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 مقدمة

نظرا لالرتفاع المتزايد في عدد المؤسسات، تعدد المنتوجات وتنوعيا من جيةواختالف 

حاجات واتجاىات ورغبات الجميور من جية أخرىظيرت فكرة اإلشيار كظاىرة حضارية 

مرتبطة باإلنسان وسموكو، فيو يبحث دائما عن األساليب وطرق التي تمكنو من تسويق 

منتجاتو وبيع مستمزماتو من البضائع والخدمات وبدلك أصبح اإلشيار أداة ووسيمة 

قناعيم بتبني سموك معين، إذ يقوم القائم  عالمية ىامة في التأثير عمى األفراد وا  اتصالية وا 

 عديدة بغرض الربح كأشكال اإلغراء واإلثارة من خالل استراتيجياتباإلشيار بإتباع 

الجسد ، الحركات، المباس، المالمح، وغيرىا فيدا ما جعل لإلشيار دور فعال في تحريك 

. عجمة التسويق واالقتصاد

فاإلشيار اليوم أصبح من األدوات األساسية والضرورية التي يقاس بيا تطور وانتشار 

وسيمة من الوسائل اإلعالمية االتصالية ومعنى ىدا انو عبارة عن مؤشر ىام ومرآة 

تنعكس فييا مصداقية الجية القائمة بيا و شعبيتيا لدى الجميور المتتبع، كما أن عائدات 

اإلشيار المرتفعة تحافظ عمى توازن الوسيمة في السوق اإلعالمية وبالتالي إبراز مكانتيا 

. ودورىا في التنمية ومساىمتيا في تطوير االقتصاد

ونستطيع القول أن كل ما نالحظو اليوم من تقدم ورقي في مجال اإلشيار، يعود إلى 

فضل الطباعة التي تعتبر كمنعرج حاسم من حيث حدك عجمة االىتمام بيذا القطاع 

الحساس الذي أحدث قفزة نوعية وثورة جذرية خاصة مع تطور األسواق العالمية واحتدام 
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إن عالقة الجريدة كوسيمة باإلشيار تعود إلى ما . المنافسة بين المؤسسات اإلعالمية

يقارب نصف قرن من الزمنوجراء تراكم الممارسات المدنية ونظرا لفوائد الجريدة اقتصاديا 

فقد زاد االىتمام بيا لكن طبيعة اإلشيار في الجريدة عبارة عن إشيار فني الزال في 

مرحمة النمو والتطور  يبحث عمى من يتبناه و يرعاه من باحثين ومختصين في الميدان 

اختصاصا في المستوى الذي يستطيع أن يكون في نفس المستوى التقني العالي لما عميو 

وفي ىدا اإلطار نجد غياب ثقافة استيالكية محمية أوال ثم ثقافية  ، اإلشيار العالمي

.  اشيارية  محمية لدى المستيمك فال مجال لمقارنة اإلشيار الغربي باإلشيار العربي

يعتبر اإلشيار أحد األنشطة االتصالية الحديثة والتي تركز عمييا أي مؤسسة بالسمع 

. والخدمات التي تساىم بيا في العرض المتوفر في سوق معين

بما أن موضوعنا يدور حول اإلشيار في الجريدة فيذا داللة عمى ارتباطو باالستراتيجية 

اإلعالمية المسطرة من طرف المؤسسة بصفة خاصة من خالل وسائل اإلعالم التي 

:  نسعى من خالل موضوعنا الوصول إلى. تمعب دور الوسيط من المنتج والجميور

معرفة وضع اإلشيار في الجريدة المحمية - 

اإللمام بتقنيات اإلشيار في جريدة الصوت العربي - 

معرفة جميور الجريدة ومدى تأثرىم باإلشيار - 

لقد تجمعت عدة دوافع دفعتنا لمعالجة ىذا الموضوع دون غيره من المواضيع فالرغبة 

الشخصية والفضول لمعرفة المزيد عن اإلشيار يعتبر أول محفز لذلك باإلضافة إلى 



 مقدمة البحث                                                                                       

 
 خ

اكتساب الخبرة والمعرفة في مجال اإلشيار لمعمل بيا مستقبال كما أن اإلشيار لو قيمة 

في دفع األفراد لشراء وترويج المبيعات والخدمات دون أن ننسى سببا اخرا أال وىو 

.   الكشف عن العالقة التي تربط اإلشيار بالوسيمة المستخدمة في تمديد الجريدة المحمية

كثيرا ما يجد المنتج لإلشيار في الجريدة المحمية نفسو أمام منتجات متعددة وطنية منيا 

وأجنبية في تنافس قوي وبكم كبير من حيث الرسائل وىذا بفل الدور الكبير الذي يمعبو 

اإلشيار في الوسيط اإلعالمي من خالل الرفع من قيمة الجريدة وزيادة مداخيميا وفي 

الترويج لممبيعات والخدمات وعمى ىذا األساس برزت العديد من الجرائد المنافسة منيا 

جريدة صوت الغرب التي بدورىا تقوم بخدمات عمومية متنوعة بغية فرض نفسيا في 

الميدان اإلعالمي إلعطاء أجمل صورة عنيا لمجميور رغبة في جذب أكبر شريحة ممكنة 

اإلشهار ماهي لغة اإلشهار المكتوب " من القراءة وكل ىذا دفعنا إلى طرح اإلشكالية حول

  " .في جريدة صوت الغرب المحمية

 ؟إلى أي مدى تعتمد جريدة صوت الغرب عمى اإلشيار في الرفع من مبيعاتيا* 

 ؟مداخيمياإلى أي مدى تعتمد جريدة صوت الغرب عمى اإلشيار في* 

  ؟ىل ىناك اىتمام كبير توليو جريدة صوت الغرب لإلشيار المكتوب*

  ؟وفق أي أساس تخصص مساحة اإلشيار في جريدة صوت الغرب*

  ؟ىل ىناك تأثير لإلشيار عمى القراء*

  ىل اإلشيار لو قدرة عمى إقناع الجميور بالمنتوج ؟*
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تعتبر الدراسة االستطالعية من أولى المراحل العممية التي يجتازىا كل باحث في دراسة 

 :موضوع، ما يتطمب ذلك من خالل استنتاجنا ما يمي

 .جريدة صوت الغرب تعتمد عمى اإلعالنات أكثر من اإلشيارات -

أكثر اإلعالنات التي تعتمدعمييا جريدة صوت الغرب، ىي إعالنات تعزية، تينئة  -

 .وتعتبر إشيارات ألنيا إعالنات تجارية تجني من وراءىا مدخول. وبيع

التعرف عمى تاريخ تأسيس جريدة صوت الغرب المحمية، حيث تأسست يوم  -

02/11/2002.  

خراجو بجريدة صوت الغرب -  .التعرف عمى كيفية سير اإلشيار وا 

قد اقتضت دراستنا استخدام المنيج الوصفي، الذي ييتم بوصف ما ىو كائن وتفسيره ويتم 

بتحديد الظروف والعالقات التي توجد بين الظواىر والمتغيرات وتحميميا وربطيابمتغيرات 

أخرى، وذلك بيدف جمع المعمومات والتعبير عنيا، وقد استعّنا بيذه الدراسة لمحصول 

عمى معمومات و حقائق خاصة بواقع اإلشيار الموجود ضمن جريدة صوت الغرب، وذلك 

بتحميل ووصف المنتوج المراد تسويقو بتقديم خصائصو المكون لو بغية جذب المتتبعين 

 .  لإلشيار والوصول إلى نتائج إيجابية

 األدوات المستعممة في منيج الدراسة ىي المقابمة التي تعرف عمى أنيا محادثة جادة 

موجية يقوم بيا فرد مع آخر ومع أفراد بيدف حصولو عمى أنواع من المعمومات 

 .الستخداميا في بحث عممي أو لالستعانة ليافي عممية التوجيو والتشخيص
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 01.04.2017 / 18.02.2017:لقد برمجنا زيارتنا إلى جريدة صوت الغرب يوم 

 وأجرينا محادثة مع عينة من الصحفيين المختصين 11:00  إلى08:00من الساعة 

بقسم اإلشيار حيث حددنا مجموعة من األسئمة التي قمنا بطرحيا حول اإلشيار المكتوب 

 .في الصحف المحمية صوت الغرب نموذجا وأجرينا مقابمة مع الجميور المتتبع لمجريدة

يتمثل مجتمع البحث في المجتمع الذي يتم اختيار عينة الدراسة منو، ومجتمع بحثنا ىذا 

يكمن في الجميور الداخمي سواء المختصين في قسم اإلشيار أو أقسام أخرى بالجريدة، 

باإلضافة إلى مجموعة أفراد من الجميور الخارجي بمختمف األجناس واألعمار بوالية 

 .وىران

اخترنا معاينة غير احتمالية ألنيا تعتمد عمى اختيار عينة غير عشوائية من المجتمع 

اإلحصائي خاصة في الحاالت التي يصعب فييا عميو تحديد مجتمع الدراسة ومعرفة 

 .    أفراده وعددىم

 

 

 

: ومن بين المراجع التي دعمنا بيا مقدمة البحث ما يمي

االتصال الجماىيري، دار الشروق والتوزيع، عمان، الطبعة : صالح خميل أبو أصبع .1

 .267، ص 1999ألولى، 
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، المكتب االجتماعيةالخطوات المنيجية إلعداد البحوث : محمد شفيق، البحث العممي .2

 .80الجامعي الحديث، االسكندرية، ص 

محمد عبد الحميد، البحث العممي في الدراسات االعالمية، عالم الكتب، القاىرة  .3

 .78، ص2007

جودت عزت عطوي، أسموب البحث العممي، دار الثقافة لمنشر والتوزيع، القاىرةبدون  .4

.50، ص 2007طبعة، 
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: تمهيد

يعد اإلشيار داعما إقتصاديا، ورمزا لمجتمع االستيالك، وجيازا لإلنتاج والتواصمففي الكثير من الدول 

 حضور اإلشيار في القنوات الوطنية وفي السندات، الممصقات، كثرالغربية يعد مصدرا ىاما ، ولقد 

الموحات والجرائد حتى أصبحت لو سوق وطنية يمكن أن تحدىا القوانين، ولقد اشتد مفعول وسائل 

 وكان لإلشيار دور ىام فمن خاللو يمكن أن نتعرف عمى ،اإلعالم في المجتمع لما تحممو من مثيرات

بيذا السبب يعتبر األداة الفعالة لمجريدة بصفة خاصة ووضع االقتصاد، اإلدارة، السياحة والمال 

. والمؤسسة بصفة عامة
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 (تاريخه ومفهومه)اإلشهار: المبحث األول

تاريخ اإلشهار : 1ـ1

يرى معظم المؤرخون أن الالفتات الخارجية عمى المتاجر ىي أول أشكال اإلشيار فقد استخدم 

م كما وضع اإلغريق .ق300البابميون الذين عاشوا فييا الفتات كيذه لمدعاية لمتاجرتيم وذلك منذ عام

القدامى والرومانيون الفتات إعالنية خارج متاجرىم و لما كان عدد الناس الذين يعرفون القراءة قميال 

فقد استعمل التجار الرموز المنحوتة عمى الحجارة أو الصمصال أو الخشب عوضا عن الالفتات 

 الحذاء إلى محل صانع األحذيةوترمز حدود الحصان إلى محل الحداد "  فعمى سبيل المثال ،المكتوبة

،عرف اإلشيار تطورا حقيقيا باختراع حروف الطباعة المتحركة وقد أدى اختراعو الى ظيور أول ¹"

عالنات الصحف اليومية  .أشكال اإلشيار الموسع كالممصقات المطبوعة واإلعالنات الموزعة باليد وا 

م أخرجً وليم كاكستوًن الذي أدخل الطباعة ألول مرة في انجمترا أول إشيار دعائي ىو 1472وفي عام 

ممصق  تم تثبيتو عمى أبواب الكنائس يعمن عن طرح كتاب في المكتبات و ظيرت أول صحيفة 

 .²م و كانت صحيفة أسبوعية ً 1633مطبوعة منتظمة في انجمترا عام 

 أصبح اإلشيار مروجا لممبيعات و الخدمات وسميت ىذه الفترة بالفترة الذىبية كما ارتفعت إرادات 

 اإلشيار مع بداية األزمة االقتصادية والتي ميزتيا مراحل تاريخية نمخصيا 

 

 

 

 

 

 .129، ص1998، 1البشير عباس العالق، الترويج واإلعالن التجاري، دار اليازوري العممية، مصر، ط¹

 .15، ص1993ط، . ينظر،حسن محمد خيرالدين، االعالن واالتصاالت التسويقية، جامعة عين الشمس، القاىرة، د²
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: فيما يمي

 .اختراع الكتابة -

 .اختراع الطباعة -

 .انتشار التعميم اإلجباري -

 .ظيور وكاالت الداعية التي أقامت حمالت إشيارية -

 .تطور اإلنتاج بشكل كبير في الصناعة -

 .الحاجة إلى اإلتصال الجماىيري -

 . ¹" وكل ىذا أدى إلى نشأة اإلشيار بالصورة الحديثة و تطوره

 اإلشهارمفهوم لغة : 2ـ1

 .والشيرةجاء من فعل أشير، يشير ومصدره اإلشيار ويعني اإلظيار والوضوح 

عممية اتصال تيدف الى التأثير من بائع إلى مشتري عمى أساس " عمى إنو الدكتورعميالسممييعرفو 

 ²"غير شخصين، حيث يصفح المعمن عن شخصيتو و يتم االتصال من خالل وائل االتصال العامة

النشاط الذي يقدم الرسائل اإلعالمية المرئية أو المسموعة إلى الجميور إلغرائو عمى شراء سمعة يعني 

 .أو خدمة مقابل أجر مدفوع

 

  .322، ص1999، 1خميل أبو أصبع، االتصال الجماىيري، دار الشروق، مصر، ط¹

 .205، ص 2008، 1محمد جودت ناصر، الدعاية واالعالن والعالقات العامة، دار مجدوالوي لمنشر والتوزيع، األردن، ط²
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ىو عممية اتصال غير شخصي : " أما الدكتور محمد العميان المشوط فقال بأن اإلشيار

صال معمومات  إليمن خالل وسائل االتصال العامة بواسطة معمنين يدفعون ثمنا معينا

. ¹"معينة إلى فئات معينة من المستيمكين بحيث يفصح المعمن عن شخصيتو

اإلشيار ىو الوسيمة المدفوعة لخمق حالة من الرضا النغمي لدى الجماىير بغرض بيع أو 

المساعدة في بيع سمعة ما أو خدمة معينة، أو كسب موافقة الجميور عمى قبول فكرة 

 .معينة

 .نوع من اإلعالن يحمل مضمونا إشياريا دعائيا غرضو التأثير في الممتقيوىو 

المفاهيم المقارنة لإلشهار : المبحث الثاني

 :الدعاية1ـ1

 .الضمانالترغيب أو ر و التغيي، اإللحاح، السيطرة،الممارسة، ىي فن التأثير

الدعاية ىي محاولة لمتأثير عمى الشخصية و التحكم في سموك : تعريف ليونارد دوب

األفراد باإلشارة إلى األىداف التي تعتبر غير عممية أو أن قيمتيا في المجتمع العممي 

نجد أن ىناك اختالفات جوىرية بين الدعاية واإلشيار .²"مشكوك فييا بعد فترة محدودة

نذكر منيا أن الدعاية دوما تسعى إلى إخفاء مصادرىا والجيات الكامنة ورائيا في حين 

. اإلشيار دائما معروف المصدر والجية التي قامت بإعداده و نشره

 
 .223، ص2004، 1ينظر، محمد منير جحاب، المجم االعالمي، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة، ط ¹
 .235محمد جودت ناصر، الدعاية واالعالن والعالقات العامة، ص ²
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 :اإلعالن2ـ1

ىو عممية اتصال تيدف إلى التأثير من البائع عمى المشتري عمى أساس غير شخصي 

 وىو محاولة تقريب المسافة بين النتج أو مقدم ،حيث يفضح المعمن عن شخصيتيالمتاحة

 ¹.السمعة إلى المستيمك النيائي أو المنتفع بالخدمةأو الباحث عن الفرصة

 الربح يستيدف فيو يسعى إلى األخبار ويكون بسعر رخيص عمى عكس اإلشيار الذي 

. المادي والتأثير عمى المستيمك

  : اإلعالم3ـ1

يعني نشر البيانات والمعمومات عن السمع و الخدمات أو األفكار، ويعرف كذلك عمى أنو 

وتتضح فييا وجود اتجاه واحد من المرسل ووجود ، تقديم لألخبار و المعمومات الدقيقة

أو حديث من طرف واحد وىو ما نجده حتى عند تقديم ، رسائل إعالمية إلى المستقبل

إلعالم وانشرات األخبار الحديثة المصورة المذاعة عن طريق التمفزيون عمى سبيل المثال، 

رسائمو ممزوجة بين العقل والعاطفة وتكون قصيرة، كثيفة و انتقائية عمى عكس اإلشيار 

الذي تضمن رسائل فاتنة و تكون فالش ويسعى إلى التأثير عمى الموقف و السموكيات و 

 ².ليس نقل األحداث

 
 
 
 .24، ص2006ط، .ينظر احمد محمد المصري، االعالن، االسكندرية، د¹
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 .28، ص2007، 1عبد المجيد شكري، االعالم المحمي في ضوء متغيرات العصر، دار الفكر العربي، القاىرة، ط²

  : العالقات العامة4ـ1

فيي وظيفة إدارية ذات طابع مخطط و مستمر تيدف من خالليا المنظمات والييئات العامة والخاصة 

العالقات العامة و اإلشيار من خالل وتظير إلى كسب تعاطف وتأييد عن طريق تقييم الرأي العام 

 فاإلعالن يقتصر ىدفو عمى بيع السمعة أو تنشيط الخدمة بينما العالقات العامة تيدف الى ،اليدف

. ¹لمتصمة بيا اإيجاد رابطة قوية ومتبعة بين المنشأة والجماىير

أهميته، أهدافه ووظائفه : المبحث الثالث

:  أهميته1.1

تصال قد تعقدت بما ال يدع مجاال اإلأىمية بالغة في واقعنا اليومي كما أن طرق لو يعتبر اإلشيار

كما أنو يساعد ، لمتخاطب بينيما إال استعمال الطريقة المثمى أال وىي اإلشيار

 . فيو يييئ أذىان المواطنين الستقبال السمعة،في خمق الطمب عمى سمعة ال وجود ليا

 :وفقا لممستويات التاليةاألىمية التي يكتسبيا 

من خالل ظيور التسويق بمفيومو الحديث الذي يركز عمى احتياجات : المستوى االقتصادي-

 ورغباتيم من أجل االستجابة ليا ومحاولة إشباعيا من خالل منتجات وخدمات تسعى إلى ،المستيمكين

إرضاء الجميور، فالنشاط أإلشياري يؤثر عمى المجتمع وعمى كثير من المتغيرات االقتصادية 

 ².واالجتماعية

 .252ينظر محمد جودت ناصر، الدعاية واالعالن والعالقات العامة، ص  ¹

 .145، ص 2007ط،.البشير عباس العالق، الترويج واإلعالن التجاري، دار اليازوري العممية، عمان، د²
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 وىذا ما جعل ،إلشيار يشغل أىم نسبة في ميزانية ىذه الوسائطا: المستوى اإلعالمي-

 لم يعد اإلشيار مجرد ،اإلشيار عمما قائما بذاتو لو مناىجو ومواضعو وتقنياتو وبالتالي

 بل وسيمة ، المؤثرات الصوتية والمرئيةضإخراج لرسائل إعالمية إيداعيو باستخدام بع

اتصال ليا أىمية بالغة بالنسبة لكل األطراف التي تتشكل منيا عممية اتصالية مكتممة 

 ىو دافع قوي لمتقدم العممي وخمق المزيد من السمع لتمبية حاجات المواطنين، .العناصر

 .ويعمل اإلشيار عمى إعالم المستيمكين بكل ما ىو جديد

 ال شك أن اإلشيار وثيق الصمة بالمجتمع، إذ يمثل عالقة ما :مستوى االجتماعيال- 

بين بعض أفراده المعمنون، وعدد أخر من أفراد المجتمع ىم المستيمكون الحاليون 

والمرتقبون وىو نوع من االتصال بين أفراد المجتمع الواحد وبين المجتمعات المختمفة فيما 

 ¹.بينيا

 :أهداف اإلشهار2.1

لك الذي يستيدف زيادة المبيعات عن طريق أحداث تغيير في ذاإلشيار الفعال ىو 

  باالتجاه الذي يؤدي إلى اتخاذ القرارات بشراء السمعة،السموك الشرائي عند المستيمكين

 :أىداف اإلشيارومن 

. ث تغييرات ايجابية في سموك المستيمكين تجاه سمعة  أو خدمة احدإ-

 
 .147البشير عباس العالق، الترويج واإلعالن التجاري،ص ¹

 .99،ص2008، 1نورالدين احمد النادي، تصميم االعالن والدعاية، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، مصر، ط²
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 أفكار وبيانات تستطيع إقناع المستيمكين بمزايا وفوائد المنتج وبتقوية السمع تقديم-

. المنافسة لو

عرض صورة أو بيانات أو رسومات أو جمل قصيرة من شانيا خمق صورة ذىبية -

. وانطباع لدى المستيمكين السمعة

.  المستيمكين وحثيم عمى زيارة استيالكيم وبالتالي زيادة مشترياتيم من السمعةإثارة-  

 : وذلك كما ىو موضح في الشكل التالي.تشجيع طمبات االستفسار عن منتجات الشركة-

 

 اليدف االستراتيجي

مجموع 

 األىداف

 التكتيكية

  

 

 .¹مخطط يبين هيكل أهداف اإلشهار (01)شكل رقم 
 
 .99نورالدين احمد النادي، تصميم االعالن والدعاية، ص ¹

الستجابة السلوكيةا  

لبنية السلوكيةا  

 تكوين القناعات

 تكوين االتجاهات

 المعرفة و اإلدراك

 عدمالمعرفة واإلدراك بالسلعة أو الخدمة



  مدخل إلى لغة اإلشهار          

 

 

17 

 :وظائف اإلشهار 3.1

: وظائف اإلشهار بالنسبة لممنتجين 1.3.1

   ييدف المنتجون عادة إلى إنتاج السمع وبيعيا لتحقيق األرباح الموجودة ومن الخدمات 

.   التي يقدميا اإلشيار لممنتجين

:  التوفير في تكاليف التوزيع-أ

األولى عن طريق : يمكن تعريف المستيمك بالسمع الجديدة التي ينتجيا المنتج بطريقتين

اإلشيار والثانية عن طريق البيع الشخصي، ولو قارنا بين تكاليف اإلشيار وتكاليف البيع 

. إلشياري يساىم في توفير تكاليف التوزيعاالنشاط و

: تعريف المستهمكين باإلضافات والتحسينات التي تجري عمى السمع-ب

الواضح أن النشاط اإلشياري ىو أقصر الطرق في إيصال التطورات والتحسينات التي 

. تطرأ عمى السمع من وقت ألخر وال يمكنو مقارنة ذلك مع أي وسيمة أخرى

:  تخفيض كمفة اإلنتاج- ج

عن طريق زيادة المبيعات والذي يؤدي بدوره إلى زيادة اإلنتاج من السمع وىو ما يعمل 

. ¹عمى تقميل كمفة السمعة المنتجة

 

 .105نورالدين احمد النادي، تصميم االعالن والدعاية، ص ¹
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: مساعدة تشجيع مندوبي البيع-د

    يساىم النشاط اإلشياري بشكل واضح في تسييل ميمة مندوبي البيع من خالل تمييد 

الطرق أماميم مع المستيمكين لتصبح ميمة مندوب البيع أكثر سيولة إلقناع المستيمك 

بالشراء كما يعمل النشاط اإلشياري عمى زيادة ثقة مندوب المبيعات إلشيارات المنتج 

. الذي يسوقو وقد عرضت مزاياه بطريقة جيدة

: وظائف اإلشهار بالنسبة لممستهمك 2.3.1

ومن اليدف أساسي لممستيمك ىو الحصول عمى سمعة المناسبة في الزمان والمكان 

 .الخدمات التي يقدميا اإلشيار لممستيمكين

: تسهيل مهمة االختيار بين السمع-أ

من أصعب القرارات التي تواجو المستيمك ىي انتقاء السمعة المناسبة من بين العديد من 

ويتم ذلك عادة من خالل المفاضمة والمقارنة ، السمع المتشابية و المتواجدة في األسواق

. صفات وأحيانا الكمفة ليذه السمعةابين البيانات والمزايا والمو

: تحديد زمان ومكان توفير السمع-ب

 وعند رغبة المستيمك بشراء ىذه ،يقوم النشاط االشياري بتحديد مكان وزمان وجود السمعة

مكانية الحصول عمى سمع معينة بأسعار اقل إلالسمعة فعميو التواجد في الزمان والمكان 

. ¹"التنزيالت"من األسعار المعتادة من خالل العروض التشجيعية 

 

 .105نورالدين احمد النادي، تصميم االعالن والدعاية، ص ¹
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: تزويد المستهمك ببعض المهارات المفيدة-ج

يساىم اإلشيار بشكل مستمر بتقديم نصائح مفيدة ال تساىم في تمخيص المستيمك من 

 كضرورة تبديل إطارات السيارات بعد قطع مسافة معينة وتحدير من خطورة ،متاعب كثيرة

 .عدم االلتزام بذلك

:  المعايير التصنفيةلالشهار  : المبحث الرابع 

:   تصنيف اإلشهار حسب الجمهور المستهدف 1.1

 فاإلشيار ييدف إلى الوصول إلى أكبر ترويجية، إن اإلشيار قبل أن يصمم كرسالة 

 .شريحة ممكنة من السوق المستيدفة يطمق عمييا الجميور المستيدف

ىو اإلشيار الذي يستيدف األفراد الذين يقع عمى عاتقيم :  اإلشهار الصناعي1.1.1

شراء أو التأثير عمى شراء المنتجات الصناعية ، فيو صناعي ألنو يستيدف الجميور 

.  الذي ال ييتم لممنتوج فيحدد ذاتو و إنما لوسائل صناعية 

 تقوم بو المؤسسات من خالل الوسائل ذات األثر ىو الذي:اإلشهار التجاري2.1.1

 عن طريق تقديم ،الجماعي من أجل كسب العمالء أو زيادة عددىم أو حتى الحفاظ عمييم

 .بعض المعمومات عن السمع االستيالكية أو السمع التي تيم المستيمك

ىو اإلشيار الذي يستيدف نوع معين من الجميور فيو ينتمي :  اإلشهار المهني3.1.1

 .إلى نفس المينة مثل جميور األطباء أو الميندسين

ط، .إشراف فيمي خوخة، استراتيجيات الدعاية واالعالن، المعيد العالي لمدراسات األدبية، االسكندرية، دارالمعرفة، د¹

 .100،ص2009
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يعتبر استراتيجية دفاع من طرف المنتج عما وصل اليو من : االشهار الدفاعي 4.1.1

رقم أعمال وحجم المبيعات والحصة التي يمتمكيا في السوق، فرغم أنو ال ييدف الى زيادة 

المبيعات أو البحث عن منافذ جديدة فانو يؤدي دور الدفاع عن المنتوج والعالمة 

 .التجارية

وىو اإلشيار الذي يعمل عمى دعم وتقوية صناعة ما أو نوع : اإلشهار اإلعالمي 5.1.1

ت عن طريق تقديم بيانات لمجميور ، يؤدي آمعين من السمع والخدمات أو إحدى المنش

نشرىا إلى تقوية الصمة بين المنتج والمستيمك ، كما قد ييدف أيضا إلى تصحيح صورة 

العالمة  التجارية التي تكون قد تأثير بالمنافسة الشديدة وذلك من خالل تقديم معمومات 

 ¹.تعزز صورة المعمن والمنتوج الذي يقدمو لمسوق

 

 

 

 

 
 
 
 .102إشراف فيمي خوخة، استراتيجيات الدعاية واالعالن،ص¹
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   إن اإلشيار يمعب دورا كبيرا في حياة الصحافة ، فيو يمثل مصدر دخل ليا ولوسائل 

اإلعالم بمختمف أنواعيا بحيث يساعد عمى خمق الطمب عمى سمعة ال وجود ليا ، من 

خالل تييئة أذىان المواطنين الستقبال السمعة ، فأىمية ودور اإلشيار تأتي من خالل 

الوظائف التي يقوم بيا ، ومن أبرزىا تغيير الميول و االتجاىات ، وسموك المستيمكين 

ىاتو المزايا التي يحمميا اإلشيار في . ولكن بالرغم من . فيو إذن أداة اتصالية فعالة 

طياتو إال أنو يواجو بعض العوائق والتي تنجم عنيا أثار غير مرغوب فييا ليذا نجد 

العديد من المؤسسات تسعى إلى تحسين اإلشيار وتسخر كل إمكانياتيا لمواجية ما يعيق 

 .تطوره  واستمراره 
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 :تمهيد

ن الصحافة ىي جزء من الحياة اليومية لمقارئ العادي في ىذا العصر ، وىي في   إ

الوقت نفسو جزء من االىتمام اليومي لقمدة الشعوب وحكاميا ، فمن خالليا يرى الناس 

صورة لمعمل الوطني بصفة عامة ومن خالليا يرى القادة والحكام صورة لألماني الوطنية 

واتجاىات الرأي العام بل أنالصحافة المعاصرة استطاعت ان تعبر الحدود وتصبح وسيمة 

. اعالم دولي 
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 (تاريخها ومفهومها)الصحافة : المبحث األول

 :نبذة عن الصحافة ومفهومها 1.1

 المعجم الوسيط بكسر الصاد بأنيا مينة من يجمع األخبار و اآلراء  فيالصحافةت ُعرف

 ان الصحيفة ىي ،و ينشرىا في الصحيفة أو مجمة، أما في القاموس المحيط لمفيروزابادى

 في قراءة الصحيفة والتصحيف الخطأ في يخطئالكتاب وجمعيا صحائف والصحفي من 

ذا ، وجاء في المصباح المنيران الصحيفة قطعة من جمد اوقرطاس كتب فيو،الصحيفة  وا 

نسب إلييا قيل صحفي وىو من يأخذ العمم منيا دون المشايخ وجمعيا صحف وصحائف 

 .والتصحيف تغييرالمفظ حتى يتغير المعنى

وجاء في مختار الصحاح لمرازي إن الصحيفة ىي الكتاب وجمعيا صحف وصحائف 

وجاء في محيط المحيط لبطرس البستاني ان الصحيفة قرطاس مكتوب،كما جاء في 

 ان الصحيفة قطعة من جمد او قرطاس لمزبيدي،أساس البالغة لمزمخشري وتاج العروس 

 وجاء في لسان العرب البن منظور ان الصحيفة من النوادر كسفينة وسفن و ،يكتب فيو

 جعل جامعا أي ألنو أصحف ،كان قياسيا صحائفوسفائن والمصاحف الجامع لمصحف

 . وقال الجوىري الصحيفة ىي الكتاب،لمصحف المكتوبة بين الدفتين

 مشتقة من الصحف والصحيفة كما شرحيا ابن منظور في لسان العرب ،والصحافة لغة

ن الصحيفة وجمعيا صحفوصحائفيي الكتاب أىي ما يكتب فييا، وفي الصحاح لمجوىري 

 ¹.الرسالةبمعنى 

 .20، ص1977ط، .مينة ورسالة، دار المعارف، القاىرة، د: خميل صابات، الصحافة . د¹
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 ( صحف إبراىيم وموسىاألولى،إن ىذا لفي الصحف )وفي القران الكريم وردت ىذه اآلية

أتراني حامال إلى قومي كتابا ) وفي الحديث الشريف،والصحف ىنا بمعنى الكتب المنزلية

بمعنى الكتاب الذي ( بضم الميم أو كسرىا )ومنيا اشتق المصحف  (كصحيفة الممتمس

 .الرسائلاألوراق وي أجمعت فيو الصحف 

الصحافة المؤسسة التي يعمل بيا المتخصصون في صناعة األخبار ولقد اصطالحا،تعد و

الجرائد :  بسبب ان الصحف التي تضمنت عمى مدى التاريخ ،أطمق عمييا صحافة

المجالت كانت الوسيمة األساسية التي عمل فييا ألربع عقود ونصف   والوريقات اإلخبارية

 وىناك من يعرف الصحافة بأنيا مينة تغطية األخباروكتابتيا ،عقب اختراع آلة الطباعة

ذاعتيا،تحريرىا كعمل تجاري  (إعالمية) إدارة أي مؤسسة إخبارية أو تصويرىا فوتوغرافياوا 

 .وىناك من يرى الصحافة ىي الطباعة

 مقرردراسي يستيدف تأىيل الطالب لمعمل فيالمين  أيوالبعض يصف الصحافة بأنيا

والبعض يصف الصحافة ، المتعمقة بعمميات التغطية الكتابة والتحريرلمجرائد والمجالت

 ،بأنيا الكتابة اإلبداعية والبحث التي تنسجم مع رجل الشارع الشعبي واإلنشاء المتعجل

 . لذلك توصف أحيانا بأنيا األدب الشعبي أوغير الخالد

المنادون، مشعمي الدخان، : وقبل اختراع آلة الطباعة كان المتخصصون في األخبار ىم

 ¹.عازف الطبول كاتب الرسائل، والرحالة المزودون باألخبارالطازجة التي يتم نقميا

 

 .30، ص 1998، 2فاروق ابو زيد، مدخل إلى عمم الصحافة، عالم الكتب، القاىرة، ط. د¹
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وفي القرن العشرين قام المتخصصون في األخبار بالتوسيع في أنشطتيم التي شممت 

ولكن اسم ، استخدام مجموعة منوعة من الوسائط والوسائل االلكترونية لتوصيل المواد

الصحافة مازال مرتبطا بالكممة المكتوبة منذ اختراع الكتابة وبالخطاب المكتوب بشكل 

 النثرية الماىرة الكتابة وقد تداخمت لغة الصحافة مع ،أكثر تكثيفا منذ اختراع آلة الطباعة

 .واستمرت في ذلك حتى عندما أصبح توصيل أو تسميم األخبار الكترونيا

  فن التحرير الصحفي2.1

خراجيا،يمثل التحرير الصحفي ركن رئيسي لمصحيفة   نجاحيا و األساس في و ىو وا 

 تحققو أنما ىو نتيجة جودة التحرير و أوال،وكل نجاح فالصحيفة ىي التحرير رواجيا،

 . اإلدارة و التوزيع و اإلعالنأساس متقدمة متطورة فياإلخراج و عمى نجاحو و

تعتبر الصحافة من الناحية الفنية وسيمة إعالم جماىيرية مطبوعة تعتمد عمى مزيج من 

كممة وصورة ورسوم يدوية ساخرة أو تعبيرية، يتم عرضيا عمى صفحات الجرائد 

والمجالت بشكل بسيط وجذاب وسيل القراءة والبساطة والجاذبية، تشكل جوىر الفن 

الصحفي الذي يتضمن المزيج اإلبداعي من فكرة صحفية مبتكرة، وتغطية إخبارية ثم فن 

التحرير الصحفي والرسوم اليدوية بأنواعيا الساخرة والتوضيحية والتعبيرية، وفن التقاط 

الصورالصحفية وكذلك إعداد الرسوم ثم الفن اإلعالني، وأخيرا فن اإلخراج الصحفي الذي 

 ¹.يتولى عممية اإلبراز والتنسيق والجذب لممادة اإلعالمية وتكوين شخصية لمصحيفة

 . 0809، ص 1981، 1فاروق ابو زيد، فن الكتابة الصحفية، دار المأمون لمطباعة والنشر، القاىرة، ط. ينظر، د¹

الصحافة آلية اتصال وتواصل : المبحث الثاني
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 (مسائية – صباحية  ) :صحف يومية .1

ىي الجرائد التي تداول الصدور يوميا، ومعظميا صباحية مثل األىرام، الجميورية، األخبار وبعضيا 

 وتعتبر الجريدة الصباحية بمثابة الوجبة األساسية لمقارئ والتي تعود ،مسائية مثل األىرام المسائي

 .عمييا، حيث تمده كل نيار باألخبار واألحداث المتنوعة والجديدة، وبقدر من التفاصيل والتوسع

ما الجريدة اليومية المسائية فيي تعني أساسا بمتابعة واستكمال ما سبق نشره من األخبار    أ

 ومما يذكر ان الجرائد المسائية قد تنفرد في أحيان كثيرة بنشر إخبار عديدة محققة السبق ،الصباحية

الصحفي، و ذلك في الحاالت التي ال تكون فييا الجرائد الصباحية قد تمكنت من مالحقة الخبر ولم 

 ¹.يسعفيا الوقت لمحصول عميو في زمن صدورىا

  (مجالت – جرائد  ) :صحف أسبوعية.2

ىي التي تصدر بصفة أسبوعية حيث تتاح ليا إمكانية تجميع األخبار واألحداث والربط بينيا وتقديم 

رؤية تحميمية أعمق ألبعادىا وخمفياتيا وأىم داللتيا وىو ما يفسر في جانب منو تفوقيا في مضمون 

مادتيا، واستخدام فنون الحديث والتحقيق الصحفي والرسم بوفرة عمى نحو أكثر من الصحف اليومية 

² .

 
 . 76ت، ص .، د4عبد المطيف حمزة، مدخل إلى فن التحرير الصحفي، دار الفكر العربي، القاىرة، ط. د¹
 .45، ص1980، 1إجالل خميفة، عمم التحرير الصحفي وتطبيقاتو العممية في وسائل االتصال الجماىير، القاىرة، ط. د²

زىرة الخميج، سيدتي، النيوز ويك األمريكية  : ومن ابرز أمثمتيا المجالت األسبوعية مثل

دد السبت لجريدة المساء وعدد األحد لألىرام عاليوم كل سبت، جميورية الخميس، 

. المسائي 

 :شهريةالصحف نصف.3
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 الصحف التي تصدر مرتين شيريا وىي بصفة عامة غير شائعة، وعادة ما      ىي

 وقد تعاني من ضعف توزيعيا لقمة إقبال ،بعاده المختمفةأتجمع بين الخبر والرأي ب

الجميور عمييا أو بسبب محدودية نطاقيا باألحرى مثل بعض الصحف المحمية اإلقميمية  

 :الشهريةالصحف.4

ىي التي تصدر كل شير حيث أنيا غالبا ما توجو اىتماميا وجميورىا نحو بعض 

الموضوعات والمضامين الرئيسية، ويمثل مثل ىذه النوعية من الصحف الى التخصص 

وتغطية موضوعات نوعية، وىي إن كانت اقل مادتيا عادة ولكنيا تكون بمزيد من العمق 

مثاليا صحيفة المنوفية التي تصدر عن مؤسسة األىرام ومجمة اليالل التي وواإلضافة 

. تصدر عن دار اليالل 

: الصحف ربع السنوية او الفصمية .5

تصدر عمى مدار كل ثالثة شيور ونظرا لمرور ىذه المدة بين صدور عددىا والعدد 

 ¹.التالي لو

 .46إجالل خميفة، عمم التحرير الصحفي وتطبيقاتو العممية في وسائل االتصال الجماىير، ص. د¹

 ومعظميا مجالت تركز عمى ،فإنيا غالبا ما تصدر عن جيات او مراكز عممية وأكاديمية

 ومن ثم فتوزيعيا اقل ولكن مستوى مادتيا ارقي إذ تخاطب نوعية من ،البحوث والدراسات

 ،القراء المتخصصين عادة وأكثر تعميما وثقافة من قراء  معظم نوعيات الصحف األخرى

المجمة المصرية لبحوث األعالم التي تصدر عن كمية األعالم جامعة : ومن نماذجيا
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القاىرة ، مجمة السياسة الدولية، ومجمة الديمقراطية المتان تصدران عن مركز الدراسات 

 ¹. بمؤسسة األىرام كل ثالثة شيورواالستراتيجيةالسياسية 

 :المحميةالصحف.6

سواء كانت جريدة أو مجمة حيث يقتصر صدورىا أساسا عمى نطاق إقميم أو محافظة 

نيا تولي اىتماميا الرئيسي واألكبر بتغطية األخبار، واألحداث والقضايا إ ومن ثم ف،معنية

المحمية الخاصة باإلقميم أوالمحافظة التي تصدر بيا الصحيفة ومن أمثمة الصحف 

المحمية جريدة صوت سوىاج الصادرة عن محافظة سوىاج، جريدة المنوفية الصادرة عن 

. محافظة المنوفية 

  :الصحف القومية.7

ىي الصحف التي تصدر لتوزع عمى جميع األفراد في الدول دون االنتماء إلقميم أو 

 وتيتم بتغطية األخبار التي تحدث في الدول ككل كما تيتم باألخبار ،محافظة معينة

 ².العالمية والدولية

 .48إجالل خميفة، عمم التحرير الصحفي وتطبيقاتو العممية في وسائل االتصال الجماىير، ص. د¹
 .67،ص 1978ط، .مصادرىا ونشرىا، مكتبة مصر، القاىرة، د: وليم الميري، األخبار²

 ،األىرام  األخبار:  ومن أمثمتيا صحف ، في دول ألخرىة إذ قد توزع خارج الدول

.  ورز اليوسف ، المصور، أكتوبر،الجميورية

 :عامةصحف.8
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ىي التي تجمع بين المضمون العام والمتنوع ما بين السياسة واالقتصاد واألدب والفن 

والرياضة وغير ذلك وبين توجييا إلى جميور عام وغير متجانس مثل صحف األىرام 

 ¹.الخ......أكتوبر، أخر ساعة،الجميورية، األخبار 

 الصحف المكتوبة والخبر: المبحث الثالث

ن يجمع ويطبع أ في جريدة ما،انو جدير باألخبار الخبريرى رئيس التحرير او رئيس قسم 

وينشرعمى الناس، وتضم مادتو إما فائدة ذاتية أو توجييا ىاما ألداء عمل أساسي أو 

تكميفا لواجب معين، إلى أخرما يراه الناس واجبا يتحتم عمى الصحافة كأداة من أدوات 

األعالم ان تؤديو نحوىم ومن ىنا نستطيع ان نفرق بين األخبار العادية التي تتداوليا كل 

. األلسنة

 الخبر تقرير آني سريع عن األحداث المفاجئة، يحتوي عمى العناصر السياسية لمحدث 

في تركيز واقتضاب،وال يقدم اإلجابة الشافية عن كل الجوانب وعادة ما تنشرىا الصحف 

في صدر صفحاتيا األولى كنوع من ابرز متابعتيا لتطورات األخبار الراىنة الصحافة ىي 

 : ومن أنواعو نذكر مايمي².األخبار والخبر ىو الذي بصنع الجريدة

 .69مصادرىا ونشرىا، ص : وليم الميري، األخبار¹
 .65، ص 1981، 1فاروق أبو زيد، فن الخبر الصحفي، دار الشروق، بيروت، ط²
 :المسموعالخبر المطبوع والخبر .1

 : أىميا،يتميز الخبر المطبوع عن الخبر المسموع من مميزات

 فالخبر المطبوع يصبح ممكا لمقارئ فور شراءه لمصحيفة،يستطيع ان يعود إليو أكثر :الديمومة 1.1

من مرة ليعيد قراءتو ويتأكد من البيانات والمعمومات الواردة بو، وذلك عمى عكس الخبر المسموع، او 
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الخبر اإلذاعي والتمفزيوني الذي تنتيي عالقة المستمع بو فور  انتياء إذاعتو وال يستطيع  العودة إليو 

 .مرة واحده او مرتين عمى األكثر ثم يحجب ليترك مساحة زمنية لألخبار الحديدة 

 اذ يتميزالخبر المطبوع بتنوع موضوعاتو بما يمبي حاجات الجماىير فالصحيفة ال :التنوع 2.1

وبمعنى آخر،ال تقتصرعمى نشر األخبار الحادة السياسية . تقتصرعمى نشر نوع واحد من األخبار

 العممية واألدبية لألخبارواالقتصادية كما ىو الحال في الراديو والتمفزيون، بل إنيا تفرد مساحات كبيرة 

الخ  ..... .الجريمةوالفنية واألخبار الطريفةوالمسمية واألخبار ذات الطابع اإلنساني و أخبار 

فالخبر المطبوع يصبح بعد فترة وثيقة تاريخية بالغة األىمية، ألنو يبقى محفوظا ومتاحا :التوثيق 3.1

لمباحثين والمؤرخين، فالصحافة المطبوعة مصدر ميم من مصادر التاريخ بما تنشره من اخبار حول 

 مادتيا في تاريخو لقضية من القضايا ناألحداث المختمفة، يستطيع المؤرخ الرجوع إلييا واالستفادة م

. ¹و لفترة زمنية معينة أاو حدث من األحداث 

 

 
 
 
 
 

 .6667فاروق أبو زيد، فن الخبر الصحفي، ص ¹

 

 
 :الحديثةالخبر والصحافة.2

 سعت فقد. الحديثةالخبر كان عمى راس العوامل التي ساىمت في تطور الصحافة 

الصحف الى تحسين ادائيا الخبري عمى الدوام لموفاء باحتياجات القراء المتزايدة الى 
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وكانت السرعة في الحصول عمى األخبار من مصادرىا وسرعة نقميا الى . األخبار

سرعة نشرىا وتوزيع الصحف عمى القراء، ىي الشغل الشاغل ، الصحف وسرعة طبعيا

وكانت المنافسة بين الصحف عمى الحصول عمى ، ألصحاب الصحف والصحفيين

األخبار من أىم دوافع انشاء وكاالت األنباء كأحد اىم الصناعات المغذية لمصحافة في 

 كما كان الخبر والحاجة اليو من العوامل التي ساىمت في .منتصف القرن التاسع عشر

نمو وازدىارىذه الوكاالت خالل القرن العشرين، ىذا النمو الذي ادى الى تنوعيا وتعددىا 

. بين الوكاالت اقميمية  ووكاالت محمية 

 :الصحفية الخبر والفنون.3

تتنوع الفنون اإلعالمية، وىي األشكال التي تأخذىا المادة اإلعالمية عند تقديميا لمجميور 

فعمى مستوى الوسيمة اإلعالمية .تنوعا كبيرا ويمكن تقسيم ىذه الفنون عمى اكثر مستوى 

يمكن التمييز بين الفنون الصحفية والفنون اإلذاعية والفنون التمفزيونية ولكل منيا ما 

يميزىا عن األخرى وفقا لتمايز التكنولوجيا المستخدمة في كل وسيمة من جانب، وتمايز 

 فالصحافة المطبوعة ليا فنونيا التي تتفق مع طبيعة .إمكاناتيا وطرق عرض المادة فييا

  ¹.الكممة المقروءة ومع طبيعة بيئة التعرض ليا من جانب القراء

 .177178ص . 1989ط، .عبد الفتاح عبد النبي، سوسيولوجيا الخبر الصحفي، العربي لمنشر والتوزيع، القاىرة، د. د¹

بينما تستخدم اإلذاعة المسموعة فنونا إعالمية تتفق مع طبيعة الكممة المسموعة وتستفيد 

من إمكانات التواصل التي يتيحيا الراديو وعمى نفس المنوال تستفيد الفنون التمفزيونية من 
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اإلمكانات التي تتيحيا تكنولوجيا البث التمفزيوني من كممة مسموعة وصورة مرئية 

 .ومتحركة

وظائف الصحافة : المبحث الرابع

 :وظيفة االستطالع أو مراقبة البيئة.1

وىي أىم وظائف وسائل اإلعالم، وكذلك الصحافة وىي مادرجنا عمى وصفو بدور وسائل 

اإلعالم في استقصاء األنباء والمعمومات، فيذه الوسائل اإلعالمية بما تممكو من شبكات 

واسعة في جميع أنحاء العالم من مراسمي الصحف والتمفزيون واإلذاعة تستطيع بالطبع أن 

. تجمع المعمومات التي قد نعجز نحن أنفسنا عمى الحصول عمييا إضافة غمى التقرير

: الوظيفة اإلخبارية. 2

 الوظيفة تتصل بأىم الغرائز البشرية وأظير صفة من صفات اإلنسان االجتماعية ذهوه

 .وىي حب االستطالع لمعرفة األنباء واالطمئنان إلى البيئة داخميا وخارجيا

 ومن الثابت أن رغبات الفرد كالبحث عن الطعام والمأوى والجنس ترتبط برغبات أخرى 

كالتعرف عمى اآلخرين ومراقبة البيئة، وجمع المعمومات المفيدة عن طبيعة واإلنسان 

 ¹.والحيوان

 .46، ص1978عدنان أبو سعد، تطور الخبر واساليب تحريره في الصحافة، القاىرة، ¹
ه ىي أىم سمة من سيمات اإلنسانية التي تساعد الفرد عمى التكيف مع البيئة ذ وه

. واالنسجام مع الجماعة ىو الدليل عمى الصحة النفسية والسالمة االجتماعية

: وظيفة الخدمات العامة. 3
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من بين الوظائف التي تقدميا الصحافة اآلن وظيفة الخدمات العامة، أي تزويد القارئ 

بأخبار صحفية وموضوعات تخدمو في حياتو، ويحصل عمى فائدة مباشرة منيا ويدخل 

في نطاق ميمة الخدمات العامة أخبار الموطنين بمواعيد شركات الطيران الوطنية وأخبار 

عالنات  السينما والمسرح والنقد ومواعيد المحاضرات العامة وأماكنيا والنشرة الجوية وا 

الوظائف واإلعالنات التجارية وأخبار األسواق المحمية والعالمية وأخبار أسواق األوراق 

. المالية والمعاىدات التجارية

:  وظيفة توثيق األحداث. 4

 جديدة ىي التوثيق األخبار، وظيفةنجم عن الوظيفة التقميدية لمصحافة وىي اإلعالم أو 

فسرعة تطور العمم الحديث تجعل المؤلفات اإلنسيكموبيدية أو الموسوعية وكذلك القضايا 

والموضوعات التي تعالجيا الكتب حقائق قديمة،وىكذا تجد الصحافة المعاصرة نفسيا وقد 

اسند إلييا دور تجديد المعمومات والمعارف ومالحقتيا، ودلك بفضل دوريتيا التي تسمح 

ليا بالقيام بيذا الدور خير مما تقوم بيو الكتاب الذي ال يعاد طبعو بسرعة دورية 

 ¹.الصحفية، فضال عن أن القراء الكتاب أقل بكثير من عدد قراء الصحيفة

 

 .4647عدنان أبو سعد، تطور الخبر واساليب تحريره في الصحافة، ص¹

 :وظيفة الشرح و التفسير والتحميل. 5

ال تستطيع الصحافة الوفاء بحق الجماىير في المعرفة من خالل استقاء األنباء ونشرىا 

فقط أو تقديم أكبر قدر ممكن من المعمومات عن أحداث الداخمية والخارجية، بالرغم من 
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أىمية المعمومات في حد ذاتيا، أنيا تعتبر الركيزة التي يقوم األفراد بصياغة قراراتيم 

. ومواقفيم عمى أساسيا

 :وظيفة التنمية الثقافية. 6

يسود مند أوائل السبعينات مفيوم جديد لمثقافة يوسع نطاقيا بحيث يشمل أساليب حياة 

. الشعوب، ويعتبر التنمية الثقافية عنصرا أساسيا من عناصر التنمية الشاممة ألي مجتمع

فالثقافة لم تعد ىي اآلداب والفنون الرفيعة المستوى التي يقبل عمييا الصفة من 

المواطنين، بل ىي نظرة الناس إلى الكون والحياة وسموكيم في حياتيم اليومية الخاصة 

والعامة وبالتالي فيي تشمل العقيدة والفمسفة والعمم واآلداب والفن وىي المعيار الذي 

 ¹.يقيمون بيو الصواب من الخطأ وىي التراث الذي يصمونو إلى أجيال تأتي من بعدىم

 

 

 

 

 

 

 .4748عدنان أبو سعد، تطور الخبر واساليب تحريره في الصحافة، ص¹
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: تمييد  

      تعتبر الدراسة الميدانية مكممة لمدراسة النظرية في إجراء البحوث االجتماعية حيث 

تساعد الباحث لموصول إلى نتائج و حقائق تفسر وتكشف عن تساؤالت البحث وبالتالي 

تبني مدى تطابق صحة احتماالتنا مع ماىو مجسد في الواقع بالنسبة لمجريدة ونعرض في 

البيانات التي تضمنيا المقابالت و تحميميا وتفسيرىا لنخمص في آخر ىذا : ىذا الفصل 

. الفصل إلى نتائج الدراسة والنتائج العامة لمدراسة
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: بطاقة فنية لجريدة صوت الغرب 

 والصادرة بالمغة الفرنسية 1996أنشأت جريد صوت الغرب الصادرة بالمغة الفرنسية عام 

وىران لمخدمات "  وىي عبارة عن يومية إخبارية تصدر عن شركة 2002 نوفمبر 02في 

 شارع لرويس رابح حي أسامة بوىران،ويديرىا حاليا 03الصحفية،ويقع مقرىا بالتحديد في 

المدير عبدو غانم ويمكن االتصال بيا من خالل الموقع الذي وضعتو لنفسيا في شبكة 

. 041-32-10-59:االنترنيت أو االتصال بيا عبر الياتف عمى الرقم 

 عرفت بداياتيا األولى بمرحمة االنطالق والتي كان فييا االعتماد عمى صحفيين ذو خبرة 

 والتي يطمق عمييا 2005 إلى سنة 2002محدودة ،أما المرحمة الثانية الممتدة من سنة 

بمرحمة االزدىار من خالل استبداليا لمصحفيين األوائل بالصحفيين المعروفين بالكفاءات 

الذيكان مدير الثقافة " رابح مسبع" العالية في ميدان الصحافة منيم مدير المكتبة الوطنية 

سابقا بوىران، وأستاذ جامعي كمف بإدارة الجريدة، وكان االستنجاد بيؤالء الصحفيين بغية 

رفع التحدي وفرض نفسيا في الساحة الصحفية باالعتماد عمى عامل المنافسة ثم دخمت 

 التي 2010 إلى فيفري 2005في مرحمة أخرى المسماة بمرحمة االنحطاط الممتدة مابين 

واجيت فييا مشكمة عدم وضع الشخص المناسب في المكان المناسب بدخول صحفيين 

 أىال لممينة، وىنا عرفت حالة اإلفالس بسبب نزيف وىجرة الصحفيين ليسوامبتدئين 

المؤىمين نظرا لألجر الزىيد الذي كان يدفع ليم وكذا بسبب عدم االلتزام بالعمل في جريدة 

الصحفية أدت إلى طرد  واحدة وبالتالي عدم التركيز في العمل، وىذه الفوضى في األقسام
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حداث تغيير جذري وعودة نشاطيا كما كان " كريم ين ناصف "مدير النشر وحل محمو  وا 

 1سابقا

 الييكل التنظيمي لجريدة صوت الغرب الخاص بقسم اإلشيار

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
                                                           
 

 أمينة التحرير

 رؤساء األقسام

قسم الثقافة 

 والمجتمع

القسم 

 الجهوي

قسم وهران 

 المحلي
قسم 

 الحدث

 رئيس التحرير

 مدير النشر

 المدير العام للمؤسسة

قسم 

 الرياضي
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: عرض وتحميل النتائج

 26.02.2017/ 18.02.2017:التاريخ

 08:00 / 12:00: الساعة

- وىران– المكتب الجيوي لجريدة صوت الغرب : المكان 

: السمات العامة

 مبحوثين من الجميور الداخمي لجريدة صوت الغرب أغمبيم حائزون 07قمنا باختيار 

 سنة من صحفيين، رئيس القسم 49 إلى25عمى شيادة ليسانس ، يتراوح سنيم بين 

. الداخمي وبالتالي فيو طاقم متنوع من خرجي الجامعة بشيادات مختمفة التخصص

 .طريقة توظيف اإلشيار: المحور األول

استخدام المؤسسة لإلشيار : السؤال األول

يرى أغمب المبحوثين أن جريدة صوت الغرب نادرا ما تستخدم االشيارات في صفحاتيا 

نحن ال نتعامل مع االشيارات إال في حالة إحضار  : ) 03وىذا ما أقر بو المبحوث رقم

 .(الزبون ليا

مؤسستنا تستخدم اإلعالنات بكثرة لتعامميا مع  )) 06إضافة إلى تصريح المبحوث رقم 

( (البمديات و المديريات كإعالن البيع و التوظيف

كما رأى البعض اآلخر أن من ضروريات الجريدة توظيف اإلشيار وذلك لنقائيا ،وضمان 

 .((مؤسستنا تستخدم لمرفع من مداخمييا )): 07استمرارىا وىذا ما تبنيو المبحوثة رقم 



الفصل الثاني                                                                          االطار التطبيقي  
 

 

43 

مادام اإلشيار مكمل لمجريدة فيو عنصر ىام جدا وال  )): 02كما أضاف المبحوث رقم 

(. (يستغنى عنو

: المميزان التي تختمف فييا جريدة صوت الغرب عن باقي الجرائد: السؤال الثاني 

يرى جل المبحوثين أن الجريدة ليا مميزات فريدة تميزىا عن الجرائد األخرى كالخبر 

)) : 01،الشرق، الرأي إلى غير ذلك من الصحف وىذا ما أوضحو المبحوث رقم 

لياميزتان األولى أن الطاقم الصحفي يعمل بشكل جماعي و الميزة الثانية اشتراك 

 (.(المواطنين في اإلعالم واألخذ برأيو

تتميز الجريدة في جانب التقرب من المواطنين  )): 02ضف إلى ذلك المبحوث رقم 

( (ومعالجة مشاكمو وتيتم بالقضايا الجيوية

ال يوجد اختالف  )): 07في حين رأى من ناحية المضمون وىذا ما أكدتو المبحوثة رقم 

بينيا وبين الجرائد األخرى ولكن يرى االختالف من حيث الزيادة في المنافسة في 

(. (الجودة، حسن التعامل مع الزبون ،وتوفير الجو الحسن لو

االختالف يمكن في طريقة اإلخراج من خالل كتابة  )): 05إلى جانب المبحوثة رقم 

(. (العنوان ثانوي بارز وذو أىمية وفوق العنوان الرئيسي

: المتحكم في تحديد المساحات االشيارية في الجريدة: السؤال الثالث 

خراج والنظر في  يرى أغمبية المبحوثين أن ىناك مصمحة خاصة مكمفة بتصميم،وا 

ىناك فرق تقني مختص باإلشيار يقومون  )): 04اإلشيار حيث صرح المبحوث رقم 

(. (بإحضار اشيارات انشرىا في الجريدة



الفصل الثاني                                                                          االطار التطبيقي  
 

 

44 

يوجد مختصين باإلشيار بمشاورة رئيس القسم  )): 06وىذا ما أدلى بو المبحوث رقم 

(. (بمكان وضع اإلشيار

في حين أقر البعض اآلخرأن الجريدة ليس ليا السمطة الكاممة في تحديد مساحات 

 05اإلشيار بل الزبون ىو اآلخر لو كل الصالحيات وىذا ما صرح بو المبحوثة رقم 

الزبون ىو المسؤول عن تحديد المساحات االشيارية وىذا يتوقف عمى حجم  )): قائال 

(. (السعر الذي يقيمو ورغبتو في تحديد صفحة اإلشيار

الإذا كان من تقديم المؤسسة جاىزا  )): 01إضافةإلى المبحوث رقم  ال نصمم اإلشيارا 

(. (وتحث ما عمينا إال نشره كما ىو

: األسس التي تعتمد عمييا الجريدة في اإلشيار: السؤال الرابع 

يرى معظم المبحوثين أن كل جريدة تعتمد عمى أسس محددة منيا جريدة صوت الغرب 

التي تراعي جميع األسس لتصميم اشياراتيا كالصورة ، الرسوم، المساحة وىذا حسب 

يبنى اإلشيار عمى أساس جمالية الصورة والنص االشياري  )): 05المبحوثة رقم 

(. (كإضافةإلى التركيب

تعتمد عمى أساس الصورة الموظفة في اإلشيار وعمى  )): 06كما أكد المبحوث رقم 

(. (الرسوم خاصة فيي أول شيء يجذب القراء 

عمى عكس البعض اآلخر الذين أكدوا أن األسس المعتمدة في اإلشيار ال تقتصر فقط 

عمى الصورة بل تتعداىا إلى عناصر أخرى كالمساحة ، نوعية ومحتواه ، حيث وضح 

تتمثل األسس في الزبون الذي يتحكم في نوعية المساحة ألنو ىو  )) :07المبحوثة رقم 
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الذي يحضر اإلشيارباإلضافةإلى نوعية اإلعالن ىل ىي إعالناتصغيرة أو كبيرة 

( (والمساحة ، محتوى اإلعالن ، المون

: استخدام الشعارات في إشيار الجريدة: السؤال الخامس

لقد أجمع المبحوثين عمى إجابات واحدة في كون الزبون ىو الذي يقوم بوضع شعارات 

: 06الشياراتو مادام ىو المسؤول عمى وضع ىذا األخير وىذا ما بينو المبحوث رقم 

الزبون يقوم بإحضار تركيبة ونص اإلشيار وفي حالة عدم وجود الشعار باإلشيار ))

 (.(نقوم نحن بوضعو وتصميمو

بالتأكيد نستخدم شعارات لكن الزبون ىو الذي  )): 07وىذا ما أكد عميو المبحوثة رقم 

(. (يضع الشعار ومحتوى اإلعالن وفي حالة طمب رأي الجريدة يمكن المساعدة

في حين يرى البعض اآلخر أنو مادام الوجود الشيارات أو باألحرى تكاد تنعدم فيذا 

ال يوجد  )): 05يعني ال وجود لنصوص اشيارية وىذا حسب ما أقره المبحوثة رقم 

(. (شعارات وىذا راجع لقمة اإلشيار مع إمكانيةإضافتنا لمشعارات في حالة عدم تواجدىا

ال تتدخل في وضع شعارات إالإذا طمب منا ذلك   )): 04باإلضافةإلى المبحوث رقم 

(. (وخاصة نركز عمى أمر ميم إال وىو وجوب توافر شعارات

: تحميل المقابالت لممحور األول

استخدام المؤسسة لإلشيار : السؤال األول
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المؤسسة تستخدم اإلشيار بنسبة ضئيمة جدا لعدم إحضاراإلشيار ليا، إضافةإلى ىذا 

ىناك عالقات تفنييا الجريدة مع البمديات والمديريات والتي تساعد عمى إحضار نسبة 

. كبيرة من اإلعالنات وىذا ماقل من وجود اشيارات

المميزات التي تختمف فييا جريدة صوت الغرب عن باقي الجرائد : السؤال الثاني

الجريدة تتميز عن باقي الجرائد من حيث االىتمام بالقضايا الجيوية ومشاكل المواطنين 

لغرض رفع المبيعات باعتبار الجرائد األخرى ال تعالج مثل ىذه القضايا كما تميز بقمة 

االشيارات في صفحاتيا عكس اإلعالن الذي يسيطر عمى مساحات كبيرة ضف إلى ذلك 

 بحيث يكتب فوق العنوان الرئيسي la luneطريقة كتابة العنوان في الصفحة األولى 

. عنوان ثانوي

التحكم في تحديد المساحات االشيارية في الجريدة : السؤال الثالث

خراجو إضافة إلى أن  لإلشيار مصمحة خاصة بو وىي المسؤولة عمى تصميم فكرتو وا 

الزبون ىو اآلخر المتحكم في تحديد اإلشيار وىو الوحيد الذي يممك ىذا الحق بإحضاره 

جاىزا إلى المصمحة وبالتالي ىو المتحكم في تحديد المساحة والصفحة وعمى المصمحة 

. نسخة كما ىو

األسس التي تعتمد عمييا الجريدة في اإلشيار : السؤال الرابع 

تتمثل األسس في الجانب الجمالي لمصورة وعناصر اإلشيار والعناوين المصاحبة 

لإلشيار تعتبر من األسس الميمة والفعالة التي تعمل عمى جذب القراء 

 61/1 ، 32/1لإلشيارباإلضافةإلى نوعية اإلعالنات سواء الصغيرة أو الكبيرة 
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 مقارنة باإلعالنات غير 50باإلضافةإلى المساحة والمون، فاإلعالن الممون يزيد سعره ب 

. الممونة

 استخدام الشعارات في إشيار الجريدة :الخامسالسؤال 

إن الزبون ىو الذي يقوم بإحضار شعارات مصاحبة لمصورة االشيارية وفي حالة طمب 

. رأي الجريدة يمكن المساعدة من قبل المصمحة التي تستقبل اإلشيار

:  األولخالصة المحور

نستنج مما سبق ذكره أن جريدة صوت الغرب ىي ضمن الجرائد التي ال تعتمد بصفة 

كبيرة عمى اإلشيار الن ىذا يقتصر عمى الزبون ومدى إحضاره لالشيارات فالجريدة 

تتميز بميزة تنفرد بيا عن باقي الجرائد األخرى كونيا تيتم بقضايا قريبة من المواطنين 

واعتمادىا عمى عنصر المنافسة في الجودة كما نجد أن ىناك مصمحة خاصة باإلشيار 

ضف إلى ذلك الزبون كعامالن متحكمان وذلك من خالل أسس تساعد عمى ذلك كجمالية 

. الصورة من لون ونص إشياري المتمثل في الشعار الذي يعتبر عنصر ميم في اإلشيار

 دور اإلشيار :الثانيالمحور 

إمكانية تحقيق الجريدة لسحب كبير في يوم ما وفي أي ظرف تزامن ذلك :السؤال األول

يرى أغمب المبحوثين أن ىناك عدة مناسبات حققت فييا الجريدة نسبة مبيعات كبيرة 

 :02كأحداث مصر والجزائر وخالل فترة تعامميا مع جازي حيث صرح المبحوث رقم 

عند إصدار البمدية قوائم السكنات التي تحتل أكبر المساحات في الجريدة تقريبا  ))

 (.( سبع صفحات 07 صفحات ويمكن أن تصل إلى 05خمس 



الفصل الثاني                                                                          االطار التطبيقي  
 

 

48 

عرفت الجريدة مبيعات كبيرة من حيث النسخ عند  )): 04إلى جانب المبحوث رقم 

 (.(في العام الماضي" كرة القدم"تناوليا أحداث مصر والجزائر 

في حين يرى البعض اآلخر أن ىناك أحداث أخرى مغايرة أدت إلى رفع المبيعات والتي 

ترفع نسبة  )): 05كسبت من ورائيا أرباحا طائمة وىذا حسب ما أدلى بو المبحوثة رقم 

المبيعات الجريدة عند معالجتيا الظواىر القريبة والغريبة في نفس الوقت من المواطنين 

ق 'فمثال ظاىرة اختطاف النبات كان ليا يوع بفضل الجريدة لدرجة وصول الفري

 (.(الصحفي إلى مكان اختطاف ومحادثة واستنطاق الضحية

من غير الممكن أن تبقى الجريدة  )) : الذي صرح قائال 01باإلضافةإلى المبحوث رقم 

في نفس المبيعات ، وترفع عند معالجتيا الظواىر الثقافية مثل تممسان عاصمة الثقافة 

 (.(أو ميرجان تيمقاد

التغييرات التي ستقوم بيا الجريدة مستقبال بخصوص اشياراتيا : السؤال الثاني

يرى جل المبحوثين أن ىناك تغييراتنا يفكرون فييا مستقبال سواء في اإلشيار ألول داخل 

أتمنى أن تقوم المؤسسة بنشر  )): 01المؤسسة ككل وىذا ما قالو المبحوث رقم 

اشيارات من صنع مختصين محترفين باإلشيار و التقميل من االعتماد عمى االشيارات 

المشكل في  )): 02ودعم ىذه اإلجابة المبحوث رقم ( (الجاىزة التي تأتييا من الخارج

مادة التصميم النالمؤسسات ىي التي تضم اإلشيار وليس نحن والتعامل مع المديريات 

ال تمدنا إالباإلعالنات عن مناقصات واإلعالن عن مشاريع لذا يجب تجاوز ىذه 

 (.(اإلعالنات
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عمى عكس المبحوثين اآلخرين الذين أكدوا عمى انو ال يوجد ضرورة تغيير مستقبمية وىذا 

ال توجد تغييرات مستقبمية وال نفكر في ذلك الن النظام  )): 07ما أدلى بو المبحوثة رقم 

(. (نتبعو مرتب ومحدث

ال ضرورة إلجراء أي تغيير فالزبائن راضون  ):بـ فيو اآلخر صرح 03أما المبحوث رقم 

عن طريقة نرىإعالناتيم تعميمات جديدة صدرت بعد الخروج من المشاكل التي عانت 

 ((منيا الجريدة سابقا

ظرف التعرف عمى صدى اإلشيار : السؤال الثالث

أجمع بعض المبحوثين عمى أن لإلشيار تأثير معتبر وىذا في حالة توظيف الجريدة لو 

يمكن معرفة تأثير اإلشيار عمى  ): )05وذلك من خالل ما صرح بو المبحوثة رقم 

 (.(الجميور من خالل نسبة المقروئية والسحب الكبير لمنسخ

إذا كان ىناك إتباع صحيح وحكم  )): الذي صرح قائال 04باإلضافةإلى المبحوث رقم 

خراجاإلشيار فيذا يمكننا من التماس نوع من التأثير عمى القراء  (.(لمراحل تصميم وا 

كما جاء في تصريحات بعض المبحوثين أنو ال يمكن معرفة مدى تأثير اإلشيار عمى 

ليس ىناك سبل لرصد  ) :02القراء وىذا ما ظير لنا من خالل إجابة المبحوث رقم 

التأثير عمى القراء ألننا ال نقوم أصال بتفصيل عددىم كما تفعل الجرائد ذات الصدى 

 (.(''الخبر'' الوطني مثل جريدة 

 ال توجد طرق التعرف عمى صدى اإلشيار بعد التوزيع :07وىذا ما أكدتو المبحوثة رقم 

 ''ومتابعتو في قسم التحرير
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: تحميل المقابالت لممحور الثاني 

إمكانية تحقيق الجريدة لسحب كبير وفي أي ظرف تزامن مع ذلك  : السؤال األول

الفترة التي عرفت فييا الجريدة سحب كبير لنسخيا عندما تناولت مواضيع قريبة من 

انشغاالت المواطنين والتي تخاطب عواطفيم وتمس مشاعرىم إذ شيدت في يوم ما سحب 

 ألف نسخة في اليوم، كما ىدت سحب كبير في فترة تعامميا 25كبير بنسبة قدرت ب 

. من جازي وبيجو وخاصة في مباريات كرة القدم التي عادت عمييا بالربح المادي

التغييرات التي ستقوم بيا الجريدة مستقبال بخصوص اشياراتيا : السؤال الثاني

تتمثل التغييرات المستقبمية والتي يجب عمى المؤسسة وضعيا في أن تقوم بنفسيا بوضع 

اشيارات وذلك باالستعانة بمختصين محترفين وتجاوز العالقات مع المديريات والبمديات 

. والتعامل مع الشركات التجارية لمنحيا اشيارات لتعود عمى الجريدة بالفائدة

طرق التعرف عمى صدى اإلشيار : السؤال الثالث 

إناإلشيار من خالل المقروئية ونسبة السحب، وفي حالة عدم وجود إحصائيات حول عدد 

. القراء يمكن التنبؤ بتأثير اإلشيار وفعاليتو

: الثانيخالصة المحور 

نستنتج من خالل المقابالت التي أجريناىا مع الجميور الداخمي إن جريدة صوت الغرب 

قد كان ليا سحب كبير وارتفاع المبيعات خاصة في أحداث مصر والجزائر، باإلضافةإلى 

تناوليا الظواىر الثقافية مثل ظاىرة تممسان عاصمة الثقافة وكل ىذا يساعد الجريدة عمى 

تحقيق مكاسب واألرباح تعود عمييا بالفائدة ولرفع ىذه األرباح يجب عمى المؤسسة أن 
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تيتم أكثر باإلشيار من خالل تعامميا مع الشركات المنتجة بدل البمديات والمديريات 

وتصميم اإلشيار بنفسيا وىذا يكون لو تأثير عمى الجميور سواء من حيث ارتفاع 

. المقروئية أو التأثير بمحتوى الجريدة

 :عرض وتحميل النتائج

  01.03.2017 /27.02.2017:التاريخ

 08:00/ 11:00:لساعةا

بشوارع وىران                          : المكان

: السمات العامة

مبحوثين يتمثمون '' 05'' استعممنا تقنية المقابمة عمى عينة قصدية تتكون من خمسة - 

 سنة 40و24في قراء جريدة صوت الغرب المتواجدة بوالية وىران والذين يتراوح سنيم بين 

ذو مستويات تعميمية مختمفة بحيث قمنا باستجوابيم لمحصول عمى معمومات حول الجريدة 

. المحمية وىذا لخدمة موضوعنا

أىمية اإلشيار : المحور األول

قراء جريدة صوت الغرب وما ىي األشياء التي تجذب فييا : السؤال األول

يرى أغمب المبحوثين أن جريدة صوت الغرب جريدة ليا مقروئية تتناوليا موضوعات جمة 

أنا من قراء جريدة صوت الغرب  ))'': 01''ومختمفة وىذا ما صرح بو المبحوثةرقم

باعتبارىا جريدة تتناول موضوعات مختمفة وتتالءم حسب األعمار وما يجذبني إلييا 

 (.(صفحة األخبار الرياضية
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أقرأ جريدة صوت الغرب كوني من  ))'': 05''ضف إلى ذلك تصريحات المبحوث رقم 

 (.(المتعاممين مع ىذه الشركة وأحب صفحة اإلعالنات

تعجبني جريدة صوت الغرب ألن لدي فضول  )) :فقد صرح قائال'' 03''أن المبحوث رقم 

لمعرفة أخبار حول منطقتي واألحداث التي جرت وما يدفعني إلى قراءتيا ىي صفحة 

 (.(الكممات السيمية

عمى عكس المبحوثين الذين أدلوا بإجابات مختمفة عما سبق بحيث عبروا عن قمة أو عدم 

أقرأ '':)) 04''اىتماميم بنسبة كبيرة بالجريدة وىذا ما رأيناه حسب تصريحات المبحوث رقم 

جريدة صوت الغرب لكن ال أجد فييا كل ما يستيويني فيي جريدة مثميا مثل باقي 

 (.(الجرائد وال يوجد فييا صفحات إضافية وجديدة تخرج عن المعتاد

تعجبني جريدة صوت الغرب لكن ليس  )) :ىو اآلخر صرح قائال'' 02''أما المبحوث رقم 

كثيرا فأنا أحبذ كل ما ىو جديد ويشعرني باالنجذاب بطريقة الشعورية بدون اإلحساس 

 (.(بالممل مثل ما نراه في بعض الجرائد

تناسب موقع اإلشيار مع رغبة القراء واقتراحاتيم في تغيير الموضع : السؤال الثاني

يرى جل المبحوثين أن لإلشيار موقع مناسب يخدم الجريدة وىذا ما أقربو المبحوث 

 .((موقع اإلشيار مناسب ولزيادة جذب الجميور أقترح تقديم الصفحة ))'': 04''رقم

اإلشيار بالجريدة مناسب وال أقترح أي تغيير الن  )) '':01''باإلضافةإلى المبحوثة رقم 

كما ىو معروف أن اإلشيار ميما كان لو نسبة متابعة معتبرة ليذا ال يحتاج إلى تقديم 

 (.(أو تأخير في الصفحة
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وىذا عمى عكس المبحوثين اآلخرين الذين صرحوا بوجود اقتراحات تخص اإلشيار وىذا 

أنا لست موافقا عمى االىار  ))'': 05''حفاظا عمى قيمة الجريدة وىذا حسب المبحوث رقم

ألنو مادام يعتبر عامل لمجريدة ومداخمييا فال بد أن يوضع في الصفحة الثانية ألن 

نما يركز كثيرا عمى الصفحات األولى  (.(القارئ ال يقراىا بأكمميا وا 

ال أوافق الموقع الذي يحتمو اإلشيار في الجريدة  )) :فأكد بقولو'' 03''أما المبحوث رقم 

لذلك فأنا اقترح تبديل الصفحة بوضعو في الصفحة األخيرة لكي يخصص لو مساحات 

 (.(واسعة وكافية

دور اإلشيار في اقتناء المنتوج : السؤال الثالث

اجتمع جل المبحوثين أن لإلشيار دور ميم في حياة الفرد والصحيفة فيو يحفز عمى 

)) '': 03''تغيير السموك واالنطباع وىذا ما لمحناه من خالل تصريح المبحوث رقم 

لإلشيار الشرائي وتشجيعو عمى اقتناء المنتوج أو من ناحية جذبو بدون ذلك الن فيو 

 (.(أشياء ممفتة لالنتباه وىذا إذااعتمدت الجريدة عمى اإلشيار وليس اإلعالن

عمى عكس البعض اآلخر من المبحوثين الذين أكدوا عمى أن اإلشيار ليس عامل مؤثر 

وليس لو دور كبير في جعل الفرد يقدم عمى فعل الشراء وىذا ما لمسناه من تصريح 

رغم كوني من متتبعي اإلشيار لكن ليس لو دور في اقتنائي  ))'': 01''المبحوثة رقم

 (.(لممنتوج
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متابعةلإلشيار ال يعني لو دور في اقتنائي لممنتوج  )): فقد قال '' 02''أما المبحوث رقم

فمثال إذا أعجبني منتوج ما ىذا يعني أنني اقتنعت بفوائده وليس اإلشيار ىو السبب 

 (.(في ذلك

تناسب اإلشيار مع طبيعة لغة الجميور : السؤال الرابع

ىار تتالءم مع جميع المستويات شيرى معظم المبحوثين أن المغة المستعممة في اال

نظرا  ))'': 03''التعميمية لمختمف الفئات العمرية وفي ىذا الصدد يقول المبحوث رقم 

لكون المغة المستعممة في الجريدة بسيطة وواضحة لجميع المستويات التعميمية فيي 

 (.(طبعا مناسبة لمغة الجميور

أرى أن طبيعة المغة مناسبة وىذا  ))’’:02‘'رقمصنف إلى ذلك تصريح المبحوث 

 (.(الستعمال الجريدة في بعض األحيان لمغة الدارجة

في حين يرى البعض اآلخر بضرورة الترقية والرفع من مستوى الموظفة باإلشيار حسب 

يظير لي أن الجريدة يجب أن تستعين بمغة راقية في  ))'': 4''قول المبحوث رقم

 (.(اشياراتيا ألنيا ال تخاطب فئة معينة بل حتى النخبة منيا 

ليس ىناك داع الستعمال الدارجة والمغة  )) '' :05''ودعم ىذه اإلجابة المبحوث رقم

البسيطة الن ىذا يقمل من قيمة الصحيفة سواء داخل الوطن أو خارجو وقد يؤدي إلى 

 (.(عدم فيم الكالم وىذا لو نظرنا إلى المستقبل

: تحميل مقابالت المحور األول

قراء جريدة صوت الغرب وما ىي األشياء التي تجذب فييا : السؤال األول
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لجريدة صوت الغرب مقروئية معتبرة نظرا لمعالجتيا موضوعات متنوعة كاىتماميا 

بانشغاالت المواطنين وتناه ليا مواضيع محمية مستعممة في ذلك عنصر المصداقية وما 

. ىو مالحظ كذلك أنيا تخصص صفحات كبيرة لمرياضة

. تناسب موقع االىار مع رغبة القراء واقتراحاتيم في تغيير الموضع: السؤال الثاني 

موقع اإلشيار في الجريدة يتالءم مع طمبات الجميور واىتماماتيم ونظرا لألىمية البارزة 

. في الرفع من مداخيل الجريدة من األفضل تقديم صفحتو وتخصيص مساحات كبيرة لو

. دور اإلشيار في اقتناء المنتوج: السؤال الثالث

اإلشيار كعامل اتصالي جماىيري لو تأثير عمى السموك من خالل الدفع إلى فعل الراء 

وىذا ال يعني االعتماد الكمي عميو في اقتناء المنتوج فقد يكون السبب الرئيسي ىو اقتناع 

. فيقبل عمى الراء (المنتوج )الفرد بفوائد ىذا األخير 

. تناسب اإلشيار مع طبيعة الجميور: السؤال الرابع

المغة المعتمدة باإلشيار بسيطة ومفيومة وتتناسب مع جل الفئات العمرية والمستويات 

التعميمية كما أن استعمال المغة الراقية ميمفي الرفع من قيمة الجريدة وبالتالي كسب 

. شريحة النخبة

: خالصة المحور األول

انطالقا من تحميل المقابالت مع الجميور الخارجي نرى أن جريدة صوت الغرب ليا 

جميورىا وليا نسبة مقروئية معتبرة لتناوليا مواضيع قريبة من انشغاالت المواطن، المحمي 

كما أنيا تخصص صفحات كبيرة ألخبار الرياضة وتخصيص صفحة لمكممات السيمية 



الفصل الثاني                                                                          االطار التطبيقي  
 

 

56 

ىار مع رغبة الجميور فالجريدة تحقق ىذه شوالتسمية، ومن ناحية تناسب موقع اال

الخاصية، وبما أن اإلشيار يعتبر المورد األساسي لمداخيل الجريدة من األحسن تقديم 

صفحتو ووضع لو مساحات كبيرة ، فاإلشيار عامل مساعد في التأثير عمى السموك 

الشرائي لممستيمك ألن فيو عناصر جمالية ومغرية تجذب بدون شعور وتحفز عمى الشراء 

ولكي يحقق اإلشيار ىذه الميزة البد أن تكون لغتو بسيطة ومفيومة لجميع الفئات 

بمختمف المستويات التعميمية وىذا ما نراه مستعمل في الجريدة، باإلضافة إلى أن 

استعمال المغة الراقية في اإلشيار بإمكانيا أن تصنع مكانة لمجريدة وترفع من قيمتيا في 

. المستقبل

: المحور الثاني

. إمكانية توظيف اإلشيار واعتبار كعامل أساسي في اقتناء الجريدة: السؤال األول

يرى معظم المبحوثين أن اإلشيار ممكن أن يمعب دور أساسي في توجيو المستيمك لشراء 

": )) 02رقم "منتوج ما دون أخر انطالق مما قراه عن المنتوج حيث صرح المبحوث 

أحيانا يكون اإلشيار الموظف ىو العامل األساسي القتنائي الجريدة وأحيانا ؟أشياء 

 (.(وأخرى كالكممات السيمية والمتقاطعة

الجانب الفني بمؤثراتو التي يحوييا تغريني  )) ":01رقم "زد عمى ذلك إجابة المبحوثة 

 (.(وتجعمني أقبل عمى شراء الجريدة
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في حين يرى البعض اآلخر أن ىناك عوامل أخرى تدفع إلى اقتناء الجريدة وليس 

اإلشيار الموظف كصفحات اإلعالن عن التوظيف مثال وصفحة االشراقات التي تخص 

 .((المراىقين والعزاب ))فئة 

اإلشيار ال يمثل لي عامال أساسيا القتناء  )) ":05رقم" وعدم ىذه اإلجابة المبحوث 

 (.(الجريدة ألنيا ال تعتمد كثيرا عمى اإلشيار بل عمى اإلعالنات

اإلشيار ليس عامل أساسي القتنائي  )) ":04رقم"ونفس الشيء صرح بو المبحوث 

الجريدة ال ىذه األخيرة ال تحتوي فقط عمى االشيارات ألنيا متنوعة الصفحات وىذا ىو 

 (.(العامل األساسي

. توظيف المشاىير ىو الذي جعمك تنتني المنتوج أم اإلشيار: السؤال الثاني

يرى جل المبحوثين إن استعمال المشاىير قد يكون لو دور في اقتناء المنتوج من خالل 

رقم "استمالة عاطفتيم لتأثر األفراد بالشخصية المستعممة باإلشيار حسب رأي المبحوث 

02." 

حبي لالعبين الموظفين باإلشيار يجعمني  )) ":04"ضف إلى ذلك تصريح المبحوث رقم

 (.(أقبل عمى اقتناء المنتوج واستعمالو ومعرفة خصائصو

عمى عكس البعض األخر من المبحوثين الذين أقروا أن اإلشيار ىو الدافع األساسي 

'' 03''التخاذ قرار الشراء وال دخل لممشاىير في ذلك وىذا ما صرح بو المبحوث رقم 

الجريدة غالبا ما تضع اشيارات في صفحاتيا ليذا ال تعد المشاىير سبب  )) :قائال

 (.(رئيسي لشرائي لممنتوج
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ال أىتم ألمر المشاىير ولكن اإلشيار يثير فضولي الن  )): ''01رقم''كما بينت المبحوثة 

لو جانب ميم في حياتي باعتباره يمدني بمعمومات قيمة تجاه المنتوج ويعرفني بمنتوجات 

 (.(جديدة ظيرت في السوق

. إمكانية تكيف اإلشيار مع الطابع االجتماعي والثقافي لممجتمع: السؤال الثالث

يرى أغمبية المبحوثين أن خصائص المجتمع بقيمة وثقافتو يفرض عمى الجريدة القيام 

طبعا اإلشيار  )) '':01رقم ''بإشيار يراعي ىذه األسس وذلك حسب تصريح المبحوثة 

الموضوع في ىاتو الجريدة يتكيف مع الطابع االجتماعي والثقافي ألن لو كان عكس 

 (.(ذلك فال أحد ييتم باإلشيار بل سينتقد وبالتالي يزول بسرعة

اإلشيار يمبي حاجات كل الناس حسب  ))'': 05رقم'' ضف إلى ذلك إجابة المبحوث 

اعتقادي ألنو يعتمد عمى عنصر ميم في حياة الكل من ناحية تكيفو مع الطابع 

االجتماعي والثقافي من عادات وتقاليد حتى أنو يراعي الجانب الديني وعدم تعديو 

 (.(ذلك

أن اإلشيار يجب أن يتجاوز ىذه الحدود ويواكب ))في حين يرى البعض اآلخر

 (.(االشيارات المتطورة المواكبة لمغرب

العصرنة تحتم عمى اإلشيار الخروج من  )) '':03رقم ''إضافةإلى ما أقره المبحوث 

 (.(قوقعتو الضيقة بل التفتح عمى الفضاء االشياري المتطور

: تحميل مقابالت المحور الثاني

اإلشيار الموظف ىو العامل األساسي القتنائك الجريدة : السؤال األول
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إن عامل اإلشيار ميم في الجريدة سواء من ناحية الزيادة في حجم المدخول أو من ناحية 

جذب المتتبعين لو لمحصول عمى مقروئية كبيرة لمجريدة، ولكن من المعموم والمعترف بو 

ىار ، بل اإلعالن وىذا ما يجعل البعض يرجع سبب شأن الجريدة غالبا ما توظف اال

. اقتنائو لمجريدة إلى دوافع أخرى سارية التأثير مثل صفحة الكممات السيمية والتسمية

توظيف المشاىير ىو الذي يجعمك تقتني المنتوج أم اإلشيار : السؤال الثاني

عامل اإلشيار ميم جدا ألنييقوم بوظيفة إيصال معمومات حول المنتوج وخصوصياتو 

ولكن ىذا في حالة توظيف الجريدة لو وعمى عكس توظيف المشاىير بحيث ال يعد 

. عنصر ضروري ودافع إلى اقتناء المنتوج

تكيف اإلشيارمع الطابع االجتماعي والثقافي لممجتمع : السؤال الثالث

تكيف اإلشيار مع الطابعين االجتماعي والثقافي من خصوصيات الجريدة وذلك دون 

تغيب الجانب الديني طبعا وىذا بغية تحقيق رضا الجميور ولكي يتماشى وثقافة المجتمع 

فمو كان غير ذلك ألصبح اإلشيار منبوذا، وكثير النقد وبالتالي سيزول من أذىان الناس 

. ال محال

: خالصة المحور الثاني

نستنتج من خالل المقابالت التي أجريناىا مع الجميور الخارجي أن جريدة صوت الغرب 

ال غالبا، وخاصة بعد األزمة التي مرت بيا مؤخرا إذ  من الجرائد التي ال توظف اإلشيارا 

تعتمد بكثرة عمى اإلعالنات مثل إعالنات التعزية، والتينئة إلى غير ذلك ليذا فتوظيف 

وقد يكون العامل متمثال في كون الجريدة : اإلشيار ال يعد عامال ميما فباقتناء الجريدة
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تضع صفحات متنوعة كصفحات التسمية من كممات سيمية ومتقاطعة؟، كعامل القتناء 

الجريدة، ومن ناحية توظيف ىذه األخيرة لإلشيار كما سبق وأن ذكر أن الجريدة ال تعطي 

خطا كبيرا لإلشيار ليذا ال مجال لوجود مشاىير وبالتالي ليس لدييم أي دور في اقتناء 

المنتوج، أما من ناحية اإلشيارفيذا أمر ميم باعتباره يمد الجميور بمختمف الحقائق عن 

خبارىم بظيور منتجات أخرى وتبميغيم بيا . المنتوج وا 

فاإلشيار يتكيف مع الطابع االجتماعي والثقافي لممجتمع وىذا يظير من خالل تفاعل 

 .الناس مع ما تصدره الجريدة من اشيارات وذلك من اقتنائيم لممنتوجات

:  السمات العامة لمجميور الداخمييوضح (01) رقم جدول

الوظيفة شيادة التخرج السن الجنس رقم ال
األقدمية في 

العمل 

مكان 

اإلقامة 

وىران  سنة 12صحفي من القسم المحمي ليسانس فمسفة  سنة 34ذكر  1

وىران  سنة 12صحفي صحافة مكتوبة  سنة 32ذكر  2

وىران  سنة 12رئيس تحرير عمم االجتماع السياسي  سنة 44ذكر  3

وىران  سنوات 7صحفي رئيس القسم المحمي صحافة مكتوبة  سنة 49ذكر  4

وىران  سنتان 2صحفية ليسانس أدب عربي  سنة 25أنثى  5

وىران  سنوات 8مدير التصوير خريجي الفنون الجميمة  سنة 47ذكر  6

وىران  سنة 14مساعدة تجارية بقسم اإلشيار عموم تجارية  سنة 40أنثى  7
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: السمات العامة لمجميور الخارجييوضح (02) رقم جدول

 

 

 

 

: استنتاجات عامة

بعد قيامنا بيذه الدراسة الميدانية المتمثمة في واقع اإلشيار بجريدة صوت الغرب المحمية 

وبعد تحميمنا لمختمف المقابالت التي أجريناىا لكل من الجميورين الداخمي والخارجي 

: استخمصنا النتائج التالية

. وجود إقبال ضئيل لجريدة صوت الغرب مقارنة مع السكان المجاورين لممؤسسة* 

مكان اإلقامة الوظيفة السن الجنس رقم  ال
وىران طالبة في المغة االنجميزية  سنة 21أنثى  1
وىران عون أمن  سنة 28ذكر  2
وىران عامل بمكتبة لمجرائد  سنة 25ذكر  3
وىران معمم ابتدائي  سنة 30ذكر  4
وىران عامل في شركة إنتاجية لمبسكويت  سنة 40ذكر  5
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جريدة صوت الغرب تقوم بتوظيف اإلعالنات بنسبة كبيرة بخالف اإلشيار وىذا راجع * 

عمى عدة أسباب من بينيا الزبون الذي تعود لو كل السمطة في اختيار ألي الوسائل التي 

يعرض فييا إشياره المقدم فيناك عدة زبائن يتوجيون إلى جرائد أخرى عمى غرار جريدة 

. صوت الغرب وىذا ما يقمل من قيمة الجريدة ونسبة مبيعاتيا في السوق

حراج وتحديد مساحتو في صفحات محتوى *  لإلشيار مصمحة خاصة تقوم بإعدادوا 

مراعية في ذلك تقنية نوعية اإلشيار، المون، محتوى اإلشيار وثمنو فاإلعالنات الصغيرة 

 وغالبا ما يكون 16/1 أما اإلعالنات الكبيرة فتأخذ شكل 32/1ال تأخذ مساحة صغيرة 

.  دج باإلضافةإلى الزبون كعنصر أساسي في تحديد المساحة20.00سعره 

رغم النقص في توظيف اإلشيار بالجريدة إال أن اإلعالن يجعل التأثير موجود ولكن لو * 

قناع أكبر . كان استعمال كبير لإلشيار لكان ىناك تأثير أكبر وا 

اإلشيار يأتي جاىز ومصمم من طرف الجية القائمة بو عمى المؤسسة نشره كما ىو * 

وفي حالة طمب التغيير تتدخل الجريدة لعنصر مساعد جريدة صوت الغرب التي يتوفر 

. فييا قدر كبير من االشيارات ما يمكنيا من تحسين وترقية خدماتيا ونشاطاتيا
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الخاتمة 

يعتبر اإلشيار من بين الرموز والعالمات التي يمكن أن تعكس التحول االقتصادي فالعناية 

ومن بين أنواع اإلشيار نجد ، الكبيرة التي يتمتع بيا ما ىي إال دليل عمى أىميتو الكبيرة

 بطيئة مقارنة بدول أخرى فغياب تبقى ولو أنيا ، بخطوات ىامةمراإلشيار المكتوب الذي 

لدى المستيمك الجزائري باإلضافة  كذلك ثقافة استيالكية محمية أوال ثم  ثقافة اشيارية  محمية

ا يبقى ذ وفي إطار كل ه،إلى ضعف القناعة واالعتزاز بثقافة إعالمية واتصالية محمية

ا  راجع ذ وه،اإلشيار األجنبي مع اإلشيار الغربي الذي يتمتع باإلقناع واالتحاد لممتمقي

الرتكازه عمى دراسات عممية و أكاديمية ومختصين في الميدان لوجدنا أن اإلشيار الجزائري 

يصطدم في كثير من األحيان بحواجز تقف دون تحقيق اليدف المرجو مثل انعدام قمة 

المختصين باإلشيار وىكذا يبقى ىدا األخير بعيد عن المستوى المطموب فيو لم يرتق بعد 

.                                   إلى المستوى العالمي من جميع النواحي
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