائري  4-1-3

  :مواكبة تقنية لألحداث الوطنية و الدولية  - أ

الى مراحل متقدمة مستفيدا من كل  بدأ التلفزيون الجزائري عملية عصرنة كلية جعلته ينتقل     

  :الخبرات الوطنية المؤهلة و من التجارب التلفزيونية العالمية 

ق بين الصوت و الصورة الذي إلغاء عدم التواف ينيوتلفزلسة البث اإلذاعي و اتم بالتعاون مع مؤس -

  .ى على جزء كبير من البث غطكان ي

  .إلنتاج مع مبنى التلفزيون عن طريق األلياف البصرية اربط مركز  -

  .الرفع من مساحات و فضاءات اإلنتاج-



اة األرضية ، قناة الجزائر ، و مركز اإلنتاج ء مختلف اإلستيديوهات الرقمية الجديدة في كل من القنابن -

  .بتغطية أهم األحداث الوطنية و الدولية تغطية شاملة  2000الجزائري منذ عام  نهذا و قد قام التلفزيو، 

  . 2000ون ــيطــتل *

  .مهرجان الشباب العالمي  *

  .2002االنتخابات التشريعية  *

  .2002ابات المحلية ـاإلنتخ *

  .دولي حول اإلرهاب المؤتمر ال *

  .2002دس ـون القـلطــتي *

  .ة بدون عنفـطون شاشـتلي *

  .ع العراق ـامن مـمسيرة التض *

  .رداســومـزال بــزل *

  . 2004 اإلنتخابات الرئاسية *

  .2004ة ـعاب العربيـاألل *

  .2005ة ـعربيـمة الـقـال *

  .2007الجزائر عاصمة الثقافة العربية  *

  :ية للتلفزيونة الكلنالرقم -ب

ثه باستحدا نبدأ التلفزيون عملية مواكبة فعالة و ناجحة للتطورات التقنية الحاصلة في عالم التلفزيو     

ستديوهات لى اإلنتاج الرقمي لكل البرامج و النشرات اإلخبارية في األأنظمة البث الرقمية باإلضافة إ

  :و ذلك من خالل ث التقنيات الرقمية بأحد المجهزة

  .الرقمية تهاستوديواأل -1

 .مراكز األخبار الرقمية -2

 .البث الرقمي -3

  .)  ( NEWS BASE.تجهيز غرف التحرير اإلخبارية بأنظمة التحرير اإللكتروني -4

 .مستوى التحرير و غرف المونتاج ىتجهيز التلفزيون بأنظمة المونتاج الرقمي عل -5

 . أنظمة األرشيف الرقمي و التخزين اإللكتروني  -6

  :بة التلفزيونية مشروع البوا

إنطالقا من أهمية البوابة في عصرنا الحالي و المتميز بالتطورات التقنية المتالحقة بدأ التلفزيون      

  :الجزائري التفكير في إنشاء و إطالق البوابة اإللكترونية التلفزيونية الجزائرية التي 



  .ت بالجزائر لم اإلنترنيتستفيد من الخبرات المتراكمة في عا -1

 .ستفيد من التجارب المتاحة عربيا و عالميا خاصة المتميزة منها ت -2

التي تشهدها البالد و يشهدها قطاع اإلعالم عندنا و على وجه  ةتثمين كل القفزات التكنولوجي -3

 . فزيونلالت صالخصو

  :وهذه الواجهة اإللكترونية تجمع الخواص التالية      

ي بقنواته الثالث بعرضها محتويات التلفزيون الجزائر ئيسية المتمم للقناة الر تقوم في المقام األول •

  .ا معلوماتيا متكامال على الشبكة عرض

 الجزائري من خالل أنظمة نلعالقة بين الجمهور و التلفزيول لعالمفتقوم في المقام الثاني مقام  •

و اإلنتهاء ت يكل البرامج و الحصص التلفزيونية عبر االنترنالتفاعل التي توفرها بدءا بوضع 

  .بوضع نظام البريد  اإللكتروني و منتديات النقاش المفتوحة و كافة أنماط التفاعل على الشبكة

الثالث مقام الشارح و اإلضافي على الشبكة لكل األخبار و القصص التي تبث على  متقوم في المقا •

  .القنوات التلفزية 

  .تسجيل و البث الشبكي الب وفق نظام في المقام األخير تقوم بتحقيق مبدأ البرمجة حسب الطل •

عن الواقع القانوني لإلعالن في  قبل الحديث:في الجزائر و أسسه القانونية   يالتلفزيون اإلعالن 4-2

  :الجزائر ال بد من الحديث أوال عن ظهور وتطور هذه الظاهرة اإلعالنية في الجزائر

  : تطور اإلعالن في الجزائر 4-2-1

  :في الجزائر إلعالن ابدايات  - أ

عاشت الجزائر فترة اإلستعمار الفرنسي إقتصاد ذا إنتاج موجه إلى الخارج، و هكذا لم تختلف      

استطاع المجال اإلقتصادي بكل نشاطاته ،ووضعية اإلعالن عن السيطرة الرأسمالية التي عمت 

النات مسيرة من لتصريف بضاعتهم، و خالل هذه الفترة كانت اإلع االفرنسيون جعل الجزائر سوق

على السياسة اإلعالنية في  التي سيطرت" هافاس"طرف الوكاالت الكبرى الخاصة ، على رأسها وكالة 

اإلعالن لم تكن من الجزائر ، فقد كان كل شيء  إذ أن إنطالقةالجزائر و التي كانت متواجدة في فرنسا 

و مصالح اإلستعمار و هكذا يتضح  يأتي جاهزا من فرنسا و كانت الرسائل اإلعالنية تصمم بما يتفق

جليا أن اإلعالن في العهد اإلستعماري، كان خاضعا لوكاالت خاصة تسيطر عليها طبقة برجوازية 

فرنسية تهدف من خالل عملياتها الحصول على أكبر قدر من الربح، بغض النظر عن أهمية المنتوج، 

  .الجزائري عامة  فوائده و الضرر الذي يمكن أن يسببه لإلقتصاد و المجتمع

وبعد اإلستقالل وجدت الجزائر نفسها تحت وطأة التخلف، فعاش اإلعالن كغيره من القطاعات      

ورثه عن المستعمر، حيث وقع اإلنهيار في  الذي األخرى وضعا فضيعا، نتيجة الفراغ المالي و القانوني



ه الوضعية في إيقاف عالنية و أدت هذخلي الجماعي للوكاالت اإلالميزانية المخصصة لإلعالن نتيجة الت

كل محاولة لحملة إعالنية وطنية، بينما بقيت وكالة هافاس مهيمنة على اإلعالن لصالح الشركات 

  .األجنبية أو المؤسسات الجزائرية

و مع صدور أول ،  إيجاد جهاز وطني يقوم بمهمة اإلعالن نو لم يدم الحال طويال إذ كان البد م     

هذه  و بقيت و اإلشهار تولت الشركة الوطنية للنشر 1963سنة  " الشعب "للغة العربية  يومية وطنية

، و لم يكن معترفا بها كمؤسسة قائمة بحد ذاتها ،  1965المؤسسة تعمل تحت إشراف الحزب حتى عام 

 رغم أنها أصبحت المؤسسة الوحيدة القادرة على إعطاء المعلنين كل التسهيالت فيما يخص الوسائل

  . )22(اإلعالنية

رغامها على مغادرة الجزائر حتى تهيمن إو "  هافاس"من الضروري مواجهة وكالة و قد كان      

الوكالة الوطنية على السوق الجزائرية ،لكن نظرا لسوء التسيير و إنعدام المراقبة و التشريع المتخصص 

ت سوى اللوحات اإلعالنية التي اإلمكانيا تعمل في الخفاء و لم يكن لها من ظهرت وكاالت صغيرة

  .حابها بالربح على حساب اإلقتصاد الوطني صتسمح أل

وهكذا أمام صعوبة اإلتصال بالجمهور و إقناعه باإلستهالك و كذا مشكل تصريف المنتوج الوطني      

ء بات من الضروري على الحكومة الجزائرية إيجاد تنظيم وطني يتكفل بحل تلك المشاكل و قد تم أثنا

" القاضي بإنشاء ما أطلق عليه إسم )  279-67 (و عن طريق المرسوم )  69- 67 (المخطط الثالثي 

  . " الوكالة الوطنية للنشر و اإلشهار

وبالتالي فإن تاريخ اإلشهار في الجزائر هو تاريخ الشركة الوطنية للنشر و اإلشهار ، الذي يمثل      

  . )23( الجهاز اإلعالني الوحيد الرسمي للدولة

و تجدر اإلشارة إلى أن تنظيم اإلعالن في الجزائر كان متضمنا في القوانين الخاصة باإلعالم فقط      

  .  )24(و كان يعاني فراغا قانونيا واضحا من خالل المواد التالية

 يجب أن ال تتضمن النشريات الدورية الموجهة الى األطفال و المراهقين أية صور ، أو : 21المــادة 

ة و السلوك اإلشتراكي ، أو يشيد قصص أو أخبار ، أو نشر يخل باألخالق اإلسالمية ، و التقاليد الوطني

اإلجرام و الخيانة ، و  وكذلك كل عمل موصوف من أعمال، العنصرية ، أو الخيانة أو التعصب ب

ت أي إشهار أو إعالم تتضمن هذه النشريا جب أن اليكما ، ة باآلفات اإلجتماعية المضرة بالشباب اإلشاذ

  . من شأنه أن يساعد على الجنوح و اإلنحراف 

أعاله  4الوسائل المنصوص عليها في المادة  ةطيقصد باإلشهار ، كل إعالم ينشر بواس : 26المــادة 

  .و يكون ذا طابع و أهداف تجارية 



ه ، و يمكن إسناد أعال 26تتولى الدولة إحتكار اإلشهار المنصوص عليه في المادة  : 27المــادة 

  .  للتنظيم المعمول  تطبق أحكام هذه المادة وفقا، ممارسة هذا اإلحتكار لمؤسسة أو مؤسسات عمومية 

يعاقب على نشر أو إذاعة أي نبأ أو صورة أو شريط مخالف لآلداب العامة و لحس  : 106المــادة 

مع العمل دوما على إستعمال اللغة : 4المادة (أعاله  4األخالق بالوسائل المنصوص عليها في المادة 

الوطنية و تعميمها ، يتم اإلعالم من خالل نشريات إخبارية عامة ، و نشريات متخصصة ، و وسائل 

 333أعاله بالعقوبات المنصوص عليها في المادة  21 ة، و كذلك مخالفة أحكام الماد) سمعية بصرية 

   .مكرر من قانون العقوبات

     :)25(فقد تضمن اإلعالن فيما يلي1999اإلعالم أما فيما يخص قانون 

  :ملة من مهام المجلس األعلى لإلعالم منها على وجه الخصوص ذكرت هذه المادة ج : 59المادة 

  . غة العربية بكل الوسائل المالئمةالبث بالل يسهر على تشجيع و تدعيم النشر و *

يروجها ال سيما في مجال وطنية بمختلف أشكالها و التبليغ ، و الدفاع عن الثقافة ال يسهر على إتقان *

  .و نشر المؤلفات الوطنية  اإلنتاج 

يسهر على إحترام مقاييس اإلشهار التجاري ، و يراقب هدف اإلعالم اإلشهاري الذي تبثه و تنشره  *

  .األجهزة اإلعالمية و محتواه و كيفية برمجته

و لكن يمكن أن . صالح توضع تحت سلطة رئيسية يزود المجلس األعلى لإلعالم بم:  70المــادة 

و في مؤسسة متصلة بقطاعات اإلذاعة يشارك عمال هذه المصالح مشاركة مباشرة أو غير مباشرة 

  .التلفزة و الصحافة المكتوبة و اإلصدار و اإلشهار 

التشريع إلعالن من خالل النظام اإلعالمي و نالحظ غياب نة اضمهذا فيما يخص القوانين المت     

  .اإلعالني الذي ينظم هذا النشاط بمختلف وسائله 

يلي و  ن ما يميز واقع اإلعالن في الجزائر هو أحكام مبعثرة في عدة قوانين كما سنرى فيماإذ     

  . غياب إطار قانوني خاص بهذا القطاع مما فتح المجال لعدة ممارسات سلبية

 لاالستقال التغيرات التي شهدتها الجزائر منذاإلقتصادية و وقد تأثر اإلعالن في الجزائر باألنظمة      

حتى اليوم ، و قد عرف في فترة النظام اإلشتراكي ضعفا كبيرا و نقصا حادا ، فكان نشاطا هامشيا 

و قد تم وضع عدة ، الذي تقوم به الدولة لتدعيم قدراتها اإلقتصادية " باإلستعمار الرسمي" يعرف 

  .المراسيم التنفيذية  قرارات وزارية تضمنتها

الذي يمثل تعريب اإلعالن  1974-04-03المؤرخ في  70- 74 فقد جاء نص التعريف في المرسوم     

أدمج المشرع الجزائري بطريقة رسمية العملية اإلعالنية في المضمون الذي يعمل على " التجاري 

   .)26( "التعريب أي ترقية هذا الهدف



اإلشهار التجاري للمنتج  : "يلي انون الخاص بالتعريب نصت على مامن الق :المــادة األولــى  •

أو البث في التراب الوطني يجب أن يكون باللغة العربية ، و يسمح باستخدام اللغة األجنبية لنفس 

ية على سبيل لغة العربية ، األجنبلالغاية ، و في هذه الحالة يجب أن يكون النص اإلشهاري با

، فهي بذلك تنص على ضرورة  "رة عن ترجمة للنص العربي و نقال عنه ، و يكون عباالتكملة

إستعمال اللغة العربية في بث و نشر اإلتصال اإلشهاري ، أما المادة الثانية فتعترف بمجال التطبيق 

  .الذي تقع فيه هذه الشروط السابقة 

المأطورات أحكام المادة األولى الملصقات و  "تنص على أن  و :المــادة الثـانيـة  •

PANNEAUX  D’AFFICHAGE   النشر و اإلشهار ، و بصفة عامة كل الرسائل ذات الطابع ،

  ". شهاري التجاري ، المرسلة تحت شكل منطوق أو مكتوباإل

أن  "حيث اتصفت مادته األولى  )27( 1971أكتوبر  19المؤرخ يوم  69- 71كما دعم بمرسوم أخر      

  ."إنتاج أو مصلحة جزائرية أو أجنبية  يي بالنسبة ألالوكالة تمارس اإلحتكار الكل

الوكالة تمارس اإلحتكار على المنتجات الوطنية و األجنبية ، كما "ص على أن تنأما المادة الثانية ف     

  "تمارس اإلحتكار أيضا على اإلنتاج ونشر اإلشهار التجاري للمنتجات و الخدمات الجزائرية  للخارج 

الدولة تحول احتكار شركة النشر و اإلشهار على السوق الجزائرية  ه المادة يبدو أنل هذالفمن خ     

  . بالخارج 

ص بمنتوج طبيعي أو مصنع يجب أن يكون من ااإلشهار الخ"التي تتضمن أن  :المــادة الثالثــة 

ى وسطاء إختصاص الوكالة الوطنية للنشر و اإلشهار ، لذلك فإن الوكالة ليست بحاجة إلى اللجوء إل

خارجيين من أجل الترويج للمواد الوطنية أو المستوردة ، كما أن المؤسسات الوطنية العمومية مجبرة 

على اللجوء إلى النشر و اإلشهار عندما يتعلق األمر بإخراج و إنزال الرسائل ذات الومضات 

  ". اإلشهارية 

دة نقاط تخص اإلعالن ، مؤكدا يتضمن ع 15/08/1993وقد دعم المرسوم كذلك بمرسوم أخر في      

حيث أن المادة الخامسة تنص على أنه  8-7-5أهميته إلحتكار الوكالة ، و يتضح هذا جليا في المواد 

من مساحتها ℅30يمنع منعا باتا إشهار صدر عن معلن عمومي في وسيلة إعالمية تخصص أكثر من "

".  

لمميزات اإلعالنات الصادرة عن المعلنين توكل مهام التسيير الميداني  " : المــادة السابعــة

و  ENTV و المؤسسة الوطنية للتلفزة ANEPالعموميين إلى الوكالة الوطنية للنشر و اإلشهار 

  " .دون سواها  ENDRالمؤسسة الوطنية للبث اإلذاعي 

  :تدعم التي سبقتها و تنص على  :المــادة الثامنــة 



أيضا حسب نفس  نات اإلعالنات الصادرة عن المعلنين العمومييالميداني لميزاني رتوكيل مهام التسيي"

  ".الطريقة إلى كل مؤسسة عمومية ذات طابع إشهاري 

صة بالتعريب و المذكورة سابقا قد دعمت بنص قانوني أخر خالل المرسوم اكما أن المادة الخ     

تبث البالغات " 43ادة حيث جاء في نص الم 1991أفريل  20 الصادر في- 101- 91رقم  )28(التنفيدي

غير أنه يمكن اإلخالل بهذا الحكم عندما يكون استعمال عالمات عبر التراب ،اإلشهارية باللغة العربية 

الوطني تتضمن ألفاظا و بيانات ضرورية باللغة األجنبية ، نوعية كانت أو توضيحية بالنسبة للمنتوجات 

  .الم رخصة بذلكأو الخدمات المعينة ، و يمنح المجلس األعلى لإلع

  :اإلعالن الجزائري في مرحلة اإلقتصاد الموجه -ب

في هذه المرحلة بإنشاء الوكالة الوطنية للنشر و اإلشهار التي إحتكرت هذا المجال تميز اإلعالن      

رمضان  19المؤرخ في  279-67بموجب األمر  1967إحتكارا مطلقا ، ويعود تاريخ إنشائها إلى سنة 

 05و نشر هذا األمر في الجريدة الرسمية ليوم الجمعة  1967ديسمبر  20وافق ل هجري الم 1387

، إضافة إلى نشر النص الملحق و الذي يتضمن القانون  1968جانفي  05هجري الموافق ل  1387شوال 

  .)29(مادة  28األساسي للشركة الوطنية للنشر و اإلشهار و يحتوي على 

وكالة الوطنية للنشر و اإلشهار كمؤسسة عمومية ذات طابع صناعي و بموجب هذا األمر أنشأت ال     

  .المالي  لو تجاري تتمتع بالشخصية المعنوية و االستقال

و عموما من أهم السمات التي تتمتع بها المؤسسة الوطنية لإلتصال و النشر و اإلشهار هو كونها      

ص الوحيد في مجال اإلشهار في عهد كانت و الزالت تابعة للقطاع العمومي سواء كانت المتخص

اإلقتصاد الموجه أو كونها موجودة اليوم مع شركات و وكاالت إتصالية و إعالنية أخرى ، إال أن 

  .اإلحتكار المفروض على هذا الميدان ال يزال بارزا 

داع و بسوء التصميم و اإلفتقار لإلب) اإلقتصاد المركزي ( و قد تميز اإلعالن في هذه المرحلة      

الجماليات الفنية التي تساعد على جلب الجمهور لإلعالن ، إضافة إلى عدم إهتمامه بهذا المجال حيث 

  . كانت اإلعالنات قليلة جدا ما قورنت بإعالنات اليوم في مختلف الوسائل

  :اإلعالن الجزائري في مرحلة اإلنفتاح على إقتصاد السوق - ج

لى تنظيم هيكلي يتالءمان مع مقتضيات مرحلة مة تشريعية و إاإلتصال إلى منظو إن حاجة قطاع     

جديدة تعيشها مختلف القطاعات من خالل تبني إقتصاد السوق و اإلنفتاح و التعددية ، دفع المشرع 

الجزائري إلى تقديم هذا المشروع ، ألنه من غير المعقول اإلعتقاد بإبقاء قطاع اإلعالن محتكرا من 

في المؤسسات الوطنية لإلتصال و النشر و اإلشهار أو أنه يحتاج إلى بعض طرف الدولة ، متمثال 



التعديالت فقط ، بل يحتاج إلى مواد قانونية تساير مختلف التحوالت و تتبع الطريق العلمي الجاد ، و 

  :  )30(جاء النص ليحتوي على

  .المبادئ العامة : الباب األول  -

 .هاريةـاطات اإلشـمارسة النشـظيم و مـتن: الباب الثاني  -

   .تنظيم النشاطات اإلشهارية) : مواد  06( الفصل األول      

   .ممارسة األنشطة اإلشهارية) : مواد  06( الفصل الثاني      

  .ي ــارجـهار الخـاإلش) : مواد  09( الفصل الثالث      

 .ار ــمحتوى اإلشه) : مادة  12 (الباب الثالث  -

 .اإلشهارات الخاصة ) : مادة  16( الباب الرابع  -

  .هيئة متابعة اإلشهار) : مواد 05(الباب الخامس  -

 .ة ـكام خاصــأح) مواد  04( الباب السادس  -

بما أن اإلشهار أصبح مصدر تمويل و آلية فعالة من آليات السوق و الترويج للسلع و الخدمات ،       

الميدانية إلحدى الحريات األساسية و هي حرية بالحياة اليومية للمواطن و الممارسة  صبإعتبار أنه مخت

التعبير ، أوجبت الضرورة وضع ضوابط دون المساس بحقوق الغير و المصالح العامة و القيم و 

يا طالما انعكس سلبا على وناألخالق ، فمشروع هذا القانون ال تكمن أهميته في كونه يسد فراغا قان

  من اإلستجابة لمتطلبات التحوالت التي تعيشها الجزائر النشاط اإلشهاري فحسب و إنما كذلك لكونه

خاصة على الصعيد اإلعالمي و اإلقتصادي ، و قد جاء مشروع القانون هذا ضمن المسعى الهادف إلى  

باإلتصال و مالئمتها مع المبادئ الدستورية التي تكرس  )32(إستكمال المنظومة التشريعية المتعلقة

  .تمع الحريات األساسية في المج

ن قتصاد السوق ، ألن في إعتباره من المتطلبات األساسية و الضرورية لنظام إووتظهر أهمية القان     

فهو يزيد من  ياإلشهار يقدم و يعرف المنتجات و الخدمات و األسماء و العالمات التجارية ، و بالتال

نص جاء ليحمي المستهلك من ن هذا الو تحسين النوعية ، و نفس الوقت فإالمنافسة و رفع اإلنتاج 

مختلف الممارسات التي قد تضربه ، فمشروع القانون إذن يحدد و يضبط ممارسة اإلشهار حتى يؤدي 

  .مهامه و يساهم في التنمية و يحمي المستهلك 

  :  )31(و فيما يخص الجوانب التي تميز هذا القانون يمكن إيجازها فيما يلي

ة الخاصة بقطاع اإلتصال مع متطلبات السوق و ما تفرضه من تنظيم و تكييف المنظومة التشريعي -

  .قواعد الشفافية 



تحتاج إلـى   احجم المعامالت المالية في هذا القطاع تقدر بعشرات الماليير و بالتالي فهي تشكل سوق -

قواعد واضحة في الممارسة ال سيما و أن العملية لها صلة بحياة الفرد و المجتمع في مختلف جوانب 

 . لق األمر بالجوانب األخالقية أو األمنية أو البيئية أو غيرهاعاة سواء تالحي

جاء هذا النص منسجما و مدعما للتجارب السابقة لدول أخرى من جهة و من جهة أخرى يسـتجيب   -

نصـوص مبعثـرة   ة الميدانية في ظل فراغ قـانوني و لمختلف اإلنشغاالت التي برزت عن الممارس

الفكرية ، و في المجالس البلدية قانون العقوبات ، حقوق الملكية ن اإلعالم ، في قانو( مسيرة للقطاع 

 ...).و الوالئية و التجمعات الحزبية و السياسية و المدنية 

  : إن أهم ما يميز هذا النص عالوة على جوانبه القانونية و التنظيمية إرتكازه على      

  .قانونية المرتبطة باإلعالم و اإلتصال تدعيم المسعى الهادف إلى إستكمال المنظومة ال .1

  .رفع اإلحتكار في مجال اإلشهار  .2

 .القانون يجعل اإلشهار عمال تجاريا عاديا إزالة التمييز بين القطاعين العام و الخاص  .3

  .إزالة التمييز بين القطاعين العام و الخاص  .4

  .فتح الباب أمام الممارسة ألن شروط ممارسته بسيطة جدا  .5

  . اإلعالنأمام اإلستثمار األجنبي في قطاع  فتح الباب .6

  .ة عالنيتكريس حرية المعلن في إختيار الدعائم اإل .7

وضع اآلليات الضرورية لضمان المتابعة و المراقبة و الفصل في النزاعات من خالل متابعة  .8

  .اإلعالن

تأكيده على الرعاية  صد ترقية األهداف الثقافية و الرياضية من خاللعدم إغفاله للتحفيزات الجبائية ق .9

  .شراف و اإلتصال اإلجتماعي و اإل الرعاية و و الرعاية األدبية و الفنية )عالنيةاإل

  .المخالفات و اإلجراءات العقابية . 10

إن هذا القانون ساعد اإلعالن الجزائري على الخروج من مرحلة اإلحتكار ليدخل أبواب المنافسة      

و التقنيات اإلعالنية كون المعلنين يحاولون إغراء أكبر عدد من الجماهير  الواسعة ما أثر على األساليب

  .بمنتجاتهم و خدماتهم و إختيار من كل البدائل المعروضة في السوق 

مثل خلوه من السلطات  ةإال أن هذا القانون يضم الكثير من النقائص الخاصة بالجوانب التنظيمي     

لمخالفات والدعاية الكاذبة إضافة إلى أنه ال يوجد تحديد لحق المستهلك الرقابية للشركات المتعودة على ا

  .في رفع دعاوى قضائية ضد اإلعالن الكاذب أو المسيء للقيم و األخالق 

بالتالي فبالرغم من هذه المحاوالت للتأقلم مع الوضع اإلقتصادي الجديد إال أن الجزائر مازالت      

  "عبد الرشيد بوكرزازة " اإلعالن ، ففي حوار أجري مع وزير اإلتصال تعاني فراغا قانونيا في ميدان 



أنا أقر بوجود فراغ قانوني في " أقر بوجود فراغ قانوني في اإلعالن بقوله " الخبر " نشر في صحيفة 

تنظيم اإلعالن بصفة عامة ، أعتقد أنه حان الوقت اآلن الستدراك هذا الفراغ و إنجاز قانون خاص 

  .)32("وق اإلعالني العمومي و الخاصبتنظيم الس

و مما زاد في تطور النشاط اإلعالني في الجزائر هو ظهور الوكاالت الخاصة و لم يسمح بإنشاء      

الوكاالت اإلعالنية الخاصة في الجزائر إال في منتصف ثماننيات القرن الماضي ، و قد تم ذلك من خالل 

تنص على إعادة تنظيم األنشطة اإلقتصادية فيما يتعلق تعليمة وزارية صادرة عن وزارة التجارة 

بالتسجيل في السجالت التجارية ، حيث سمحت هذه التعليمة للخواص الراغبين في ممارسة النشاط 

  . اإلعالني بتملك سجالت تجارية ، و ذلك في حدود الضوابط القانونية 

ن في الجزائر ، و التي صبت كلها في و بالنظر إلى جملة النصوص و التشريعات المنظمة لإلعال     

إتجاه تعزيز إحتكار الوكالة الوطنية للنشر و اإلشهار ، فإن محتوى التعليمة لم يتجسد بشكل فعلي ، حيث 

ظلت الوكالة مهيمنة بشكل كامل على النشاط اإلعالني ، و لهذا لم يكن عدد الوكاالت الخاصة يتجاوز 

  .سن التعليمة عدد أصابع اليد الواحدة عندما تم 

لكن مع اإلنفتاح اإلقتصادي أصبحت الظروف أكثر مالئمة للوكاالت الخاصة لكي تجد لها مكانا      

بدأت  1999أفريل  12المؤرخ في  07- 99الحكومي رقم  رضمن سوق اإلعالن ، و مع صدور المنشو

هار و الوكاالت اإلعالنية مالمح الشكل الجديد للشراكة اإلعالنية بين الوكالة الوطنية للنشر و اإلش

  . )33(الخاصة ، حيث تراجعت حصة األولى لصالح الثانية

و إذا كان النشاط اإلعالني الخاص قد إنطلق في بداية األمر بشكل محتشم ، حيث كانت تعتمد      

  ، لكنها اآلن تسير نحو اإلحترافية و النضج ةالوكاالت الخاصة على تقنيات و أدوات في غاية البساط

  .   خاصة مع امتالك التقنيات الحديثة و ظهور المنافسة

  :اإلعالن في التلفزيون الجزائري  4-2-2

يعتبر اإلعالن على القناة الوطنية الجزائرية حديث النشأة حيث بدأ في التسعينات في حين إعداد      

على القناة الوطنية فقد  اهو بث ANEPالبرامج اإلعالنية مسبقا من طرف الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار

وزارية بشأنه تضمنها المرسوم التنفيذي  ت، وقد تم وضع عدة قرارا 1982سبق ذلك و تحديدا سنة 

  : )34(و الذي تضمن 1991أفريل  20الصادر في  101- 91رقم

 24إنشاء المديرية التجارية ، حيث تعود فكرة المؤسسة التجارية الحالية كما بينه و أشار إليه قرار  -

، الفقرة الثانية 14المدعم للتنظيم الداخلي للمؤسسة الوطنية للتلفزيون في مادته رقم  1987جانفي 

و التي تتكفل بالنشاط التجاري ) مصلحة اإلذاعات والوسائل الخاضعة لمديرية الموارد المالية (

ة األنشطة ، حيث تم تنظيم هذه المديرية ألجل تسيير مجموع1990للتلفزيون و إتضحت في أوت 



و الذي  1991- 04-  20 المؤرخ في 101- 91 التجارية للمؤسسة، و ذلك تبعا للمرسوم التنفيذي، رقم

  .  يجعل من المؤسسة الوطنية للتلفزيون ذات طابع عمومي بشكل صناعي و تجاري

اصة لقد حدد هذا المرسوم أيضا شروط اإلشهار على القناة الوطنية و الذي تحكمه التعليمات الخ     

  :التالية

التوقيع على أمر إشهاري من طرف المعلن أو المفوض عنه قانونيا المحددة أمام المؤسسة الوطنية  -

يتضمن إحترام القوانين و األنظمة السارية المفعول التي  ENTV/DCللتلفزة، قسم اإلدارة التجارية 

-20الصادر في  91-101قم تدير اإلتصال اإلعالني، و قبول الشروط الملحقة بالمرسوم التنفيدي ر

04-1991 .  

تمنع الرسائل المنافية لألخالق و اآلداب العامة و كذلك المتعلقة بالتبغ و الكحول، الدعاية السياسية و  -

  .الدينية، اإلشهار الكاذب و الخادع و الممنوع أو اإلشهار الذي يحمل صفة المنافسة غير الشرعية 

ات المستهلكين مع عدم إستغالل توظيف األطفال في اإلشهار على اإلشهار أن يخدم مصالح و إهتمام -

  .بشكل غير معتدل 

  .الرسالة اإلشهارية المسجلة يجب أن توافق المعايير التقنية و المهنية لإلنتاج -

حق  ) ENTV/DC (توقيع أمر إشهاري يمنح للمؤسسة الوطنية للتلفزيون، قسم المديرية التجارية  -

  .قديم الرسائل اإلشهارية إعادة اإلنتاج، إخراج و ت

تقدير األحكام الصادرة سابقا هي من دائرة إختصاص المؤسسة الوطنية للتلفزيون، قسم المديرية  -

  .التجارية التي بهذا تحتفظ بكل حقوق رفض بث الرسالة

األشرطة المنجزة من طرف المعلن يجب أن تسحب من طرف مالكيها في أجل أقصاه شهر بعد  -

 ةحملة اإلشهارية و بتجاوز هذا األجل ترفع المؤسسة الوطنية للتلفزيون، قسم المديرينهاية البث أو ال

  .في حالة تلف أو ضياع األشرطة االتجارية مسؤوليته

  : )35(فتضمنت ما يليالشروط التجارية أما فيما يخص      

شير إلى ضرورة إن اكتتاب أمر متعلق باإلشهار من قبل المعلن أو موكله حسب القواعد التي ت     

المديرية التجارية و التي تستلزم إحترام القوانين و القواعد / التقرب إلى المؤسسة الوطنية للتلفزيون 

المعمول بها لدى إدارة اإلتصال اإلشهاري مع قبول الشروط التجارية و عموما المتعلقة بالبيع   

زيون و كذا شروط التسعيرة بالنسبة وسنتعرض فيما يلي إلى ضمانات المعلن للمؤسسة الوطنية للتلف

  :لإلعالنات

  :ضمانات المعلن 



للتلفزيون أي طعن أو احتياجات المؤلفين،المنتجين ،  ةالمعلن يضمن للمؤسسة الوطني •

المخرجين،الناشرين و كل األشخاص الطبيعين أو المعنويين الذين قد يتضررون بأي شكل 

 .من بث  الرسالة اإلشهارية 

أن محتوى الرسالة اإلشهارية ال تحمل أي إشارة أو تلميح بالتشهير أو  يشهد المعلن من •

 .اإلضرار فيما يتعلق بطرف ثالث

  :و فيما يخص الشروط العامة لإلعالن التلفزيوني في الجزائر فيتضمن ما يلي      

  :شروط أسعار اإلعالنات في المؤسسة الوطنية للتلفزيون - أ

: الموافق ل  1411شوال عام  05المؤرخ في  101- 91التنفيدي رقم من المرسوم  47تنص المادة      

تبلغ السلطة الصحفية و ﴿على تقدير اإليرادات المتأتية من اإلعالن في التلفزيون ، 1991 أفريل 20

  .)36(﴾المجلس األعلى لإلعالم بمبلغ اإلرادات النهائية التي تحققها المؤسسة بصفة فعلية من اإلشهار

 نر مبادئ الشفافية و المساواة بين أصحاب اإلعالتات تحدد المؤسسة اإلعالنية للتلفزيووفي إطا     

و سنحاول توضيح بعض األمور المتعلقة بالتسعيرة المعمول بها في هذه .أسعار اإلشهار و تنشرها

  : )37(المتعلقة بها كاألتي ENTVالمؤسسة أال و هي  المؤسسة للتلفزيون 

ر الجزائري بالنسبة للمعلنين الخاضعين للقانون الجزائري عن كل إشهار مبث التسعيرة تكون بالدينا -

  .على القناة الوطنية أو البرنامج الفضائي

تفرض التسعيرة بالعملة األجنبية على المعلنين غير الخاضعين للقانون الجزائري عن كل إعالن  -

  .أو الفضائية مبث على القناة الوطنية

مساحات إعالنية  08تبعا للشروط التجارية و العامة لبيع و هي مكونة من التسعيرة المطبقة موجودة  -

رسالة مع  20تبدأ من الساعة السادسة صباحا إلى منتصف الليل و تتضمن كل مساحة حجم 

  .أسعارها

ال ينبغي أن يتجاوز الوقت : تنص على 101-  91من المرسوم السابق ذكره رقم  46وحسب المادة      

  .بالغات اإلشهارية  دقائق عن كل ساعة من البث في المعدل السنويالمخصص لبث ال

قسم المديرية التجارية / بث الرسائل اإلشهارية المنتجة من طرف المؤسسة الوطنية للتلفزة  -

ENTV/DC  من قيمة اإلنتاج  ℅10تفتح حق اإلستفادة من تخفيض بنسبة.  

و ) أشهر، سنة  3شهر ، (فترة محددة  كل حملة إشهارية تتضمن عددا معينا من مرات البث في -

 مجسدة عن طريق طلب تفتح حق اإلستفادة من مساحات إشهارية مجانية كالتالي 

  



  :يوضح توزيع المساحات اإلعالنية وفق األسعار) 4(الجدول 

  

  المدة المحددة          

  التوظيف المالي
  أشهر 6  أشهر 3  شهر

  دج إلى 700.000*

  دج1300.000
  مساحة واحدة  مساحات 2إلى  1  احاتمس 4 إلى 2

  دج إلى1300.000*

  دج 1.800.000
  مساحات 3إلى 1  مساحات 4إلى  2  مساحات 6إلى  4

  دج إلى 1.800.000

  دج 2500.000
  مساحات 4إلى  3  مساحات 6إلى  4  مساحات 8إلى  6

  دج إلى 2500.000

  دج 3000.000
  مساحات 6إلى  4  مساحات 8إلى  6  مساحات 10إلى  8

  دج إلى 3000.000

  دج 35000.000
  مساحات 8إلى  6  مساحات 10إلى  8  مساحات 12إلى  10

        

دج فالمساحات المجانية يتم اإلتفاق عليها  35.000.000أما إذا تعدت قيمة التوظيف المالي  -

  .بالتفاوض 

  .التوظيف المالي خالي من الضريبة  -

كل ثانية إضافية  ثواني، 5يق أجزاء، كل جزء بعن طرتسعير البث يطبق على الومضة اإلعالنية  -

  .بالتسعيرة األكثر منها مباشرة) تسعيرها(تتم فوترتها 

ثانية ألنها تعدت  35ثانية تكون الفاتورة بقيمة ومضة مدتها  31في حالة ومضة إعالنية مدتها : مثال

  .ثانية 30

ة معينة من الغالف المالي الموظف عند تجديد العقود  المعلنون يستفيدون من تسعيرة متناقصة بنسب -

  .خالل التعامل السابق

لكل إشهار مبث على الفضائية و في حالة البث المتزامن على القناة  % 70التسعيرة ترتفع ب      

من قسیمة مجموع التسعیرتین في كل قناة، و التسعیر محدد من  ℅ 80الوطنية أو الفضائية معا ترتفع إلى 

  :خالل الجدول التالي

  



  التسعير  البث  التسعير  البث  التسعير  البث  القناة

Canal 

Algérie  
X 80% X  80 %     

A3  X  50%     X  %80  

 

 ب القنواتسالتسعير اإلعالني ح) 5(جدول 

  

نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة الزيادة بالنسبة لإلعالنات تختلف حسب القناة و الجمهور الموجه 

  : )38(لها حيث أن

 *Algérie Canal :  

، و تعتبر هذه القناة رابطة ثقافية مع المجتمع األروبي و تدخل ضمن إطار  1994تم إنشاؤها سنة  

حوار الحضارات و تبادل الثقافات، و تعتبر حسب مركز سير أي في فرنسا من بين القنوات العربية 

  . األولى بالتالي هي مرشحة ألن تكون سفيرة الجزائر في العالم األروبي 

  :A3الجزائرية الثالثة  *

و قد تم  1998تبث هذه القناة على القمر الصناعي عربسات ، و مشروع إنشاء هذه القناة كان سنة   

و تعمل أساسا على ربط العالقة الدائمة بين المجتمع الجزائري و  2001جويلية  5تحقيقه في الميدان في 

  .)39(ي الخارج بصفة خاصةالمجتمع العربي بصفة عامة و الجالية الجزائرية ف

  

  :التغيرات التي تحدث لتسعيرة اإلعالن في التلفزيون الجزائري  -ب

حتو ى و أخرى يخضع التسعير اإلعالني عبر التلفزيون الجزائري لمجموعة من التغيرات متعلقة بالم

  : )40( ا بالتظاهرات التي يبثها التلفزيون الجزائري كما سنوضح فيما يليبتوقيت اإلعالن و كذ

  : ذات العالقة بمحتوى اإلعالن * 

و الشعارات يؤدي إلى زيادة في التسعيرة ) Logos(بث الرسائل المنتظمة لرمز أو أكثر من رمز      

  .لكل زيادة رمز أو شعار أخر لمعلن مختلف  % 10بنسبة 

 10لزيادة تكون بنسبة إذا تم في نفس الومضة اإلعالنية ذكر منتوجات أو أكثر من منتوج لنفس المعلن فا

% .  

  ) توقيته: (ذات العالقة بمكان اإلعالن  - *



  .في التسعيرة  %15: إختيار مكان بث الرسالة في المساحة اإلعالنية يؤدي إلى زيادة ب •

دج  3.000.000المعلنون و الراعون للبرامج الذين وضعوا حملة تتعدى قيمة غالفها المالي  •

  .بقا معفون من الزيادة المذكورة سا

  : على المساحات اإلعالنية التالية  %10تطبق زيادة 

  . سا ، نهاية األسبوع و أيام العطل 15.00إلى  10:00،  10:00سا إلى 6من  •

  .من التسعيرة  %10في شهر جويلية و أوت يتم تطبيق تخفيض بنسبة  •

  تطبيق زيادة خاصة في حالة التظاهرات الرياضية و الوطنية حسب الجدول •

  رياضات أخرى  رياضات جماعية  نافسةنوع الم

  %50 %50  تظاهرات وطنية

  %50 %50  تظاهرات عربية

  %70 %70  تظاهرات إفريقية

  %60 %60  تظاهرات مغربية

  %80 %80  تظاهرات أوروبية

  %90 %90  كأس العالم

  %100 %100  ألعاب أولمبية

  

  أسعار اإلعالن حسب نوع التظاهرا يوضح زيادات) 6(جدول 

  : )42(أما فيما يخص كرة القدم فالجدول التالي يوضح نوع الزيادة     

  

  الزيادات المطبقة على اإلعالنات حسب التظاهرة الرياضية ) : 7(جدول رقم 

  النهائي  نهائي 2/1  نهائي 4/1  نهائي 8/1  نوع التظاهرة

  %100  %50  %50   %50  كأس الجزائر

Coup d'arabe 

des club 
50%   50%   60%   100%   

   %100    %90    %70   %70  كأس إفريقيا لألمم



Coup d'afrique 

des clubs 
60%   60%    80%   100%   

   %100   %70   %50   %50  ألعاب البحر األبيض

   %100   %80 % 60   %60  األلعاب األوروبية

   %100   %300   %100   %100  كأس العالم

   %100   %70  %60   %50  ألعاب أولمبية

  

  . %20ا ما شاركت الجزائر في األلعاب العالمية ، هناك زيادة أخرى مطبقة بقيمة في حالة إذ •

  . %50التظاهرات الفنية الكبرى تسجل زيادة نسبة  •

في الحاالت السابقة بالنسبة للمعلنين نظموا حملة تتعدى قيمتها  %10  في حين تتقلص الزيادات إلى •

3.000.000 .  

 04يتسبب في دفع  ) L'exclusivité( مساحة اإلعالنية الحصول على حق التصرف التام في ال •

دقائق إضافية في التسعيرة و الظهور المقتصر على المنتوج وحده على المساحة اإلعالنية يؤدي إلى 

  .في التسعيرة %50زيادة بنسبة 

  :تضمالتخفيضات و المنح فيما يخص      

  :الحمالت ذات الطابع الثقافي * 

  : عالنية ذات الطابع الثقافي تستفيد من تخفيض خاص تابع لفترة عرضها كاألتي إن الحمالت اإل     

  . %35: من سبتمبر إلى غاية شهر ماي  •

  . %25: من جوان إلى غاية شهر أوت  •

  .واعتبار أي من اإلعالنات ذا طابع ثقافي يتم تحديده بعد دراسة تقوم بها المدرية التجارية للتلفزيون 

عامل مع التلفزيون في الجانب اإلعالني و تنويع المتعاملين ، أدخلت المديرية ومن أجل تشجيع الت 

  :مجموعة من المنح التي تأخذ بعين اإلعتبار عدة معايير 

  :فترات الفراغ  •

  .يطبق  %10إلى  5نظرا لطبيعة كل من شهر جويلية ، أوت ، جانفي و فيفري ، تخفيض بنسبة 

  :مكافأة المعلن الحديد •

دج خارج  500.000يتعامل سابقا مع القناة األرضية، و يحقق رقم أرباح على األقلكل معلن لم 

  .من التخفيضات على رقم أعماله  %5الضريبة  بإمكانه أن يستفيد من 



  :مكافأة الحجم  •

  .كل معلن يستثمر في القناة األرضية، يستفيد من مكافأة الحجم مطبقة على رقم األعمال

  :ENTVالمؤسسة الوطنية للتلفزيونمعلن و طريقة التعامل بين ال -ج 

أن يتقدم المعلن الذي يطلب بث الومضة اإلعالنية إلى المؤسسة الوطنية يجب و قبل كل شيء       

بأمر إعالني يتضمن رزنامة البرامج مع )   ENTV / DC(و تحديدا للقسم التجاري  ENTVللتلفزيون 

  .مفتوحة قبل تاريخ البث األول  أيام 4عنوان الومضة و مدتها  في أجل أقصاه 

وفي حالة تجاوز هذا األجل يلزم المعلن بدفع ثمن البث كما لو أنه تم بالفعل في األجل المحدد ، إذا      

بث الرسالة اإلعالنية في )   ENTV / DC(لم تستطيع المؤسسة الوطنية للتلفزيون قسم اإلدارة التجارية 

أن تأجل إلى تاريخ أخر ، و  –بموافقة المعلن  - ، فيمكن لهذه الرسالة التاريخ المحدد و ذالك بسبب مهم 

حالة كان التأجيل غير ممكن أو لم يتم اإلتفاق مع المعلن فلم يدفع المعلن ثمن بث الرسالة ، ال يمكن له 

  .)43(المطالبة بأي تعويض

و خارج  TVAمضافة توضع خارج ضريبة القيمة ال ةكما أن التسعيرة على الرسالة اإلعالني     

الضرائب و الرسوم التي توضع في المستقبل ، و التي يمكن أن تنتج عن البث أو إنتاج الرسائل 

  .التخفيضات و الزيادات و التأجيالت الخاصة: اإلعالنية ، و هي تتضمن 

أن تقع على عاتق المعلن الذي يخضع للقانون الجزائري ، كما  TVAأما ضريبة القيمة المضافة      

  .الفواتير المتعلقة بالبث توضع عند نهاية كل حملة أو شهريا باسم المعلن

 ENTV / DC(قسم المديرية التجارية / هذه الفواتير مرتبطة تعاقديا مع المؤسسة الوطنية للتلفزيون      

ا طلب بالنسبة للمنتوج المعني ،  و نسخة من الفواتير يمكن أن ترسل للمفوض عن المعلن قانونيا إذ )

/ ذلك ، هذه الفواتير يجب أن تتم في أجل أقصاه شهر بعد تلقيها ، كما أن  المؤسسة الوطنية للتلفزيون 

تملك الحق بطلب الدفع الجزئي أو الكلي قبل بث الرسالة أو )   ENTV / DC(قسم المديرية التجارية 

  .تقديم جزء شهريا بالنسبة للحمالت اإلعالنية

مليون دينار في حالة التسديد 1بالنسبة للمبالغ التي تتعدى  %50من تخفيض قدره  وقد يستفيد المعلن   

  .الفوري للفواتير

في حالة الفواتير المستحقة الدفع و غير المدفوعة ، يتعرض فيها المعلن لغرامات جزائية موافقة      

  . من قيمة الفاتورة %5لقيمة الفائدة القانونية و المقدرة ب 

  :ن طريق الرعاية اإلعالن ع -د

الرعاية يقصد بها تمويل البرامج ماديا مقابل اإلتفاق على مساحات أن  قبل ذلك تجدر اإلشارة إلى     

  .إعالنية تخصصها الحصص للمعن ضمن ساعات البث أو اإلذاعة 



ذي لمرسوم التنفيلعدة شروط وفقا  ENTVوللرعاية في أحد البرامج في المؤسسة الوطنية للتلفزة      

بمواده التي تنص على الشروط العامة في حالة  1991أفريل  20و  1991أوت  08الصادر بتاريخ 

  : )44(الرعاية و كذا المجاالت الممنوعة قانونا للرعاية

لخ إ...الكحولية ، المنتجات التبغية التي لها نشاط فيما يخص صناعة و بيع المشروباتالمجاالت  •

  . 1991أفريل  20الصادر في  101 – 91طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 

أوت  08الصادر بتاريخ  276 – 91المجاالت الطبية و جراحة األسنان ، طبقا للمرسوم التنفيذي رقم  •

1991 .  

الصادر  901 – 91رقم  األحزاب السياسية ، المنظمات البرلمانية و الدينية ، طبقا للمرسوم التنفيذي •

  . 1411ل عام شوا 05الموافق ل  1991أفريل  20في 

  إن توقيع عقد الرعاية من طرف المعلن أو المفوض عنه قانونيا ، بفرض إحترام القوانين     

  أفريل  20و األنظمة و قبول الشروط التي تنص عليها مواد المرسوم التنفيذي الصادر بتاريخ     

  :)45(و التي نذكر منها  1991      

نشرات األخبار ، األشرطة الوثائقية ، المجالت و عروض األنباء  كل البرامج قابلة للرعاية بإستثناء -

  .السياسية و البرامج ذات الصبغة الدينية

األفراد الماديين و المعنويين، العاميين و الخواص يمكنهم رعاية برنامج أو أكثر مقترح للرعاية من  -

  .قسم المديرية التجارية/ طرف المؤسسة الوطنية للتلفزيون 

سسة الوطنية للتلفزيون بقسمها التجاري ، هي الهيئة القانونية الوحيدة التي لها حق المتاجرة المؤ -  

  . بعمليات الرعاية الخاصة بمجموع البرامج المبثة على القناة الوطنية أو الفضائية

  مراجع الفصل الرابع
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  موضوع اإلعالن) : 08(جدول رقم 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  المجموع  تجاریة  خدمات  إعالنات إداریة  الموضوع العینة
03/01/2007  04  09  26  39  
06/02/2007  07  12  12  31  
16/03/2007  02  08  16  26  
21/04/2007  03  08  17  28  
06/05/2007  01  09  18  26  
04/06/2007  -  06  18  24  
17/07/2007  03  07  16  26  
22/08/2007  02  05  19  26  
06/09/2007  -  05  21  26  
12/10/2007  03  03  11  20  
17/11/2007  01  07  17  25  
23/12/2007  02  1  22  38  

  334  213  93  28  المجموع
%  8.38  27.84  63.77  100  



  
  
  
  
  
  
  
  

  یوضح اإلعالنات التجاریة حسب مواضیعھا ) : 09(جدول رقم 
-  

  الموضوع     
  لعينةا

مواد 
غذائية و 
  مشروبات

أجهزة 
و كهر
  ةمنزلي

السلع 
  النسائية

  سلع رجال
مستلزمات 

  طفالاأل
األثاث و -
  لمفروشاتا

مواد 
تنظيف 
  المنزلية

السيارات

03/01/2007  10  01  -  -  02  -  -  

06/02/2007  -  -  -  -  03  -  -  

16/03/2007  -  01  02  -  -  -  -  

21/04/2007  04  -  -  -  03  -  05  
06/05/2007  03  03  063  -  -  0  03  
04/06/2007  05  02  01  02  -  1-  01  
17/07/2007  05  01  04  -  -  -  -  

22/08/2007  05  04  01  02  -  -  04  
06/09/2007  07  -  -  -  01  -  01  
12/10/2007  02  -  -  -  -  01  01  
17/11/2007  05  -  -  -  02  -  01  
23/12/2007  07  -  -  -  03  01  04  

  20  03  14  04  11  13  53  المجموع
%  24.88  6.10  5.16  1.87  6.57  1.40  9.38  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یوضح اإلعالنات التجاریة حسب مواضیعھا ) : 10(جدول رقم 
  

  الموضوع       
  األيام 

حمالت المنفعة 
  العامة

  خدمات أمنية
خدمات الطيران 

  ياحةو الس
  خدمات البريد  خدمات إعالمية

03/01/2007  05  02  -  02  -  

06/02/2007  02  04  02  04  -  

16/03/2007  0  01  -  -  -  

21/04/2007  03  02  01  -  -  

06/05/2007  03  -  -  -  -  

04/06/2007  04  -  -  -  -  

17/07/2007  01  01  03  -  -  

22/08/2007  03  -  -  -  -  

06/09/2007  03  01  -  -  -  

12/10/2007  -  -  01  02  -  

17/11/2007  03  02  -  -  -  

23/12/2007  04  01  -  01  03  
  03  09  07  14  38  المجموع

%  0.86  15.05  7.52  9.67  3.22  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یوضح اإلعالنات اإلداریة  حسب مواضیعھا ) : 11(جدول رقم 
  

  الموضوع     
  األيام

  وطنية
مؤسسات 

  خاصة
مؤسسات 
  عمومية

مسابقات 
  وطنية

جمعيات و 
  تمنظما

  تعليمية

03/01/2007  03  01  -  -  -  -  

06/02/2007  02  01  02  01  -  -  

16/03/2007  02  -  -  -  -  -  

21/04/2007  01  -  -  -  -  02  
06/05/2007  -  -  -  01  -  -  

04/06/2007  -  -  -  -  -  -  

17/07/2007  -  -  -  -  -  03  

22/08/2007  -  -  -  -  -  02  

06/09/2007  -  -  -  -  -  -  

12/10/2007  02  -  -  01  -  -  

17/11/2007  01  -  -  -  -  -  



23/12/2007  02  -  -  -  -  -  

  07  -  03  02  02  13  المجموع
%  46.42  7.14  7.1  10.71  -  25  

  
  
    

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الجمھور المستھدف من اإلعالن) : 12(جدول رقم 
  

  الجمهور        
  األيام

  شباب  نساء و رجال  أطفال  نساء  رجال

03/01/2007  66  10  -  04  06  
06/02/2007  03  03  -  10  04  
16/03/2007  08  04  -  04  05  
21/04/2007  07  08  01  02  03  
06/05/2007  03  06  -  05  -  

04/06/2007  04  03  -  02  03  



17/07/2007  03  05  -  04  03  
22/08/2007  12  06  -  05  03  
06/09/2007  05  01  01  04  05  
12/10/2007  01  12  -  06  04  
17/11/2007  05  06  -  04  03  
23/12/2007  05  07  01  07  04  

  43  7  03  71  56  المجموع
%  19.46  21.25  0.89  17.06  12.87  

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  التجاریة حسب الجمھور المستھدف   یوضح اإلعالنات) : : 13(جدول رقم 
  



  الجمهور         
            

  األيام
  شباب  نساء و رجال  أطفال  نساء  رجال

03/01/2007  03  08  -  03  03  
06/02/2007  -  02  -  04  02  
16/03/2007  02  03  -  04  03  
21/04/2007  03  08  01  -  01  
06/05/2007  02  06  -  03  -  

04/06/2007  03  03  -  -  03  
17/07/2007  02  04  -  03  -  

22/08/2007  04  06  -  02  01  
06/09/2007  02  01  01  03  05  
12/10/2007  01  02  -  01  03  
17/11/2007  03  05  -  02  02  
23/12/2007  02  07  01  02  02  

  25  27  03  5  27  المجموع
%  16.67  25.82  1.40  27.67  11.73  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  یوضح إعالنات الخدمات حسب الجمھور المستھدف  ) : : 14(جدول رقم 
  
  

  الجمهور
  األيام

  شباب  نساء و رجال  أطفال  نساء  رجال

03/01/2007  02  03  -  -  -  

06/02/2007  01  01  -  03  -  

16/03/2007  01  06  -  -  -  

21/04/2007  -  03  -  02  -  

06/05/2007  -  01  -  01  -  

04/06/2007  -  01  -  02  -  

17/07/2007  01  -  -  01  -  

22/08/2007  -  -  -  03  -  

06/09/2007  -  03  -  01  -  

12/10/2007  -  -  -  03  -  

17/11/2007  01  02  -  02  -  

23/12/2007  -  03  -  05  03  
  03  23  -  23  6  المجموع

%  6.45  23.73  -  24.73  3.22  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یوضح من اإلعالنات اإلداریة حسب الجمھور المستھدف  :  )) :15(جدول رقم 
  

         
  الجمهور

  األيام
  رجال  نساء

نساء و 
  رجال

  المجموع  شباب  أطفال

03/01/2007  -  -  01  -  03  04  
06/02/2007  -  02  03  -  02  07  

16/03/2007  -  -  -  -  02  02  

21/04/2007  -  01  -  -  02  03  
06/05/2007  -  -  01  -  -  01  

04/06/2007  -  -  -  -  -  -  

17/07/2007  -  -  -  -  03  03  
22/08/2007  -  -  -  -  02  02  
06/09/2007  -  -  -  -  -  -  

12/10/2007  -  -  02  -  01  03  

17/11/2007  -  -  -  -  01  01  
23/12/2007  -  -  -  -  02  02  

  28  18  -  07  03  -  المجموع

%  -  10.71  25  -  64.28  100  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  إتجاه اإلعالن) : 61(جدول رقم 
  

              
  اإلتجاه 

  األيام

الكف عن 
  السلوك

تحريض على ال
  سلوك جديد

  تثبيت السلوك

الكف عن 
سلوك و 

التحريض على 
  سلوك

  المجموع

03/01/2007  -  16  17  05  39  
06/02/2007  -  16  11  15  31  
16/03/2007  02  10  08  06  26  
21/04/2007  02  12  12  02  28  
06/05/2007  02  16  09  02  26  
04/06/2007  01  10  16  04  24  
17/07/2007  01  14  08  10  26  
22/08/2007  01  10  10  03  26  
06/09/2007  02  12  09  05  26  
12/10/2007  -  08  08  01  20  
17/11/2007  01  11  10  03  25  
23/12/2007  02  21  11  06  38  

  334  62  129  180  14  المجموع

%  4.19  53.89  38.62  18.56  100  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  لتجاریة حسب إتجاه المضمونیوضح اإلعالنات ا) : 17(جدول رقم 
  

             
  اإلتجاه

  األيام

الكف عن 
  السلوك

التحريض على 
  سلوك جديد

  تثبيت السلوك

الكف عن 
سلوك و 

التحريض على 
  سلوك

  المجموع

03/01/2007  -  10  13  02  26  

06/02/2007  -  06  03  03  12  

16/03/2007  -  07  07  02  16  

21/04/2007  -  05  10  2  17  

06/05/2007  -  08  09  01  18  

04/06/2007  -  07  10  01  18  



17/07/2007  -  07  06  03  16  

22/08/2007  -  08  10  01  19  

06/09/2007  -  09  09  03  21  

12/10/2007  -  05  05  01  11  

17/11/2007  -  05  10  02  17  

23/12/2007  -  08  10  04  22  
  213  25  102  85  -  المجموع

%  -  39.90  47.88  11.73  100  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  یوضح من اإلعالنات الخدمات حسب إتجاه المضمون) : 18(جدول رقم 
  

  اإلتجاه                 
  األيام

  الكف عن السلوك
التحريض على سلوك 

  جديد
  تثبيت السلوك

الكف عن سلوك و 
التحريض على سلوك

03/01/2007  -  04  02  



06/02/2007  -  06  06  
16/03/2007  02  03  -  

21/04/2007  02  0  01  

06/05/2007  02  07  -  

04/06/2007  01  25  -  

17/07/2007  01  06  -  

22/08/2007  01  02  -  

06/09/2007  02  02  -  

12/10/2007  -  01  02  

17/11/2007  01  05  -  

23/12/2007  02  09  01  
  12  52  14  المجموع

%  15.05  55.91  12.30  16.12
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  یوضح اإلعالنات اإلداریة حسب إتجاه المضمون) : 19(جدول رقم 
  

  اإلتجاه                 
  األيام

  الكف عن السلوك
التحريض على سلوك 

  جديد
  تثبيت السلوك

الكف عن سلوك و 
التحريض على سلوك

03/01/2007  -  02  02  -  

06/02/2007  -  04  02  -  

16/03/2007  -  -  01  01
21/04/2007  -  02  01  -  

06/05/2007  -  01  -  -  

04/06/2007  -  -  -  -  

17/07/2007  -  01  02  -  

22/08/2007  -  -  -  -  

06/09/2007  -  -  -  -  

12/10/2007  -  01  02  -  

17/11/2007  -  01  -  -  

23/12/2007  -  02  -  -  

01  10  14  -  المجموع
%  -  50  35.28  3.57

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلستماالت المستخدمة في اإلعالنات) : 20(جدول رقم 
  

  نوع اإلستماالت        
  األيام

  إستماالت التخويف  إستماالت عقلية  إستماالت عاطفية
الجمع بين ا

العاطفية

03/01/2007  05  16  02  12
06/02/2007  10  11  02  17
16/03/2007  04  09  01  12
21/04/2007  07  08  01  13
06/05/2007  03  14  01  09
04/06/2007  04  07  03  09
17/07/2007  07  06  01  08
22/08/2007  09  13  01  08
06/09/2007  05  07  01  11
12/10/2007  06  04  -  09
17/11/2007  2  07  02  12
23/12/2007  08  11  02  13

133  17  113  70  المجموع
%  20.95  33.83  5.08  39.82

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلستماالت المستخدمة یوضح اإلعالنات التجاریة حسب :  )21(جدول رقم 
  

  اإلستماالتنوع         
  األيام

  إستماالت التخويف  إستماالت عقلية  إستماالت عاطفية
الجمع بين العقلية و 

العاطفية

03/01/2007  05  12  -  09
06/02/2007  03  0  -  04
16/03/2007  04  05  -  07
21/04/2007  02  05  -  101
06/05/2007  03  07  -  08
04/06/2007  04  0  -  08
17/07/2007  05  0  -  05
22/08/2007  01  11  -  06
06/09/2007  05  05  -  09
12/10/2007  04  -  -  07
17/11/2007  02  03  -  11
23/12/2007  06  06  -  09

93  -  69  43  المجموع
%  20.18  32.39  -  43.66

  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلستماالت المستخدمة عالنات الخدمات حسب یوضح إ) : 22(جدول رقم 
  

  نوع اإلستماالت        
  األيام

  إستماالت التخويف  إستماالت عقلية  إستماالت عاطفية
الجمع بين العقلية و 

العاطفية

03/01/2007  04  -  03  02
06/02/2007  03  01  03  02
16/03/2007  04  -  03  01
21/04/2007  03  02  02  01
06/05/2007  07  -  01  01
04/06/2007  02  -  01  03
17/07/2007  01  02  03  01
22/08/2007  -  02  02  01
06/09/2007  02  -  02  01
12/10/2007  01  02  -  -  

17/11/2007  04  -  01  02



23/12/2007  05  03  04  02
17  25  12  39  المجموع

%  41.93  12.90  26.88  18.27
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  اإلستماالت المستخدمة یوضح اإلعالنات اإلداریة حسب ) : 23(جدول رقم 
  

  نوع اإلستماالت        
  األيام

  إستماالت التخويف  إستماالت عقلية  إستماالت عاطفية
الجمع بين العقلية و 

العاطفية

03/01/2007  04  -  -  -  

06/02/2007  04  1  -  02
16/03/2007  -  -  -  02
21/04/2007  02  -  -  01
06/05/2007  01  -  -  -  

04/06/2007  -  -  -  -  



17/07/2007  02  -  -  021
22/08/2007  02  -  -  -  

06/09/2007  -  -    -  

12/10/2007  01  -  -  02
17/11/2007  01  -  -  -  

23/12/2007  02  -  -  -  
08  -  01  19  المجموع

%  67.85  3.57  -  28.57
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  تالجهة المعلنة لإلعالنا) : 24(جدول رقم   
  

  المجموع  إعالنات أجنبية  الوزارات  القطاع الخاص  القطاع العام



  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

10  21  06  02  39  

13  09  09  -  31  

07  12  07  -  26  

11  12  05  -  28  

13  10  08  02  26  

09  10  04  01  24  

16  09  01  -  26  

12  13  01  -  26  

13  13  02  03  26  

08  06  10  01  20  

08  11  05  01  25  

15  14  08  01  38  

135  140  66  11  334  
40.41  41.91  19.76  3.29  100  



  
  يوضح اإلعالنات التجارية حسب الجهة المعلنة) : 25(دول رقم ج

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                    
  المصدر

  األيام
  المجموع  إعالنات أجنبية  القطاع الخاص  القطاع العام

03/01/2007  05  19  02  26  
06/02/2007  05  07  -  12  
16/03/2007  04  12  -  16  

21/04/2007  06  11  -  17  

06/05/2007  08  08  02  18  

04/06/2007  7  10  01  18  

17/07/2007  07  09  -  16  
22/08/2007  08  11  -  19  

06/09/2007  05  13  03  21  

12/10/2007  04  06  01  11  

17/11/2007  05  11  01  17  

23/12/2007  08  13  01  22  
  213  11  130  72  المجموع

%  33.80  61.03  5.16  100  



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  

  حسب الجهة المعلنة يوضح إعالنات الخدمات) : 26(جدول رقم 
  

  المصدر                      
  األيام

  الوزارات  القطاع الخاص  القطاع العام

03/01/2007  04  02  03  

06/02/2007  06  01  05  

16/03/2007  03  -  05  
21/04/2007  02  01  05  

06/05/2007  04  02  03  

04/06/2007  02  -  04  

17/07/2007  06  -  01  

22/08/2007  02  02  01  
06/09/2007  03  -  02  

12/10/2007  03  -  -  

17/11/2007  03  -  04  

23/12/2007  07  01  06  
  39  09  45  المجموع

%  48.38  9.67  41.93  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  الجهة المعلنةحسب  يوضح اإلعالنات اإلدارية) : 27(جدول رقم 

   
  

  المصدر                      
  األيام

  الوزارات  القطاع الخاص  القطاع العام

03/01/2007  01  -  03  

06/02/2007  02  01  04  

16/03/2007  -  -  02  

21/04/2007  03  -  -  

06/05/2007  01  -  -  

04/06/2007  -  -  -  

17/07/2007  03  -  -  

22/08/2007  02  -  -  

06/09/2007  -  -  -  

12/10/2007  01  -  01  

17/11/2007  -  01  01  

23/12/2007  -  -  02  
  13  02  13  المجموع

%  46.42  7.14  46.42  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  القيم المستخدمة في اإلعالنات ) : 28(جدول رقم 
  

  القيم          
  األيام

  العمل  اإلستهالك
الصحة و 

  فةاالنظ
إختالط 
  الشباب

  المعرفة  الجمال  التسلية  التبذير
الحياة 
العصرية

03/01/2007  11  07  10  06  06  0  07  10  12  

06/02/2007  06  10  05  01  03  04  02  08  08  

16/03/2007  04  08  -  08  02  04  01  02  03  

21/04/2007  08  08  01  02  02  03  01  03  01  

06/05/2007  05  05  04  02  02  05  04  06  04  

04/06/2007  10  04  0  03  01  04  05  04  05  

17/07/2007  08  08  02  04  03  09  03  06  08  

22/08/2007  08  04  06  04  04  05  -  01  06  



06/09/2007  08  04  02  05  07  04  02  02  04  

12/10/2007  06  02  -  03  02  03  02  05  02  

17/11/2007  07  03  05  03  02  02  02  04  03  

23/12/2007  09  07  04  02  05  05  -  01  03  
  59  58  29  2  39  43  50  70  89  المجموع

%  15.26  12  8.57  7.37  6.68  8.91  4.97  9.94  10.12
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   القيم حسب  يوضح اإلعالنات التجارية) : 29(جدول رقم 
  

  القيم          
  األيام

  العمل  اإلستهالك
الصحة و 

  فةالنظا
إختالط 
  الشباب

  المعرفة  الجمال  التسلية  التبذير
الحياة 
العصرية

03/01/2007  11  06  05  06  06  04  07  06  10  

06/02/2007  06  03  03  01  03  03  02  03  08  



16/03/2007  04  03  -  01  02  02  01  01  03  

21/04/2007  08  02  -  01  02  01  01  01  01  

06/05/2007  05  04  02  02  02  03  04  02  04  

04/06/2007  10  03  06  03  01  02  05  01  05  

17/07/2007  08  02  03  04  03  03  03  03  01  

22/08/2007  08  02  03  04  04  02  -  01  06  

06/09/2007  08  01  02  05  07  02  02  01  03  

12/10/2007  06  -  -  03  02  01  02  03  02  

17/11/2007  07  01  02  03  02  01  02  01  03  

23/12/2007  09  02  04  01  03  02  -  01  03  
  49  2  29  26  37  3  30  29  89  المجموع

%  22.87  7.4  7.71  8.74  9.51  6.68  7.45  6.16  12.59
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   القيم حسب  يوضح إعالنات الخدمات) : 30(جدول رقم 
  

  لقيم          
  األيام

  العمل  اإلستهالك
الصحة و 
  النظافة

إختالط 
  الشباب

  المعرفة  الجمال  التسلية  التبذير
الحياة 
  العصرية

03/01/2007  -  -  05  -  -  -  -  03  02  
06/02/2007  -  03  02  -  -  01  -  04  -  
16/03/2007  -  05  -  -  -  02  -  01  -  
21/04/2007  -  01  01  01  -  02  -  01  -  
06/05/2007  -  -  02  -  -  02  -  04  -  
04/06/2007  -  01  02  -  -  01  -  03  -  
17/07/2007  -  03  02  -  -  06  -  04  02  
22/08/2007  -  01  03  -  -  03  -  01  -  
06/09/2007  -  03  -  -  -  02  -  -  01  
12/10/2007  -  -  -  -  -  02  -  01  -  
17/11/2007  -  01  03  -  -  01  -  03  -  
23/12/2007  -  03  -  01  02  03  -  -  -  

  05  25  -  24  02  02  20  22  -  المجموع
%  -  15.71  14.28  1.42  1.42  17.85  -  17.85  3.57  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  القيم حسب  يوضح اإلعالنات اإلدارية) : 31(جدول رقم 
  

  القيم          
  األيام

  العمل  اإلستهالك
الصحة و 
  النظافة

إختالط 
  الشباب

  المعرفة  الجمال  التسلية  التبذير
الحياة 
العصرية

03/01/2007  -  01  -  -  -  -  -  01  -  

06/02/2007  -  04  -  -  -  -  -  01  -  

16/03/2007  -  -  --  -  -  -  -  -  -  

21/04/2007  -  04  -  -  -  -  -  01  -  

06/05/2007  -  01  -  -  -  -  -  -  -  

04/06/2007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

17/07/2007  -  03  -  -  -  -  -  02  -  

22/08/2007  -  01  -  -  -  -  -  02  -  

06/09/2007  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

12/10/2007  -  02  -  -  -  -  -  01  -  

17/11/2007  -  01  -  -  -  -  -  -  -  

23/12/2007  -  02  -  -  -  -  -  -  -  

  -  08  -  -  -  -  -  19  -  المجموع

%  -  8.71  -  -  -  -  -  20.51  -  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ت عبها اإلعالنات زالميول التي رك) : 32(جدول رقم 
  

         
  الميول

  األيام

الميل 
اإلعالم
  ي

المظهر 
اإلجتماع

  ي

المظهر 
العمرا
  ني

خصائ
ص 
المنتو
  ج

األبوة 
و 

األموم
  ة

األم
  ن

الميل 
إلى 
المحا
  كاة

الطعا
  م

الكيل 
العقل
  ي

المجمو
  ع

03/01/
2007  

12  05  03  14  08  09  02  08  01  62  

06/02/
2007  

12  02  03  08  0  08  01  03  02  44  

16/03/
2007  

11  04  04  07  01  03  03  02  01  37  

21/04/
2007  

09  01  01  09  -  01  04  04  01  30  

06/05/
2007  

09  03  05  09  -  -  -  03  02  28  

04/06/
2007  

07  02  03  08  02  -  01  04  -  27  

17/07/
2007  

10  01  -  09  04  02  08  06  -  41  

22/08/
2007  

10  04  01  05  02  04  02  06  -  34  

06/09/
2007  

04  04  02  05  03  02  01  06  01  28  

12/10/
2007  

11  01  -  04  02  01  01  04  -  25  

17/11/04  02  01  05  07  02  01  09  01  32  



2007  

23/12/
2007  

13  01  04  05  07  04  02  04  01  1  

  429  10  60  26  36  41  88  2  30  112  المجموع

%  26.10  6.99  5.9  20.1  9.55  
8.3
9  6.06  

13.9
8  

2.3
3  100  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الميول المستخدمةحسب  يوضح اإلعالنات التجارية) : 33(جدول رقم 
  

  الميول        
  األيام

الميل 
  اإلعالمي

المظهر 
  اإلجتماعي

المظهر 
  العمراني

ائص خص
  المنتوج

األبوة و 
  األمومة

  األمن
الميل إلى 
  المحاكاة

الطعام

03/01/2007  09  05  03  08  05  -  02  
06/02/2007  03  02  02  01  04  -  01  
16/03/2007  04  04  03  05  01  -  03  
21/04/2007  03  01  -  06  -  -  03  



06/05/2007  03  03  01  08  -  -  -  

04/06/2007  03  02  02  03  01  -  01  

17/07/2007  04  01  -  05  03  -  01  
22/08/2007  05  03  -  05  -  02  02  
06/09/2007  03  03  02  04  01  -  01  
12/10/2007  04  01  -  03  01  -  01  
17/11/2007  01  01  -  04  04  -  01  
23/12/2007  06  01  03  05  05  -  -  

  16  02  25  60  16  27  42  المجموع
%  16.86  10.84  6.42  24.09  10.04  0.80  6.2  20.48

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  الميول المستخدمةحسب  يوضح إعالنات الخدمات) : 34(جدول رقم 
  



  الميول        
  األيام

يل الم
  اإلعالمي

المظهر 
  اإلجتماعي

المظهر 
  العمراني

خصائص 
  الخدمة

األبوة و 
  األمومة

  األمن
الميل إلى 
  المحاكاة

الطعام

03/01/2007  05  -  -  03  03  06  -  
06/02/2007  03  -  01  03  01  07  -  
16/03/2007  05  -  01  02  -  01  -  
21/04/2007  03  -  01  02  -  01  -  
06/05/2007  05  -  01  01  -  -  -  
04/06/2007  04  -  01  02  01  -  -  
17/07/2007  03  -  -  02  01  02  07  
22/08/2007  03  -  01  -  02  02  -  
06/09/2007  01  -  -  01  02  02  -  
12/10/2007  04  01  01  -  01  -  -  
17/11/2007  02  -  01  01  02  02  -  
23/12/2007  05  01  01  -  02  02  02  

  09  25  15  17  09  02  43  المجموع
%  33.33  1.55  6.97  13.17  11.62  19.37  6.97  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  الميول المستخدمةحسب  اإلعالنات اإلدارية يوضح:)52(جدول رقم 
  

  الميول
  األيام

الميل 
اإلعالم
  ي

المظهر 
اإلجتماع

  ي

المظه
ر 
العمرا
  ني

خصائ
ص 
المعرو
  ض

األبوة 
و 

األموم
  ة

  األمن

الميل 
إلى 
المحا
  كاة

الطعا
  م

الكيل 
العقل
  ي

المجمو
  ع

03/01/
2007  

01  -  -  03  -  03  -  -  -  10  

06/02/
2007  

03  -  -  04  -  01  -  -  -  11  

16/03/
2007  

02  -  -  -  -  02  -  -  -  04  

21/04/
2007  

03  -  -  01  -  -  01  -  -  05  

06/05/
2007  

01  -  -  -  -  -  -  -  -  01  

04/06/
2007  

-  -  -  -  -  -  -  -  -  -  

17/07/
2007  

03  01   --  02  -  -  -  -  -  06  

22/08/
2007  

02  01  -  -  -  -  -  -  -  03  

06/09/
2007  

-  -   --  -  -  -  -  -  -  -  

12/10/
2007  

03  -  -  01  -  01  -  -  -  05  

17/11/
2007  

01  -  -  -  01  -  -  -  -  02  

23/12/
2007  

02  -  -  -  -  02  -  -  -  04  

  51  -  -  01  09  01  11  -  02  27  المجموع

%  52.94  3.92  -  21.56  1.96  17.6
4  1.96  -  -  100  

 



  

  

سنقوم في هذا الفصل بمناقشة و تحليل البيانات المستنبطة بعد عملية تحليل محتوى اإلعـالن فـي        

زيونية من حيث مدى حضور لتحليل حول طبيعة األنماط اإلعالنية التلفالتلفزيون الجزائري ، و سيركز ا

، اإلعـالن التلفزيـوني    التلفزيوني التجاري ناإلعال: و مساحتها الزمنية بين األنماط الثالثة  اإلعالنات

اإلعالن التلفزيوني اإلداري ، و سنعرف طبيعة المواضيع و خصائصها الشكلية من خـالل   الخدماتي و

  .لمضمون و فئات الشكل فئات ا

مة و الجزئية التي تدرس كـل  اويتضمن هذا الفصل إثنان و خمسون جدوال ، تتنوع بين الجداول الع     

عشـر   زيوني  ، و يبلغ عدد الجداول العامة ثالثـة فوصيته بحسب أنماط اإلعالن التلصموضوع وفقا لخ

عتمدت الباحثة في قراءتها للجداول وال ، و قد الغت تسعة و ثالثين جدجدوال ، أما الجداول الجزئية فقد ب

  :على و بياناتها اإلحصائية

لحساب عدد المواضيع في كل مفردة من المفردات التي تتضمن جملة الومضات اإلعالنيـة  : التكرار •

  .التي تبث في اليوم الواحد

النية بـإختالف  و يساعد هذا المعامل في التعرف على مدة حضور الومضات اإلع: المساحة الزمنية  •

  .أنماطها

  .بالنسبة للموضوع اإلجمالي ما امدى ما يمثل موضوع لو يبين هذا المعام: النسب المئوية •

  

طريقة خاصة في قراءة البيانات ، بحيث كانت القـراءة انتقائيـة    ىأننا إعتمدنا عل ىلونشير أخيرا إ     

  .ة أو متناقضة أو متشابهةب التي تبدو ملفتة لإلنتباه أو غامضلنسمن بين البيانات ل

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  



أن اإلعالن موجود في التلفزيون الجزائـري ، لكـن بشـكل    ) 08(يتضح من خالل الجدول رقم        

  : يلي من خالل تفحص األرقام الواردة في الجدول  متفاوت بين أنماطه الثالثة و يمكن أن نستنتج ما

  

الدراسة تفوق اإلعالنات التجارية في جميع أيام الدراسة ، و إن كان إستخدام هـذا الـنمط   أظهرت  •

فهو يبقى النمط المهيمن من جملة الومضات اإلعالنية التي يبثها التلفزيون الجزائري حيث  ،  تدبدبام

ل يـوم  إعالن في ك 18:و بمتوسط يقدر ب 63,77يمثل من بين المجموع الكلي لإلعالنات ما نسبته 

.  

  

مـن  %27,84اإلستخدام ، حيث تمثل نسـبة  إن إعالنات الخدمات تأتي في الدرجة الثانية من حيث  •

إعالنات في اليوم و هي تحتل مساحة زمنيـة أكبـر    8الكلي لإلعالنات و بمتوسط يقدر ب المجموع

إعالنـات   3:من المجموع الكلي و بمتوسط يقدر ب%8,38من اإلعالنات اإلدارية التي تمثل نسبتها 

  .في كل يوم 

  

فـي التلفزيـون    ويمكن أن نسجل مالحظتا هامة من خالل ما سبق فيما يخـص إتجـاه اإلعـالن        

اري و إعالن الخدمات الذي كـان  بالتركيز على اإلعالنات التجارية على حساب اإلعالن اإلد الجزائري

متطلبات المرحلة اإلقتصادية الجديـدة  في السابق ، ذالك أن اإلعالن التجاري أصبح أكثر مالئمة ل داسائ

  .التي تدخلها الجزائر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



طبيعة المواضيع التي يتضمنها اإلعالن التجاري و يالحـظ علـى هـذه    ) 09(يوضح الجدول رقم      

نت خطوط هاتفية أو المواضيع أنه تطغى عليها السلع الخاصة بمستلزمات االتصاالت الالسلكية  سواء كا

بطاقات تعبئة أو أجهزة الهاتف النقال حيث من المالحظ أن اإلعالن في الجزائر و بخاصة في التلفزيون 

ملحوظا خالل السنوات الثالثة األخيرة ، فبظهور المنافسة ظهرت الحاجة إلـى   االجزائري قد شهد تطور

ذي كان سائدا في التلفزيون الجزائري أثنـاء  ضرورة تطوير الصناعة اإلعالنية ، إذ أن نمط اإلعالن ال

فترة االقتصاد المسير لم يكن يتجاوز النص المقروء و لم يكن يوظـف أدنـى األسـاليب اإلغرائيـة و     

  .الجمالية 

  

أما عامل المنافسة جعل من الضرورة الكشف و استعمال أساليب إقناع عديدة و أدى تطـور علـم        

الكثير من الجوانب الخفية في السلوك االستهالكي ، كما أدى تطور تقنيات النفس و االجتماع إلى معرفة 

اإلنتاج و اإلخراج السمعي البصري إلى تمكين المنتجين من تركيب مختلف عناصر اإلعالن فـي أكثـر   

  . األشكال جاذبية 

  

يـة السـنة   ويالحظ إرتفاع عدد اإلعالنات ذات المواضيع االستهالكية خالل فترات معينة مـن بدا      

الميالدية و نهاية السنة التي تتوافق مع مواسم يزداد فيها استهالك الجزائريين لمـواد معينـة ، كـالمواد    

و مستلزمات االتصاالت الالسلكية التي تمـنح لمسـتهلكيها    %24,88الغذائية و المشروبات التي بلغت 

  .تخفيضات و هدايا 

  

ألساس إلى رفع معدالت االستهالك و االستخدام لمختلـف  إن قوة المواضيع االقتصادية يهدف في ا     

  .السلع

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



الخدمات تطغى على مواضـيعها حمـالت المنفعـة     اتأن إعالن) 10(يتبين من خالل الجدول رقم      

ـ   %40,86العامة بنسبة  د الحظنـا  و هذه الحمالت كانت متمثلة في حمالت موسمية و أخرى دائمـة فق

بعض الحمالت التي تبث في فصول و ال تبث في فصول أخرى مثل حمالت المؤسسة الوطنية الكهرباء 

و الغاز التي تقوم بحملة إعالمية أكثر منها إعالنية للوقاية من تسرب الغاز من أجهزة التسخين في فصل 

ابات و حمالت الحماية المدنية الشتاء ، أما فصل الصيف مثال تمثله الحمالت الخاصة بمكافحة حريق الغ

الخاصة باإلسعافات األولية و الوقاية من الشواطئ ، و هناك حمالت دائمـة مثـل الحمـالت الخاصـة     

  .بالوقاية عبر الطرقات خاصة مع زيادة حوادث المرور سنويا 

مـن   %24,73أيضا من خالل بيانات الجدول أن الخدمات الثقافية قد بلغـت نسـبة    ومن المالحظ     

التي اخترنا خاللها الومضات اإلعالنية التي خصت بهـا  هي  2007إجمالي الخدمات الخاصة و أن سنة 

بارزا بالنسبة للجزائر ، فقد مثلت الجزائر الثقافة العربيـة فكانـت بـذلك     اهذه الدراسة كانت حدثا ثقافي

سبق هذه السنة متمثلة في إعالنـات  في الخدمات الثقافية عما فة العربية بالتالي الحظنا زيادة عاصمة الثقا

الكتب و أفالم السينما و المجالت و الفنون الجميلة  و المهرجانات الثقافية و المسابقات فشهدت الجزائـر  

  .عالنية عبر التلفزيون الجزائري إعن طريق هذه المناسبة صحوة ثقافية 

  

ة أهمية ترشيد االستخدام اإلعالنـي  وتعكس بيانات هذا الجدول من خالل مواضيع الخدمات المختلف     

التلفزيوني من جهة و من جهة أخرى غياب بعض الخدمات التي يمكن توظيفها لترسيخ بعض قيم التنمية 

غياب إعالنات الوقاية من بعض األمراض من خالل التطعـيم  : و المساهمة في حل بعض معوقاتها مثل 

مما ال يتفق مع السياسات العامة المتعلقة بالتنمية التـي  ، الخدمات المصرفية ، خدمات اإلسكان و التعمير 

  . تعمل من شأنها الدولة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

طبيعة المواضيع التي تضمنها اإلعالن اإلداري ، و يالحظ علـى هـذه   ) 11(يوضح الجدول رقم       

ـ  %46,42المواضيع إحتالل المواضيع الوطنية نسبة  مـن إجمـالي    %25ات تعليميـة بنسـبة   ،إعالن



مـن إجمـالي    %3,57أما االستثمارات فقد احتلـت   %10,71المسابقات الوطنية ، اإلعالنات اإلدارية 

  .اإلعالنات اإلدارية 

  

البـارزة للنظـام اإلعالنـي     وتجدر اإلشارة إلى أن إمكانية القيام باإلعالن اإلداري هـي الميـزة       

ن اإلداري يختلف موضوعه من وسيلة إعالنية إلى أخرى فنالحظ بذلك غيـاب  ، إال أن اإلعالالجزائري

ناقصات ، قرارات الحجر ، و غيرها من القضايا فـي المضـامين   ماإلعالنات الخاصة بالمزايدات و ال

اإلعالنية التلفزيونية بالمقابل نالحظ تواجد اإلعالنات اإلدارية الخاصة بوزارات الصـحة ، الزراعـة،   

أما إعالنات األفراد فتغيب في التلفزيون فغالبا ما يكون اإلعالن اإلداري في صيغ محددة علـى  النقل ، 

  .اإلدارة أن تقوم بنشره كما هو 

  

بالتالي فإن اإلعالنات اإلدارية بالدرجة األولى اهتمـت بالمواضـيع اإلداريـة الوطنيـة الخاصـة           

و إعالنات التجنيد و الخدمات العسكرية ، كما تعلق بالتسجيالت للدخول في بعض األكاديميات العسكرية 

  .األمر أيضا بإعالنات التسجيالت التعليمية من إعالنات البكالوريا و غيرها من المسابقات الوطنية 

  

والذي يعاب على اإلعالنات اإلدارية هو غياب تلك الخاصة باالستثمارات و هو ما كان سـيتوافق       

  .لتي تعيشها الجزائر حاليا مع السياسة االقتصادية ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أن تحليل الومضات اإلعالنية قد توجه إلى فئات عديـدة متنوعـة بـين    ) 12(يوضح الجدول رقم       

هدف جمهـور  فـي حـين اسـت    %32,35ة هي الجميع معا مجتمعين بنسبةاألفراد ، فكانت النسبة الغالب

، مما يدل على أن المعلن يفضل دائما التوجه إلـى جميـع األفـراد     %0,89نقدر  األطفال بنسبة ضئيلة



لك في إعالنات الخدمات من جهة و من جهة أخرى يفضـل  ين رجاال و نساء و شباب و يتضح ذمجتمع

فقد يشـتري  المعلن المخاطبة الجماعية لبعض اإلعالنات التجارية حتى لو كانت تخص أحدا دون األخر 

  . يستخدمها لتقديمها للطرف اآلخرالسلعة من ال

  

ويتضح أيضا من خالل الجدول مدى اإلقبال على مخاطبة المرأة حيث بلغت نسبة اإلعالنات التـي       

من المجموع الكلي لإلعالنات مما يعكس درجة اإلقناع بالدور الـذي تؤديـه    %21,25تستهدف النساء 

يها كعنصر تشويقي و يؤكد هذا االتجاه أهمية المرأة فـي  المرأة من جهة كعامل لجذب االنتباه و النظر إل

الحياة االجتماعية ، كما أن الهدف من مخاطبة المرأة يعكس الدور الـذي يمكـن أن تسـاهم بـه هـذه      

أو سلبية مما يستوجب حسن االختيار و إخضاع هـذه   ةاإلعالنات في تكوين صورة معينة للمرأة إيجابي

  .مونا اإلعالنات للرقابة شكال و مض

  

ومما تجدر اإلشارة إليه أن قلة اإلعالنات المخاطبة لألطفال بمفردهم مع السلعة أو الخدمة المعلـن       

عنها اتجاه إيجابي حيث ال تتوافر لديهم الخبرة أو الدراية بالحكم على األشياء ، كمـا أن إلقـاء الضـوء    

ب غيـرهم مـن   ميز عن أقرانهم أو قد يصاساس بالتبكثرة على األطفال في اإلعالنات قد  يصيبهم باإلح

  .لم يستطيعوا امتالك ما يعلن عنه  طفال باإلحباط و اإلحساس بالنقص إناأل

  

بالتالي إن مخاطبة األشخاص في اإلعالنات يختلف من سلعة ألخرى أو من خدمـة ألخـرى كمـا         

  .داريةات أو إعالنات إيختلف من حيث مجال اإلعالن سلعا أو خدم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طبيعة الجمهور المستهدف باإلعالنات التجاريـة و يالحـظ علـى هـذا     ) 13(يوضح الجدول رقم      

من مجموع اإلعالنات التجارية ، كما  %35,68الجمهور أنه تطغى عليه كل الفئات مجتمعة فبلغت نسبة 

  :يلي  أننا نالحظ ما

  



يخاطب الطفل مباشـرة و   ل و قد انحصرت في إعالن واحد فقطفغياب اإلعالنات التي تستهدف الط •

  . %1,40قد بث ثالثة مرات خالل فترة الدراسة فقد بلغت هذه النسبة 

  

متعـددة   أما اإلعالنات التي تهتم بمنتجات األطفال لكن تخاطب األمهات عن طريق هذا المنتوج فهي •

  .صت بذلك مستلزمات األطفال و تغذيتهم و قد خ

  

ن استهداف الجميع معا و مخاطبتهم بالسلع االستهالكية يبث قيمة المشاركة و روح األسرة و هـي  إ     

في ظل التفكك الذي تعيشه األسرة في مختلف المجتمعات نتيجة التفتح اإلعالمي و انتشـار   ةقيمة إيجابي

األفراد مجتمعين  الحديثة لالتصال ، بالتالي فإن تخصيص بعض اإلعالنات التي تخاطب كل االتكنولوجي

  .فهي تخلق لديهم نوعا من االهتمام المشترك

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الجمهور المستهدف من إعالنات الخدمات ، حيث إستهدفت كل الفئـات  ) 14(يوضح الجدول رقم       

يعكـس أن المعلـن   مما  %24.73كما أن مخاطبة الرجل و المرأة قدرة ب  ، %40.86مجتمعة بنسبة 

قايـة أو  بكيفيـة الو  مة حتى يعلم الجنسين في أي أسـرة  للجنسين للحديث عن الخد التوجه يفضل دائما



تجاها إيجابيا إتبر عضافة إلى مخاطبة الجميع يلمشاركة في الحياة اإلجتماعية ،إلاإلعالن ، بالتالي تحقيق 

  .يساعد ذلك على تبادل الرأي حول اإلختيار  ألنه يجعل من قرارا التعامل مع الخدمة قرارا جماعيا و

  

إن إعالنات الخدمات و بمخاطبتها جميع الفئات تكتسب بعدا إجتماعيا بالدرجة األولى يتمثـل فـي        

تدعيم القيم اإلجتماعية القائمة على التفاعل و المشاركة و التماسك  خاصة و أن إعالنات الخدمات هـي  

  .و المشاركة اإلجتماعية  إعالنات هدفها تحقيق المرونة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نسـبة الشـباب    نوع الجمهور المستهدف من اإلعالنات اإلدارية ، فكانت) 15(يوضح الجدول رقم      

  .من اإلجمالي  %25اإلعانات اإلدارية ، و بلغت نسبة الرجال و النساء  جمالين إم 64.28%

  



سبة إرتفاع مخاطبة اإلعالنات اإلدارية للشباب إلى طبيعة المواضيع الغالبة على اإلعالنات وتعود ن     

اإلدارية التي خصت الخدمة العسكرية و التسجيالت الخاصة بالتجنيد ، إضافة إلى التسجيالت التعليميـة  

خاصـة بفئـة    الخاصة بالدارسة الجامعية و مختلف أطوار التكوين المهني و غيره ، و كلها إعالنـات 

مـن   %75الشباب ، إضافة إلى أن فئة الشباب تحتل أكبر نسبة في المجتمع الجزائري فهـي تقـدر ب   

  .فئات المجتمع الجزائري  يإجمال

لكن هذا ال يمنع من وجود إعالنات إدارية تجمع الرجال و النساء أحيانا ، و أحيانـا أخـرى تخاطـب     

  .طنية  الرجال فقط و هي عادة تخص المسابقات الو

  

، فالهدف من هـذه  ...ويخاطب اإلعالن اإلداري شرائح محددة من اليد العاملة ، عمال و مؤسسات      

اإلعالنات هو إعالمي متعلق بفرص العمل و امتيازاتـه ، أو تنظيمـي خـاص بالجمـاهير الداخليـة      

لمرأة أصبحت عضـوا  للمؤسسات ، وطبعا في كلتا الحالتين فإن الجمهور يتكون من نساء و رجال ألن ا

فعاال في ميدان العمل ،كما تجدر اإلشارة إلى أن هذه الجماهير ليست دائمة و غيـر مسـتقرة ، حيـث    

يخاطبها اإلعالن في أوقات محددة يكون هدف التواصل فيها هو إبالغ الجماهير عن حـوادث طارئـة   

  .تمس مصالحها و إهتماماتها 

  

محددا ، وهو يقـوم بوظـائف متعـددة     ايستهدف جمهورا نخبا ويوبهذا يتبين أن اإلعالن اإلداري      

  .تتحدد بحسب طبيعة المعلن نفسه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

فـي الجـدول رقـم    إدارية و أخرى خدماتية ، رية أسفرت الدراسة حول ما تدور حوله من سلع تجا    

فقط لالتجـاه   %4.19مقابل  %53.89يد بنسبة هيمنة اإلتجاه الذي يحرض على سلوك جد : عن )16(

  . كالذي يحث على الكف عن السلو

  



بالنسبة لإلتجاه األول فيهدف لزيادة عدد المستهلكين أو زيادة نسبة اإلستعمال بـين المسـتهلكين أو        

المنافسة بذكر خصـائص جديـدة للسـلعة ،     ويل المستهلك على السلعةتنشيط اإلستهالك عن طريق تح

لذي تقوم به فـي  فة إلى مد المستهلك بالبيانات الخاصة بالمنظمة المنتجة و إدارتها و توضيح الدور اإضا

  .من القوة و الجاذبية في المنتوج المجتمع بإبراز مكا

  

ويعود إنخفاض نسبة اإلتجاه الذي يدعو إلى الكف عن السـلوك ، ذلـك أن الثقافـة الجزائريـة و          

قيمية تنهى عن السلوك التهجمي في مخاطية اآلخرين و التفاعل معهـم مـن    تشريعاتها تتضمن مكونات

 إلى محاولة أخلقـة  ةأجل بناء صورة الذات ، لذلك منع ذكر إسم المنتوج المنافس في اإلعالنات ، إضاف

التي يخلو منها اإلعالن في الجزائر إال أن الساحة  العمل اإلعالني عن طريق محاربة اإلعالنات الكاذبة

الذي كـان سـلعة سـاهمت     2007إلعالنية الوطنية عرفت إعالنات كاذبة في مجال الهاتف النقال سنةا

  .بشكل كبير في تطوير مجال اإلعالن المرئي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

هـو   تجاه الذي يركز عليه اإلعالن التجاري من خالل عينة الدراسة ،اإل) 17(يوضح الجدول رقم      

  : ل بيانات الجدول  وك ، و يمكن أن نسجل ما يلي من خالتثبيت السل



  

تركز أخرى على إتجاه واحـد ، و   أن بعض السلع التجارية تلجأ إلى التنوع في اإلتجاه ، في حين -    

في غالب األحيان فإن السلعة ذات اإلنتشار الجماهيري الواسع هي التي تحتل النسـبة األكبـر بالنسـبة    

 سلوك جديد ، و إنما في غالب األحيـان  إنتهاجتحث على  احات اإلعالنية التلفزيونية ، لذلك فهي السللم

  .تؤكد على السلوك القديم بطريقة متجددة  هي

  

ـ تجاه الذي يسلكه المعلن ، فبالنسـبة للسـلع الجد  حسب نوع المنتجات التجارية يتحدد اإل -     دة فـي  ي

مـن   %39.90لى السلوك بدال من تثبيته ، لذلك بلغت هـذه النسـبة   األسواق يتجه المعلن للتحريض ع

  .إجمالي اإلعالنات التجارية 

  

النات الجزائرية التلفزيونية ، إال أن الكثيـر  عبالرغم من غياب صفات المنافسة غير الشريفة في اإل     

، لكن ذلك يكـون دون   لع لتباين الخصائص المميزة لمنتجاتهممقارنة الس قةيمن المعلنين يستخدمون طر

تجـاه الـذي   تمثل اإل %11.73ك كانت النسبة لذكر إسم المنتج المنافس و ال بالتجريح في خصائصه لذ

  . على سلوك أخر التحريض ىينتقل من الكف عن السلوك إل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الدراسة حيـث بلغـت   ت من خالل عينة إتجاه مضمون إعالنات الخدما) 18(يوضح الجدول رقم       

و هذه النسبة تعود إلى أن معظم إعالنـات الخـدمات    %55,91على سلوك جديد  نسبة إتجاه التحريض



كانت للوقاية من أخطار أو للحث على سلوك جديد إيجابي مقابل سلوك قديم سلبي في مواقف محـددة ،  

ها من خالل إعالنات لجملة من السلوكات الجديـدة  مثل إعالنات الشركة الوطنية للكهرباء و الغاز في بث

  .التي يجب على المواطن إتخادها في حالة الطوارئ 

  

كما أن معظم إعالنات هذا النمط أيضا تركز على التحريض على سلوك ما  جديد من ناحية وفـي       

على إتخاد القـرار  نفس الوقت التعريف بالخدمات و أماكن تواجدها و غيرها من المعلومات التي تساعد 

  .الصحيح في مواجهة المواقف 

  

أما االتجاه الذي يدعو إلى الكف عن سلوك قديم و الحث على آخر جديد بمعنى عمليـة الترشـيد و        

اجات التنمية الهادفة و دمات و هي نتيجة التتالءم مع إحتيمن إجمالي إعالنات الخ %12|،16تحتل نسبة 

علومات عن الخدمة مع  تنمية الوعي و توجيه السلوك إلـى أنمـاط رشـيدة    مد الجمهور بالبيانات و الم

  . مالئمة هي األكثر إرتباطا بالخطط التنموية و الوقائية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إتجاه المضمون الخاص باإلعالنات اإلدارية التـي تبـث علـى القنـاة     ) 19(يوضح الجدول رقم       

ض علـى سـلوك   ،فقد إرتكز المعلن اإلداري في مخاطبته للجمهور المستهدف على إتجاه التحري الوطنية

من اإلعالنـات   %3,57اإلعالنات اإلدارية مقابل  اتجاهات من إجمالي %50ة جديد ، فبلغت هذه النسب



ا و هـذ . اإلدارية التي  ركزت على المزج بين إتجاهين الكف عن سلوك و التحريض على سلوك جديد

المزج خص فقط اإلعالنات الخاصة بالمراقبة التقنية للسيارات حيث تم اإلعالن عنها عدة مرات و نظرا 

  .ن واحد ألعدم إستجابة كل الفئات تغير النص اإلعالني من التحريض إلى الكف و التحريض في 

  

ارية قلما تحث علـى  أما نسبة التحريض المرتفعة مقابل مختلف النسب تعود إلى أن اإلعالنات اإلد     

  .سلوك قديم و تثبت عليه فهي إعالنات خاصة بظروف معينة و أوقات معينة ظرفية أيضا 

  

وتعود إنعدام نسبة اإلتجاه الذي يحث على الكف عن سلوك معين إلى أن المحتوى اإلداري في حـد       

  .حة أو فائدة لمعلن فيها أي مصذاته يعتبر في كثير من األحيان إعالم أكثر منه محاولة لإلقناع و ليس لل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فيما يخص اإلستماالت المستخدمة فـي اإلعالنـات    ) 20(الدراسة من خالل الجدول رقم  أسفرت     

من المجمـوع الكلـي   %39,82حيث أخدت اإلستماالت العقلية و العاطفية مجتمعة المرتبة األولى بنسبة 

فقط من المجمـوع   %5,08ت في حين إحتلت اإلستماالت التي تخاطب الضمير أو الذات نسبة لإلعالنا

الكلي ، هذا ما يدل على أن المعلن يفضل مخاطبة الجمهور باستخدام اإلستمالتين بحيث يستفيد من آثـار  

  .كال النوعين 

  



ـ       ائص الماديـة و إبرازهـا   فاالعتماد على اإلستماالت المنطقية يجعل المعلن يركز على ذكر الخص

أخرى يضاف األسلوب العاطفي الـذي يسـتخدم    ةفيستعين بذلك على األرقام و اإلحصاءات ، ومن جه

  .سلعة أو خدمة مابإلثارة اهتمام  المعلن إليه 

  

ل   ي ف   ي اإلقن   اع م   رتبط بطبیع   ة المس   تھلك الجزائ   ري ال   ذي یتخ   ذ قرارات   ھ     إن اس   تخدام األس   لوب العق    

ي ضوء المیل إلى معرفة خصائص السلعة الموضوعیة ، بالتالي فإن خیاراتھ تتجھ ف ي غال ب   اإلستھالكیة ف

األحی  ان إل  ى موازن  ات منطقی  ة لخص  ائص الس  لعة ، أم  ا إذا م  ا تح  دثنا ع  ن إع  الن التلفزی  ون ال  ذي یوظ  ف      

عواطف  ھ  األس الیب اإلغرائی  ة و الرم  وز الض  منیة ف  إن الف  رد یمی  ل ذاتی ا إل  ى اإلس  تجابة إل  ى ك  ل م  ا یخاط  ب   

ووجدانھ خاصة إذا ما تحدثنا عن المرأة و الطفل ، خاصة أن السلع المعلن عنھا تنوعت بین السلع التجاریة 

و الخدماتیة و اإلداریة إضافة إلى أن أغلب اإلعالنات ھي تجاریة تأتي م ن ط رف القط اع الع ام و الخ اص      

االت فیك ون حس  ب نم ط اإلع  الن و طبیع  ة   تنس جم م  ع المخاطب ة العاطفی  ة ، أم ا الم  زج ف  ي اس تخدام اإلس  تم    

  .الجمھور المستھدف 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عقلية و عاطفية (أن اإلعالنات التجارية تستخدم اإلستماالت المزدوجة ) 21(يتضح من الجدول رقم      

رنا سـابقا اإلعتمـاد علـى    و تليها اإلستماالت العاطفية ، حيث يفضل المعلن كما ذك %43.66بنسبة ) 

اإلستمالتين مجتمعتين لمخاطبة الجمهور ، فأسلوب اإلقناع العقلي يستخدم بصورة مباشرة و يخلـو مـن   

األسلوب اإلقناعي العاطفي فيخص اإلعالنات الذي يصـدر عـن المؤسسـات     االمؤثرات العاطفية ، أم

و بخاصة المنتجات التي تخاطب المـرأة  اإلستهالك الواسع و السريع  ذات الكبرى و الخاصة بالمنتجات



و األطفال ، إذن فإجتماع اإلستمالتين في إعالن واحد يحقق النسبة األكبر في اإلقناع من خالل المعلنـين  

.  

  
و من المالحظ من خالل التحليل أن اإلعالنات التجارية التي تعتمد األسلوب العاطفي في اإلقناع تخـص  

ع الشركات ذات النشاط المحدود فتعتمد األسلوب العقلي المباشـر فـي   منتجات الشركات الكبرى أما سل
و هذا الوضع يمكن أن يكون نسبيا ،لذا تتدخل عوامل أخرى في مخايرة اإلعالن التجاري بـين  .اإلقناع

اإلستماالت العاطفية و العقلية منها طبيعة الجماهير التي يتوجه لها اإلعالن وفقا لمستوى تعليمهـا مـدى   
  . فيتها الثقافيةقوة خل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



لرسائل اإلعالنية الخدماتيـة  امن خالل بيانات اإلستماالت المستخدمة في ) 22(يوضح الجدول رقم      

إستماالت عقلية منطقية من إجمالي إعالنات الخـدمات   %41.93على إختالف مواضيعها ، حيث سجلنا 

  .من اإلعالنات التي توجه الرسائل اإلقناعية عن طريق مخاطبة الضمير  26.88%، 

  

 النسبة للمناسبات التي صادفتب الت المنطقية خاصةإلستمال) إعالنات الخدمات ( ويعود إستخدامها      

وجود إعالنات كتب و عروض أفـالم   ائر عاصمة للثقافة الحظنادراستنا و المذكورة سابقا ، فكون الجز

  .هذا النوع من اإلستماالت  عليها طغىينون تشكيلية و ف

  

إضافة إلى أن مخاطبة الضمير التي إحتلت المرتبة الثانية خصت حمالت الوقاية عبـر الطرقـات        

فـي حـين ركـزت     ،التي تنظمها دائما وزارة النقل  ذلك لمخاطبة الضمائر و الحد من أخطاء السـياقة 

  .اإلستماالت العقلية و المنطقية لمخاطبة الجمهورالخدمات األخرى على الجمع بين 

  

ويعود تنوع اإلستماالت اإلقناعية إلى تكيف الرسالة اإلعالنية الخدماتية مع نوع الجمهور و طبيعـة       

  .الموضوع المعلن عنه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

  

  

       

      

االت اإلقناعية المستخدمة في الرسالة اإلعالنية و اإلداريـة  مختلف اإلستم) 23(يوضح الجدول رقم      

  . ةفيما يخص اإلستماالت العاطفي %03.57مقابل  %67.85و التي إحتلت فيها اإلستماالت العقلية نسبة 



  

إن إستخدام بصفة كبيرة اإلستماالت العقلية يتناسب مع مضمون اإلعالنات اإلداريـة التـي تتسـم         

ـ   بموضوعية معلوم  ةاتها اإلدارية المادية و إبرازها  مما يجعلها أقرب إلى األسـلوب المنطقـي بالمقارن

، حيث تعتمد مخاطبة اإلعالنات اإلدارية على  العقل عن طريق توضـيح الحقـائق    ةلإلعالنات التجاري

  .الخاصة بالمعامالت اإلدارية ، بالتالي فإن أنسب اإلستماالت هي العقلية المنطقية 

  

ا عملية المزج فقد خصت المزج بين اإلستماالت العقلية و إستماالت مخاطبة الضمير خاصة فيما أم     

يخص اإلعالنات اإلدارية التي تحذر من عدم القيام بالفعل و ما ينجر عليه من مخالفات في حالة التـأخر  

  .عن القيام بالفعل اإلداري 

  

وى يتناسب مع األسلوب العقلي ، حيث أنه يتخـذ  إن محتوى اإلعالن اإلداري في حد ذاته هو محت     

شكل جملة من المعلومات و البيانات المراد تبليغها على أكبر قدر من الوضـوح ، و هـذه المعلومـات    

تخاطب العقل بالدرجة األولى ، فعندما يكون الهدف اإلخبار عن محتوى معين إلى جمهور متعلم ، مـن  

ره ، وإنما من األفضل التوجه إلى إقناعه عقليا باإلعتماد علـى  الصعب إقناعه بمخاطبة عاطفته أو ضمي

  .حقائق موضوعية 

  

إذن إن أنسب اإلستماالت مخاطبة في اإلعالنات اإلدارية هي اإلستماالت العقلية تناسبا مـع نـوع        

  .الموضوع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المعلنة في التلفزيون الجزائري حيث تقاربت نسـب   ةجهطبيعة ال) 24(يتبين من خالل الجدول رقم      

على التوالي إضـافة إلـى نوعيـة جديـدة مـن       %41.91و  %40.41القطاع العام و الخاص فبلغت 

اإلعالنات و هي اإلعالنات األجنبية، بمعنى مختلف اإلعالنات التي تبث على الفضائيات و التي لـوحظ  



من المجموع الكلـي،   %03.29التلفزيون الجزائري فبلغت  وجودها من بين الومضات التي تظهر على

  .كما أن جميعها خاصة باإلعالن التجاري

  

الوطنيـة   ةأما فيما يخص الجهة المحلية المعلنة ، فمن المالحظ إقبال المعلنين على اإلعالن في القنا     

تعامله مع وكاالت اإلعالن  خاصة منها القطاع الخاص ، بالرغم أن التلفزيون الجزائري أكثر تضييقا في

 14المـؤرخ فـي    76-68، حيث تحضى الوكالة الوطنية لإلشهار بإحتكار إنتاج اإلعالن تبعا لألوامر 

 1391شعبان عام  29المؤرخ في  69-71، و رقم  1968أفريل سنة  12الموافق ل  1388محرم عام 

باإلعالن التجاري ، و علـى كـل    و المتضمنين تأسيس اإلحتكار الخاص 1971أكتوبر  19الموافق ل 

يمكننا القول أنه و مع ظهور المنافسة و دخول الشركات األجنبية و مع ما جاء به شروع قانون اإلشهار 

هناك نوع من رفع اإلحتكار نسبيا و بداية التعامل مع الوكاالت الخاصة شريطة عدم مسـاس اإلعـالن   

ة ، و الدليل هو النسبة المتحصل عيها من خالل الدراسة بكل ما يمس بأخالقيات المهنة و السيادة الوطني

، و حتى ال يكون هناك طغيان للجانب التجاري على نشاط المؤسسة التلفزيونية ، الحظنـا زيـادة فـي    

اإلعالنات الصادرة عن القطاع العام ، و هي باألساس إعالنات الخدمات و ما يخص المعامالت اإلدارية 

  .ب التجاري و نسبة ضئيلة تخص الجان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توزيع اإلعالنات التجارية حسب الجهة المعلنة ، و تبين بيانات الجـدول  ) 25(يوضح الجدول رقم       

بالنسبة للقطاع العـام ،   %33.8ن النمط التجاري كان مصدره القطاع الخاص مقابل م %61.03نسبة 

  . %05.16جنبية التي تبث إعالناتها عبر التلفزيون الجزائري بلغت أما بالنسبة للمنتجات األ

  



إن إرتفاع نسبة اإلعالنات التي تعتمد على المصدر الخاص تمثلها بالدرجة األولى إعالنات شركات      

غذائية ، و يعود ظهور الوكاالت الخاصة و نشـاطاتها  لالهاتف النقال و موزعي السيارات و المنتجات ا

نتيجة للمنافسة التي تشهدها الجزائر حاليا ، بالتـالي   ، ضحة خاصة في مجال السمعي البصريبصفة وا

ال يمكن اإلعتماد على الوكالة  الوطنية لإلشهار محتكرة اإلعالن المكتوب و السمعي البصري ، خاصـة  

ارية الصـادرة  لوزافي منتصف ثماننيات القرن الماضي بعد التعليمة  د بدأقوأن نشاط الوكاالت الخاصة 

عن وزير التجارة ، و التي تنص على إعادة تنظيم األنشطة اإلقتصـادية فيمـا يتعلـق بالتسـجيل فـي      

السجالت التجارية ، فتسمح بذلك للراغبين في ممارسة النشاط اإلعالني بتملك سجالت تجاريـة ، ممـا   

نات و فـرض  راقبة اإلعالون الجزائري من خالل ميدل على وجود إحتكار نسبي لإلعالنات في التلفزي

  .أسعار و زيادات خاصة بفترات معينة دون أخرى 

  

فإن ذلك يخص السلع التجاريـة ذات اإلسـتهالك    %33.8وفيما يخص نسبة القطاع العام الذي بلغ      

ن التلفزيون الجزائري يمنح تخفيضات على التسـعيرة  لى القطاع العام نظرا ألالضيق ، و التي تعتمد ع

ل يحد من عمل الوكاالت الخاصة بالرغم من ممعلنين المتعاملين مع القطاع العام ، و هذا عابخصوص ال

  .ذا القطاع هالنسب المعتبرة ل

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إلعالنات الخدمات بحسب الجهة المعلنة عن الخدمة ، و الحظنا اتوزيع ) 26(يوضح الجدول رقم       

  .من اإلعالنات كان مصدرها القطاع العام  %48.38سبة من خالل الجدول ن

  

ن هذه النتيجة راجعة من جهة إلى طبيعة الموضوع حيث يمثل قضية تنموية محلية ، و من جهـة  إ     

مـنح و  لملـة مـن ا  جأخرى و كما ذكرنا سابقا فإن اإلعالنات التي تصدر عن القطاع العام تخضـع ل 

  .هذه اإلعالنات للوقت و زمن عرض  التخفيضات تبعا



  

رفي أو موسمي ، فقد الحظنا كثافة فيمـا يخـص   ود الوزارات كمصدر لإلعانات كان ظكما أن وج     

اإلعالنات األمنية خاصة و أن الوضع األمني في الجزائر قد سجل اضطرابات خالل تسـجيلنا لجملـة   

  .الومضات التي مثلت لنا عينة الدراسة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توزيع اإلعالنات اإلدارية حسب مصدرها ، و من خـالل النسـب التـي    ) 27(يبين الجدول رقم       

تحصلنا عليها ، نجد أن اإلعالن اإلداري يأتي من مصادر متباينة حيـث تتعـدد أشـكال و خصـائص     

  .المعلنين 

  

نات الصادرة عن الوزارات و التي بلغـت  ونالحظ بداية تساوي نسبتي القطاع العام مع نسبة اإلعال     

و القطاع العام قد تمثل في المؤسسات العمومية و المجالس المنتخبة البلدية و الوالئيـة التـي   % 46.42

  .تمولها الخزينة العمومية 



  

، فهي محصورة في جملـة   ةوتعود النسبة السابقة إلى طبيعة اإلعالنات اإلدارية التي تتميز بالرسمي     

  .عامالت اإلدارية الصادرة عن الهيئات التابع للدولة مثل وزارة الدفاع الم

  

واإلشكال الذي يطرح في التلفزيون الجزائري ، أنه بإعتباره مؤسسة عمومية ، فإن الدولـة تمـنح        

  .إعالناتها للوزارات و الهيئات العمومية 

  

رية ، إال فيما يخـص بعـض المؤسسـات    الخاص يما يخص اإلعالنات اإلدا عغياب القطا يبالتال     

الضخمة التي تتعامل مع التلفزيون الجزائري فيما يخص تلبيس القنوات الوطنيـة أو معـامالت إداريـة    

  .خاصة بالمسابقات الوطنية التي تصدر عن هذه األخيرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

عكسها اإلعالن المقدم فـي التلفزيـون الجزائـري ،     جملة من القيم التي) 28(يوضح الجدول رقم      

غيـر أن هـذه   ...حيث يتبين أنها متنوعة و متعددة بين القيم اإلقتصادية ، اإلجتماعية ، الفنية ، الوطنية 

  .القيم تتناسب من حيث مستوى الحضور و من حيث المحتوى 

  

، فإن قيمة اإلستهالك طغت على بقيـة   ونظرا لهيمنة نمط اإلعالن التجاري كما سبق و تطرقنا إليه     

، بالتالي فإن اإلعالن في التلفزيـون الجزائـري لـه أبعـاد      %15.26القيم األخرى حيث بلغت نسبة 



إقتصادية ، و بروز قيمة اإلستهالك يدل على دور اإلعالم كقيمة رمزية في ترسيخ القيم اإلقتصادية التي 

  .بالد تتوافق و النظام الجديد الذي يوجد في ال

  

ثم تأتي القيم اإلجتماعية حيث ال يفصل بينها و بين القيم اإلقتصادية فاصل كبير ، و هو مـا يشـير        

 نإلى إهتمام بالجوانب اإلجتماعية في المضمون اإلعالني ، مع تسجيل مالحظات كون هـذا المضـمو  

مـن المجمـوع    %06.68ت الجزائري و قيمه ، فقد بلغ عبعضه يخدم المجتمع و بعضه ال يخدم المجتم

  .الكلي لإلعالنات 

  

إن هذه القيم مستمدة من الحياة اإلجتماعية و مترسخة في ثقافة الجزائريين بدليل خلو اإلعالنات من      

كل تمييز عرقي أو جنسي ، مشاهد عنف أو عناصر تجلب الرعب أو تشجع على التجاوزات ، و هـو  

الحظ أيضا أن إختالف ظهور القيم راجع إلى إختالف األنمـاط  بذلك أداة للضبط اإلجتماعي ، و من الم

اإلعالن ، فاإلعالن التجاري يتسم بقوة القيمة اإلقتصادية في حين تطغى القيم اإلجتماعية و الوطنية على 

  .كل من اإلعالن اإلداري و إعالن الخدمات

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 تنوع و تباين النسب الخاصة بالقيم التي تظهر فـي اإلعالنـات  ) 29(رقم  ليتبين من خالل الجدو     

قيم اإلستهالكية و اإلجتماعية و الفنية و ال، إذ أن هذه األخيرة جمعت بين  الجزائري التجارية  التلفزيون

  .الجمالية 

  



إجماالي القيم فـي   من %22.87 ةبوتبعا للقيم التي تحصلنا عليها ، فإن قيمة اإلستهالك قد بلغت نس     

من إجمالي القيم في  %2.57من اإلجمالي ، القيم الوطنية  %7.96اإلعالنات التجارية ، قيمة إقتصادية 

  .اإلعالنات التجارية 

  

، و قـد  م الذي يمنحه التلفزيون الجزائـري ماهتلى اإلإويشير إستخدام القيم اإلقتصادية في اإلعالن      

هداف و مهام المديرية التجارية للتلفزيون ، حيث تعد هذه القـيم مـن أهـم    جاء هذا األمر متماشيا مع أ

صادي و التي تستهدف بالدرجة األولى التقليـل مـن   قتالمرتكزات التي تتناسب مع محددات التخطيط اإل

  .نسبة إعتماد اإلقتصاد الجزائري على الخارج 

  

أكثـر   ن إجمالي القيم ، فهي تعد منم %07.96قيمة اإلقتصاد إال على  ومن جهة أخرى لم تحض     

أن  اهوم ترشيد اإلسـتهالك ال سـيم  فمتطلبات التنمية ، بالتالي لم يساهم اإلعالن التلفزيوني في تدعيم م

معظم اإلعالنات التي قدمت عبر التلفزيون الجزائري كانت تركز على الجانـب اإلسـتهالكي بصـورة    

وفي المقابل أيضا لم يبرز اإلعـالن  .تهالكية بالدرجة األولى جات اإلسيؤكد كثافة المنت كبيرة ، و هذا ما

مهم لمواجهة األعباء و اإلختالالت الناجمة عن زيادة اإلسـتهالك ،   كبديل %7.4قيمة العمل التي بلغت 

  .تي لم يتم التركيز عليها لفهذه من القيم ا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

من إعالنات الخدمات حسب القيم التي ركز عليها اإلعالن  ةعينة الدراس) 30(يوضح الجدول رقم       

و قـد   %22.85، فنالحظ أن نسبة القيم الوطنية متمثلة في ظهور العلم الوطني و إسم الجزائر قد بلغت 

  .انعدمت نسبة اإلستهالك و الجمال إضافةإلى تنوع النسب الباقية بين جملة من القيم

  



و  %17.85نخفاض نسبة القيم المعرفية و الصحة و النظافـة حيـث بلغتـا نسـبتي     كما نالحظ إ     

على التوالي و هذا راجع إلى إنخفاض نسبة اإلعالنات الخدماتية مقابل اإلعالنات التجاريـة ،   14.28%

حيث أن إعالنات الخدمات تعبر عن إمكانية مساهمة المضمون اإلعالني و توظيفه بما يخدم اإلحتياجات 

  .األهداف التنموية و 

  

كما أننا نالحظ إنعدام القيم اإلقتصادية المتمثلة في القيم اإلستهالكية ، و هذا إتجاه إيجـابي حتـى ال        

يغلب الجانب التجاري على كل المضامين اإلعالنية خاصة و أن التلفزيـون الجزائـري هـو مؤسسـة     

  .عمومية ذات طابع تجاري لكنها ال تحتكر هذا الطابع 

  

ـ        ، خاصـة بعـد    ةأما وجود القيم الوطنية بنسبة معتبرة يعود إلى محاولة تكريس السـيادة الوطني

الجزائر، أو باألحرى يعيد التاريخ نفسه من خالل االضطرابات األمنيـة ،   ااألحداث األمنية التي شهدته

    .هذا ما جعل رموز السيادة الوطنية تظهر من خالل الخدمات األمنية الوطنية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مجموعة القيم التي ظهرت من خالل اإلعالنات اإلداريـة ، و هـي لـم    ) 31(يوضح الجدول رقم      

  :تتنوع بل إقتصرت على ثالث قيم تحصلت على النسب التالية 

  

ي اإلعالن اإلداري ، و هو ما يشير إلى اإلهتمام بالقيم اإلنتاجية ف %48.71إحتلت قيمة العمل نسبة  .1

مقابل نمط اإلعالن التجاري و اإلعالن الخدماتي ، فقيمة العمل التي ينقلها اإلعالن اإلداري تعتبـر  

  .عامل تحفيز لجميع فئات المجتمع و تعتبر من القيم اإليجابية 



  

تـوى  و هي قيمة تعليمية تفيد في الجاني المعرفي تناسبا مـع مح  %2051إحتلت قيمة المعرفة نسبة  .2

  .اإلعانات اإلدارية 

  

إنعدمت تماما النسب اإلستهالكية في هذا النمط من اإلعالنات و ذلك يدل على الطبيعة غير التجارية  .3

  .المحظة للتلفزيون 

  

من إجمالي اإلعالنات اإلدارية نظرا لغلبة مضمونها الـوطني   %30.76ظهرت القيم الوطنية بنسبة  .4

علم الوطني كرمز للسيادة الوطنية من خالل ستة إعالنات إضـافة  و قد تمثلت هذه القيمة في ظهور ال

إلى ذكر إسم الجزائر ، و هذه رموز مادية تدل على إستخدام القيم الوطنية التـي تجعـل المشـاهد    

 .يتفاعل مع الرسالة اإلعالنية اإلدارية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الجزائري تستخدم الميول  نالنات التلفزيونية التي تبث عبر التلفزيوأن اإلع) 32(يبين الجدول رقم      

المختلفة بنسب متفاوتة ، حيث ظهر من خالل الدارسة التحليلية إرتفاع نسبة إسـتخدام بعـض الميـول    

مقابل إنخفاض نسـبة ميـول أخـرى    )  %20.51و %26.10( كالميل اإلعالمي و خصائص السلعة 

  ) . %02.33و %06.06( كالمحاكاة و الكسل العقلي 

  



ويعتبر التركيز على الميل اإلعالمي هو واجب و هدف أساسي لوسائل اإلعالم في الـدول الناميـة        

  .بصفة عامة و التلفزيون بصفة خاصة ، حيث يتمكن من مخاطبة كل المستويات 

  

ي شـريطة أن تكـون   من إيجابيات النشاط اإلعالن ةكما أن التركيز على خصائص السلعة أو الخدم     

و تحقيـق هـدف    ة، و يفيد التركيز على هذا الميل للتعريف بخصـائص السـلع   ةهذه الخصائص حقيقي

  .المعرفة بطرق إستخدامها 

  

( و الكسـل العقلـي   0%) 6.06( إن إنخفاض نسبة اإلعالنات التي تعتمد على الميل إلى المحاكاة      

ن ، فالتركيز على المحاكاة قد يؤدي إلى نتائج إجتماعيـة  هذا ما يتفق مع سيكولوجية اإلعال) 02.33%

يتفق مع الدعوة إلى العمل و اإلنتاج الفكـري   %2.33عكسية ، و مجيء الكسل العقلي في األخير بنسبة 
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جاريـة بـين الميـول    في اإلعالنـات الت  ةتنوع الميول المستخدم) 33(جدول يوضح الجدول رقم      

  .اإلعالمية و اإلجتماعية و تلك التي تخص خصائص المنتوج و غيرها 

من إجمالي الميول ، في المقابل ميل المظهر العمرانـي   %24.09فقد احتل ميل خصائص المنتوج نسبة 

  . %06.42إحتل 

  



ة مصـداقية  ويعتبر التركيز على خصائص السلعة التجارية من أسـاليب جـذب االنتبـاه شـريط         

المعلومات ، و تظهر هذه الخصائص عن طريق إستخدام و التركيز علـى إسـم السـلعة، خصائصـها     

المميزة ، سعرها ، مكان بيعها أو إستخدام أسلوب المقابالت ، حيث تتم مجموعة مقابالت مع مسـتخدمي  

قعية خصائصـها و مـن   السلعة للتأكيد على إمتيازها و كرمز على جودة السلعة و كثافة مستخدميها و وا

المالحظ أن هذا الميل تركز عليه إعالنات المنتجات  ذات اإلستهالك الواسع مقابل المنتجـات المحليـة   

  .حديثة النشأة

  

على )  %10.04،  %10.84،  %20.48( ووتر الطعام و المظهر اإلجتماعي و األبوة و األمومة      

كما أن الـوتر اإلعالمـي ال   . على اإلستهالك و دافعة له التوالي من إجمالي الميول ، هي أوتار محفزة 

غنى عنه لوعي األفراد مما يجعل له دورا ، و يرجع إرتفاع األوتار اإلقتصادية إلى غلبـة اإلعالنـات   

  .التجارية ة هو غالبا ما يستخدم األوتار المدعمة لإلستهالك 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التباين في إستخدام األوتار و الميول اإلعالنية فيمـا يخـص   ) 34(ن خالل الجدول رقم يتبن لنا م     

  .فيما يخص األمن  %19.37فيما يخص الميل اإلعالمي و  %33.33إعالنات الخدمات حيث سجلنا 

  

وفي ظل الحيـاة الحديثـة    ييعمل اإلعالن الجاد على إرضاء العمالء ، و من خالل الميل اإلعالم     

ل الصحافة و اإلذاعة و التلفزيون و السينما ، تعود الفرد و المستهلك بصفته المسـتهدف بالعمليـة   بفض

اإلعالنية إلى الحاجة إلى األخبارألن صياغة األخبار اإلعالنية تكون وفق أجنـدة إعالنيـة تتناسـب و    



مـن فنظـرا لمـا تشـهده     استراتيجية المنشأة المعلنة ، فالميل اإلعالمي هو توجه لمعرفة المزيد  أما األ

الجزائر في هذه السنة فإن إعالنات الخدمات تركز بصفة كبيرة على ميول األمن لمخاطبة الجمهـور و  

  . تمكنه من اإلستفادة من الخدمات األمنية 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :نات اإلدارية كما يلي جملة الميول المستخدمة في اإلعال) 35(يوضح الجدول رقم       

  

من إجمالي الميول ، إذ يمكـن أن تعتبـر اإلعالنـات     %52.94ظهرت الميول اإلعالمية بنسبة       

مـن أجـل    ياإلدارية إعالمية أكثر منها إعالنية ، فيركز المعلن اإلداري الجزائري على الميل اإلعالم

  .إستمالة الجمهور المستهدف إلى اإلعالن اإلداري 



  

من إجمالي الميول ، وكما ذكرنا سابقا هذا ما يتناسب مـع الوضـع    %17.64بلغ ميل األمن نسبة      

المضطرب الذي عاد ليميز المجتمع الجزائري ، و بما أن هذا ما يعاني من نقصه الفـرد الجزائـري ،   

  .فالمعلن قد ركز على هذا الميل و بنسب معتبرة فيما يخص كل األنماط اإلعالنية األخرى 

  

الميل إلـى  : إنعدمت بعض الميول السلبية كالكسل العقلي و إنخفضت نسب البعض األخر منها مثل      

المحاكاة ، هذا ما يدل على أن اإلعالنات اإلدارية تركز علـى الميـول اإليجابيـة المواتيـة و ليسـت      

  .المعاكسة

  

  

       

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أن مدة اإلعالنات التي عرضت خاللها فترة الدراسـة قـد   ) 36(جدول رقم يتبين من خالل ال         

من المجموع الكلـي   %46.58طغت فيها نسبة اإلعالنات التجارية حيث بلغت : ثانية  10569بلغت 

لوقت اإلعالنات ، و هذا ما يدعم ما قلناه سابقا و ما سيقال الحقا بخصوص وجود أبعـاد إقتصـادية   

ن الجزائري ، إذ يمكن لإلعالن أن يساهم في تنشيط اإلقتصاد الوطني وهـو مـا   تجارية في التلفزيو

يتماشى مع وظائف المؤسسات العمومية التلفزيونية ، و يمكن من الموارد المتأتية مـن اإلعـالن أن   

تساهم بالخصوص في تطوير اإلنتاج السمعي البصري الوطني الذي يحتل المكانة الرئيسية في شـبكة  

  .الذي يضمن نشر و تعزيز الثقافة الوطنية البرامج و 

  

خيار تنطلق  13وعن الخيارات الممنوحة من طرف التلفزيون الجزائري سجلنا أنه يمنح للمعلن      

ثانية ، و هذا ما لم تحترمه بعض الومضـات   75ثانية و تندرج بمعدل خمس ثوان إلى حدود  15من 

الحظنا أن اإلعالنات الممتدة أكثر من دقيقة خصت إعالنات ثانية إلى دقيقتين ، و قد  75التي تجاوزت 

  .المنفعة العامة و اإلعالنات اإلدارية بصفة أخص 

  

ثانية يليها التي لم تتجاوز  40كما يسجل أيضا أن أكثر الومضات اإلعالنية كانت التي لم تتجاوز      

  .ثانية فأكثر  60

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

المدة الزمنية التي إستغرقتها اإلعالنات التجارية و عددها خالل فتـرة  ) 37(يوضح الجدول رقم      

تراوحت مـدد   ، إذ%46.58  أي نسبة  الوقتا لكلي لإلعالنات ليمن إجما 4924الدراسة ، فقد بلغت 

مضات التـي  ثانية ، إال أننا في بعض األحيان نجد بعض الو 75ثانية إلى  15اإلعالنات التجارية من 

  .ثانية  45تتجاوز إلى دقيقة و 

  

من سيطرة النزعة  كمؤسسة عمومية وهذه المدة تعتبر مناسبة لحماية نشاط التلفزيون الجزائري     

ثانية، تليها 30التجارية المفرطة، كما نسجل أيضا أن أكثر الومضات اإلعالنية كانت تلك التي لم تتجاوز

  .ثانية 60تلك التي لم تتجاوز 

  

فالتلفزيون بهذا الشكل يصلح في المقام األول وسيلة إعالنية متى روعيت خصائص الوسـيلة و       

  . المحتوى و الجمهور المستهدف

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  32.18 المدة الزمنية التي إستغرقها اإلعالن الخاص بالخدمات بنسبة) 38(يوضح الجدول رقم       

  .ثانية  10569ن إجمالي الوقت الذي إستغرقته اإلعالنات بأنماطها الثالثة و الذي بلغ م%

عالنات الخدمات إلى أنها تتمتع بأسعار خاصة كما أنهـا تسـتفيد   وتعود هذه النسبة المخصصة إل     

ـ   ا من تخفيضات و منح خاصة تلك المتعلقة بالثقافة و الصحة العمومية و هذه التخفيضات تكـون تبع

ـ ي من اإلعالنات يكون ذا طابع ثقافي يتم تحديده لفترات العرض ، و إعتبار أ ن طـرف المديريـة   م

ثانيـة   283حيث بلغت مدة هذه اإلعالنات في اليوم بمتوسط ،التجارية للتلفزيون بعد دراسة تقوم بها 

فعالة في نشـر   بهذه الطريقة يمكنه من جهة أن يساهم مساهمة نو يمكن القول أن التلفزيو مفي اليو

  .الثقافة و الوعي و يساهم أيضا على تشجيع الجمهور على الوقاية و المحافظة على الملك العام 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

   

     

اإلعالنات من اإلجمـالي إعالنـات    ددعتوزيع اإلعالنات اإلدارية حسب ) 39(يوضح الجدول         

قـدر  الزمنية التي إستغرقها من إجمالي الزمن الذي إستغرقته إعالنات الدراسة الذي الدراسة و المدة 

ثانية بالتالي قدرة بنسبة  2243أما اإلعالنات اإلدارية فقد بلغت مدتها اإلجمالية  ثانية   ، 10569 ب

  .من إجمالي مدد أنماط اإلعالنات األخرى  21.22%

  

دقائق، فـنالحظ تجـاوز اإلعـالن     3ثانية إلى  45د و 1من  وقد تراوحت مدة اإلعالن اإلداري     

اإلداري الخيارات الممنوحة من طرف التلفزيون الجزائري، هذا ألن اإلعالنات اإلدارية هـي لصـالح   

العامة، فالمعروف أن المساحة الزمنية تباع بالثانية مما يجعـل إعالنـات الـدقائق غاليـة      ا تالخدم

  .التكلفة

  

انة المتواضعة اإلعالنات اإلدارية في الشـبكة اإلعالنيـة ، تصـورات مختلفـة ،     وعكست هذه المك  

فبالرغم من أن الجزائر مازالت متحفظة بشأن بث اإلعالن و متخوفة من تأثيره إال أننا نالحظ تنـوع  

 يجب أن يتحول التلفزيون العمومي إلى أداة في يد المعلنين لخدمة اإلعالنية و مواضيعها ،فال األنماط

أغراض تجارية ، لذلك يتم الحد من مكانة اإلعالن التجاري عن طريق وجـود االنمـاط اإلداريـة و    

هذا من جهة و من جهة أخرى فإن ظهور اإلعالن التجاري في الجزائر هو رمـز إجـابي   الخدماتية 

  .لمرونة األنماط اإلعالنية

  

عة اإلعالن عبر مختلـف القنـوات   ففي عصر البث الفضائي الحر ال يمكن منع المشاهد من متاب     

األخرى ، و بالعكس فأن دعم مكانة اإلعالن في الشبكة البرامجية لن يكون لـه تـأثير سـلبي علـى     

  .المشاهد ألن هذا األخير سيجد تلبية إحتياجاته المختلفة عن طريق أنماطه 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

       

تنوع في تموقع اإلعالنـات حيـث سـجلنا نسـبة     ) 40(جدول رقم أسفرت الدراسة من خالل ال      

من المجموع الكلي  %49.10اإلعالنات التي تبث قبل و بعد أخبار الثامنة زواال كانت الطاغية بنسبة 

  .مقارنة بالمواقع األخرى 

  

فتـرة   سا يوميا بين فترة صـباحية و  4896رب ايدوم إرسال القناة الوطنية الجزائرية إلى ما يق     

مسائية و أخرى ليلية ، أي أن المعلن الذي يختار القناة الوطنية كوسيلة إعالنية لديه مساحة زمنيـة  

ممتدة لتقديم إعالناته ،هذا بالرغم من وجود مواقع طغت فيها نسبة اإلعالنات علـى حسـاب مواقـع    

  .أخرى 

  

ما قبل و بعد أخبار الثامنـة مسـاء    هي فترة ةفقد بينت الدراسة أن أعلى فترات الكثافة اإلعالني     

من خالل نسبة المشاهدة ، كما  نحيث تمثل هذه الفترة و حتى الساعة العاشرة ليال الذروة في التلفزيو

  .أن تموقع اإلعالنات في هذه الفترة يكون غالي التكلفة من حيث شراء المساحة الزمنية 

  

جديد في اإلعالن عن السلع التجارية إعتمـده   الحظ خالل عملية التحليل وجود أسلوب ومن الم     

التلفزيون الجزائري ، هو إعالنات مابين الفقرات و التي تخص المسلسالت و باألخص مسلسل الثانية 

زواال و الحصص الفنية الترفيهية الممولة من قبل شركات الهاتف النقال في الجزائر ، و تعتبر أيضـا  

ب على هـذه الطريقـة   يعاوما . دد قيمة اإلعالن في جدول األسعار هذه الفترة غالية التكلفة إذ لم تح

حدوث نتيجة عكسية على المشاهد سواء كان مستهلك حالي أو مستهلك مرتقب حيث يقطع اإلعـالن  

فيما يخص اإلعالنات  %20.69إنسجامه مع ما يشاهده مما قد ينفره من السلعة ، فبلغت هذه النسبة 

  .الحصص الفنية خالل %2.09خالل المسلسل و 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

      

نات التجارية على ساعات اإلرسال ، و يتضح من خـالل  اإلعالتوزيع ) 41(يوضح الجدول رقم        

أن الوقت الذي تزداد فيه الكثافة اإلعالنية الخاصة بالمواضيع التجاريـة   في الجدول  األرقام الواردة

مـن اإلعالنـات    %56.80ما قبل و بعد أخبار الثامنة مساءا فبلغـت نسـبة    تعلقت بوقت الذروة أي

  .التجارية 

  

ي التلفزيون الجزائري فهي مقسمة إلـى عشـرة   فالزمنية المخصصة لإلعالن  للمساحة فبالنسبة     

ريـة التجاريـة   يفترات طوال اليوم ، و قد تحصلنا على سلم األسعار بالنسبة لكل فترة من خالل المد

سا  22سا إلى 19:45الممتدة من  ةتابعة للتلفزيون الجزائري ، فقد قدر اإلعالن خالل الفترة الزمنيال

 1065355دج و كلما زادت فترة اإلعالن زاد ثمن البيع ليصل إلـى   155296ثوان ب  5إبتداءا من 

ات التـي تبـث   ثانية ، و بالتالي هذا دليل على أهمية اإلعالن 100دج فيما يخص اإلعالن الذي يدوم 

  .خالل فترة الذروة في التلفزيون الجزائري 

  

و يرجـع   من ا %07.51: أما فيما يخص الفترة الصباحية بلغت نسبة اإلعالنات التجارية خاللها     

 حالي ذلك إلى قلة المشاهدة في هذه الفترة و بالتالي يقل الجمهور المستهدف الذي يشكل إما مستهلك

  .أو مرتقب 

  

و  % 3.20امج الفنية و المسلسالت فبلغ لنسبة للنمط الجديد في إستخدام إلعالن و بسط البروبا     

على التوالي و هي نسبة خاصة فقط باإلعالنات التجارية ، فهذا النمط الوحيد الـذي يظهـر    4.22%

ري في داخل البرامج و خاصة تلك التي تستهدف الشباب ، و هذا أسلوب جديد يعتمده التلفزيون الجزائ

  .تقديم اإلعالن 

  



ليه الدراسة من حيث توزيع اإلعالنات التجارية على ساعات اإلرسال مـا  وبناءا على ما إنتهت إ     

نتشار الواسع و ة في المشاهدة ليستفيد من صفة اإليؤكد حرص المعلن على إختيار أكثر الفترات كثاف

لسـلع ذات اإلنتشـار   ليصلح في المقـام األول  هذا ما يجعلنا نميل إلى أن التلفزيون كوسيلة إعالنية 

  .الجماهيري الواسع 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

المواقع التي إحتلتها مواقع اإلعالنات الخدمات مـن بـين   ) 42(يتبين لنا من خالل الجدول رقم      

وقـت الـذروة   المواقع المخصصة لإلعالنات ، حيث بلغت نسبة اإلعالنات الخدماتية التي عرضت في 

  .من إجمالي إعالنات هذا النمط  36.55%

  

وهذا دليل على أن المعلن يختار الوقت الذي يخاطب فيه الجمهور بخصوص مواضـيع التنميـة        

  .اإلعالم و التوعية  فالمنفعة العامة لتحقيق هذ تالمحلية و الحمالت ذا

  

ت بصفة معتبرة خالل الفتـرة الصـباحية   كما أنه من المالحظ بصفة عامة وجود إعالنات الخدما     

مقابل إنعدام اإلعالنات التجارية ، ربما يعود ذلك إلى نقص درجة اإلستقبال للتلفزيون في الصباح من 

جهة  من جهة أخرى سعر هذه اإلعالنات يقل مقابل سعر اإلعالنات التجارية خاصة و أن مصدر هذه 

ث أنه من أجل زيـادة التعامـل مـع التلفزيـون و زيـادة      اإلعالنات عادة ما يكون القطاع العام ، حي

المتعاملين معه، أدخلت المدرية التجارية مجموعة من المنح التي تأخذ بعين اإلعتبار مجموعة معايير 

  .كل إعالن ينتج و يصمم من طرف القطاع العام يستفيد من تخفيضات : من بينها 

  

ن إجمالي إعالنات هذا النمط قبل حصة فنية كانـت  م %8.60إن وجود إعالنات الخدمات بنسبة      

أو إعالمية أن هذه الحصص يتم تمويلها و رعايتها من قبل الخواص ، بالتالي تقل إعالنات الخدمات و 

  .مع الوضع اإلقتصادي اإلنتقالي  تتوافق التوعية لتحل محلها إعالنات التجارة و اإلستهالك التي

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

بثها ، نالحظ من خالل بيانات  عاإلدارية حسب مواق تع اإلعالنايتوز) 43(يوضح لنا الجدول رقم      

قبل  %32.14خالل الفترة الصباحية و بنسبة  %35.71الجدول أن اإلعالنات اإلدارية تركزت بنسبة 

  .بار الثامنة و بعد أخ

  

ل الفترة الصباحية إلى خلوهـا عـادة مـن اإلعالنـات     وتعود نسبة كثافة اإلعالنات اإلدارية خال     

الجمهور على البرامج التلفزيونية لتبث اإلعالنات قبل بث الحصص ذات  لالتجارية التي تستهدف إقبا

تصدر عادة من قبل القطاع العام و مختلـف   ةداريقت الذروة ، و ألن اإلعالنات اإلاإلقبال الكبير أو و

ت دون اإلهتمام بنسبة إقبال الجمهور عليها ألنها عادة تعـرض وقـت   الوزارات فهي تبث في أي وق

  .أيضا  ةالذروة و خالل الفترات العادي

  

مـن    % 7.14خبار االمازيغية قد بلغـت نسـبة  كما أن نسبة اإلعالنات التي تعرض قبل و بعد أ     

عة السادسـة مسـاءا ،   ن الساوإجمالي اإلعانات اإلدارية ، و هذا يرجع ربما إلى وقت البث الذي يك

  .المستهدفة من قبل اإلعالن اإلداري تفيه مشاهدة التلفزيون من قبل الفئا لي فهو وقت تقلبالتا

  

إن اإلعالنات اإلدارية توزع تبعا لنوع الجمهور المستهدف و مدى إحتمال كثافـة مشـاهدته    إذن     

   .زمن العرض 

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

أنماط اللغة المستخدمة في تحرير اإلعالن في التلفزيون الجزائـري و  ) 44(يوضح الجدول رقم      

التي تنوعت ، حيث يوضح الجدول عن طريق األرقام الواردة أن اللغة العربية العاميـة هـي األكثـر    

ـ   %35.62إستخداما حيث تم توظيفها بنسبة  ة من اإلعالنات ،في حين تساوى إستخدام اللغـة العربي

العامية و الفرنسية ، مما يدل على أن المعلن يملك خيارات  و عملية المزج بين اللغة العربيةالفصحى 

  .قناع الجمهور و حثه على اإلستهالك في رأيهم إل في إنتقاء اللغة المناسبة إلعالناتهم و األفضل

  

النتيجة من جهة على أن  و تبرهن هذه %31.73وتتقارب نسبة إستخدام اللغة العربية و العامية      

البعض منهـا متـرجم إلـى     .اللغة العربية الفصحى قادرة أن تكون لغة إعالن موجزة و دقيقة و حية

  .العامية التي تعتبر من جهة أخرى هدف المعلنين لتبليغ رسالة إعالنية بلغة يفهمها الجميع

  

ى أنها اللغة الوطنية من جهة و من فصحى كانت أو عامية إلود توقف إستخددام اللغة العربية ويع     

جهة أخرى يرجع ذلك إلى الخلفيات التشريعية التي إهتمت بضرورة تقديم اإلعالنات التجارية باللغـة  

الذي نص على إلزامية تعريـب   1974أفريل  13المؤرخ في  70-74العربية من خالل المرسوم رقم 

 نجنبية األولى منفردة فهو غائـب فـي التلفزيـو   اإلعالن التجاري ، أما فيما يخض إستخدام اللغة األ

الجزائري هذا ألن النص األجنبي يجب أن يكون ترجم للنص العربي أو نقال عنه ، فاللغـة الفرنسـية   

كانت حاضرة مجتمعة مع اللغة العربية فصحى كانت أو عامية فهي بدورها لغة تخاطب مع الجمهـور  

بلد يعتبر من بـين  لغة الحياة العادية و العملية اإلدارية في في عدد من اإلعالنات باإلضافة إلى كونها 

الوصول إليها  فينية باإلضافة إلى سعي المعلنين لمخاطبة شرائح معينة تفيد هذه اللغةالبلدان الفرنكفو

.  

  

، فإذن إن إستخدام اللغة في اإلعالن بإختالف أنواعها يعتمد أساسا على نوع الجمهور المسـتهد      

  .ى عوامل أخرى متعلقة بخصائص اإلعالن إضافة إل

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

أنماط لغة التحرير التي قدم بها اإلعالن التجاري في التلفزيون الجزائري ) 45(يوضح الجدول رقم     

التجاري هي المزدوجـة بـين    ن، و يتضح من خالل أرقام الجدول أن اللغة األكثر إستخدما في اإلعال

مـن اإلعالنـات    %45.53العربية الفصحى كانت أو عامية و اللغة الفرنسية ، حيـث تسـود    اللغة

ن المعلنين التجاريين يرون أن عملية المزج بين أنماط اللغة أكثر قدرة إالتجارية ، و في هذه الحالة ف

خصوصـا أن اللغـة   من جهة أخـرى  القدرة على تبليغ رسائلهم  وعلى مخاطبة كل الفئات من جهة 

العربية المستخدمة هي لغة بسيطة ، و يعود إستخدام اللغة الفرنسية داخل عملية المزج إلـى كونهـا   

حيث أن الكثير من المنتوجات التي تأتي من الخارج أو التي تكـون  تستمد قوتها من المعلن األجنبي، 

  .عالماتها التجارية عالمية تستخدم إلى جانب اللغة العربية اللغة الفرنسية 

  

طبيعة المنتـوج  : التحرير بالتالي فإن العوامل التي تتدخل في تحديد طبيعة اللغة المستخدمة في      

و الجمهور من جهة أخرى ، حيث يحاول المعلن تصور المستوى اللغوي الذي يتميز به هذا  من جهة 

  .األخير 

عتمد المعلنون على معايير إختبار اللغة ، حيث ي يوما يمكن قوله أيضا هو مرونة اإلعالن التجاري ف 

  .عديدة في إختيار لغة المخاطبة المالئمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     



أن إعالنات الخدمات تستخدم اللغة العربية الفصحى بنسـبة  ) 46(الل الجدول رقم يتبن من خ        

ات خدمات إعالنات قدمت باللغة من إعان %3.22من إجمالي إعالنات الخدمات ، إلى جانب  55.31%

االمازيغي في إطار الجزائر عاصمة الثقافة العربية ،  ماألمزيغية و ذلك كان لإلعالن عن مهرجان الفيل

من إجمالي إعالنات الخدمات تقدم باللغـة   %16.12كما أن هناك بعض اإلعالنات و التي تقدر بنسبة 

و الثالثة معا و ذلك راجـع لإلعـالن عـن بعـض     عامية أ ،أو عربية فصحى  المزدوجة إما فرنسية

  .المظاهرات الثقافية و عروض األفالم التي كانت تعرض مقاطع منها باللغة المزدوجة 

  

هذا ما يبرز الدور الذي يمكن أن تحدثه هذه اإلعالنات على المستوى اللغة العربية خاصـة بـين        

ه و قواعد اللغة العربية السليمة و اإلختيار الدقيق األطفال لو تمت عملية مراعاة و مراقبة صياغت ةفئ

لأللفاظ و النطق السليم للحروف ، و يالحظ إنعدام إستخدام اللغة األجنبية وذلك حسبما ذكرناه سـابقا  

حيث مطابقة هذا الوضع للتشريعات الخاصة بلغة تحرير اإلعالن ، إضافة إلـى أن عـرض إعالنـات    

غة األجنبية يقضي التخوف من اإلعالنات التلفزيونية كأحد مظاهر التدفق الخدمات المحلية الوطنية بالل

  .األجنبي عل الشاشة الصغيرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



لغة تحرير اإلعانات اإلدارية عبر التلفزيون الجزائري ، فنالحظ مـن  ) 47(يوضح الجدول رقم       

  . %03.57أما المزيج فقد بلغ  %96.42ربية قد بلغت خالل نسب الجدول أن اللغة الع

  

اإلدارية الذي يميزها الطابع الرسمي الذي ال يكـون  ناسب مع طبيعة اإلعالنات إن هذه النتيجة تت     

تقديمه إال بإستخدام اللغة الوطنية ، هذا من جهة و من جهة أخرى فهذا تأكيد على قدرة اللغة العربية 

  .ة اإلعالنية و بسط نفوذها الفصحى مجارات اللغ

  

و هذا من جهة و من ناحية أخرى إن اإلعالنات اإلدارية بالقناة الجزائرية تتفق و طبيعة المـواد       

غلب عليها اإلنتاج المقدم باللغة العربية و التي تتماشـى مـع جمهـور    الفقرات التي تقدمها و التي ي

الجمهور المستهدف من اإلعالنات اإلدارية  والمتعلم الذي يخص الجمهور المثقف  ةاإلعالنات اإلداري

  .هو جمهور موسمي إلن اإلعالنات اإلدارية ظرفية ، تعلن عن معامالت إدارية متقطعة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

طغـى  تنوع إستخدام القوالب التي قدم من خاللها اإلعالن ف )48(أظهر التحليل من خالل الجدول      

فقط من إجمالي  %7.18مقابل قالب األغنية الذي تحصل على  %42.51المباشر بنسبة  الحديث قالب

  .اإلعالنات 



  

وتعود النسبة العالية لقالب الحديث المباشر فهو يعتمد على األسلوب المباشر في تقـديم الـنص        

الدولي و هنـاك أيضـا طريقـة    اإلعالني فهناك طريقة إلقاء األخبار مثل اإلعالن عن معرض للكتاب 

الحديث المباشر التي إعتمدت في اإلعالنات التي تقوم فيها الشخصـية اإلعالنيـة بتوجيـه حـديثها     

ما يميز أغلـب اإلعالنـات اإلداريـة     ةللجمهور دون أن يتخذ ذلك شكل الخبر ، فهي إعالنات مباشر

  .الجزائري  نإعالنات المنفعة العمة عبر التلفزيو

  

كما تعتمد قالب األغنية الذي  اإلعالنات التجارية فهي تعتمد قالب الحوار بين شخصين أو أكثرأما      

  .ب الإلنتباه و يرسخ اإلعالن يجذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

تعدد القوالب الفنية التي قدم خاللهـا اإلعـالن التلفزيـوني التجـاري     ) 49(يوضح الجدول رقم      

كانت نسبة تمثل إستخدام  %31.45هي نسبة الحديث المباشر إلى جانب  %44.60ائري ، إذ أن الجز

  .القوالب الفنية مزدوجة أو مجتمعة 



  

وكما سبق و أن ذكرنا فنظرا إلى أن الحديث المباشر هـو نقـل مباشـر لخصـائص السـلعة و           

و عبارة عـن قيـام شـخص أو    لمضمون اإلعالن فهو األنسب لتقديم واضح و صريح و مباشر ، فه

شخصين بقراءة الرسالة اإلعالنية بطريقة مباشرة تشبه إلقاء األخبار ، بحيث يؤدي كل منهما فقـرة  

  .دون أن تكون الفقرات مكتوبة بصيغة الحوار 

  

كرة المزج بين القوالب هي إتجاه إيجابي ، حيث يمكن من خاللها أن نجمـع بـين كـل    فكما أن      

أن  نضع فيها اإلعالن ، فتكون لدى المتلقي مرونة في إختيار اإلعالن الذي يـرى فيـه  القوالب التي 

  .ار القالب المناسب للموضوع المناسب المعلن إخت

  

، هذا بالرغم من أنـه قالـب    %11.26كما أننا نالحظ إنخفاظا لنسبة قالب الغنية فبلغت النسبة      

لترديدها ، كما أنها يجب أن تتمتع بإيقـاع موسـيقى    ينجح عندما يراعي كلمات األغنية لتكون سهلة

  . و أدائها ليسهل تلحينها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توزيع عينة الدراسة بحسب القالب الذي قدمت بـه إعالنـات الخـدمات    ) 50(يوضح الجدول رقم     

ر ،و غياب تام السـتخدام قالـب   فيما يخص إستخدام قالب الحديث المباش" 47.31،حيث سجلنا نسبة 

  .األغنية 



  

أن قالب الحديث المباشر هو األنسب لطبيعة  مواضيع الخدمات سـواء   ىتعود إل ةإن هذه النتيج      

برها ، فالهدف هو إلقاء الخبـر و تقـديم الـنص    نفعة العامة أو خدمات بريدية أو غكانت حمالت الم

قارئه و إمكانياته مما يسـتلزم   لحديث المباشر على صوتتمد إعالن ااإلعالني في شكل خبر بحيث يع

  .الءمته لطبيعة الخدمة مالدقة في إختياره و مراعاة 

  

إن غياب األغنية  في إعالنات الخدمات راجع إلى أنها تخص بالدرجة األولى اإلعالنـات التـي         

تـذكر  ساعدة الجمهور على تركز على مخاطبة العاطفة في اإلقناع و مخاطبة الشعور و العواطف و م

  .ا ما ال ينطبق مع إعالنات الخدمات السلعة و إسمها و إنتشاره هذ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

، و قـد  اإلداريةمختلف القوالب المعتمدة في تقديم النصوص اإلعالنية ) 51(يوضح الجدول رقم      

  :تبين من خالل الجدول ما يلي 

  



لقالب  %17.85إجمالي اإلعالنات اإلدارية مقابل  من %50لب الحديث المباشر نسبة إحتل قا •

  .الحوار ، أما قالب األغنية فقد إنعدم إستخدامه في هذا النمط 

  

يعود إستخدام القالب المباشر بنسبة مرتفعة إلى تناسبه مع طبيعة الرسالة اإلعالنية اإلدارية ،  •

ا سابقا أو شخصين بقراءة نص إعالني بطريقة مباشرة فهو عبارة عن قيام شخص كما ذكرن

  .بحيث يقوم كل واحد منهما بأداء النص دون أن يغلب على طريقة العرض صيغة الحوار 

  

سب مع طبيعة الموضوع وال مع نمط ادارية ألنها ال تتنكقالب لتقديم اإلعالنات اإل تنعدم األغنية •

ب إختالف مواضيعه و ال يحتاج إلى جذعلى  اإلعالن الذي يعرض محتوى جاد في كل حالة و

اه أو ترسيخ في ذهن المشاهد ألنه إذا مس إحتياجـات المشـاهد سـيعلق فـي ذهنـه      نتباإل

  .بالضرورة 

  

إن قالب المزيج بين الحوار و الحديث المباشر قد إختصت به في الحقيقة إعالنات التسجيالت  •

وار الذي هو حـديث متبـادل عـادي بـين     اإلدارية بمختلف أنواعها حيث و طبقا لطبيعة الح

 .ة لتعامل مع الخدمة اإلدارية المعنيبطريقة ا فشخصين أو أكثر يتم من خالل التعري

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أسفرت الدراسة أن أكثر األساليب الفنية شيوعا في اإلعالنات التي تستخدم التلفزيون كوسـيلة        

  .من عينة الدراسة  %43.11الفيلمي المتحرك و ذلك بنسبة إعالنية هو الشكل 

  

 إن األسلوب الفني للمعالجة يرتبط أساسا بخصائص الوسيلة المستخدمة و علـى المعلـن الـذي        

أن يستفيد قدر اإلمكان من خصائص الوسـيلة الـذي يـدفع ثمـن      يختار التلفزيون كوسيلة إعالنية



يلمية باإلعالنات المتحركة نظرا إلستفادتها من عنصـر الصـوت   إستخدامها ، و تسمى اإلعالنات الف

الصورة المتحركة التي تعتبر من خصائص التلفزيون ، و تأتي هذه األساليب فـي قالـب مشـوق و    و

  .جذاب يعتمد الدراما أو الحوار أو الحديث المباشر 

  

 فقط من إجمالي إعالنات %05.38ويعود إنخفاض إستعمال الرسوم المتحركة و التي بلغت نسبة      

ه من فرص جذب اإلنتباه و إشاعة جو البهجـة و المبالغـة فـي    العينة موضع الدراسة رغم ما تتيح

من المعلنين  ةرع التكلفة مما ال يتناسب مع الكثتصوير السلعة يرجع أساسا للتعقيدات اإلنتاجية و إرتفا

  .لمشاريعهم  ةالذين ال يخصصون ميزانية إعالنية كبير

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

      

أن  نـا الحظدم عن طريقها اإلعالن التجاري ، فمختلف األساليب التي يق )53(يوضح الجدول رقم      

األسلوب الفنـي   و هذه النتيجة تجعلنا نقرر أن من عينة الدراسة ، %55.86أسلوب الفيلم قد إحتل 

المعلن الذكي أن يستفيد قدر إمكانيتـه    ى، و عل ةيلة المستخدمللمعالجة يرتبط أساسا بخصائص الوس

  .من خصائص الوسيلة التي يدفع ثمن إستخدامها 

  



نات الفيلمية باإلعالنات المتحركة التي تعتبر من خصائص التلفزيـون ، و يتميـز   وتسمى اإلعال     

أثير ، و تعتبر مرحلة اإلقناع مـن  ب اإلنتباه و اإلقناع و التجذ اإلعالن الفيلمي المتحرك بقدرته على

ب اإلنتباه و إثارة اإلهتمام و خلق الرغبات و اإلحتياجات ني بعد جذاإلعال طالمراحل المهمة في النشا

و تكوين الصورة الذهنية و فك الرموز بحيث تمثل مرحلة اإلقناع تقييم الفرد المستهدف للخدمة تقييما 

  .التعامل مع هذه السلعة و شراءها أو اإلنصراف عنها إيجابيا أو سلبيا و إتخاد القرار في 

  

و قد الحظنا  %10.32أما فيما يخص إعالنات الشريحة في اإلعالنات التجارية فقد إحتلت نسبة      

إستعمال هذا األسلوب مع بعض المنتجات مثل مستحضرات التجميل و إعالنات السـيارات ألن هـذه   

و الصـحة و الجمـال    رنتباه و إستغالل ميل المحاكاة و تقليد الغيب اإلمنتجات تحتاج إلى عملية جذال

ممل يستوجب ظهور األشخاص في هذه اإلعالنات حيث يقومون بتقديم السـلعة و توضـيح أثارهـا    

  .اإليجابي إلستخدامها و تنشيط الرغبة في محاكاتها 

  

د يتم الجمع بين األسلوب الفيلمي فق ةيتم أحيانا الجمع بين أكثر من أسلوب في اإلعالنات التجاري     

و الشريحة ، أو بين األسلوب الفيلمي و الكرتون و الثالثة معا  و قد تم إستخدام األسـلوب المخـتلط   

، حيث يتم تقديم األسلوب الفيلمي %22.53   ي إعالنات المبيدات الحشرية و المنظفات بنسبةفبكثرة 

  . تلتليه الشريحة عن بعض المسابقات و التخفيضا

  

  

  

  

  

  

   

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ال أننا  نالحـظ  مت من خاللها إعالنات الخدمات ، إالتي قد بتعدد األسالي) 54(يوضح الجدول رقم     

  .الخدمات  اتمن إجمالي إعالن% 39.78بنسبة ) الفالش ( طغيان أسلوب الشريحة 

  

يحة عادة ما تستغرق زمنا محـدودا و تـأتي   هذا يعود إلى أن اإلعالنات التي نقدم بأسلوب الشر     

بمعلومات محدودة و تقدم اإلعالنات في التلفزيون الجزائري من خالل إعالنات الشريحة خاصة فيمـا  

يخص اإلعالنات األمنية و إعالنات مكافحة اإلرهاب كونها معلومات دقيقة و مباشرة ، إضافة إلـى أن  

د كما أنه يتفق مع أهداف بعض اإلعالنات اإلعالمية التـي ال  و سريع اإلعدا ةهذا األسلوب قليل التكلف



ب اإلنتباه و التي تتسم بقصر عمرها كاإلعالن عن معرض كتاب أو صدور عـدد  جذ لتركز على عوام

  .من مجلة 

  

ومن المالحظ من خالل هذه الدراسة أن العملية اإلعالنية لم تتطور ، حيـث ال تـزال تسـتخدم         

  .التلفزيون الجزائري  عبرى اليوم في اإلعالنات الشرائح بكثرة حت

  

وبالرغم من أن بيانات الجدول تبين إنخفاض في نسبة قالب الرسـوم المتحركـة ، إال أنـه تـم          

إستخدامه في إعالنات الوقاية من حرائق الغابات و تسرب الغاز ، و هذا األسلوب خاص باإلعالنـات  

فـي   %10.75إلى  إستخدام هذا األسلوب الخدمة و تعود نسبة ب اإلنتباه لترسيختي تركز على جذال

مما ال يتناسب بكثرة مع المعلنين الذين  ةالتلفزيون الجزائري نظرا للتعقيدات اإلنتاجية و إرتفاع التكلف

  .ال يخصصون ميزانية كبيرة إلعالناتهم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

الفنية لإلعالنات اإلداريـة التـي تقـدم عبـر      ةلف أساليب المعالجمخت) 55(يوضح الجدول رقم      

  : ما يلي لتلفزيون الجزائري و قد تم مالحظةا

  

، هذا األسلوب يجمع بين الثابـت   %46.42بلغت نسبة اإلعالنات التي تستخدم أسلوب الرول  •

حب عمليـة  الرول النص اإلداري كامال ثم يقرأ النص لمذيع ، و يصا تب علىو المتحرك و يك

القراءة تمثيل النص على شاش التلفزيون ، و نظرا ألن مضمون النص هو معامالت إدارية و 

ه ، وهذه الطريقة تعتمـد تحقيـق   اج المشاهد ألن يسمع النص و يقرأ بنفسمستلزمات ، يحت

  .لدى المشاهد  زعملية التركي



  

مثال بين أسلوب فيلمي و  فنادرا ما يستخدم المزج %14.28يستخدم األسلوب المختلط بنسبة  •

كان عن طريق األسلوب الفيلمي ،  ل ، فأحيانا يتم تقديم العمل أياالشريحة أو الشريحة مع الرو

 . ثم تقديم شريحة مصاحبة تعلن عن مكان التسجيل و طريقته و مستلزماته وميعاده 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

أن الشخصيات العارضة لإلعالنات تتنوع بين المشـاهير و  ) 56(الجدول أظهر التحليل من خالل      

فـي حـين إجتمـع     %64.37الخبراء و العادية أال أن أكبر نسبة إحتلها األشخاص العاديين بنسـبة  

  .مجموع الكلي لإلعالنات المن  %9.28المشاهير مع األشخاص العاديين بنسبة 

  

زيونية على اإلستعانة باألفراد العاديين و المشـاهير ، فـاألفراد   إذ تعتمد الرسالة اإلعالنية التلف     

 ةالعاديين إستخدامهم يساعد على تحقيق التطابق بين الجمهور المستهدف لإلعالن و الرسالة اإلعالني

، بحيث يشعر المعلن إليه من خالل الرموز اإلتصالية المستخدمة في الرسالة إتفاق مع المحيط الواقعي 

يرى ذاته من خالل هذا الواقع و هو ما يؤدي إلى توحد المشاهد مع ما يشاهده عبر الشاشة  ، بالتالي



 نالتلفزيونية ، بالتالي تعمل الشخصيات من واقع البيئة المشكلة لها مزيدا من التفاعل و التطابق بـي 

  .أطراف العملية اإلتصالية

  

أكيد على مزايا السلعة و تفوقها على غيرها ، هو أحد السبل للت رأما فيما يخص إستخدام المشاهي     

، وهو جديد يالحظ على اإلعالن التلفزيوني الجزائري ، إذ سجل سابقا في دراسات إهتمت بهذا المجال 

إال أنه شهد تطورا في اإلستخدام و تنوعا الحقا ، فإستخدام األفراد ذوي مكانة مميزة و شعبية بحيـث  

نها و كأنها منتجة للصفوة مما يجعل الجمهور المستهدف يرغب في تظهر السلعة أو الخدمة المعلن ع

محاكاة هؤالء المشهورين سواء كانوا نجوم سينما أو نجوم رياضة و غيرهم مـن الشخصـيات ذات   

  .المكانة المميزة في المجتمع المحلي أو الدولي 

  

نسبة إستخدام المشاهير فقـط   إال أنه يجب اإلحتياط عند إستخدام هذا األسلوب منفردا ، فقد بلغت     

من المجموع الكلي ، حيث أنه من الضروري أن تتناسب الشخصية المستخدمة مع السلعة  15.86%

  .أو الخدمة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

إستخدام األشخاص في اإلعالن التجاري بين المشـاهير و األشـخاص   ) 57(يوضح الجدول رقم      

بالمقابـل إسـتخدمت اإلعالنـات التجاريـة      %19.71غت نسبة إستخدام المشاهير العاديين ، حيث بل

  . من األشخاص العاديين  67.13%

  

فـي   وترجع نسبة إنخفاض إستخدام المشاهير في اإلعالنات التجارية رغم إنتشار هذا األسـلوب      

بإستخدام ميوله لمحاكاة  و رغم كونه أسلوب فعال لجلب المستهلك و دفعه للشراء اإلعالنات األجنبية 

غيره كوسيط ، إال أن عنصر التكلفة اإلعالنية مازال يحدد شكله و مضمونه ووسيلة نقله إلى الجمهور 

المستهدف ، و خاصة أن اإلنفاق اإلعالني للمشاريع اإلنتاجية و اإلدارية و الخدماتية مازال محدودا ، 

من الممثلين و المطربين و الرياضـيين النقـد   نجوم المشاهير  يتجنب هذا من جهة و من جهة أخرى

  .الذي يسبب لهم عدم اإلستحسان الذي قد ينجم من النقاد و الجمهور في حالة تمثيلهم إلعالن ما



  

ائية و لتجارية إنحصر في بعض المواد الغذوإستخدام الشخصيات المشهورة في مجال اإلعالنات ا     

  .صالت مواد التنظيف المختلفة و إعالنات اإلت

  

ويمكن أن نالحظ أيضا أنه كلما كانت السلعة المعلن عنها أساسية للفـرد و مشـبعة لحاجياتـه         

  .األساسية قلل ذلك من لجوء المعلن للشخصيات المشهورة التي ترفع من تكلفة إعالناته 

  

بخصـوص   بالتالي فإن المعلن الجزائري يعتمد أسلوب األشخاص العاديين في مخاطبة الجمهور     

اإلعانات التجارية حتى يتوحد المستهلك مع السلعة و مع ما يشاهده عبر شاشة التلفزيون ، إضـافة  

  .إلى الجانب المادي المنخفض مقابل أجور الشخصيات المشهورة 

  

كما أن التوجه الجديد في اإلعالنات الجزائرية هو إستخدام الخبراء مع األشخاص العادية من أجل      

   .اب الجمهور نحو السلعةالمصداقية الذي يحدد إنجذ ضفاء جوإ

  

  

  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

توزيع عينة الدراسة من خالل إستخدامها ألنواع الجمهور بين الجماهير ) 58(يوضح الجدول رقم      

دمات من إجمالي إعالنات الخ %64.51العادية و المشاهير ، فبلغت نسبة إستخدام األشخاص العادية 

من اإلجمـالي ، و   %10.75، أما إستخدام الشخصيات المشهورة في إعالنات الخدمات فقد بلغ نسبة 

إنحصر في إعالنات األفالم و المسرحيات ، و السبب في إنخفاض نسبة المشاهير تعود إلى أنـه مـن   

معلـن عنهـا   واقع حدود إستخدام إعالنات الخدمات للشخصيات المشهورة ، أنه كلما كانت الخدمة ال

أساسية للفرد و تشبع حاجاته الضرورية ، قلل ذلك من لجوء المعلن إلى سبل الترغيـب و التشـويق   

  .المتمثلة في إعتماده على الشخصيات المشهورة و التي ترفع من تكلفة إعالناته 

  

ري ويالحظ من جهة أخرى أن إستخدام الشخصيات المشهورة هو أسلوب جديد في اإلعالن الجزائ     

، حيث ظهر كأسلوب في المنافسة من طرف متعاملي الهاتف النقال ، وهو فعال بصـفة خاصـة فـي    

  . اإلعالنات التجارية ، فهو يعكس قدرة المعلن على اإلنفاق اإلعالني 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 اداريـة بحسـب اسـتخدامه   اإل تتوزيع عينة الدراسة مـن اإلعالنـا  ) 59(يوضح الجدول رقم      

، كما إعتمد جمهور الخبراء أيضا في  %78.57لألشخاص ، فبلغت نسبة إستخدام ااألشخاص العادية 

مكن تسـجيل التفاصـيل   المشاهير ، و يفقط فيما يخص  %03.57مقابل  %17.85هذا النمط بنسبة 

  :التالية لتفسير هذه النسب 

  

 يتطلب في حقيقة األمر إستخدام المشاهير و زيادة تكلفـة  إن مخاطبة الجمهور بالنص اإلداري ال     

  .أعمال اإلدارية معينة يها هو اإلعالم بضرورة القيام باإلعالن ، ألنها معامالت إدارية و المهم ف

  

إستخدام المشاهير و بهذه النسبة الضئيلة في هذا النمط من اإلعالنات راجع إلـى كونـه خـص         

ة الترفيهية ، أما إستخدام الخبراء ، فهذا أيضا نمط جديد من تقديم اإلعالنات بعض المسابقات الوطنيب

حتى تعطي لإلعالن جانبا  ل المعلومات المعلن عنها إداريا اإلدارية و هذا من أجل إضفاء مصداقية حو

  .إداريا تشريعيا 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و فيما يخص طريقة إخراج إعالن، يالحظ ) 60(ة من خالل الجدول رقم من واقع الدراسة التحليلي     

من مجموع اإلعالنات، مقابـل التقـديم السـريالي     %28.14أن المؤثرات البصرية و الصوتية بلغت 

  .الخيالي لإلعالن

  

 إن إعتماد القائمين بتصميم اإلعالن على المؤثرات السمعية و البصرية داللة على الحس التقنـي      

المتميز ، لكن يبقى التطوير هو األساس مع التركيز على جانب األصالة في التقديم ، كما أن إختيـار  

  .العناصر و ثقافة المجتمع الجزائري المحلي 

  

كما أن إستخدام الطريقة الخيالية في اإلعالنات الحظناه في المنتوجات التجارية و خاصـة فيمـا        

هذا األسلوب لجذب اإلنتباه و لترسيخ الفكرة لدى الفـرد المسـتقبل   يخص السيارات فقط ، و يستخدم 

  .للفكرة ، فالطريقة الخيالية تعتبر رمزا لحرية األفكار اإلعالنية 

  

علـى   %26.04و  %23.65أما عملية التصوير الداخلي و الخارجي فقد تقاربت حيـث بلغـت        

ت ، إال أنه قليل النفقات و زمن تنفيذه قصـير  حيث الديكورا تالتوالي ، فالتصوير داخل األستوديوها



مقارنة بالتصوير الخارجي الذي يحقق فرصا أكبر لجذب اإلنتباه ، فيتم التصوير في األمـاكن العامـة   

كالحدائق و الميادين و المناطق السياحية ، إال أن عمليات التصوير تدوم لساعات طويلـة و تسـتلزم   

  .إعادة اللقطات ألكثر من مرة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

حيث  ينات التجارية التي تمر عبر التلفزيون الجزائرطرق إخراج اإلعال) 61(يوضح الجدول رقم      

بالنسبة للطريقة السريالية في اإلخراج  %3.75مقابل  %29.10بلغت نسبة التصوير داخل األستوديو 

.  

  

خراج الداخلي و تفضيله لهذه الطريقة بالرغم من إسـتخدام  ويعود إستخدام المعلن الجزائري لإل     

التصوير الخارجي من جهة و محاولة تقليل نفقاته مـن جهـة    ةالتصوير خارج األستوديو إلى صعوب

زائر و خاصة منها اإلعالنات المصورة خارجيا ، جأخرى ، إذ أن التجربة اإلعالنية حديثة النشأة في ال

ب تأجير المكان إضافة إلى تكاليف إنتقال الفريق المنفذ لإلعـالن خاصـة إذا   فهي مكلفة ماديا ، إذ يج

،  لتصوير في بعض األماكنلكان التصوير يتم بين الواليات ، كما يحتاج األمر الحصول على تصاريح 

  .التصوير  ةذا إلى جانب الظروف الجوية و مدى مالئمتها لعمليه

  

المصور خارجيا هي إعالنات أجنبية ، و اإلعالنات الجزائريـة   غلب اإلعالناتأن أ لذلك فالمالحظ     

  .%24.88كانت تعتمد على المزج بين التصوير الداخلي و الخارجي الذي بلغ نسبة 

  



وتجدر اإلشارة إلى وجود طريقة حديثة في التصوير و هـي إسـتعمال المـؤثرات البصـرية و          

إعالنات دون سواها مـن   ةر ، و قد حضت هذه الطريقب إنتباه الجمهوالسريالية من اجل جذالمشاهد 

  .السلع التجارية األخرى 

  

بالتالي فرغم الوالدة القيصرية التي شهدها اإلعالن في الجزائر ، إال أن إستخدام طرق اإلخـراج       

اإلعالنية ، و تخصيص لها مصممين ومنفـذين يتحكمـون فـي     ةالمختلفة يدل على اإلهتمام بالرسال

فترق طرق لعلوم عديدة تجمع بين العلوم المادية التي أصبحت علما قائما بذاته و م ة اإلعالنيةالهندس

  . ةو السيكولوجي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

فنون اإلخراج الخاصة بإعالنات الخدمات ، و من خالل بيانات الجـدول  ) 62(يوضح الجدول رقم     

بلغتها طريقـة   %10.75ات السمعية البصرية ، كما أن نسبة مثلت المؤثر %03.01نالحظ أن نسبة 

  .اإلخراج بالمزج بين الطبيعة و األستوديو 

  

إن هذه النتائج تؤكد لنا إتجاه المعلن الجزائري إلى الحد من التكاليف و الجهود اإلعالنية وضغط      

ا ما يتناسب مع القالب الغالب مدة التنفيذ ، إعتماده على إستخدام المؤثرات الصوتية و البصرية و هذ

في إعالنات الخدمات أال وهو قالب الحديث المباشر الذي كما ذكرنا سابقا ال يحتاج إلى أكثر من صوت 

  .المذيع الذي يقدم اإلعالن 

  

الخدماتية ،خاصة إذا ما تعلق  تستخدم عامل الطبيعة إلخراج اإلعالناا %29.03إال أنه وبنسبة      

 رألمنية و حمالت حوادث الطرقات و الخدمات السياحية ، فمـن الضـروري التصـوي   ذلك بالخدمات ا

  . خارجا لتحقيق فرص جذب اإلنتباه 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نات اإلدارية عبر التلفزيون الجزائري و يمكن مالحظة طرق إخراج اإلع) 63(يوضح الجدول رقم      

  :ما يلي 

  

،  %75نسبة اإلعتماد على المؤشرات الصوتية و البصرية لهذا النمط ، حيث إحتلت نسـبة  تعد      

إلى تصوير داخل أو خارج الطبيعة ، حيث يتم وضـع الـديكور و زيـادة     يفال يحتاج اإلعالن اإلدار

  .خاصة و أن مدة اإلعالن اإلداري هي طويلة نوعا ما فالتكالي

  

تصورات ذات مستوى فني و تصميم تصور مناسب إلبراز اإلعـالن   ال تحتاج اإلعالنات اإلدارية     

  .المعبر عن العملية اإلدارية إذ أن مضمونها بسيط ، رسمي و جاد 

ويعتبر هذا األمر طبيعيا جدا حيث أن فنون اإلخراج السمعي البصري ال تلعب أي دور إضافي         

  .تخدام أسلوب اإلخراج البسيطبالنسبة لإلعالن اإلداري،حيث يكتفي هذا األخير باس

إن محتوى اإلعالن اإلداري هو في غالب األحيان إن وجد إخباري تبليغي يكون في شـكل معلومـات   

إدارية،في هذه الحالة إن المهم هو نقل هذا المحتوى إلـى المتلقـي بـأكبر قـدر مـن الوضـوح و       

ية التي تدفع إلـى توظيـف األسـاليب    إضافة إلى أن اإلعالن اإلداري ال يخدم األهداف التجار.الفعالية

و هذا ما يفسر انعدام  الطريقة السريالية في اإلخراج إضافة إلـى نقـص اإلعتمـاد علـى     .اإلغرائية

التصوير الداخلي الذي يتطلب وضع ديكور خاص بالخدمة اإلدارية و هذا ما ال يتفق مع النمط اإلداري 



إنما تمثل إعالنـات   %5703,الثابتة و إن نسبة الذي يعتمد على النص المكتوب المصحوب بالصورة 

  .      المعامالت اإلدارية التي تخص التسجيالت الجامعية و غيرها من التسجيالت التعليمية األخرى

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتائج الدراسة

  النتائج العامة للدراسة: أوال 

  نتائج الدراسة في ضوء الفرضيات: ثانيا 

  ة في ضوء الدراسات السابقنتائج الدراس: ثالثا 



  .أفاق البحث: رابعا 

  

  

  

  

  

  

  

  

  :النتائج العامة للدراسة :  أوال

  : كللت هذه الدراسة الميدانية حول مضمون اإلعالن في التلفزيون الجزائري بجملة النتائج التالية      

ات الماضية ، إال أن إن اإلعالن الذي يعرض في التلفزيون الجزائري يعد أكثر كثافة مقارنة بالسنو -1

نسبة حضور اإلعالنات تختلف بين أيام األسبوع حيث هناك أيام تشهد كثافة إعالنية دون أخرى نتيجة 

لقلة إقبال المشاهدين على البرامج الوطنية خالل تلك الفترات ، أما فيما يخص المساحة الزمنية فكانت 

في كثير من األحيان المدة الزمنية التي حددت ب  متفاوتة ما بين أنماط اإلعالن الثالثة و التي تجاوزت

  و كانت أغلبها إعالنات الخدمات واإلعالنات اإلدارية  ثا 75

إلعـالن  اري ، خدماتي و إداري يشهد حضـور ل إن اإلعالن الذي يرد إلينا بأنماطه المختلفة ، تج -2

  .التجاري بشكل واضح و جلي 

ى المرحلة الجديدة التي تعيشـها الجزائـر فـي مختلـف     و يمكن تفسير هذا الحضور كداللة عل     

و بما أن هذا النمط اإلعالني رابط بين مصالح ............. سياسية ، إقتصادية ، إعالمية : المجاالت 

ظهرت الحاجة إلـى وجـود   .... منتجيين ، مستهلكين ، خواص ، مؤسسات إعالنية : مختلف الفئات 

  . اإلعالمية و كل هذا في ظل إقتصاد السوقأجندا إعالنية معايشة لألجندة 



إلى قوة النمط  حيث باإلضافة إن المرحلة الجديدة التي تعيشها الجزائر أضفت بعدا تطوريا لإلعالن -3

باإلضافة إلى النمط اإلداري إكتسبا بعدا الخدماتي و المتمثل بصفة أكبر التجاري في اإلعالن فإن النمط

  .انب اإلقتصادي الذي ميز النمط األول تطوريا كما صبغهما أيضا الج

  

رغم أن إستخدام اللغة العربية العامية كان بشكل واضح في اإلعالن التلفزيوني إال أننـا سـجلنا    -4

التجاري هـو  مرونة في إستخدام اللغة باعتبارها العامل الرمزي لمخاطبة الجمهور ، إن نمط اإلعالن 

في الوقت  .نظرا لتنوع موضوعاته و تنوع جمهوره و مصادرهأكثر األنماط مرونة في إستخدام اللغة 

الذي تطغى فيه اللغة العربية على اإلعالنات اإلدارية و الخدماتية هذا وألن إختيـار اللغـة المناسـبة    

لإلعالن المناسب قائم على عدة معايير مرتبطة بطبيعة المنتج و الجمهور المستهدف الـذي يراعـى   

  .همه لمحتواه الرمزي اللغوي دائما بالنسبة له مدى ف
  

و األمر المالحظ بشكل واضح هو غياب اللغة األجنبية الفرنسية منفردة في اإلعالنات التلفزيونية      

اإلعالنات التي تم فيها توظيف بعض المصطلحات الفرنسية إلى جانب لغة اإلعالن  تلك إال فيما يخص

  ا يخص تعريب اإلعالنات نونية فيمما يتطابق مع التشريعات القا وهذا،

  

المستهلكين من نسـاء و  إن اإلعالن الجزائري الذي يبث عبر التلفزيون يستهدف باألساس عامة  -5

مجتمعين في الهدف لكن المخاطبة اإلعالنية في غالب األحيان تتسم بعدم احترامها للقيم  رجال و شباب

  .ولوجي الشخصي في المخاطبة الثقافية للمجتمع الجزائري نظرا إلستعمال الفضاء السيك

  

إن اإلعالن في التلفزيون الجزائري يتضمن الكثير من القيم التـي تنوعـت بـين اإلقتصـادية و      -6

اإلجتماعية و الفنية و الجمالية و الوطنية و المعرفية ، و لكن في المقابل طغيان القيم اإلقتصادية يبدو 

  كل مرة نالحظ طغيان هذا بوضوح ، و هذا ما يؤكد ما ذكرناه سابقا و في 

النمط و هو مالئمة هذا الوضع مع التطور الذي تشهده الجزائر خاصة إقتصاديا ، إال أن هـذا الـدفع   

من خالل مضامين و سـلوكات غيـر   ) التقليدي(الزائد لإلستهالك يحاول تغيير نمط العيش الجزائري 

  لية و ظهور مناسبة للفرد الجزائري متمثلة في تشجيع اإلستهالك بنسب عا

  



  

  

بعض السلوكات التي تتنافى مع النسق الثقافي الذي يميز المجتمع الجزائـري كتشـجيع اإلخـتالط و    

التبذير ، إذ أن نجاح اإلعالن يعتمد بالدرجة األولى على المقومات الحضارية و الدالالت األنتربولوجية 

إلى توظيـف   ةن جهة أخرى باإلضافالرمزية الدينية للمجتمع المراد مخاطبته ، و معرفة خصائصه م

     .التقنيات و الفنيات التي تأخذ من جوانب الجمال و العلمية و التي تعمل على ترسيخ الثقافة المحلية 

  

إال أننا الحظنا خالل هذه الدراسة أن المرحلة التي تعيشها الجزائر ماديا تعتمد على اإلعـالن الـذي    

لسوق و ذلك مـن خـالل   لنظام اإلقتصادي الجديد ، و هو إقتصاد ايلعب دورا رائدا في تهيئة المناخ ل

يرورة هذا النظام بهدف التحديث و التغيير الثقافي من خالل إدخـال عناصـر   لسزمة غرس القيم الال

  .عن المجتمع المحلي  غريبة رمزية غربية

  

لى سـلوك جديـد   ع ي في غالبه على اإلتجاه الذي يحرضيستخدم اإلعالن في التلفزيون الجزائر -7

ة إلى تنـوع  تجاه األكثر مالئمة من جهة إضافلنقل رسائله و هذا ما يدل على إعتبار المعلنين هذا اإل

و الخدمات التي تحث في أغلبها على السلوكات الجديدة التي تتناسـب مـع القـيم     تالسلع و المنتجا

حظ ضعف إستخدامه ، ذلك راجع ، أما اإلتجاه الذي يحث على الكف عن سلوك معين فيال تهالكية اإلس

إلى تخوف المعلنين من اإلنعكاسات السلبية التي يمكن أن تنتج و أضراره بسمعة المنتج و المؤسسـة  

خاصة في حالة ما إذا إستعمل ضد العالمة المنافسة لذلك سجلنا إستخدام هـذا اإلتجـاه غالبـا فـي     

مة التي تحث على تجنب السـلوكات المضـرة   اإلعالنات الخدماتية و خاصة منها إعالنات المنفعة العا

  .بالصالح العام 

  

تصدر نسبة كبيرة من اإلعالنات عن القطاع العام و القطاع الخاص ما تليها تلك التي تصـدر   -   8

عن الحكومة ، و بالتالي يالحظ وجود القطاع الخاص في المجال اإلعالني السمعي البصري بالرغم من 

  إال أن هذا اإلحتكار كما قال  ةمن طرف الدولوجود اإلحتكار اإلعالني 

في حوا ر للخبر أن اإلحتكار الذي نتكلم عنه غيـر موجـود   " عبد الرشيد بوكرزازة " وزير اإلتصال  

نصا و قانونا ، بل إن مجال اإلعالن مفتوح أمام القطاع الخاص و هذا خاصة بعـد إنشـاء الوكالـة    

  رن الماضي عن طريق تعليمة الوطنية الخاصة في منتصف ثماننيات الق

  



  

وزارية صادرة عن وزير التجارة حول إعادة هيكلة تنظيم األنشطة اإلقتصادية فيما يتعلق بالتسجيل في 

السجالت التجارية ، و مع اإلنفتاح اإلقتصادي أصبح الظرف أكثر مالئمة للوكاالت الخاصة كـي تجـد   

ور النشاط الكثيف الذي ميز شركات الهاتف مكانا ضمن سوق اإلعالن السمعي البصري خاصة مع ظه

على وكاالت إعالنية خاصة لتصـميم   النقال بالدرجة األولى و وكالء بيع السيارات حيث يعتمد هؤالء

يـه مـن طـرف    لإعالناتهم ، أما القطاع العام و المتمثل في الوكالة الوطنية لإلشهار يتم اإلعتماد ع

اإلستهالك نظرا ألن المديرية التجارية للتلفزيون تمنح دة ت التي تعرض منتجات محلية محدوالمؤسسا

  .تخفيضات لتكاليف اإلعالن في حال اإلعتماد على القطاع العام كمصدر

  

الجزائري ما بين اإلستماالت العقلية و  يتتنوع اإلستماالت اإلقناعية التي يوظفها اإلعالن التلفزيون -9

ألول بصفة أكبر فيما يخص اإلعالنات بأنماطها الثالث إال أن العاطفية و بالرغم من إستخدام األسلوب ا

أغلب المعلنين يفضلون إستعمال اإلستمالتين بالمزج قائم على عدة معـايير و تجـد تبريراتهـا مـن     

  .مكونات الثقافية و عوامل التفاعل مع اإلعالن بحسب الجمهور و نمط اإلعالن 

  

خدام األساليب و توظيف القوالب المختلفة في المقابـل  يسجل من خالل نتائج الدراسة تنوع إست -10

الخدماتيـة أو   اسب سواء في اإلعالنات التجارية فإن توظيف الصورة في اإلخراج لم يكن بالشكل المن

اإلدارية إذ تظهر مجرد شكل مرئي يستعمل كنداء يجدب الناس إلى المضمون المعروض ممـا يفسـح   

  .المجال للكلمة لتعبير 

  

عـن اإلنفتـاح    أن اإلعالن في الجزائر يشهد تطورا جادا بتأثير مـن التغيـرات الناجمـة    رغم -11

علـى األسـس العلميـة     األحيان اإلقتصادي و السياسي إال أن اإلعالن التلفزيوني ال يعتمد في بعض

 م بالجانب الشكلي السطحي ، مما يجعله يخل بفنيـات بقدر مايهت السيكولوجية في المخاطبة اإلعالنية

و دائمة فأغلبها  ةالتصميم اإلعالني ، كما أن أغلب السلع التجارية المعلن عنها كانت سلعا غير معمر

  .مواد سريعة اإلستهالك 

  

  

  



إن استخدام المشاهير كنوع خاص للجمهور العارض في اإلعالن كعامل جذب و إغـراء يعـاني   -12

ـ  ب الشخصـيات المختـارة مـع الجمهـور     نقائص كثيرة خاصة فيما يتعلق بالكم إال أننا نالحظ تناس

المستهدف بالرغم من أن ما يعاب على هذا األسلوب هو إستخدام هذه المشاهير كرموز لسلع معينـة  

بالمخاطبة اإلعالنية دون أخرى مما يخلق الفجوة اإلقتصادية اإلجتماعية داخـل   فقط تجعل فئات معينة

  .المجتمع الواحد 

  

  :الفرضيات  نتائج الدراسة في ضوء: ثانيا 

  

  :ين هما تن رئيسيتيلقد سعت الدراسة إلى إختبار فرضي  

  .يغلب على اإلعالن في التلفزيون الجزائري على نمط اإلعالن التجاري  -

  .بعد الجمالي الشكلي ليركز اإلعالن في التلفزيون الجزائري على ا -

  

     :  و من خالل النتائج التي إنتهت إليها الدراسة يمكن تأكيد ما يلي

  

  :بشأن الفرضية األولى 

إن تجربة اإلعالن التلفزيون في الجزائر في مرحلة ما قبل اإلنفتاح ال تمد بصـلة مـع صـورة         

التي توصلت إليها هذا الدراسة  جفي ظل النتائ اإلنفتاح اإلقتصادي و اإلعالمي ، اإلعالن اليوم في ظل

  :تم تأكيد هذا الفرض من خالل 

  

التجاري على حساب كل من إعالن الخـدمات و اإلداري مـن خـالل عـدد      وضوح طغيان النمط -

  .اإلعالنات و مدتها الزمنية التي إحتلت مساحة زمنية فاقت مساحة النمطين 

  

تنوع القيم اإلقتصادية و كثافة نسبة ظهورها و التي أصبحت لها األسبقية على باقي القيم متمثلة  -

 .، العمل  زفي قيم اإلستهالك ، اإلنجا

  

هو يروج فوجود قطاع خاص في مجال اإلعالن مع العلم أنه قائم على مبادئ السوق و المنافسة ،  -

  .للنمط التجاري على حساب األنماط األخرى 

  



  "محقق " ن القول أن الفرض األول من هذا المنطلق يمك

  

  :بشأن الفرضية الثانية 

  

تجربة اإلعالن التلفزيوني في الجزائر، لكن  في مراحل سابقة من ادقهص تقد أثبت يةالفرض إن هذ     

في ظل التغيرات الشاملة تبين وجود تطورات و إهتمام مشـترك   حلة التي يمر بها اإلعالن حاليا المر

بين الجانب الشكلي و المضمون ، حتى و إن كان هذا اإلهتمام ال يشمل كل اإلعالنات و لكنـه يمـس   

  .  أغلبها 

  

يون الجزائري ، يمكن القول ئج التي أفرزتها دراسة الجوانب الشكلية في التلفزو بالنظر إلى النتا     

  :تحقق حيث نجد ية لم تالفرض أن هذه

  

أن المعلنـين   علـى  تنوع األساليب اإلقناعية المستخدمة في اإلعالنات بإختالف أنماطها مما يـدل  -

ون مرونـة فـي إسـتخدام    رات اإلقناعية إلعالناتهم من جهة و من جهة أخرى يجدبالقد يؤمنون

  .األساليب منفردة أو مجمعة 

  

اإلعالنية بحسب نمط و موضوع اإلعالن ، باإلضافة إلى تركـز أغلـب اإلعالنـات     عتنوع المواق -

لفزيـون  التجارية و بعض من اإلعالنات اإلدارية و إعالنات الخدمات وقت ذروة المشاهدة عبر الت

  .توزيع اإلعالنات دل على مراعاة األسس العقالنية في مما ي

  

إستخدام الصورة بشكل بسيط و عدم اإلعتماد بشكل كبير على مميزات الصورة المتحركـة التـي    -

تميز التلفزيون عن سائر الوسائل اإلعالنية األخرى ، و هذا ما يعاب على العمل اإلعالنـي فـي   

  .التلفزيون الجزائري 

 

  

و كذا عملية المزج ممـا يحقـق عامـل     ةعاميتنوع و مرونة إستخدام اللغة العربية الفصحى و ال -

  .اإلنجداب إتجاه الرسالة اإلعالنية وتبليغ محتواها بشكل جيد

  



توظيف نجوم المجتمع محليين كانوا أو عالميين ، لكن بشكل ضعيف جدا و مراعـاة الـنجم مـع     -

   .المضمون اإلعالني من جهة و من ناحية الجمهور المستهدف من جهة أخرى

  

م القوالب و األساليب التي يقدم بها اإلعالن التلفزيوني و مدى مالئمتهـا للشـروط   تنوع استخدا -

العلمية و ألنماط اإلعالن ، إضافة إلى إستخدام الميول المدعمة لرسـالة اإلعالنيـة دون الميـول    

  .المعاكسة 

  

  .ةغير محقق ةالثاني مكن القول أن الفرضبةمن هذا المنطلق ي

  

  :ي ضوء الدراسات السابقة نتائج الدراسة ف:  ثالثا

انطالقا من الدراسات التي إطلعت عليها الباحثة و لمطابقة النتائج المتحصل عليها في هذا البحث      

  :مع نتائج هذه الدراسات يمكن تسجيل المالحظات التالية 

  

الكثافة أن أعلى فترات " سلوى إمام"و " منى الحديدي"بالنسبة لموقع اإلعالنات فقد أظهرت دراسة  -

أو مسرحية أو سهرة  و ما قبل السهرة التي تتناول في العادة فيلما  اإلعالنية هي ما قبل المسلسل

أظهرت أن البث السنوي لإلعالن يختلف من بلد عربي " محمد حمدان"، من جهتها دراسة اتمنوع

انة متميزة إلعالن إلى أخر ، فقد إحتلت القناة المصرية المرتبة األولى كأهم قناة عمومية تعطي مك

 بالمائـة  2.28بلغ نسبة  2000فتوصلت إلى أن حجم البث اإلعالني سنة " سيغة نبيل"، أما دراسة 

باستثناء حمالت المنفعة العامة التي لم يتم إدراجها من طرف المديرية التجارية للتلفزيون ضـمن  

  .فترات البث تركزت وقت الذروة  أن الجداول اإلحصائية ، كما

العربيـة   هذا ما يتناسب مع دراستنا ، إال أن حجم اإلعالن في الجزائر ضئيل مقارنة بـالقنوات       

المذكورة في الدراسات السابقة، حيث أنها تولي إهتماما باإلعالنات التلفزيونية باعتبارها أداة للتواصل 

لجزائر قد تنـوع أيضـا   و دعامة إقتصادية فعالة ، إال أنه فيما يخص مواقع اإلعالن التلفزيوني في ا

باإلضافة إلى تمركز الكثافة اإلعالنية وقت الذروة ، فاإلعالن الجزائري عبر التلفزيون كان يبث أيضا 

أثناء الفقرات الفنية للبرامج أو أثناء المسلسالت ، و هذه إستراتيجية إعالنية لم يشهدها التلفزيـون  

 .الجزائري من قبل 

  



خالل الفترة الدراسية ، فقد عكس اإلهتمام المتباين لإلعالن في ن الحجم اإلعالني المخصص و ع -

تزال متحفظة بشـأن بـث اإلعـالن و     فزيونات العربية ، فهناك قنوات الكات البرامجية للتلبالش

ي الدولة ، و هناك قنوات أخرى تعط ىمتخوفة من تأثيره و هي تعتمد في تمويلها بصفة خاصة عل

كاتها البرامجية ، و تعتبر الجزائر من البلدان التـي تخصـص   ي شبمساحة أكبر أهمية لإلعالن ف

  .مساحات محدودة لإلعالنات 

  

ث صعبة فضال عن التبـاين  تبدو شبكات تحديد األسعار متباينة مما يجعل المقارنة بين تكاليف الب -

شـبكة  ة المستعملة ، كما أن هناك معيار أخر في تحديد األسعار هو موقع اإلعالن فـي ال في العمل

لتلفزيون الجزائري خـالل سـنة   لالدراسة التحليلية بالنسبة  لبرامجية التلفزيونية ، كما أظهرتا

الن، كما أن إختيار إختالف األسعار حسب نوعية و مصدر المعروض في اإلع 2007و سنة  2000

 تحفيزاتمن السعر ، و هناك أيضا بعض ال بالمائة15الموقع في الفضاء اإلعالني يأخذ في اإلعتبار

لمعلنين عند رعاية البرامج باإلعفاء من الضـرائب و تخفـيض   ليقدمها التلفزيون الجزائري  التي

لتكاليف اإلعالن ، باإلضافة إلى أن هناك حاليا منح و تحفيزات أخرى خاصـة بـبعض الفتـرات    

ضـات  اإلعالنية السنوية التي تخفض فيها تكاليف اإلعالن كفترة الصيف ، إضافة إلى مـنح تخفي 

  .ألكبر متعامل إعالني مع التلفزيون الجزائري

التلفزيونية العربية   مهما كانت نوعية شبكة األسعار المحددة لبث اإلعالن ضمن ميزانيات القنوات    

و تخضع لرؤى مختلفة ، كما أنه هناك توجه مشترك في مسألة اللوائح التنظيميـة فقـد    فهي متباينة

فهي غالبا ما تقتصر على تحديد شبكة أسعار اإلعالنات و مدة بثهـا و   الحظنا محدوديتها و ضعفها ،

  .وفق معايير مهنية  ةعلى ضبط بعض الشروط التقنية حتى يمكن بث الومضات اإلعالني

  

 

تختلف نتائج دراستنا مع نتائج الدراسات السابقة فيما يخص الجمهور المسـتهدف ففـي حـين     -

الخطاب السيكولوجي  ىاألفراد بصفة جماعية مع التركيز عل إستهدف اإلعالن التلفزيوني الجزائري

  .الشخصي بالمقابل فإن التلفزيونات العربية تركز على مخاطبة الجنسين منفردين

  

فيا يخص إستخدام المشاهير العارضة لإلعالنات التلفزيونية إتفقت نتائج الدراسات مع دراسـتنا،   -

  .ت التلفزيونية العربية إال أن هذا اإلستخدام ضئيل بالرغم من إعتماد هذا األسلوب في اإلعالنا

  



استخدام اإلستماالت اإلقناعية فـي المخاطبـة ،    سابقة مع دراستنا حولإختلفت نتائج الدراسات ال -

ف مع ما اختل و هو كثر تكرارا من غيرها أثبتت أن اإلستماالت العاطفية أ" محمد حمدان"فدراسة 

فتوصلت إلى إسـتخدام األسـاليب   " سلوى إمام"و " ى سعد الحديديمن"دراسة  ا نتائج دراستنا ،أم

  .العقلية بصفة أكبر ، أما دراستنا فقد توصلت إلى إستخدام األسلوب المزدوج بصفة أكبر 

  

فيما يخص إستخدام لغة تحرير اإلعالنات التلفزيونية فإن دراستنا إختلفت مع الدراسات السـابقة   -

استخدام اللغة األجنبيـة   ألجنبية بصفة واضحة ففي دراستنا  إنعدم غة افي نسبة إعتمادها على الل

  .ةمنفردة ، كما إتفقت الدراسات حول إستخدام اللغة العربية بصفة كبيرة في اإلعالنات التلفزيوني

  

  :  أفاق البحث : رابعا 

الفنيـة ، و  و األدبيات العلميـة و   تطرق بين الكثير من التوجها إن موضوع اإلعالن يعد مفترق    

فيمـا   خاصـة لوضعية التي ظهر فيها و نمـى و تطور ليكتسب مميزات خاصة بالنسبة للجزائر نتيجة 

يتعلق باإلعالن لتلفزيوني ، و لقد حاولت هذه الدراسة النظر إلى زاوية وصفية لجانب مـن جوانـب   

نـه ظـاهرة   في الجزائر بكو يرةموضوع واسع و ممتد في الزمان و المكان ، و يكسب خصوصية كب

  .إعالمية 

      

و يمكن بشكل موجز أن نعدد جملة من الزوايا الجديرة بالبحث في ضوء النتائج التي توصلت إليهـا   

  :الدراسة ، و من هذه الزوايا 

  

  

  

  

  .الجوانب التنظيمية لإلعالن التلفزيوني في الجزائر  -

  .ت المحلية الدراسة السيميولوجية للرسالة اإلعالنية األجنبية وسط اإلعالنا -

  .التلفزيوني و تحديات التحول نحو إقتصاد السوق  ناإلعال -

  .تأثير اإلعالن على حرية الصحافة  -

  . إعالنات القنوات العربية و المجتمع الجزائري  -
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