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  :ــةماملقد
يعترب أحد العوامل اليت و طبيعته ووظائفه جماالت عديدة وقطاعات خمتلفة، اإلشهار حبكم ميس

ة فهو يرافقهم فأصبح جزءا ال يتجزأ من حيام االجتماعي اس وتغيري منط عيشهمتؤثر يف سلوك الن
  .رقيف كل مكان وبكل الطوقت و خياطبهم يف كلو

وخماطبة     لنقل رسالته ط قويم واالتصال اجلماهريي كوسياعتمد اإلشهار على وسائل اإلعال
تعترب الرسالة اإلشهارية عرب التلفزيون أكثر تأثريا جراء استفادا من و اجلماهري الكبرية من املستهلكني،

كما استفاد   جتمع بني الصوت والصورة واحلركة، لتعرض السلعة بصورة أقرب إىل الواقع،ميزاته اليت
ده على ابتداع طرق جديدة يف يف جمال االتصال الذي ساع اهلائل ياإلشهار من التطور التكنولوج

ة للمشاعر على التأثري يف مجهور سالته املشبعة باحلاجات واملستفزلع وحتسني ركيفية عرض الس
  .املستهلكني

ة يف جمال تسويق أحد األنشطة الرئيسي كنشاط اتصايل منذ البداية بالسوق كونه ارتبط اإلشهار
ع أمام ظاهرة توسو ا االقتصاد العاملي، ب جنبا إىل جنب املراحل اليت مرواكو السلع واخلدمات،

ه جديد نتيجة العوملة، ظهر توج) انترنتو اتفضائي(التبادل االتصايلو) منتجني ومستهلكني(األسواق
يدعو إىل توحيد الرسالة اإلشهارية بدعم من املؤسسات العاملية الكربى يف جمال اإلشهار عرب العامل، 

ى خلق  أصبحت تتعدة اليتاختلفت معه أهداف الرسالة اإلشهاريه لشركات متعددة اجلنسيات، توجوا
دف إىل جانب التركيز على استخداماا وفوائدها وتسهيل ا هتمام بالسلعة كما يف املاضي، إمناال

ترسيخ قيم  إىل  من احملتمل أن يستفسر عنها املستهلك،ليتاألسئلة ا اإلجابة عن كلاحلصول عليها و
ه على إطالق العنان حثة والعاطفية واجتماعية وأنساق ثقافية يف ذهن املتلقي، واستنفار طاقاته االنفعالي

بشكل مل ونقدها ومقاومة تأثريها عليه  متييز األشياء ما خيصفي وتعطيل عقله، وخياله وغرائزه، ألهوائه
خالل الصورة اليت تصاحبها واإلطار الثقايف من خالل جودا، بل من  د فقطتعد معه قيمة السلعة حتد

وغالبا  األيام دالة عليها، لتصبح على مر ي عنها،الذي تعرض ضمنه الصورة اليت تترسخ يف ذهن التلق
احلب،  ة،احلري األمن، السعادة،( ة الكربىتجه الرسالة اإلشهارية إىل تبين املوضوعات اإلنسانيما ت
  .ة املشتركة للجميعللحاجات النفسي  تستجيباليت )بباالرفاهية التميز والش احة،الر



اء بني الشعوب جر قايفعلى االختالف الث سيقضي الشكل لكن توحيد الرسالة اإلشهارية ذا
كجزء من هذا العامل عرب نتلقى يوميا كعرب و حنن .ميش ثقافات العامل وصهرها يف بوتقة واحدة
احململة بقيم ة املثرية للحاجات واملشبعة باإلحياءات ويالفضائيات كما هائال من الرسائل اإلشهار

عاداتنا، أساليب  أننا جزء من حركة تغيري واسعة متس بطريقة جتعلنا حنس ا،ثقافية غريبة عنة واجتماعي
تقبلها قبال عرب نس كنا روابطنا االجتماعية،تفكرينا واستهالكنا، طرق معامالتنا وطبيعة عالقاتنا و

ة العربية وهو املوضوع الذي تتمحور الفضائي ها اآلن ترد إلينا عرب قنواتناة الغربية، لكنالقنوات الفضائي
  .هذه الدراسةعليه 

  :تقسيمها إىل مخسة فصول كما يليالطالبة ت نظرا لسعة جمال الدراسة وتشعب حماورها ارتأو
وبينت أمهية هذا املوضوع  ارفيه بررت أسباب اختيو يتناول حتديد املشكلة، :الفصل األول

ة وفروض الدراسة إضافة إىل حتديد املفاهيم وعرض حت اإلشكاليطر وأهداف الدراسة، مث
ابقةلتعرض يف األخري الدراسات الس ة،املفاهيم املشا.  
وجذورها قت فيه إىل العوملة االتصال، تطرمن العوملة وعوملة اإلعالم و تناول كال :اينالفصل الث

مث عوملة اإلعالم واالتصال اليت  ة،الثقافية واالجتماعية ووالسياسيقتصادية اا االالتارخيية وجتلي
آثار موذج الغريب إىل الدول النامية وتصدير الن ة،تضمنت البث التلفزيوين عرب األقمار الصناعي

لنتحدث يف األخري عن القنوات الفضائية العربية يف ظل العوملة  عوملة اإلعالم واالتصال،
  .ااياا وسلبيإجياب وخصائصها مث
ره التارخيي وأنواعه م تناولت فيه اإلشهار من حيث تطوقس ،مته إىل قسمنيقس :الثالفصل الث
ة وأنواعها قسم تطرقت فيه إىل الرسالة اإلشهاريو اإلشهار التلفزيوين، أهدافه مثووظائفه و
لة اإلشهارية اع الرسااجح إضافة إىل عناصرها وأهم أنوخطوات التصميم النوتصميمها و

  .ة لتحفيز سلوك املستهلكالتلفزيونية كما عرضت احلاجات اليت تركز عليها الرسالة اإلشهاري
حتدثت فيه عن أمهية األسواق  العوملة، متحور حول الرسالة اإلشهارية يف ظل :ابعالفصل الر
قسمتها إىل أربع   البيئة التسويقية اليتة مثأسباب التوجه إىل عوملة الرسالة اإلشهارية والدولي
العاملي عرضت أيضا فوائد اإلشهار  ة،بيئة اقتصادية وقانونية وسياسي ثقافية، ة،سكاني: بيئات

ة والتنميط، مستوى االرتباط ة وأهم مشاكله اليت من بينها املعايروتوحيد الرسالة اإلشهاري



هارية مىت الرسالة اإلشكما تناولت ضمن هذا الفصل عوملة  ة والقيود القانونية،بالصفات الثقافي
مث خماطر عوملة الرسالة  ة،تكون مناسبة ومىت يفضل استخدام إشهارات حملية ملنتجات عاملي

معيقات العوملة و يف الوطن العريب يف ظل        ق يف األخري إىل اإلشهارلتتطر ة،اإلشهاري
  .رهتطو

 الدراسة اال الزماين واالة، وتناولت فيه جماالت صصته للدراسة امليدانيفخ: الفصل اخلامس

مث عرض وحتليل  نة،العياملنهج، أدوات مجع البيانات و: ة املتبعةاإلجراءات املنهجياملكاين، و
  .ة للدراسةالعامة داخل اجلداول والتعليق عليها، وأخريا النتائج حصر النتائج اإلحصائيالبيانات و
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  :أسبـاب اختيـار املوضـوع -1

من أصعب املراحل  ة بالغة، وهيلدراسة العلمية ذات أمهيرحلة اختيار املوضوع القابل لم تعد
فيمكن أن  ة اجناز البحث بكامله،مرحلة حامسة تؤثر على سري عملي لاليت مير ا الباحث، ألا متث

صه أو ا أسبابا ذاتية تفرضها طبيعة ختصتكون إم هيف ،أسباب اختيار الباحث ملوضوع معني دتتعد
ة ملواضيع تطرح الضرورة امللحأم ألسباب يفرضها الواقع االجتماعي و ،اهتماماته وقدراته ورغباته

  : دـ دفعتين الختيار هذا املوضوع جنومن بني أهم األسباب اليت نفسها بنفسها،
، علميا وحضاريا على الصعيد اسياسي ،افكري :ي تطرحه ظاهرة العوملةاجلدل الواسع الذ ×

ة واألدبية ري من األحيان يف املنابر العلميكثا يف التشكل حضورا قويلت و، حيث شكويلالد
د على ومعارض يشدر ، وانقسام اآلراء حوهلا بني مؤيد يراها ضرورة للتحضر والتطوواإلعالمية

  .العاملات وثقافات شعوب تصاديخطورا على اق
شار انتوالت االقتصادية الكربى األسواق املفتوحة والتكتزته الفضاءات ومي يالواقع اجلديد الذ ×

تها  ة، ال تترك فرصة إال واستغله إىل امتالك ترسانة إعالمية قوينشاطها عرب دول العامل وامتداد
  . لوك االستهالكيترسيخ السة ولنشر منوذج موحد للثقافة الغربي

أو اجلمهور   تتنافس على استقطاب املشاهدة اليتة العربيواملتزايد للقنوات الفضائي لالعدد اهلائ ×
  . الوسائل العريب بشىت

  . ة واليت ال تتماشى وثقافة وتقاليد اتمع العريبلإلشهارات يف الفضائيات العربياألمناط اجلديدة  ×
الوطنية يف ة وإلعالنات اليت تروج للسلع األجنبية الغربية على حساب السلع احملليحجم ا ×

  . ةالفضائيات العربي
والعلوم  مكتبة علوم اإلعالم واالتصالوإثراء  يابع األكادميالرغبة يف إعطاء املوضوع الط ×

  .ة بدراسة يف هذا االاإلنسانية واالجتماعي
  :راسـةـة وأهـداف الدأمهي -2

ذ هذه الدراسة أمهيتها من أمهية املوضوع يف حد ذاته، هذا األخري الذي يطرح نفسه بإحلاح تتخ
   .عن اآلخرأحدمها أمهية  اثته أو مجعه بني موضوعني ال يقلة حدسواء من ناحي

  



  :راسة إىلالد ةكما ترجع أمهي قه من نتائج ميكن االستفادة منها،مما ميكن أن حيق و
وارع يف الش مكان، زمنا يف يومياتنا، فنجده يف كلالواسع لإلشهار الذي أصبح يال راالنتشا ×

إلعالم سات فضال عن وسائل االنقل، واجهات احملالت واملؤس لة، وسائاألماكن العموميو
   ).اخل...ت، انترنت، جمالدات، جرائتلفزيون، فضائي(التصالوا

         أثري يف اجلمهور من جهة رسالته على الت ة الكبرية لإلشهار من خالل قدرةياألمه ×
   .ل األساسي لوسائل اإلعالم من جهة أخرىباعتباره املموو

 االنتشار الواسع  ظليف اإلشهاريةما حتاول هذه الدراسة تقصي توجها جديدا عرفته الرسالة ك ×
وق ، وتوسع السصالولوجيا احلديثة يف اإلعالم واالت، واالستخدام الكبري للتكنللقنوات الفضائية

   .عهاوفرة وتنوع السلع واخلدمات وتوسع دائرة املستهلكني وتنوو
  :راسة إىل حتقيقها، فيمكن ذكر اآليتأما األهداف اليت ترمي هذه الد

 من عالمية والتعرف على آلياا واليتصالية واإلجلياا االقتصادية واالتحتليل ظاهرة العوملة بت ×
   ).ظريهذا من اجلانب الن.(ةأبرزها القنوات الفضائي

األساليب اليت تستخدمها للترويج وتسويق السلع ة ومضموا واإلشهاريسالة التعرف على الر ×
   .أثري يف املستهلكوالت

ارية اجلديدة والكشف عن اجلوانب اليت شهاإلهذه الرسائل اهات احلديثة حملتوى معرفة االجت ×
   .رويج لثقافة العوملةتركز عليها للت

ناعة اإلعالم من م يف صتسليط الضوء على آلية من آليات الترويج لثقافة العوملة من خالل التحك ×
   .ملبقاع العا طرف املراكز اليت متلك الشركات متعددة اجلنسيات مع امتداد نشاطها عرب كل

 :اإلشكـاليـة -3

ت اخلريطة تطورات يف ظل التحوالت اليت مسات وشهدت الساحة الدولية تغري لقد
ل من نتائجها العوملة، اليت بدأت تشك كان من أبرز عيد العاملي،اجليوسياسية واالقتصادية على الص

ة والسيادة القطبي حاديةجديد النظام الدويل، وتظهر مالمح جديدة للعالقات الدولية، تقوم على األ
ية وال تقيم وزنا هلا آلياا وأساليبها، ال تؤمن باحلدود اجلغراف املطلقة للواليات املتحدة األمريكية،

 جتارة حرة ال حتكمها أيو د لعامل بال حدود،تعمل على وضع منوذج موح م احمللية،للثقافات والقي



 ،ومظاهرها بأبعادهاظاهرة مركبة  هيى، وثقافة املركز أو ثقافة األقو ثقافة واحدة هي قيود، و
  ة والتكنولوجية الثقافية، اإلعالمية واالتصالي ة،االقتصادية،السياسية،االجتماعي

صعيد االقتصادي فتحت العوملة السوق العاملية على مصراعيها يف إطار ما يسمى بالسوق فعلى ال       
ألسواق والبورصات، وحركة انتقال ة، حيث زادت معدالت التجارة العاملية، ووحدة ااحلر

دة نامي الكبري يف عدد الشركات متعدق رأس املال والعمالة عرب احلدود، والتتدفالتكنولوجيا و
ا االندماج ضمن تكتالت أضخم، ممل ونزوعها إىل التكتاجلنسيات، وزيادة نطاق أنشطتها واتساعه و

ملعومل فيما خيص العديد من الصناعات يق تتخذ طابعها اات اإلنتاج والتسوعل عمليساعد على ج
  .الت التصنيع وارتفاع حجم الطاقة اإلنتاجية االستهالكية للمجتمعات احلديثة، مما أدى إىل زيادة معد

 ة وبذلكأنقاض األنظمة الشمولي له من مناخ سياسي معني يقوم على وضع اقتصادي كان ال بد   
 ية وحقوق اإلنسان، ليتراجع دور السلطة السياسية داخلسيادة الدميقراطية والتعددية وامللكية الفرد

اجتاه واحد هو يف   ة، وتنحسر السياسة حدود الدولة، حبيث تفقد فيه أمهيتها أمام األسواق العاملي
، لتصبح طريق التنافس احلر ة عنيي إىل سيطرة األسواق واكتساا الشرعخدمة االقتصاد، مما يؤد
األبعاد  املتسارع يف كل أحناء العامل يف كلاالعتماد املتبادل واملتزايد و العوملة تشري بوجه عام إىل
ة تعمل  النشاطات من احمللية إىل األجواء العاملية  ضمن شبكات اتصال عامليواجلوانب املختلفة، وتتغري

  .على ربط مجيع اقتصاديات العامل واتمعات والبلدان وختضعها لنظام واحد
 ساعدت على الترويج التصال واملعلومات اليت يشهدها العامل من أهم املتغريات اليتتعد ثورة ا        

وتفعيل التواصل بني  من خالل التقريب بني الدول لظاهرة العوملة وتنفيذ أسس النظام العاملي اجلديد،
ارة عن من واملكان ليصبح العامل عبواتمعات، و أحدثت حتوال هائال باختصارها لعاملي الز عوبالش

مات عرب وسائل لع واخلدالسا هائال من املعلومات و، يتلقى فيها الناس و يتبادلون يوميا كمقرية صغرية
فباإلضافة إىل شبكة األخرى حنو االندماج،  يدة األشكال واألنواع، ترتع هإعالم واتصال متعد

لفضائية اليت جاءت نتيجة رب العامل، تأيت القنوات ا للمعلومات عاالنترنت اليت ترسم الطريق السري
م لتقد ا اليوم الفضاء اخلارجي، نظام االتصال عرب األقمار الصناعية اليت أصبح يعجر اهلائل يف للتطو
حلياة ورة واحلركة عن أساليب امضات حية بالصوت والصا وعلى مدار األربع وعشرون ساعة ويومي

الصور تساهم يف التقريب بني  انت هذهم السائدة يف الغرب، وإن كوالتفكري واالستهالك والقي



 تنتج يف الدول عميق فهمها للثقافات األخرى، فهي تعرض خمتلف السلع واملنتجات اليتعوب وتالش
قافة عاملية هميش والتشويه، مع بروز ثهلا بعض الثقافات بأا ستتعرض للتالغربية، بطريقة تشعر من خال

بل  د فقط ثقافة شعوب الدول الناميةتهالك غربية، ال دار وعادات اسم و أفكحتمل ما حتمله من قي
مة، كالثقافة الفرونكفونية واالجنلوساكسونية، ليكثر احلديث عن تتعداها إىل ثقافة بعض الدول املتقد

  .ةاإلشهار و رسالته ضمن هذه العملي دور
ث اهتمامه باجلانب من حي ة،أداة اتصالية قبل أن تكون تسويقيازداد االهتمام باإلشهار بصفته    

لذلك أصبح  زة بني الشركة ومجهور املستهلكني،األوىل من خالل خلقه عالقة متمي رجةاالتصايل بالد
اجات املثرية للمشاعر اء قدرة رسالته املشبعة باحلسائل اإلعالم واالتصال جرة يف وحيتل مكانة هام

 جتعل السلعة أو يز على الصورة اليتعن طريق الترك راء وخلق الرغبة لالمتالك،دف احلث على الش
ن كل كما يعمل اإلشهار على اإلجابة ع اخلدمة املعلن عنها مرغوبا فيها ومقنعة وميكن احلصول عليها،

ر بالتسويق ملنتجات  من احملتمل أن يستفسر عنها املستهلك، ومن هنا ارتبط اإلشهااألسئلة اليت
املتزايدة لوسائل اإلعالم واالتصال يف دعم النشاط  ةليمبا يفسر الفاع ةوخدمات املؤسسات االقتصادي

دة الشركات متعدة الكربى وت االقتصاديساة املؤسسات اإلعالمية للمؤسوتبعي التسويقي من جهة
عنصر مهم سات اإلعالم وعلى اعتبار أن اإلشهار هو املمول األساسي ملؤس من جهة أخرى، اجلنسيات

  . املايل يف استقرارها االقتصادي و
     كما تنامت احلاجة لإلشهار من أجل التأثري على ثقافات الشعوب والتغيري من عادام  

 انترنت، تلفزيون( االتصال ما هو غريب معتمدة على وسائل حتويلها إىل ثقافة استهالكية لكل
 ع يف الرسائلخالل العديد من األساليب كالتدفق احلر للمعلومات، التنو ومن .)اخل..فضائيات

اصل للرسائل السريع واملتو األذواق والبثاإلعالمية حبيث يتالءم مضموا مع خمتلف اخليارات و
اله ورسائله، أشكوعها بالتنويع من أساليبه تنود ووفرة القنوات الفضائية واستفاد من تعدو ة،اإلشهاري

ته وأساليب تأثريه يف ر التقين واالندماج بني خمتلف التكنولوجيات لتعزيز رسالكما استفاد من التطو
  . مجهور املستهلكني

وبروز ظاهرة  ا كانت العوملة يف مفهومها االقتصادي تقوم على األسواق والفضاءات املفتوحةمل 
إضافة إىل زيادة حجم عة هائلة من بضائع وسلع وخدمات متنوالسوق الكبري الذي أصبح حيوي أعدادا 



أال وهو عوملة  يف جمال اإلشهار، ه جديدبد من إتباع توجكان ال )حمليني وعامليني( ع املستهلكنيوتنو
إىل أخرى متاشيا مع سياسة اقتصاد السوق وعاملية  ل حتويله من سوقمبا يسه اإلشهار وتوحيد رسالته،

  :رتهاملنتجات توجها برالسلع واخلدمات و
  .ل من تكاليف إنتاجهتكلفة اإلشهار العالية، حيث أن توحيده يقل −
 ينتمون ا كانت الثقافات اليتعام وطموحام ال ختتلف كثريا، أيتوقورغبام واس حاجات الن −

  .إليها، فهناك حد أدىن يتفقون عليه
املفتوحة وحترير التجارة أنتجت فضاء واسعا لنقل السلع وحتقيق عامليتها و  قسياسة األسوا −

جة مي السلعة تعتمد بالدراس يف تقواستهالكها، كما أن املقاييس اليت يعتمد عليها الن عاملية
  .اهاون احلصول عليها من استهالكهم إي يتوقعاألوىل على الفوائد اليت

ج هلا تقوم على قاعدة تقول أن كل الناس يف التروي مربرات تسندها ثقافة االستهالك اليت يتم        
ختلق فيهم د بينهم سلع و بضائع ومنتجات وجتمعهم و توح مكان القادرون على االستهالك، كل

د ثقافام من تفاق الثقايف فيم بينهم، وتدرجييا جيرميوال وأذواقا ورغبات مشتركة ترفع مستوى اال
  .هويتها وخصوصيتها وتفرض عليهم الثقافة االستهالكية

الوطنية من وديد الثقافات احمللية  أخطر نقطة هذا التوجه حنو عوملة الرسالة اإلشهارية، لعل
تدرجيي للقيم الثقافية ومنظومات التفكري والسلوك عن طريق هذه السلع واخلدمات خالل التغيري ال

ايل خلق روضة بدال من املنتج نفسه، وبالتمبعىن آخر تسويق ثقافة معينة من خالل السلعة املع املعروضة،
 والشركات الكربى مثل دة اجلنسياترايف غري حمدود مثل الشركات متعدثقافة موحدة وعلى نطاق جغ

نة لفائدة املراكز املسيطرة على كوين ثقافة عاملية ذات خصائص معيوبذلك ت )1(غريهاكوكاكوال و
طريق السيطرة التكنولوجية املتقدمة والقوية للشركات عن  اجلوانب االقتصادية والسياسية واإلعالمية،

بط سلوك الدول ة إىل ضة املوجه تلعب دورا حامسا يف غرس الثقافة الغربيمتعددة اجلنسيات اليت
  .ل لثقافة جديدة هلا القدرة على التأثري واالختراقتؤصو    والشعوب حبسب ما خيدم مصاحلها 

لث من فكرة حتديث موذج الغريب يف بلدان العامل الثاتنطلق املمارسات اإلعالمية والثقافية للن 
   اـجمتمعا رـالنماذج الثقافية التقليدية العقيمة اليت عجزت عن تطوير نفسها وتطوي
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اهلائل  غرسها يف هذه البلدان، حيث أن هذا الكماجحة والغربية لإلنتاج واالستهالك الن ونقل النماذج
ة سوابق على املستوى احمللي هلذه ا أيقل عرب وسائل اإلعالم ليس هلاليت تن تمن القيم والسلوكيا

  .اتمعات
فدخلوا ة منها الفضائيات فد من وسائل اإلعالم الغربية وخاصلقد انتبه العامل العريب للخطر الوا

وعملوا على تطوير القنوات الوطنية وإنتاج الربامج القادرة على  الفضائي، منذ البداية يف جمال البث
ات مركز تلفزيون الشرق ئية العربية كما هو احلال يف حمطنوات الفضااملنافسة وتطوير جتارب الق

عة،حيث اللبنانية اليت تقدم برامج عربية متنو Lbcقناة ديب الفضائية ،اجلزيرة القطرية وو mbc األوسط
ل تبقى اليت رغم هذا العدد اهلائ نسجل اليوم العشرات من الفضائيات أو القنوات الفضائية العربية

 ة الوافدة إىلتقوى على منافسة القنوات األجنبيفهي ال  ة الثقافية العربية،ن الدفاع عن اهلويعاجزة ع
أمريكي بشكل ( مه من مواضيع وبرامج يبقى أغلبها من إنتاج غريباملنطقة العربية من خالل ما تقد

أكثر  ها انغمست يف التنافس فيما بينها من أجل كسب املشاهد العريب واحلصول على، لكن)خاص
م يف هذه األخرية اليت تتحك املساحات اإلشهارية،وعائد من خالل الربامج الترفيهية واإلشهارات 

تراق خدة اجلنسيات اليت تسعى إىل اعها وكاالت اإلشهار العاملية التابعة للشركات متعدإنتاجها وتوزي
لسلع واملنتجات ق عربها اإعالمية ضخمة تسوالدول واتمعات من خالل ترسانة اقتصادية و

طرق تعامل وتفكري غربية يف إلطار م وقيواخلدمات إضافة إىل تسويق ثقافة استهالكية حتمل عادات و
كيف :وهو ما يقودنا إىل طرح التساؤل الرئيسي الوصول إىل ثقافة عاملية،وى عوملة الثقافة  ما يسم

ع هذا السؤال الذي تتفر؟ لثقافة العوملةتعمل الرسالة اإلشهارية عرب القنوات الفضائية العربية للترويج 
  : عنه األسئلة اآلتية

 رة؟هل حتتل الرسائل اإلشهارية يف الفضائيات العربية مساحة زمنية ميكن أن جتعلها مؤث -1
  ة؟ رية عرب القنوات الفضائية العربيج هلا الرسالة اإلشهاما هي القيم اليت ترو -2
ى خماطبة املستهلك كشخص أو مفردة بغض النظر عن كيف تعمل هذه الرسالة اإلشهارية عل-3

  ثقافته ولغته؟
  
  



  
  :راسـةات الدـيفرض -4

  :ةتنطلق هذه الدراسة من الفرضيات اآلتي
ا يعطيها القدرة جما زمنيا مهملع الدولية حتشغل الرسائل اإلشهارية اليت تروج أغلبها للس -1

  .على التأثري يف املضمون الذي تقدمه القنوات الفضائية
تمع الغريب، وتروج لثقافته م ارب القنوات الفضائية العربية لقيج الرسالة اإلشهارية عترو -2

  .اخل...لغة ديكور، لباس، استهالك، ما حتمله من عادات، بكل
 ملشاهد االنطباع بأا ختاطب كلتعطي الرسالة اإلشهارية عرب القنوات الفضائية العربية ا -3

ا على استثارة احلاجات الفيزيولوجية اليت يشترك فيها اجلميع مهما البشر، من خالل تركيزه
  .انتماؤهم اجلغرايف أو اإليديولوجي كانت ثقافتهم،

  :حتديـد املفـاهيـم الرئيسيـة للبحث -5

  :ب توضيحها منهاواليت يتوج) لدراسةا(ها البحثتوجد عدة مفاهيم يضم
  :دـي اجلديـاملـام العـظالن :أوال

وجوده من عدمه، يف  ناقض والتضارب يفلتصورات والتقييمات لدرجة التتعددت الرؤى وا
ته من ظهور عاملني وقد استمد النظام العاملي اجلديد مشروعي. يف طبيعة حمدداتهوهيكله وبنيته، 
  )1(:أساسيني مها

  : لاألو
ة املية الثانييتمثل يف انتهاء الثنائية القطبية اليت ميزت العالقات الدولية منذ انتهاء احلرب الع

الشرقية  ال أوروبدو(ذلك نتيجة ايار االحتاد السوفيييت كقطب، وتوجه الدول التابعة له و
ر العامل و ما قفز بالواليات املتحدة األمريكية ألن تتصدوه ة،حنو األنظمة اللربالي) خاصة
  ).األقلعلى املستوى العسكري على ( ةتوجهات العالقات الدوليد طبيعة وأوحد، حيد كقطب

  
 23د الكويت، جمل ة تصدر عن الس الوطين للثقافة واآلداب بدولةعامل الفكر، دوري النظام الدويل اجلديد يف الفكر العريب،:حسنني توفيق إبراهيم)1

  .51ص ) 1995جانفي، مارس، أفريل، ماي ( 3،4،عدد

  
  



  :اينالثـ
ة لكويت إىل أراضيه، وإجباره بالقوق االعرا يتمثل يف اندالع حرب اخلليج الثانية يف أعقاب ضم

غريب ماليا وعسكريا وحىت معنويا، حبكم تبين األمم /عريب:على االنسحاب منها يف إطار حتالف
  ".حراءعاصفة الص"املتحدة للطرح األمريكي وشعار

نظام ة من نظام تقليدي إىل هالل فيوجز أهم املالمح األساسية النتقال العالقات الدوليين أما علي الد
  )1( :جديد يف

  :لاألو
عن  وما نتج لملعلومات وسرعة تداوهلا عرب الدوالثورة اهلائلة يف وسائل االتصال، نقل ا هو

  .املسافات بني خمتلف مناطق العامل من وذلك من اختصار غري معهود للز
  :اينالثـ

ت ووسائل اإلنتاج االثورة العلمية والتكنولوجية اليت أغرقت اتمعات بالسلع واألجهزة واملعد
  .و توسيع استهالك العلم واملعرفة

  :الثالثـ
إذ     اتتزايد االعتماد الدويل املتبادل السيما مع تصاعد ظاهرة الشركات متعددة اجلنسي

ة، سيارات، أجهزة إلكتروني(ع أن جند العديد من املنتجات الصناعيةائالش أصبح اليوم من
يث تقوم كلّ واحدة منها اا يف أكثر من دولة، حبنيتم جتميع مكو )اخل...ةآلي تحاسبا

  . نات فقطبالتركيز على أو التخصص يف صنع أحد هذه املكو
  :ابع الـر

ث والفقر، ااعة واإلرهاب فلم يعد تدويل أو كوننة بعض املشاكل الدولية الكربى، كالتلو
ىل النطاق اها إل تعدمثل هذه املشكالت يتم على النطاق اإلقليمي موعة من الدول ب حل
  .سواء والنتائج على حد اآلثار دويل المتداالد

  :امسـاخل
  التحول الكبري الذي طرأ على مبدأ السيادة الوطنية مبفهومها القانوين التقليدي مبعىن أنّ القضايا 

  
  
  .13، ص3،4، عدد23جملدعامل الفكر،  الراهن واحتماالت املستقبل، عالنظام الدويل اجلديد، الواق:ين هاللعلي الد) 1



دوليا مباشرا، قومية فحسب، بل تدخال_فوق ةب ليس معاجلأصبحت تتطل)اإلقليمية(القومية
ل، هذه املالمح اخلمسة الكربى هي اليت وماكالذي حدث يف معاجلة قضية ااعة يف الص

ة دوليقات الة أوىل يف العالأسست أطروحة النظام العاملي اجلديد وكرسته بالتأكيد كمرجعي
  .اجلديدة
أو جمموعة   حتكم ظاهرةشري املفهوم االصطالحي لكلمة النظام إىل جمموعة من القواعد اليتوي

موعة من ن جم، هذا يعين أنّ النظام يتضم)1(ةمن الظواهر االجتماعية أو السياسية أو االقتصادية أو الثقافي
ندما يقال ا عوبانتظام وتواتر، أم طيبشكل من )2(ما ل يقوم على أساسها عماملبادئ والترتيبات اليت

ع ة على نوال يبعد عن املفهوم كثريا ولكنه ينصب بصفة أساسي املقصود هنا فإنّ" النظام الدويل"
  .فاعل بينهاوشكل العالقات القائمة بني الدول وأسلوب الت

ع التفاعالت وتوزيو يشري إىل أمناط العالقات :لاعتبار أنّ األوظام العاملي بيفرق البعض بني النو
فهو أكثر مشوال  ظام العامليمصادر القوة والنفوذ بني الدول القومية اليت متثل وحدات هذا النظام  أما الن

اجلنسيات  دةمن ذلك، حيث يضم إىل جانب الدول فاعلني دوليني آخرين مثل الشركات متعد
من الكلمات  )3(ولالعابرة حلدود الدالفكرية و ةاحلكومية والقيادات السياسي واملنظمات الدولية غري

  .ظام العامليمن الن اويل جزءوفقا هلذا التصور يكون النظام الدو )4(سعيناتاجلديدة اليت برزت خالل الت
ة صناعة على النظام اجلديد يعين توجها حنو عاملي" العاملي"إطالق صفة يرى بعض الباحثني أنو
ة قد األمريكيحدةما يرجح الرأي القائل بأنّ الواليات املتلى مستوى العالقات الدولية، وهو القرار ع

خدمة سياساا يف مناطق واغتصبت هذا املفهوم، وطرحته كشعار ضخم لتحقيق أهدافها ومصاحلها 
  .العامل

  
  .30،ص1992الكويت ) 161(املستقبل العريب،ع  النظام العاملي اجلديد والشرعية الدولية،: ميلود املذهيب )1

  .وفيييت ، وانتهاء احلرب الباردةسك اإلتحاد العظمى الوحيدة يف عامل ما بعد تفكة الة و خاصة بعد أن تفردت مبكانة القواملختلف
  .1992_02_18جريدة األهرام،،خواطر حول النظام العاملي اجلديد: الم الفارسيفؤاد عبد الس) 2
  .72،ص 37،1999منرب احلوار بريوت، ع  يد وعوملة،العالقة بني أطروحيت نظام عاملي جد:حسنني توفيق إبراهيم) 3
  50،ص1999ديسمرب2،ع28عامل الفكر،مالعوملة جذورها ،فروعها و كيفية التعامل معها،جملة :عبد اخلالق عبد اهللا)4

  
  



  Globجنده مشتقا من جذر التيين هو Globalization إذا تتبعنا املصطلح يف اللغة اإلجنليزية وهو
  )1( ةضيمعىن الكرة األر

ة ، وجاء يف معجم صطالحي أحيانا مع مصطلح العامليه يتداخل و خيتلط يف املفهوم االإال أن    
جعل نطاق الشيء أو  ةهي إكساب الشيء طابع العاملية، وخباص Globalizationويبسترز أنّ العوملة 

  . )2(اتطبيقه عاملي
دمج ودمقرطة ثقافات العامل  أنّ العوملة هي اإللكترونية Encartaو يف موسوعة أنكرتا العاملية      

املعلومات، االتصاالت و اة تكنولوجينمية وتوبنياته التحتية من خالل االستثمارات الدولي هواقتصاديات
  .ةوتأثريات السوق احلرة على االقتصاديات احمللية واإلقليمية والعاملي

طلحان آخران رفقة مص Globalizationمة اإلجنليزية ترمجة للكل العوملة فمصطلح ة،العربي غةالل أما يف    
  .غم من شيوع استعمال لفظ العوملة أكثر من املصطلحني اآلخرينبالر: ةالكوكبة والكوني: مها
 .)4( ويترمجها إمساعيل صربي عبد اهللا بالكوكبة .)3( ةبالكوني Globalizationد ياسني يترجم فالسي    

ا يقال له هو مود، دفع بعضها البعض يف غري شكل حمدأحجارا وإذا مجع  :تصريفا من فعل كوكب
ود اإلمام، وعارض أمحد صدقي كتور حممد حممأيده يف هذا االجتاه الدو ،رابكذلك كوم إذا مجع الت

  .ة مشريا إىل حماولة توحيد املصطلح بني كلميت العوملة والكوكبةالدجاين استعمال لفظ الكوني
يل وهو دوالشفيع عيسى بني العاملية والعوملة ويعدمها مرادفتان ملفهوم الت يف حني خيلط حممد عبد    

ة ي لالخنراط يف سلك الغرب أي عملية الغربية ليست إال العنصر اإليديولوجماينطلق من رؤية أنّ العاملي
Westernizationماج يف ا إىل االندج يف العامل على صعيد الفكر عمليعوة إىل االندما، عندما تتحول الد

  )5( قايفوالسياسي والث عيد االقتصادي فحسب، بل االجتماعيليس على الص ،الغرب
  

1) Dictionary of World origin , Liban library,Beirut,1985,P11. 
2) New Webster, Dictionary of the English Language, 1988, P619. 

  .22 ص   ، 2000أفريل ،3ط  لبنان، ة، بريوت ،الندوة الفكرية مركز دراسات الوحدة العربي العرب والعوملة حبوث ومناقشات،:جمموعة باحثني) 3
  .46 ص ،1997ريق ،ع أوت جملة الط الرأمسالية العاملية يف مرحلة ما بعد اإلمربيالية،:الكوكبة:إمساعيل صربي عبد اهللا )4
 كتاب العوملة والتحوالت اتمعية يف الوطن العريب،"ث إىل استئناف التطور احلضاريرؤية إىل املستقبل العريب من التحدي:فيع عيسىحممد عبد الش) 5

  .181-180ص ص .1999، 1حترير عبد الباسط عبد املعطي ،مكتبة مدبويل ،القاهرة، ط
  
  



 Globalizationسبب اختالف الباحثني العرب يف حتديد مصطلح واضح لترمجة كلمة  و يرجع البعض  

  :   ةاآلتيـإىل املتغريات 
بقدر ما هي جمموع  ة،يئا بسيطا ميكن تعيينه ووصفه بدقة وليس شمعقدة مركب العوملة ظاهرة أن −

 األشياء وحىتريك املعلومات واألفكار واألموال ود يف حتتارخيية متداخلة تتجس اتعملي
ميم ل يف تعألشخاص بصورة ال سابق هلا من السهولة واآلنية والشمولية والدميومة، وتتمثا

  . ة واالجتماعيةقافيالتبادالت االقتصادية والث
 فاخلليل بن أمحد من كلمة العامل، يف أصوله يف اللغة العربية فهو مشتق ةإذا تتبعنا مصطلح العومل
مثلما  يذكر ، ريذك و ثكلمة العامل تعين اخللق الذي يؤنيذهب إىل أنّ  )1(الفراهيدي يف معجم العني
عاملون أصناف اخللق،كما م و المجع العامل إىل العوامل بكسر الالو )2(تصر العني أبو بكر االشبيلي يف خم

واجلمع  ه،اخللق كل:رد معجم املنجد العامل ويو )3( حاحر الصازي يف خمتايقول حممد بن أيب بكر الر
  .عوامل وعاملون وعالمل 

  :اـة اصطالحـف العوملـتعري
لعوملة إىل أنّ املصطلح بدأ بالظهور حتديدا يف ال اة يف جمالدراسات العربيتذهب بعض البحوث و

  :تينات من القرن املاضي يف كتابني شهريين مهاأواسط الس
War and peace in the global village ة ملارشال ماك يوهان وكنت فيور حرب وسالم يف القرية الكوني

العصر  أمريكا و و Between two ages Americans Role in the electronic area،و1970الذي طبع سنة 
    .)4(اإللكتروين لزبينكو بريجنسكي

التلفزيون فيها ليصل إىل أنّ الشاشة الصغرية ي لعبه ل من جتربة فيتنام والدور الذاألو ينطلق
اركني يف األحداث ،األمر الذي أدى إىل اختفاء احلدود بني د مشاهدين إىل مشحولت اجلمهور من جمر

غيري اإلعالم االلكتروين يف وقت السلم جيعل من التقنية حمركا للت ني، ويقول بأنّريني والعسكاملدني
  .االجتماعي 

  
  .178ص ، 4ج  ،1984بغداد  ة،صالح املهدي الفرطوسي ،دار الشؤون الثقافية العام معجم العني، حتقيق :اخلليل بن امحد الفراهيدي )1
  .365ص ،2ج ،1993 ة، بغداد،ملهدي الفرطوسي ، دار الشؤون الثقافية العامح اصال خمتصر العني، حتقيق:اإلشبيلي أبو بكر) 2
  188- 187ص ص ،1988لبنان  بريوت، مكتبة لبنان، ،خمتار الصحاح:ازيأيب بكر الر د بنحمم )3
  . 45ص ،37،ع 1999لبنان، شتاء  بريوت، ة منرب احلوار،جملجذور العوملة وإشكالياا، :يغسان العز) 4



ة كأداة حتليلي) االقتصادية ،االجتماعية واإلعالمية (لح العوملة يف األدبيات النظرية يظهر مصط
كما يرى كثري من االت خمتلفة، والعوملة ليست جمرد مصطلح أو مفهوم جمرد فهي تصف التغيري يف جم

ميكن مالحظتها باستخدام مؤشرات كمية وكيفية يف جماالت ة، وملية تفاعلية مستمرالباحثني ع
من املراقبني ألنشطة احلياة الدولية على أنّ القضايا  صال، وجيمع كثريلسياسة واالقتصاد والثقافة واالتا

بعض رد، ويرى ية باستمرار مطة الدولالسياسية واألنشطة االجتماعية والثقافية تأخذ األبعاد الكوني
االبتكار  افسة بني القوى العظمى،املن: وايلالباحثني أنّ هناك أربع عمليات أساسية للعوملة وهي على الت

  .حديثالتقاين، انتشار عوملة اإلنتاج والتبادل والت
، إضافة إىل د مالحمها كاملةنظرا لكون هذه الظاهرة ال تزال يف مرحلة التشكل، ومل تتحد

بعض الباحثني على جانب معني أو  زة تقريبا، وتركيتوسع نطاقها، ومشوهلا كافة األنشطة اإلنساني
وحماولة حتديدها مفهوما ومصطلحا  مع ذلك سأحاول  دة عند دراستها،من جتلياا املتعد نةب معيجوان

  :عريفات فيما يليعرض بعض الت و جتاوز هذه االختالفات
  :تعريـف اللجنـة األوروبيـة

اإلنتاج يف الدول املختلفة تعتمد  عن طريقها تصبح األسواق وتعرف العوملة بأا العملية اليت
ق رأس وتدف  لع واخلدمات ألخرى بشكل متزايد بسبب ديناميكيات التجارة يف السمنها على ا كل

اليت تتابعت لفترة طويلة  راتة، ولكنها استمرارية للتطوكنولوجيا، وهي ليست ظاهرة جديدالتاملال و
  .)1.(منمن الز

  :يـولـد الدقـدوق النف صنـتعري
، هي التوافق االقتصادي املتنامي موع 1997 وماي يف تقريره عن آفاق االقتصاد العاملي يف

ق واخلدمات والسلع كما التدف ع املبادالت العابرة للحدودلعامل مدفوعا بازدياد حجم أو تنوبلدان ا
  .)2(كنولوجياموال يف آن واحد مع االنتشار الشامل للتالعاملي لرؤوس األ

 Robert Retchوروبرت ريتش    Hares Man Marshalف كلّ من هاريس مان مارشاليعرو

القوى جارة واالستثمارات املباشرة وانتقال األموال واندماج أسواق العامل من حقول التا العوملة بأ
  اق، وكذلك خضوع العامل لقوى السوق العاملية ة األسوالعاملة والثقافات ضمن إطار من رأمسالية حري

  
  .10، ص1990،جوان 160تصدر عن اليونسكو، ع  ة،الدولية للعلوم االجتماعي الة، ةمقدمة حتديد موقع العومل:جراهام طومسون) 1
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طريق االستعمار غري املباشر  ول عنالدواحنسار سيادة ةمما سيؤدي بالتايل إىل اختراق احلدود القومي
  .)1(اهرةالظ تعد العنصر األساسي هلذه اليت ات،ابرة القوميع ة أوللشركات الرأمسالية الضخمة متخطي

د مجيعها على كون العوملة لبعد االقتصادي للعوملة، حيث تؤكعريفات على ات هذه التزلقد رك      
الل االندماج املتزايد لالقتصاديات العاملية يف سوق عاملية واحدة، مع االنتشار الشامل خ تربز من

انت نتيجة ها كالعوملة ليست ظاهرة جديدة ولكن جنة األوروبية أنّتعريف اللللتكنولوجيا، وذكر 
مارشال و روبرت ريتش إىل من هارس مان  وأشار كل من،للتطورات اليت حدثت لفترة طويلة من الز

  .هرةدور الشركات متعددة اجلنسيات يف التأسيس هلذه الظا
  :نوـر ستـديـف فيـتعري

ا أي العامل أمجع تصبح ة إىل أقصى حدودهخلارجي للثقافة احمللية املعنيتتضمن العوملة  االمتداد ا
  . )2( ي بعد حني مجيع العاملالثقافات املختلفة منخرطة يف الثقافة الغالبة اليت سوف تغط

  : ونـان غليـا برهـفهيعر
احلضاري،  رالعوملة هي الدخول بسبب تطور الثورة املعلوماتية والتقنية واالقتصادية معا يف التطو

املقصودة هنا، فريى  د، ويستدرك على معىن الوحدةنية موحدا أو نازعا للتوحيصبح فيه مصري اإلنسا
 ة منو التعين درجة عالي    ساوي بني مجيع أجزاء العامل واتمع البشري التجانس وأا ال تعين الت

   )3(.أثري املتبادلنيياد التبالتايل ازدة خمتلفة ومتباينة والتفاعل بني مناطق وجمتمعات بشري
  : اــاه بأر جـول عمـيق

قافة اجلديدة يف ئيسي للثيتمثل اهلدف الرة خلق جمتمع عاملي واحد ذي ثقافة واحدة، وعملي
ميش الثقافات التقليدية بأن يستبدل ا ما يقال أنه ثقافة ديناميكية عصرية تقوم على فلسفة للحياة 

  . )4(ة أو ثقافة استهالكيةمعظمها من القيم الغربية املادية والفردي ف يفعلمانية مادية، تتأل
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دت مجيعها على ركزت هذه اموعة من التعاريف على البعد الثقايف لتعريف العوملة، وقد أك      
افة الغالبة أو ثقافة املركز اليت متتد إىل قذا اجلانب تعين بروز ثقافة عاملية واحدة هي الثكون العوملة من ه
اخنراطها افات املختلفة وقيرى بالدخول الطوعي للث ني مجيع العامل، وإذا كان فيديرسواألطراف لتغط

بالثقافة  وصفها جاه كان أكثر تشاؤما حيث حتدث عن هذه الثقافة العاملية اليتقافة الغالبة، فعمريف الث
ية تعمل على ة الديناالستهالكية القائمة على القيم الغربية املادية البعيدة كل البعد عن القيم الروحي

غليون عن دور الثورة املعلوماتية والتقنية واالقتصادية اليت  و حتدث برهان ة،ميش الثقافات التقليدي
ازدياد التأثري املتبادل بني الثقافات  ربطت املصري املشترك لإلنسانية وبذلك كانت من األسباب اليت

  .  فاعلتالو  أثريبالرغم من عدم التجانس يف الت
ت مت الفرنسي، Mondialisation أو اإلجنليزي Globalizationرمجة فمصطلح على مستوى الت أما

نظام أو نسق ذو  د اجلابري وضع مقاربة للعوملة معتربا أنهاقد حاول الدكتور حممو ترمجتها إىل العوملة،
كما يشمل أيضا  ا نظام يشمل املال والتسويق واملبادالت واالتصال،بعاد تتجاوز دائرة االقتصاد، وأأ

  .)1( ياسة واإليديولوجياجمال الفكر والس
  :اــى أا علـفهـاو فقد عرمس روزنـا جيأمـ

الت التشابه بني تذويب احلدود بني الدول وزيادة معدانتشار املعلومات على نطاق واسع و 
  . )2(اتمعات 

  : اــى أة علـن عمارنـيـالح الدا صـوعرفه
على املعلومات  ائمةة القيقوم على العقل االلكتروين، والثورة املعلوماتينظام عاملي جديد 

واإلبداع التقين غري احملدود دون اعتبار للثقافات واألنظمة واحلضارات والقيم واحلدود اجلغرافية 
   .)3( ة القائمة يف العاملوالسياسي

ن يف تركت أو جتاوزت بعض معانيها، إال أنّ املتمعدة املطروحة للعوملة وإن اشاملتعد إنّ املفاهيم      
ميكن  ة ألصحاا، لكن إيديولوجية وا تنطلق من خلفيات ثقافة واجتاهات سياسيعظمها يالحظ أنهم

  : يـأن نستنتج منها ما يل
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ة، وإن بدت معاملها مكتملة ب واحد من جوانب احلياة اإلنسانيأنّ العوملة ال تقتصر على جان ×
االتصالية، و    ةاإلعالمي ،جوانب احلياة االقتصادي، إال أنها تتجاوزه لتمس كل يف اجلانب

  .ة السياسية، االجتماعية والثقافي
رسيخ كبري يف الترويج والتور البالغ والجلديدة لتكنولوجيا اإلعالم واالتصال الدورة اكان للث ×

  .لظاهرة العوملة 
  :يـرائـف اإلجـعريالت

م واملعايري د القيأنّ العوملة هي امتدا: تبنيت يف هذه الدراسة تعريفا للعوملة وهو الذي يقول
ة تعمل على ربط مجيع عن طريق نشوء شبكات اتصال عاملي والقواعد واألسس من املركز إىل احلدود،

  .االقتصاديات واتمعات والبلدان وختضعها لنظام واحد 
هو ناتج خاصة لدى املفكرين ة، وخللط بني مفهوم العوملة والعامليبس واوكثريا ما حيدث الل

 ، Mondialisation ةومن اللغة الفرنسي Globalizationة مجة، خاصة من اللغة اإلجنليزيالعرب عن التر
  . ةالغموض والتطرق ملفهوم العامليس ووضيح هذا اللبا تلذلك توجب علين

  :ـةالعـاملي
  :لغـة

 االنفتاح ة معىنعامل والكون، وتفيد كلمة العامليتعين ال من أصل التيين وهي Universelleكلمة 
   )1(.ةهي عكس االنغالق على اخلصوصية وعلى احمللية، والعامل واإلنساني على

حديثة جدا وال وجود ألصل فعلي هلا يف اللغة - بصيغة النسبة-ة العربية، فكلمة العاملية غأما يف الل
، حيث أنّ فعل )العوملة(صة كلمة أن كتبت وظهرت يف املقاالت والدراسات املتخصبعد  العربية إال

املوسوعات املتخصصة ة وودها يف القواميس واملعاجم العامايل فإنّ وجيعومل فهو معومل، بالت عومل
وتقتصر بعض  ،ة فضال عن صيغة العوملة املنعدمة تقريباواملوسوعات العربية قليل جدا بصيغة العاملي

ة املتداولة، ففي ة، وال توردها بالصيغالقواميس العربية على ترمجة تعريفية موجزة للفظ علمياملعاجم و
   )2(. مبا حواه بطن الفلك ه،توجد كلمة العامل مبعىن اخللق كلالقاموس احمليط 
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   )1( :يـأتـا يـكم مجع عوامل وعاملون فت كلمة عامل،عر" الروس"عجم العريب األساسي ملويف ا
 .الفاحتة )العاملني احلمد للّه رب(كله  اخللق −
  ).عامل اإلنسان(،)اتعامل النب( ،)عامل احليوان(خللق كل صنف من أصناف ا −
  ).الميالعامل اإلس(، )العامل الغريب(جمموعة بلدان جتمعها رابطة واحدة،  كل −
  .جمموعة األشياء اليت ميكن أن تدرس باحلواس:العامل احلسي −

  :اصطـالحـا
 ص املعريف، الفلسفي  الفكريهي تعاريف ختتلف حسب التخصة، وللعاملي فة تعاريتوجد عد

 .وغريها
ة تطرح فكرة العاملية األخالقي: بقوله  Richard Rortyفها الفيلسوف األمريكي ريتشارد روريتيعر

رمبا ينبغي أن ينظموا أنفسهم ة لتفسري ملاذا؟ وشتركة بني كل البشر كبديهة كافيمسات ماكتشاف 
فتقول : ةميتافيزيقيا للسياسة العاملية، أما العاملية الفلسفيا و، إنها تقترب إذا أساسا علميةكمجموعة عاملي

شكل جمموعة  بوجود مسات مشتركة لكلّ اإلنسانية مما يدل على وجود هدف مشترك، وتؤكد أنّ
  . )2( ةبشرية مثالية ميكن أن يتحدد بالرجوع إىل عاملية الطبيعة البشري

 كمفهوم يفرض نفسه L’universalisationة العاملي: بقوله  Bertrand Badieفها بريترون باديويعر
ئ أو ة تصف قدرة بعض املبادهي أي العاملي، وLa mondialisationا مبفهوم العوملة يف عالقة وطيدة جد

ا كانت العوملة مفهوما ه إذاخل ويرى أن...القيم، وبعض القواعد على السمو فوق التاريخ اخلاص بعض
دار حكم  تفترض إصيخ األفكار اليتبتار رتبط باإليديولوجيا أو على األقلة تسوسيولوجيا، فإن العاملي

هي على  ات، وبرة للقوميعلى املوضوعات االجتماعية، وتزعم أنّ بعضا منها تسلم بوجود مميزات عا
يصبح بناء ة ة السائدة عن اتمع احلديث الذي يعترب يف كنف االرتقائيظرهذا األساس ذات صلة بالن
قائمة على  للتقدم، مبدال التقاليد اخلاصة بوضع تكون فيه العاملية و عالمة اريخجمتمع حديث كنهاية للت

  )3( .العقل والعلم

   القضايا واهلموم املشتركة ك الدعوة إىل تبينتل: افظ بقولهشيد عبد احلعرفها عبد الرو ي
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  ار مجيعة مجعاء، باعتبار البشإمكانيات العامل لصاحل اإلنساني عي لتسخريالسللبشر مجيعا، و
شركاء يف هذا العامل، فالعاملية ذا املفهوم دعوة أخالقية تسعى جللب اخلري للناس مجيعا، وجتنيبهم 

  . )1( روراملخاطر والش
  :ةـامليـة والعـن العوملـرق بيـالف

ة إىل العاملية تشري إىل الطموح إىل االرتقاء باخلصوصي: إىل أن )2(د عابد اجلابرييذهب حمم
شدان ن االنفتاح احمللي على ما هو عالمي أو كوين، بالتايل فإنّ املي، أو بعبارة أخرى هيستوى العامل

غبة يف االنفتاح على اآلخر دف تبادل األخذ والعطاء، ودف العاملية هو طموح مشروع يعكس الر
بارها إثراء القح بني احلضارات والثقافات، وهكذا ميكن النظر إىل العاملية باعتعارف والتالتاحلوار و

ا حماولة ايل فهي حماولة لقمع اخلصوصيات القومية، إبالت ،إرادة للهيمنة للهوية الذاتية، أما العوملة فهي
  .الختراق اآلخر وسلبه خصوصيته

 اليت          عات يمس روزناو فريى كذلك أنّ العاملية تشري إىل الطموحات أو التطلأما ج      
ة أبناء اجلنس البشري، على ة تصبح فيها القيم مشتركة أو تكون متاحة لكافالوصول إىل حال تستهدف

إىل العمل اجلماعي      اختالف بيئام وأدوارهم كمواطنني مستهلكني أو منتجني، وهم يسعون 
   )3(. تواجههممستهدفني حل املشاكل اليت

  :اإلشهـار: ثالثـا
يف ااالت  على غرار اإلعالن الذي يستخدم حىتل التجاري عادة ما يرتبط اإلشهار باا       

  :منها فة تعار يقد ورد لإلشهار عداالجتماعية، الثقافية السياسية، و
  :ة ـلغ

فه به ، اإلشهار من الفعل شهر ،شهرة أي ذكر الشيء وعر: La Rousseة يف املوسوعة الفرنسي
   )4( . يءعالنية وهي اجلهر بالش: ، ومصدره اإلعالن أي أنه أعلن عنه
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   :ا ـالحـاصط
أثري على املشتري من خالل إجراءات وطرق د بأنه عملية إتصالية دف إىل التتفيلفه أوكسيعر
صال من االت البائع، حيث يفصح املعلن عن شخصيته و يتمة يقوم ا وسائل غري شخصيو

  . )1(ة خالل وسائل االتصال العام
أنّ يف هذا التعريف ال  غري. )2(نةبأنه فن إغراء األفراد على السلوك بطريقة معيفه كروفورد و يعر

لو أنه يعطي فكرة و    حىت ة األخرى،يفرق بني اإلشهار والدعاية واإلعالم والوسائل التروجيي
  .عريفالتأثري على السلوك موقعا مركزيا يف الت

  : تتداخل مع مفهوم اإلشهار نذكر منهاو ترد بعض املفاهيم املشاة اليت      
ونشر احلقائق  ملعلومات اجلديدة اليت م اجلمهور يف وقت معنياألخبار وا نقل هو: اإلعـالم -1

اجلمهور يكون عادة بغرض نشر الثقافة بني أفراده وتنمية وعيه  واملعلومات واألخبار بني
 .)3(ياسي واالجتماعيالس

أو كسب تأييد أثري يف الغري إلقناعه بفكرة أو برأي هي تلك اجلهود املقصودة للت: يـةاعـالد -2
أو خلق أمناط جديدة من مة دف تغيري سلوك األفراد واجلماعات أو شخص أو منظ لقضية 

ة هي تعبري عن فعل قد لو كانت إعالما ألنّ الرسالة اإلعالمي والسلوك، أي رسالة هلا تأثري حىت
ط إلحداثه عن طريق الفعل املخط ه خيتلف عن ردأي فعل له رد فعل طبيعي لكنحدث و

 .)4( عايةإحداث تأثري حمدد وهناك ثالثة أمناط للد سالة اليت تستهدفالر
عرض احلقائق ة وتعتمد على املنطق يف هي اليت ختاطب العواطف السامي :الدعاية البيضاءّ ×

  .اهها وأهدافهاوتكشف عن مصدرها واجت
عاية إىل خماطبة الغرائز واالنفعاالت، وحشد األكاذيب واألوهام وتلجأ هذه الد :الدعاية السوداء ×

  .اهها وأهدافهان أن تكشف عن مصدرها أو حتديد اجتود
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ا تستند إىل بعض وداء وأكثر منها خطرا ألهي أكثر ذكاء من الدعاية الس: الدعاية الرمادية ×
ها ترتيبا رتبتو       ال ميكن إنكارها، وتضيف إليها بعض األكاذيب حبرص شديد للحقائق اليت
ا ا فيها من تضليل أو خداع، كما أق اكتشاف محبيث يصعب على القارئ غري املدق مغرضا،

ذي تضلل فيها يف الوقت ال       ختلط بني خماطبة العقل والغرائز وتكشف عن مصدرها
   .لة واياها غامضة على اجلمهور أو مضلاهاا، وناجت

ض جذب انتباه اجلماهري وقد تتعلق املختلفة بغررق نشر املعلومات بالط هو: ـرويـجالت -3
املعلومات بسلعة معينة أو جمموعة من السلع أو شخص معني أو مكان معني أو منشأة معينة ال 

عددا كبريا من اجلمهور أو فئة  راد نشرها صفة األخبار، وأن مأن تتوافر يف املعلومات امل بد
وسائل النشر حف وإذا ما عرضت على حمرري الص األمانة، حىتدق وأن يراعى فيها الصمنه، و

إنه ال شر، فمبا أنّ املروج ال يدفع مقابال للنو، اءاألخرى نشروها دون مقابل، ألا م القر
رها أو وقت نشرها أو املساحة ة أو يف طريقة إخراجها أو مكان نشيتحكم يف رسالته اإلخباري

 . )1(راليت سيستغلها، بل يتوقف ذلك على احملر
جمموعة من النشاطات تقوم ا هيئة أو : قاموس ويبسترز أا فهايعر: ـةالعـالقـات العـام -4

ة وسليمة قات جيدة وطيبنظام يف البناء االجتماعي من أجل خلق عال احتاد أو حكومة أو أي
كذلك واملستخدمني و       مع اجلماهري املختلفة اليت تتعامل معها، كجمهور من املستهلكني 

 .)2( تكسب رضاهجلمهور بوجه عام وذلك لتفسري نفسها للمجتمع حىتا
  تبدل للتأثري على اجلمهور عن طريق وسائل اإلعالمبأا اجلهود اليت: فها كريستيانويعر

و يعضدوا يف     سة فيساندوا يف أزماا تكون لديها فكرة صحيحة عن املؤس حىت املختلفة
  .)3( اعوا يف نشاطهأهدافها ويشج
عاريف املطروحة من قبل الباحثني لإلشهار، ورغم هذا العدد فإنّ اإلطار الفكري لقد تعددت الت

 .عاريف يبقى واحداهلذه الت
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 لع واخلدماتالشكل غري الشخصي لتقدمي وترويج الس: يعرفه االحتاد األمريكي للتسويق بأنه
   .)1(بواسطة جهة معلومة مقابل أجر مدفوع

عن نطاقها اإلشهار وهي اليت   ال خيرججمموعة من اخلصائص اليت ريف فهناكعامهما تعددت الت
  :   شاطات األخرى نذكر منهان أوجه النزه عن غريه ممتي

االتصال بني املعلن واجلمهور بطريق غري مباشر باستخدام  أنه جهود غري شخصية، حيث يتم ×
ا مندوبو البيع من          يقوم ذا خترج اجلهود غري الشخصية اليتوسائل اإلعالم املختلفة، و

  .نطاق اإلشهار 
عن    ز اإلشهار خصية يدفع عنها مقابل لوسائل النشر وهو ما مييأنّ هذه اجلهود غري الش ×

  .شر و اإلعالمفع املعلن مقابال عنه لوسائل الني ال يدالترويج الذ
دمات و لع فقط، وإنما يشمل كذلك ترويج اخلهار ال يقتصر على عرض وترويج الساإلش ×

  .األفكار
ة املعلن الذي يقوم بدفع مثن ه عن شخصي حيث يفصح فياإلشهار يصدر عن شخص معني ×

د فيها مصدر املعلومات يف ترب مصدره وهو بذلك خيتلف عن الدعاية اليت ال حيداإلشهار ويع
  .كثري من احلاالت 

إىل        سعى ة، دف استمالة سلوك املستهلك، وييستخدم اإلشهار أساليب فنية ونفسي ×
اته له إجيابي    ل اخلدمة، وهو شكل من أشكال املنافسة تقب عة أوإقناع اجلمهور المتالك السل

يف األسواق و تؤثر كلها  ل يف األسعار وجودة اخلدمات واملنتجات وتواجدهافوائده اليت تتمثو
  .راء على عملية إختاد قرار الش

   :ـةالرسـالـة اإلشهـاري: رابعـا
 وأ         نة قد تكون تقدمي سلعة جديدة حمدد ذو أهداف معيبرنامج إشهاري أو تروجيي        

  .صالوسائل اإلعالم واالت ممواجهة املنافسة، أو ظاهرة اخنفاض املبيعات، باستخدا
  :ال ـاالتص اـتكنولوجي :ا ـخامس
  املختلفة اليت يتم األدوات أو الوسائلات أو تعرف تكنولوجيا االتصال مبجموع التقني      
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أو     صال اجلماهريييراد توصيله من خالل عملية االت توظيفها ملعاجلة املضمون أو احملتوى الذي  

نات املسموعة البياو ا مجع املعلوماتمن خالهلاليت يتم نظيمي أو اجلمعي أو الوسطي، والشخصي أو الت
زين هذه البيانات خت واملكتوبة أو املصورة أو الرسومية أو املسموعة املرئية أو املطبوعة الرقمية مث

سائل أو واملعلومات مث استرجاعها يف الوقت املناسب، مث عملية نشر هذه املواد االتصالية أو الر
  . )1(من مكان إىل مكان آخر وتبادهلا ة ونقلهامطبوعة أو رقميو مسموعة مرئية أو املضامني مسموعة أ

و ختتلف طبيعة هذه التقنيات حسب مرحلة التطور التارخيي لوسائل االتصال واإلعالم وااالت        
  : هية واليت يشملها هذا التطور، وتضم هذه التكنولوجيات ثالثة قطاعات رئيسي

و أماكن     عديدة  صات ولغاتملعريف الضخم يف أشكال ختصات ممثلة باالنفجار اثورة املعلوم −
  .يطرة عليه، واالستفادة منه بواسطة تكنولوجيا املعلوماتالس

    لفزيون سلكية مرورا بالتة والالوسائل االتصال ممثلة بتكنولوجيا االتصاالت السلكي −
 .ةملتلفزة وصوال إىل األقمار الصناعية واأللياف البصريصوص اوالن

صال اسبات االلكترونية اليت توغلت يف كل مناحي احلياة و امتزجت بكل وسائل االتاحل −
نظم املعلومات من خالل واندجمت معها، وتركت هذه التكنولوجيا آثارها على اتمعات و

ىل ى إسترجاع املعلومة وأصبحت سلعة للتبادل، مما أدريع يف أساليب ختزين واالتطور الس
  . ة القيم غري املادية وفرصة التعبري عن الثقافة احلسي تنميطها بشكل أفقدها

  : ة ـامليـة العـافـقالث: ـا ادسـس
تأخذ يف اعتبارها أنّ بع واألبعاد والثقافة اليت تكون يف عمقها إنسانية الط:ة أنهاتعرف الثقافة العاملي     

سعى إىل مد جسور التواصل والتفاهم مثة تعدادا وتباينا يف الثقافات و نسبية يف املفاهيم ومن مث فهي ت
  . )2(قافات األخرى وال تسعى ألن تكون نقيضا هلا أو إىل إلغائهامع الث

ت على حنو ي وهضممن التقدم التارخيي الكلف أيضا أنها ثقافة أمم وصلت إىل درجة تعرو 
  ابقة، وصارت قادرة أن حتدث تأثريا مباشرا أو غري مباشر يفكيفي ثقافات األمم الس
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  .)1(ثقافات األمم األخرى
ا ة  ومهتبين لوجود ثقافة عاملية ينطلق من مفهومي العوملة والشموليويرى البعض أنّ الطرح امل

: ا ليشمل جمموع أطرافسع تدرجييسويق قد توحمض مصطلحات اقتصادية تعين أنّ فضاء اإلنتاج والت
شبكات تعمل وفق منطق ظام الذي يربط جمتمعات خمتلفة بسلع وهو النالعامل، و/ظامالعامل أو الن/وقالس

راسة هو نفس الطرح الذي تتبناه هذه الدو )2(ظام ي األخرى قد اندجمت داخل هذا النقافة همشويل، والث
كربى من األفراد  وق العاملي من هذا املنطلق عبارة عن جمموعاتح السحيث أصب ،)موضوع البحث(

عن واألذواق واملعايري نفسها ، بغض النظر ات تتقاسم نفس الطرق احلياتية وأنظمة القيم واألولوي
  . ة حدودها الوطني

  :ـمالقي:سـابعـا
  :اـويـلغ

 ة منمشتق Oxios ةوباليوناني  Valeur ةالفرنسيوباللغة  Valueة هي باإلجنليزي' القيمة'كلمة  "

هي ما يستحقه الشيء،  والقيمة )3("قـام، مبعىن وقف واعتدل وانتصب وبلغ واستوى الفعل
   .فع فيه ومدى الفـائدة والن

  : اصطالحـا
فق علماء االجتماع على تعريف واحد للقيمة، بل خيتلفون باختالف مدارسهم، يت ال

أي شيء " ن الفرد مصدرا للقيم فهي إذني جيعل مفهنـاك االجتـاه الفردي الذ. مواجتـاها
غبـاتنا العميقة، هلذا حنن مستعدون للتحرك سبة لنـا، يتوافق مع رفـاخر مهم بالن

  .)4(للعيش، العمل واملعاناة حقا ي يدفعنالتحقيـقه، وهو الذ
ـاه آخر يرجع أصل القيم إىل اتمع، إذ يعترب أصحـاب هذا االجتاه أنّ اتمع هو أصل و هناك اجت
  مع الستجـابة أفراده للقوى والضغوط اليتإذ تنشأ هذه القيم يف ات"القيم،
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  .)1(تفرضها البيئة

جمتمع، و هي صورة له، ألنها الضابط األساسي  تشكل القيم جانبا مهما من ثقافة أي    
يصدرها الفرد على بيئته اإلنسانية  قوميية اليتعبارة عن جمموعة من األحكام الت'' لوك، فهي للس

لوك أو الفكر أو االنفعال، وهذه األحكام واملادية، بالتفضيل أو عدم التفضيل، باخلري أو بالشر، أو الس
يف جوهرها    إلّا أنها يف بعض جوانبها نتيجة تقومي الفرد أو تقديره لألفكار أو املبادئ واألنشطة، 

 يف صورة دومعايري ميكن أن حتد ةله حبيث يستخدمها كمحاكاتقبإنتاج اجتماعي استوعبه الفرد و

   .)2('' أو أفكارأشخاص أو أشياء  موضوعات أو فض إزاءالر استجابات القبول أو
ن ة أعم تتضمالقيمة تتضمن قانونا أو مقياسا له شيء من الثبات على مر الزمن، أو بعبارو'' 

أهداف األعمال و لوكطرق السلوك والقيمة، وذا املعىن تضع األفعال، واألفعال والس مدستورا ينظ
  .)3(أو املستحسن أو املستهجن عنه، بعلى مستوى املقبول وغري املقبول، أو املرغوب فيه و املرغو

 جمموعة من املعايري ماعية تضمضرورة اجتا يف حياة اإلنسان، باعتبارها فالقيم حتتل حيزا هام      
ا احلضاريواألهداف، جندها يف اةتمعات باختالف مستويا.   

  :رد ، ويظهر تأثريها  يف مناحي شىتر القيم يف سلوك الفتؤث
د شكل حتدد السلوك الصادر عنهم، ومبعىن آخر حتدنة، وفهي يئ لألفراد اختيارات معي −

  . ة وحتديد أهدافهاما يف تشكيل الشخصية الفرديبالتايل تلعب دورا هااالستجابات ، و
التوافق اإلجيايب، ف ومتنحه القدرة على التكية أداء ما هو مطلوب منه، وتعطي للفرد إمكاني −

  .فسي لتجاوبه مع اجلماعة يف مبادئها وعقائدهاوحتقيق الرضا الن
  

تساعده على فهم العامل ايل بالتؤيا أمامه، ومعتقداته، لتتضح الرتدفع الفرد لتحسني إدراكه و −
  .حوله

  .عبري عن نفسهحتقق للفرد فرصة الت
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 دث فيه، بتحديدها لالختيارات الصحيحة اليت حتتساعد اتمع على مواجهة التغريات اليت −
  .اس حيام، وحتفظ للمجتمع استقراره وكيانهل على النتسه

  . تبدو متماسكةها البعض، حىتثقافة اتمع ببعض تربط أجزاء و −
  . رات وجودهتزود اتمع بالصيغة اليت يتعامل ا مع العامل، وحتدد له أهداف ومرب −
  :ةـة العربيـزة للبيئـم املميالقي

ه تكون مبثابة املوجزه عن غريه، والقيم اليت متي ة منجمتمع من اتمعات منظومة خاص لكلّ
نّ القيم هلا طابع التغري ما تعمل على حتديد اختيارام وتفضيالم وألك احلقيقي لسلوك أفراده، كاحملرو

غيريات كانت عرضة للعديد من الت - كغريها من اتمعات - ةوالتقلب املستمر، فإنّ اتمعات العربي
ة ا بعد أن برزت وسائل اإلعالم كقوة، خصوصإعالمية واقتصادية وتكنولوجية وملتالحقة، اجتماعيا

 تمعات واختراقها ثقافياستخدامها كأسلحة  بعد أن متيمن وتسيطر على العقول، وأخرىا، لغزو ا
  .و عوملة القيم على نطاق واسع

ة احلرب، هي قيم إنسانيلم وأثناء فترات السة طيلة قرون، وفالقيم اليت ميزت اتمعات العربي
ما فيه من قيم سامية هو اإلسالم بكل و وحي هلذه اتمعات،كرسها املصدر الرأصيلة، حافظ عليها و

ث يكون ة، حبييف اتمعات العربي ل لقيم الفردفالدين هو املصدر األو'' ال توجد يف أديان أخرى،
   )1(''ادرة عن الفرداملعيار الذي نصدر من خالله أحكاما على السلوكات اليومية الص

  :ةـات العربيالفضائيـ: ثـامنـا
، براجمها  تستخدم األقمار الصناعية والبث الفضائي لبثة اليتالتلفزيونيهي القنوات العربية 

لتختلف  ل أو املؤسسات أو األشخاص املسؤولون عنها عرب،ويكون مصدرها أو ملكيتها أي الدو
  ات ـوع شركـهها جهات أو هيئات أو جممعن القنوات الفضائية اليت توج

ة وفرنسا روسيا اآلن الروسية وبية مثل قنوات احلرة األمريكيل أجنبية باللغة العربية للمنطقة العرأو دو
  .ة الفرنسي 24
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  :ةـابقـات السـراسالد -6
  :ة األوىلراسـالـد

  . )1(كتورة مي العبد اللّه سنواالتصال يف عصر العوملة الدور والتحديات اجلديدة للد    
ثت الباحثة يف إشكاليتها عن أبرز نتائج النظام العاملي الثقايف اجلديد، واليت أمهها تدمري حتد      

ور أشارت إىل الدو ة،عربيديدها للذات احلضارية العب العريب والثقافات الوطنية ومنها ثقافة الش
 دصال لألفراما تتيحه من فرص كبرية لالتاجلديدة يف جمال اإلعالم واالتصال و اتلعبه التكنولوجيذي ال
  .عوبالتقارب بني الشو

ما هي         :ؤال الرئيسي الذي تدور حوله مشكلة البحث الذي كان كاآليتوطرحت الس    
داخل ر اإلعالم صل وتطووايف لبنان؟ وما هو دورها يف توثيق الت ية يف االتصالورة التكنولوجآثار الث

  :ةالذي تفرعت عنه األسئلة التالي ؟ي واخلارجياتمع وبني اتمع احملل
  ؟ما هي الوسائل احلديثة يف جمال االتصال −
د الذي حيدث انقالبات يف هل هناك بالفعل وسائل إعالم واتصال جديدة مبعىن االختراع اجلدي −

؟تمعا  
  ؟ول العربية و السيما لبنانما هي التحديات اليت تطرحها هذه الوسائل اجلديدة على الد −

  :راسـةمنهـج الد
  :مقاربات لدراسة هذا املوضوع الباحثة على عدة اعتمدت

  .كنولوجيا وجماالت استعماهلا املقاربة التارخيية التكنولوجية اليت تعرض التطور الزمين للت −
كنولوجيا مع مدى تناسب هذه الت اليت حتاول معرفة ة باملعىن احلضاريافيقة الثاعياملقاربة االجتم −

 .ةتأثريها يف تصرفاته االجتماعيحاجيات اإلنسان العصري، وضرورة تفاعله معها و

مواطن موزعني على عشر مناطق  800نة من الباحثة العينة العشوائية متكو استخدمت: ة البحثـنعي
  .ا بريوت وضواحيه من كل

  :نيمجع املعلومات على أسلوبني أساسيراسة يف اعتمدت الد :أسـاليب مجـع البيـانـات
     ة التصاليات املسؤولة يف لبنان لكشف السياسات ااالستقصاء واملقابالت مع الشخصي
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  .واملشاريع املنتظرة        
ومدى  بنانيني مع الوسائل اجلديدة االستطالع املوجه لفئة من الناس لتبيان كيفية تعاطي الل −

وأين مكمن  ااوإجيابي ات هذه الوسائلمراكز عملهم وتقدير سلبياستخدامهم هلا يف منازهلم و
  .ه تااخلطر للبنان يف العامل وحتدي

ة واهلاتف الصناعي رالكمبيوتر، االنترنت، األقما :وسائل االتصال احلديثة ومشل االستطالع أهم    
  .اخللوي 

  :راسـة نتـائج الـد
  :سبة الستخدام التكنولوجيا اجلديدة كاآليتكانت نتائج الدراسة بالن  

   .ا صناعييستخدمون قمرا  % 35 −
  .يستخدمون الكمبيوتر وحده  8%  -
  .االنترنت +ستخدمون الكومبيوتر ي % 6 −
  .يستخدمون القمر الصناعي و االنترنت والكومبيوتر 10% −
  .ا وكومبيوتريستخدمون قمرا صناعي 14% −
  .ال يستخدمون وسائل اتصال جديدة 27% −

  :الفضائي فكانت كاآليت أما بالنسبة آلثار برامج البث  
  .ات األفالمفضائيمن جمموع أفراد العينة بالدرجة األوىل على ال 63% −
  .ة من جمموع أفراد العينة بالدرجة األوىل على الفضائيات الربامج الرياضي 23% −
       ة على الفضائيات الربامج الثقافي رجة األوىلمن جمموع أفراد العينة بالد 14% −

  .ةوالتعليمي
  .من األطفال يشاهدون أفالم الكرتون  83% −

رة يزيد التواصل بني الغرب الفضائي عرب اهلوائيات املقع د أغلبية جمتمع الدراسة أن البثويعتق
من  %76و %72، وبني %97مكان  بني الناس يف كل ، و%83بني العرب والعرب ، و %78والعرب 
أو دعائية أو تقدم عن البالد  ةدة يف أغلب األحيان سطحيراسة مقتنعون بأنّ هذه الربامج الوافجمتمع الد

  .قيقيةاألخرى صورا مزيفة وغري ح

  : ة أظهرت الدراسة امليدانيهانات اليت تضع العامل أمامها، وحتدثها والر   



  : ةأظهرت الدراسة امليدانيهانات اليت تضع العامل أمامها، وحتدثها والر
ات التحوالت حيث أنّ التقنيصال اجلديدة يف اتمعات ودور وسائل االتة ولقد بني البحث أمهي  

مثمرة بالنسبة لعدد كبري من  لت إىل جتارةحتوبنان بكثرة وانتشرت بسرعة واحلديثة متواجدة يف ل
  . الشركات

ولذلك        بعد يف حبور الوسائل اجلديدة فهم خائفون من خماطرها ااس يف لبنان مل يغرقوأنّ الن −
  .كثرية يتعاملون معها حبذر ويرون فيها سلبيات

درجة األوىل وليس وسيلة للتواصل فربامج البث املباشر مازال التلفزيون يف لبنان وسيلة للترفيه بال −
  .سطحية وتنقل صورا مزيفة

ق سلوكهم وختلل االتصال اجلديدة تدخل حياة اللبنانيني بقوة وتغري عادام وبدأت وسائ −
  .جيعل ترشيد االستخدام ضرورة ملحة امشاكل اجتماعية جديدة مم

موضوع حيوي ودراسة كبرية  ات اجلديدةديوضوع االتصال يف عصر العوملة الدور والتحم  
األمهية، فعلى املستوى النظري يسد ثغرة هامة على صعيد األحباث النظرية املتعلقة بتطور االتصال 

ة وإشكالياته العصري ص فيهما االتصال ونظرياتهياته، فهو يقدم فصلني كاملني يلخع إشكالوتوس
حليل من خالل ، كما تطرق إىل موضوع العوملة بالتعريبلتوضيح أشكال االتصال اجلديدة يف اتمع ال

  .ة اليت تطرحها وسائل االتصال احلديثة يف العامل ولبناناإلشكالياا وحصر جتليحماولة حتديد مفهومها و
اين، من خالل ثغرة أخرى على صعيد البحث اإلحصائي امليد يف اجلانب امليداين  سد     

ديدة يف جوهرية هي مدى استخدام هذه الوسائل االتصالية اجل ةاالستطالع الذي تركز على قضي
رات ميدانية ارتكز عليها هذا ليت أعطت مؤشتائج اهي النة كثرية، واملنطقة اليت تواجه حتديات تنموي

  .اعتمد عليها كمعطيات أوليةالبحث و
  :ـة الثـانيةراسـدال

  .)1(ل الدكتوراه يف اإلعالم واالتصاللني لةرسالة مكم:وملة ،عبد الغين أعراباإلشهار يف زمن الع    
  ف ظام العاملي اجلديد الذي طبعته العوملة مبختلحتدث الباحث يف إشكاليته عن الن     

  
جامعة  ،نيل دكتوراه يف اإلعالم واالتصالرسالة مكملة ل اإلشهار يف زمن العوملة، دراسة حتليلية لإلشهار السينمائي،: عبد الغين أعراب )1

  .) دون نشر( 2008ر ،عنابه ، باجي خمتا
  



  ، كذلك العوملة االتصالية اليت طبعتهاةجتلياا وديدها ملختلف الثقافات خاصة الثقافة العربي
 ، وكيف أصبح العامل قرية صغرية     كنولوجية اجلديدة لوسائل االتصال واإلعالمالثورة الت

الواحد للعامل، ليتطرق إىل التغريات والتطورات  نظام القطبة والسياسية والتغريات االقتصاديو        
ت اإلشهار بصفته نظام اتصايل، وعرض مقارنة لألهداف اليت كان يسعى إىل حتقيقها اإلشهار اليت مس

الكالسيكي و األهداف اليت أصبح يسعى إىل حتقيقها اإلشهار يف الوقت احلايل، ليصل يف األخري إىل 
د التصال إىل خلق منوذج إشهاري موحهل تؤدي عوملة وسائل ا: طرح التساؤل الرئيس لبحثه فكان

موذج؟ وما هو واقع و مكانة الثقافات احمللية ة جديدة من خالل استخدام هذا النعاملي  خلق ثقافةيلابالتو
  ؟ومن ضمنها اجلزائرات اجلديدة والوطنية يف ظل هذه التغري

  :ـةراسـروض الدف
  :لفروض اآلتيـةث يف دراسته هذه من اانطلق الباح

وحتدث      ر بسرعة مذهلة وعلى نطاق جغرايف واسع اك بالفعل طرائق جديدة اليت تتطوإنّ هن −
  . كبري يف عادات اتمعات وتصرفااتغيري

يع و خطري يف الوقت نفسه إىل حد أنه يثري إشكاليات كثرية ر هذه الطرائق اجلديدة سرإنّ تطو −
  .صوصقايف  باخلخاصة على املستوى الث

غريها جتعل الرهانات اليت و) إعالمية وثقافية(إنّ اجلزائر باعتبارها حالة خاصة لعدة اعتبارات  −
  .تواجهها كبرية وعميقة

  .ئق اإلشهار اجلديدة مرتبط إىل حد كبري بعوملة وسائل االتصالر طراإنّ تطو −
  :ـةراسـدج الـمنه

  :ة مناهج أو مقارباتوملة عدموضوع اإلشهار يف زمن العاستخدم الباحث يف دراسته   
  .نهج التارخيي الذي يعرض التطور الزمين والفين والتقين لإلشهار وجماالت استخداماتهامل −

قايف باملعىن احلضاري، الذي حياول معرفة مدى تناسب الطرائق اجلديدة لإلشهار املنهج االجتماعي والث
  .فاتهصرورة تفاعله معها وتأثريها يف تات الفرد العصري وصوحاجي

هذه  تداخل عناصره يفرض استعمال كلب املوضوع وجتماعية حيث رأى أن تشعاالاملقاربة  −
  .املقاربات أو املناهج يف آن واحد 

  ةاول الباحث إبراز العالقة بني عدي الذي من خالله حاملنهج اإلحصائي أو الكم



  .والعوملة ، االتصاللعوملة و اإلشهار، اإلشهار والثقافةا :متغريات أو مفاهيم
  :ـاتات أو املعلومـانـاليب مجع البيـأس

صة هار اليت تبثها خمتلف القنوات الفضائية املتخصاملالحظة، من خالل حصر خمتلف مظاهر اإلش −
  .على جوانب خمتلف القنوات األخرى يف جمال اإلشهار

   قطات احث واختار حتليل حمتوى أهم اللحيث ارتأى الب نة املختارة،حتليل احملتوى للعي −
  .ويوم االستقالل  IIتاكسي: واملشاهد اليت هلا عالقة باملوضوع من خالل الفلمني السينمائيني

  : تـائـج الن
  :الل حتليل حمتوى الفلمني إىل النتائج اآلتيةل الباحث من ختوص  

 )II  )II Taxiاكسيـت: الفلـم األول
جلديدة اليت أصبحت تعتمد عليها خمتلف رق اوالطل اجلانب اإلشهاري جبميع تقنياته وأساليبه ميث −

لوب تقريبا مشتركا بني الشركات الكربى يف تسويق منتجاا، وأصبح االعتماد على هذا األس
شهاري مقارنة بالومضات اخنفاض تكاليف اإلنتاج اإل: ةذلك لألسباب التاليركات وخمتلف الش
يعه على العديد من اتمعات يد وتوزة، مبعىن إنتاج فلم يراعي خمتلف العادات والتقالاإلشهاري

  .جمتمع  يكلف أقل من إنتاج ومضة إشهارية خاصة بكل
  .زاته وخصوصياتهإعطاء املنتج فرصة أكرب ومدة أطول من ناحية عرض ممي −
استوجب  اة على العموم ممالتراجع املستمر يف تتبع الومضات اإلشهارية خاصة لدى الدول الغربي −

  .  شهار تتماشى و الفروق االجتماعية واالقتصادية البحث عن طرق جديدة لإل
ط له  حيث مل يكن اعتباطيا بل هو أيضا خمط ةاختيار اجلماعة املسلحة داخل الفلم كوا ياباني −

ق الذي يكون من التفوة و شركات صناعة السيارات اليابانية والفرنسيتربز املنافسة احلادة بني
  .مر نصيب الشركة الفرنسية يف اية األ

         The independence day  :ـم الثـاينالفل
       .عيد الدويلاحية العسكرية، وبروز أمريكا كقوة وحيدة على الصل مظهر العوملة من النميث −



اب  اإلرهاب ظاهرة اإلره وجود خملوقات فضائية دد البشرية، ما هي يف حقيقة األمر إال −
تسويق هذه الفكرة  دها وحدها بل البشر مجيعا، وحتاولاملقصود هنا كما تصوره أمريكا ال يهد

  .إىل خمتلف الشعوب
أصبح  إىل جنب، العلم العراقي واإلسرائيلي جنبا: ة حينهاض بعض األمور اليت ال تبدو منطقيعر −

ر حدوثه قبل عشر هو مامل يكن أبدا تصوة بل واملقبولة و الوقت احلايل من األمور العادييف
  .سنوات
  :ةـدراسـنتـائـج ال

  :وضوع اإلشهار يف زمن العوملة إىلل الباحث من خالل دراسته ملصتو
تقوم على  ة اجلديدة الالعالقة اجلدلية بني العوملة واهلوية الثقافية من خالل األساليب اإلشهاري −

ة على العامل، فاحلداثة املتزايدة أنتجت ظاهرة هيمنة ثقافة واحدة قويناقض فقط وسيطرة والت
و جعلها مناسبة مع   كاسحة ، ولكن ميكن دجمها أو تكييفها  اليت ال ميكن وقفها فهي ،العوملة

  .البيئة الثقافية اجلديدة
ك األساسي عترب احملرر اهلائل ملختلف وسائل االتصال واإلعالم اليت تأصبح العامل بسبب التطو −
لمي ر العة خلقها التطومشحونا بوعود كثري  املنتجاتلحمالت اإلشهارية املختلفة اخلاصة بشىتل

  .ة منذ فجر وجودها اهلائل الذي مل تعرفه البشري
ف مل تتوقأنّ هناك حذرا شديدا عند التعامل معها و املوقف من العوملة اإلشهارية إالمهما كان  −

ملستحدثة إىل ى تشكيل هذا النظام بآلياته اكوين مستوى اقتصادي عاملي، بل أدآثارها عند ت
عامل عوملة االتصال ة، حيث ساعد افية حيث غريت من طابع الشخصية القومينتائج أخطرها ثق

ة للشعوب وقد ساعد على ذلك حالة طمس اهلويات الثقافية وواإلعالم التهديد للتعددية الثقافي
  .رالثقافة يف بعض اتمعات األقل تطوا

وقيمها    اا وعلومها بة بتقنيتكاكها مع الثقافة الغرية تعاين من ازدواجية نتيجة احالثقافة العربي −
ة استمرار إعادة والنتيج خب وثقافة اجلماهريىل التمايز الواضح بني ثقافة الناحلضارية، باإلضافة إ

  .السلوك متعاظمة لالزدواجية نفسها، أي ازدواجية التقليدي والعصري يف الثقافة ومتواصلة و
ها وسائل ل خمتلف املنتجات اليت تبثمن خالجندنا كعرب ومسلمني مستهلكني لثقافة غرينا  −

 املشاهدين، ألنجذب الكثري من اإلشهار أكثر قدرة على إقناع و  اإلعالم املعاصرة، حيث أصبح



ته خدمة مروجي السلع ومل تعد تم باجلانب التسويقي فقط بل تعد وسائل االتصال أصبحت يف
  .إىل جوانب أخرى أمهها اجلانب الثقايف

الرسالة :نااإلشهار يف زمن العوملة اليت كانت هلا عالقة مباشرة مبوضوع دراستكانت دراسة      
دراية مفيدة بشقيها النظري والدراسي، حيث كانت مبثابة الدليل من خالل  ،اإلشهارية يف ظل العوملة

جوانب  لدليل الذي أنارالفصول النظرية اليت تطرقت إليها،كما كانت نتائجها يف اجلانب امليداين مبثابة ا
ه فعلي جديد للشركات اإلشهارية خالل الوصول إىل تأكيد وجود توج من نادراست عديدة ختص

لصياغة رسالة إشهارية عاملية، هذا التوجه الذي إذا كان يعود بالربح على الشركات املنتجة فهو يعود 
اليت ستحاول  على املستهلك خبسارة بعض أو أغلب خصوصياته الثقافية، فهو ال خيلو من السلبيات

  .  هذه ناالكشف عن بعض من معاملها دراست
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  :دــمتهي
 وبداية هذا القرن يف كل نوات األخرية من القرن املاضيكثر استخدام كلمة العوملة يف السلقد 
قتصادي إىل اخلطاب إلوا بدءا من اخلطاب السياسي خطاب، حبيث أصبحت حمورا لكل ااالت،
لتحاق ا إلومدافع يدعو إىل ا اختذت منها مواقف متباينة بني رافض وخائف متوجسو الثقايف
لذلك كان هلا دور مهيمن يف  لكن الكل يتفق على أا قدر حمتوم على كل اتمعاتاملشاركة فيها و

اد وتطور ترتيبا يقوم على أساس ازدي ثقافيا،، اجتماعيا وسياسيا تنظيم وإعادة ترتيب العامل، اقتصاديا،
  :العالقات املتبادلة بني األمم والشعوب عن طريق

  .   تبادل السلع واخلدمات -
  .انتقال رؤوس األموال -
  .انتشار املعلومات واألفكار -
  .أمة بقيم وعادات غريها من األمم تأثر -

 تصال اليتالاوحدث ثورة يف وسائل اإلعالم أهو ما مل يكن ليحصل لوال التطور الكبري الذي 
لالتصال فيما بينها  اوخلق فضاء سامهت يف التقريب بني كل اتمعات وفتحها على بعضها البعض

االتصال عرب  نترنتإلاهذا عن طريق شبكات  ،مه أي حدود زمنية كانت أو مكانيةدون أن حتك
  . األقمار الصناعية والقنوات الفضائية

  :العوملـة -1 
  :اجلـذور التـارخييـة للعوملـة1-1

 الثقافية،، السياسية قتصاديةإلبدا جليا أن الظواهر ا تداء من العقد األخري من القرن املاضي،اب
  .لعاملي يف إطار ما يسمى بالعوملةندماج اإلكلها تتجه أكثر فأكثر حنو ا جتماعية وحىت البيئية،الا

تيجة بل كانت نيدة فترة زمنية معينة، كما أا ليست ول العوملة كظاهرة ليست جديدة،
حىت إن بعض املؤرخني  للتغريات والتطورات اليت حصلت عرب خمتلف املراحل التارخيية للحياة اإلنسانية
أين ظهرت احلاجة إىل  يقول بامتداد جذورها إىل بداية انتشار اجلنس البشري على وجه البسيطة،
 ناثرة هنا وهناك يف العامل،ضرورة التقارب والتعارف وتبادل السلع واملنتجات بني خمتلف اتمعات املت

حيث بدأت تتضح بوادر عوملة  ،تعززه هذه احلاجة وهذا التوجه خاصة مع ظهور اإلمرباطوريات



، *متمثلة يف خلق فضاء عاملي مترابط متمثل يف الطرق التجارية اليت ربطت خمتلف مناطق العامل القدمي 
شاهدة على حركة تنقل  طريق احلرير،: ء السلع اليت كانت متر عربها مثلي طرق محلت أمساو

  .األشخاص منذ القدمو البضائع 
متركزت شبه عوملة يف منطقة البحر املتوسط حيث امتدت اإلمرباطورية  الروماين يف العهد

كما ساعدت الفتوحات اإلسالمية بنشر الرسالة  الرومانية لتشمل القسطنطينية ودول حوض املتوسط،
لكن كان البد من  .إىل اسبانيا غربا اإلسالمية من اهلند والصني شرقا السماوية على امتداد الدول

تصال بني خمتلف إلمني اأكتشافات الكربى اليت جاءت بعد الثروة الصناعية يف أوروبا لتإلانتظار ا
اتمعات يف خمتلف مناطق العامل وكان الكتشاف القارة اجلديدة، وهجرة األوروبيني اجلماعية إليها، 

لسلع اوفتح طرق حبرية جديدة لتسهيل نقل املواد األولية و إىل التسابق إلنشاء املستعمراتإضافة 
ع شبكة السكك احلديدية اليت سامهت يف تطور وتضاعف يوتوس السويس وباناما: واألشخاص كقنايت

د كبري يف يشبه إىل ح ،الدور الكبري يف التهيئة خللق فضاء عاملي قوة انتشار التجارة العاملية الدولية
    )1(.جوهره ما يعيشه العامل اليوم يف ظل العوملة

فالظروف العاملية اليت سادت بداية القرن املاضي أثرت  لكن ظاهرة العوملة مل تكن مستمرة،
اليت أدت إىل  1930مث بعدها أزمة  عليها بشكل كبري وأدخلت العامل يف دوامة احلرب العاملية األوىل،

وعادت ا إىل ضرورة التروي وتبين  كربأجعلت الدول تتعامل معها حبذر  ية،ايار األسواق العامل
وفرض رسوم مجركية على السلع ة من املنافسة األجنبية اخلارجية مذهب محاية التجارة والزراع

وبدا وكأن احلديث عن فتح األسواق وحترير  وتشجيع التصدير والتضييق على االسترياد املستوردة
  .أفاقت منه الدول العظمى على حرب عاملية مث بعدها أزمة مالية ومصرفية بعيد املنال،التجارة حلما 

بدأت مرحلة التحضري الفعلية ويئة املناخ  فبعد احلرب العاملية الثانية توقف،يإال أن احللم مل    
إىل قطبني ملدة بالرغم من احلرب الباردة اليت قسمت العامل  للعوملة احلالية،) اقتصادي وسياسي(السليم 

  اليت بدأت  تصالإلإال أن التكنولوجيا احلديثة لإلعالم وا نصف قرن تقريبا،
  
  .ى قارة أمريكا بالعامل اجلديد وتسمصفة تطلق على العامل قبل اكتشاف قارة أمريكا : العامل القدمي  *

)1 ( J.Adda : La mondialisation de l’économie, gènese et problemes.éd ; La découverte;  7em ed , Paris2006, 
p12.  



قتصاديات الندماج السريع التصال واإلتتبلور مع اختراع األقمار الصناعية اليت استخدمت فيما بعد ل
وحتقق نبوءة  لعوملة احلاليةاكلها ساعدت للتأسيس  نترنت،الستخدام شبكة االنتشار الواسع الوا العامل

الستينات من القرن املاضي حيث أصبح العامل يعيش اآلن يف قرية  اليت تنبأ ا يف انـوهـاك لـم
  : مرت ا العوملة إىل ثالث مراحل وميكن تقسيم املراحل اليت .صغرية كونية
           الوطين  قتصادالا وتطوير ستثمارات الداخليةإلمتيزت بتطوير ا :املرحلـة األوىل §
  .  الهتمام بالتصديروا
ترياد سالوتدعيم ا) الوطن(الستثمارات وتوجيهها خارج الدولةتدقق ا :املرحلـة الثـانية §
  .ستثمار يف اخلارجالاو
          خاصة مع تطور شبكات عاملية لإلنتاج  العاملية أو الكونية :املرحلـة الثـالثة §

  . تصالالواملعلوماتية خاصة التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم وا
خاصة يف  مالية يف مسارها التارخيي حلالية نتيجة للتطور املستمر للرأسكانت العوملة يف صورا ا       

التنافس الرأمسايل وبداية انتشار الثورة الصناعية  الذي تزامن وبروز ظاهرة الدولة و القرن السابع عشر
  )  1( :أربعة أطوار لتطور الرأمسالية نـلرستيو لـإميانويحيث مييز يف هذا الصدد 

أو الطور ناعية وهو طور النشأة ن القرن السادس عشر إىل الثورة الصم :لور األوـالط §
  . التراكمي البدائي

من القرن الثامن عشر والنصف األول من القرن التاسع عشر وهو طور  :الطـور الثـاين §
تبادل السلع وة للتصدير حيث انتشرت فيه احلركة العاملي انتشار رأس املال الصناعيالتنافسية و
  . الدون رأس م

ور االحتكاري اإلمربيايل القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، الط : الثور الثـالطـ §
  .ل النظام الرأس مايل العامليالذي شك

        د اجلنسيات والفضاءات عوملة الذي يطبعه رأس املال متعدطور ال : ابعرالطـور الـ §
 .القتصادية العامليةاألسواق املفتوحة واهليئات او

 
 

   .43،ص2001منشورات جامعة منتوري قسنطينة اجلزائر والعوملة بني العوملة والسيادة،:مربوك غضبان )1(



لرأمسالية يف مقدورها أنّ ا "البيـان الشيـوعي" اجنلـزكتابه مع  يف مـاركسفكما تنبأ    
لعوملة هي نتاج فا الوصول إىل أبعد نقطة يف العاملو اكتساح الساحات عن طريق منتجاااالنتشار و

دة القتصادية عن طريق الشركات متعدد خاصة يف صورا اداخلي للرأمسالية املعاصرة وتتجس
ود سياسية أو اقتصادية أو سبة هلا بال حدتزايد حيث تفترض أنّ العامل بالندورها املو اجلنسيات
  .جغرافية

عه بعضهم إىل القرن التاسع فريج كما خيتلف املفكرون خبصوص  بداية تداول العوملة كمفهوم،   
ستعمارية وظهرت الشركات متعددة اجلنسيات التنامت الظاهرة ااتسع نطاق التجارة و ثعشر حي

نه مفهوم أناعية وما بعدها ومنهم من يرى وجي اهلائل الذي صاحب الثورة الصوحدث التطور التكنول
أما الرأي  .ويل اجلديدبالنظام الداحد أو ما يطلق عليه حديث العهد يرتبط بظهور هيمنة القطب الو

حرب وسالم يف القرية " :بعينات من القرن املاضي عنده ظهر كتايبالثالث فريجع ظهوره إىل فترة الس
   )1(*لكتروين لزبنغو بريجنسكيإلمريكا والعصر اأمث  ،ملارشال ماك يوهان 'الكونية

ت تربز بعد انتهاء احلرب العاملية غري إن البعض اآلخر يذهب إىل القول بان مالمح العوملة بدأ
 (GATT)التجارة  و وأنشأت االتفاقية العاملية للتعريفة ىاتفقت الدول االقتصادية الكرب االثانية عندم

  .(WTO)،لتصبح بعدها املنظمة العاملية للتجارة 
واندالع حرب  ،دمي جدار برلنيو شتراكيالار القطب اتداء من ايواب لكن مع بداية التسعينات      

ويل ملا أخرى النظام الدو      ويل اجلديد ظام الداخلليج الثانية،أصبح مفهوم العوملة يتداول تارة باسم الن
ما ترتب عنها وما سيترتب  لختلفت املواقف حوا .اخل.......بعد احلرب الباردة أو نظام األحادية القطبية 

موقف معارض وآخر  ،موقف مؤيد للعوملة :حاالتأخذت هذه املواقف ثالث  .عنها من آثار مستقبال
  .وسطي

الثقافات و بني الشعوب قاربالت إىل رة إنسانية اجيابية دفيرى املؤيدون للعوملة أا ظاه
ري حنو فهي تدعو إىل الس عية،هي بذلك ليست ظاهرة توسو اه العامليةالعمل على تطويرها باجتو املختلفة

  طورالت جل العمل على تعميمأالعلمي واملعريف من  ادلالتباالندماج االقتصادي و
  ....انظر املفاهيم ، الفصل األول ص)1

مفكر و منظر أمريكي شغل منصب مستشار الرئيس األمريكي كارتر يف بداية الثمانينات : زينغو بريجنسكيكندي،  اجتماعمل امارشال ماك يوهان ع *
  .خالل النصف الثاين من الثمانينات مث مسؤوال لألمن القومي يف عهد الرئيس ريغان



فتح جماالت العمل نتيجة عن طريق تعزيز اإلنتاج و ول الفقرية،الدوخلق حياة أفضل للمجتمعات و
ولة فالعوملة يترتب عليها حترير الد العمالة أكثر من هذا،إلنتقال احلر لرؤوس األموال ولفتح اال أمام ا

كما يتوقع أن تؤدي إىل سيادة الدميقراطية  االجتماعية،وية من العديد من األعباء خاصة االقتصاد
  .وحقوق اإلنسان

ول فهي تدعو إىل إلغاء الد ،ظاهرة استعمارية قاتلة للثقافات أما املعارضون للعوملة فيقولون أا
نة يمن فيه ثقافة معي من خالل تكوين جمتمع دويل عاملي خايل من احلدود،اتمعات القومية الوطنية و

افها من خالل التحكم يف ول الفقرية وإضعكما أا تساهم يف ميش الد  ودولة معينة،نظام معنيو
 ،تزداد الدول املتطورة تطورا وغناف ،ر مناطق من العامل على حساب أخرىفتعمل على تطوي ،اقتصادها

  .العوملة إىل تعميمها ول الفقرية ختلفا وفقرا يف إطار النظم االقتصادية اليت تسعىيف حني تزداد الد
فال جيب ، نه جيب التعامل مع العوملة كظاهرة لكن حبذرأيف حني يرى أصحاب املوقف الوسطي 

فهي واقع دويل جديد  ،ألن شيء مفروض علينا كما ال جيب رفضها دفعة واحدة، االنبهار ا كلية،
ة تغليب اجيابياا على ا مع حماوللذلك وجب التعامل معه ،تجيابياإلات ما حيمله من احيمل من السلبي

  .ن ال نبقى على اهلامشأاملهم  ،سلبياا
 :جتليـات العـوملـة 1-2

  : التجليـات االقتصـاديـة 1-2-1

خط اإلنتاج  الرأمسايل من  ل معهاأمسالية تارخيية يتحويرى بول سويزي أن العوملة هي سريورة ر
ا يقود مم ،عالقات اإلنتاج الرأمساليةقوى ول اإلنتاجي وة مع عوملة رأس املادائرة عوملة اإلنتاج سوي
جيه القوى الرأمسالية العاملية هيمنة  توىل النظام الرأمسايل حتت قيادة وإىل إخضاع العامل كله إ

   )1(. الرأمسالية املتقدمة تاملتميز لصاحل اقتصادياسيادة نظام التبادل الشامل واملركزية وو

ل وتعميق املبادالت التجارية وتدويا من خالل وحدة األسواق املالية ديلى العوملة اقتصاحيث تتج
  خصوصا أزمة  الذي مس ي،سياسات اإلصالح االقتصادي الكل

  
  
 2003ريل ،اب25،السنة290عدد ،جملة املستقبل العريب ،العرب يف مواجهة العوملة االتصالية بني التبعية والتكامل االقتصادي،العريب:عبد املنعم سيد علي )1(
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من البلدان إىل مناطق اقتصاد حر كما  لت الكثريلتعديل اهليكلي، الربامج اليت حوبرامج ا الديون و
وتعتمد يف هذا  خيصة واملوارد الطبيعيةالة الرالوطنية إىل احتياطي للعم تبعض االقتصاديا حولت

  :التوجه على
تجارة من القيود وحتديد قواعد السلوك اليت تعمل على حترير ال :منظمـة التجـارة العـاملية §

نشأت بعد توقيع اتفاقية  فهي املؤسسة اليت تتوىل إدارة العامل جتاريا، يف املعامالت التجارية،
يشترط على الدول اليت تقبل عضويتها فيها بالتعهد بتخفيض الرسوم  ،(GATT)اجلات
ل تدفق السلع ود اليت تعرقتلتزم بالقضاء على كل القيعلى التجارة اخلارجية و ةاجلمركي

كما مت التوصل إىل تفاهم أويل بني دول العامل على توسيع نطاق  ،واملنتجات واخلدمات
حبيث يؤدي إىل  اتفاقية تقنية املعلومات حبيث تشمل سلعا أكثر معفاة من الرسوم اجلمركية،
ي للمنظمة يف سيادة حترير كامل للسلع التكنولوجية يف التجارة العاملية ويتمثل اهلدف األساس

وتعميم الرفاهية للجميع  واملؤكد هو أن التجارة الدولية تبقى متمركزة بني األقطاب 
إذ تستأثر  ،)الياباناالحتاد ألورويب و الواليات املتحدة األمريكية،(االقتصادية الثالثة الكربى
رات العاملية ادلصمن ا % 94من الواردات العاملية وحوايل  % 87   هذه الدول على ما يعادل

لع ى على ما يقارب ثلثي التجارة الدولية للستستحوذ بشركاا الكربو  من السلع املصنعة
  )1( اخلدمات ناهيك عن سيطرا على جتارا الوطنيةو

النقد الدويل من حارس للنظام حتول صندوق  :صندوق النقد الدويل والبنك الدويل العاملي §
يفرض سياسات التصحيح االقتصادي   على البلدان النامية،قدي الدويل إىل شرطي مايلالن

  )2(. على البلدان غري القادرة على تسديد ديوا ونفس الشيء ينطبق على البنك الدويل
 املصرفية، جمموعة من الشركات الصناعية *:الشركـات متعددة اجلنسيـات §

  

ذات نشاطات مستقرة فيه و لديها فروع تتحكم فيها على األقل يف بلدين أجنبيني أي تعرف على أا كل مؤسسة تنتمي يف األصل إىل بلد معني، و *
 Michael :إىلاخل انظر ...من رقم إعماهلا وتشمل كافة املؤسسات الصنـاعية التجارية، اخلدماتبة مثل البنوك وكالت اإلشهار % 10حتقق أكثر من 

ghertman, les multinationales, série que sais je ?  
  .68ص 1999بريوت، الشرق األوسط إفريقيا العوملة أية عوملة؟ ،حيىي اليحياوي )1(
  .38، ص2004، اجلزائر جامعة منتوري قسنطينة ،علم االجتماع االتصال ربخمالعرب وأمريكا بني التطوير والتطويع ، ، إمساعيل قريةعلي غريب )2(

  



مل تعد هلا هوية  لقارات ومتنوعة النشاطات،تقوم بنسج حتالفات عابرة ل واخلدماتية العمالقة،
فهي ال  وال تؤمن بالوالء ألية قومية أو منطقة جغرافية، مل تعد تنتمي لدولة، أو جنسية حمددة
كما ال تتأثر بسياسات دولة من الدول متجاوزة بذلك احلواجز والقيود  متلك مقرا واحدا،

ها التسويقي مقرو ها اإلداري يف دولةفمقر الصناعي،التقليدية على النشاط التجاري واملايل و
ها مقرها اإلنتاجي يف دولة رابعة ومقرو مقرها التخطيطي والفين يف دولة ثالثة  يف دولة ثانية

ها التنفيذي يف دولة مقرو عائي واإلعالين يف دولة سادسةومقرها الد اإلقليمي يف دولة خامسة
ة والفقرية وتفترض الغنيل الصغرية والكبرية وشركات تنتقل حبرية كاملة بني كل الدو سابعة،

أن العامل بالنسبة هلا بال حدود سياسية أو اقتصادية أو جغرافية، لذا فهي ال جتد أي صعوبة يف 
قنيات نقل سلعها وخدماا وأصوهلا وإدارا ومراكز حبوثها إىل أي مكان مستخدمة آخر الت

شركات بالتنويع يف نشاطها لتعويض اخلسائر تقوم هذه ال .)1( اليت تقلص الزمان واملكان
 دون االلتفاف اجلغرايف هلذا النشاط احملتملة من أنشطة معينة بأرباح حتققها من أنشطة أخرى،

نتج عن هذا و للتخفيف من تضخم نفقات اإلنتاج وتقيم هلا فروعا عرب خمتلف مناطق العامل
   .ه االقتصادي العامليالتوج

وتقسيم سات املالية املؤسات وددة اجلنسيومات لصاحل الشركات متعتراجع دور الدول واحلك
فر املواد مناطق منتجة ومتطورة مناطق مستهلكة تو ة تزداد غىن وفقرية تزداد فقرا،العامل إىل مناطق غني
  .خيصةاألولية والعمالة الر

 الت املاليةفق رؤوس األموال وعجز الدول الوطنية يف التحكم ومراقبة التنقسرعة انتقال وتد
يقول يف هذا الصدد رجل  ر املذهل يف الثورة اإلعالمية وثورة املعلومات،عرب حدودها نتيجة للتطو

 ىهر عرب األلب سريا علجيب نقل األموال يف كيس على الظ عندما كان"قتصاد األمريكي لسترثورو الا
ضمان مراقبة التبادالت، وملا صار كانت احلكومة االيطالية قادرة على  األقدام من ايطاليا إىل سويسرا،

،فان مفهوم مراقبة رأس املال صار جمردا  انتقال األموال يتم بشكل آين انطالقا من حاسوب شخصي
  )2(.."من املعىن
  

  .67ص  ،عبد اخلالق عبد اهللا ، املرجع السابق )1(
  .133ص  ،2006أكتوبر  ،332العدد  ،29لعريب، السنة ة املستقبل اجمل اإلقليمية والتحديات العاملية اجلديدة،:ديقيسعيد الص )2(



ح كل أفراد حبيث يصب يات ومعنويات،واضح جلعل العامل خيضع لسلعنة كل ما فيه من ماده توج
د مستهلكني للسلع واخلدمات املنتشرة على أوسع نطاق وخيضع كل متخلفها جمرمها واتمعات متقد

  .ق العاملي الكبريقدات ملنطق السوما ميلكونه من قيم ومعت
    أثريات املباشرة للعوملة تغلغلها يف كل ااالت من الت :التجليـات السيـاسية 1-2-2

التعديل لتتالءم مع ظر وتادة اليت أصبحت ختضع إلعادة النوتأثريها حىت على املفاهيم املع
مل يف الوقت احلايل ات اليت يشهدها العاا موجة العوملة، ففي ضوء املستجدطورات اليت أحدثتهالت

 ولة،السيادة الد: إعادة التعريف من بينهاخضعت يف علم السياسة مفاهيم كثرية للمراجعة و
  .اخل...األمن الوطنية،

جه أكثر فأكثر إىل اتساع األسواق، وحرية االستثمار ظل العوملة يت فإذا كان االقتصاد يف
ياسية ختدم هذا املنطق اجلديد، نظام قائم على اخل، كان البد من قيام نظام أو أنظمة س...والتجارة 

الفردية وحقوق اإلنسان ونظام عاملي جديد يعيد النظر يف  ةسيادة الدميقراطية، التعددية وامللكي
ا للتدخل يف الشؤون العالقات الدولية، مفاهيم وإيديولوجيات تروج هلا اآللية الغربية وتستعملها عنوان

رة تارة بدعوى نشر الدميقراطية وحترير الشعوب، وتارة أخرى بدعوى ول بطريقة مباشالداخلية للد
ويل حتت غطاء أممي ودويل، كما حدث يف أفغانستان والعراق أمام الدحماربة اإلرهاب وحتقيق األمن 

وسياسة األقوى، هذا التدخل السافر يف  تراجع دور وتأثري هيئة األمم وجملس األمن اخلاضعان إلرادة
الكيل مبكيالني يف جمال العالقات الدولية، أدى إىل طرح أسئلة عديدة حول الداخلية وشؤون الدولة 
هناك  حيدة اليت ينبغي احتذاؤها، أم أنة الو، فهل أن النظرية الغربية للدميقراطية هي النظريالدميقراطية

ة تتسم الغربي ةية متكاملة للدميقراط؟ هل هناك حقا نظريجمال الجتهادات أخرى يف أطر ثقافية خمتلفة
هذا  يف ة؟ ة من املثاليات الدميقراطيأم أنّ ما لدينا ال يزيد عن جمموع بالتماسك والتناسق الداخلي؟

ة األول يعترب أنّ اتمع مسكي تعريفني خمتلفني للدميقراطيم نعوم تشواملوضوع على وجه اخلصوص يقد
أن و لة يف إدارة شؤوملالزمة للمشاركة الفعاي ميلك فيه العامة الوسائل االدميقراطي هو اتمع الذ

 ة من إدارة شؤومر للدميقراطية فهو أن مينع العاما املفهوم اآلخأم ،ةوحرتكون وسائل اإلعالم منفتحة 
    )1(.دةطرة املتشد جيب أن تبقى حتت السيوسائل اإلعالم اليتإدارة  كذا منو

  .7ص ،2003 1ط ،رمجة أميمه عبد اللطيف ،مكتبة الشروق الدوليةت ،السيطرة على اإلعالم:ناعوم تشومسكي )1( 



ة وحقوق اإلنسان إذا ما تعارضت مع مصاحلها فالدول القوية كثريا ما تضحي بالدميقراطي
بل  ةتخدم معايري مزدوجة تعكس انتهازيتها ألا ال تم بالدميقراطية كقيمة أخالقية وإنسانية عامليوتس

ة الدولة الوطنية يف الدول النامي بذلك تصبح  مصاحلها الدائمةاستراتيجياا و تستخدمها كآلية خلدمة
  .توجهاا املستقبلية  أسرية الفلسفة السياسية للدول الكربى

كما تغريت النظرة إىل مفهوم السيادة اليت متنح للدولة صالحيات واسعة لتتحكم وتراقب األجواء 
حيث أنقص استعمال  اإلعالم اجلديدةو تصالالاة تكنولوجيا بواسط )ةحبرية وجوي ،أرضية(ةاإلقليمي

التصال األخرى وسائل افتوفر احلواسيب و ة على أجوائها،األقمار الصناعية من سيادة الدولة الوطني
 الغرب واجلنوب والشمال والغينرق و، فتقارب الشةأرغم الناس على العيش داخل جمموعة كوني

ع تتبع األحداث وقت حدوثها فيمكن للجمي ة،طة شبكة إلكترونية عامليساملدينة بواالقرية ووالفقري و
  .ة أكثر من احلدودفأصبح للوقت أمهي ا ملغاة،فتنتقل األفكار عرب احلدود وكأ ورة،الصوت وبالص

ديد، يقوم أساسا على العامل اسي جهناك من يعتقد أن عامل اليوم يتجه حنو تشكيل جمال سي    
بار أنّ هناك تراجع تدرجيي ا، على اعتانغالق الدول على نفسها جغرافي جاوزااسي الواحد، متالسي

مستمر للمجال احمللي الوطين لفائدة اال السياسي العاملي والذي يتميز بصفته التعددية متجاوزا صفته 
يف  د وحدةة لكل النشاطات، غدت اليوم جمرل النقطة احملورياألحادية، وعليه فالدولة اليت كانت متث

    )1(.دة يف عامل يسري باستمرار حنو الضيق والترابطوالوحدات املتعد وسط شبكة من العالقات
جلديدة يف اية ة اة بظهور جمموعة من القوى العاملية واإلقليمية واحملليقد ارتبطت العوملة السياسيو

   لي منالداخ ة يف اال السياسيأصبحت تنافس الدولة الوطني القرن املاضي، واليت
 عملت صنع القرارات وصياغة اخليارات، وأبرز األمثلة على ذلك نشوء السوق األوروبية املشتركة اليت

بعد على عملة اليورو،  األورويب الذي يشرف على تشكيل وحدة نقدية حتت سياسة املصرف املركزي
االندماجي األورويب النموذج  إنّ ة،النقدي اساتيف جمال السي ة عن سياداتنازل الدول األوروبية طواعي

قليمي يتجه حنو ي الدول األوروبية الطوعي عن بعض من مظاهر السيادة لصاحل كيان إيقوم على ختل
  ات املتحدة األوروبية اليت تتمتعالوالي من خالل بروز ،الوحدة االقتصادية ورمبا الحقا الوحدة السياسية

  

  
 )1( Falk, R: On human gouvernance,To words a new global politics,Cambridge,Polity press 

1995,p25. 



ولكن مع  ة منافسة للواليات املتحدة األمريكية يف املستقبل،ودفاعية واحدة لتصبح قبسياسة خارجية و
دول العامل تسعى اآلن لتقليد هذا  النجاحات اليت أخذت تتحقق للوحدة االقتصادية األوروبية، فإن كل

ي لوال اقتناع الدول األوروبية بأن الوقت قد حان للتخلندماجي الذي لو يكن لينجح النموذج اال
لقد اخترعت أوروبا يف السابق فكرة  ة بني الدول،السيادة، وإسقاط احلدود اجلغرافيالتدرجيي عن 

هي اليت املواطنة والوطنية، وهي اليت صدرت للعامل األفكار الرأمسالية االشتراكية والليربالية وأوروبا 
وهي أيضا اليت  ة،التكتالت التجاريوق املشتركة ولعامل فكرة االندماج االقتصادي والسر اليوم لتصد

    )1( .ايل العوملةتصدر فكرة التخلي عن السيادة واية الدولة وبالت
لص اليحياوي إىل نتيجة مفادها أنه يوجد تكريس مؤسسايت لتمدد العوملة عرب القارات وخي

ى وشركاا متعددة اجلنسيات وبنوكها ة نيابة عن الدول الكرباليت تنتهجها املؤسسات الدولي التدابريو
    )2.(.االستراتيجيومراكزها للبحث والتطوير العلمي و

فقد أصبحت ااالت االقتصادية الوطنية مفتوحة على  ة واستقالال أكرب،مبا أن العوملة متنح حريو
هذا قتصادي الكبري للدول، وت الشركات أن يكون هلا التأثري والوزن االا فسح اال لقرارااخلارج مم

تكومت داخل  ة بينما الدولا القدرة على أن تكون عناصر دوليما دفع ذه الشركات أن تصبح هل
لت إىل سلسلة من التناقضات السياسية والدستورية والقضائية اليت كب اجنذبتأراضيها الوطنية و

وضاع داخل حدود بذلك تراجع دور السلطة السياسية وضعف سيطرا على األنالحظ  )3(،حركتها
 ليس فقط مع دة بشبكة من العالقات،الدولة اإلقليمية اليت حتكمها الرتباط أجهزا وسلطاا املتعد

ة على حساب جزء من سيادة هذه الدولة يف نطاق دول أخرى بل مع املنظمات واملؤسسات الدولي
  .إقليمها

من قدرا  للحد ةوطات والقيود اليت تفرضها عملية العوملة على الدولة الوطنيغرغم الضولكن 
  الفاعل تعد هي الدولة مل على الرغم من أنو على ممارسة سيادا باملعىن التقليدي،

  
  .84-83ص ص ، 2002، 49كتاب العريب عدد  ،العوملة وحماولة دمج العامل يف اإلسالم والغرب :عبد اخلالق عبد اللّه) 1
  .210ص سابق،الرجع امل حييا اليحياوي، )2
  .26ص ،2002 ،النشر والتوزيعدار ضة مصر للطباعة وبدائل العوملة، أطروحات جديدة لتجميل وجه العوملة القبيح،  :ونديسعيد الال)3



ي إىل إلغاء د، إال أنه ال يوجد ما يدل على أن هذه التحوالت ستؤالوحيد أو األقوى يف النظام العاملي
يف املستقبل  يل هلا، حيث سيبقى للدولة دور مهم يف بعض ااالت على األقلدور الدولة أو خلق بد

  .القريب
ال ميكن اعتبار العوملة جمرد حتول يف اقتصاد العامل بل   إا متثل  :ةاعيات االجتمـالتجليـ 1-2-3

 ة، فالتكامل الذيديقتصاالة واالسياسي ،ةالثقافي جتماعية،الا :ااالت حتوالت نظامية يف كل
تصال احلديثة للدول الاخلدمات وثورة تكنولوجيا اأحدثته حركة انتقال رأس املال والسلع و

فها ومنعها ، أثر سلبا على الدول النامية فضاعف تبعيتها وعجزها وختلاحلكوماتاألسواق وو
 ى إىل تكوين واقع جديد،ي، وأدالعامل االستفادة من االقتصادبذلك من الدخول يف هذا التكامل و

ة بني الدول الغنية يف حني توسعت اهلو ،ة فوائد وأرباح كثرية من العوملةقت فيه دول قليلحق
 فا وتبعية،تزداد الدول الفقرية فقرا وختل ،اوتطور ة، فبينما تزداد الدول الغنية غناوالدول الفقري
قتصاد املعومل على الفقضى ا اخل الدول نفسها،واألغنياء د  عت اهلوة بني الفقراءكما توس
مستوى معيشي و ستغناء عن فئات اجتماعية كثرية كانت تنعم بعمل قارالواالجتماعية املكاسب ا

ذلك الطبقة الوسطى اليت كانت متثل النواة واختفت ب  الني والفقراءمقبول انضمت إىل فئة البط
  .اميةالصلبة للمجتمعات الن

ندماج العاملي هو أفضل طريقة ملواجهة البأن ا عاة للعوملةذي كان يبشر فيه الدففي الوقت ال   
قليل من نسب البطالة العاملية من لكونه سيساعد على الت جتماعية،الواألزمات ا قتصاديةالااألزمات 

أسيس لسياسات املساواة وحقوق اإلنسان التواخلارجية يف الدول النامية  ماراتستثالاخالل تشجيع 
حيث . مة، حيمل الواقع عكس ذلكالقضاء على اجلرمية املنظوالسلم العاملي حتقيق الدميقراطية وو

فإلغاء  مة نفسهابل حىت يف الدول املتقد ول النامية،لبطالة يف العامل ليس فقط يف الدتفاقمت أزمة ا
اإلحساس  ىلالعمال الذين أصبح أغلبهم يفتقد إ الوظائف البسيطة وخفض األجور وإضعاف حقوق

مما فتح الباب  ة دقيقة،احلصول على منصب قار وليس مهددا بالفصل أو الطرد يف أيباألمان و
غياب التعاون السياسي واألمين و ستقرارالفقدان ا ىعمل عللالضطرابات والتوترات االجتماعية و

  . الدويل



ي أصبحت تلعبه ادي الذالدور الري  ارتبطت بظاهرة العوملة،كان من أبرز التحوالت اليتو
سياسة ة للدول،كمجال سيات يف صياغة السياسات الداخليدة اجلناملنظمات الدولية والشركات متعد

ظر ، أعادت الن)1(ةبني الطرق املعتمدة كميزان للتقدم والدميقراطي  أصبحت مناملساواة بني اجلنسني اليت
فهوم ت معه بذلك بعض املفاهيم كمريوتغ الرجل داخل اتمع،ويف مسألة توزيع األدوار بني املرأة 

األسرة والتنشئة االجتماعية اليت دخلت فيها املؤسسات االجتماعية ووسائل اإلعالم واالتصال 
 أيضا التدخل يف القوانني اليت يادي يف ذلك،كأطراف مشاركة وفعالة ورمبا أصبحت حتتل الدور الر

م على بعض فتتحت بدعوى حقوق اإلنسان، قانون العقوباتكم اتمعات، مثل قانون األسرة وحت
حدث يف كثري من الدول  ه العاملي مثل ماما يتناسب والتوجاحلكومات الرضوخ إىل تعديلها و

مساحة أوسع للمرأة يف ممارسة حرياا و إلغاء منح ق على الرجل يف مسألة التعدد، وة كالتضيياإلسالمي
  . غريها من القواننيعقوبة اإلعدام و

ة صارمة ختضع هلا مجيع دول عوة لالنفتاح على السوق النقدي العاملي إىل إيديولوجيالدلت وحتو
اب العوملة ى خطويتجل ضوخ يشهر سالح العقاب االقتصاديففي حالة املمانعة وعدم الر العامل،

األمور تسري إىل  داخل خطاب واحد ينتهي دائما بأن يستدجمهااملعاصر يف كونه ميتص صور النقد و
ة لباب موصدا أمام النضاالت اليوميوبذلك يغدو ا )2(اوأنّ العوملة هذه قدر كان وسيظل باقي ة،وحد

على إضعاف اتمعات النامية بتقوية الرتاعات والتوترات بذريعة من مثّ تعمل العوملة و املناهضة للعوملة
 التناقضاتو راعاتالصلياا اجلديدة اليت تضعف تؤدي بذلك بآوالدميقراطية، و حقوق اإلنساننشر 

هذه اتمعات عن تطوير حنن قوي خيلق آليات  حبيث تعجز ،)األطراف(ةالثقافية يف اتمعات الطرفي
ينات يف الست انـاك لوهـمأ به العامل اليوم قرية صغرية كما تنبفإذا كان  )3( .ةمعاكسة لآلليات الكوني

التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم و املواصالتوه تطور وسائل النقل من القرن املاضي بفضل ما أتاح
عوب خمتلف الش بت بنياليت أذابت احلدود وقر ) اخل.... ،انترنت أقمار اتصال قنوات فضائية( االتصال

   اخل،...تبييض األموال اإلرهاب مة،املشاكل االجتماعية واجلرمية املنظفإنّ بعض الظواهر و واتمعات،
 
1) Virginia,Ferreira  : La mondialisation des politiques d’égalité,du reforme social au réformisme 
d’état ;ed ;L’harmattan ;Paris 2002 ;p5.   
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 أحناء العامل تنتشر بسهولة عربو حيث أصبحت تنتقل قد حنت نفس املنحى يحىت يف اال الصح
ر االقتصاد العاملي فتأث األفكار،ا املواصالت األشخاص والسلع والبضائع و تنتقل بنفس السهولة اليت

  .اخل...ارس يف آسياوأنفلونزا الطيور والسبانتشار مرض جنون البقر يف أوروبا 
قبل اخلوض يف التجليات الثقافية للعوملة يتوجب علينا أوال  :ـةفياقـات الثالتجليـ 1-2-4

 نقول أنّ مفهوم الثقافة يشمل كل عاريف حوله،بالرغم من اختالف الت  قافةتوضيح مفهوم الث
مجيع والدين واألخالق و وامليثولوجيا دائية إىل األدب والفننتاج إنساين من وسائل اإلنتاج الب

ة من لباس وسكن وطعام وشراب وآداب املائدة وغري ذلك من املظاهر يمظاهر احلياة االجتماع
ن الثقافة برأي معظم علماء فتتضم التواصل اإلنساين،و طقوس ومظاهر التعبري كذلكو ة،املادي

العناصر الالمادية كاملعرفة والعقيدة والفن )  ،كروبر ،سبنسر تايلور (  االجتماع واالنتروبولوجيا
ظومة من األجوبة على نات منويئ هذه املكو غةوالعادات واألفكار والل نالقانوو األخالقو

   )1(. زة للعاملمع على اإلنسان و تكون رؤيته مميبيعة واتاملسائل اليت تطرحها الط

واملادية ة ثقافة تفيد جممل املظاهر الفكرية املظاهر الفكرية واملعنوي فعلى املستوى االجتماعي كلمة
  .نةاط احلياة اليت متيز حضارة معيأمنالقيم و وخمتلف أنظمة

داثة ى باحلفهل نعيش اليوم توجه حنو بلورة ثقافة عاملية يف ظل استحداث هيمنة توسعية ملا يسم
منظومة من القيم الشمولية ن تتضمة يسعى دعاة العوملة ومنظروها إىل تكوين ثقافة كونية عاملي ة؟الغربي

وإضعافها  ة،يد يف طمس معامل الثقافات الوطنيهو ما يزو ه، كللعاملة تفرض على اواملعايري املوحد
العوملة فكرا قائما  اإلقصاء فاحتة اال لفرضوالتفكيك وبإظهارها مبظهر العاجز من خالل التهميش 
ه احلقيقي للعوملة بإخضاع شعوب ما يؤكده التوج التكنولوجيا،على نواتج وخمرجات ثورة املعلومات و

 فال وق،حبيث تصبح شعوب العامل النامي ختضع ملعايري الس ة املسيطرة،قافة الشعوب الغربيلث لعاملا
من القيم السياسية نشر جمموعة وملة عند حدود مسريا االقتصادية بل تسعى لترويج وف العتتوق

 زمةتساعدها على استحداث ضغوط دف إىل صياغة جمموعة من القواعد امللو الثقافية،واالجتماعية و
أخالقيا يف ميدان الثقافة املدنية اليت تقوم على الدميقراطية واحترام حقوق اإلنسان، ومن مثّ تصبح العوملة 

  هرها يف الثقافة الغربية حتت غطاء إحلاقها وصعلى اختراق الثقافات وتقوم  احقيقيا متثل حتديا ثقافي
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لذلك  ةعلى اآلخر لالنتهال من موارده ومكتسباته واكتشافاته العلمي املشروطاالنفتاح الثقايف غري
  . االختراق الثقايف أو عوملة الثقافةبيان الفرق بني التثاقف أو عاملية الثقافة ووجب ت

االختالف الذي هو من  ف حبقمثّ االعترال االعتراف املتبادل بني سائر الثقافات ومن يعين األو
ري بني الثقافات على قاعدة الندية جي فالتثافق يرادف معىن احلوار والتفاهم، أقدس حقوق اإلنسان،

إلنكار و اإلقصاء اين سوى على افيحافظ على شخصية كل ثقافة وحرمتها الرمزية،فيما ال ينطوي الث
يتالزم االختراق الثقايف مع العدوان و ة،ؤية ثقافيلثقافة الغري وعلى االستعالء واملركزية الذاتية يف ر

 .حوار رب فعل االختراق سوى عن إقصاء وميش يأباها أي انفتاح وأيواإلكراه فال يع
قافات، بواسطة استثمار ما وصلت إليه فالعوملة ليست سوى السيطرة الثقافية الغربية على سائر الث

ذلك بلورة ثقافة عاملية حتمل طابعا خاصا تستعملها الفئات العلوم والثقافة يف ميدان االتصال، ويتم ب
، ويساعدها على ذلك املسيطرة لالستفادة منها يف العمليات االقتصادية والسياسية واالجتماعية

دة من الوعي يل ما يساعد على تشكيل أمناط حمدواإلنتاج اإلعالمي على الصعيد الدقنية واحتكارها للت
ن فرض مناذجها وفلسفتها عن طريق إنتاج وتوزيع واستهالك املواد اإلشهارية ها مذلك ميكنالثقايف و

احلديثة دورا بارزا  واملسيطرة على أدوات التقنية  دة اجلنسيات ، لقد لعبت الشركات املتعدتصاليةالوا
الفئات أثري األكرب على الغريب ذاته، أو خارجه، وكان التاهات األفراد سواء داخل اتمع يف تغيري اجت

ويتوقع حمسن اخلضريي  أنّ )1(هة التقليدية اليت تتغلغل فيها الثقافات الغربية املوج عبية يف اتمعاتلشا
   )2(:اتإلختراق يتم عرب ثالث آليهذا ا

مرحلة اليت متثل يار الثقايف العاملي تها بفعل ضغط اختراق واجتياح التول النامية ثقافختسر الد §
  .ب الثقافات املختلفة وجعلها ختدم مصاحل الثقافة العاملية الغربية حيوية ودقيقة من استال

ر الثقافة وإظها والصدع الثقافية واحلضارية بروز التشظيالنقسام، التفكك، التشرذم الداخلي، تعميم ا
ة متفوقة باملقابل تربز ثقافة العومل، اجحةالنخصية العاجزة عن تقدمي الشعيفة والوطنية يف صورا الض

  .راقيةو
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قافة العاملية إىل الث النتقالا بروز روابط وشبكات وآليات تعمل على إجياد قيم تساعد على §
يقول  .ذلك إلحداث نوع من التواجد الثقايف قايف إىل أبعد نقاط العامل،العبور بالفكر الثو
، أن العوملة )يف جامعة باريس واالنتروبولوجياأستاذ يف اإلثنولوجيا ( )1( ر فارنييـون بييـج
ترسيخ الدميقراطية وتغريب السلوكات و قايفأساليب التطور الثقافية تترمجها اختراق القيم والث

 الثقافية ختالفاتالاهذا التغريب الذي يقضي على  ثقافية،- السوسيوقتصادية وال البىن االيت تغري
بذلك مل ستؤدي إىل سيادة قيم ومعايري العلم الغريب ووسلعنة العا ة ببعض البلداناخلاصاحمللية و

وإذا  غري متجانسة،ية اليت ختاطب مجاهري واسعة واجلماهري التصالاجتانس ثقايف تدعمه وسائل 
العادات هالكية واملمارسات الثقافية ول يف جتانس املواد والسلع االستكانت العوملة الثقافية تتمث

فيجب التنبيه إىل أنّ هذه السلع الثقافية تسوق عرب العامل وتباع يوميا  اخل،...حلياةأساليب او
مفهوم خادع يتضمن  ةفالعوملولذلك .ريقة غري متساويةمن البشر لكن بط ة ملياراتلست
فتعين يف ظاهرها تعميم التبادل على  معاين خمتلفة،يتوفر على دالالت متنوعة و ال،االحتي

و األشخاص بسهولة ملفتة للنظر ر األفكا،املستوى العاملي و متثّل عملية تنشيط للخريات املادية 
القتصادية، واحي اكل الن ولذلك أصبحت يمن على ابق هلا،ـوبشمولية واستمرار ال س

ايف الذي يعمل جاهدا على قهر الثقافات ه بالغزو الثقو ما نسميه ةالسياسية و، الثقافيجتماعيةالا
  . يعتربوا ضعيفة بواسطة الثقافة األقوىاليت

متايزها احلضاري العوملة الثقافية متثل خطرا يهدد مستقبل اإلنسانية يف حريتها ويف هذا ما جيعل 
يهدد فقط شعوب الدول النامية بل يتعداه  ال وجودها،والثقايف من خالل إقصاء خصوصيتها يف كياا و

عالقة أخرى من السيطرة ميكن  تنطوي على ةفالسيطرة الثقافية الغربي ة عديدة،إىل ديد ثقافات غربي
تنظم مقاومتها : عليها حتتجا أوروبا نفسها وحقيقة تعيشه اأ (Américanisation)عبري عنها باألمركةالت
حال استفراد  ة يفالثقافي تهاالسياسي وهويو قتصاديالاد استقالهلا استراتيجيا يهد خطرا تعتربها ها،ضد

  تحدة األمريكية مبقدرات الواليات امل
  

                                                   
 )1(  Jean Pierre, Warnier :La mondialisation de la culture : 3em ed .édit La découverte, Paris 

2004.p.(7,8) 



وفقا ملصاحلها وتوجهاا وما يترتب عن كل ذلك بفعل  ظام العاملي،العامل كله والعمل على صياغة الن
 وكذلك قوة نفوذ وهيمنة شركاته اإلعالنية اليت أفضت إىل وجود قتصاد األمريكيالة نفوذ اقو

واملوسيقى وتأثريه  ذهل يف ميدان الصناعة السينمائيةقها املأساليب عاملية للدعاية والتسويق وكذا تفو
ة الفردية والروح د امللكيفتروج بواسطة هذه املؤسسات ثقافة متج اتمعات،الكبري يف األفراد و

وتسعى إىل الربح وتشجع على اجلشع واالنتهازية والوصول إىل األهداف بكل الوسائل  ة،الفردي
ويصبح اخلوف من العوملة  .مفتقدس املال وحتط من قيمة القي نافسني من خالل االحتكار،سحق املو

فيما وراء تعمل على توحيد البشر والتجاري و ي ادل مجيع الثقافات لتخدم ثقافة االستهالك املاليت حتو
ويل لديها القدرة على حتىل سلعة وحول ثقافة حتولت إ العقائد،االختالف يف األديان والقوميات و

مثل هذه اإلحياءات املقلقة هي اليت و .) 1( منطقهاإلنسان نفسه إىل سلعة جتارية حمكومة بقوانني السوق و
سني نادي روما ا عوملة متوحشة، فقد كان أحد مؤسيرفضون العوملة ويصفوا بأاس جتعل الن

د جمتمع معومل ال ي بشكل أو بآخر إىل ميالق سيؤدإننا وسط خماض طويل وشا :ألكسندر كينغ قائال
  ) 2(.ن اآلن يكلته احملتملةنستطيع أن نتكه

  :عوملـة اإلعـالم واالتصال -2
جدال يف الستينات  "ة الكونيةـالقري"هريةواضع الصيغة الش ،انـارشال ماك لوهـملقد أثار 

نه تكهو تصاالتالطور التقين يف جماالت اتاملذهب الفردي مهددان بفعل الة وأن احلياة اخلاص عتقادهال
مليون شخص يستعملون  25واليوم مثّة أكثر من  القبليةبعودة اتمعات إىل العادات القدمية الشفهية و

عصر األرقام  قنية،نشر ثقافة جديدة عالية التو ؤاتهن بصدد إثبات صحة تنبوهم اآل االنترنت يف العامل
خم عوملة االتصالية من خالل هذا الزى التتجلو )3( ماك لوهانر عن كتابات اليوم هو يف طور إزالة الغبا

الذي أصبح يربط كل  ستعمال الواسع لإلنترنتإلوا الصناعية يف البث التلفزيوين عن طريق األقمار
  من خالل تطور أجهزة الكمبيوتر العامل،
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طاق دة على ننب استعمال أنظمة الوسائط املتعدإىل جا اليت سامهت يف تفعيل العمليات االتصالية،
قد سامهت  لتكون ثورة االتصال واملعلوماترفيه التواسع يف األشكال املختلفة من اإلعالم والتثقيف و

حبيث صار العامل وكأنه قرية صغرية، إذ  ،يف ايار البعد املكاين بني احلضارات والثقافات واألمم
ا يدور لدى اآلخرين ازدادت التفاعالت بني األفكار واملعلومات بشكل سريع، فصار الكل يعرف م

من اليسري تتبع أحداث معينة  أضحىمين، فسامهت يف تقليص أمهية البعد الز مهما كانت املسافات كما
نتشارية لدرجة كبرية، يف وقت واحد كما أصبحت بعض الثقافات احمللية الشعبية ذات خاصية ا

  .اعية حتظى باهتمام عامليف االجتمعام وأمناطه واملواقالعادات املتعلقة بالطباس وكأشكال الل
 تصالالفتكنولوجيا ا رسائلهو ة على مستوى وسائلهارتبطت نشأة اإلعالم وتطوره بتطورات تكنولوجي

على  يشتمل مفهوم تكنولوجيا االتصالواملعلومات ونتاجها املتنوع جزء من التكنولوجيا العامة، و
ث إنتاجها وحيازا وختزينها ومعاجلتها اول املعلومات، من حيقل وتنفكرة تطويع التكنولوجيا يف ن

وهكذا يأيت القرن  )1(.قةمتفو ة وبواسطة وسائط اتصالواسترجاعها وعرضها وتوزيعها بالطرق اآللي
ة نتاج ثورات عرفها هذا القرن،إذ متازجت فيما بينها واالتصالية العشرين لتتفجر فيه األنشطة اإلعالمي
 :من أبرز مساته وهذه الثورات هي املعلومات ىلومة و احلصول عللتفرز جمتمعا جديدا أصبحت فيه املع

)2(    

من        اهلائل  يف ذلك الكم لمات أو ذلك االنفجار املعريف الضخم، املتمثثورة املعلو §
  .دةاملعرفة يف أشكال وختصصات ولغات متعد

ة السلكي تصاالتالا بدأت باليت لة يف تكنولوجيا االتصال احلديثة،ثورة وسائل االتصال املتمث §
انتهت اآلن باألقمار الصناعية واأللياف املتلفزة و النصوصة مرورا بالتلفزيون والالسلكيو

  .ةالبصري
ت يف مجيع أشكال احلياة اإلنسانية وامتزجت بوسائل لثورة احلاسبات اإللكترونية اليت توغ §

  .اندجمت معهااالتصال و
  لتلفزيون ل اميث اليت تصال،الة أو تكنولوجيا اتصالية اجلديدالورة اهذه إذن هي مالمح الث

  
  .23، ص2005 ،املكتب اجلامعي احلديث ،تطوير تكنولوجيا االتصال وعوملة املعلومات:عبد امللك ردمان الدناين) 1
  .8،ص2006اجلزائر،  ،عني مليلة ،دار اهلدى ،قضايا اإلعالم يف زمن العوملة بني التكنولوجيا واإليديولوجيا: اححممد شط )2

  



تصال اجلماهريي الجديدة لال أشكا أفرزت اليتأدواا و أهم إحدى ةالفضائي والقنوات الصناعية واألقمار
  .ةاألقمار الصناعيالتلفزيوين عرب  يف مقدمتها البثو

  : ةـاعيالبث التلفزيـوين عرب األقمـار الصنـ 2-1
التلفزيون  :ةثالث أدوات رئيسي التلفزيوين عرب األقمار الصناعية حول تتمحور آليات البث 

األقمار الصناعية كأدوات للبث والقنوات الفضائية كظاهرة اتصالية ناجتة  بكونه جهاز استقبال،
  .ااتقنية والفضائي التصاالتارات احلاصلة يف جمال عن التطو

ل وامتدت وظائفه لتشم ة،لة خمتلف جماالت احلياة اإلنسانيهذه الوسي اكتسحت: التلفزيـون ×
وإحدى أهم ركائز  ملعرفةاإىل حد أصبح فيه أهم مصادر الثقافة و أوجه النشاط اإلنساين، كل

بني من  ويعد ة،التأثري والتغيري وخاصة بالنسبة للقوى اليت تسعى للهيمنة اإلعالمية  والثقافي
تأثري ا من قدرة على الورة التكنولوجية ملا هلوسائل اإلعالم اجلماهريي اليت استفادت من الث

القدرة على االستحواذ على قطاع واسع من اجلمهور، فبعد و االجتاهات،والتغيري للمواقف و
ألخرية من القرن املاضي يشهد ة اأخد يف العشري استخدام األلوان يف منتصف الستينات،

أكثر فأكثر  يتجه بدأ شكلهو (TV.H.D)ةما يعرف بالتلفزيون عايل الدق فظهر ة،تطورات جذري
 دونملم 35من شاشة السينما،ليسمح له بعرض األفالم السينمائية ستطالة واالقتراب حنو اال

العرض  دور وهو ما يرشح التلفزيون ألن حيل حمل الفاصل األسود، احلاجة إىل استخدام ذلك
 (HIFI)كما يعترب إدخال الصوت الرقمي السترييوفوين ة طويلة،السينمائي اليت ظلت تنفرد به ملد

كما أصبح ، )1(ذه الوسيلةجلمهور هق ع التطويرات قصد حتقيق استماع جيد ومشونوامن آخر أ
 تناسبه ليختار كل مشاهد اللغة اليتة لغات باإلمكان أن ترسل احلصة أو الربنامج الواحد بعد

يف انتظار  EuroNewsكة ، مثل ما تعمل به حاليا بعض القنوات الفضائيليستمع ا إىل الربنامج
وتستقطب  لى الكثري من القنوات التلفزيونية مستقبال خاصة منها اليت تبثملشاركة عم اأن تعم

رب خمتلف أحناء العامل الذي يتميز بالتنوع اللغوي إضافة إىل التنوع قطاعا واسعا من اجلمهور ع
 مبا أن التكنولوجيا و .)2( االجتماعيوقايف الث

  
 (1)Frédéric Vasseur :Les medias du future ; édit Dahleb,Alger 1995, p4.          
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حباث إىل إنتاج ها حنو التصغري أكثر فأكثر حنى التلفزيون نفس املنحى حيث تتجه األاحلالية تتجه كل
 كما  بدأنا )1(سم قد بدأت تعرض بالفعل يف بعض األسواق 10ى مسكها تلفزيونات حائطية ال يتعد

 ةطريقة إخراج الربامج االستعراضي ة يشهدها اإلخراج التلفزيوين من خاللذريات جنالحظ تغري
نة أن يرى إشهارات ختتلف عن ما يراه صبح بإمكان املشاهد يف منطقة معيأو ة،والرسائل اإلشهاري

 ارة حديثة يقوم من خالهلا املخرج باستبدال صورة إشهرون يف مناطق أخرى باستخدام تقنياآلخ
اركة املشاهد الذي حتول من ة مشأيضا بالنسبة لتنمي )2(اشةووضع أخرى مكاا على مستوى الش

أو ة الكامريا بفضل منحه إمكانية اختيار وضعية االستقبال السليب إىل مشارك أو خمرج إضايف وضعي
ال من التلفزيونات كما تطورت أجي  يريدهاإمكانية إعادة اللقطات اليتورة والزوايا اليت تلتقط ا الص

ة خيتار من بينها املشاهد الربنامج الذي بع برامج أو أربع قنوات تلفزيوني تعرض على شاشتها أراليت
 نة منها،ج أو القنوات األخرى يف زوايا معيحصر الربامده من خالل تكبري وجودها على الشاشة ويري

يريده دون تفويت فرصة عدم مشاهدته   يريدها أو الربنامج الذيحىت يتسىن له متابعة القناة اليت
  .للقنوات األخرى

جعلت من  التلفزيون وخمتلف ملحقاته اخنفاضا يف األسعار، عرفت أسعار ذلك، كل جانب إىل
بعد أن كانت يف الستينات تعرب عن الثراء  ة،اول الكثري من الشرائح االجتماعيهذه الوسيلة يف متن

 الفقري على حدو رتل يتشارك يف اقتنائه الغينه متاعا من أمتعة اململ يعد يعدو كون جتماعي،الفاه اوالر
  .سواء

علومات من حيث التركيبة  ميتلكها التلفزيون يف نقل امله املزايا إضافة إىل القدرات اليتهذ كل
يف  قدرته اهلائلة على التأثريوكثافة انتشاره وكثافة مضامينه و )حركة صورة، صوت،(الثالثية املنفردة

  .وسائل االتصال اجلماهريي جعله من أهم السلوكات واملواقف،يم والق
كانت بداية التفكري يف استخدام األقمار الصناعية غداة احلرب العاملية  :األقمـار الصنـاعيـة ×

مل تتوقف ) السوفيييت ة واإلحتاداملتحدة األمريكي الواليات( 1957منذ غزو الفضاء عامو ةالثاني
،فهناك أقمار  ضاق الفضاء اخلارجي بالعشرات منها التي تعددت وظائفها ، حىتة تطويرهاعملي

 واملعادن املوجودة يف باطن األرضالتنقيب عن الثروات واخلريات  للتجسس و أقمار للكشف و

 
Frédéric Vasseur: Op.CIT.P43)1( 
Ibid: P45 )2(  



تستخدم  تصاالتالة باوأخرى خاص أحوال الطقسو ةيف رسم خرائط يستعان ا يف النشرات اجلوي و
كما تستخدم يف الربط بني  كذا طباعة اجلرائد عن بعد،ونقل الصور عن بعد و ةيف املكاملات اهلاتفي
ا أم اإلذاعي والتلفزيوين، رنت إضافة إىل استخدامها يف البثة عن طريق شبكة االنتاحلاسبات اإللكتروني
    )1( :نوعان فهي من حيث نوع املدار

تبتعد  ا،حول األرض على مسافة قريبة نسبي تأخذ مسارا بيضاويا :ر غري ثـابتةأقمـا −
كلم  150مابني  Low.Earth .Orbit مدار منخفض وتقترب من سطح األرض يف مداران،

  .كلم 20000و        كلم 2000ما بني  Medium Earth Orbit مدار متوسط كلم، 2000و
   االستواء يتوافق مع دوران األرض لى خطهي اليت تأخذ مدارا ع :أقمـار ثـابتة −

Geostationary Orbit  يستخدم ألقمار االتصاالت خاصة اليت توفر اخلدمات اإلذاعية
  .والتلفزيونية

ة القمر ات التوجيه ملتابعحيتاج كل نوع من األقمار الصناعية إىل حمطات أرضية مزودة وائي
بينما حتتاج األقمار الثابتة إىل  ابتة،سبة لألقمار غري الثفور ظهوره يف األفق وحىت حلظة اختفائه بالن

قمر الذي خيدمها لالستقبال ثابتة جتاه الأن تكون اهلوائيات يف احملطات األرضية أكثر كفاءة و
فتلعب احملطة األرضية دور الوسيط الذي يقوم بنقل الرسالة إىل القمر الصناعي وهو ما  .والبث

كما ميكن أن تصل  ى األقمار يف هذه احلالة بأقمار التوزيع،وتسم قطة،من نقطة إىل ن يسمى بالبث
عي إىل شاشات التلفزيون مباشرة وهو ة عرب القمر الصناضية أرالرسائل أو مواد التلفزيون من حمط

 .املباشر وتسمى األقمار اليت تقوم ذه العملية أقمار البث    املباشر  ما يطلق عليه اسم البث
ة يف منتصف السبعينات من القرن بث التلفزيوين عرب األقمار الصناعيالتفكري يف الة بدأت عملي
التلفزيوين  األوىل يف مشروع قمر صناعي للبث ة شهدت االنطالقةففي القارة األوروبي املاضي،

   رنسا عة بني فوتبعتها فيما بعد مبادرات انفرادية أو ثنائية على غرار االتفاقية املوق ،1976املباشر سنة 
  TDF1الصناعي الفرنسي   أجنبت فيما بعد القمرواليت 1979أملانيا الفيدرالية يف أكتوبرو
 
 
 
  .45 ص ،2002، 1ط ،اإلسكندرية ،مكتبة اإلشعاع ،تكنولوجيا الفضاء واالتصاالت:مشو  دعلي حمم )1



ذه ة األقمار الصناعي طةبواس ومل يكن يتوقع أن تتطور عملية البث  )1( 1985األملاين يف عام  TVsatو
 جيب إن يزيد قطرها عن لسرعة نظرا للصعوبات التقنية وتكلفة أجهزة االستقبال خاصة اهلوائيات اليت

كذلك الفئات  ة،مما قصر عملية االستقبال على وضعيات معينة واألماكن واملؤسسات العام. )2( مترين
إنتاج هوائيات صغرية ذات االستعمال الفردي  اه إىلا لتنتشر فيما بعد بفضل االجتامليسورة اجتماعي

وأصبح الفضاء اخلارجي  لواحقهو تنافس شركات صناعة أجهزة التلفزيون  واألسعار املتيسرة يف ظل
: التلفزي املباشر نذكر منها بعشرات األقمار الصناعية للبث يعجاليوم 

Arabsat,Hipsat,Eutelsat,Nilsat ,Astra ,Télécom…ة نذكر القمر قمار الصناعية العربي، ومن بني األ
   :الصناعي عربسات الذي ينقسم إىل جيلني

جوان من العام نفسه  17و 1 لعربسات 1985ل يف فيفري مع اإلطالق األو :لاجليل األو
  ي ـاتف اإلقليمـقناة خلدمة اهل 11 ها صاحلة للعملقناة كل 25ب به 1عربسات

الث أطلق القمر الث 1992فيفري  25يف و) امج التلفزيوننتان لنقل براقومثلها للخدمات احمللية و
بتكاليف  1981ة عام الفرنسي  Aérospatialeبنتها شركة ،هذه األقمار الثالثة ج1عربسات
    )3(. مليون دوالر250إطالق 
مع مراجعة  2007و 1995ي الفترة ما بني فيشمل األقمار اليت ستغط :اجليل الثاين اأم

ة ناحييت الكم والنوع وحجم االستثمارات وتعزيز اجلوانب التجاريمن  ةاالستخدامات الفعلي
من ناحييت الكم وحجم االستثمارات وتعزيز اجلوانب التجارية للمشروع، كما  للمشروع،

ة من قنوات رفيعة اهتمت مؤسسة عربسات بتجهيز اجليل الثاين ألقمارها بقدرة بث عالي
 بال القمر وائيات أقل حجما وبأقلقدرة على استقبشكل مينح املشاهد العريب ال املستوى،
  .تكاليف

إىل  ةاملباشر عن طريق األقمار الصناعي أدى ظهور تكنولوجيا البث :ـةالقنـوات الفضـائي ×
 ة حيث استطاعت أقمار االتصال املباشرظهور عشرات القنوات الفضائي

 
)1( Françoise(H Monin) :Les satellites de communication,Science et vie, Hors série ;n 

157,Septembre 1998,p p124-125. 
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ضمان التغطية  تكون منها نظام دويل متكن من  وضعت يف مدارات ثابتة فوق احمليطات الثالثة،اليت
  .اس مباشرة يف منازهلموجعلت من التلفزيون إذاعة دولية تصل إىل الن ة،لكل الكرة األرضي

كما ضاعفت التكنولوجيا الرقمية من القنوات املتاحة وهي يف تطور مستمر من حيث النوع 
أصبح و يدة،ة جدد مير يوم إال ونشهد فيه ميالد قنوات فضائيحيث ال يكا التكنولوجيا املستخدمة،و

كما ال  سم، 90بإمكان املشاهد اليوم أن يلتقط عشرات القنوات باستخدام هوائي ال يزيد قطره عن 
على بلدان املغرب  الفضائية تبث MBCفمثال قناة  ميكنه التقاط بعض القنوات على أكثر من قمر،

تصر اخلدمة على خدمات قال تو Arabsatالقمر الصناعي العريب و Eutelsatناعي صالعريب عرب القمر ال
والتغطية السياسية لألحداث تتعداها الربامج       ة القائمة أساسا على األخبار التلفزيونية التقليدي

ختاطب املشاهد   ميكن وصفها بالترفيه،الترفيهية والدراما والفنون واملسابقات وكل أنواع الربامج اليت
وميكن أن نشري كمثال إىل  تهمصدر اإلرسال وجنسي النظر عن الدويل ويراعى فيها هذا اجلانب بغض

  .اخل...CNN،BBC world ,World Net ،من قنوات كل
  

كما يعترب  ة استحوذت على طبقة واسعة من املشاهدين يف العامل اليوم،كقنوات فضائية دولي
عربية اليت من بني أهم القنوات اإلقليمية ال ARTالعربراديو وتلفزيون و MBC تلفزيون الشرق األوسط
 صار العامل يعيش على واقع الفضاءات املفتوحة،و. )1( ة املشاهدين العربوجدت إقباال من أغلبي

طقوس و املعلومات، واألخبار من مكان احلدث،فالقنوات الفضائية ترسل يوميا كما هائال من الصور و
ر نقل ومجعتها حول صوفقاربت بني الشعوب ووفرت عليها عناء الت اتمعات، وعادات وتقاليد كل

  .دةوأخبار موح
ت صناعتها بقي تها املعقدة،لكن أمام التكاليف الباهضة اليت يتطلبها إجناز أقمار صناعية وتكنولوجي

الدول النامية أن تتحمل تكاليف قناة فضائية فهي ستظل  فإذا استطاعت ،حكرا على الدول املتقدمة
إىل تأجري قنوات من األقمار الصناعية العاملة ما  يدفعها ما ة ا،عاجزة عن إطالق أقمار صناعية خاص
التابعة حلزب اهللا  حدث مع قناة املنار حتت طائلة مصاحلها،كمايبقيها يف تبعية دائمة للدول املتقدمة و

  .األخرية بعد احلرب اللبنانية اإلسرائيليةالصناعي الفرنسي  القمر عرب  منعت من اإلرسالاللبناين اليت
  
  .113،صمرجع سابق د مشو،ي حممعل )1
  



ت منذ الوهلة األوىل لتنظيم البث  وضعاليت* املواثيق الدولية والعهودغم من القوانني ووبالر
اإلذاعة بواسطة األقمار الصناعية سيادة مجيع  نه أن ختدمفمن بني ما تضم_ الفضائي وما حث عليه

مجيع البلدان  وحق كرامتها،فة وقيمها ووأن حتترم الطبع املميز لكل ثقا...بينهاتساوي الدول و
كما نص قرار  ة املشترك،على ثقافتها بوصفها جزء ال يتجزأ من تراث اإلنساني والشعوب يف احملافظة

شاء خدمة تلفزيونية دولة تعتزم إن على أن لكل ،1982يف ديسمرب  )37/92(ة لألمم املتحدةاجلمعية العام
ذا والدخول أن ختطر فورا الدولة أو الدول املستقبلة باعتزامها ه ،...ةدولية مباشرة باألقمار الصناعي

وال تنشأ أية خدمة للبث التلفزيوين املباشر  ،...، تطلب ذلكسريعا يف تشاور مع أي من تلك الدول اليت
واصل لسيادة الكثري من الدول خاصة الدول مل متنع االنتهاك املت_ )1(.بالشروط الواردةـاء بعد الوف إال
 تبث ة الوافدة من الغرب،م موجة كبرية من القنوات الفضائي أصبح فضاؤها مفتوحا أمالنامية اليتا

وتساهم بشكل  ة فيها،تنمية اجلاريالوتضر عمليات التغيري و ة،وخصوصيتها الثقافي مضامني ال تتماشى
  .ةالشخصية الوطنية وكبري يف عمليات التغريب واملساس الكبري باهلوي

يبدأ من استوديوهات هوليود يف  التوزيع،اليوم حنو التكامل بني اإلنتاج واإلعالم  ه صناعةوتتج
وتستخدم القنوات الفضائية أو  التلفزيون البالزميسينما إىل صناعة األقمار الصناعية والرقمية وال

ة واختيار كيفيبري يف تسيري أمور العامل أصبح هلا دور كو ة يف اإلعالم بكثافة،تلفزيونات األقمار الصناعي
ال وجهات النظر لقسم واسع من ففي أمريكا على سبيل املثال يقوم التلفزيون بإيص تسيري هذه األمور،

طبعا هذا ال ينفي  ا،ئاسة يف االنتخابات عن طريق الصور والكلمات اليت يبثها يوميحني للرالناس للمرش
يف اإلعالم  الوسيط املرئي املهم لتلفزيون هوة الصحافة لكن يبقى دورها حمدودا و يبقى اأمهي

كيفية  بلد على تغيريات عمالقة ستعتمد هيمنة كل تواجه صناعة االتصاالت ثالثةو )2(.اجلماهريي
  :       الكبرية واحدة من هذه التغيريات التعامل مع كل

  

 
  ة لألمم املتحدة،واجلمعية العاممة اليونسكو ملنظ (RATV)ة بواسطة األقمار الصناعي ةة باستخدام اإلذاعاصتقرير جلنة ماكربايد واملبادئ اخل*
  .205،ص  1994دار الفكر العريب ،القاهرة ، بث وافد على شاشات التلفزيون، :الانشراح الش )1(

  
edition Politiqui inter, 1997, Pagr67.,:La vie politique aux Etats Unies Marc,Poitier (2)      

  ة املرئية والصوتي تلإلنتاجياتحرير والتوزيع ات الوالكمي آللياالنفجار النوعي  :أوال



  .اميع كيانات االتصاالت العامليةبروز جم: اثاني 
  .يوق العاملي وليس احملللومات للذعة واملتطوير إنتاجات الترفيه والتسلي :ثالثا

ات امليديا كثريون أن تصبح املنافسة على أشدها بني اموعات املصنعة و شركع الكما يتوق
منتجني عامليني مع سيطرة ة متتلك القدرة والنفوذ يف إفراز وتساهم يف خلق جمموعات احتكاري ة،العاملي

كما أدى التطور اهلائل يف التقنيات اخلاصة املتعلقة باإلعالم  وق العاملي بأكمله،شبه تامة على الس
سائل ن ذلك توفري البىن التحتية من خالل وواألهم م ة،فري عدد كبري من املصادر اإلعالميد يف تواملتعد

  تتيح تداول هذه املعلومات بيسر وتكلفة زهيدة،اليت)الكابالت الضوئية و االنترنت(االتصال احلديثة
فانتقال  ة،بسرعة أعشرا الثانيو تداوهلا على مستوى عاملي الكلفة على انتشار املعلومات وساعد تدينو

 جم االنتقال يف عصر العوملة هوحخر مل يكن جديد لكن السرعة ون آلاألفكار من مكااملعلومات و
وما كان يستغرق احلياة كلها إلحداث عملية االنتقال مث التأثري يف احلضارات فإنه اليوم يتم يف  اجلديد،

أن املعلومات أدت باإلعالم إىل خدمة اجلانب السياسي خصوصا يف األهم من ذلك عقد من الزمن، و
  .ة جديدةهر ثقافة عامليادمة بارزة يف الظالبلدان املتق
  : ةاميقـايف الغربـي إىل الدول النـوذج الثتصديـر النمـ 2-2

هيمنتها الثقافية  )املركز( ممتارس الواليات املتحدة األمريكية ومعها بلدان العامل املتقد
باء ت األنمنها وكاال ات،واإلعالمية على بلدان العامل الثالث من خالل جمموعة من اآللي

توزيعها عرب العامل ختزينها ومعاجلتها والعاملية اليت حتتكر أربعة منها عملية بث املعلومات و
 Associatedمن وكل ) ةالربيطاني ءاوكالة األنب(Reuter ،)ةوكالة األنباء الفرنسي( AFP:هي

Press وUnited Press ،برية من األنباء أنّ النسبة الك هذا االحتكار الذي أدى إىل األمريكيتني
اعة ات اإلذكما تقوم حمط ة مصدرها هذه الوكاالتالعاملية اليت تتلقاها البلدان النامي

إذاعة و BBC ة كما هو احلال مع إذاعةوالتلفزيون بتوجيه برامج خاصة إىل البلدان النامي
من  املدة إىل مجيع مناطق العت متعد ترسل برامج بلغااليت Euronews صوت أمريكا أيضا قناة

 رويج للمنتج والنموذج األوروالبلدان والتل أكثر على الصعيد الثقايف يف هذه أجل التوغ
ة غريبة اطبة شعوب هذه البلدان بلغتهم، ولكن بآراء  وأفكار غربيأمريكي من خالل خم

  .وقيمهم البعد عن واقعهم وبعيدة كل



آلليات والوسائل اليت متارس ر الشركات متعددة اجلنسيات اليت باتت من أهم اال نغفل دوو
من خالل  ة،عربها الدول الغربية وبدرجة أكثر الواليات املتحدة األمريكية سيطرا على البلدان النامي

امتالكها لدور النشر ذلك عرب اال االقتصادي إىل ميادين الثقافة واإلعالم، وامتداد نشاطها من 
آثار التكنولوجيا اجلديدة العملية ت معها يف ضوء لوحتو سات اإلنتاج السينمائي واإلعالميومؤس

  .قافةيظهر إىل الوجود مفهوم صناعة الثبدأ اإلعالمية إىل صناعة، و
فعي كصناعة  تشري إىل اإلنتاج االستهالكي النالتناقض البارز بني الصناعة اليت على الرغم من

الذهن إىل التذوق الشخصي واملتعة فردية  ومفهوم الثقافة اليت تنقل األلبسةالسيارات واملواد الغذائية و
فالتطور الذي آلت إليه التكنولوجيا أدى إىل إفالس الثقافة وضياعها داخل اإلنتاج  ة،كانت أم مجاعي

تكار صناعة الثقافة يف ة أضخم مركز الحيات املتحدة األمريكيتعترب الوالالسلعي ومتطلبات السوق، و
من إمجايل الناتج  %56اإلعالم لومات، وميثل قطاع الصناعة الثقافة وصناعة اإلعالم واملع منهاالعامل و

ة ين على العمل يف الواليات املتحدمن األشخاص القادر %54 لالقومي لدول أوروبا العشر ويشغ
عالم لتدجمه ضمن ات لالستحواذ على قطاع اإلوتعمل الكثري من الشركات متعددة اجلنسي. )1(األمريكية

اط االستهالك عن طريق كربيات حمطات تشكيل أمنة اليت دف إىل حتقيق األرباح واألنشطة الصناعي
ة حول اجتاهات املشاهدين حول ما سرب اآلراء الدوريو ما تعلن عنه من خمتلف السلع،البث التلفزيوين و

 ض من سلع ما يعلن عنه من خدمات وما يقدم إليهم من برامج، وتقدم القنوات الفضائية اليتيعر
الغايات  جانب ة إىلرة تكنولوجيا املعلومات مضامني ورسائل ذات غايات جتاريتفادت من ثواس

مما يهدد الذاتية الثقافية واهلوية  ا،دوليو ا ة حملية واالستهالكيإلعادة تشكيل النماذج الثقافي ة،الثقافي
ها على أا مناطق توتر النامية من خالل تقدميالبلدان  ة هلذه البلدان معتمدة على تشويه صورةالوطني
النموذج الذي جيب أن اجلنة املفقودة وه املدينة الفاضلة وتصوير العامل الغريب على أن  صراعاتعنف وو

أا منطقة انقالبات ل املثال تصور القارة اإلفريقية على فعلى سبي ة،حياكى و يقتدى به للبناء والتنمي
كما تلصق بالرجل  ة،سكاا بالبدائية والرببريات وأوبئة يتصف ك اجتماعي وجماععسكرية وتفك

  اخل...املزواج احملاط مبجموعة من احلرمي العريب صورة ذلك الرجل
  

  .370ص ،1990اجلزائر ،دار الشهاباحلرب احلضارية األوىل، : ةاملهدي املنجر )1
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ث من الامل الثيف بلدان الع )األمريكي(ة للنموذج الغريبافيالثقوتنطلق املمارسات اإلعالمية و
وغرسها       االستهالك عرب نقل النماذج الغربية لإلنتاج و ة،فكرة حتديث النماذج الثقافية التقليدي

 تنتقل عرب قنوات وسائل اإلعالم داخلها، وإذا كانت تلك الكمية اهلائلة من القيم والسلوكيات اليت
سيؤدي يف الغالب إىل خلق واقع يتميز ذلك  ة سوابق على املستوى احمللي هلذه اتمعات فإنليس هلا أي

  .فاع عنهايزمات الدكانياألدىن من م يف ظل غياب احلد م،بسهولة تقبله خمتلف ما يرد إليه من قي
   :آثـار عوملـة اإلعـالم واالتصال 2-3

االتصال هو أحد األدوات الرئيسية  اندماج تكنولوجيا املعلومات بوسائل من املؤكد اليوم أن
فاملواقف العامة إزاء القضايا  ة،ها املختلفة االقتصادية والسياسية والثقافياهنة بأبعادة الرللعومل

اس يف ك العاملي املفتوح الذي جيعل النر بأمناط االستهالاالجتماعية والسياسية والثقافية تتأث
املتدفق  م الغريببتأثري اإلعالحناء العامل يتنفسون هواءا مجاعيا عامليا إىل درجة كبرية، وخمتلف أ

   ) 1(.ةتنمو االجتاهات املؤيدة للمساواة بني اجلنسني واملؤيدة للممارسات السياسية الدميقراطي
عوملة اإلعالم  ة ترى اخلطر الكامن وراءلكن إذا كانت األنظمة الشمولية يف الدول النامي
فتشكل املعلومات  واطن باحلكومة، تربط املواالتصال يتمثل يف حترير املعلومات الذي سيغري العالقة اليت

وإضعاف األنظمة املركزية لتخفض بذلك من ة األفراد واألفكار املتدفقة حبرية قوة جديدة تقود إىل تقوي
كانت منغلقة أمام التجارة يف السابق أن تنغلق أمام  ع الدول اليتمل يعد بوسمركزية الدولة وسلطتها، و

التجارة ألا فتحت وتفتح الناطق السياسية والثقافية اليت  اليت أصبحت أقوى من ق املعلومات،تدف
ه يف الوقت نفس _هايةعلى الرغم من أن الرتعة التجارية هي اليت تسود يف الن_تعذرت على التجارة

ة من اجل التغيري السياسي لصاحل الليربالية ومشروعها الذي تتشكل فيه عوامل ضغط داخلية وخارجي
  .االقتصادي والسياسي

تعمل  رين عرب العامل يرون هذه اخلطورة يف كون وسائل االتصال اجلماهرييإن معظم املفكف
  تنمو يف جمتمع كبري غري متجانس،ة اليتتلك العوامل املوحد اليت هي ة،على بث الثقافة اجلماهريي

صال تنشرها وسائل االت لوك،كأمناط االستهالك اجلديدة واألغاين والرقصات واألزياء وأمناط الس
  وتوحيد القيم ، هذه الثقافة اجلماهريية جزء من عملية منوراجلماهريية املتسارعة التطو

  
  .58مسري إبراهيم حسن، مرجع سابق،ص )1



هل يف ر املذبل هي اليوم وبفعل التطو ة،الوحدات االجتماعية القومي اس يفواالجتاهات الثقافية بني الن
 ،رة اإلعالمية بثورة املعلومات عملية تتم على مستوى العاملوسائل االتصال اجلماهريي واندماج الثو

قافة ثاليوم نوع من استهالك ال وهي خ اجتاها لالقتراب من التوحيد الثقايف على املستوى الكوينوترس
لثقافة خيرج إلينا ثقافة مجاهريية السلطة واو االقتصاد، فالتزاوج بني التكنولوجيا و)1( ة املعوملةالشعبي

ة تنظر ثقافة استهالكي تقسيم العمل،التسلسل و التنميط، من سلع حتمل خصائص أساسية هيتتكون 
االستهالك فبعد تركز  ،تهلكني وكسوق جيب كسبها مهمتها تشجيع االستهالكإىل اجلماهري كمس

ايات اهلوتهالك إىل نشاطات أوقات الفراغ وة يف الثمانينات اجته االسماهريي على التكنولوجيا املرتلياجل
 اس على االستهالك السريع،ما يشجع الن ة،والرياضات اجلديدة ووسائل االتصال الفضائي واملوسيقى

ادات أخرى مل تستقر لتخلق اليوم قي*  لتتغري بذلك قوى التأثري الثقايف وتغري قادة الثقافة التقليديون
الوقت القصري  ل،املغين واملمث ،دواملتعهة رجل األعمال بعد و لكن ألبرز هذه املالمح هي ذهني مالحمها

    )2(.ة واالجناز السريعالواقعية والرباغماتيو
عةفة والتنوع الثقايف والرؤى االجتماعية املتنوا تتيح املعروإن كان البعض يرى يف هذه الثقافة أ 
ما تعطي قيمة ألوقات الفراغ وتقرب ل قبول اآلخر كوختفف التعصب والتمركز على الذات وتسه

ع إىل إجياد نوع من ات ترتفهناك من يرى أا ثقافة متلق ز وجودهم االجتماعي،الناس وتعز بني
لك فيها سوى دور املتلقي بسيطرة السمعي البصري وقوة الصورة وتعزز ليب الذي ال مياإلنسان الس

اوات التطابق مع الرأي الواحد والشخصية الواحدة كما يف النظم الشمولية، وتستر الفساد والالمس
  .ة بني أفراد اتمعومتيع التناقضات االجتماعي

فة جديدة مزي وق تصبح خاضعة للتجارة لتخلق حاجاتيطرة قانون السة بسالثقافة اجلماهرييو   
لوجود احلقيقي أحالما تستلب اورؤى و ا من الرفاه املتاح،وتصنع جماال ومهي لتكوين أناس مستهلكني،

  ة ستهالكي ال يقاد اتمع بعقالنية اقتصادية إمنا مدفوعا جبدليمل االيف هذا العاوالواقعي للبشر، و
  

  .22ص ، 2002ضمكتبة العبيكان،الرياعوملات كثرية، التنوع الثقايف يف العامل املعاصر، : ب، هنتنغتون، بريغر،صامويل ،بيتر،ل )1

  .لرفيعالفالسفة ،األدباء والعلماء ومنتجو الفكر ا: قادة الثقافة التقليديون*
  .78سابق،صالرجع امل مسري إبراهيم حسن، )2
  



  .ى قوى ومراكز اإلنتاج يف العامل ال ختدم سواليت .)1( القوى العمياءاحلاجات التائهة و 

  :العوملـة ة يف ظلـائية العربيالقنـوات الفضـ -3
ع السائدة جيدر بنا قبل اخلوض يف موضوع القنوات الفضائية العربية أن نعرج قليال على األوضا

ألا ال حمالة ستؤثر بشكل أو بآخر  ،إطالق القنوات الفضائية العربية يف الوطن العريب واليت ترافق معها
  .يف طريقة عملها ومضموا وأسباب إطالقها
نها اللّهم كوا جزء م ،عن الوضع يف باقي الدول النامية الوضع يف الوطن العريب ال خيتلف كثريا

هذان . م والعادات اليت يطبعها االنتماء إىل املنطقة العربية والديانة اإلسالمية القيإال فيما يتعلق ب
لشرسة لظروف تارخيية أوال مث ا أكثر منطقة مستهدفة لعمليات التغريب ارمبجعال منها  نالعامالن اللذا

ليت وضعت ا سبتمرب،11الثانية مث بعدها أحداث دت خاصة بعد حرب اخلليج األوىل وروف اليت ساللظ
ض حيث يتعرمريكية باخلصوص، ألول لألنظمة الليربالية يف العامل والسياسة االوطن العريب كعدو أ

  .ويل للعاملن العاملي الذي يصدر اإلرهاب الدألبشع صور التشويه لثقافته والتصقت به صفة املخز
 ،ضيق ا فضاء املنطقةولية اليت يولعل ابرز مثال على دلك العدد الكبري للفضائيات العاملية الد

إطالق عدد كبري من القنوات دث يف فضاء العراق بعد احتالله وواالنفجار اإلعالمي الكبري الذي ح
  .مريكية ألالتلفزيونية الفضائية منها قناة احلرة ا
لظروف التارخيية اليت مرت ا املنطقة وما خلفه االستعمار من ا جراءكما ال خيفى على احد انه 

حيث كانت معظم الدول العربية مستعمرة أو واقعة  ،ية وب للثروات واملواد األوليةلبنية التحتحتطيم ل
حيث أنّ اقتصاد معظم دول املنطقة العربية  ،تزال حتصد نتائجه إىل يومنا هذا واقع ما حتت االنتداب،

الت للصعود بقطاع اقتصاد ريعي يعتمد بالدرجة األوىل على تصدير احملروقات، بالرغم من كل احملاو
وفشل حماوالت القيام  ،اهلامة والتكاليف الباهظة الصناعة اليت فشلت بالنظر إىل املتطلبات التكنولوجية

نظرا للظروف اجلغرافية واملناخية القاسية للمنطقة وشح مصادر  ،اع الزراعة لتامني األمن الغذائيبقط
إضافة إىل وقوع العديد من مصادر  ،ود واملياه اجلوفيةيف قطاع السد املياه والتكاليف اخليالية لالستثمار

ر األردن و كما ال تزال تعيش العديد من  ،ري دجلة والفراتاملياه يف مناطق نزاع وتوتر مثل
  ووقوع  ،الصحراء الغربية والعراق ،مثل فلسطني ،االت توتر مستمرة وحتت االستعماراملناطق يف ح
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زائر مناطق أخرى يف مناطق نزاع وحاالت من عدم االستقرار األمين مثل ما هو احلال يف اجل
هذه العوامل والظروف أبطات عجلة التنمية االقتصادية الفعلية يف  كل .بنان وسورياسنوات اإلرهاب ل

ا للدول واملراكز املنتجة الوطن العريب وجعلت من دوله جزءا من عامل نام تابع اقتصاديا وسياسيا وثقافي
  .يف العامل 

رت على صورة اإلسالم إلرهاب وديدات القاعدة اليت أثة هو مشكلة اما زاد الطني بل
  )اخل…املغرب  مصر ،  اجلزائر(التنمية من جهة أخرى هة وعلى مسار االستثمارات وواملسلمني من ج

يف الدول العربية ال خترج عن كوا  كما ال خيتلف األمر كثريا على الصعيد السياسي فاألنظمة
  .ن كانت هناك حماوالت خجولة لتقدمي خطوات عرجاء يف طريق الدميقراطية الفعليةإأنظمة مشولية و

ور والد    ف على اجتاهات اإلعالم العريب يف ظل كل هذه الظروف واملعطيات سنحاول التعر
ذه الظروف أن جيابه اآللة كان إعالم نشأ يف مثل هفهل بإم ة،م به ملواجهة احملاوالت التغريبيالذي سيقو

 ة؟واخلطر القادم من الغزو اإلعالمي والثقايف األمريكي الذي يهدد  الكل مبا فيه الثقافة األوروبي ة؟الغربي
ي والفضائي اإلعالم التحديات الثقافية اليت يفرضها البثه إعالم مطالب مبواجهة خاصة إذا عرفنا أن

قايف فرض النموذج الث م االستهالك الغريب،ي ميكن تلخيص خماطره يف إشاعة قيالذطقة والوافد إىل املن
ضح  توإعالم ينطلق من املعادلة اآلتية اليت قايف،ترسيخ قيم االمتثالية والقضاء على التنوع الث األمريكي،

 يف أن Benjamin.R.Barber :حهاكيفية جناح ولت ديزين واملاكدونالدز يف غزو الثقافة العاملية اليت وض
املنافسة بني الشاق  ة يكمن يف ظاهرة قدمية قدم احلضارة،سبب جناح استعمار والت ديزين للثقافة العاملي

رتبط بنجاح ثقايف يدعو ل من هذه األزواج ياملعقد والبسيط، فكل أو ريع،البطيء والس هل،والس
 MTVماكدونالدز وإن ديزين و نا ومخولنا،تعبكل ثاين منها يتالءم مع هلونا واإلكبار أما لإلعجاب و
  ) 1(.سهل وسريع و بسيط تروج ملا هو

   :ـةة العربيـائيخصـائص القنـوات الفضـ 3-1
ويستخدم وسائل  يف الوقت الذي ينطلق الغرب من فكرة أن من ميلك اإلعالم ميلك السيطرة

مل  ،للسيطرة على العامل عة للمعلوماتالطرق السرياالتصال احلديثة واالنترنيت والفضائيات و
  ناملاضية رغم إميان الكل بأ يعط العامل العريب اهتماما كبريا لإلعالم واالتصال يف السنوات
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 ،حلرب اليت تعيشها هي حرب إعالمية، فتبنت بعض الدول يف املنطقة سياسة املنع والقمعا 
رنت كما كان احلال يف االنتث التلفزيوين الوافد من الفضاء ومبصادرة الوسائل اخلاصة لتلقي الب

 ،كنولوجي الضخم الذي يعيشه العاملا مل تعد جتدي يف ظل االنفجار التإال أ ،السعودية وإيران
ي د من جمارات تطورات العصر والتحدفكان الب .أمام الكلوانفتاح األسواق والفضاءات 

  .لالختراق الثقايف واإلعالمي بوسائله وتكنولوجياته
فيها من وسائل وأدوات كما  لقد جلب العرب تكنولوجيات االتصال احلديثة وكل ماجد

التلفزيوين و       البث اإلذاعي لتطوير االتصاالت و ،باهظة القمر الصناعي عربسات بأموال ااشترو
 ،يوم العشرات من القنوات الفضائيةحيث هناك ال ،فضائيالعرب بقوة يف جمال البث الودخل  العريب،
ة اتمع العريب وحتسني م فشلوا يف ترسيخ القيم اليت تؤكد خصوصية منها واملتخصصة لكنهالعام

كتساب احدث تكنولوجيات هذا اهلدف ال يتأتى من خالل ا ألن ،املسلمني لدى اآلخرصورة العرب و
حماولة حترير باخلروج من فخ حماكاة الربامج والرسائل الغربية و بل ،االتصال واإلعالم يف هذا اال

الطاقات اإلبداعية والتقريب والتنسيق بني تعدد البيئات اإلعالمية والثقافية العربية اليت نتجت عن 
  .شساعة املنطقة وتعدد اجلهات االستعمارية يف املاضي مع تعدد طبائع االستعمار

  :الفضـائية العربيـةاجيـابيـات القنـوات  3-2
ت ات الفضائية العربية يف وقت وجيز، وضع نوع من التوازن يف البث، ووفراستطاعت القنو 

  :للشعوب بعض اخليارات اليت مل تكن تتمتع ا من قبل
  
  

الدولية، نظرا لكثرا استحوذت على غالبية املشاهدين العرب وشغلتهم عن متابعة القنوات  ×
فسهلت التلقي للمشاهدين باستعماهلا اللغة  ،مناسبة للمشاهد العريب وتعددها ووفرت خيارات

  .األم وخلقت املتعة بتنوع براجمها
  .هجات العربية من خالل ما تبثه من مسلسالت وبرامج دراميةتعرف الشعوب على الل ×
غزيرة و    ول العربية عن طريق اإلملام مبعلومات ثرية عا من املعرفة املتبادلة بني الدأوجدت نو ×

الشعوب العربية من خالل الشهادات احلية عن البلد، شعبا وصورا ولغة وهلجة من الدول و
  .اخل....وثقافة وأزياء



  .الدينيةالنقل املوحد للمناسبات اهلامة وبذلك تقليل التكلفة على هبات التلفزيون ونقل الشعائر  ×
قت نوعا من التواصل العضوي  حقاليت ،كرية القائمة على احلوار املباشرالربامج السياسية والف ×

من املشاركة وإبداء الرأي عرب االتصال املفتوح أو )اجلمهور(مكنت الشعوب ،ووحدة فكرية
  .املباشر مع أعضاء احلوار

حلقيقي والقضاء ور واملشهد اقطار العربية مباشرة مدعومة بالصاحلصول على املعلومات عن األ ×
  .الناقل غري األمنيعلى دور الوسيط و

  : سلبيـات وعيوب القنـوات الفضـائية العربيـة 3-3
أنها ال ختلوا من بعض العيوب اليت جعلها  ات العديدة للقنوات الفضائية إالبالرغم من االجيابي

عاجزة عن خدمة األهداف اليت وضعت ألجلها منذ البداية ومواجهة الغزو الثقايف الغريب 
  :وميكن أن نذكر منها

   واقع العرب من خالل تركيزها انا يف تقدمي صورة مشوهة عنأنها قد تساهم أحي ×
  ة، معتمدة يف ذلك على الربقيات والصور أحداث وأخبار املنطقة تغطية سلبيتغطية على  

  .وليةربيات وكاالت األنباء العاملية وحمطات البث التلفزيوين الدالوافدة من ك
لعريب واحلصول على أكرب عائد من هي قنوات تتنافس فيما بينها من اجل كسب املشاهد ا ×

  .خالل اإلشهارات والربامج الترفيهية
ختضع ملقتضيات االستهالك  ج القنوات الفضائية العربية باإلشهارات األجنبية اليت التع   ×

ال تم  اإلشهار الدولية و الغربيةاملعلن ولباسه، فشركات اإلعالن ووال تراعي مظهر  ،احمللي
ناسب اتمع الذي سيعرض له، بل تصر أن تعرض نفس الرسائل اليت بإنتاج إشهار عريب ي

  .واألمريكي          صممت لتعرض على املشاهد األورويب 
          حيث يتمثل هذا يف قلة الربامج الثقافية  ة والنافعة،تمام بالثقافة اجلادعدم االه  ×

رياضية وغريها وأن صادف وانعدامها يف بعض األحيان قياسا مع الربامج الترفيهية وال
  .ووجدت فهي ال تعدو عن كوا تتضمن موضوعات تقليدية وقضايا مستهلكة

  .امليل إىل التسطيح و اللّجوء اإلثارة يف اخلطاب الذي تقدم به املادة اإلعالمية ×



ة اختيار الربامج األجنبية يف املواد والربامج الثقافية والترفيهية اليت تقدمها الفضائيات العربي ×
إشهارات مليئة و فالمأفتقدم  ،ء يف توجهاا أو مضامينها أو حىت أساليب عرضهاسوا

  .السلوكيات املنحرفة اليت تؤثر على القيم اليت ستود اتمع العريب املسلممبشاهد العنف و
ق بني غالبية القنوات العربية سواء يصعب على املشاهد العادي أن يفر حيث ،فقدان اهلوية ×

مج وحىت أشكال املذيعني لوال الشعار الذي يظهر عادة يف كل ركن من ربامن حيث ال
   .ولة صاحبة القناة أو املؤسسة اليت متلك القناةأركان الشاشة ويرمز إىل الد

الدول العربية  ة اإلنتاج اليت تعد أخطر مشكلة، ما جيعلها تعتمد على الربامج املستوردة منقل ×
  .األخرى أو من السوق العاملية

   
  :خالصـة     

تمعات دة، لكنها كانت ظاهرة نتجت وتطورت مع اكن العوملة وليدة فترة زمنية حمدمل ت
  : وابتبعت كل مرحلة من مراحلها نفس الثطاإلنسانية منذ القدمي، مرت مبراحل عديدة وخمتلفة،

  ثورة يف املواصالت وأدوات االتصال، والدور الكبري واالستراتيجي لالبتكارات  §
ور الرئيسي للقطاع االقتصادي سواء للدول أو للخواص منذ اإلقطاعية، الربجوازية، الد §

 .تنافسية إىل ظهور الشركات متعددة اجلنسيات ومنظمة التجارة العاملية حالياال
عوب، فهي ختدم يف ساواة والتنمية والرفاهية واحلرية لكل الشوإذا كانت تدعو يف ظاهرها إىل امل

مل تعد  الضعيف ليزداد ضعفا، وتغريت موازين القوة، حيث لاألقوى ليزداد قوة، باستغالباطنها مصاحل 
من ميلك "تقاس بالترسانة العسكرية، بل أصبحت تقاس بالترسانة االقتصادية واإلعالمية وبرزت مقولة 

تها م وسائل االتصال والعالم ويف مقد، فاستخدمت مراكز اإلنتاج يف العامل"اإلعالم ميلك القوة
وتشكيل التلفزيون من أجل اهليمنة على العامل، وإعادة تشكيل الرأي العام وتغيري املواقف والسلوكيات 

  .األذواق وأمناط االستهالك
ضمن هذا التوجه تأيت الكثري من القنوات الفضائية اليت تستفيد من تكنولوجيا املعلومات لتقدم 

. ة أوسع، هي دائرة عامليةقافة الغربية ضمن دائرم والثني ورسائل ذات غايات جتارية، حمملة بالقيمضام
كز، فهي تروج ول املتقدمة احملسوبة على املرنامية بل حىت التنوع الثقايف للدد فقط ثقافة الدول الال د



 لغة اجنليزية، دوالر،: الليربالية، األداة الرأمسالية، النظام السياسي دميقراطي،  العملة: إليديولوجية عاملية
  .والقيم استهالكية

ول النامية ومنها الدول العربية مواجهة هذا التوجه حنو التغريب وعلى الرغم من حماولة بعض الد

ا ال عية وفتح قنوات فضائية عربية، رمبوالقضاء على االختالفات الثقافية، عن طريق اكتساب أقمار صنا

ملضموا الغين باإلنتاج الغريب، فهو ال  قافة العربية سوى االسم، نظراحتمل يف بعض األحيان من الث

التنمية والبحث العلمي كمطلب ملح، وإعادة النظر يف القوانني يزال غري كاف، فيجب االهتمام ب

تالقح األفكار االختالف الذي  مولية اليت متنع اليت تقوم يف غالبها على دعم النظم الششريعات، والت

 .عيساعد على اإلنتاج واإلبدا
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به  تعج دف رسالته إىل ترويج سلعة أو خدمة أو فكرة، اإلشهار نشاط اتصايل وتروجيي،: متهيـد
أو مكان  فال يكاد خيلو منه شارع أو حمل أشكاهلا وأنواعها، فاليوم وسائل اإلعالم واالتصال مبختل

والعادات واألمزجة  العام وقفهو يساهم يف تشكيل الذ اس،له تأثري كبري على حياة الن مي،عمو
رت أساليب اليت تطو ع رسائلهوظائفه وأهدافه،كما تتنود أنواعه وتتعد ائدة يف البالد،الثقافات السو

  .ز عليها للتحفيز على سلوك االستهالكاحلاجات اليت تركتصميمها و
  :اإلشهـار -1

  :ـيارخيور التــالتط 1_1
مه ا منذ أن استخدميتد تارخيي ة،يا قدميا قدم اتمعات اإلنسانييعترب اإلشهار نشاطا اتصال

ين دف إقامة العالقات عبري عن متطلباته لآلخرالتة واإلنسان البدائي كوسيلة لتلبية حاجاته املعيشي
فتات يف واجهام الوبتعليق ال ة حينا،ار إىل إطراء سلعهم باملناداحيث عمل التج ة،التبادلية التجاري
بات ارات القدمية لكن بصورته البدائية اليت كانت تتماشى ومتطلفعرفته خمتلف احلض أحيانا أخرى،

يف و ،)1(انتقل بعدها إىل روما مث ة،يق الذين عرفوا مبهارم التجارياستخدمه اإلغر.إنسان تلك العصور
 وارع معلنني عن وصول سفنهم وبضائعهمالش منادين جيوبونون يستأجرار مصر القدمية، أين كان التج

 ،الدي أصبحت ظاهرة املنادين متفشية يف كثري من املدن األوروبيةويف حدود القرن احلادي عشر مي
كما ظهر  ،)2(وإعطائهم فكرة عن سلع وأسعار املتجر ار إلرشاد العمالء إىل متاجرهم،استأجرهم التج

زاياها و خيفي عنهم اس لبضاعته فيخربهم مبي كان يعمل جاهدا على جذب النالذل يف األسواق الدال
  . يزيد الطلب عليهاعيوا و جيملها قدر املستطاع حىت

بضاعته للمارة يف الطرقات اجر وكان التجار البابليون يستأجرون الناعقني الذين يعلنون عن التو
أما يف  م لتمييز نوع جتارم،لقوها فوق حماللتجارية عاستعملوا رموزا وعالمات تشبه العالمات او

ت بعض كانوالتنبيهات العامة واليونان القدمية فقد قام املنادون ببيع العبيد واملواشي وإذاعة البالغات 
  . )3( ة مثلما هو احلال اآلناإلشهارات تأخذ صورة غنائي
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ن ليكو وق عكاظ،عر واألدب يف ستاجاا من الشتعلن عن أجود إن فكانت ةأما القبائل العربي
  .فهي املسموعاإلشهار قد أخد يف البداية الشكل الش

، الشيء م 1438ابعة عام بعد اختراع األملاين غومتربغ الط مل يعرف اإلشهار تطورا واسعا إالو
 ،واإلشهارات املوزعة باليد كامللصقات املطبوعة ع،الذي أدى إىل ظهور أول أشكال اإلشهار املوس

والذي كان عبارة عن ملصق  يف اجنلترا، ل إشهار دعائي رج ويليام كاكستون أوأخ م 1472 ويف عام
    )1(.يف املكتبات  متّ تثبيته على أبواب الكنائس يعلن عن طرح كتاب

ل وهي أو  )The contention our NEWS)2ل إشهار يف جريدة صدر أو م 1622 فيفري 1ويف 
إصدار العديد من الصحف االجنليزية ومع بداية  ،)اتصدر أسبوعي(صحيفة مطبوعة منتظمة يف إجنلترا
بفضل هذا  - را كبريين تطوا وعرف بذلك توسعو ة الصحف،أصبح اإلشهار مسة أساسية لكاف

ة توسع ليشمل عدو ى استعماله جماال واحدا،تعدو 18 ة يف القرنخاص -والصحف) بعةالطا(االختراع 
أمريكا ة يف أوروبا والدور الكبري يف تطويره خاص فاستعمل من طرف الصحافة اليت كان هلا نشاطات،

لتسويق  )3(ةاألفراد كما استعمل ألغراض سياسيحف لتصبح يف متناول فساهم يف ختفيض سعر الص
  .ياسة واإلعالن عن براجمهمرجاالت الس

نة ه مل يكن موجودا كمهذي شهده اإلشهار خالل الفترة إال أنر الرغم كل ذلك هذا التطو       
مل تكن بالتايل عملية اإلشهار مدروسة جيدا ون أنفسهم ود، حيث كان يقوم ذه املهمة الصحفيبع

 ني يف هذا اال أشهرهمائيرت بشكل ملحوظ بفضل ظهور عدد من األخصبعكس امللحقات اليت تطو
I.Toulouse,  L.Copielle, J.Chert..،  داية  كانت يف بواإلشهار اليتوظهرت بذلك وكاالت الدعاية

عر منخفض لتعيد بيعها ظهورها تعمل كشركات وسيطة تقوم بشراء مساحات صغرية من الصحف بس
  .مي إشهار إلعدادهانفسها أو تقوم باستئجار مصماإلشهارات ب تعدو  ترغب يف اإلشهارللجهات اليت
     رينفوظفت حمر ة أن دبليو آيرولده،ظهرت وكالة اإلشهار األمريكي 1875يف عام و
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  )1(.ل وكالة إشهار حديثةهكذا أصبحت أوو لعمالئها، ة متكاملةنفدت محالت إشهاريامني ورسو
اإلشهار معها تطورا واسعا، إذ مت  مع حلول القرن العشرين ظهرت السينما والراديو وعرف         
كما بدأ استعماله  ،Lumièresم من طرف اإلخوان  1904ل شريط إشهاري سينمائي عام إخراج أو
ل ألبني ميشال بإمضاء أو راشحيث قام الن حدة األمريكية مثّ فرنسا،يف الواليات املت 1922ة عام ألول مر

لك يف الواليات ة كذليأيت دور التلفزيون ليستعمل أول مر Radidaة عقد إشهاري إذاعي مع حمط
وتسهيل عملية بيع السلع، غري أنه مل يرخص سات لترويج منتجات املؤس 1947 ة عاماملتحدة األمريكي
ألنها كانت تنظر إىل التأثري السليب لإلشهار على  ،)2(ةوكذلك دول أوروبا الغربي 1968عام  يف فرنسا إال

  .ةال يتالءم مع االحتياجات احلقيقيالنمط االستهالكي لألفراد وجعله 
 دها التلفزيون من أهم وسائل النشر للرسائل اإلشهارية وأصبح اإلشهار أحد أهمليصبح بع

  .وسائل اإلعالم واالتصال اجلماهريي ية وكلر متويل القنوات التلفزيونمصاد
ار بدأت منذ أن عرف كيف ينتج السلع اليت كانت نستطيع القول أنّ معرفة اإلنسان باإلشه

فكانت الوسيلة األوىل لترويج  وق ليبادهلا بأخرى،يعرض الفائض منها يف السو حاجته للغذاء، تسد
عامل مع الكاتبة بدأت كتابة اإلشهار على الفائض من ملّا عرف التو هذه السلع هي الصوت أو املناداة،

 املطبوعة للتعريف ببضائعهم، تار املنشورابعد اختراع الطابعة استخدم التجو اجللد أو ورق الربدي،
م الكبري الذي طبع وسائل نشر اإلشهار بظهور الصحافة الذي يعترب بداية التاريخ احلديث إالّ أنّ التقد
الثينات من التلفزيون يف الث من بعده مث الراديو يف العشرينات من القرن املاضي أعقبه ظهور لالتصال،
  .وأخريا شبكة االنترنت نفس القرن،
الوقت الذي بدأ فيه االقتصاد ات وسائل االتصال يف ذا تزايد االهتمام باإلشهار بتطور تقنيهك

سة مفتوحة على مصراعيها يكون الفوز املنافثر حنو العوملة، حيث الفرص متساوية أمام اجلميع وه أكيتج
  . ن يقدم أجود السلع واخلدمات وبأحسن صورةمل

 :ة عوامل نذكر منهاشهار وزيادة االهتمام به إىل عدر اإلويرجع تطو
  

 )1 J.Pheller,J.Orsani ,Op.Cit.p20. 
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         ساع األسواقن اتزيادة اإلنتاج اليت ارتبطت بالثورة الصناعية وما ترتب عنها م     
  .واحتدام املنافسة

      ل معه نقل السلع التخزين الذي سهم املستمر يف أساليب النقل واملواصالت والتقد ×
    )1(.ويلات من مكان إىل آخر سواء على النطاق احمللي أو اإلقليمي أو الدواملنتج

مما سهل  ون إضافة إىل االنترنتتلفزي إذاعة، م تكنولوجيا االتصال اجلماهريي من صحافة،تقد ×
 .ىل خمتلف املستهلكنيإة أحناء املعمورة ونقل الرسالة اإلشهارية إىل كاف

الشيء الذي  ت إىل زيادة إنفاقهم أكثر،أد ة لألفراد نتيجة ارتفاع دخلهم،زيادة القدرة الشرائي ×
على شراء السلع ط دفع باملعلنني إىل استقطاب هؤالء املستهلكني الذين مل يعودوا ينفقون فق

 ).ةاألساسي(الضرورية 
 إىل  ت إىل خلق نوع من الوعي االجتماعي الذي قاد بدوره الزيادة يف نسبة التعليم اليت أد ×

         )2(.ة بشكل عامامتالك الكثري من السلع اليت أصبحت عنوانا لتطور منط احلياة اإلنساني
ل احلياة األسهل من وبروز احلاجة إىل توفري سب ة،ها املرتليب من أعبائخروج املرأة للعمل مما صع ×

 . اخل... ختتصر الوقت واجلهدخالل تلك السلع اليت
      د األفراد من حيث اجلنس حيث أنّ تعد راء داخل األسرة الواحدة،تعدد قرارات الش ×

ىل إ األمر الذي قاد  ختتلف عن اآلخرين،املراحل العمرية جيعل لكل منهم حاجاته اخلاصة اليتو
 .منهم رغبته من تلك السلع واخلدمات االهتمام باإلشهار كي يشبع كل

تنفيذ احلمالت م خدماا للمعلنني سواء من ناحية ختطيط وظهور وكاالت اإلشهار اليت تقد ×
لذي أنتج ى إىل االهتمام املتزايد باإلشهار اأد شر املناسبة،اإلشهارية أو اختيار وسائل الن

  .شاط اإلشهارياصيني يف الناختصني وكفاءات وفني
   :أنـواع اإلشهـار 1-2

اإلشهار فمنهم  ع حسبهاك عدة تقسيمات لإلشهار ،يتخذ كل واحد منها اجتاها معينا،ينوهن
ه اجلمهور املوجطاق اجلغرايف دمة يف نشره ، ومن يقسمه حسب النمن يقسمه حسب الوسيلة املستخ

  :ة أنواعيتنوع اإلشهار إىل عدو ى إىل حتقيقها، يسعقسم آخر يقسمه حسب األهداف اليتإليه، و
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  :ـار بواسطتهـامة املشهـعـلة أو الدالوسي حسب 1-2-1

تعد و       اخل ...واتالند يف اإلذاعات، املسموعة خالل الكلمة من يتم :اإلشهار املسموع ×
يتميز ز بطريقة أدائها و، حيث تتميالكلمة املسموعة أقدم وسيلة استعملها اإلنسان يف اإلشهار

نغيم واإليقاع واجلهر تأثري من خالل ما حيمله من خصوصيات يف التوت بقدرته على الالص
لوهم والتخيل واهلمس كما ميكن مصاحبته باملوسيقى لتزويده بطاقة كربى على اإلحياء وا

  .واستثارة احللم
الكتب، النشرات امللصقات على  تخذ وسيلة لنشره الصحف االت ،وي :اإلشهار املكتوب ×

  :اخل، ويتمثل اإلشهار املكتوب يف..جدران املدن أو يف ساحاا حيث يكثر الناس
  ).الدوريات، امللصقات اشهارات الصحف واالت،(: االشهارات املطبوعة −
  .ات والكتيبات اليت تسلم وترسل ألشخاص بعينهماملطوي: ت غري املباشرةاالشهارا −
  .اشهارات الشوارع واملعارض واالشهارات يف وسائل النقل العامة :االشهارات اخلارجية −
يتم بالصورة واللون واملوسيقى  ،ااألساسية التلفزيون والسينم وسيلته :اإلشهار السمعي البصري ×

يتعاون على إنتاجه واجنازه فريق *فهو عبارة عن ميكروفيلم ،املوضوعاحلركة ووطريقة األداء و
ضبط التسجيل وواإلضاءة،  التجميل ، احلالقة، الديكور واألثاث عمل متخصص يف  اإلخراج،

  .يب والتمثيلكالتر الصوت،
 وقد زادت أمهيتها بازدياد أمهية ،يف اإلشهار على شبكة االنترنيت يتمثل :اإلشهار االلكتروين ×

إىل املستوى  شبكة املعلومات العاملية كوسيط إعالمي هائل وتطورت إعالناا حىت وصلت
املتقدم واملتطور الذي نراه اليوم، إضافة إىل اإلشهار على شاشة اهلاتف النقال بعد ازدياد عدد 

  .مستخدميه حول العامل
  :ةـنـارية املتضمالة اإلشهـوع الرسـحسب ن 1-2-2

        استراتيجيات اإلشهار  لذلك ارتبطت ،باالستثمار واملنافسة رتبطا :إشهار جتاري ×
 .التسويقب

 
.  

 لكن مدته قصرية جدا فال يتجاوز يف معظم األحيان الدقيقة الواحدة يف يفيلم مصغر ألنه حيتوي على كل عناصر الفيلم السينمائ هوامليكروفيلم *
  .أطول االشهارات



 وحماولة التأثري على الرأي العاماألفكار واآلراء املختلفة،  عبري عنيرتبط بالتو: إشهار سياسي ×
ه هو األحسن واألفضل من بني كلّ اآلراء ار يف شكل يربز أمهية الرأي، بأنبتقدمي اإلشه

  .كما هو احلال يف الدعاية للحمالت االنتخابية األخرى املتواجدة يف الساحة،
عن مواعيد ة للمجتمع مثل اإلشهار عامهدف إىل تقدمي خدمة أو منفعة ي :اجتماعي إشهار ×

  .نة أو حوادث املروراحلذر من أمراض معيعوة إىل الوقاية وتلقيح األطفال أو الد
   )1(: يسعى إىل حتقيقهاحسب األهداف اليت 1-2-3

أو  وق من قبل،يتعلق بتسويق السلع اجلديدة اليت مل يسبق هلا وجود يف الس: اإلشهار التعليمي ×
يهدف إىل  مل تكن معروفة لدى املستهلكني،  ظهرت هلا استعماالتاملعروفة اليتالسلع القدمية 
  .انتهاكيفية صيخصائصها و طرق استعماهلا، لعة،التعريف بالس

حيث يوفر له  عة ويرشده إىل أماكن تواجدها،املستهلك بالسل يعرف:اإلشهار اإلرشادي ×
ة كيفيو فقات،بأقل النوقت و يف أياملعلومات اليت تيسر له احلصول عليها بأقل جهد ممكن و

  .إشباع حاجاته
 زها عن السلع املنافسة حلث متيمميزات السلعة اليتيهدف إىل إبراز خصائص و:اإلشهار التنافسي ×

  .املستهلك على اقتنائها وتفضيلها دون غريها
 لعة واستخدامها مع اإلشارة إىلتذكري املستهلك باقتناء الس يسعى إىل: اإلرشاد التذكريي ×

  .لة لدى اجلمهورأماكن احلصول عليها بغرض التغلب على عادة النسيان املتأص
فال يفصح عن نفسه بشكل  شويق يف نفس املستهلك،شكل يثري الت يأيت يف :اإلشهار التشويقي ×

  يفصح عن نفسه يف اية األمر،يظل لفترة كذلك حىتمه عالمة استفهام وكأن يتقد واضح،
  .لو كان من قبيل حب اإلطالع والفضول وليتم التعامل معه حىت

  .مة يف مناسبة أو موسم معنيهو الذي يهدف إىل الترويج عن سلعة أو خد: إشهار املناسبات ×
أن يعطي االنطباع للجمهور على أنه إشهار، يأيت يف شكل إخباري دون  :اإلشهار اإلخباري  ×

 .اخل...يعث عن مراسيم افتتاح مشروع من املشارمثل ذلك النوع الذي يتحد
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  :ـدفور املستهـحسب اجلمه 1-2-4
نة، مثل اإلشهار عن املواد ستهلك األخري لسلعة أو خدمة معيإىل امله يوج :اإلشهار االستهالكي ×

كما قد  ه إىل فئات كبرية من املستهلكني على نطاق واسعقد يوج اخل،..الغذائية، املنظفات 
  .اخل...نساء، أطفال يقتصر على فئة أو عدد حمدود من فئات املستهلكني

ويتعلق بالسلع الصناعية اليت تباع  ة،املنتجني بصفة عامناعيني وإىل الص هيوج: اإلشهار الصناعي ×
  .واإلدارية ةض اإلنتاج أو يف عمليام البيعيآخرين الستخدمها ألغرا ملنتجني

ق بتزويد أصحاب مهن معينة واختصاصيني يف جماالت معينة مبعلومات يتعل :اإلشهار املهين ×
تتعلق بسلع يستخدموا بأنفسهم أو يوصون بشرائها، وعادة ما يتم التركيز على بعض 

  .اخل...كاالت املتخصصة ،الربيد الوسائل اليت تناسب هؤالء املستهلكني
  :يـرافـاق اجلغـحسب النط 5_2_1

أو  اإلشهار الذي يهدف إىل ترويج السلعة داخل حدود القطر الواحد، ذلك: اإلشهار احمللي ×
ك احمللي إىل املستهل        ه بالتايل موج التركيز على منطقة جغرافية معينة داخل مدنه وقراه،

ركات صغرية احلجم اليت ختدم منطقة جغرافية داخل حدود هذه الدولة، وينتشر بالنسبة للش
  .ينةحمدودة أو داخل دولة مع

ترك معها ي يتعدى حدود الدولة الواحدة إىل الدول ااورة اليت تشهو الذ: اإلشهار اإلقليمي ×
  .ودول اخلليج     )االحتاد األورويب(االنتماء االقتصادي )الوطن العريب(يف نفس االنتماء القومي

املستهلكني من فيوجه إىل مجهور  م العامل بأسره،هو اإلشهار الذي ينتشر ليض :اإلشهار الدويل ×
جتمعهم السلعة الواحدة وتوحدهم حوهلا مثل اإلشهار عن  ة أحناء املعمورة دون استثناء،كاف

يعرف هذا النوع من اإلشهار   .اخل..شاي ليبتون ومطاعم ماكدونالدز مشروب كوكاكوال،
دية، يزها العوملة بظروفها االقتصاتطورا وانتشارا كبريا خاصة يف السنوات األخرية اليت مت

البث الفضائي كبري الذي تشهده وسائل االتصال ور ال، لكن مع التطوةاالتصالية والسياسي
هار احمللي أصبح من الصعب الفصل امليكانيكي بني اإلش التلفزيوين الذي يتجاوز حدود الدولة،

 .ي البث الفضائيواإلقليمي حيث تتعدى اإلشهارات حدود الدولة مع تعد
  
  



  :هـدافـر وأهاـائف اإلشهـوظ 3_1
      :وظـائف اإلشهـار 1_3_1

رح التوضيح والشو يعترب اإلشهار مادة إعالمية اتصالية وظيفتها يف األساس اإلعالم واإلخبار
افية عن السلعة ودهم باملعلومات الكهو يزو والتفسري للمستهلكني عن السلعة اليت يرغبون يف شرائها،

ق واألساليب املناسبة وميكن تلخيص أهم وظائف اإلشهار ردها وطرق استخدامها على أفضل الطفوائو
   )1(:فيما يلي

  :اتـومـر املعلـتوفي: الأو
ز واملفاضلة بني السلع اليت ميكن أن تستخدم كأساس للتمييقوم اإلشهار بتوفري املعلومات 

لق مشكلة تنوع السلع الذي نتج عن الثورة الصناعية خزيادة اإلنتاج و حيث أن املتنوعة واملعروضة،
هنا يعمل  ر التكنولوجي الفرصة لعرض كم هائل من السلع،كما أتاح التطو إمكانية االختيار بينها،
راء الذي يالئمه عن طريق تقدمي وتوفري املعلومات اعدة املستهلك يف اختاذ قرار الشاإلشهار على مس

  .اليت تساعده على ذلك
  :اعـق اإلشبـحتقي:انياـث

ة عندما تتشابه املنتجات من حيث خاص لع واخلدمات،اما يف تسويق الساإلشهار دورا ه يلعب
ى االختالف بينها أحيانا االسم التجاري، هنا يتدخل اإلشهار ويعطي للسلعة ميزة ال يتعداخلصائص، و

بطها مبؤثرات طريق إبراز اخلصائص اليت حتققها للمستهلك ور عن تنافسية ختتلف عن السلع املنافسة،
  .قد تكون هذه املزايا يف السلعة ذاا أو مرتبطة بزمن معني ق اإلشباع الذايت له،سية حتقسلوكية ونف

  :وقـة السـاعيـقط :الثاـث
وتقدمي منتجات تشبع  حياول رجل التسويق توجيه اهتمامه إىل فئات وقطاعات معينة،
اإلشهار دورا ويلعب  احتياجات هذه القطاعات وهو ما يعرف مبفهوم تقسيم السوق إىل قطاعات،

إىل املستهلكني حسب الدخل  ه السلعةحيث يوج مهما يف وصول الشركة إىل القطاعات املختلفة،
  .اخل...واجلنس والسن
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   :رـة التأثيـسرع:اـرابع
صر املزيج التسويقي الذي ميكن تغريه بسرعة وسهولة يف مواجهة يعترب اإلشهار من ضمن عنا

توزيع يأخذ وقتا طويال فتغيري نظام ال أزمات أو مشاكل معينة كاخنفاض املبيعات أو املخزون من السلع،
كذلك السلعة قد تأخذ وقتا طويال حيث يتم تعديلها إىل أحجام أصغر ملواجهة  ضح فعاليته،قبل أن تت

ري يويبقى اإلشهار عنصرا فعاال وسريعا الستمالة املبيعات يف فترة قصرية وتغ ض السعر،األزمة وختفي
  .االجتاهات وتفضيالت املستهلكني يف اآلجال الطويلة

  :فـاليـكالت :امساـخ
يعترب اإلشهار يف كثري من األحيان من أكثر عناصر املزيج التروجيي تكلفة حبيث أثارت الكثري 

سويقية الكلية مما يعطي من التكاليف الت % 25 تكاليف اإلشهار ميكن أن تصل إىلمن الكتابات إىل أن 
  .داللة على أمهية التخطيط الفعال له لتحقيق األهداف املسطرةمؤشرات و

  :اتـة األزمـواجهـم :ادساـس
عن نقص السلع املعروضة يف وقت  أيلعب اإلشهار دورا هاما يف مواجهة األزمات اليت قد تنش

كما ميكن ختفيض  حيث يقوم بإرشاد وتعليم املستهلك كيفية استخدام السلعة وأماكن توفرها، معني،
  .استخدام املوارد النادرة والترشيد يف استخدامها عن طريقه أيضا

  :ـة ر السريعـافسة غيـاملن:ابعاـس
ب األسعار ازدادت أمهية اإلشهار بعد حماولة املنتجني االبتعاد عن املنافسة السعرية وتفادي حر
خبالف السعر  واالبتعاد عنها باملنافسة غري السريعة اليت تعتمد على عناصر املزيج التسويقي األخرى،

  .تقدمي املعلومات بغرض التأثري يف الطلب الترويج، طرق التوزيع، متايز السلعة، :مثل
   :ارـداف اإلشهـأه 2_3_1

خالل فترة زمنية  م اجلمهور املستهدفهدف اإلشهار هو املهمة احملددة يف جمال عملية إعال
  :حمددة وميكن تصنيف أهدافه كما يلي

  : اتـرة يف املبيعـادة املستمـق الزيـحتقي: أوال  
  لب على املنتجات أو اخلدمات املعلن عنها بثالث ميكن لإلشهار أن يؤدي إىل زيادة الط

  
  



  )1(: طرق أساسية

  .الت استهالكهم احلاليةمة بزيادة معديني للمنتج أو اخلدإقناع املستخدمني احلال ×
  .ز اإلشهار على تقدمي خدمات واستخدامات جديدة للمنتجأن يرك ×
  .حماولة جذب مستخدمني جدد للمنتج ×
  :خلق وعي طيب و اهتمام اجيايب مبنتجات الشركة :ثـانيـا

  .مبا حيرك رغبات الشراء
          :ةـات الشركـات االستفسار عن منتجـع طلبـتشجي :ثـالثـا

حيث قد  حيث يهدف اإلشهار إىل زيادة عدد األفراد الذين يترددون على بعض متاجر التجزئة
  .يستخدم اإلشهار إلعطاء فكرة للمستهلك احملتمل عن السلعة قبل قيام رجل البيع بإمتام عملية البيع

  :ةـة الشركـة لسمعـة طيبـورة ذهنيصخلق  :اـرابع
أو        القضاء على بعض االنطباعات السيئة عن املنتج حيث يعمل على حماولة تعديل أو 
كما قد يقوم خلق درجة  ة أفضل عنه،وحماولة خلق صورة ذهني اخلدمة واليت توجد يف نص املستهلك،

عالية من الثقة واالعتزاز باملنتج لدى العاملني بالشركة، عندما يرون منتجام يعلن عنها يف وسائل 
  .االتصال واإلعالم

  :تبليغ املوزعني عن دعم منتجات الشركة بنشاطهم اإلشهاري والبيعي:  مسااـخ
ات أكرب من الوسطاء بشراء وختزين كميعني واإلشهار إىل حماولة إقناع املوز حيث يهدف

  .السلعة موضوع اإلشهار
  :مواجهة أو التخفيف من أثر إشهارات املنافسني: ادساـس

يت جتعلها تتفوق على مثيالا يف السوق وخلق درجة زات السلعة المميعن طريق عرض منافع و
  ) 2(.من التعدد وسهولة متييز الغالف أو العالمة اخلاصة بالسلعة

  :يـا يلـف فيليب كوتلري أهداف اإلشهار حسب مإضافة إىل ذلك صن
Å اإلعـالم:   

  : قـن طريـعن ظهور سلعة جديدة ع
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  .جديدة الستقبال السلعة املعروفةاقتراح طرق  −
  .اإلعالم عن تغيري سعر السلعة −
  .شرح مبدأ تأثري السلعة اإلقناع −
  .خلق األفضليات فيما يتعلق بعالمة معينة −
  .تغيري إدراك خواص السلعة عند املستهلك −
Å اإلقنـاع :  

  : قـن طريـع
  .ة غري الصحيحة عن السلعةتصحيح الفكر −
  .يتعلق بالسلعة تذليل خماوف املشترين فيما −
  .خلق صورة الشركة −
  .إقناع املستهلكني بالقيام بعملية الشراء فوره −
  .إقناع املستهلكني بضرورة االتصال مع املمثل التجاري للشركة −
  .للنسيان يف الفترة مابني املواسمعدم إتاحة الفرصة للمستهلكني  −
  .م املستهلكني حول السلعةتعزيز إعال −
Å ىـاد علـباالعتم:التذكيـر :  

  .لعة ميكن أن تناسبهم يف القريب العاجلتذكري املستهلكني أن الس −
  .تذكري املستهلكني أين تباع السلعة −

   :يـونـار التلفزيـاإلشه 1-4
    مذهلة  دخل التلفزيون كأحد نتاج العصر االلكتروين عامل التسويق والترويج بسرعة

أتاحت خصائصه ومميزاته اليت استطاع أن جيمع من خالهلا اإلشهار التلفزيوين بني فوائد اإلشهار يف و
الوسيلة اإلشهارية أن للمعلن يف هذه  .اخل...والعارضات املضيئة ،االصحف واالت والراديو والسينم

كما  حلركة والصوت،حيث جيمع التلفزيون بني الصورة وا م صورة السلعة ويبني طرق استعماهلا،يقد
   )1(:يتمتع كوسيلة إعالنية بعدد من املزايا نذكر منها
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   :وتـورة والصـن الصـع بيـجيم 1-4-1
يعطي املشاهد الشعور باملشاركة وتقريب عامل  حيث أن إمكانية استخدامها معا يف التلفزيون

من خالل  كما حيقق درجة عالية من االتصال يكاد أن يصل إىل درجة االتصال املباشر، الواقع إليه،
كرب قدر ممكن من أواقع حركية الصورة وجتسيد املواقف، وذا يستطيع التلفزيون أن حيصل على 

بت علميا أن التلفزيون كوسيلة إشهارية تساعد على خلق الثا كما أن االهتمام من جانب املشاهد،
  .اكرب قدر من املشاركة الوجدانية وبتأثري كبري ومباشر على الفرد

كما يعطي استخدام الصوت والصورة معا للمعلن درجة عالية من املرونة يف إعداد اجلوانب 
فيمكن استخدام األلوان للتأثري  صميم لإلشهار،التاإلبداعية اخلاصة بالرسالة االشهارية والتحرير و

  .العاطفي على املستهلك
   :ةـاهرييـة اجلمالتغطيـ 2_4_1

حيث يستقطب هذا اجلهاز العدد الكبري من اجلماهري بتوافره على العديد من األسر عرب خمتلف 
ا مينح م مما جيعله وسيلة مجاهريية ،ة إىل أربع وعشرين ساعةساعات بثه اليومي دأحناء العامل، وامتدا

  .اإلشهار عربه صفة اجلماهريية
     :نـاهديـاه املشـذب انتبـى جـدرة علـالق 3_4_1

وحتوز هذه الوسيلة على انتباههم بدرجة عالية  جيد معظم املشاهدين متعة يف مشاهدة التلفزيون،
ختاطب الفرد  باعتباره إحدى الوسائل األليفة اليت ة للتأثري،كما تتحقق النسبة العالي أثناء املشاهدة،

م له قبل املعلومات واألفكار اليت تقدعادة ما يت وذا فإنه داخل بيته خالل أوقات الفراغ واالسترخاء،
وقد يؤدي ذلك إىل وجود اهتمام  وهو يف مثل هذه احلالة أكثر مما هو يف ساعات العمل واالنشغال،

ا مت تصميم الرسالة االشهارية بصفة خاصة إذ لدى البعض مبشاهدة اإلشهار وفهم حمتوى رسالته،
  .قةحتريرها بطريقة مشوو
  :اريـةـة اإلشهـى واألغنياملوسيقـ 1-4-4

 عبري،تزيل عنه جفافة التفساين واملصاحبة لإلشهار نوعا من االرتياح العصيب النتضفي املوسيقى  
عة اإلشهار حىت ة يشعر معها املشاهد بشيء من الرفق تدعوه إىل متاباته مرونة وليونوتدخل بني طي

  .)1( يعلن عنهاخصائص السلعة اليتلكن جيب أن ختتار املوسيقى مبا يتناسب و هاية،الن
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  :اـى طبيعتهـة علـون السلعـرض التلفزيـيع 1-4-5
غبة األمر الذي حيقق الر ان عرضها،ون واهليئة كما لو كانت أصال يف مكاللكل ومن ناحية الش
هلذا فليس غريبا إذا وجدنا و ات اإلشهار،بل وتزداد تلك الرغبة بعد تكرار مر األكيدة يف امتالكها،

  .اخل...اشة لإلمساك بقطعة احللوى أو الفاكهةالطفل الصغري يعبث بأصابعه على الش
  :ية لوضع الرسالة اإلشهاريةلفزيونإمكانية االختيار بني العديد من الربامج الت 1-4-5

بشكل  ةات الفضائيقه التلفزيون عرب احملطدى االنتشار الواسع الذي بدأ حيقة إذا علمنا مخاص
املزايا اليت يتمتع التلفزيون هذه اخلصائص و لكن مع وجود كل ،)1(ةمباشر عن طريق األقمار الصناعي

ال مينع وجود عيوب أساسية لإلشهار  فهو ق من خالهلا لإلشهار التلفزيوين،ت التفو أعطواليت
  :صها فيما يليالتلفزيوين نلخ

Å ي تتعـامهته يف انتشار بعض األفكـمستمع والدار التـنيـارض وقيم ا:  
ه يقود الشباب حنو وترى أن ة تنتقده،ملعارضة للتلفزيون كوسيلة إعالميبعض االجتاهات ا
ستهلكني يرفضون مشاهدته أو ناك قطاعات من امله ومعىن ذلك أن ا يفيد،االحنالل اخللقي أكثر مم

هو ما يؤدي إىل فقدان الثقة يف كل ما التلفزيون وسيلة متحيزة و لشعورهم بأن ض إىل براجمه،التعر
  .ينشر فيه

Å اـددودة جـه حمـقدرت:  
ما حيدث يف  عامل معهم وهواملستهلكني للتد من املشاهدين واختيار قطاع حمدة إذا متّ خاص

  .املتخصصةالقنوات 
Å االنطبـاع املؤقت:  

ما    لكن سرعان  ة يف التلفزيون عن وعي لفترة حمدودة،يسالة اإلشهارقد يتعرض الفرد للر
لذلك كان من الضروري القيام بتكرار اإلشهار وتعريض املشاهد له بصورة متكررة  ،ننسى

  .عرب أوقات خمتلفة من البث
Å وجود العديد من اإلشهارات يف وقت واحد : 

  إشهار من اإلشهارات يف وقت واحد ال شك يؤثر على فعالية كل وجود العديدن إ
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    )1(. املشاهد إىل عدم االهتمام ا مجيعا قد يضطر اهلائل من اإلشهارات، ونظرا للكم على حدا،
  :الرسـالـة اإلشهـاريـة -2

ويهدف إىل  ة لإلشهار،دد يشرح الفكرة الرئيسيإشهاري حم برنامج الرسالة اإلشهارية هي
  .من خالهلا السلعة   يريد املعلن أن يظهرليتعرف على الصورة املطلوبة اليت إقناع املستهلك،تشجيع و

يف ذلك  مستخدمة ة قوالب،فهي ترد يف عد د،وحىت حتقق الرسالة اإلشهارية هدفها بشكل جي       
  .املستخدمة يف اإلشهارات اخل،...العنيفةاللينة و ة،اطفية والعقليثرية منها العأساليب ك

    )2( :ـل اإلشهاريـةائـواع الرسـأن 2-1
  :من الرسائل اإلشهارية نذكر منهاة أنواع هناك عد

  :الرسـالة اإلخبـاريـة 2-1-1
مثل  ،سواء بشكل مباشر أو غري مباشر م الكثري من املعلوماتهي الرسالة اإلشهارية اليت تقد
نة مت افتتاحه بذكر مكان تواجده ومن يسريه وكل املعلومات اإلشهار اخلاص بأحد فروع شركة معي

  .مه من خدمات جلمهور املنطقةأن يقداخلاصة به وكل ما ميكن 
   :الرسـالـة القصـة 2-1-2

ها إىل حل    عقدة معينة حلل املشكلة اليت يسعى اإلشهار اتصطحبه ترد يف شكل حكاية معينة،
شهارات اخلاصة باستخدام نوع معني حملركات السيارات اليت ينقطع السبيل اإلمثل تلك 

  .بسائقها يف العراء لعدم استخدامهم نوعا معينا من الزيوت اليت تستخدم يف مثل تلك املناطق
  :الرسـالـة الوصفيـة 2-1-3

ا ما يستخدم هذا غالبعرض خصائصها وطريقة استعماهلا وهي اليت تركز على وصف السلعة و
أو الرسوم أو وسائل الشرح  وراليت ال ميكن التعبري عنها بالص النوع من الرسائل لوصف السلع

  .األخرى
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  :الرسـالـة اخلفيـفـة 2-1-4
شكل الفكاهة يف موقف درامي أو حىت دكتاتوري وذلك من  ذخأهي ذلك النوع الذي ي

  .خالل االعتماد على النكت أو طرافة الفكرة وسالمة العرض
  :ـدةاهـة الشـالـالرس 2-1-5

راء بعض الشخصيات املشهورة يف ااالت آشهارية تعتمد على االستشهاد بإرسالة 
  .اهيتقبلحىت يقتنع املستهلك بشراء السلعة و املتخصصة،

  :ـةواريـة احلـالـالرس 2-1-6
األخر بضرورة استخدام السلعة  كثر بقصد إقناع احدهمأيت يف شكل حوار بني اثنني أو أت
  .نبيه ملا ينبغي مراعاته عند التعامل مع مؤسسة خدمية معينةأوالت

  :ـةريـة التفسيـلرسـالا 2-1-7
د استجابة لدى املستهلك بصورة شهارات اليت قد ال جتإلويستخدم هذا النوع من الرسائل يف ا

ذ البد من تقدمي الكثري من املعلومات إلزالة التردد أو اخلوف الذي يتبادر ذهن األفراد أحيانا، إ سريعة،
  .القروض والتأمينات ،إلشهارات اخلاصة باالدخار مثال

  :ـاةة املغنـالـالرس 2-1-8
ك دف التأثري املستمر نتيجة وذل هي تأيت على شكل أغنية مصحوبة بإيقاعات موسيقية،

  .لتكرار الرسالة املغناة واليت تنال اإلعجاب لدى كثري من املستهلكني الذين يتعاملون مع السلعة
  :ـدة التقليـالـالرس 2-1-9

يقدم هذا النوع من الرسائل شخصية مشهورة من جنوم الفن والرياضة وهي تستخدم منتجا من 
  .الغري هلم حىت يصبحوا يف املستوى الطبقي الواحد ألولئك النجوماملنتجات حبيث يؤدي إىل تقليد 

   :ـزة الرمـالـالرس 2-1-10
مثل ربط سجائر مالبورو ، حياة الفرد بطريقة غري مباشرة وذلك يف الربط بني السلعة وتأيت

  .حبياة رعاة البقر القاسية اليت ال خيففّها إال هذا النوع من السجائر
  :ـةارنـقل املـائـالرس 2-1-11

  شهارية على مقارنة السلعة بسلعة أخرى بديلة ال حيددإليركز هذا النوع من الرسائل ا



حيث تظهر يف اإلشهار القدرة على تقدمي الدليل على تفوق السلعة املعلن ، امسها أو عالمتها التجارية
  .هلا عنها عن غريها من السلعة املنافسة

  : ةـاريـة االشهـالـم الرسـتصمي 2_2
اإلعالم د أن حيكمها أسلوب لغة لذلك كان الب ،أخرياال و شهارية رسالة اتصالية أوإلالرسالة ا

  :ـيتالبسيط اليت يتلخص يف اآل
بسيط وبذلك البعد عن الكلمات املعقدة، أو ذات داللة  خماطبة املستهلك بأسلوب مفهوم و §

  . مغايرة من جمتمع آلخر
  .آثارة اهتمامهتهلك وشهارية على جذب املسإلقدرة الرسالة ا §
  .شهارية معلومات صادقة وغري مبالغ فيها حىت تكسب نقطة املستهلكإلمن الرسالة اضأن تت §
  .؟ الحتمال اجلواب بالهل تريد أن تصبح مليونريا:ال مثلتفادي صيغة السؤ §
أمر املعلن،  وأحىت ال نعطي املستهلك اإلحساس بانه جمرب على طاعة  تفادي صيغة األمر، §

طار النماذج السلوكية لكل فرد إعالة هي تلك الرسالة اليت ال خترج عن إلشهارية الفالة افالرس
  .وموقفه من السلع املنتجة فيه من أفراد جمتمع معني،

بل بالطريقة اليت يتم ا قول هذا  ،ية بالكالم الذي حتتويه فقطوال يرتبط مستوى الرسالة االشهار
حيث يبدأ  تقدمي فكرته حبيث جتذب انتباه وتثري اهتمام املستهلك، حيث جيب على املعلن الكالم أيضا،

  .ها من حتديد اهلدف املطلوب وطريقة حتقيقهذتنفي
 ،مة والشكل األمثل لتجسيد اإلشهارالكلمات والنغصممني املبدعني اختيار األسلوب ووعلى امل     

عرض شخصية تقليدية  ر،حركة، صورسوم مت،  )1(شهارية يف أساليب خمتلفةإفيمكن تنفيذ أي رسالة 
ويتم التركيز على أن السلعة  ومنط احلياة ،خصيات تستخدم السلعة يف وضع عاديو عدة شأ واحدة،

  .تتجسد يف منط معني من احلياة
  .يتشكل حول السلعة شكال أو رمزا معينا :املضمون ×
  . عن السلعةعرض إحدى الشخصيات املوسيقية تغىن :املوسيقى ×
 .املتحركةميكن أن يكون من الرسوم  حيب السلعة، بطل صورة تشكل: مزيةالشخصية الر ×
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  .تعرض خربة الشركة يف إنتاج ساعة معينة :التركيز على اخلربة التقنية ×
  .حيث تلعب الثقة دورا مهما ،وتثري مشاعر اجيابية حول السلعة:شهادات اآلخرين ×

شهارية كلمات جذابة لالنتباه وتقوم بالتذكري إلعلى املعلن أن يستخدم يف الرسالة ا وجيب     
  .املتواصل للمشاهدين

   :ـةاجحـة النـاريـشهإلالة اـسـم الروات تصميـخط 3_2
يؤدي إتباعها إىل خلق رسالة إشهارية ناجحة ة حدد مصممو اإلشهار ست خطوات أساسي

 "AIDCMA"     ة واحدة هيأجلها، ورمزوا هلا بكلمة اجنليزيحتقق مجيع األهداف اليت صممت من 
    )1(اكرةاالستجابة والذ اإلقناع غبة،الر االهتمام،،  تعين االنتباهاليت هي عبارة عن احلروف األوىل اليت

  :باهـذب االنتـج :أوال
ال و د، وينقسم إىل نوعني انتباه إرادي يأيت من داخل الفرنعين تركيز الشعور على شيء معني

ويرتبط يف كال احلالتني مبؤثرات إجيابية وقد تكون  إرادي يأيت من اخلارج أي من البيئة احمليطة للفرد،
، وهناك ة قدر اإلمكانرات اإلجيابيم اإلشهار احلرص على استخدام املؤثلكن جيب على مصم ة،سلبي

  :ـا جيب أن تتضافر إلحداث جذب االنتباه من بينهجمموعة من العوامل اليت
 ة زادت قدرا على جذب االنتباه،كلما زادت مساحة الرسالة اإلشهاري:احلجم أو املساحة ×

و أ كرب،أعلى نقاط معينة داخل االشهار مثل الكتابة حبروف  روري التركيزلذلك كان من الض
  .اخل..التركيز على لون معني 

ن بالنسبة أكذلك هو الش ،ن يكون املوقع مالئما مع اجلمهور املستهلك للسلعةأ جيب: املوقع ×
  .ورةن بالنسبة للوقت العادي ووقت الذلفترة البث من اخلريطة الرباجمية للتلفزيو

هو الشكل الذي يظهر به اإلشهار يف صورته النهائية الذي حيقق القيم  :التصميم واإلخراج ×
شهاري إلاين حتويل النص وويتعني على املخرج التلفزي اجلمالية وبذلك عنصر جذب االنتباه،

  .إىل سيناريو بشكل حيقق اجلاذبية من خالل الصوت واأللوان
 اختالف الشيء عن سائر األشياء احمليطة به فمثال إشهار الكارتون وسط يعين: التباين ×
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 .شهارات الفلمية يلفت أكثر االنتباهإلجمموعة من ا
مثل  ،إلشهارات األخرىشهار يف مكان ما دون مزامحة من اإلانفراد انعين به : االنفراد ×

  .واليت تنفرد ا برامج معينة تقوم الشركة برعايتها شهارات اليت تبث فيه وقت الذروة،إلا
د بلغة احملسوسات اليت حيث خياطب كل من الصورة أو الرسم الفر: استخدام الصور والرسوم ×

  .هار يف حتقق الكثري من األهدافشإلميع مما يساعد ايفهمها اجل
مها ويأيت استخدا شهارية واقعية وحماكاة للطبيعة،إلتضفي األلوان على املادة ا :استخدام األلوان ×

ويرتبط استخدام األلوان باستخدام األضواء أيضا ، ل لونمن منطلق الدالالت اخلاصة بك
من تشكيل وتلوين األضواء  ركة كاألضواء املتقطعة حيث متكنخصوصا لو اقترن بعنصر احل

  .والزيادة من فاعليتها كعنصر من عناصر جذب االنتباه
 احلركة  إضافة إىل كل هذه العوامل ميكن ذكر عدد آخر من عوامل جذب االنتباه منها،   

استخدام املؤثرات واالبتكار واجلدة واخلروج عن املألوف والتغيري بالنسبة للصورة، كذلك الفكاهة و
  .ة مقترنة بصورة نسائية مجيلةياملوسيقى واجلنس لعرض السلع الرجالألغاين واوالصوتية 

  :ـامارة االهتمـإث: اـانيـث
اعد والثانية تم باملضمون ومن القفاألوىل تم بالشكل و ومرتبطة ا، تعترب امتداد للخطوة السابقة،

  :تساعد على حتقيق إثارة االهتمام اليت
  .واالعتماد على املؤثرات الصوتية يضكتابة العنوان باخلط العر ×
  .االهتمام باملستهلك من خالل إبراز خصائص السلعة ومميزاا وما تعود به من فائدة عليه ×
إىل إثارة     حيث يؤدي التوقيت املناسب الستخدام السلعة التوقيت املناسب الستهالك السلعة  ×

ات اهلوائية أثناء الصيف حيدث االهتمام فاإلشهار عن نوع معني من املكيف اهتمام املستهلك ا،
  .أكثر منه يف الشتاء

  :ـةق الرغبـخل :ـالثاث
  :  ـاحتقق بعدة وسائل منه

  .سهولة استخدام السلعة  ×
  .إبراز املزايا اإلضافية للسلعة ×



مثل تقدمي اإلشهار عن العواقب اليت يتعرض هلا  ،سلبية اليت ميكن تفاديها بالشراءإبراز املزايا ال ×
  .ئق يف حالة عدم استخدامه لنوع معني من زيوت احملركات املعلن عنهاالسا

  :اإلقنـاع: رابعـا
ون ما مييلون إىل تصديقه من منطلق املقولة القائلة أن الناس يصدق العقل معا،يعتمد على العاطفة و

عن عنصر أن يكون اإلقناع بعيدا  لكن جيب  ، هل اخلربة والسلطات واجلاهأقون ما يشهد به كما يصد
  :ويتحقق اإلقناع بعدة طرق منها املبالغة،
  .إظهار إقبال اجلمهور على استخدام السلعة ×
  .شهادة اخلرباء وذوي االختصاص ×
  .كسب ثقة املستهلك وذلك بتقدمي الضمان للسلعة ×

  :احلث على االستجـابـة: ـامساخ
ويتحقق ذلك بعدة طرق   ،قرار الشراء ،أي التحفيز على القيام بالسلوك ذختص هذه اخلطوة اختا

  :اـمنه
  .إعطاء املستهلك األسباب واحلجج املربرة للشراء  ×
  .وخدمات ما بعد البيع تقدمي التسهيالت عند الدفع كالبيع بالتقسيط مثال، ×
ايا دو تقدمي هختفيضات مغرية خالل فترة اإلشهار أإغراء املستهلك بسرعة املبادرة وذلك بتقدمي  ×

  .اخل...شاركة يف السحب للحصول على جوائزو املأ تذكارية باان،
  :ـرةذاكـت بالـالتثب: ادساـس

حيث تظل السلعة املعلن عنها  هي اخلطوة اليت يسعى اإلشهار من خالهلا التغلب على عادة النسيان،
  :اـعالقة يف الذهن وعلى الدوام ويتحقق هذا بعدة طرق حيكمها قانون التذكر منه

شهارية على مدار العام إلسالة ايع الروزيع يعين توزمركز، فالت ع أوهو إما تكرار موز :التكرار ×
يف ة يف اليوم وء من التجزئة، بينما التركيز هو التكثيف حيث يتكرر اإلشهار أكثر من مربشي

  .الشهر خاصة عند نزول السلع املومسية يف األسواق
ا تسترجع بطريقة يف التذكر ألأن الكلمات األوىل هلا موقع الصدارة  أي :األسبقية أو األولوية ×

  .أسهلأسرع و



أيسر للتذكر من هن وتكون أسهل وأن الكلمات األخرية تستقر يف الذيعين  :احلداثة أو اجلدة ×
  .الكلمات الوسيطة

أو العالمة  إضافة إىل هذه العوامل هناك عوامل أخرى تعمل على التشبث بالذّاكرة منها اإلسم
  .اخل...الشعارلة، استخدام املسج

   :ـاريةالة اإلشهـر الرسـاصـعن 2-4
  )1( :تنقسم الرسالة اإلشهارية إىل ثالثة أجزاء أو عناصر

  .، جسم الرسالة اإلشهارية وخامتتهالعنوان الفرعي
  : يـوان الرئيسـالعن 2-4-1

ة اإلشهار إلعطاء إىل قيادة نظر املستهلك إىل بقي ورة أو الرسمهو الذي يعمل دائما مع الص
  :اـدة منهيأيت بأشكال متعدسريعة عن حمتويات الرسالة اإلشهارية وفكرة 
  ... سافروا على طائرات اخلطوط اجلوية : مثل: العنوان اآلمـر ×
  .ض وزنك؟هل تريد أن ختف: مثل: العنـوان اإلستفهـامي ×
  .ذي حيمل إسم سلعةالعنوان ال ×
 ... ماركة ر يف ال تشتري سيارة قبل أن تفك: مثل :العنوان املثري للشعور ×

ريع قابلية التعليم الس و ،اختصار الكلمات مع السهولة :وجيب أن يراعي عند صياغة العناوين
  .مع ذكر املنافع اليت تعود على املستهلك مع التضمني السم السلعة

   :يـرعـوان الفـالعن 2-4-2
ان الرئيسي حيث شهارية ويتصل اتصاال كبريا بالعنووميثل اجلزء الثاين من مكونات الرسالة اإل

تلخيص كما يعمل على  ،شرحه وشرح النقاط البيعية العامة اخلاصة بالرسالة اإلشهارية يعمل على
وطريقة  لكن يراعى عند كتابته ضرورة اختالف حجم حروف الطباعة، ،الرسالة اإلشهارية بكاملها

  .نطقه والتركيز على كلماته إلحداث االختالف بينه وبني اإلعالن الرئيسي 
  : ـم الرسالة االشهـاريـة وخـامتتهاجس 2-4-3

  حيث ميثل البناء الكلي للرسالة االشهارية إذ يسعى بصورة دائمة إىل إقناع املستهلك 
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التفصيل يف كثري من من  صف ا بشيءليت تتالقتناء السلعة من خالل إبرازه للمزايا واخلصائص ا
  .األحيان
ايب لشراء ف االجيتهلك يف اية اإلشهار إىل التصرا اخلامتة فهي تلك الكلمات اليت تدعو املسأم

املستهلك املتلقي من كلمات فالبد أن يف ذهن  وملا كانت اخلامتة آخر ما يستقر .السلعة أو تقبل اخلدمة
  .جيايب ملا يدعو له اإلشهار من هدفف اإلبالتصرة تكون كلماا قوية ومؤثرة وموحي

   :ـةارية التلفزيونيـائل االشهـواع الرسـأن 2-5
كانت احملاولة اليت قدمها لكن  ،للرسائل االشهارية يف التلفزيون قدمت عدة تصنيفات

ووفقا هلذه احملاولة ميكن تقسيم الرسائل  ،األكثر قبوال يف عامل اإلشهار)Nilson.1977( )1(نيلسون
   )2(: يـارية بالتلفزيون إىل سبعة أنواع رئيسية هاالشه
وتنهي خبامتة سعيدة وناجحة  ،حتتوي الرسالة على قصة تبدأ بإثارة مشكلة معينة :ـةالقص ×

  .بإظهار كيف أدى املنتج إىل التغلب على املشكلةوذلك 
أفراد  هارلكن يعتمد على إظ ،هذه الرسالة أيضا األسلوب القصصيتستخدم  :شرائح من احلياة ×

ويتقاربون لون املشاهدين حيث ينبغي أن خيتار مصمم اإلشهار أفرادا ميث ،واقعيني من احلياة
  .فاتمعهم يف اخلصائص و الص

ائل يف هذا النوع من الرس ظهر قبل ظهور التلفزيون حىت، ،أسلوب قدمي هو: هـادةالش ×
ل لعة وهو بذلك حياوة املفيدة مع الساالشهارية يقف شخص مشهور ويعرب عن خربته الشخصي

ف على ملشهور املستخدم يف اإلشهار يتوقواختيار الفرد اأن يكون شاهدا على جودة املنتج، 
كما ينبغي احلذر  نوع االتصال املرغوب تركه يف ذهن املشاهد، نوع اجلمهور املستهدف، و

الفرد  ألحباث على أنإذا كان ذلك الفرد يقوم باإلشهار لبعض املنتجات األخرى، وتدل ا
االهتمام بصفات  كما جيب ف عن ذلك لفترة طويلة،املشهور يظل مرتبطا باملنتج حىت لو توق

بغي أن تطغى خصائص الفرد فال ين خص وخصائص وصفات املنتج ذاته،خصائص هذا الشو
 سالة ذاا فتجذب ذهن على الر

  
1) Nelson,R,P. : The design of  advertising ;Du buque,Iowa 1977,p34. 
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  . ةاملشاهد بعيدا عن الرسالة اإلشهاري
يأخذ هذا النوع أكثر من شكل كأن يقف أحد املسؤولني عن الشركة وينظر :  شهار املذيعإ ×

كل فإذا كان هذا الشخص مشهورا فانه يصبح مثل الش إىل الكامريا ويبدأ يف احلديث ومزاياها،
يل صويت له هو تسج دما يوج، والشكل اآلخر أن ال يظهر املذيع لكن السابق من اإلشهار

  . يصاحب الصوت املعروف
يف يتم تصنيع السلعة، وتعبئتها قد يظهر املعلن ك ،يف هذا النوع من الرسائل: العـرض ×

البديلة نافسة وها ببعض املنتجات امل، كيفية عملها، أو مقارنتونقلها، أو كيف ميكن استخدامها
  . هلا

 سائل أن يسيطر على املزاج الشخصي للمشاهد،هذا النوع من الر حياول: الرقصاألغنية و ×
أو الرقصة  سائل املعلومات اخلاصة باملنتج يف صلب األغنيةوتوضيح يف هذا النوع من الر

  . املستخدمة يف اإلشهار
: ر يستخدم بعض املؤثرات الصوتيةهذا الشكل من الرسائل اإلشها :ةاستخدام املؤثرات اخلاص ×

نة، حىت حركات كامريا معي إضاءة، ألوان،: أو مؤثرات مرئية ،اخل...أصوات موسيقى معينة،
  . ميكن جذب انتباه املشاهد

تعتمد على الرسوم املتحركة : شهاريةصنيفات السبعة ميكن استخدام رسائل إإضافة إىل هذه الت
  .  رافة على اإلشهارلطإلضفاء نوع من ا ات الكرتون،وشخصي

  :احلاجات اليت تركز عليها الرسالة االشهارية لتحضري سلوك املستهلك للشراء 2-6
ما عندما يكون ت واملعاجلات اليت يقوم ا شخص ميكن أن نعرف سلوك املستهلك بأنه العمليا

لذلك ، )1(معينةأو رغبة خدمات دف إرضاء السلع أو ث أو اختيار أو تقييم املنتجات ويف حالة حب
 وتكريس كل راء،اليت تؤثر على سلوك املستهلك للشق فهم األسباب وجب على املعلن أو املسو

ذ موقف مناسب من عملية الشراء واستهالك اهتمامه على العوامل اليت تقوم بتحضري املستهلك على أخ
  إىل شراء املنتج املعلن عنه، تهلك فهم احلاجات اليت ميكن العمل على خلقها لدفع املسالسلعة، ومعرفة و

  
 )1 Marie Camie De Bourg ;Joël Calvelin et Olivier Perrier :Pratique du marketing ,le marketin 

opérationnel ; Savoir gérer ,savoir communiquer,savoir faire ;Berti éditions,2em édition,p18 



ضري املستهلك حيث يستند إىل النظرية الكالسيكية حتلفهم تعترب تدرج احلاجات أحد أهم املفاهيم و
 يث تقوم هذه النظرية على فكرة أنحفيز اإلنسانية قدمها عامل النفس أبراهام ماسلو منذ سنوات حللت

مرتبة حسب أمهيتها كما بينها تدرج احلاجات األساسية عند اإلنسان تندرج يف مخسة مستويات 
  .   )1(كل الش

  
  )1( رج احلاجات اإلنسانية حسب أمهيتهاهرم ماسلو الذي يوضح تد :)1(كـلالش
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باس، الل عام، امللجأ،ة املطلوبة للعيش مثل الطاألشياء البدائيتعين احلاجات و :حاجات فسيولوجية/أ
 . اخل...اجلنس 

 ..ي، النفسي، واالجتماعي، مثل الدواءلفيزيائأي احلاجة لألمان من األذى ا :األمـان/ ب    
  االنتماء االجتماعي، وهي الرغبة بوجود عالقات حسنة مع  :احلاجات االجتماعية/ ج

   

، فلإلحساس باألمان جيد الفرد اإلحساس مبشاعر احلب و املودة و االنتماء و القبولاآلخرين و     
 .اخل... بعض الصفات وامليوالت، مثل النوادي نفسه حباجة ألن ينتمي إىل مجاعات تتشابه معه يف

من خالل الوصول إل مرتبة معينة تضمن االحترام للفرد، وتربز احلاجة للتواجد ضمن  :االحترام/ د
جمموعة معينة حاجته ألن يكون معروفا لدى اآلخرين وبارزا ضمن جمموعته ومتميزا، مثل النجاح، 

  .اخل ...امتالك آخر طراز السيارات
ضمن  إنسان حباجة إىل إثبات الذات ميكن أن نقول هنا أن كل :اتـيحتقيق التطور الذ/هـ

وهي حاجة نفسية خالصة،  ةإىل تطوير نفسه وإمكانياته اخلاصذلك حباجة بيكون ل، حاجاته املتطورة
  .اخل...نذكر مثال املسرح، الرحالت السياحية، واملسابقات

ولية اليت يعمل اإلنسان على تلبيتها أوال وقبل كل شيء هي ظرية ماسلو، فإن احلاجات األوطبقا لن
احلاجات ذات املستويات األعلى وصوال إىل  فكري يفاحلاجات الفسيولوجية، ومىت أشبعها ينتقل للت

  .ت اليت تكون يف أعلى مستوى يف قمة اهلرمحتقيق الذااالحترام و
      :لب واإلجيـاببني الساإلشهـار  -3

االقتصادية منها  ة لإلشهار،ت الكثري من وجهات النظر حول اآلثار السلبية واإلجيابيتعدد          
أمجلها البعض يف شكل عدة  ئة،على اإلنفاق اإلشهاري من آثار سيب نظرا ملا يترت ة،واالجتماعي

  :  على النحو اآليت ة جاءتانتقادات من الناحية االقتصادي
  .لعةتضاف القيمة املضافة إىل مثن السع األسعار حيث ي ارتفاع نفقات اإلشهار إىل ارتفايؤد ×
  .غريةسيطرة الشركات االحتكارية على السوق يغلق اال أمام الشركات اجلديدة الص ×
مع بعضها البعض وحيوهلا وق اإلشهار إىل خلق حتالفات بني الشركات املنافسة يف السي قد يؤد ×

  .رة إىل حالة االحتكامن حالة املنافسة االحتكاري
  .إنفاق يف غري مكانه البعض اإلشهار تبذير للموارد ويعترب ×



ل اجلمهور وهو ما يضل عدم بيان احلقيقة عن السلعة،قد يؤدي يف بعض األحيان إىل املبالغة و ×
  .املستهلك
ه باإلمكان إال أن  تتمركز معظمها حول زيادة األسعار،قادات اليتظر إىل جممل هذه االنتوبالن
إذ يزيد  فقات الزائدة،إلنفاق على اإلشهار الذي خيفف عن كاهل املستهلك النيص اتفاديها بتقل

نتاج عن طريق زيادة االستهالك وهو ما ميكن أن نسميه بأثر اإلشهار على الطلب اإلشهار من اإل
  :اـالذي حتكمه العديد من العوامل منهو

  .لع البديلةسلع املعلن عنها عن غريها من السز المتي ×
والتميز      ق ستهلك عن طريق إثارة دافع التفوة لدى املأثري يف دوافع الشراء العاطفيأمكانية الت ×

  .نةعن اآلخرين حلثهم على استهالك سلع معي
االخنفاض بقدر ما ميكنه فقط نة ال يسع اإلشهار منع هذا عند اخنفاض الطلب على سلعة معي ×

  .من سرعته احلد
ن اإلشهار أن  ميكصل عيها املستهلك من املنتج حىتحية ال بد من وجود منفعة أو حاجة حقيقي ×

شهار إجياد طلب على منتج ال حيقق أي إشباع لذا فال يستطيع اإل لب،حيدث تأثريا يف الط
  .املستهلكني

دخول األفراد وقدرم الشرائية وزيادة عددهم مييلون أكثر للتأثر بعوامل املوضة  عند ارتفاع ×
  .العواملواملستوى االجتماعي وغريها من 

اإلشهار من االنتقادات االجتماعية حبساا أحد جوانبه السلبية تتلخص إمجاال يف كما مل خيل        
  :اآليت
 ا حيدثباستخدامه املبالغة وتضخيم مزايا السلعة مم لة للمستهلكني،يقدم اإلشهار معلومات مضل ×

  .انطباعا خاطئا لدى املستهلك
مما يعترب  تهلكني للحصول على سلع ال حيتاجوا أصال،حماولة خلق نوع من احلاجة لدى مس ×

  .اإلسرافنوع من التبذير و
  .جائر مثاليشجع اإلشهار على استهالك بعض السلع الضارة باملستهلك كالس ×
  .إىل إشباع حاجات األفراد املادية اليت تطغى على احلاجات الروحية يسعى اإلشهار ×



  .د الذوق من خالل الصور املصاحبة لهيرى الكثريون أن اإلشهار يعمل على إفسا ×
ناء متابعتهم الربامج التلفزيونية خاصة تلك اليت تستحوذ على يضايق اإلشهار املشاهدين أث ×

فليس  على ذلك من خالل ابتعاد املشاهد عن التلفزيون أو تغيري القناة، اهتمامهم، ويأيت الرد
  .ربه على متابعة الفواصل اإلشهاريةهناك ما جي

ويتجلى         ة ار يبقى على جانب كبري من األمهياإلشه بالرغم من كل هذه االنتقادات إال أنو     
  :الـر منها على سبيل املثيف الكثري من الصو

عرفة أماكن بيعها وطرق معلى ما حيتاجونه من سلع وخدمات وة حصول األفراد إمكاني ×
  .استخدامها

تمعات من خالل نشره لوجهات النظر وأساليب اار على التقريب بني الشعوب ويعمل اإلشه ×
  .ونشر العلوم واآلداب والفنون بني األمم فكري املختلفة،الت

كما يعمل اإلشهار على تعليم الناس كيفية احلفاظ على صحتهم وكيفية استثمار مدخرام  ×
  .ـيقافواالرتقاء مبستواهم العلمي والث

تمع  منها ة بني أفراد االسياسية واالجتماعي يستخدم كوسيلة لترويج املبادئ واألفكار كما ×
  .اخل...ةمحالت إصالح البيئة وحمو األمي

ويلعب دور مهم يف احلركة االقتصادية  ة بالغة،ن األمر ال يزال اإلشهار ذا أمهيومهما كا       
  .اتكفة اإلجيابيات على السلبي ح فيهواالجتماعية حيث ترج

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  خالصـة

والتفسري رح لية وظيفتها يف األساس اإلعالم واإلخبار والشة اتصاإعالمي اإلشهار مادة 
       لعة فيزودهم باملعلومات الكافية عن الس  يرغبون يف شرائها،للمستهلكني عن السلعة اليت

  .طريقة استخدامهاوفوائدها و
جنب مع تطور  تطور جنبا إىل بادل،مذ أن عرف اإلنسان التجارة والت قد عرف منذ القدمي،و    

  .وأخريا االلكتروين والرقمي إىل الكتايب، فهي،فانتقل من الطور الش ر وسائل اتصاهلا،اتمعات وتطو
بح عن طريق البحث عن حلول مناسبة وزيادة الر لعة،يهدف اإلشهار إىل توزيع وترويج الس

ى السلعة نتيجة النافسة اليت وقلة التكلفة وحتسني مستو ختفيض األسعار لزيادة اإلنتاجو لتعديل البيع،
  .أوجدها

أنواع عديدة لإلشهار وسائل كثرية و اإلعالم،كما أتاح التطور التكنولوجي لوسائل االتصال و
ر يف أساليب ين الذي استفادت رسالته من التطور التقين وما انعكس عليه من تطومنها اإلشهار التلفزيو

  ناة وفاإلشهارية عملية صناعيلتصبح الرسالة  وزيع،خراج واإلنتاج والتاإل
مستهدفا  ة،تستخدم فيها خمتلف الوسائل واألساليب والتقنيات يف جمال الفنون والعلوم اإلنساني 

و  تصميمها ة ليزيد االهتمام مبضمون الرسائل اإلشهارية والسلعخلق عالقة طيبة بني املستهلك و
  .بنائها
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  :متهيــد
العامل  لقد أصبح: )صاحب كتاب اخليال التسويقي أستاذ جبامعة هارفارد،(يقول تيودور ليفيت

نفس و  يف نفس املنتج  -همعلى الرغم من اختالف أماكن -سوقا واحدا حيث يرغب الناس به
        قافات سب اختالف الثلذا جيب على الشركات اإلعالمية أن تنا ،أسلوب احلياة

    )1(. ةيزا على إرضاء االجتاهات العامليواإليديولوجيات مابني الدول املختلفة ترك
وأذواقهم أينما اس رغبات النكبري تلتقي فيه حاجات و قأضحى العامل عبارة عن مركز تسو

الهلا ية، تستخدم من خات تسويقية عاملعرب العامل على تطوير استراتيجي بذلك املسوقني كانوا، وحث
  .املاركات التجارية العاملية وسائل إشهارية موحدة لتباع يف مجيع دول العامل

نظرا للتطور اهلائل يف وسائل اإلعالم  اجتاهاتهعرف اإلشهار تغريات جذرية يف مفهومه و
ة يف هذا يي انتهجته مجيع الظواهر اإلنسانريق الذواالتصال وسهولة احلركة والتنقل، فسلك نفس الط

مع تبين املعلنني  ةر حنو العوملة، وأصبح أكثر من أي وقت مضى عملية عامليالعصر، ليتجه أكثر فأكث
  . خاصة الكبار منهم الستراتيجيات دولية

  
  :ـةدوليـة األسـواق الـأمهي -1

  :   ـاريةالة اإلشهـة الرسـه إىل عوملـاب التوجـأسب 1-1
ات اليت طرأت على اتصايل واسع، يف ظل التغريستهالكي ولقد سامهت العوملة يف خلق فضاء ا

العاملي الذي أصبح يقوم على حرية التجارة واتساع األسواق ورقعة      وحجم املبادالت من  االقتصاد
العاملية، يضم  ت مستهفتح فضاءات االتصال من جهة أخرى، فضاء أصبحجهة، وسهولة التنقل و

جات، وتوحيد وعوملة الرسالة غيري طرق التسويق والترويج للمنتمستهلكني عامليني، يف تمنتجني و
اإلشهارية مبا يسهل حتويلها من سوق إىل أخرى متاشيا مع سياسة السوق وعاملية السلع واملنتجات 

  :ـاياسة أسبابا عديدة ميكن أن نذكر منهواخلدمات، كما شجع على التوجه إىل هذه الس
لة مسعية بصرية حيث يتطلب صياغة رساان إنتاج اإلشهار وخاصة إذا ك كلفة اإلشهار الباهظة ×

 ني امل من التقنيطاقم كإنتاج أو تصوير رسالة إشهارية معدات ضخمة و
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    .ات عديدةرمل ليف إنتاجهاتكا ضرسالة خيفواملساعدين إضافة إىل املمثلني، فتوحيد هذه ال
شركات ايل حتولت معها حتول الشركات التجارية بشكل تدرجيي إىل شركات دولية، وبالت ×

أو خدمات أو    ارات، أغذية، مشروباتهلا، سواء كانت شركات إعالم، سي ابعةاإلشهار الت
 )1(. غريها من الشركات

فات اليت ينتمون حام ال ختتلف كثريا، أيا كانت الثقاطموتوقعام وحاجات الناس، رغبام و ×
نفس اإلشهار  إن   : إليها، فهناك حد أدىن يتفقون عليه، ويعلق يف هذا الصدد بييل ماكني قائال
ة، الثالث يف قرية إفريقيميكن أن يروق لشخص يعيش يف نيويورك وآخر يف مزرعة بوالية إيوا  و

ة، إمنا هي جمرد شاهد على أن الناس الذين يعيشون يف ظلها اهذه األوضاع متش تثبت أن ال
ل حتديدا القرية اهلامشية هي اليت متثهذه املشاركة البالغة احملدودية وجتمع بينهم مشاعر قليلة، و

   )2(. الكونية
أدى إىل )  الكابالت الضوئية(تزايد أعداد القنوات الفضائية واالنتشار الكبري للقنوات السلكية ×

ار والتسويق حيث يزيد عددها صة يف جمال اإلشهع ظهور القنوات الفضائية املتخصيتشج
ع الذي شج )3(1998   قناة فقط سنة 75 قناة، مقابل 420 على املستوى العاملي عن)2003(احالي

على تزايد الطلب على اإلشهار من اجل توفري قاعدة استهالكية مناسبة لتلك اخلدمات أو 
 .الترويج هلا واإلشهار عنهاتجات اليت يتم املن

لسوق، أنتجت فضاء واسعا إلنتاج ونقل وتبادل السلع سياسة اقتصاد احترير التجارة العاملية و ×
  .عاملية استهالكهااملية إنتاجها، عاملية توزيعها وايل عواخلدمات، وبالت

   :ـواق الدوليـةة األسأمهيـ  2_1
  جديد تطبعه جتارة وق، إىل نشوء واقعسلعامل وإلغاء احلدود وانفتاح الى اندماج اأد
  الشركات عامل املنافسة بني كربيات اة خلدمة املستهلكني يف مجيع أحناء العامل، حيركهعاملي
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 :ون يف العادات االستهالكية اليت باتت تتبع منوذجا كونيا موحداوأصبح املستهلكون يتشا .ةالعاملي
 كدونالدز،اامل ة، األطعمة السريعة،األحذية الرياضي ى باجليوب،الفضفاضة املأل السراويل اجليرت، مالبس

   )1(. اخل...والالبيبسي كالكوكاكوال و املشروبات،
   )2(: ة لعدد من األسباب منهاالكربى تركز على األسواق العاملي بدأت الشركاتو

ايل بالت ،الثنفجار السكاين يف دول العامل الثالبطيء للسكان يف الغرب والذي يقابله اال النمو ×
  .الثسواق الواعدة يف دول العامل الثتراجع الطلب يف دول الغرب املنتجة مقابل األ

ة، دة حجم اإلنتاج يف الدول املركزية املنتجة عن حاجة السوق احمللية بزياتشبع األسواق احمللي ×
من السلع باجتاه األسواق الدولية األخرى، خاصة باجتاه الدول النامية  ضرورة توجيه الفائضو

اجات ة حالسكانية املرتفعة مقابل اقتصاديات ضعيفة وهشة عاجزة عن تلبيز بالزيادة اليت تتمي
  .سواقها احملليةأ
 ةات حنو توسيع النشاط االقتصادي واالندماج بصفة متزايدة، خاصه الشركنافسة وتوجة املشد ×

تقرير ملؤسسة النشر واإلعالن األمريكي تورد  ييف جمال اخلدمات واإلعالم واملعلومات، فف
مليون  34.1 املعلومات الذي جيمع كع على حقل من الذهب، فبنحنن نترب: املؤسسة ما يلي

، وحنن 1989مليار دوالر سنة  99.9 مشترك موزعني على كامل أرجاء املعمورة، أنفقوا ما قيمته
    )3(. أين يفعل ذلكما يبتغيه حامل البطاقة وما يود القيام به، و قادرون على معرفة

مثل فمع ارتفاع أصوات املعارضني لبعض السلع  عدم مالئمة بيئة التسويق يف بعض األحيان، ×
ئر يف الواليات املتحدة جائر، على سبيل املثال تواجه شركات تصنيع السجاسالكحول وال
 ات ال على منتجاا يف السوق احمللية نتيجة تزايد عمليـة تراجع يف اإلقباألمريكي

 اخلارجية اليتل حنو األسواق دأت بعض من هذه الشركات يف التحواملراقبة على منتجاا، وب
تعترب ملوثة ومضرة  قوانني حتكم سري هذه السلع اليت نني، وعدم وجودنسبة املدخ ترتفع فيها

التدخني يف تلك  شركات ل املنتجة، أين ارتفع عدد القضايا املرفوعة علىبالصحة يف الدو
  األسواق
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ووسعت نشاطها  تتها، فاندجممن الشركات فائدة األسواق الدولية العاملية وأمهيأدرك العديد 
معظم أرباحها من حصدت ره سوقا هلا وات، جعلت من العامل بأسسييف شكل شركات متعددة اجلن

  .ةالتجارة اخلارجي
ومبالغ أخرى  2000بليون دوالر على اإلشهار سنة  233ة األمريكية أنفقت يف الواليات املتحد

ازدادت نفقات الترويج للسلع خارج ج الواليات املتحدة األمريكية، وات الترويج خارطائلة يف عملي
مليون دوالر يف العام  230إىل ليصل املبلغ  1990منذ عام  %60 بنسبةيات املتحدة األمريكية الوال

2000)1(.   
  . الترويج يف زيادة مستمرةكانت نفقات الشركات األوروبية واآلسيوية على اإلشهار و كذلك

   :البيئـة التسويـقيـة الـدوليـة -2
  اا يعرف على خصوصواق احمللية والتتلفة تقوم بدراسة األسإذا كانت الشركات املخ

التوزيع : ة مثلفإن عليها كذلك دراسة متغريات البيئة التسويقية الدولي ات االستثمار داخلها،وإمكاني
األسس القانونية  الثقافة السائدة، العادات االستهالكية، الدميوغرايف، اجلغرايف للسكان ونسبة النمو

ق أن يأخذها بعني العوامل اليت جيب على املسو غريها من خمتلفاإلعالمية وة وواألنظمة السياسي
االستفادة منها للتمكن من حتديد قدرات ذلك البلد و االعتبار قبل القيام بدخول أي سوق يف بلد ما،

لوصول إىل ل الذلك ميث ة مالئمة،ختطيط وتطوير أساليب وبرامج تسويقية        وإشهارييف تصميم و
كبريا للمعلنني أين تتعدد وختتلف املتغريات، مثل اللغة والثقافة والتشريعات ا حتدي األسواق العاملية

  .  اخل...ةاحلكومي
على  ة لعملية االستهالك وقدرتهقتصادي لبلد ما قدراته احلالية واملستقبلي الوضع االيبني

  د ـمن بل  تطرح للتداول يف سوقه،كما ختتلف القدرة الشرائيةاستيعاب السلع واخلدمات اليت
ومستوى املعيشة،   يرتفع فيها الدخل الفرديتشكل عائقا يف الدول املتقدمة اليت ال آلخر، فإذا كانت

          من امي أين تعاينل واحلكومات يف بلدان العامل النل عبئا على عاتق الدوفهي تشك
القدرة على و ة االستهالكر سلبا على طبيعالشرائية اليت تؤث القدرةاخنفاض يف مستوى الدخل الفردي و 

  .استيعاب السلع واخلدمات
  
  .32،43د حممود مصطفى، املرجع السابق ، ص ص حمم)  1



ل فرصا تسويقية أفضل بالنسبة للعديد من الشركات  فهي تعاين فإذا كانت البلدان الصناعية متث
العديد ما دفع ب   ائع من تراجع النمو السكاين، ما جعل العديد من أسواق هذه البلدان مشبعة بالبض

ا، من املسوقني إىل التوجه واالهتمام باألسواق اخلارجية خاصة تلك البلدان اليت تشهد منوا اقتصادي
ها على العمالة الرخيصة من جهة ومساعدا على التنمية رلتوف وتشجيع االستثمارات اخلارجية حنوها،

لدان النامية اليت أظهرت ازديادا يف منوها البزون أيضا على سني الدخل من جهة أخرى، كما يركحتو
من تعداد سكان  %20 فرص منو مستقبلية، وتفيد الدراسات أنعلى وجود مؤشرات و السكاين ما يدل

    )1(. ةالعدد الباقي يف البلدان النامي ة يف حني يوجدالعامل يوجد يف أوروبا وأمريكا الشمالي
    :ـةانيالبيئـة السكـ 2-1

السكان خيتلف من  توزيع  أهم مميزات البيئة السكانية، جيب أن نسجل أوال أنقبل التطرق إىل
 ،)املناطق احلضرية واملناطق الريفية(يف البلد نفسه من منطقة إىل أخرىخيتلف أحيانا عديدة بلد آلخر، و

  :على املسوقني واملعلنني أن يهتموا مبا يليو
نسبة النمو  انية،كاملناطق قليلة الكثافة السرية ومناطق الكثافة السكانية الكب :اينالتوزيع السك ×

  .إحصاء نسبة املواليد ونسبة الوفياتالسكاين و
مستوى الدخل الفردي الذي سيضع املسوقني أمام الصورة احلقيقية للقدرة الشرائية الفعلية  ×

ت وميكنهم من التخطيط السليم لتوزيع السلع واخلدما منطقة من املناطق، للمستهلكني يف أي
يلة كما ميكن ابتكار طرق بد ،إلمكانيات احلقيقية لالستهالك تمع معني تدخل ضمن االيت

جوء إىل إنشاء البنوك تساعد على حتفيز االستهالك ولو كانت القدرات الشرائية بسيطة كالل
مثل ما حيصل (مام املستهلكني إلشباع حاجام ورغباممن أجل فتح آفاق جديدة أ والقروض،

 ).يف إطار ما يسمى بسياسة القروض االستهالكيةيف اجلزائر اآلن 
             نة على الفئات العمرية وتوزيعها اليت تعطي مؤشرات هامة تساعد يف تسويق سلع معي

ه ليفض اسلعة ما خيتلف عمله األطفال يف فما يفض لعة،حساب أخرى، أو يف تسويق نفس الس
كما ختتلف احلاجات من حيث ضرورا وأمهيتها  لكهول،له ااملراهقون وختتلف كلها عما يفض

  . نوع اجلنس و سبة ملستوى التعليم نفس الشيء بالنة إىل أخرى، ومن فئة عمري
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درة الشرائية من خالهلا حتديد الق ة الكربى حيث ميكنمعدالت التوظيف اليت تتسم باألمهي ×
  .ومعدالت البطالة

حيث ال ميكن  ة التسويق،ويعد املستوى التعليمي والثقايف للسكان عامال مهما يف عملي
من سكان       % 50أكثر من  إن لألشخاص غري القادرين على القراءة االستجابة لإلشهارات املكتوبة،

وفوق كل هذا يعترب األطفال األكثر  ،سنة 15 حتت سن % 30 سنة 26دون )املستهلكني(أمريكا الالتينية
وطن العريب أكرب من نسبة ل نسبة الشباب يف الكما متث ،)1(ة الشراءمنوا وازديادا يف اإلقبال على عملي

  .ترتفع نسب األمية ونسب البطالة يف أغلب البلدانالشيوخ و
  : البيئـة الثقـافيـة 2-2

ا اسم البيئة الثقافية، وهي تشمل طريقة حتضري ف يطلق عليهظروينشأ األفراد يف إطار شروط و
احلكايات، و األحاديث و األلعاب والقصص عباس، ونواملسكن والل ةأسلوب تناوله، وطبيعالطعام و
ن لك يكوذاخل، كل ...ةالسلطة والتنشئة االجتماعيواإلدارة و احلكم وسائلو اليومي، التعامل قوطر

شد ا األفراد يف حيام اليومية  يسترعناصر الثقافة اليت املعايري، هينسقا من األفكار واملفاهيم والقيم و
لكن هذه العناصر اليت تتكون ثقافة  ،)2( ةمن جهة وهي البيئة الثقافية اليت يعيش فيها الفرد من جهة ثاني

 طبشرو التراث الفكري،التعليم ودرجة املعرفة والدين وة كمستوى مجاعة ما تتعلق بشروط اجتماعي
ى ضغوطها عللكن يبقى تأثري البيئة الطبيعية و اخل،...ةزراعية أو صناعي ة،حضري أو ةريفي ،ةبدوي مادية،

غوط و إىل أن باتت الض التكنولوجيا يف تاريخ البشر،اإلنسان يتضاءل بصفة مستمرة كلما تقدم العلم و
ا احلايل حتكمه عوامل صرنم ا كون اإلنسان يف ععلى الناس ممكنة التحك  تفرضها الطبيعةاليت

  .هي طبيعيةا ا عوامل تكنولوجية أكثر بكثري مماجتماعية وثقافية تكو
 وتعترب البيئة الثقافية أحد أهم العوامل يف عملية التسويق وتصميم الرسائل اإلشهارية اليت

 عادات،ال غةالل :العوامل اآلتية األخذ بعني االعتبار كلو ،ومتطلبات وحاجات جمتمع معني تتناسب
 فلكل جمتمع، املبادئ األخالقية اليت حتكم املعامالت داخل كلالسائدة و القيم األذواق، أساليب احلياة،
  يف كيفية  رغبات املستهلك وأيضاتلف عن ثقافات الدول األخرى تؤثر يف حاجات ودولة ثقافة خت

  
  .140سابق، ص الرجع امل ،حممد حممود مصطف) 1
  .88ص سابق،الرجع امل لثقافة واتمع،ا ،مسري إبراهيم حسن) 2



لذلك كان اإلشهار الذي   تعلن عنها،اإلشهارات اليتضا عن السلعة املعروضة يف األسواق وبالرشعوره 
تملني أحد أصعب ااالت يف مع املستهلكني احملة التواصل لبا أكثر الوسائل تأثريا يف عملييعترب غا
خطاب أو رسالة إشهارية ميكن أن يفهمها ويتفاعل معها  تطوير نتيجة ضرورة ة التسويق الدويل،عملي

  .ة بلدانالناس يف عد
        ةمستوى العامل مراعاة الفوارق اللغويفيجب على القائمني على جمال اإلشهار على       

 بلد توجهوا إىل مدركني باملعاين الضمنية للكلمات والرموز اليت تتضمنها الرسالة اإلشهارية يف كل
ي يف املعاين الضمنية والرموز  ميكن أن جير مشاكل قد تصل إىل غوألن االختالف الل خماطبة مستهلكيه،

حد فشل الرسالة اإلشهارية، فمثال استخدام اللون األخضر يف ماليزيا غري حمبب كونه يرمز إىل املوت 
  .التفاؤل يف اجلزائر مثاليف حني يرمز إىل األمل و املرض،و

ف يف لذي يعترب مصدر املعاير والقيم واملعامالت وأساليب التصرين اميكن إمهال عامل الدكما ال      
ـزير وال حلم اخلن      اإلشهار عن حلم البقر يف اهلند  فال ميكننا أن نتصور أن يتم الكثري من الدول،

  الرجل واملرأة،ظر لطبيعة العالقة بنيقة النسبة لطريونفس الشأن بالن ة،والكحول يف الدول اإلسالمي
أن ال  سمح بظهور املرأة يف اإلشهار خاصة يف بعض البلدان اإلسالمية احملافظة أو على األقلفقد ال ي

عارض العديد من األحزاب كما ت وإيران، ةيف السعودي: بة مثالفتظهر متحج تظهر بصورة سافرة،
  .ين اإلسالميعتقدات تتعارض مع الدتلفة أو ملة تنتمي حلضارة خمع أجنبية فكرة اإلشهار لسلاإلسالمي

   )1( :ةالقانونيالبيئة السياسية و 2-3
والعملية    ة ف التشريعات تبعا للعوامل الوطنية الثقافية واعتبارات البلد وانتماءاته اإليديولوجيختتل     

ض السلع الضارة بصحته أو بقيمه فحسب بل حىت يف بعمحاية املستهلك ليس فقط من االقتصادية و
بلد يف برامج اإلشهار على  فتأثر البيئة السياسية والقانونية يف أي ،األحيان من عملية اإلشهار ككل

  .املستوى العاملي
يف دول أخرى  مهايقل حتك م احلكومة يف قطاع اإلشهار،مراقبة وحتك فبينما تزيد بعض الدول من    

أن تؤثر على عدة جوانب  تضعها احلكومات وبإمكان التشريعات والقوانني اليت اس،ذا القطاع احلس
  :ة من ضمنهامن العملية اإلشهاري
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مدى متاشيه وقيم ومتطلبات اتمع والترويج له، ة أو املنتج الذي تنوي اإلشهار وة السلعنوعي ×

  .ر لهالذي سيشه
  .ذي سيستخدم يف اإلشهاراألسلوب أو املضمون ال ×
  .التسويقعدد املوظفني الذين سيسمح بتوظيفهم يف اإلشهار و ×
  .ة املعطاة للمعلنحجم اإلشهار واملساحة اإلشهاري ×
  .ةاستخدام اللغة األجنبية يف الرسائل اإلشهاري ×
  .استخدام السلع أو مواد اإلشهار املنتجة خارج البلد املزمع اإلعالن فيه ×
اإلشهارية احمللية يف مقابل الوكاالت األجنبية والوكاالت الدولية لإلشهار الوكاالت  استخدام ×

  .دولة على املعلن وأيضا قيمة الضرائب اليت تفرضها كل
عن     حيث مينع اإلشهار  نة،ن البلدان متنع اإلشهار عن سلع وخدمات معيكثريا م جند أن

يف عام و     سويسراالنرويج والسويد و ماليزيا، إيطاليا، كندا وفرنسا، األرجنتني، السجائر يف أمريكا،
كما  من شرائها، حدت احلكومة االسترالية من حجم اإلشهارات املروجة للسجائر بغرض احلد 1993

ا اإلشهار عنها يف هونج كما مينع منعا بات ،1999 على هذه اإلشهارات يف بريطانيا عام بدأ احلظر التام
  .يطرة عليهاني السنذ أن استعادت الصكونج م

خطر التدخني ة مثل لبنان على املعلنني أن يشريوا إىل يف حني حتتم القوانني يف بعض الدول العربي
  .لو بكتابة صغريةيف رسائلهم اإلشهارية و

كما  يف املطاعم،  لوكانفرنسا حيظر اإلشهار عن السمن النبايت الصناعي أو الزبدة الصناعية ويف و    
الفرنسيني على قضاء يف تشجيع  حالت رغبة منهان الزمن إشهارات السفر والرمنعت احلكومة ملدة م

  .اخلعطلهم يف الد
الوقت املمنوح لإلشهارات التجارية عرب التلفاز يف كل من السويد كما يوجد حدود على 

عرب رغم منعه  ،1986  فتحت جمال اإلشهار عرب التلفزيون الوطين سنةيتة اليف السعودي اأم الدامنارك،و
اإلذاعة احمللية، يف حني خيضع اإلشهار عرب الصحف واالت لرقابة صارمة من قبل احلكومة واهليئات 

اإلشهار حيث ختلت الدولة عن احتكار قطاع النشر و ف الوضع،يف اجلزائر يبقى الغموض يل ة، والديني



لكن دون  ،ام اخلواصال أموتفتح ا شر واإلشهار،كان فقط من نصيب الوكالة الوطنية للن الذي
  . اختصرت فقط يف مشاريع قوانني مل يصادق عليها بعداليت وجود قوانني واضحة يف هذا اال

ة من خالل كل ما تقدم ميكننا أن نستخلص أن القيود احلكومية تؤثر بصفة مباشرة على عملي    
ة نوع السلع وحىت من ناحي من ناحية املضمون )ة أو أجنبيةلغة حملي(غةسواء من ناحية الل اإلشهار،
  .املعلن عنها

     :ةـاديالبيئـة االقتصـ 2-4
 وكما هو شائع أن االقتصاد الذي تسري عيه الدول، ف دور وطبيعة اإلشهار باختالف خطخيتل

نظام االقتصاد احلر  االقتصاد االشتراكي  :أكثر األنظمة االقتصادية السائدة يف أكثر أقطار العامل هي
  .هذه األنظمة لذلك سنحاول التعرف على دور اإلشهار يف كل واحد من ه،ملوجواالقتصاد ا

املصلحة العامة و ة،ذا االقتصاد الذي يقوم على احلرية الفرديه :اإلشهار يف نظام االقتصاد احلر ×
فال  ة،احلرة ويعرب اإلشهار يف هذا النظام عن املنافسة التجاري ة جمتمعة،ليست إال املصاحل اخلاص

فهو حر كل احلرية ويترك   تصدرها الدولة حلماية األخالقوتعيقه سوى القوانني اليت حتكمه
يرتبط خباصيتني مها الربح الذي ينشط اإلنتاج وحيقق رخاء و ة احلكم عليه،لألفراد خاصي

سيما واستيعاب اإلنتاج الالبحث عن مستهلك قادر على الشراء املؤسسة وبالتايل رخاء اتمع و
  .خلق التوازن بني اإلنتاج واالستهالكفيساهم اإلشهار يف إجياد و )1(اتبالكمالي فيما يتعلق

يهدف النظام االشتراكي إىل احلد من األرباح الفردية  )2( :اإلشهار يف نظام االقتصاد االشتراكي ×
ويسمح  حتقيق األرباح منها،سيري املشاريع وة اليت تقوم بتلتحتل الدولة حمل املبادرة الفردي

قتصاد الوطين د حلماية االطاع العام باستخدام كافة الوسائل اإلشهارية استعماال حرا غري مقيللق
 .ةمن النافسة العاملي

اس على حيث الن فبعد أن كان مثال يف االحتاد السوفييت، ة،تطور اإلشهار يف البلدان االشتراكي
  إشهار يعلن عن وجودة إىل الفيتامينات واستخدام املصاعد وشرب املياه املعدني تناول
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         ا يقترب من حيث الشكل فسيإشهارا تنا وق، إىل أن أصبح اليومسلعة ونزوهلا إىل الس 
  .واألسلوب واملضمون من إشهار االقتصاد احلر

 غبة يف اجلمهور املستهلك القتنائه،إن اإلشهار عن صنف غري متوفر يف السوق، واستثارة الر
هذا االمتناع عن األسعار لب لتزداد معه يزداد الطفيتذبذب العرض و لب،يوقع اخللل يف العرض والط

حيافظ على توازن االستهالك واإلنتاج ويضبط األسعار وحيمي املنتج الصغري واملستهلك من  هاراإلش
  .املضاربة غلو
يعين هذا النظام إعداد خطة اقتصادية كربى لتحقيق  :هشهار يف النظام االقتصادي املوجاإل ×

ه وتوجهه تسري ،اطات القطاع اخلاص والقطاع العاممن نش تضم كالّ ة،التنمية واملنفعة العام
وجل ما  )انظام تعمل به بعض الدول النامية حالي(سواء وفقا ملصلحة املستهلك واملنتج على حد

بات التصحيح يف ميزان تقل ة،ن ترتيب فروع النشاطات االقتصاديعدا ع ة،تقوم عليه هذه اخلط
ار عن سمح للمنتجني اإلشهة، فيهذا امليزان وفقا خلط سري اخلط يسري اإلشهار يف األسعار،

ف يف ليمنح املستهلك من ناحية أخرى حرية التصر نة،سلعهم وميزاا،ضمن إستراتيجية معي
  .االختيار

عت القيود على اإلشهار فهو يبقى العنصر النشيط الذي يعمل على تسويق إذن مهما تنو
ال بد منه مهما    االستهالك الذي التوازن بني اإلنتاج و قة، لتحقيلية أو عامليسواء كانت حم تاملنتجا

  .الة يف التنمية االقتصاديةيساهم مسامهة فع ارت، كمتغريت النظم االقتصادية وتطو
من    نظام  كما جيب أن يضع املسوقون يف احلسبان بعض العوامل اليت تندرج ضمن كل

 شة،مستوى املعي مدى صالبتها أو هشاشتهاكالبنية التحتية لالقتصاد و بلد، ادية لكلاألنظمة االقتص
  .ومدى استقرار العملة اس،توزيع الثروات املادية بني الن الدخل الفردي،

      :ارـة لإلشهـامليـوق العـائص السـخص 2-5
بيئتها املختلفة عن ها وتسوق خصوصي ة لإلشهار بعدم التجانس، فلكلمتتاز السوق العاملي

  :تني مهاظهر عدم التجانس يف نقطتني أساسييواألسواق األخرى، 
 فبينما أعطت البلدان الصناعية أمهية ة من بلد آلخر،تطورات يف جمال اإلشهار متفاوتة ومتضادال ×

ة، وتعترب الواليات قي نفس االهتمام يف الدول الناميال يال فهو إستراتيجية لتطوير هذا القطاع،



يات الوال ( تتخذ منهاشركات اإلشهار العاملية اليتاملتحدة األمريكية أضخم مركز الحتكار 
   )1(. مركزا هلا )ةاملتحدة األمريكي

يف جمال    يادةرة الحتتل الواليات املتحدة األمريكي تكوين خمتلف لنفقات االتصال من بلد آلخر، ×
 الدراسات يف هذا اال،من خالل الناتج القومي الذي ختصصه لتطوير األحباث و االتصال

مها حتكو ة،عن الوكاالت الدولي ثري من احلاالتة تنوب يف الكعاملية امتالكها شبكات تلفزيونيو
إضافة إىل  اخل،...شبكات االنترنت ة،احلديثة من كمبيوتر، أقمار صناعي يف تكنولوجيا االتصال
كما  ،)2( % 54ان القادرين على العمل بنسبة تفوق من السك ف أكرب نسبةأن هذا القطاع يوظ

فت يف ظرف ثالث سنوات إذ وظ ى نفس اخلطى،اليابان تسري عل تفيد اإلحصائيات احلديثة أن
 كما قامت مؤسسيت سوين مليار دوالر يف الواليات املتحدة األمريكية، 13 مشاريع بقيمة
معتمدة يف ذلك على االنتشار اهلائل لدور  ة للكهرباء بشراء إذاعة أمريكا،واهليئة العام مازوشيتا

رسال التلفزيوين والتطور السريع يف قطاع وصناعة التلفزيون وكوابل اإل ياإلنتاج السينمائ
يف ، )4(من إمجايل الناتج القومي % 56 ااإلعالم يف أوروبكما ميثل قطاع صناعة الثقافة و ،)3(شرالن

لدول منها اال يزال هذا القطاع يعاين من قلة االهتمام يف معظم الدول النامية و الوقت الذي
بالرغم   يتطلبها،ر إىل امليزانيات الكبرية والضخمة اليتاإلرادة فهي تفتق  وإن ملكتالعربية اليت

من بعض الدول كاجلزائر مثال اليت قامت بإطالق قمر صناعيا مؤخرا  من وجود بعض احملاوالت
  .صر وتونسونفس الشأن بالنسبة مل

 يف         ر يكاد ينافس األنظمة االتصاليةمل اهلند اليت متلك نظاما اتصاليا جد متطوكما ال
  .البلدان املتقدمة

  :يـاملـار العـد اإلشهـفوائ -1

  :توفر برامج اإلشهار العاملية فرصا أكيدة للشركات يف جماالت كثرية حيث تؤدي إىل

  يوفر اتساع إذاالستهالك، زان االقتصادي يف كمية اإلنتاج وحجم التوزيع ومعادلة املي ×
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ت ذخأفإذا  فتح األسواق إىل اتساع حجم أو دائرة املستهلكني،الت التجارية ورقعة املباد
من دولة أخرى ، فان طرح السلع واملنتجات  يف نسب النمو االقتصادي املوجودة تقاوالفر
الطلب، حيث ال يبقى مكان للتضخم اول العاملي سيعدل ميزان العرض واخلدمات للتدو

كما تتخلص الدول  قلة الطلب،وزيادة العرض  ةول املنتجة نتيجاألسواق وايار األسعار يف الد
يسمى بالتكامل  وهو ما كثرة الطلب،و تفاع األسعار نتيجة اخنفاض العرضاملستهلكة ار
تحكم يف االقتصاد تالذي خيدم بالدارجة األوىل الشركات متعددة اجلنسيات اليت  االقتصادي،
  . العاملي

ي فهي تعف )1( الرقابةيق كنتيجة لتقليل جهود التخطيط ووالتساخنفاض تكاليف اإلشهار و ×
كل جمتمع على اإلشهار من إعادة التخطيط والتصميم ودراسة خصائص كل سوق و القائمني

شهارية إختاطبها الرسالة االشهارية لتتبىن كل شركة سياسية و لكل دولة ستسوق هلا السلعة،
تنخفض معها تكاليف اإلشهار للسلع املروج األذواق ،لو تلكل البيئااألسواق و لموحدة لك

  .هلا
    إمكانية االستفادة من األفكار اجلديدة يف مجيع إحناء العامل إلنتاج سلع بشكل أسرع  ×

  .إدخاهلا لألسواق العامليةو
  .التسويقلتجارية والتحكم يف برامج االشهارات  اتبسيط عملية التنسيق و ×

  :مشـاكـل اإلشهـار العـاملـي -4

اليت متنح  حاجات املستهلكواملوانع القانونية و والتطور االقتصادي، تالف يف الثقافات ،إن االخ
وتطوير برنامج      جتعل من الصعب إنشاء  اخلصوصية لكل سوق خيتلف ا عن األسواق األخرى،

يج م يف تروفإذا كان اإلشهار العاملي يساه شهارية عاملية موحدة،إال حيمل رسالة إشهاري عاملي فع
فال بد من التفكري يف عدة مسائل مهمة  سلعها وخدماا يف عدة دول من العامل،األفكار أو املؤسسة و

  .أثناء إعداد اإلشهار لألسواق الدولية
     :يـزايـرة أو التمـااملعـ 4-1

  التنسيق  فتخفض من تكاليف اإلشهار بتحسني بالرغم من أن معايرة اإلشهار تقدم عدة مزايا،
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إال أا ال ختلو  ثابتة،الشعلة  صورة الشركة أويف النطاق العاملي، وتبقى شهرة وبني احلمالت اإلشهارية 
بل  ،يس بني القارات فحسباالقتصادية لالثقافية الدميغرافية و تفهي تنفي الفروقا .من السلبيات أيضا

ما يسمى باالحتادات االقتصادية كاإلحتاد األورويب واليت ستظهر يف مستوى حىت بني الدول املندجمة في
بل قد نالحظ أن االجنليز أكثر تشاا مع  القيم ومنط احلياة،املوسيقى والذهنية واملعيشة واللغة و

    )1(. أكثر من تشاهم مع األملان من العامل،    خر الذين يعيشون يف اجلزء اآل األستراليني

الرغم من أن الرسائل اإلشهارية يكمن أن تكون موحدة املواصفات فان تنفيذها ال ميكن وعلى 
أو نقل الرسالة اإلشهارية  الثقافية تؤثر بقوة على أسلوب بثكون الصفات  أن يكون واحدا،
مديرا للماركات التجارية األوروبية خالل استفتاء اجري  210من بني  % 57حيث عرب  للمستهلكني،

 )2(شهاريةتوحيد مواصفات تنفيذ الرسالة اإل با منذ فترة عن اعتقادهم بأنه يبقى من الصعب جدايف أور
وهم يعدون  يأخذون اخلصائص الوطنية باحلساب،و علنني بشمولية لكن يتصرفونلذلك يفكر أغلبية امل

 رية العاملية،ثبات محالم االشهاكن أن تساهم يف زيادة الفعالية واستراتيجيات اشهارية شاملة، مي
بعدها بتكييف هذه الربامج مبا يتناسب متاما مع احتياجات وتوقعات املستهلكني يف األسواق  اليقومو

 مث إن سرعان ما تبدو احلملة االشهارية موحدة املواصفات ناجحة يف سوق السلع االنتاجية، حمللية،ا
   .القيام بالشراء أسبابأكثر تشاا يف احتياجاته، وحيث يكون اجلمهور املستهدف 

     :التنميـط 4-2
يؤدي إىل  يعتقد الكثري من اخلرباء أن تسويق منتج أو سلعة ذي منط واحد يف مجيع أحناء العامل

  .ويغفل الشركة عن االهتمام بتنوع حاجات العمالء عزوف العمالء،
    :ةـافيـات الثقـاط بالصفـاالرتبـق ووى التعلـمست 4-3

أيضا  حيث تشكلت ثقافة فريدة من نوعها الستهالك السلع، كثر يف هذه احلالة،فالالمركزية ضرورية أ
شركة  املشروبات فقد واجهتالسلع و ات ومثال ذلك يف حاالت شراءالعادات واألولويات واألفضلي
  املركزية يف اإلشهار، استخدام عديدة أثناء حماولتها احلرب مشاكلباركرييف لتصنيع األقالم و
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مثل  ر الرسالة االشهارية يف باقي البلدان،فتم إنشاء برامج للدعاية يف املركز الرئيسي ليتم بعدها نش
على سبيل  إىل االبتعاد عن أساليب اإلشهار املوحد،اكل دفعت عددا من الشركات اهلامة هذه املش
فمن  ،عها املنتشرة عرب العاملقامت شركة باملوليف باستخدام برامج اإلشهار العاملية يف مجيع فرو املثال

لكن غالبا ما يتم إجراء تعديالت عليها كلما اقتضت الضرورة ذلك  ،باملوليف باف منتجاا كوجليت،
. جناحا يف البلدان املختلفة الثقافات من خالل االستعانة خبربات نفس البلد لتحقيق ذلك هو ما القىو

)1(   
     :القيـود القـانونيـة 4-4

ملتعلقة باإلشهار ا تعكس خصائص تنظيم نشاط إشهاري يف دول خمتلفة أثرا قويا على القرارات
التطبيق العملي لإلشهار يف مركزية واستخدام العقل السليم وفبفضل استخدام أسلوب الال ،وتنفيذه
مثال يف االحتاد األورويب إىل أن متت الوحدة بني ل حيث البد من التقيد مبتطلبات وقوانني حازمة، الدو
يد مع ابسط القواعد القانونية النافدة يف ن يتعاملوا حبذر شدكان جيب على املعلنني األجانب أ دوله،

  .تفادوا الوقوع يف ارتكاب األخطاءاتمع كي ي
لكن يف الوقت احلايل يالحظ أن هناك نزعة مركزية النشاط التسويقي عن طريق مركزية 

ة من السلع، مبا فيها السيارات بأصناف عديد رخاصة إذا ما تعلق االشتها النشاط اإلشهاري،
يتم من قبل عدات الكهربائية وأدوات التجميل، السلع ذات االستخدام الطويل، املوواملركبات 

  .الشركات املتعددة اجلنسيات األوروبية يف كل أرجاء أوروبا مبساعدة وكالة إشهار واحدة
فبينما تقييم بعض  ،ا الشركات خمتلفة إن أسس تنظيم النشاط اإلشهاري اليت تتمسك

  من املركز على كل التغريات احلاصلة طبقا للخصائص الثقافية احمللية املؤسسات مراقبة صارمة 
   داد محالتـوا إعـقدم الشركات األخرى للمديرين بعض الصالحيات للعمل كي يستطيعت

بوكاالت  ،مع األخذ باحلسبان قرارات املركز اخلاصة يف إطار األوامر اإلستراتيجية الكربى اشهارية
   )2(.ووسائل اإلعالم
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  :ةسـالـة اإلشهـاريـة الرعـوملـ -5
  :ـبةاسـة منـون العوملـى تكـمت 5-1

    على عوملة الربامج اإلشهار من قبل العديد من اخلرباء  يف الوقت الذي يتم فيه احلث
تقدما كبريا قد أحرز يف جمال حتديد أنواع بعينها من السلع  فإن ارات،العاملني يف جمال صناعة اإلشهو

  : تناسبها برامج اإلشهار العاملية من بينهاواخلدمات اليت
كالرسوم واألشكال (ةالعالمات التجارية اليت ميكن أن يتم اإلشهار عنها باستخدام الصور املرئي ×

ة لغات جز اللغوي وترمجة الرسالة إىل عدمما جينبها الوقوع يف مشكلة احلا )املفهومة بوضوح
  .أخرى

واجلنس،  ةاألمن، الثرواملنتجات أو السلع اليت املتعلقة باألمور العاملية واحملاور الكبرية كاحلرية و ×
  .اإلشهار عنها باستخدام الصو ميت

  .د معنيحبيث ال عالقة هلا بتراث بلة جات التكنولوجية العاملية اليت تدخل التسويق ألول مراملنت ×
ماكدونالدز وغريها اليت  كوكاكوال، :ة الكربى مثلاملاركات العاملية أو العالمات التجاري ×

من            ز به من مسعة وثقة استطاعت أن ختلق هلا شخصية متميزة وقوية ملا تتمي
  .من مكانتها    ما اختلفوا فقدت فإن هي غريت من خطة تقدميها للمستهلكني كل املستهلكني،

ة مشتركة مثل االهتمام، لسلع اليت تليب حاجة األسواق العاملية املختلفة وتليب احتياجات عامليا ×
  .موالقي ةاحلاج

ل كبري على املؤثرات البصرية اليت ة بشكاملاركات التجاريكما تعتمد الكثري من الشركات و
رو شركة مارلبوو فتستخدم شركة كوجليت االبتسامة، ا،تستخدم بسهولة يف عملية اإلشهار عاملي
كذلك هو الشأن بالنسبة لشركات  إشهاراا عرب العامل، صورة راعي البقر الغريب يف كل

من  ةة االستفادديد من الشركات األمريكيكما حتاول الع ،)ة واحدةتستخدم صورة عاملي(التجميل
  ة من داملنتجات األمريكية ذات العالمة التجارية املميزة اليت انتشرت يف أحناء متعد

    )1(. اراتفسيارات اجليب تسوق نفسها كأسطورة أمريكية يف عامل السي العامل،
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  :ةـارات حمليـة وإشهـامليـات عـمنتج 5-2
 ة،عيوب اإلشهار العاملي وحساب ألي منها ستميل الكفيف الوقت الذي يتم فيه مناقشة مزايا و

فتقوم باستخدام خربات ورسائل  ة،لشركات أخذ موقف وسطي بني احمللية والعامليديد من ال العتفض
فتصنع السلع لتلبية حاجات  بلد لإلشهار يف البلدان مراعية خصوصية كلا إشهارية تصنع حملي

يسمى هذا  ني يف كل بلد على حدا،تستخدم يف نفس الوقت معلنني حمليل بات االستهالك العاملي،ومتطل
  ".ة بأيد حمليةالعاملي"ألسلوب ا

وم فتق ة مع بعض التعديالتتخدام الرسائل اإلشهارية العاملية باسوتقوم اهليئات اإلشهاري
  عوامل أخرى خمتلفة،سوق وأضاع البتعديالت يف الرسالة اإلشهارية لتوافق اختالفات اللغة و

تخدم برامج إشهارية أساسية من فتس )1(يستخدم العديد من املسوقني ما يعرف باإلشهار املقلوبو
فمثال يف  ة،أقلم مع اختالفات األسواق احمللية للتمع استخدام أساليب وعوامل بصرية حملي )املركز(بلدها

آسيويات  ات،ارية للمنتج لكن لتظهر نساء عربية لصابون دوف توضع األسس اإلشهالرسالة اإلشهاري
  .شهاريةالذي تنشر فيه الرسالة اإل وأخريات حسب البلد

 من الشركات  % 9ما نسبته  ظهرت دراسة قامت ا شركة إشهارية عاملية أمريكية أنأ
ي فيما هار احمللاستخدمت أسلوب اإلش % 37بينما  وإشهاراا استخدمت أسلوب اإلشهار العاملي،

    )2(. ةزدوج باستخدام اإلشهارات العاملية بالصيغة احمللية أسلوب ماملتبقي % 54استخدمت 
ت على حمتويات رسالتهم ة إجراء تعديالكما يعتقد معظم اخلرباء واملسؤولني اإلداريني بأمهي

 تعكس الثقافة الة اإلشهارية والرموز اليتحمتوى الرسالشكل،اخللفيات اإلشهارية و غة،اإلشهارية مثل الل
  .عرب اإلشهار يف بلدان خمتلفة

  :ـاريـةة اإلشهـالـة الرسـوملـر عـاطـخم 5-3
على الرغم من كل املزايا واألرباح اليت توفرها الرسالة اإلشهارية العاملية للشركات العاملية 

لو من بعض املخاطر اليت تؤثر بالدرجة األوىل على التنوع الثقايف ا ال ختفإ املراكز املنتجة عرب العامل،و
  .أرجاء العامل وتنميط املستهلكني عرب كل

  ف اختال ة،جاء فيه االختالفات الثقافي Théodor Levitt تيودور ليفيتمقال ل يف: جمانسة الثقافات ×
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فبعض ...يآثار املاضو بعضا من بقايا األذواق واختالف احمليط املؤسسايت لألعمال ليست إال
 اس،ألا ما يفضله أكرب عدد من الناملوازين متوت تدرجييا وبعضها اآلخر تنمو وتتطور وتتسع 

، إن اإلدعاء )1(دااوإمنا يؤك ة،البيتزا واجلاز اليوم يف كل مكان ومها ميثالن أقساما من السوق العاملي
هو بالتأكيد من قبيل إال أفكارا من بقايا املاضي هذه االختالفات الثقافية بني البلدان ليست  بأن

وهي اليت حتوي أربع ثقافات  ا،اقتصاديا ليست بصدد التوحد ثقافيفأوروبا اليت اندجمت  املبالغة،
نة من خالل خمتلفة لتتحول الرسالة اإلشهارية من خالل هذا التوجه إىل العمل على تسويق ثقافة معي

رايف غري حمدود دة على نطاق جغوبالتايل خلق ثقافة موح بدال من املنتج نفسه، السلعة املعروضة،
طلق الذي املن ألن )2(الشركات الكربى مثل كوكاكوال وغريهادة اجلنسيات ومثل الشركات متعد

قيم وطرق تعامل جديدة حتمل عادات و ترتكز عليه هذه الشركات، هو تسويق ثقافة استهالكية
ط املستهلكني عرب أرجاء من أجل الوصول إىل تنمي لعة نفسها،ال من عرض السغريها بدوتفكري و

  .ة واحدةيف بوتق العامل وصهرهم
مجاعات من  أو هو تقسيم اتمع العامي إىل جمتمعات صغرية فتيت هنا،بالت نقصد :تفتيتال ×

إىل خماطبة      ة فتوجه الرسائل اإلشهاري نة على حساب سلعة أخرى،املستهلكني لسلعة معي
 خصائص الذين يتشاون يفاملوجودين يف خمتلف املناطق يف العامل  )اجلماهري(جمموعة من األفراد

ين يتقامسون هوايات مشتركة أو الذ ةأو الفئة العمري التعليمي،معينة، كاملستوى االجتماعي و
تعمل الرسالة  املدمنني على االنترنت،وحىت ألعاب الفيديو      و الغناء،كالرياضة والرقص و

 لينضم نة،ليتبىن ثقافة معي ذه الطريقة على جعل الفرد يستقل عن جمتمعه األصلية اإلشهاري
 .امليوالتاهلوايات وراضي يشترك معه يف بعض اخلصائص وويلتحق مبجتمع عاملي افت

عرفون هي جمموعة من األفراد يو ة،حظه اليوم هو نشوء جمموعات أو تيارات فوق وطنيما نال
 إاللكن هذه النقاط املشتركة ال تنطبق  أمناط معيشتهم،و استهالكهم، مهم،يف خمتلف األسواق بنظام قي

  نة من املستهلكني كفئة الشباب على سبيل الذكرعلى فئات معي
  
  

1) Théodore Levitt :Op. cit. ;P 22.  
  .126ص  ،2001يل العربية، القاهرة جمموعة الن أسرار الترويج يف عصر العوملة، :د فتحيحمم) 2



أحدمها : هني متناقضنيهو ما خيلق اجتاو ق ببعض األنواع من املنتجات فقط،يتعل فيماو ال احلصر، 
فالفولكلور والعوملة موجودان   ةعو إىل عوملة بعض أمناط احلياة واآلخر يف جتدر اهلويات الثقافية احمللييد

  .  جنبا إىل جنب
  :ةـوملـالع ـلي يف ظـربـن العـالوط ار يفـاإلشه -6

اجلديدة لإلعالم  ه التكنولوجيار الكبري الذي أتاحتال شك أن كال من عوملة االقتصاد والتطو
االستقبال و           التوزيع  اختالف قنوات اإلنتاج،قد سامها بصفة كبرية يف تعدد و االتصال،و

رية ات كباع اإلشهار تغرية لسلطته الثقافية يف العامل العريب، وعرف قطمنحا امتدادا وقولإلشهار، و
ا متباينة من بلد آلخر حيث يعترب لبنان أكرب  يلعبها يف املنطقة،فرغم كوترمجتها األدوار اجلديدة اليت
 )1(. بلد من حيث توزيع اإلشهار

ص يف تقلي      دورا ة يف العامل العريب،كما كان لكثرة وانتشار وسائل اإلعالم السمعية والبصري       
ول ما خاصة منها الكتاب إذا عرفنا النسبة الكبرية لألميني خاصة يف بعض الد دور املطبوعات،حجم و

على  )اخل...ةالقنوات الفضائي التلفزيونات(ةأعطى األولوية واألمهية للرسائل اإلشهارية السمعية البصري
  .حساب األساليب األخرى لإلشهار

على       ج قليال  الوطن العريب وجب علينا أن نعرق إىل وضع اإلشهار يفلكن قبل التطر
هذه السوق اليت حتكمها  عة على سوق اإلشهار يف العامل،إلقاء نظرة ولو سريو ة،بعض املعطيات العاملي

منها شركتني  ة مركزا هلا،عشر وكاالت إشهارية عاملية تتخذ كلها من الواليات املتحدة األمريكي
 11 ا ما يفوقتدفع هذه الشركات العشر سنوي ديوين،أمريكا أون الين تاميز و :ديت الوسائط هيمتعد

ها يف الواليات املتحدة األمريكية كان هو السبب ا متركزأم ا،إلشهارية عامليللمنافسة ا )2(بليون دوالر
ة على وجود شريك هلا يف الواليات العديد من شركات اإلشهار العاملير إصرار األساسي الذي يفس

  ات متلك يف ذات الوقتـشرك ة،األمريكياملتحدة 
إىل       ة اخلروجتم على وكاالا اإلشهاريمما حي ة خارج الواليات املتحدة األمريكية،أسواقا عاملي

  .حسابااوق العاملي للحفاظ على مصاحلها والس
 

  )1 Naba :Les médias Libanais aux défi du XX Ie siècle ;Les cahiers de L’orient ;4é trimestre 
1998 ;ne52,P51. 
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من الدول املتقدمة مركزا هلا فإا تسوق إىل الدول ة تتخذ كاالت اإلشهاريوإذا كانت هذه الو
تعتمد هذه الوكاالت على و ة،النامية منها جمموعة من القيم واالجتاهات وبعض املمارسات التجاري

 اإلدارة والتحليل الدميوغرايف،و جمموعات الضبط ة،كانت مسوح ميداني سواء آخر البحوث وأحدثها،
هذه  جيد أن ة،وإمكانيات الوكاالت احمللي ةقارن املستهلك إمكانيات هذه الوكاالت الدوليما يفعند

وهي الشروط  ة،ية والبشرية املادإىل املصادر واملوارد الكافي ضعيفة القدرات يف األساس وتفتقد األخرية
  .ةالضرورية للدخول يف منافسة حقيقي

 يف احلقيقة مت القطاع اإلشهاري يف الوطن العريبفلنقارن هذه املعطيات ببعض األرقام عن واقع 
 150اليت تضم  22 ة اليف كامل الدول العربي 2000 مليار من الدوالرات على اإلشهارات سنة 1.3 إنفاق

مليون ميلكون كابال  51 و مليون من املشاهدين 140مليون من املستهلكني الراشدين، من بينهم 
 مليون من املستهلكني مع مليار 150 ل املليار من اإلنفاق بالنسبة هذا ميكن مقارنةو ة،وقنوات فضائي

    )1(. انمليون من السك 4.5  حتوي سوقا بسعةون دوالر استثمرت يف إسرائيل اليتملي 200و
غم من كون سوق اإلشهار يف الوطن العريب صغرية إذا ما قورنت مع األسواق األخرى على الر
 النموالسكاين و واعدة إذا ما أخدنا عوامل النمو فهي تعترب مستمر إال أا يف تطور عرب العامل،

 منحت مساحة أوسع العربية اليتة كما ال مل أمهية وانتشار القنوات الفضائي االقتصادي يف احلسبان،
ر لتتقاسم الوسائل ات املمنوحة لإلشهااإلشهار داخل املنطقة كوا متتص قرابة نصف امليزانيلسوق 
    )2(. ي منها فيما بينهاملتبقاألخرى ا

 : مشـاكـل اإلشهـار يف الوطـن العـربـي
  : نذكر منها رهقطاع اإلشهار يف الوطن العريب عدة مشاكل تعيق تطوتعترض 

كذلك هو الشأن  وسائله وطبيعتها يف اتمع،غياب الدراسات احلقيقية يف جمال االتصال و ×
اإلحصاءات  لكاملنطقة وة لسكان عة الدميوغرافيبالنسبة للبحوث والدراسات اخلاصة بالطبي

 ة لتغريات السوق،بدراسة دوريمة لوقت الذي تقوم فيه الدول املتقدففي ا ة يف هذا اال،اصاخل
 كاجلزائر مثال، سنوات10ية سوى بإحصاءات شاملة للسكان مرة كلال تقوم بعض الدول العرب

  
  

1) Franck-mermier ;Mondialisation et nouveaux medias dans le monde Arabe ;Op. Cit. ;pp285-
286.  

2) Ibid-p289. 



جيعل بعض احلكومات تستعني  ة يف هذا اال،سجيل غياب واضح ملراكز حبوث خمتصمع ت
  .ة للحصول على أدق املعلوماتاليت تعترب أكثر مصداقية وأكثر احترافية كز البحوث األجنبيمبرا

فال ميكن مقارنة اقتصاد دولة كالصومال أو  ة من بلد آلخر،صادياختالف مستوى التنمية االقت ×
تنخفض حيث يقل مستوى الدخل و ،ةموريطانيا باقتصاد السعودية أو اإلمارات العربية املتحد

  .يف دول اخلليج العريبئية بكثري يف الصومال يف حني تسجل أعلى مستوياا القدرة الشرا
 2000-1990إذ سجل تاريخ ما بني - لرغم من عددها املتزايد أما بالنسبة للقنوات الفضائية فبا ×

إال أا  - (Arabsat,Nilsat)منها قمرين عربينيصناعيا  قمرا 20 تستخدم ةعربي ةفضائي قناة مئة ميالد
 وأسلوب تقدميها، يف مضموا وطريقة عرضها، حيث تتشابه ة خمتلفة،تفتقد إىل متيزها بشخصي
إضافة إىل قلة إنتاجها ما يبقيها تابعة دوما للدول املتقدمة  ةل اإلشهاريحىت أا تقدم نفس الرسائ
  .ومستهلكة لإلنتاج الغريب

يف العامل العريب مناطق  جتعل من مناطق عديدة بع الساحة العربية اليت تطالتوترات األمنية اليت ×
كما  الصومال، السودان، العراق عاجزة عن تطري نفسها واقتصادها كفلسطني،مشلولة و

  .منه على قطاع اإلشهارعلى مستوى التنمية يف املنطقة و سبتمرب 11 انعكست أحداث
أخرى بشكل قد يصل أحيانا   القطاع واليت ختتلف من دولة إىلويبقى للبيئة القانونية اليت تسري ×

ر مل حير   اجلزائر مثال يالعائق الكبري أمام التطور يف هذا اال، ففإىل حد التناقض األثر و
  .ةكان الشأن مع تونس والسعودي ا، كم1990بعد  القطاع إال

  
   :اخلـالصـة

لى الرسالة ة علقد أثرت التغريات اليت مست الساحة االقتصادية واالتصالية العاملي
 نشاط اتصايل من جهة أخرى،بصفتها جزء مهم من املزيج االقتصادي من جهة و ة،اإلشهاري

قوم على أساس توحيد رسالة توجهات ت ات املعلنة،هات جديدة للشركأدت إىل بروز توج
أن  أصبح باإلمكانو    تصلها السلع واخلدماتتبث إىل كل شعوب العامل اليت ة،إشهارية عاملي

  :ايلثالثة اجتاهات للرسالة اإلشهارية يوضحها اجلدول الت زمني
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عاملية وفرض 
  .ثقافتها

خلق بيئة ثقافية _ 
موحدة وحماولة 
القضاء على 

االختالف الثقايف 
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موحدا يف كلّ 
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  .لبة صاحبة البحثإعداد الطا من :املصـدر
لكن بالرغم من أن هذا التوجه حنو توحيد الرسالة اإلشهارية خيدم مراكز اإلنتاج يف العامل 

 تنعكس بصفة مباشرة على املستهلك إال أنه ال خيلو من املخاطر اليت ات،متعددة اجلنسيوالشركات 
منهم  منظومة قيمهم،ستهدفون يف ثقافتهم وة الذين يخاصة املستهلكني يف الدول النامي العاملي،

نطقة يف ضوء كل ما متر به امل املستهلكني يف العامل العريب الذين يشكلون جزءا من هؤالء املستهلكني
  .االجتماعي والقانوين التشريعي االقتصادي، ات سواء على الصعيد السياسي،من تغري

والتشجيع على التكوين  ة،جعة أساليب التنمية الفعليلذا وجب على الدول العربية إعادة مرا
القائمة على  حيث مل تعد احللول ة،ال أصبح التأسي لبنيته التحتية ضرورة ملحوالبحث يف هذا ا

التضييق القانوين والسياسي والقمع جمدية بل رمبا قد تكون مضرة يف أغلب األحيان خاصة والعامل 
  .ظريح اقتصادي واتصايل منقطع النانفتا يعيش يف ظل
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 :ةـجمـاالت الدراس -1

ذي جتري فيه الدراسة امليدانية ضافة إىل أنه املكان ال، إمنه العينة ؤخذتذي إطار الجمال الدراسة هو 
  .ملكانعينة الدراسة ضمن جمايل الزمان واحتديد  من تعترب معرفته واإلملام به ضرورة كونه ميكنناو

1-1 ـال الزمـاينا:  

 إعالمية أكادميية،(جةحوهلا من ضملة من خالل كل ما أثري ظاهرة العوي لقد شدت انتباه
دة، فقد شغلت حبق معظم يمؤوما أسالته من أفكار، معارضة و) ، ثقافية، دينيةسياسية، اقتصادية

جمال ختصصه  من خاللدين، كل يتحدث عنها ، رجال االقتصاد، رجال النيالسياسي ،املفكرين
خالل موضوع  كنت قد تطرقت لدراسة جانب من جوانبها منفكاره، وأومنظومة قيمه وثقافته و

ين أمع زمياليت،  2006-2005وسم ملاالتصال يف علوم اإلعالم ومذكرة التخرج لنيل شهادة ليسانس 
ما تنشره هذه الربامج من قيم دخيلة على الواقع يف الفضائيات العربية، و درسنا ظاهرة برامج تلفزيون

  .اإلسالميةلعربية وثقافتنا ا
ليت تتخذ هلا من رسائل اإلعالم ه الظاهرة املركبة، اقررت االستمرار يف التحري عن هذو     
والسلع وبذلك      ستفزتين ظاهرة عوملة األسواق لالنتشار السهل والسريع، وااالتصال كآلية فعالة و

ليستقر رأيي يف النهاية على اختيار موضوع الرسالة  ،القيمعوملة الرسالة اإلشهارية وعوملة االستهالك و
إلجناز مذكرة مكملة لنيل ظل العوملة كموضوع وجمال حبث قنوات الفضائية يف  اإلشهارية عرب ال

  .2007الشهادة املاجستري يف أفريل 
حتديد جوانب البحث املتمثلة يف ؤطر مت االتفاق حول املوضوع، وامل اذتبعد االجتماع مع األس    

كعينة من الرسائل  mbcاألوسط شهارية اليت تبث عرب قناة التلفزيون الشرق دراسة حمتوى الرسائل اإل
مجع املادة العلمية و      ات األولية ءألواصل بعدها عملية القرا، يات العربيةضائاإلشهارية يف الف

، بعدها 2007أسجل رمسيا يف أكتوبر ، وأقدم ملخص مشروع البحث و2007 للبحث طيلة الصيف
ادة الحظات أولية حول حمتوى املمجع مزت والدراسات الفعلية اليت تواإنطلقت مرحلة البحث و
    .اختيار عينة ممثلة تمع البحثاإلشهارية املراد دراستها و

 mbcوقع اختياري لدراسيت هذه على قناة تلفزيون الشرق األوسط :ـال املكـاينا 1-2
كنموذج للدراسة، فبالرغم من العدد الكبري للقنوات الفضائية العربية اليت تلتقطها منطقة 



اليت ثبت من خالل شركيت ) الوطن العريب(األوسط، واخلليج العريبالشرق ول إفريقيا مشا
أوىل القنوات  mbcـ النيل سات، تعترب قناة الر الصناعية، عربسات واألقمات واالتصاال

، وهي قناة خاصة برأس مال 1991ت البث من لندن سنة أبتداالفضائية العربية، 
  )1().ل من صاحل كامل ووليد إبراهيملك من األسهم %50 مشترك(سعودي

حىت أطلق   احتلت مقدمة الصف يف اإلعالم العريبواسعا، وعرفت هذه القناة اجلديدة جناحا      
فنقلت املكتب  اتالتجديدلكنها خضعت للكثري من التغريات و ،الشرق األوسط CNNعليها اسم 
اكتسبت مجاهريية و      توى احملو مج ليات من لندن إىل ديب، وشهدت تغريا يف الربااملركزي للعم

واسعة، حيث متيزت بطابع خاص جعل منها قناة العائلة العربية، كما واجهت منافسة كبرية مع ظهور 
خاصة يف جمال األخبار  mbcـ من مشاهدي الالكثري  ر اجلزيرة اليت استقطبتوظهبقنوات جديدة 

ثل أساسا يف ختفيض مكانتها، تتمعلى مرتلتها واسات جديدة للحفاظ السياسية، مما جعلها تتبىن سي
: إنتاج برامج من خمتلف مناطق الوطن العريب مثلنتاج من خالل اإلنتقال إىل ديب واإلتكاليف البث و

  .ريبح املليون الذي ينتج من بريوت، لتتجاوز األزمة اليت خلقتها املنافسةسبرنامج املسابقات من 
 ةلألفالم السينمائي mbc2العائلة  لكل أفراد mbc وات الفضائيةفتح باقة من القن mbc استطاعت    

 mbc Actionالعربية لألخبار و ،احلصص األمريكيةللمسلسالت و mbc4 ،طفاللأل mbc3 ،األمريكية

 )2(.املغامراتو  Actionللمسلسالت واألفالم وحصص

 persia mbc للغة الفارسية، وقناة جمانية با2003يف جويلية  Show timeمؤخرا قناة مشفرة على و    
  .لألفالم األمريكية

كما شهد قطاع اإلشهار توسعا كبريا من خالل املنافسة الكبرية بني القنوات الفضائية العربية   
اخليه اليت تساعدها على احملافظة على االستقرار املايل و دلتحصيل األرباح الطائلة من خالل م

  الوصول على معلومات دقيقة حول  مداخيلار يف البث، بالرغم من صعوبة راالستم
  

   
1) Galle Le potier : Le monde de la teoinion sàlelitaire au moyen Orion, dans : Mondialisation et 
nouveau media dans l’espace arabe, opcitMp40. 
2) Naomi Naomi, sakr : Channels of in traction : The role of gulf owned media firms in 
globalization conference pronounced a the instituted of Arab and Islamic studies, university 
Dexter Juliet v2001 p :32  



 بـ احتلت الصدارة من خالل مداخيل اإلشهار mbcميكن القول أن قناة اإلشهار لكل قناة، و    
  )1(.مليون دوالر 45 ـاللبنانية ب LBC بقناة متبوعة 2001مليون دوالر سنة  68
  mbcمن  متثل كال mbcبـ  اخلاصة ARAكالة اإلشهار أصبحت و 2002ابتداء من جانفي     
لوكاالت اليت متثل اقناة املستقبل اللبنانية، هذه الشراكة أعطت القوة هلذه الوكالة للمنافسة خاصة و

    )2(.اجلزيرةو LBCقنايت 
كمجال   mbcعلى دراسة حمتوى الرسائل اإلشهارية اليت تبثها قناة  لكل ذلك وقع االختيار  
  .للدراسة

 : ةـراءات املنهجيـاإلج -2

  : نهـج املتبـعامل 2-1
ملنهج يف ايعرف منهج مالئم للدراسة و من أهم اخلطوات اليت يتبعها الباحث إلجناز حبثه، اختيار  

الربهنة احلقيقة و يت يتبعها الذهن الكتشافجمموعة من اإلجراءات ال"بأنه  le petit robertقاموس 
 )3( ."عليها
ناهج الوصفية يف هذه الدراسة على املنهج حتليل احملتوى، واحد من أهم املالطالبة قد اعتمدت و    

وصف : يعرف املنهج الوصفي بأنهث النظري اخلاص بالدراسة، وراتخمتلف جوانب الجلمع املعطيات و
العوامل املؤثرة و           الراهن فيقوم بتحليل خصائص تلك الظاهرة  فقوظاهرة معينة ماثلة يف امل

   )4( .فيها
أو مجاعة  ية وضعيةأظاهرة،  أيةهو توضيح خصائص  ةلعل أهم أهداف الدراسات الوصفيو  

  )5(. وميكن أن نضيف هلذا الغرض غرضا آخر يتمثل يف حتديد سرعة ظهور أو تكرار أية ظاهرة
×

 :وىـتل احملـج حتليـمنه 

تفكيك مكونات الشيء إىل مكوناته األساسية يف حني تشري كلمة : حتليل اصطالحا تعين كلمة  
  مضمون إىل ما حيتويه الوعاء اللغوي أو التسجيلي الصويت أو الفلمي أو الكالمي

  
1)، 2) Gaélle Le potier, Opcit, p43. 

الترمجة، منشورات اجلامعة و، ترمجة فضيل دليو و آخرون، خمرب علم اجتماع االتصال للبحث البحث يف االتصال دراسة منهجية: أ، الرامي، ب، فايل) 3
  .26منتوري قسنطينة، ص
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  )1(.عنها الفرد يف نظام معني من الرموز لتوصيلها إىل اآلخرين أو اإلمياين من معاين خمتلفة يعرب  
أول تعريف لتحليل احملتوى على أنه تقنية حبث للوصف املوضوعي، منظم وكمي  )1948(قدم بريلسون 

  )2(. ملضمون واضح لالتصاالت هدفه التفسري
من املناهج  وظهر خالف وجدل كبري حول التكييف املنهجي لتحليل احملتوى وحتديد موقعه  

األخرى، فهناك من يعتربه جمرد أداة من أدوات البحث مثل بريلسون الذي قدمه على أساس انه أسلوب 
Technique  بينما يقدم له يف املقدمة بأنه منهجMéthode فيقول: The méthode is called content 

analysis )3( مبعىن املنهج يسمى حتليل احملتوىو.   
:            مصطلح املنهج يف عرضه للتعريف الذي قدمه كريلنجر فيقول" باد"هذا وقد استخدم   

«a me méthode of anlysis……it is méthode of observation  » )4( هو منهج .....  منهج التحليل: مبعىن
  .املالحظة

ها يؤكد مسري حسن على أنه ليس منهجا قائما بذاته، إمنا هو جمرد أسلوب أو أداة يستخدم  
يف حني يصنفه عبد   )5(الباحث ضمن أساليب أخرى يف إطار منهج املسح يف الدراسات اإلعالمية

الباسط حممد حسن بأنه وسيلة من الوسائل األخرى جلمع البيانات ليتمكن الباحث من احلصول على 
  .معلومات من خالله

من أهم املناهج الوصفية وقد اعتمدت يف هذه الدراسة على حتليل احملتوى على أساس أنه منهج   
الذي يستقل بأسلوبه وبأدواته، يساعد على اإلجابة على األسئلة املتعددة املرتبطة بعملية االتصال، حيث 
يسعى عن طريق املقارنة الكمية املنهجية للمضمون الظاهر للمواد اإلتصالية للحصول على اإلستدالالت 

   )6(.الكيفية

  :اتـانـع البيـمج أدوات 2-2

  واملعلومات امليدانيةباحث قصد احلصول على البيانات والتقنيات اليت يستخدمها الجمموعة الوسائل هي 
      

  241املرجع السابق ص: فايل  ،الرامي، بأ، ) 1
  250أمحد بن مرسلي املرجع السابق ص ) 2
   243فايل املرجع السابق ص ،الرامي ب ،أ) 3
  . 41د ت ص.حبوث اإلعالم ، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر د طحتليل احملتوى يف : حممد  عبد احلميد) 4
  . 41حممد عبد احلميد، املرجع نفسه ص) 5
  . 42املرجع نفسه ص) 6



 : فئـات التحليـل ) أ 

واليت ميكن  يتم وضع وحدات التحليل فيها يقصد بفئات التحليل العناصر الرئيسية أو الثانوية اليت  
  )1(. ى فيها، وتصنف على أساسهاوضع كل صفة من صفات احملتو

ويطرح بعض الباحثني إشكالية صياغة فئات التحليل ومىت ينبغي على الباحث صياغتها، أيصوغها   
بشكل مسبق قبل إحتكاكه مبادة اإلتصال أو احملتوى املراد حتليله؟ أم يصوغها بعد اإلطالع على احملتوى 

  .وتعرفه على مكوناته؟
أن لكال التصويرين مربر كما أن لكليهما إجابيات   : ي طعيمةيقول يف هذا الصدد، رشد  

  )2(. وسلبيات
إرتأت الطالبة يف هذه الدراسة أن جتمع بني الطرحني والتصورين، حيث حددت بعض فئات   

التحليل بشكل مسبق نظرا إلدراكها باملشكلة املراد دراستها، مث قامت بتحديد فئات أخرى توضحت 
    .mbcحتوى املراد حتليله املتمثل يف الرسائل اإلشهارية يف قناة يل بعد أن تطرقت للم

  :فئـة مـاذا قيـل 1- أ 

ما هي جنسية :  تستهدف هذه الفئة اإلجابة على السؤال :هـانفئـة جنسيـة السلعـة املعلـن ع ×
السلعة اليت يعلن عنها حمتوى الرسائل اإلشهارية؟ وتفيد هذه الفئة يف الكشف عن مراكز إنتاج 

 .ع اليت يعلن عنها يف القناةالسل
سلع حملية تنتج يف منطقة الوطن العريب : الرسائل اإلشهارية على هذا األساس إىلقسم حمتوى لت

أي مباركة عربية، وسلع دولية تتنتج خارج منطقة الوطن العريب أو تنتج داخله     وحتمل ماركة 
  .دولية أو عاملية

اعد هذه الفئة يف حتديد نوع السلع اليت تظهر يف احملتوى تس :اـهنن عـة املعلـوع السلعـة نـفئ ×
مواد غذائية ومشروبات، أدوات التجميل والزينة و : كموضوع لإلشهار وتنقسم هذه الفئة إىل

سيارات، مستلزمات األطفال،  العطور، مواد التنظيف، أدوات مرتلية ومفروشات، أجهزة اتصال،
  .أدوية، خدمات،  جموهرات

. د ط   حتليل احملتوى يف العلوم اإلنسانية،مفهومه، أسسه، إستخداماته، دار الكتاب احلديث للطبع و النشر و التوزيع، الكويت   : يمةرشيد طع) 1
  .62ص
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مت توظيف هذه الفئة ألمهية دراستها  :ةاريـة اإلشهـالـا الرسـروج هلـي تـم التـة القيـفئ ×
هي حب العزلة : الفردية: عليها لإلجابة على أسئلة الدراسة، ومت تقسيمها إىلوحتليلها والتعرف 

والتواجد يف مكان ما أو العيش مبفرده، االنتهازية، األنانية، حب الذات، اللهو واملرح، التشجيع 
عن طريق حتقيق : على العالقات العاطفية بني اجلنسني، االختالط، الشراهة، الغش، اإلغراء، املتعة

  .بة أو حاجة ملحة واالستمتاع بقضائها، القوة، الراحة وتوفري اجلهد، التميز، اجلرأة واحلريةرغ
 فئـة كيـف قيـل؟   2-أ

نقصد ا اجلوانب اليت تعتمد  :ةـاريـة اإلشهـالـا الرسـز عليهـركـي تـانب التـواجل ×
  :ء كااليتعليها الرسالة اإلشهارية لتحفيز املستهلك أو املشاهد وحثه على الشرا

 .طرق استخدامهابالسلعة والتعريف من خالل تقدمي معلومات و :اجلوانب املعرفية −
الستمالة املشاهد عاطفيا وجعله حيب السلعة باستخدام عبارات مؤثرة  :اجلوانب العاطفية −

 .وأشخاص مشهورين
 .حتفيز املشاهد على القيام بسلوك معني وشراء السلعة :اجلوانب السلوكية −
دف هذه الفئة إىل : ـاجـات التـي تركـز عليهـا الرسـالـة اإلشهـاريـةفئـة احل ×

وخلقها إلحداث  ية على استثارا لدى املشاهدينمعرفة احلاجات اليت تعمل الرسالة اإلشهار
: كما يلي* وقد قسمت هذه احلاجات حسب ما جاء يف هرم ماسلو) االستهالك(األثر املطلوب

  .اإلحساس باألمان حاجات اجتماعية االحترام وأخريا حتقيق الذات حاجات فيزيولوجية أولية،
تعمل على حتديد األشخاص  :ةـاريـة اإلشهـالـن يف الرسـاعليـاص الفـة األشخـفئ ×

واجلماعات اليت تظهر يف احملتوى على أا قامت بدور ما، أو تنفيذ أعمال معينة من خالل 
ملشاهد صورته تتجسد على الشاشة ويتفاعل من استهالك السلعة املعلن عنها، حيث يرى ا

رجل، امرأة، أطفال، رجل وامرأة، رجل  وجمموعة من النساء، : خالهلا و تنقسم هذه الفئة إىل
 .و جمموعة من األصحابامرأة و جمموعة من الرجال، عائلة صغرية، عائلة ممتدة، 

 
         .104أنظر اجلانب النظري، الفصل الثالث، ص*

    



تتيح لنا هذه الفئة إمكانية التعرف على التصور الذي تدعو إليه الرسالة اإلشهارية من  كما  
خالل هؤالء األشخاص عن عالقة كل منهم باآلخر، واألدوار اليت تسند لكل منهم داخل 

  .اتمع
تساعد على حتديد طبيعة األشخاص الذين أستعني م  :علونفئـة طبيعـة األشخـاص الفـا ×

 :الرسائل اإلشهارية، وكانت كاآلتـي للظهور يف
يعطي االنطباع للمشاهد بأنه ميكن الوصول على السلعة واستخدامها بسهولة ودون  :عـادي −

عناء، وأن كل األشخاص متساوون أمام السلعة وال فرق بينهم، وكذا إعطاء انطباع واقعي 
 .للرسالة

استدراجهم لتقليد الشخصيات حملاولة التأثري عاطفيا على املشاهدين من خالل  :مشهور −
  .املشهورة

يستخدم اخلرباء إلضفاء املصداقية على املعلومات اليت ترد يف حمتوى الرسائل  :خبيـر −
  .اإلشهارية

يتم استخدام هذه الفئة اليت هي عبارة عن شخص أو جمموعة أشخاص من : شـاهد عيـان −
  .شهارية إلعطاء شهادا للمشاهدينالعامة استخدمت السلعة أو املنتوج وتظهر يف الرسالة اإل

حيمل اللباس قيمة ثقافية  :فئـة نـوع اللبـاس املستخـدم يف الرسـالـة اإلشهـاريـة ×
كبرية، حيث ميكن معرفة شخص ما من طريقة لباسه، لذلك تظهر هذه الفئة بطريقة ملحة 

  :لدراسة حمتوى الرسالة اإلشهارية، قد قسم اللباس إىل
 .ما حيمله من أزياء عربية، إسالمية ملختلف مناطق الوطن العريب بكل: لبـاس عريب −
 لباس إباحي لباس رياضي، اللباس الرمسياللباس الغريب أو اللباس املتربج للنساء، : لباس غـريب −

 .فيه من معاين اإلغراء ما يضع املشاهد العريب أو املسلم يف إحراج
ميكن القول أن الغرض  :شهـاريـةفئـة الـديكـورات املستخدمة يف الرسـالـة اإل ×

بيت (األساسي من الديكورات أيا كان نوعها يتلخص يف خلق املكان الذي تدور فيه األحداث
إلضفاء الواقعية على املكان إذا كان التصوير خارج األستوديو، وتقوم ) إخل...، مدينة، طبيعة



من خالل استخدام رموز  الديكورات بطرق متنوعة ومتعددة، بغرض اإليهام بواقعية املكان
  )1(. بسيطة أو معقدة لإلشارة إىل مكان أو زمان معينني ةإحيائي
نقسم هذه الفئة إىل مناظر طبيعية، بيت عريب، بيت غريب، مطعم، مكتب، معمل، مدينة وت

  .غربية،مدينة عربية ملعب ومدرسة
ارية لتقدمي حمتواها و هي القوالب اليت تتخذها الرسالة اإلشه :ةفئـة القـوالب املستخدمـ ×

صورة، تعليق على الصورة، متثيل، حوار، موسيقى، أغاين، حديث مباشر، : كانت كاآليت
 .رسوم متحركة، ولوحات راقصة

هي املؤثرات اليت تستخدم يف إخراج الرسالة اإلشهارية  :فئـة املؤثـرات املستخدمـة ×
ءة، كما قد يستخدم املخرج كل للتلفزيون أين يستخدم مثريات مسعية، مثريات بصرية، إضا

 :املثريات مع بعضها
  .التركيز على صوت معني  أو نغمة أو نوطة موسيقية معينة: املثيـر السمعـي −
 .من خالل حركات الكامريات وزوايا التصوير ونوع الصورة: املثيـر البصـري −
 .إستخدام ضوء معني وانعكاسات حمددة :اإلضـاءة −
 :يتحقق بعدة طرق منها :وقتـفئـة كيفيـة شـراء ال ×

يشتري املعلن مساحة زمنية للرسالة اإلشهارية على أن يتم توزيع الرسالة : شـراء الوقت −
  )2(. اإلشهارية حسب التوقيت املتفق عليه مع إدارة القناة حسب العقد املربم

اية من خالل ما تلجأ إليه بعض الشركات الكبرية باإلتفاق مع القناة برع: رعـاية البـرامج −
  )3(. برنامج مدفوع التكلفة

تقوم بعض الشركات باملشاركة يف متويل برامج مسابقات        أو  :تقديـم اجلـوائـز −
 .تنظيم مسابقات وتقدمي اجلوائز من خالهلا أو تقدمي جوائز عند استهالك منتج معني
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نقصد ا مستوى اللغة  :فئـة مستويـات اللغـة املستخدمـة يف الرسـالة اإلشهاريـة ×
السائدة يف حمتوى الرسالة اإلشهارية، هل هي عربية فصحى؟ أجنبية، أم هلجات؟ فاللغة 

 .ية، واللهجات هي خمتلف اللكنات العربيةاألجنبية هي اللغة غري العرب
تعرب هذه الفئة عن اإلمتداد  :ةـاريـة اإلشهـالـة للرسـزمنيـة الـاحـة املسـفئ ×

كذا مساحة ية للربامج اليت تبث من خالهلا والزمين للرسائل اإلشهارية بالنسبة للمساحة الزمن
 .البث اإلمجايل الذي أخذت منه عينة البحث

 : لـدات التحليـوح ) ب 

أو تكرارها أو  ويعطي وجودها أو غيااهي وحدات احملتوى اليت ميكن إخضاعها للعد والقياس   
  )1(.إبرازها دالالت تفيد الباحث يف تفسري النتائج الكمية

  :وقد إستخدمت الطالبة يف هذه الدراسة هذه الوحدات التاليـة
دد من خالل تكرار ث يتحإستخداما، حيهي أكثر الوحدات شيوعا و :وحـدة الفكـرة 1.ب 

 .املعاين إجتاه احملتوى أو الوسيلة أو الفاعلاألفكار و
تستخدم ملعرفة الوقت املخصص لكل فئة قسم إليها  :الزمـنة ووحـدة مقيـاس املسـاحـ 2.ب 

حمتوى الرسالة اإلشهارية، أي معرفة كم تستغرق الرسائل اإلشهارية باملقارنة مع الربامج 
 .األخرى

هو املطلب النهائي يف عملية الترميز وميهد للعرض اإلحصائي  :يـاسوحـدات العـد و الق ) ج 
القياس العد و بذلك ميكن القول أن األسلوب املتبع يف، )2(وتفسري النتائج الكمية......وعقد املقارنات
  .التكرار الذي تظهر به الفئات أو الوحدات- :قـكان عن طري

  .وحداتاملساحة الزمنية إلمتداد الفئات او ال-       
 : العينـة  2-3

تعترب مرحلة إختيار عناصر جمتمع البحث الذي ستشمله عينة إحدى أهم مراحل البحث   ومبا أن   
، mbcوحتديدا يف قناة  ية يف الفضائيات العربيةهذه الدراسة تنصب على حتليل حمتوى الرسالة اإلشهار

  ونظرا لصعوبة دراسة اتمع ككل، أي حصر كل هذه الرسائل 
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  ساعة من البث املتواصل اليت كانت 24/ 24واإلشهارية اليت متر عرب هذه القناة طيلة سنة كاملة 
أكرب وتكاليف باهضة، وجب إختيار عينة صغرية ممثلة هلذا اتمع لتوفري  جهداستتطلب وقتا كبريا و 

  .البحث اجليد لتحقيق أهداف الدراسة الوقت والتمكن من

×
  : طبيعـة العينـةم وحجـ 

ليس هناك إتفاق عام على حتديد احلجم األمثل للعينة يف البحوث اإلجتماعية واإلنسانية حىت األن، 
  )1(.حيث يعتمد حتديد حجم العينة على طبيعة البحث وأغراض الدراسة

تاد املؤطر، تسميتها عينة عشوائية متعددة املراحل، أما عينة الدراسة فقد أرتأيت باإلتفاق مع األس  
  .فهي عينة عشوائية أختريت عرب مراحل متدرجة

تنقسم السنة اإلشهارية إذا صح أن تطق عليها الطالبة هذا اإلسم إىل إثنيت : العينة إختيارة طريق  
عشوائيا  عشرة شهرا هي الشهور اليت تكون السنة، كتبت الشهور على قصاصات ورقية واختارت

واحدة منها، فكانت القصاصة اليت حتمل شهر ماي، ليكون هو الشهر الذي ختتار منه العينة، ومبا أن 
الرسائل اإلشهارية تتكر بصفة مستمرة، و مبا أن العينة التزال كبرية احلجم حيث يستحيل دراسة كل 

جم العينة أكثر مبا أن هذا ساعة حتتم عليها تقليص ح 24/24يوما  31رسالة إشهارية اليت تبث ملدة 
التقليص لن يؤثر يف نتائج الدراسة، وبعد تفكري ومالحظة دقيقة لربامج القناة، وجدت أن هلذه القناة 
برامج أسبوعية قارة فكل  يوم متيزه حصة حمددة، فأرتأت أن تدرس أسبوعا فقط من هذا الشهر ألعيد 

واحد إىل أربعة وكتبتها يف قصاصات، لتقوم بعملية  العملية وقسمت الشهر إىل أربعة أسابيع رقمتها من
  .القرعة، فسحبت األسبوع رقم واحد

مع هذا ال يزال حجم العينة كبريا، ووجب تقليصه مرة أخرى و مبا أن فترات البث اليومية 
ليست متشاة، فهناك فترات ميتة وفترات حيوية حسب كثافة املشاهدة، تعترب الفترة الصباحية، من 

حدة صباحا على الثانية عشرة ظهرا فترة ميتة والفترات الباقية ختتلف فيها نسب املشاهدة، إخترت الوا
الفترة اليت تكون فيها نسبة املشاهدة يف الوقت الذي حيدده اخلرباء بنشرة األخبار املسائية الذروة، 

رت العينة ة بعد الزوال، إختالساعة السابع الرئيسية وكون النشرة الرئيسية لألخبار يف القناة تربمج على
من الرسائل اإلشهارية اليت تبث يف أيام األسبوع من السادسة مساءا إىل الثامنة، أي ساعة قبل األخبار 

  .وساعة بعدها
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يت تبث حصل يف النهاية على عينة للبحث قابلة للدراسة كانت حصر الرسائل اإلشهارية الأل  
بني الفترة  ،2008ماي  7إىل  2008ماي  1من تاريخ  2008على القناة ضمن برامج شهر ماي من سنة  

   .الزمنية من الساعة السادسة مساءا إىل الساعة الثامنة مساءا
  :وميثل اجلدول التايل كيفية إختيار العينة

  
  : ةـبني كيفية اختيارالعين )2(جدول رقم 

  يمـــــــــا  األسبـوع
18:00h        20:00h 18:00h           20:00h  

    السبت
  

  

      2008مـاي  03
2008 مـاي 04  االحـد  

2008 مـاي 05  اإلثنيـن  

2008 مـاي 06  الثالثـاء  

2008 مـاي 07  األربعـاء  

2008 مـاي 01  اخلميـس   

  2008 مـاي 02  اجلمعـة

  حثمن إجناز صاحبة الب :املصـدر
  

 : اتـانـل البيـرض و حتليـع -2

يالحظ أن الطالبة قسمت نتائج الدراسة إىل ثالث مستويات، خصصت املستوى األول حلصر 
النتائج اإلحصائية داخل جداول مركبة، مث التعليق عليها وإبداء مجلة من املالحظات حوهلا أما املستوى 

نتيجة مستخلصة من عدد  14دانية خلصتها يف الثاين فقد وظفته على شكل نتائج عامة للدراسة املي
اجلداول اإلحصائية يف حني عدت إىل تعميم تلك النتائج يف ضوء الفرضيات الثالثة اليت انطلقت منها 

 .دراسيت امليدانية
 
 



 : اـق عليهـداول و التعليـل اجلـة داخـائيـج اإلحصـائـر النتـحص 3-1

  :جنسيتهاو ا حسب نوعهايبني سلعة املعلن عنه )3(جدول مركب رقم 
  جنسيتها

  نـوع السلعـة
  النسبـة املئويـة  امـوع  دوليـة  حمليـة

  14  مـواد غذائية ومشروبـات
%9.21 138 

%90.76  152  %31.34  

 00  أدوات التجميـل و عطـور
%0  137 

%100  137  28.25%  

 00  مـواد التنظيـف
%0  

21 
%100  21  4.33% 

 00  أدوات مرتلية و مفروشـات
%0  

11 
%100  11  2.27%  

 00  أجهـزة اإلتصـال
%0  

7 
%100  7  1.44%  

 00  سيـارات
%0  

38 
%100  38  7.83%  

 00  مستلزمـات األطفـال
%0  

7 
%100  7  1.44%  

 00  أدويـة
%0  

15 
%100  15  3.09%  

 71  خدمـات
%81.61  

16 
%18.39  87  17.94%  

 00  جموهـرات
%0  

10 
%100  10  2.06%  

 400  85  امـوع
  485  %99.99 

    99.99%  82.47%  %17.52  النسبـة املئـويـة

  صاحبة البحث  :املصـدر
  

يتضح من : وجنسيتها دول الذي بني فئة السلعة املعلن عنها حسب نوعهاـل وتفسري معطيات اجلـحتلي
خالل اجلدول تفاوتا كبريا من نسبة الرسائل اإلشهارية اليت تعلن عن سلع حملية     ونسبة الرسائل 



 يف مقابل    82.47%لدوليةارية اليت تعلن عن سلع دولية حيث كانت نسبة السلع ااإلشه
 لصاحل السلع احمللية، يف هذه النسب احتلت املواد الغذائية واملشروبات الصدارة بنسبة %17.52

، 7.83%السيارات  ، 17.94%:مث اخلدمات بـ ،28.25%متبوعة بأدوات التجميل والعطور %31.34

 2.27%املرتلية                    واملفروشات واألدوات، 3.09% األدوية ،4.33%ف مواد التنظي

  .1.44%وأخريا مستلزمات األطفال وأجهزة اإلتصال    2.06%جموهرات 
إذا قارنا نسبة السلع احمللية بالنسبة للسلع الدولية، ميكننا القول أا جاءت نتيجة النفتاح   

الكبرية هلذه السلع الدولية على اختراق األسواق احمللية، وقدرا الواسعة  األسواق العاملية، واإلمكانية
وحيازا على )          شركات متعدد اجلنسيات(على املنافسة من خالل انتمائها لشركات عمالقة

ثقة واستحسان املستهلك من خالل ما يعرف باملاركة املسجلة، إضافة إىل استحداث ما يعرف باإليزو 
  .ادة املصادقة اليت متنح ملنتوج معني إذا كان يرقى إىل حتقيق معايري اجلودة العامليةوهي شه
منتجة ) مركز(إضافة اليت تبين سياسة تقسيم العامل إىل عدة مناطق اقتصادية، مناطق متطورة  

 متلك اإلمكانيات التكنولوجية والقدرة على اإلبداع واإلنتاج، ومناطق متخلفة تكون من جهة مصدرا
للمواد األولية، والعمالة الرخيصة، ومن جهة أخرى تشكل اسواقا واسعة تستوعب حجم السلع 

    .واملنتجات اليت تنتجها الدول املتطورة
لكن  هذا ال ينفي وجود حماوالت من طرف الدول املختلفة أو دول العامل الثالث      وخاصة   

يفسر وجود حمتشم لسلع حملية تنافس تلك السلع  الدول العربية لاللتحاق بركب األمم املتقدمة وهو ما
لكن ألسباب تارخيية متثلت أساسا يف بقايا اإلستعمار،  والوقوع يف شراك . الوافدة عرب احلدود

املديونية، وضعف املنظومة اإلقتصادية لدى أغلب الدول العربية وقف دائما حائال أمام التطور واالرتقاء 
  .إىل صف الدول املتقدمة

ه النسبة اإلشهارية تندر باخلطر حيث تفتح اال أمام الشركات الدولية ومتعددة وهذ  
اجلنسيات للتحكم يف مداخيل القناة وبذلك التحكم وتوجيه مضامني الرسالة اإلعالمية املوجهة 

  .للجمهور العريب
من جهة أخرى مل يأيت ترتيب السلع بذلك النحو من حمض الصدفة، ولكن جاءت حسب 

وحاجة متجددة يوميا،  ت مواد ضرورية حلياة البشرا بالنسبة للمستهلك فاملواد الغذائية واملشروباأمهيته



كما أن اقتنائها ال يشكل عبئا عل ميزانية الفرد فكلفة علبة احلليب ال تقارن بكلفة سيارة، إضافة إىل 
  .لعدة سنواتأن عملية شراء احلليب عملية يومية إذ ما قورنت بشراء السيارة اليت تدوم 

فقط هو ما يفسره أن  9.21%لكن هذه النسبة من املواد الغذائية ال متثل فيها السلع احمللية   
اقتصاد الدول العربية اقتصاد ريعي مبين على عائدات احملروقات يف املرتبة األوىل، إضافة إىل الظروف 

بعها شح املياه والتكاليف الباهظة لإلستثمار املناخية السائدة يف املنطقة العربية واجلغرافية القاسية اليت يط
يف املياه اجلوفية، مما شكل عوائق هامة ال تشجع على االستثمار يف جمال الفالحة، واالعتماد على 

  .الذي يعد أقل تكلفة استرياد املواد الغذائية من اخلارج
قة، جند أن الكيان وإذا رجعنا إىل الظروف السياسية والنـزاعات والتوترات اليت تطبع املنط  

الصهيوين يتحكم يف منابع ر األردن إضافة إىل وقوع مناطق أخرى من الوطن العريب يف مناطق 
حروب ونزاعات عرضتها للتلوث مثل ما حدث يف ري دجلة والفرات  بالعراق،  واملناطق الزراعية 

  .إخل....جنوب لبنان جراء احلرب األخرية مع إسرائيل 
جتعل من املنطقة العربية منطقة تابعة للغرب غذائيا وعرضة لألزمات  كل هذه الظروف  

اإلقتصادية العاملية يف أي وقت من األوقات، ويتأثر اقتصادها باألسواق العاملية، مثل ما حدث مؤخرا 
جراء غالء أسعار احلبوب يف األسواق العاملية وما نتج عنه من اضطرابات يف املناطق العربية، 

اليت شهدها الشارع العريب مؤخرا نذكر منها مظاهرات اخلبز يف موريتانيا والرغيف يف كاملظاهرات 
  .إخل.....مصر

باحتكار  تام للسلع و 28.25%احتلت مواد التجميل والعطور املرتبة الثانية من حيث الترتيب   
واملثايل،    الدولية حيث تروج وسائل اإلعالم يف عصر العوملة لنموذج اإلنسان أو الفرد الكامل  

الشخص املثقف، ذو مستوى معيش جيد واألهم من كل ذلك املظهر اجلذاب، حيث يعترب املظهر 
مفتاح العالقات الناجحة ليس فقط بالنسبة للمرأة بل للرجل أيضا، جعل من سوق مواد التجميل سوق 

والعمل،  نشيط ومزدهر ومن أهم العوامل اليت ساعدت على هذا التطور خروج املرأة للدراسة
  .إخل......والتواجد املستمر واالحتكاك بني الزمالء واألصحاب واالختالط يف األماكن العامة

  واجلمال قيمة حمبذة ويشجع عليها اإلسالم لكن يف حدود، فيقول الرسول الكرمي صلى 
  



: يف قوله تعاىل كما يأمر املوىل عز وجل رجال األمة بالتزين )1("اهللا مجيل حيب اجلمال:" اهللا عليه وسلم
فاجلمال مطلوب واالعتناء به واجب يف اتمع لكن بشروط فال  )2("وخذوا زينتكم عند كل مسجد"

  .تطغى العادات الغربية و املعامالت أو ما يسمى اإلتيكيت
على قيم اتمع فاملرأة مأمورة بالتحفظ وعدم إظهار زينتها إال ما بدا منها سوى لزوجها 

لكن مع هذا الكم اهلائل من السلع املتوفرة يف السوق، والرسائل اإلشهارية تعمل . هاواحملارم من أهل
  .على إهلاء السياسة باملظاهر وإبعادهم عن القضايا اهلامة للمجتمع وإفساد املرأة واتمع

، جيب أن نقر أنه أصبح مما الشك فيه أنه من  17.94%جاءت اخلدمات يف املرتبة الثالثة بنسبة
ت جمتمع العوملة واملعلومات صعود قطاع اخلدمات إىل هرم القطاعات االقتصادية، حيث يتم مؤشرا

إخل، وكانت نسبة السلع احمللية يف قطاع .....تسليع كل شيء، ثقافة، ترفيه، سياحة ومعلومات
القطاع يف معظم الدول العربية للحكومات،  نتيجة خلضوع هذا 18.39% مقابل 81.61%اخلدمات 
ها على عدم املخاطرة بفتحه أمام اخلوصصة، خاصة يف جمال البنوك واإلعالم واالتصال مثل ما وإصرار

  .حيصل يف اجلزائر
تتمثل غالبية اخلدمات يف قطاع االتصال وخدمات اهلاتف النقال، اجلرائد واالت     

  .إخل......والقنوات الفضائية
م للسلع األجنبية، حيث تعترب من السلع كما احتلت السيارات املرتبة الرابعة وباحتكار تا

الرفاهية، وإنتاجها حتتكره الدول املتقدمة، أين تتمركز كربيات الشركات العاملية،       وارتبط ازدهار 
سوق السيارات يف الوطن العريب بعد إدخال نظام القروض يف إطار اخلدمات، مما ساعد على فتح 

امل، لتقريبها من مصادر املواد األولية وتوفري العمالة الرخيصة  مصانع التركيب يف مناطق خمتلفة من الع
  .إضافة إىل تقريبها من األسواق واملستهلكني

إنتاج دويل فقط، فبالرغم من كون من و %4.33مواد التنظيف يف املرتبة اخلامسة وبنسبة 
   فهي النظافة حاجة من احلاجات األساسية لإلنسان مل يكن من املراتب الثالثة األوىل

  النظافة من: " اهللا عليه وسلم يف اتمع اإلسالمي تؤخذ من منطلق ديين، يقول رسول اهللا صلى
  

  .حديث شريف متفق عليه) 1
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حيث أمر املؤمن بتنظيف الثوب واجلسم استعدادا للصالة مخس مرات يف اليوم ومرة  )1(" اإلميان
األقل عند الغسل لصالة اجلمعة، فالنظافة والتنظيف مرافقان لطقوس العبادة يف واحدة يف األسبوع على 

  .جمتمعنا
  وحتظى أدوات التنظيف الدولية بسمعة طيبة وثقة وماركة حمترمة نتيجة عملها على 

التطور والتجدد الدائمني كما  أنشأت شركات وحتالفات بينها وبني الشركات حمللية مثل  ما 
  .كل األملانية وإيزيس اجلزائريةحدث بني شركة هن

أدوية دولية، نتيجة لتحكم الدول كلها و %3.09كما ترتبت األدوية يف املرتبة السادسة بنسبة 
الكربى يف تكنولوجيا الدواء والصيدلة، واهتمامها بالبحوث العلمية والطبية والصيدالنية وبذلك 

العريب بالبحث العلمي كما ال توفر له امليزانيات  احتكارها حلقوق البيع، يف املقابل ال تم دول الوطن
الالزمة، وهو ما خلق فجوة علمية بينها وبني الدول املتقدمة بالرغم من احملاوالت البسيطة لبعض دول 

  . املنطقة كاألردن واجلزائر لالستثمار يف هذا اـال
راءة االختراع اليت تعطي احلق يبقى مشكل استرياد املواد األولية واألجهزة واآلالت، إضافة إىل ب

للشركات األجنبية يف منح وصفات منقوصة من املفعالت، متنع األدوية احمللية من الوصول إىل نفس 
  .جناعة األدوية الدولية

بالنسبة لألدوات املنـزلية واملفروشات واليت متركزت أساسا يف األجهزة الكهرومنـزلية اليت 
، وكوا سلع كمالية وليست لالستهالك اليومي بل تتميز بعمر طويل تتميز بتكنولوجيا دقيقة وعالية

نظرا لألسعار الباهظة اليت  %2.06متبوعة باوهرات بنسبة  % 2.27نوعا ما، جاءت يف املرتبة السابعة 
جتعل من طبقة حمدودة فقط من اتمع تستطيع استهالكها، هي طبقة  ذات دخل عايل ومستوى 

ي فئة صغرية إذا نظرنا إىل أحوال العامل االقتصادية وتدهور الدخل والقدرة اقتصادي مرموق وه
  . الشرائية كما هو احلال يف الوطن العريب

من إمجايل  %1.44يف حني جاءت مستلزمات األطفال وأجهزة االتصال يف املرتبة األخرية بنسبة 
حيث يتعود الطفل منذ نعومة أظافره السلع املشهر عنها واقتصرت هذه السلع أيضا على السلع الدولية، 

على استهالك نوع معني من السلع الدولية وماركات عاملية، سترافقه خالل منوه، ولنا أن نتصور جيال 
  عاملية منتجاتمن أطفال اتمع العريب ترىب على استهالك 

  .حديث شريف متفق عليه )1



وبالنسبة ألجهزة وأدوات االتصال اليت .توج احملليوبذلك تغرس هذه الثقافة فيه ويفقد الثقة يف املن     
وتطورها الدائم  تتمثل يف اخلصوص يف اهلواتف النقالة، بالرغم من رواج سوق النقال يف الوطن العريب،

  عنها املواد املشهر مرتبة متقدمة يف صف حتتل اإلدماج اليت تلحقها إال أامل ياوتكنولوجالسريع واملستمر
  :يبني القيـم اليت تـروج هلا الرسـالة اإلشهـاريـة )4( ب رقمكجدول مر 2

 نـوع السلعـة           
  النسبـة املئويـة  امـوع  دوليـة  حمليـة  القيــم

  4.84%  125  113  12  الفـرديـة

  1.43%  37  27  10  االنتهازية

 2.56 %  66  56  10  األنـانيـة

  5.27 %  136  124  12  اللهـو و املـرح

ـى العالقـات التشجيـع عل
  3.97 %  92  92  00  العـاطفيـة بيـن اجلنسيـن

  4.11 %  106  106  00  االختالط

  10.24 %  264  243  21  الشـراهـة 

  1.05 % 27 27  00  الغـش

  8.76 % 226 211  15  اإلغـراء

  10.74 % 277 244  33  املتعـة

  8.1 % 222 179  43  القـوة

  10.82 % 279 233  46  الراحـة و توفيـر اجلهـد

  10.27 %  265  224  41  التميـز

  7.98 %  206  178  28  اجلـرأة

  9.73 %  251  231  20  احلـريـة

 99.99 %  2579  2288  291  امـوع

    99.99%  88.71%  11.28%  النسبـة املئـويـة

  . صاحبة البحث: املصـدر



  :ةـرياـات اجلدول الذي يبني القيم اليت تروج الرسالة اإلشهـر معطيـتفسيـل وحتلي
 %10.82جاءت نتائج هذا اجلدول كاآليت تصدرت قيمة الراحة وتوفري اجلهد ترتيب القيم بنسبة 

، %8.76اإلغراء   %9.73 احلرية، %10.24، الشراهة %10.27، التميز %10.74متبوعة مباشرة باملتعة 
التشجيع على ، %4.11اإلختالط  %4.85الفردية  %5.27اللهو واملرح  %7.98اجلرأة  %8.61القوة 

  .%1.05الغش ، %1.43اإلنتهازية ، %2.56األنانية  ،%3.57العالقة العاطفية 

كل من القيم الراحة وتوفري اجلهد، املتعة، التميز، والشراهة، واحلرية يف مقدمة الترتيب  جاءت
  .%9.73إىل  %10.82بنسب متقاربة تراوحت بني 

ري جمد، فيتجنب ضباع الوقت       فسه بذل أي جهد غحياول اإلنسان أن يوفر على ن
والتعب، ويعمل اإلشهار على اإلقناع باإلقالع عن العمل العقلي والبدين عن طريق الترويج للسلع اليت 
توفر اجلهد، فاإلنسان الغارق يف أعماله أو املشغول بالبحث عن الوسائل واملنتجات اليت تساعد على 

الراحة متكنه من استعادة نشاطه ليكون متأهبا الستئناف اختصار جمهوده ومنح عقله ومنح بدنه بعض 
العمل، وساهم خروج املرأة للعمل يف ضرورة التقليل من متاعب األعمال املرتلية وهو ما يفسر 
االنتشار الواسع لكل ما هو سريع وجاهز، األكل السريع واجلاهز، آالت الغسيل، املكانس 

أساليب احلياة والعيش ال جيب أن تعود على أفراد اتمع لكن الراحة وتسهيل .  اخل...الكهربائية
  .بالكسل واخلمول

أما املتعة فهي ذلك الشعور بالرضا الذي يتركه استهالك السلعة يف نفس املستهلك وختلق بذلك 
الرغبة يف التمتع باملنتج، حىت يف اتمع الفقري واحملروم كون الرغبة يف التمتع بالشيء املشتهى تتفوق 

لى الرغبة يف إحرازه شخصيا دون سائر الناس، فاإلنسان يتطلع إىل السعادة أو على األقل إىل اللذة ع
  .اليت ترافق استهالك السلعة
هذه القيمة جعلت من الفرد عبدا لشهواته، ال يفتأ ببحث عن طريقة  تلكن إذا استوطن

  .ملهمةإلشباع هده الرغبات وحصوله على املتعة ليهمل باقي أمور حياته ا
 ةويف قيمنا العربية اإلسالمية املستمدة من القرآن والسنة، تدعونا إىل الصرب على متعة دنيوي

  .زائفة، للحصول على متعة دائمة يف اآلخرة
التميز، جاءت يف املرتبة الثالثة، وهي قيمة إنسانية موجودة بالفطرة يف كل فرد كاإلعجاب 

ها استهالك سلعة معينة على من يقتنيها فتعمل الرسالة بكل ما هو جديد، واهلالة اليت سوف يضفي



اإلشهارية من خالل ترسيخ هذه القيمة وكيف سيساعد منتج معني من يستهلكه على الظهور، 
  .والقضاء على الروتني الذي يطبع حياته واخلروج عن املألوف

أمة أخرجت للناس  كنتم خري « :ويصف املوىل عز وجل  األمة اإلسالمية بأا خري أمة يف قوله
حب التميز والكرب أو التكرب أو التملق واليت هي قيمة مذمومة يف جمتمعنا حيث بني  ر التفريقجيدو )1(»

 )2(» ال  يدخل اجلنة من يف قلبه ذرة كرب« : اهللا عليه وسلم صلى يقول رسول اهللا
 »خمتال فخورال متشي يف األرض مرحا إن اهللا ال حيب كل  « :كما يقول املوىل عز وجل  

فالتميز جيب أن يكون إجيابيا كالتميز والتفوق يف جمال الدراسة وجمال العمل          واملنافسة  )3(
الشريفة، وليس بالركض وراء تقليد الشخصيات املوجودة يف اإلشهارات والظهور مبظهرها والوصول 

قاء من طبقة اجتماعية إىل طبقة إىل االختالف والتمايز بني األفراد احمليطني بنا واإلحساس باالرت
  .اجتماعية أخرى

كما كان من البديهي أن تأيت قيمة الشراهة يف مقدمة القيم اليت تروج هلا الرسائل اإلشهارية   
من منطلق تصدر املواد الغذائية واملشتريات صدارة السلع املروج هلا، لكن إذا كانت املأكوالت املروج 

وختلق الرغبة امللحة الستهالكها فالشراهة قيمة غري حمبذة وخاصة إذا هلا، واملشتريات تسيل اللعاب 
نظرنا إىل أزمة البدانة اليت أصابت شعوب الدول املتقدمة ومنهم األطفال جراء العادات الغذائية اخلاصة 

وكسولني، ال يقوون على القيام باألعمال بشكل  وما ينجم عنها من أمراض، حيث ختلق أفرادا خاملني
ي، املشكلة اليت انتبهت إليها بعض الدول، فساهم منع الرسائل اإلشهارية يف التلفزيون يف الدول طبيع

من أطفال  8.5% ناك 2001اإلسكندنافية يف التقليل من البدانة اليت أصبحت مشكلة عاملية، ففي عام 
 تكلف الدولة أرقام من النساء بدنني 25% من الرجال 21% سنة بدنني و 15 يف عمر 15% و السادسة

 يقول رسولنا الكرمي )4( غياب عن العملمات صحية وبليون جنيه إسترليين سنويا على شكل خد 2.5
  .  )5( » حنن قوم ال نأكل حىت جنوع وإذا أكلنا فال نشبع« :اهللا عليه وسلم صلى
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كما حيذرنا ديننا من إتباع الشهوات، وعدم اخلضوع هلا ألا تنـزل بالبشر إىل مستوى 
  .األنعام وتودي م إىل إمهال قضايا األمة املهمة

لح جاءت وهي قيمة إنسانية عاملية ومطلب م 9.73%احتلت احلرية املرتبة اخلامسة بنسبة 
تتغىن الدول الكربى بأا ستعمم كما  )1( 1945كمطلب من مطالب البيان العاملي حلقوق اإلنسان 

احلرية والدميقراطية لشعوب العامل هذه احلرية اليت ختدم مصاحلها ومطامعها االقتصادية، فهي اليت تعمل 
فقط من منظور أمريكي غرييب أم  لكن هل هذه احلرية أو الدميقراطية هي" دعه يعمل أتركه مير" مببدأ 

  .لكل أمة دميقراطيتها وحريتها
وأمرهم شورى :" اإلسالم أيضا جاء داعيا للحرية واملساواة بني أفراد اتمع يقول عز وجل  
  ".مىت استعبدمت الناس وقد ولدم أمهام أحرارا:" كما قال عمر بن اخلطاب )2(" بينهم

وأنظمة  واستعمار وبقاياه وتداول حكوماتة من ضعف واحنطاط لكن الظروف اليت مرت ا املنطق
أقل ما يقال عنها أا ديكتاتورية حتكم بيد من حديد، جتعل من هذه القيمة مطلبا أساسا من يطلب 
الشارع العريب ومدخال من مداخل الرسالة اإلشهارية للترويج لسلع، وسلوكا تنفس به عن مطالب 

  .اتمع ككل
هذا اإلغراء الذي تستغل فيه املرأة أميا  % 8.76راء يف املرتبة السابعة بنسبة كما جاء اإلغ

استغالل، وتعمل الرسالة اإلشهارية على استثارة الغرائز والشهوات اجلنسية، و على الرغم من أمهية 
و  اجلنس بالنسبة الستمرار اجلنس البشري فإن ذلك ال يعين أن نترك هذه الشهوة طليقة دون أي قواعد

ال أسس حتكمها، اإلسالم هذب هذه الغريزة وارتقى باإلنسان عن باقي الكائنات، فكرم املرأة وحافظ 
على كرامتها وعفتها وجعل خلروجها شروطا حتميها من كل ما ميكنه اإلساءة  إىل أنوثتها وبذلك 

بصارهم و حيفظوا قل للمؤمنني يغضوا من أ: " احلفاظ على قيم ومتاسك اتمع فيقول املوىل عز وجل
فروجهم ذلك أزكى هلم إن اهللا خبري مبا يصنعون و قل  للمؤمنان يغضض من أبصارهن وحيفظن 

  ) 2(..."فروجهن وال يبدين زينتهن إال ما ظهر منها وليضربن خبمرهن على جيون
إذن هي قيمة خطرية تعمل على إشاعة الفاحشة يف اتمع، اليت إذا متكنت منه قضت على   

  .سكه وترابطهمتا
  .البيان العاملي حلقوق اإلنسان ) 1
            .31-30سورة النور اآلية ) 2



قيمتان مرتبطتان ببعضهما البعض ومها قيمتان حمبذتان يف كل : القوة واجلرأة على التوايل  
  .اتمع، حيث متنحان القدرة على القيام باألعمال واملهام وختطي كل الصعاب مهما كانت

قيمة اللهو واملرح يف املرتبة التاسعة يف جدول القيم من حيث نسبة الظهور حيث تعترب تظهر 
هذه القيم مهمة بالنظر إىل منط املعيشة الذي تفرضه الظروف االقتصادية اجلديدة، أين يكون الفرد 

لل من كاآللة يعمل دون كلل، تعمل هذه القيمة على ختفيض أعباء احلياة اليومية وكسر الرتابة وامل
احلياة، ففي الدول الكربى مدنا ال تنام، فحني تغلق املكاتب واإلدارات  تفتح املالهي وصاالت اللعب 

  .أبواا أمام املوظفني لتجديد نشاطهم والتخلص من التشنجات العصبية والتعب جراء العمل
دا لألمم، غري أن الدين اإلسالمي يدعو إىل البعد عن اللهو الذي يعترب قاتال للهمم ومفس

فيتوجب على املسلم أن حيافظ على جديته ما استطاع وعدم االستسالم ملغريات احلياة،        
والذين هم عن : " واستثمار كل دقيقة منها يف أشياء أهم أشياء ختدم األمة وتعزز العقيدة، يقول تعاىل

ح عن النفس، بل إنه ورد عن لكن هذا ال يعين أن املسلم ال ميلك احلق يف التروي )1("اللغو معرضون 
  .اهللا عليه وسلم كان قد حضر أللعاب ميارسها فتيان من احلبشة السلف أن الرسول الكرمي صلى

وبالرغم من ترتيب كل من الفردية االنتهازية واألنانية والغش يف ذيل القائمة فهذا ال بعين أن  
سلبية عامليا، ومكروهة بالرغم من كوا  الرسائل اإلشهارية ال دف إىل نشر هذه القيم اليت تعترب 

متغلغلة اتمعات الرأمسالية اليت ال تعترف وال تم سوى لنتيجة واحدة هي الربح   والتفوق القائمة 
وهو ما يتناىف والقيم السائدة يف اتمع العريب، فيقول الرسول الكرمي " الغاية تربر الوسيلة"على مبدأ 

ويشجع على اإليثار  )2("ال يؤمن أحدكم حىت حيب ألخيه ما حيب لنفسه: " اهللا عليه وسلم صلى
 ومشاركة الناس، وأن يكون الفرد مفيدا تمعه واالبتعاد عن الغش واالنتهازية، يقول رسول اهللا صلى

   )3(. "من غشنا فليس منا: "اهللا عليه وسلم
على  3.57%و  14.11%سبة أما فيما خيص االختالط وتشجيع العالقات العاطفية اليت متثل ن

  التوايل، فقد اعترب الغرب أن االختالط ضرورة لتطور اآللة االقتصادية، فال جيب على املرأة 
  خروجها  اليت متثل نصف اتمع أن تبقى ثروة بشرية يف املنـزل، بل جيب استثمارها، بالتايل

  
  . 3سورة املؤمنون اآلية  )1
  .حديث شريف متفق عليه) 3، )2



سة والعمل ما ميكنها من مزامحة الرجال يف مكانة ميكن أن تصل إليها مبجهودها          للدرا
ومثابرا، نظرة اختلف معها الدين اإلسالمي الذي اعتربها إمتهانا للمرأة وتشويها ألنوثتهـا، وفتحا 

الرجال  « : ألبواب استغالهلا، فقد كرم اإلسالم املرأة وجعل القوامة للرجل، يقول املوىل عز وجل
، وبالرغم من كل ذلك كانت الفكرة منذ عقود حمل نقاشات حادة، وعديدة )1( »قوامون على النساء

وإذا « يف جمتمعنا اإلسالمي الذي ينبذ االختالط بشدة، حيث ال يتم إال بشروط، يقول املوىل عز وجل
  )2( »سألتموهن متاعا فسألوهن من وراء احلجاب

وط سقط اتمع يف مستنقع الرذيلة، كان مؤيدي االختالط ينادون وإذا مل حتترم هذه الشر
 )3(" النساء شقائق الرجال: " اهللا عليه وسلم صلى بضرورة حترير املرأة مستشهدين بقول الرسول الكرمي

يف حني ينادي الرجال اإلصالح بعدم السقوط يف الفخ الذي سينسجه العامل العريب، وبالرغم من أن 
 تعد مطروحة للنقاش يف معظم الدول العربية وأعطت املرأة حقوقا سياسية، فهي ال تزال هذه الفكرة مل

حمل نزاع يف دول اخلليج، ففي السعودية ما تزال هناك جامعات للبنات وجامعات للذكور، إدارات 
  .اخل ...للبنات وإدارات للرجال 

جمتمعاتنا العربية          أما العالقات العاطفية اليت ال تزال تشكل إحدى احملشورات يف
واإلسالمية مرفوضة رفضا قاطعا من طرف اتمع واألسرة، فهي قيمة تتسرب رويدا رويدا إىل عقول 
الشباب، خاصة وهو ميثل األغلبية من السكان يف الوطن العريب الذي يبحث على فرصة للتعبري عن 

بة، وتأخر سن الزواج واملغريات اليت تبثها أحاسيسه وحرية ممارستها خاصة أمام الظروف املعيشية الصع
وسائل اإلعالم العربية واالحتكاك باتمعات األخرى وتراجع الوازع الديين جراء الصورة املشوهة اليت 
يروج هلا العرب يف اإلسالم، فإسالم لن يقطع الشهوات       واألهواء، لكن أرادها أن تكون خاضعة 

هذا النوع من العالقات يؤدي إىل فساد األخالق وتشتت اتمع للعقل وما يوجبه ضبط النفس، ف
ال خيلوا أحدكم بامرأة إال مع ذي حمرم حىت : " اهللا عليه وسلم صلى وتشتت العقول بقول رسول اهللا

  .)4(ال تشيع الفاحشة 
  

  
  . 134سورة النساء اآلية ) 1
  . 30سورة األحزاب اآلية ) 2
  .حديث شريف ) 4، )3
 



  : اريةـالة اإلشهـالتركيز اليت تركز  عليها الرسجوانب يبني فئة  )05(ركب رقم جدول م/ 3
 نـوع السلعـة           

  جوانب التركيز
  النسبـة املئويـة  امـوع  دوليـة  حمليـة

  33.47 %  252  202  50  اجلوانب املعرفية

  23.50 %  177  156  21  اجلوانب العاطفية

 30.41  %  229  195  34  وكيةاجلوانب السل

  12.61 %  95  79  16  مجيعها معا

  99.99 %  753  632  121  اموع 

    99.99 %   83.93 %  16.06%  النسبة املئوية

  .صاحبة البحث: املصدر 
  :ز عليها الرسالة اإلشهاريةحتليل و تفسري معطيات اجلدول الذي يبني جوانب التركيز اليت ترك

 33.47         جاءت نتائج اجلدول على شكل التايل اجلوانب املعرفية املرتبة األوىل بنسبة

و يف  ،%23.50 يف املرتبة الثالثة بنسبة  العاطفية،  %30.41 اجلوانب السلوكية يف املرتبة الثانية بنسبة %
املعرفية يف املركز األول حيث تعمل الرسالة اإلشهارية  ،أتت اجلوانب %12.61 األخري مجيعها معا نسبة 

على التعريف باملنتج، حيث تركز على اجلوانب املوضوعة يف السلعة   وتعتمد على احلقائق اردة، و 
حيكم الشاهد عليها عن طريق استخدام العقل ودرجة الصدق  واكتمال املعلومات، ويفرض تنوع 

لشديدة يف السوق، حماولة التأثري على املستهلك أو املشاهد عقليا وإقناعه السلع واملاركات واملنافسة ا
مبدى مزايا املنتوج والفائدة اليت ستعود عليه من جراء استهالكه مما ال يدع جماال للشك أمام املنطق 

  .قيمة املنتوج
لوك وركزت الرسائل اإلشهارية على جوانب السلوكية يف مركز الثاين، أي دفع املشاهد لس  

معني أو خلق نية السلوك، كسلوك الشراء االنضمام إىل جمموعة معينة أو اخلضوع خلدمة استهالك 
سلعة حمددة عن طريق خلق احلاجة احمللية اليت تدفع باملشاهد للقيام بالتصرف املباشر أو الشراء الفوري 

يه الفرد إليها فيقوم أو خلق حاجة مؤجلة تذكر املشاهد يف السلعة حىت يأيت الوقت الذي حيتاج ف
  .  بسلوك استهالكها



يف حني احتلت اجلوانب العاطفية املركز الثالث أين تستخدم الرسالة اإلشهارية دوافع عاطفية   
  .لتحبيب املشاهد يف السلعة كاستخدام املشاهري العائلة واألطفال، دوافع ال تستند لعقل بل للعاطفة

سائل اإلشهارية اليت تركز على كل هذه اجلوانب معا من الر %12.61 كما تظهر نسبة معتربة   
  .وحماولة عدم إغفال أي واحد منها للحصول على تأُثري أكرب، ونتيجة مقنعة أكثر

من خالل هذه النتائج ميكن القول أنه يف ظل التحوالت اجلديدة نتيجة الرسائل اإلشهارية إىل   
ىل املنطق يف جمتمع تطغى عليه املادية، وأمام اخليارات التركيز األكثر على اجلوانب العقلية اليت تتحكم إ

الواسعة املفتوحة تكون الرسائل اليت ختاطب العقل أكثر فعالية لكن ومبا أن مشكل ضيق الوقت املمنوح 
للرسالة اإلشهارية والذي ال يتجاوز الدقيقة يف غالب األحيان من جهة، الذي يؤثر على القدر الكايف 

السلعة تلجأ إىل تعزيز رسالتها عن طريق االستعانة باجلوانب السلوكية كما قد  من املعلومات حول
  .تستخدمها كلها معا أمام اخليارات اليت يطرحها اإلشهار عرب التلفزيون

كما أن هناك بعض املنتوجات والسلع اليت ال جتد املعلومات الكافية اليت تعزز مكانتها عقليا   
  . لعاطفي جللب املستهلكفتلجأ إىل استخدام التأثري ا

  :ز عليها الرسالة اإلشهاريةات اليت تركـيبني فئة احلاج )06(: م ـب رقكجدول مر/ 4
 نـوع السلعـة            

  احلاجات
  النسبـة املئويـة  امـوع  دوليـة  حمليـة

  41.36 %  304 276 28  حاجات فيزيولوجية
  17.41 %  128  108  20  اإلحساس باألمان

 16.46 %  121  84  37  تماعيةحاجات اج

 14.42 %  106  84  22  االحترام

  10.34 %  76  65  11  حتقيق الذات
  99.99 %  735  617  118  اموع 

    99.99 %  83.94 %  16.05 %  النسبة املئوية

  صاحبة البحث: املصـدر
  
  



  :حتليل وتفسري اجلدول الذي يبني فئة احلاجات اليت تركز عليها الرسالة اإلشهارية
 41.36 %احلاجات الفيزيولوجية يف املرتبة األوىل بنسبة    : اءت نتائج الدراسة بالترتيب اآليتج

، االحترام  %16.46، احلاجات اإلجتماعية بنسبة   19.4 % اإلحساس باألمان يف املرتبة الثانية لنسبة 
لتأيد ترتيب ماسلو   % 10.34حتقيق الذات بنسبة          األخري يف املرتبة الرابعة، ويف 14.42 %بنسبة

كان هذا الترتيب منطقي بالنظر إىل كون احلاجات الفيزيولوجية اليت تقارب نسبتها وحدها  *للحاجات
جمموع النسبة الكلية للحاجات، هذه احلاجات يف األكل  والشرب، اللباس، املسكن،  نصف
فرض هذا الترتيب منطق نسبة كلها حاجات تساعد على استمرار اجلنس البشري، كما . اخل...اجلنس

  .السلع اليت تروج هلا الرسالة اإلشهارية  أين احتلت املواد الغذائية واملشروبات قائمة الترتيب
واالتزان  ان حباجة دائمة ألن حيس باحلمايةتظهر بعدها حاجة اإلحساس باألمان، فاإلنس

صحته وحميطه             على اعية، فهو حباجة ماسة للحفاظالنفسي، الفيزيولوجية واالجتم
لتأيت احلاجات . اخل، أي اإلحساس باألمان واحلماية، وهي احلاجات األولية اليت تالزمه...وعائلته

واملرضية باألشخاص  عية معينة والعالقات احلميمةاالجتماعية اليت تعين الشعور باالنتماء إىل فئة اجتما
والتجمع ضمن جمموعة معينة حتمل  ل االنتماءاحلماية من خال احمليطني بنا حيث يبحث الشخص عن

  .نفس ميوله وأفكاره مثل النوادي واألصحاب
االحترام يف املرتبة الرابعة ويتضمن احترام الذات النجاحات التميز والقوة، حيث ختلق احلاجات 

والظهور بصورة  ينة حاجات حب الظهور والتميزاالجتماعية وضرورة التواجد ضمن جمموعة مع
  .مةحمتر

إذا استطاع الشخص أن حيقق كل هذه احلاجات تظهر حاجاته إىل حتقيق ذاته وهي حاجة 
نفسية من  أعلى مستويات احلاجات أين يبحث الشخص على اإلبداع والتميز، وكلما زاد املستوى 
التعليمي والثقايف، االقتصادي واالجتماعي للشخص كلما حاول جاهدا للوصول إىل إرضاء الرغبات 

سية ذات املستوى العايل، كما ميكن القول أن احلاجات االجتماعية االحترام وحتقيق الذات، وهي النف
حاجات نفسية ال ميكنها الظهور كحاجات ملحة ما مل يرضي الشخص حاجته األولية الفيزيولوجية 

  .واإلحساس باألمان
  
   .104ص أنظر اجلانب النظري، الفصل الثالث*) 



  :الفاعلني يف الرسالة اإلشهارية يبني فئة األشخاص )07(: ـمب رقكجدول مر /5
 نـوع السلعـة            

  األشخاص الفاعلني
  النسبـة املئويـة  امـوع  دوليـة  حمليـة

  20.57 %  179 152 27  الرجل 

  30.46 %  265  229  36  املرأة

 10.92 %  95  84  11  األطفال

 08.04 %  70  61  9  رجل و امرأة 

 3.22 % 28 20 8  ة من النساءرجل و جمموع

 7.12 % 62 60 2  امرأة و جمموعة من الرجال 

 7.36 %  64 44 20  عائلة صغرية

 69 .0 % 06 04 2  عائلة ممتدة 

  11.61 %  101  92  9  جمموعة من األصحاب

  99.99 %  870  746  124  اموع 

    99.99 %  85.74 %  % 14.25  النسبة املئوية

  حث صاحبة الب:  درـاملص
   :تفسري معطبات اجلدول الذي يبني بني فئة األشخاص الفاعلني يف الرسالة اإلشهاريةحتليل و

  أة صدارة األشخاص الفاعلني بنسبةاحتلت املر: جاءت نتائج هذا اجلدول كاآليت 
  ، األطفال 11.61 %، جمموعة األصدقاء  20.57 %متبوعة على التوايل بالرجل  30.46 %

  ، امرأة و جمموعة من الرجال 7.36 %عائلة صغرية  8.04%مرأة رجل و ا ،% 10.92
  .0.69 %، عائلة ممتدة 3.22 %رجل و جمموعة من النساء % 7.12  

رجل يف املرتبة الثانية احتلت املرأة هرم الترتيب لألشخاص الفاعلني يف الرسالة اإلشهارية مث ال 
كل من دايفيس وريقوا لالت من بينها قرارات الشراء  هلا عدة دالواملرأة املرتبة اخلامسة،الرجل  واحتل

  . فاملرأة متلك قرار الشراء إذا تعلق األمر باملواد الغذائية مواد التنظيف، األطفال وكل ما يتعلق باملطبخ )1(
1) Marie Camille De bourg Joél Cavelin et Oligier Pevrier : Pratique du marketing, Ed Berti 
edtions, 2eme ed,  page 25  . 
 



فقط، بعض القرارات تتخذ بصفة فردية رجل  تيف حني ميلك الرجل قرار الشراء يف حالة التأمينا
السكن،  :تؤخذ بصفة مشتركة مثل وقرارات. إخل...اللباس، دواء: وامرأة

                  .                                                      إخل...السيارات،املدرسة،اللعب
ففي اتمعات الغربية  متتلك املرأة القرار حول أغلبية املشتريات هذا من جهة، إضافة إىل استخدام 
املرأة للظهور يف الرسائل اإلشهارية يلعب دورا كبريا يف اإلغراء وإثارة الغرائز كما يوحي استخدام 

ة املاسة لكل منهما بالنسبة لألخر، وظرورة تقاسم املرأة والرجل معا إىل احلاجة الفيزيولوجية والعاطفي
اآلراء والقرارات بينهما، وقد يظهر الرجل كضرورة لتبني قوة املنتوج من خالل يدل عليه من قوته، 
كما قد توظف صورته يف بعض الرسائل اإلشهارية لإلعالن عن مستلزمات األطفال، أو مواد التنظيف 

ة أن الرجل ميكنه القيام باألعمال املنـزلية ومساعدة املرأة، مبا أما ومواد غذائية حماولة لترسيخ فكر
  .خيرجان للدراسة معا ويعمالن معا فلما ال يتقامسان األعباء املرتلية وتربية األطفال

  .ليربز من خالل ذلك، التوجه حنو تبين سياسة املساواة بني اجلنسني اليت ارتبطت بظاهرة العوملة  
ات العربية هي فكرة غريبة ودخيلة، أين تكون القوامة للرجل على املرأة  يقول بالنسبة للمجتمع

  .» الرجال قوامون على الرجال ملا فضل اهللا بعضهم على بعض« :املوىل عز وجل
فالرجل هو الذي ميلك القرار حىت وإن خرجت املرأة للعمل والدراسة يف أغلب الدول العربية، 

ارات الشراء فكيف ميكن أن نتصور امرأة ال متلك حقوقا سياسية أن متلك إال أا ال متلك احلق يف قر
احلق يف إختاد القرار ولو كان قرار الشراء داخل األسرة، كما ال يزال الرجل يبتعد عن تقاسم األعباء 

  .هذه األعباء اليت إن تقامسها مع املرأة يعتربها اتمع انتقاصا لرجولته ةاملرتلية مع املرأ
مجاعة األصدقاء املرتبة الثالثة من حيث التمثيل حىت قبل العائلة الصغرية، هذه العائلة اليت  احتلت

جاءت يف ذيل الترتيب، ففي اتمع الغريب تسود فكرة الفردية و االنفصال         عن العائلة، هذه 
  .و أفكارا معينة  العائلة اليت تعوضها مجاعة األصحاب أو الزمالء أو مجاعة تتقاسم معها ميوال   

مث تأيت العائلة الصغرية املتكونة من األب واألم واألطفال يف املرتبة السادسة مقابل العائلة املمتدة   
وهو توجه   0.69%اخل يف املرتبة األخرية تكاد تكون معدومةبنسبة ...اليت متتد إىل اجلد واجلدة واألعمام

  .الكبرية اليت ال تلتقي إال يف املناسبات النادرة والقليلة صريح حنو األسرة النووية وانقطاع عن العائلة



هذا التوجه الذي تنبذه ثقافتنا العربية اإلسالمية أين حتتل العائلة املرتبة األوىل مث بعدها   
األصدقاء، وتشجع على استمرار العالقات األسرية وود األقارب وتشدد على وصل األرحام يقول 

فيما معناه أن الرحم تتشبث بعرش الرمحان يوم القيامة وتقول «: ليه وسلماهللا ع صلى الرسول الكرمي
  .)1(  »  يـا رب صل من وصلين و اقطع من قطعين « :لـه 

وهم يضفون تأثريا عاطفيا على الرسالة اإلشهارية  10.92%األطفال يف املرتبة الرابعة بنسبة جاء    
  .األولياء وقرارات شرائهم ويظهرون وسط العائلة، كما  ميلكون التأثري على

تتفوق صورة املرأة مع جمموعة من الرجال على صورة الرجل مع جمموعة من النساء بنسبة 
فقط، وذلك لترويج صورة املرأة القوية اليت تستطيع فرض وجودها يف عامل  3.22%مقابل  %7.12

للرجل مقابل  ةذكوري واملتحكمة فيهم عن طريق اجلمال واإلغراء، كذلك هو الشأن بالنسب
كمجموعة من النساء الستثارة الغرائز واإلمكانية اليت يعطيها املنتج جلذب الرجل جمموعة من النساء 
حيلقن حوله، صور ة طاملا روجت هلا وسائل اإلعالم الغريب عن الرجل العريب الذي ال تصوره إال 

ح للرجل بالتعدد، لكنه رفع صحيح أن اإلسالم مس. بصورة الرجل الذي حتيط به جمموعة من احلرمي
املرأة إىل أمسى املراتب وحافظ عليها من أساليب االستغالل واالمتهان اليت تروج هلا معظم الرسائل 

  .اإلشهارية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

     
 هحديث شريف متفق علي )1

  



  :الرسالة اإلشهارية الفاعلني يف يبني فئة طبيعة األشخاص )08(: م ـب رقكجدول مر /6
 نـوع السلعـة                  

  النسبـة املئويـة  امـوع  دوليـة  حمليـة  األشخاص الفاعلني

  56.23 %  179 203 36  عادي 

  37.17 %  265  129  29  مشهور 

 3.53 %  95  10  03  خرب

 3.06 %  70  09  06  شاهد عيان

  99.99 %  870  351  74  اموع 

    99.99 %  %82.58  % 17.41  النسبة املئوية

  صاحبة البحث : در ـاملص
  :حتليل و تفسري معطيات اجلدول الذي يبني فئة طبيعة األشخاص الفاعلني يف الرسالة اإلشهارية

بأعلى نسبة، يليها  56.23 %استخدمت الرسالة اإلشهارية األشخاص العاديني من العامة بنسبة
  .بأقل نسبة 3.06 %وخبري بـ  3.53 %شهود عيان بـ ، 37.17 %املشاهري  
كوم يشبهون   50%جتهت الرسائل اإلشهارية إىل استخدام األشخاص العاديني بنسبة تفوق ا

اجلمهور املشاهد، وميكن أن يتفاعل معهم بسهولة، كما ميكنه أن يتصور نفسه مكان أي شخصية من 
شخصيات الرسائل اإلشهارية، فال جيد صعوبة يف تقبل ما تقدمه هذه الرسالة من معلومات وقيم 

وكات، طاملا يقوم ا أشخاص عاديون ميكن أن حيوهلم استهالك السلعة إىل حالة أفضل وينقلهم وسل
إىل مكانة أعلى، بالنسبة للمشاهري أو الشخصيات املشهورة فهي توظف للتأثري عاطفيا على اجلمهور 

للجمهور واستثارته لتقليد الشخص الذي يتخذه كمرجع لتصرفاته، فهم مبثابة قادة الرأي بالنسبة 
  . ميتلكون القدرة على التأثري من خالل املكانة اليت حيتلوا يف اتمع

الشهود العيان أيضا أشخاص عاديون يستهلكون املنتج ويقدمون شهادم حوله        وتعترب 
  .شهادم مبثابة حمفز عقلي للمشاهدين على االستهالك والقيام بسلوك معني اجتاه سلعة حمددة

إىل االستعانة باخلرباء للتأكيد على صحة املعلومات املتقدمة حول املنتوج    وتبني  كما يلجأ  
  . أجنع الطرق الستخدامه، والفائدة اليت تعود على املستهلك جراء استهالكه



وهي النتيجة اليت تؤكد اجتاه الرسائل اإلشهارية للتركيز على امليول العقلية للمشاهد حيث   
 الرسائل اإلشهارية  ليتراجع بذلك التركيز على امليوالت العاطفية لصاحل تراجع دور املشاهري يف

  .امليوالت العقلية
تبني لنا نتائج هذا اجلدول كيف تغريت قوى التأثري والشخصيات املؤثرة داخل اتمع فبعد أن    

يفارا كانت هذه الشخصيات تتمثل يف القادة السياسيني والعسكريني، وقادة الثورات أمثال شيغ
وجاندارك، وبعض الشخصيات العربية التارخيية سامهت عوملة وسائل اإلعالم         واالتصال يف 

واملوسيقى ورجال األعمال على حساب  اخلق نوع آخر من الشخصيات كاملشاهري من حقل السينم
  . اخلرباء والعلماء واملختصني

  :م يف الرسـالة اإلشهـاريـةيبني فئة نوع اللباس املستخـد )9(جدول مركب رقم  / 7 
  نوع السلعة

 نوع اللباس 
 النسبة املئوية اموع دولية حملية

 18.36% 110 61 49 لبـاس عريب 

 47.58% 285 266 19 لبـاس غريب 

 8.68% 52 50 02 لبـاس رمسي

 6.17% 37 34 03 لبـاس رياضي 

 19.20% 115 115 00 لبـاس إباحي

 99.99% 599 526 73 امـوع

  99.99% 87.81% 12.18% النسبـة املئويـة

  صاحبة البحث: املصـدر
  :حتليل وتفسري معطيات اجلدول الذي يبني نوع اللباس املستخدم يف الرسالة اإلشهارية

، يليه اللباس اإلباحي %47,58تصدر اللباس الغريب قائمة الظهور يف الرسائل اإلشهارية بنسبة
الرياضي     بنسبة  وأخريا اللباس ،%8.68لباس رمسي  ،%18.36بنسبة ، مث العريب %19.20بنسبة 
%6.17 .  

  هذه النتائج توضح  إرادة الوصول إىل خلق منط واحد وموحد لألشخاص، حيث
  



خيترق اللباس  الغريب اتمع العريب ويروج له على أساس انه لباس عملي ومريح وهو األصلح 
  .وهو ما يفسر وصول بناطيل اجليرت والتيشريت إىل العامليةللحياة العصرية وإيقاعها السريع، 

يف هذا الصدد اتمع العريب اإلسالمي مطالب باالبتعاد عن مظاهر التقليد األعمى للغرب، 
اهللا عليه  صلى يقول املثل العريب ال خري يف أمة تأكل مما ال تنتج وتلبس مما ال تنسج، كما يقول الرسول

واللباس ذو قيمة ثقافية كبرية  )1(.والنصارى، قصوا الشوارب وأعفوا اللحى خالفوا اليهود: وسلم
نستطيع التعرف على شخص معني من خالل ما يرتديه من مالبس و يأيت اللباس اإلباحي يف املرتبة 
الثانية، هذا اللباس الفاضح واخلادش للحياء، الذي يرسخ لقيم اإلغراء و اإلثارة و يعمل على نشر 

الفاحشة، وهو ما يرفضه اتمع   العريب، حيث يأمر املرأة باالحتشام  وارتداء احلجاب الفسوق و
  .)2()وليضربن خبمورهن على جيون(يقول املوىل عز وجل

جاء اللباس العريب يف املرتبة الثالثة ما يدل على إمهاله وعدم االهتمام به وحماولة حصره رمبا فقط 
تراث أو الفلكلور،  فرمبا قد يأيت يوم ال نعد نراه إال من خالل فرق على مجاعات معينة، وجعله من ال

  .الرقص والفنتازيا كما حصل مع ألبسة خمتلف الشعوب يف العامل
اللباس الرمسي جاء يف املرتبة الرابعة، باالرغم من كونه يرمز إىل اجلدية والعمل  فهو يعترب لباس   

خاء، عكس ما تروج له  الرسالة اإلشهارية  فهو يبقى يقتصر خينق احلرية ويعيق التصرف بتلقائية واستر
  .على املناسبات الرمسية واالستقباالت واحلفالت

احتل اللباس الرياضي آخر الترتيب، رغما عن كونه لباس مريح ويساعد على االسترخاء واللهو   
  .واملرح، إال أن الرياضة ترمز إىل االلتزام و االنضباط أيضا

وقفتين حادثة تزامنت ودراسيت هلذا املوضوع، أين أقامت مجعيات من اتمع وصادف أن است  
" راتشيل راي"املدين ووسائل اإلعالم األمريكية الدنيا ومل تقعدها، لسبب ظهور املذيعة األمريكية

  الشهرية مرتدية كوفية عربية يف إشهار حلويات الدانوت الشهرية يف أمريكا، و اعترب ظهور تلك املذيعة 
 
 

  . حديث شريف متفق عليه) 1
  . 31سورة النور اآليـة ) 2

 



  .*ملا ترمز إليه الكوفية من اإلرهاب سبتمرب  11بذلك الزي إهانة ملشاعر الشعب األمريكي، وضحايا
ولنا أن نالحظ كيف تفرض علينا وسائل إعالمهم منط لباسهم، يف حني تشوه صورة العرب واملسلمني 

  .ته باإلرهابحىت لباسهم و زيهم ربط
  :يف الرسالة اإلشهارية ،املستخدم ديكوراتال يبني فئة )10(جدول مركب رقم  /8

  نوع السلعة
  الديكورات

 النسبة املئوية امـوع دوليـة حمليـة

 23.81% 141 130 11 مناظر طبيعية 

 2.20% 13 03 10 بيت عريب 

 27.70% 164 152 12 بيت غريب

 1.52% 09 09 00 مطعم 

 13.17% 78 63 15 مكتب

 5.24% 31 29  02  معمل

 18.24% 108 87  21  مدينة غربية 

 1.18% 07 02  05  مدينة عربية

 2.36% 14 12  02  ملعب

 4.56% 27 19 08  مدرسة

 99.98% 592 506 86 اموع

  99.99% 85.47% 14.52% النسبة املئوية

  صاحبة البحث: درـاملص
  : ل الذي يبني الديكورات املستخدمة يف الرسالة اإلشهـاريةحتليل وتفسري معطيات اجلدو

 %ة بنسبة       ناظر طبيعيم ليليه بالترتيب 27.70 %بنسبة إحتل البيت الغريب املرتبة األوىل  

 2.36% ملعب 4.56%مدرسة  5.24%معمل  13.17%مكتب ،18.24% غربية بنسبةالاملدنية  ، 23.81
  . 1.18%دينة عربية م 1.52%  مطعم 2.20%بيت عريب 

    
  .2008اخلرب تداولته الصحافة األمريكية وكل الصحافة العاملية يف ماي*)



هي اإلشهارية  فتبني نتائج اجلدول هيمنة صورة البيت الغريب واملدينة الغربية على ديكورات الرسالة  
ت الرفاهية توي على كل مستلزما ، مرتل صغري مريح، مرتب حيتصور  متطلبات احلياة العصرية
ذلك هو احلال بالنسبة للمدينة الغربية ك اإللكتروين،يغلب عليه الطابع  والراحة وبساطة  التصميم،

 امركزو يللتكون مضيئة يف الناطحات السحاب، والطرقات السريعة يف النهار، و العصرية اليت يطبعها
  .للترفيه

شترك فيها كل ورات طبيعية غري مكلفة، تة عن ديكهي عباراملناظر الطبيعة يف املرتبة الثانية و   
  .أو صحراء ، جبالاحبر تالبشرية سواء كان

السادسة على التوايل ، وهي كلها و، اخلامسة، جاء املكتب، املعمل، واملدرسة يف املرتبة الرابعة
  .ديكورات ترمز إىل أماكن العمل اليت يقضي فيها الشخص معظم أوقاته طول  اليوم

املرتبة الثامنة واملدينة العربية يف املرتبة األخرية حيث يتميز البيت العريب بالرحابة البيت العريب يف 
واالتساع وحرارة األلوان وكثرة املفروشات، والقدرة الواسعة الستقبال العدد الكبري من الضيوف 

معمارا فيها  وحرارة الترحيب م، كما تتميز املدينة العربية ندسة معمارية فريدة يكون املسجد أعلى
وبيوتا ملتصقة، تدل على حرارة العالقات االجتماعية اليت تربط األسر جبرياا، لكنها جاءت يف هذه 

  . ، والترسيخ  لقيمة الراحة والفرديةتاملراتب نتيجة إلمهال القيم اليت حتملها هذه الديكورا
ي ديكورات ختدم الترسيخ للقيم وه التاسعةيظهر امللعب يف املرتبة السابعة واملطعم يف املرتبة    

  .الترفيهية واملرح



  :املستخدمة يف الرسالة اإلشهارية القوالب يبني فئة )11(جدول مركب رقم / 9
  نوع السلعة

 القوالب املستخدمة 
 امـوع دوليـة حمليـة

النسبة 
 املئويـة

 17.17% 274 221 53 صـورة 

 27.19% 434 366 68 تعليـق على الصـور

 15.47% 247 219 28 لمتثيـ

 2.94% 47 46 01 حـوا ر 

 30.39% 485 400 85 موسيـقى 

 1.19% 19 16  03  أغـاين

 4.01% 64 64  00  حديث مبـاشر

 0.69% 11 10  01  رسـوم متحركـة

 0.94% 15 15  00  لوحـات راقصـة

 99.99% 1596 1357 239 امـوع

  99.99% 85.02% 14.97% النسبـة املئـويـة

  صاحبة البحث: درـا المص
  :المستخدمة في الرسالة اإلشھاریة القوالب تفسیر معطیات الجدول الذي یبین فئةتحلیل و

، تعليق على 30.39%احتلت املوسيقى املرتبة األوىل بنسبة : أتت النتائج على الشكل التايل
أغاين  ،2.94%، حوار4.01%، حديث مباشر 15.47%،متثيل 17.17%، صورة  27.19%الصور

  .0.69%، وأخريا الرسوم املتحركة بنسبة  0.94%، لوحات راقصة %1.19



عن السلعة لتقدميها بشكل خفيف  تستخدم كل الرسائل اإلشهارية املوسيقى اليت تصاحب اإلشهار
تتميز عن بقية الربامج التلفزيونية األخرى فتلفت النظر ف الفواصل اإلشهارية وبذلك ختتلوترفيهي، و
الغريب أن يتوقف األطفال الصغار عن أي نشاط يقومون به مبجرد بدأ فترة اإلشهار أمام بليس إليها، و

ستخدام اهي تلفزيون على الرسائل اإلشهارية والتلفزيون ، هذه امليزة اليت استطاع  أن يضفيها ال
  .الصوت

  كما تستخدم الرسائل اإلشهارية يف التلفزيون التعليق على صور ة السلعة،
  
قد يكون صوت املذيع امرأة أو رجل حسب أهداف السلعة، إضافة إىل استخدام  ،مزاياهاذكر و

   .   صورة السلعة يرافقها التعليق فقط يف شكل عنوان أو كتابة مرافقة لصور ملنتجوالصورة 
 جاء التمثيل يف املرتبة الرابعة، وهو من القوالب الرسالة اإلشهارية يف التلفزيون، حيث تقوم شخصيات

  .معينة بلعب أدوار سيناريو مكتوب خصيصا لسلعة حمددة
احلديث املباشر هو احلديث الذي تقوله الشخصية املشهورة أو اخلبري لتدعيم الرسالة اإلشهارية         

  .للتأثري يف املشاهد وتعديد فوائد السلعة
سالة اإلشهارية احلوار هو ذلك احلديث الذي قد يدور بني شخصيات القصة عند التمثيل يف الر

فيتمحور احلوار حول خصائص السلعة، مميزاا وطرق استخدامها وأماكن تواجدها وكل املعلومات 
  .اليت ميكن أن تفيد املستهلك

أما بالنسبة لألغاين فنالحظ تراجع استخدام الرسائل اإلشهارية املغناة اليت جاءت يف املرتبة 
خرى، وميكن االعتماد على أغاين مشهورة      أو من التراث السابعة وبنسبة قليلة مقارنة بالقوالب األ

لتطبع السلعة وتذكر ا، أو تستخدم أحلان معروفة وكلمات جديدة خاصة بالسلعة لترتبط ذاكرة 
  .  املستهلك بالسلعة واألغنية معا

كما تراجعت اللوحات الراقصة اليت حتمل الكثري من احلركة لصاحل التمثيل والتعليق على 
الصورة، واحتلت الرسوم املتحركة املرتبة األخرية، وهي اليت تطبع الرسالة اإلشهارية بالغرابة والترفيه 

  . واملرح
      



  :املستخدمة يف الرسالة اإلشهارية املؤثراتيبني فئة  )12(جدول مركب رقم  /10
  نوع السلعة

  راتـاملؤث
 النسبة املئوية امـوع دوليـة حمليـة

 6.23% 50 47 3 مثري مسعي 

 35.16% 282 216 66 مثري بصري 

 29.17% 234 186 48 إضاءة 

 29.42% 236 212 24 كلها معا

 99.98% 802 661 141 اموع

  99.99% 82.41% 17.58% النسبة املئوية

 صاحبة البحث: املصـدر
  :ريةاملؤثرات املستخدمة يف الرسالة اإلشها تفسري معطيات اجلدول اخلاصحتليل و

تليها مباشرة   35.16%تصدرت الصورة قائمة املشريات املستخدمة يف الرسالة اإلشهارية بنسبة 
  .6.23%، مث املثري السمعي بنسبة 29.17%، اإلضاءة بنسبة 29.42%استخدام كل املشريات معا بنسبة 

 اعتماد نالحظ اعتماد الرسالة اإلشهارية على الصورة بشكل كبري لتمرير رسالتها، مرده إىل
التلفزيون على الصور بشكل خاص، حيث يراهن من خالل الصورة على البعد التصوري للواقع الذي 
يتحول من ارد إىل احملسوس، ومن الالمعقول إىل املعقول،  فتستدعي املوضوعات اردة والالمعقولة 

قوة اإلبداعية واخلالقة لإلنسان لتحوهلا إىل عالمات صورية يتجلى فيها الواقع يف صورة خيالية تزيدها ال
عامل من اللعب يدهش العني ويفتنها وخييل إىل " صفات سحرية، يقول يف هذا الصدد أمحد يوسف علي

  )1(.املرء بأن هذا الواقع مل يسبق أن يراه بالرغم من أنه عامل ثري مألوف وغارق يف الرتابة اليومية
 منحت للتلفزيون قدرته على التأثري         وتعد الصورة التلفزيونية من أهم اخلصائص اليت

وأصبحت باخلصوص ظاهرة إعالمية جديدة مسيت بعصر الشاشة، تفيد الدراسات أن اإلنسان حيصل 
  )2(.عن طريق البصر % 90على معلوماته بنسبة 

  

  .71-36، ص1999أكتوبر : عامل الصورة و ثقافة العني، جملة العريب، الكويت: أمحد علي يوسف)1
           .23،ص 2002صناعة العقل يف عصر الشاشة، الدار العلمية الدولية للنشر و التوزيع، دار الثقافة للنشر و التوزيع، عمان : حممد فلحي )2



أن  اهللا عليه وسلم صلى كل هذا يؤكد ويدل على قوة تأثريها، يف املقابل يوصينا رسولنا الكرمي
  .)1(" كونوا يف الناس كأنكم شامة:" ولهنبدوا يف أحسن صورة لنؤثر فيها يف ق

وإذا كانت الصورة ذه القوة فاملثريات األخرى اليت يتيح التلفزيون استخدامها ال تقل عن 
أمهيتها، فاإلضاءة تضفي مجاال وإحياءا للصورة، كما يلعب الصوت أو املثري السمعي دورا مهما يف 

ة ما يكون قد ابتعد بنظره عن الشاشة فيعطي استخدامها لفت نظر املشاهد وإعادته إىل املشاهدة يف فتر
معا مجالية وتأثريا للرسالة، على الرغم من كون البعض قد يرى أن استخدام أكثر من مثري قد يشتت 
ذهن املشاهد ويذهب تركيزه بل جيب العمل على إثارة مثري واحد أو اثنني الستدعاء التركيز سواء 

  .ى الصوت املرافق هلاعلى الصورة ومجاليتها أو عل
احتلت اإلضاءة املرتبة الثالثة كوا تصاحب الصورة إلضفاء مجالية أكثر عليها، قد نضيء   

منطقة معينة من الصورة اليت نريد تركيز ذهن املشاهد عليها ونترك األخرى مظلمة، كما ميكن 
  . على الصورةاستخدام انعكاس األلوان كاستخدام ألوان معينة إلضاءة وخلق انعكاس معني

وجاء املثري السمعي يف املرتبة األخرية،  حيث يستعمل املثري السمعي األصوات  وميكن أن يغري   
اخل، أو ...املذيع من نربات صوته فيؤكد على كلمات معينة، كما قد تستخدم أصوات خمتلفة كالصراخ

ع السلعة ونوع الرسالة موسيقية على حساب أخرى حسب نو نغماتالتغري يف إيقاع املوسيقى تربز 
اإلشهارية فلو كانت الرسالة اإلشهارية إذاعية كان البارز هو املثري السمعي، لكن طبعة الرسالة يف 

  .التلفزيون جتعل من املثري البصري هي املهيمنة
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  :هاريةيبني كيفية شراء الوقت للرسائل اإلش )13(رقم  بجدول مرك )11
نوع السلعة 

 
 النسبة املؤوية امـوع دوليـة حمليـة

 %67.62 328 278 50  شراء الوقت            

  %27.42 133 110 23 رعاية الربامج

 4.95%¨ 24 12 12 تقدمي اجلوائز

 99.99% 485 400 85 اموع 

  99.99% 82.47% 17.52%  ةالنسبة املؤوي

  صاحبة البحث :  املصـدر
  :ية شراء الوقت للرسائل اإلشهاريةليل وتفسري معطيات اجلدول اخلاص بكيفحت

رعاية الربامج ، 67.62% االعتماد على شراء الوقت يف املرتبة األوىل بنسبة :كانت النتائج كاآليت
  .     4.95% وتقدمي اجلوائز يف املرتبة الثالثة بنسبة 27.42% يف املرتبة الثانية بنسبة

    ات بشراء الوقت من خارطة الربامج اليومية لبث املقاطع اإلشهارية اخلاصة ا الشرك تقوم  
ذلك جاءت يف املرتبة األوىل من حيث لوهي الطريقة الوحيدة اليت كانت تستعمل يف السابق لإلشهار و

مث ظهرت طرقا جديدة لإلشهار يف التلفزيون حيث تقوم الشركة بتمويل برنامج أو حصة  ،الترتيب
وختتار الشركة  حقوق اإلشهار ضمن الوقت املخصص هلذا الربنامج واحلصة ،بذلك تملك لينة مع

  .واسعة ةالربنامج الذي ميلك مجاهريي
وتقدمي اجلوائز يف كل مرة يستهلك فيها  كما ظهرت طريقة املسامهة يف تنظيم املسابقات،

  .ك والسلعةمن نوع خاص بني املستهلاملشاهد سلعة معينة وختلف بذلك عالقة 
ومها طريقتان تلقيان استحسان لدى املشاهد والشركات على حد سواء كما جتعل من 

 . الشركات شريك يف إنتاج الربامج ضمن القناة
 
 
 
 
  



  :فئة مستويات اللغة يف الرسائل اإلشهارية )14(رقم  بجدول مرك)12
  نوع السلعة              

 مستويات اللغة  
 عامـو دوليـة حمليـة

النسبة 
 املؤوية

 23.85% 198 149 49  عربية فصحى

  32.65% 271 262 09 أجنبية

 43.49% 361 312 49 هلجـات

 99.99% 830 725 107 وع ـام

  99.99% 87.10% 12.89%  ةالنسبة املئوي

 صاحبة البحث:   املصـدر
  :الرسالة اإلشهاريةحتليل وتفسري معطيات اجلدول الذي يبني مستويات اللغة املستخدمة يف 

من نسبة مستويات  43.49% حتتل املركز األول بنسبةاللهجات من خالل نتائج اجلدول نالحظ أن 
وأخريا العربية  32.65% بنسبة مباشرة ليها اللغة األجنبيةت ،ئل اإلشهاريةاللغة اليت استخدمها الرسا

  .23.85% بنسبة ىالفصح
ئل اإلشهارية يغلب عليها استخدام اللهجات من منطق واملتفحص هلذه النتائج يالحظ أن الرسا

لذلك  ،تزال تعاين من األمية جمتمعات ما ،فئات بسيطة من اتمعات العربيةأا رسائل موجهة إىل 
  .رسائل بسيطة وبلغة بسيطة ومفهومةكان من السهل توحيد 

لغة حتاول هذه اجلهات  ،لفتشكل مبلقيم وثقافة غربية  ةيف املقابل تظهر اللغة األجنبية واحلامل
البسيط نالحظ  يبالرغم من املستوى التعليم ،يف قاموس ومعامالت شعوب املنطقة ها وإدخاهلازإبرا

إىل  واالنتماءعبارات التحية والشكر يف املعامالت كدليل على االنفتاح  :ثلدخول بعض العبارات م
  .ربثقافة األخثقافة معينة يف إشارة واضحة إىل االنبهار 

ى لع جتمع بني كل شعوب املنظمة الذي طال اللغة العربية الفحص اليتفل التهميش غكما ال ن  
األمية اليت ال تزال ى من جهة وصعوبة العربية الفصحألجنبية واللهجات، بدعوى تعقيد وحساب اللغة ا

عدم حد صل إىل اختالف اللهجات قد يبالرغم من كون  ،حتت رمحتها الشعوب من جهة أخرىتعاين 
 .اخلليج مثالغربية ال تفهم يف الشرق األوسط وهجة امللمن منطقة عربية إىل أخرى فالأحيانا الفهم 

 



  :يبني املساحة الزمنية الرسائل اإلشهارية بالنسبة للربامج )15(رقم  بجدول مرك)13
  نوع السلعة                   

 نوع الربامج
 النسبة املئـوية احلجم الزمنـي

 73.26% ثانية 21و دقيقة 15و ساعات 10 الربنامج مساحة

 26.74% ثـا 93و دقيقة 44و  ساعات 3 مياحة الرسالة اإلشهارية

 100% ساعة14  مياحة البث

 صاحبة البحث:  املصـدر
  :حتليل وتفسري معطيات اجلدول الذي يبني املساحة الزمنية للرسائل اإلشهارية

هي نسبة ال يستهان ا فهي من احلجم الزمين للربامج و 26.74% شغل الرسائل اإلشهارية نسبةت
تزيد عن ربع حجم الربامج حيث يتضح لنا كيف أن الرسائل اإلشهارية حتتل حيزا هاما يف خارطة 

 اإلشهارات اخيلول األساسي للقناة اليت حتتكر جزءا هاما من مدمالربامج يف القناة فهي تعترب امل
اإلشهارات الرسائل اإلشهارية وهو ما يفسر تسابق احملطات الدولية على لعربية، والتلفزيونية يف املنطقة ا

هو ما جيعل القناة حتت رمحة الشركات املعلنة اليت قد اليت تعود عليها بالربح املادي واملكاسب الطائلة و
من  نيتفرض عليها نوع معمون الربامج اليت تبثها القناة وتدخل يف أي وقت من األوقات يف مضت

  .مضمون موجه للرسائل خيدم مصاحلهاو الرعايةالربامج عن طريق التمويل و
  

  :النتـائج العـامة للدراسـة  3-2
  :النـتائج التفصيليـة لكـل جـدول/ 3-2-1

  :الدراسة يف النقاط اآلتية جنتائ ميكن تلخيص أهم
Å مدى أمهية اإلشهارات و يفوق حجم الرسائل اإلشهارية ربع الربامج يف القناة الفضائية مما يبني

  ).15 اجلدول.(تأثريها يف حمتوى القناة
Å ة يف القناة جمال اإلشهاري ج هلا الرسائلحتتل السلع الدولية الصدارة من حيث السلع اليت ترو

   مقابل 17.52%ما حتمله من قيم   مما يعين هيمنة السلع الدولية بكل ة،من السلع احمللي البحث
  ) .3اجلدول.(ى السوق يف املنطقة العربيةبنسبة ثقافية عل%82.47



Å يف          النسبة البارزة  نسبة السلع املمثلة يف املواد الغذائية وأدوات التجميل والعطور هي
علن عنها يف القناة،يف مقابل تقدم ملحوظ للخدمات ودخوهلا سوق اإلشهار، ما طبيعة السلع امل

 حيث أصبح يف اإلمكان تسليع كل املستقبل القريب،ة اهلرم يف ميهد أمامها الطريق العتالء قم
  ).3اجلدول . (اخل...ترفيهفن، معلومات و ثقافة، شيء،

Å  الرسائل اإلشهارية عرب القناة على الترويج لقيم الثقافة الغربية يف إطار العوملة سواء كانت تعمل
رة اليت أجنبتها بإجيابياا فالسلعة تنقل قيم احلضا ذة،ا سلبية غري حمبما إنسانية عاملية أو قيمقي

  ).4اجلدول .(ااوسلبي
Å الدراسة على اجلوانب املعرفية اليت ختاطب املنطق والعقل  ة يف القناة جمالتركز الرسالة اإلشهاري

هائل من املعلومات  يف ظل التوجه شيئا فشيئا حنو جمتمع مادي ومفتوح أمام كم
  ).5اجلدول.(واألفكار

Å ة بنسبة كبرية ة على إثارة احلاجات الفيزيولوجية األولية عرب القنااريكما تركز الرسالة اإلشه
واستمرار      ة للحياةفهي حاجات إنسانية ضروري البشر، جات اليت جيتمع حوهلا كلتلك احلا

  ).6 اجلدول( ةظروفهم االجتماعية واالقتصادي ثقافتهم، تهم،البشر مهما كانت جنسي
Å مهية أكرب جلماعات كما تويل أ ،ورة املرأة بصفة كبريةارية على صتعتمد الرسالة اإلشه

صغرية إضافة إىل التركيز على احلياة ضمن أسرة  ،األصدقاء والزمالء على حساب األسرة
العالقات األسرية من خالل ميش دور األسرة املمتدة فتعمل على ميش الروابط و

  ).7اجلدول.(
Å ستخدام الشخصيات العادية إلضفاء أكثر واقعية جه الرسالة اإلشهارية شيئا فشيئا حنو اتت

  ). 8 اجلدول ( .وعقلية على مضموا
Å شهارية على نشر منط معني من اللباس من خالل التركيز على اللباس الغريب تعمل الرسالة اإل

 الفرق تقزمي لدور اللباس العريب وحصر دوره يفحي بكل ما حيمله من قيم ثقافية واللباس اإلباو
  ). 9 اجلدول (. رية والفنتازياالفلكلو



Å  كما تعتمد الرسالة اإلشهارية على الديكورات املستوحاة من الثقافة الغربية من خالل التركيز
 اجلدول(      املدن الغربيةالعصرية اليت تتمثل يف املنازل وعلى خلق منوذج مثايل عن احلياة 

10.(  
Å  الرسالة بالطابع ملوسيقى بشكل ملفت، لطبع القناة ا متر عربتستخدم الرسالة اإلشهارية اليت

دور األغاين ملحوظ لمع تراجع  ،اليت تصف الواقع تكما تعتمد على التمثيليا ،الترفيهي املسلي
  ). 11 اجلدول .(واللوحات الراقصة

Å  تتصدر املثريات البصرية قائمة املؤثرات اليت يعتمد عليها التلفزيون نظرا للقوة الكبرية للصور
  ). 12اجلدول . (كما ميكن استخدامها لتزييف وتزيني الواقع أثري،على الت

Å طريقة شراء الوقت املخصص لإلشهار كطريقة تعتمد عليها لتمرير الرسائلر ن تصدبالرغم م 
ساعد نالحظ ظهور طرق جديدة لإلشهار مثل رعاية الربامج وتقدمي اجلوائز ما ي ،اإلشهارية

اجلدول . (م يف مضمون القنوات واملشاركة يف اإلنتاجلتحكعلى منح فرص إضافية للشركات ل
13.(  

Å بسيطة وسائدة يف الرسالة اإلشهارية هجات كلغةتعتمد الرسائل اإلشهارية يف القناة على الل، 
يف نفس الوقت تتعرض اللغة العربية للتهميش أمام استخدام اللغة األجنبية بطريقة تدعو 

  ).14 اجلدول.(للقلق
قا عن تشابه نظرا ملا ذكرناه ساب ،ئج على كل هذه الفضائيات العربيةلنتاميكن تعميم هذه ا

لكن نستثين ل وحىت أشكال املذيعني وهلجام، شهارية اليت تقدمها ببراجمها ومضامينها والرسائل اإل
تعد عن مظاهر التنافس الدنيوي وتب ،منها القنوات الفضائية ذات التوجه الديين اليت حتمل رسالة دينية

  .تها أمام مجهورهاحىت حتافظ على صورا ومصداقي
  :نتـائج الدراسـة يف ظـل الفرضيـات اليت انطلقت منهـا الدراسـة/3-2-2

Å حجم جم الربامج يف القنوات الفضائية، ة من ححتتل الرسائل اإلشهارية مساحة زمنية مهم
كانت هذه  صة إذايعطيها القوة والقدرة على التحكم يف ميزانيات القنوات الفضائية خا

وكون معظم هذه السلع  ،احلكوماتول وأي غري مدعومة من الد ،الفضائيات مللكية خاصة
دولية ستفتح اال أمام الشركات األجنبية واملتعددة اجلنسيات للتدخل أكثر يف حمتوى الرسائل 

كما  ،اتينها ملا خيدم مصاحل هذه الشركوتوجيه مضام ،إلعالمية املوجهة للجمهور العريبا



ومن هنا ميكن  ،مستهلك دائم لكل ما تنتجه من سلعجتعل يف الوقت ذاته من اتمع العريب 
  .على أن الفرضية األوىل قد حتققت احلكم

Å تمع الغريبج الرسائل اإلشهارية عرب القنوات الفضاتروأي قيم العوملة اليت  ،ئية العربية لقيم ا
 ،الفردية واحلريةالغايات بكل سهولة األهداف و  اجلهد والوقت وحتقيقتعمل على توفري

ط بني اجلنسني يف اتمع باعتمادها وتركيزها على صورة املرأة للترسيخ لشكل العالقة اليت ترب
فيه املرأة ما متلك من  متلك ،ه من خالل خلق واقع اجتماعي جديدوكل ما تنعكس علي ،الغريب

على ) اخل..أصدقاء ،زمالء،(ماعات الصغرية وتطغى فيه اجل سلطة،قرارات ومكانة وقوة و
اإلباحي يتمثل يف اللباس الغريب و ونشر منط معني من اللباس، ،األسرة، والروابط األسرية

إضافة إىل إشاعة لغة عامية  ،يف املظهر وميش اللباس العريب واالبتعاد عن مظاهر االختالف
لتهيئ اتمع لتقبل الواقع الغريب ضمن ما  ،سهولة طيع اختراقها اللغة األجنبية بكلبسيطة تست

  .لتكون الفرضية الثانية أيضا قد حتققتالعوملة،  اليت ترسخ لقيم وثقافة، يه باحلياة العصريةنسم
Å  تعمل الرسالة االشهارية يف عصر العوملة على خماطبة كل البشر من خالل إثارة حاجات

الثقايف أو  ،مهما كان انتماؤهم اجلغرايف يعهميشترك فيها مج فيزيولوجية والتركيز عليها،
تكنولوجي خاصة يف جمال مستعينة مبثريات بصرية ومسعية أتاحها التطور ال ،االجتماعي
، وهو ما ث ختلق للمشاهد واقعا أكثر إثارةحينة ميتكون الصورة هي الغالبة وامله ،التلفزيون

  .يؤكد حتقق الفرضية الثالثة
ىل أن الرسالة اإلشهارية تشغل مساحة زمنية ضمن برامج القنوات يف النهاية ميكن أن خنلص إ

ة أو بطريقة غري مباشرة عن طريق الومضات اإلشهاريبطرق خمتلفة قد تكون بطريقة الفضائية العربية، و
 .تقدمي اجلوائز أو إنتاج برامج املسابقاتالربامج واملشاركة يف اإلنتاج و مباشرة عن طريق متويل

مع  هارية ال تروج لسلع خرساء، بل تقدمها ضمن إطار ثقايف غريب بكل ما حيمله من قيموالرسالة اإلش
مستويام  ة،فئام العمري املشاهدين على اختالف جنسهم، فتخاطب كل قدرة هائلة على االختراق،

 ة،احالر ،الرفاهية ة،احلري :ثقافام عن طريق مضامني كربى يشترك فيها اجلميع عناوينها الكربىو
اليت تقوم عليها  مية واالنتهازية القية واألناناألمان واحلب لكنها ال ختلو من القيم السلبية كالفردي املتعة،

  .أساليب االستهالكتعمل على عوملة الثقافة وتنميط أساليب التفكري و ة،الرأمسالية الغربي
  



  اخلـامتـة
ما تنقله إلينـا وسـائل اإلعـالم     إننا مهددون يف ثقافتنا ومنظومة قيمنا، ليس فقط من خالل

 تنقلها إلينا القنوات الفضـائية العربيـة،    من خالل الرسائل واملضامني اليتواالتصال الغربية، بل وحىت
واليت حتمل إلينا يوميا كما هائال من الرسائل اإلشهارية اليت ختاطب رغباتنا وتوجه حاجاتنا، وتعـرض  

  .معها مناذجها يف احلياة لنا سلعا ومنتجات وخدمات غربية حاملة
ومما ال شك فيه أننا نتخبط منذ مدة يف شراك التبعية االقتصادية واإلعالميـة والتكنولوجيـة   

دمات األخرى، بل يصدر معهـا منـط   تصدير السلع واآلالت مع خمتلف اخلللغرب، الذي ال يكتفي ب
قيم ومفاهيم وسلوكات تتوافـق  حياته وثقافته وأسلوب رؤيته للعامل، فهو ينقل لنا مواقف وحاجات و

ياة والقيم والثقافة والسلوك مع متطلبات اإلنتاج للشركات متعددة اجلنسيات بشكل يعمم فيه منط احل
ض الوصول إىل توحيد املنـاخ   يريدها للعامل، وهذا كله بغروحىت اإليديولوجيا واملواقف السياسية اليت

وتصريف السلع والتدفق اإلعالمي والثقايف املصـاحب   كوين إلنتاجع الالدويل الذي يساعد على التوس
  .ز لهواملعز

عل السـلع  قافة إذن، تتعومل ليس بفعل وسائل اإلعالم واالتصال اجلماهريي فحسب، بل بففالث
ضها لالستهالك العاملي، واليت حتمل ثقافة منمطـة لتصـورات   ج هلا وتعروالرسائل اإلشهارية اليت ترو
  . ر بشكل جيعل املستهلك يعيد النظر يف أساليب تفكريه وأمناط حياته وسلوكاتهالتمدن واحلداثة والتطو

إن تصحيح اهلفوات اليت نتجت عن ما مت ذكره، ال يكمن يف حماولة فرض العزلة على اجلمهور 
املتلقي ملختلف الرسائل اإلعالمية، أوالتضييق على حرية اإلعالم وحرية االستثمار أو احتكـار جمـال   

ألن هذا كله أصبح من املاضي بفعل ظاهرة العوملة اليت فتحت احلدود والفضاءات، كمـا ال   .اإلشهار
يكمن من جهة ثانية يف االستسالم والتسليم بقوة مراكز اإلنتاج واإلعالم املهيمنة على العامل، وبالتايل 

اولة إجياد مكان لنـا  ا يكمن يف حمهذه النماذج لتحقيق التطور، وإمن االكتفاء باالنسياق السليب وحماكاة
ضمن هذا العامل ولعب دور فاعل غري دور املستهلك أو املتلقي، عن طريق التفكري جـديا يف آليـات   

  :النمو والتطور اليت ميكن من وجهة نظري ذكر البعض منها
يف امتالكها وحسب،  املشكل ال يكمن لتكنولوجيا الواردة إلينا والتحكم فيها، ألنتسيري ا ×

لكن ... ة وانترنتأقمارا صناعية وحواسيب وقنوات فضائي) على سبيل املثال(افلقد امتلكن



 ةباالسـتعان   ميكننا بناؤها وال صـيانتها إال السؤال، يف ماذا أفادتنا؟ فاألقمار الصناعية ال
باخلربة األجنبية، والفضائيات اليت نعتقد ملكيتها ال ميكنها االستمرار إال بربامج وحصـص  

  . ت غربية، وحواسيب وانترنت يتحكم يف بنك معلوماا مراكز غربيةومضامني وإشهارا
تشجيع االستثمار يف جمال إنتاج اإلعالم واملعلومات، إذ ميكننا االستفادة من كوننا منطقـة   ×

توتر دائم، وبالتايل االسفادة من الكم اهلائل من األخبار واملعلومات والصور اليت تسـتثمرها  
  .ة عوضا عناوكاالت األنباء العاملي

تقنني قطاع اإلشهار واالهتمام بالتكوين يف هذا اال، ليس فقط مـن ناحيـة التكـوين     ×
  .األكادميي بل أيضا من ناحية التكوين التطبيقي الذي يتماشى واملعايري العاملية

االهتمام بالبحث العاملي وإنشاء مراكز البحوث اإلحصائية والدراسات االجتماعية يف هذا  ×
  . اال

 التنمية االقتصادية الفعلية واالهتمام بالقطاعات املنتجة وتشجيع االستثمار والتخلـي عـن   ×
  .يف أغلب الدول العربية فطاالقتصاد الريعي القائم على الن

ة جـزء  الدميقراطي، فالدميقراطية واحلرية وإشاعة املناخ لي عن أساليب احلكم الشموليالتخ ×
وحرية التفكري تساعد على تالقح اآلراء وإثراء الفكـر   من تراثنا الثقايف، فحرية االختالف

  .واإلبداع
يف األخري أقر بأن جمال البحث يف اإلشهار والرسالة اإلشهارية جمال خصب وغين من الناحيـة  

من هنا أدعوا املهتمني . املعرفية، لذلك ال ميكن اإلدعاء بإمكانية تغطيته يف حبث واحد أو دراسة واحدة
يف  دراسات أخرى نظرا ألمهيته كموضوع نظري وعملي على حد السواء، مـنطلقني  اآلخرين بإجراء

  . ذلك من بعض النتائج املتحصل عليها من ميدان هذا البحث
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Top 10 

Advertiser
s 

Chryler (Now Daimler chyoler   

Philip Morris 

Procter and Gamble  

General Motors  

Johnson and  Johnson 

Walt Disney 

Sears  

Pepsicle  

Time warner (Now with ADL) 

Ford  



   : ةـص الدراسملخ
ة حنو االندماج نعيش اليوم يف عصر تتجه فيه كل األحداث وكل الظواهر االجتماعي

 وكل هور أخرى،ل غريب أصبحت فيه كل ظاهرة نتيجة لظترابطها بشكعلها وحيث زاد تفا والعوملة،
  .حدث يف منطقة ما مرتبط حبدث آخر يف منطقة أخرى من هذا العامل

وسائل اإلعالم  اهرحتكمه يف الظ بت بني شعوبه،صته تكنولوجيا االتصال احلديثة وقرقل عامل
والشركات         ة العامليلصاحل لوبيات اقتصادية كربى ممثلة يف الشركات  االتصال اجلماهريي،و

 ،التطورع ولى التوسة ساعدا عوثقافية اجتماعي ة،سياسي ة،نشأت يف بيئة اقتصادي ات،متعددة اجلنسي
وتوسيع  رخلق فرص أكرب لالستثمالذلك تعمل على تعميم مناخها لكل أحناء املعمورة لتوحيد بيئتها و

   :يف وسائل اإلعالم واالتصال اجلماهريي بطريقتني م، تتحكحتقيق أكرب ربح ممكناإلنتاج واالستهالك و
، عربهاي أو املادة اإلعالمية والربامج اليت مترمها يف اإلنتاج اإلعالممن خالل حتك :األولـى

  .من خالل التحكم يف ميزانياا عن طريق مداخيل اإلشهار: نيـةالثاو
الشركات االقتصادية العاملية  االتصال،وهذه العالقة اجلدلية اليت تربط كال من وسائل اإلعالم      
االنتشار الواسع للقنوات الفضائية نتيجة مي واملعلومايت وإضافة إىل االنفجار اإلعال اإلشهار،و

الختيار  الدراسة وتعد من أهم األسباب اليت دفعت بالطالبة هذه احملاور اليت ارتكزت عليها ،هيالعوملة
تها من أمهية اليت اختذت أمهي كموضوع للدراسة،) العوملة ظل رية يفالرسالة اإلشها(هذا املوضوع

ة رسالته أمهيته الكبرية من خالل قدرة إىل االنتشار الواسع لإلشهار وإضاف حداثة املوضوع حبد ذاته،و
أجل حتقيق جمموعة من من  ل األساسي لوسائل اإلعالم،على التأثري يف اجلمهور وباعتباره املمو

   :اآليتيف األهداف متثلت 
اليت و      ا بتجلياا االقتصادية واالتصالية واإلعالمية والتعرف على آليا حتليل ظاهرة العوملة ×

  .من أبرزها القنوات الفضائية
للترويج وتسويق السلع ف على الرسالة اإلشهارية ومضموا واألساليب اليت تستخدمها التعر ×

  .التأثري يف املستهلكو
الكشف عن اجلوانب اليت سائل اإلشهارية اجلديدة ويثة حملتوى هذه الرمعرفة االجتاهات احلد ×

  .تركز عليها للترويج لثقافة العوملة



من خالل التحكم يف صناعة اإلعالم  ة من آليات الترويج لثقافة العوملة،تسليط الضوء على آلي ×
 عرب كل املراكز اليت متلك الشركات متعددة اجلنسيات وامتدا نشاطها اإلشهار من طرفو

  .بقاع العامل
 ظام العاملي اجلديد،تطرقت اإلشكالية إىل أهم التغريات اليت شهدا الساحة الدولية يف ظل الن      
أدت إىل ظهور توجه  ة على مصراعيها،نتج عنه من عوملة فتحت األسواق والفضاءات العامليأهم ما و

سيؤدي إىل القضاء على االختالف الثقايف الذي  توحيد الرسالة اإلشهارية،جديد يدعو إىل عوملة و
  .أمناط االستهالك لصاحل املراكز املنتجة يف العاملوتنميط أساليب و

ة على كيف تعمل الرسالة اإلشهارية عرب القنوات الفضائية العربي:السؤال الرئيسي الطالبة طرحلت    
  ؟الترويج لثقافة العوملة

  :آلتيةت هذه الدراسة من الفروض اانطلقو     
  .رةخاصة منها اليت تروج للسلع الدولية حجما زمنيا جيعلها مؤث ،تشغل الرسالة اإلشهارية •
ما حتمله  وثقافته بكل م اتمع الغريب،رب القنوات الفضائية العربية لقية عتروج الرسالة اإلشهاري •

  .اخل..لغة ديكور، لباس، أمناط استهالك، من عادات،
البشر  املشاهد االنطباع بأا ختاطب كلة رب القنوات الفضائية العربيتعطي الرسالة اإلشهارية ع •

ة اليت يشترك فيها اجلميع مهما كانت تركيزها على احلاجات الفيزيولوجية األوليمن خالل 
  .انتماؤهم اجلغرايف أو اإليديولوجي ثقافتهم،

ان املدة الزمنية اليت استغرقتها جمالني اثنني، اال الزماين والذي ك لت جماالت الدراسة يفمتث     
 mbcعلى قناة تلفزيون الشرق األوسط  ، كما وقع االختيار)2007/2008املوسم اجلامعي (الدراسة

  .كمجال مكاين متت فيه الدراسة
 على منهج حتليل احملتوى الذي ينتمي إىل الدراسات الوصفية، هذه الدراسةيف الطالبة  اعتمدت 

ة للحصول على الكمية املنهجية للمضمون الظاهر للمواد االتصالييسعى عن طريق املقارنة 
    وحدات التحليل كأدوات جلمع البيانات امليدانية انت بفئات واستعو االستدالالت الكيفية،

  .نة للدراسةعينة عشوائية متعددة املراحل كعي :ارت عينة أمستاهااختو
  :الدراسة ضمن مخسة فصول كما يلي هذه أتت    



  .بتحديد املشكلة خاص :لصل األوالف ×
  .العوملة وعوملة اإلعالم واالتصال :الفصل الثاين ×
  .اإلشهار والرسالة اإلشهارية :الثثالفصل ال ×
  .العوملة ة اإلشهارية يف ظلالرسال :الفصل الرابع ×
  .ةبالدراسة امليدانيخاص: الفصل اخلامس ×

لكنها كانت نتيجة  يست جديدة،العوملة كظاهرة ل ميكن أن نسجل من خالل هذه الدراسة أن
فإن  اا،وجتلي  ظاهرة مركبة بأبعادها  ، وهيالعصور للتطور اإلنساين وجمتمعاته ونشاطاته على مر

فمعاملها االجتماعية والثقافية  كانت معاملها قد اكتملت يف اجلانب االقتصادي واإلعالمي االتصايل،
  .سائرة يف طريق النمو اميكننا أن نقول أوالسياسية مل تكتمل بعد و

ت فقربت بني شعوبه وختط رت التكنولوجيا اجلديدة لإلعالم واالتصال على املشهد العاملي،أث
 أحناء املعمورة، وساعدت على التوسع االقتصادي االتصايل ليشمل كل ة،ة واجلمركيحدوده اجلغرافي

 توحيدها،رسالته اإلشهارية و  تدعو إىل عوملةهات جديدة يف جمال اإلشهار كما أثرت على ظهور توج
ل ثالثة اجتاهات لنسج رى،لتسهيل تنقلها من منطقة إىل أخرى ومن بيئة تسويقية إىل بيئة تسويقية أخ

ة مع اتمع ضرورة احترام االختالف الثقايف وتأقلم الرسالة اإلشهارياجتاه يدعو إىل  يف هذا اال،
مع إجراء  ةو توجه وسطي يدعو إىل إتباع خطة إشهارية موحد ،)ةالرسالة اإلشهارية احمللي(الذي ختاطبه

يدعو واجتاه آخر  ة على الرسالة اإلشهارية كلما وجهت إىل جمتمع خمتلف،بعض التعديالت الضروري
  .األذواقوبالتايل توحيد االجتاهات وة إىل توحيد الرسالة اإلشهاري

 تالتعليق عليها خلصل اجلداول وبعد عرض وحتليل البيانات وحصر النتائج اإلحصائية داخ
  :ةـإىل النتائج اآلتي الطالبة
حجم   ة،حجم الربامج يف القنوات الفضائي ة مننية مهمة مساحة زمحتتل الرسائل اإلشهاري ×

صة إذا كانت هذه خا ة،يعطيها القوة والقدرة على التحكم يف ميزانيات القنوات الفضائي
كون معظم هذه السلع  من الدول واحلكومات، أي غري مدعومة ة،الفضائيات مللكية خاص

أكثر يف  للشركات متعددة اجلنسيات للتدخافتح اال أمام الشركات األجنبية ولت ة،دولي



توجيه مضامينها ملا خيدم مصاحل هذه و هة للجمهور العريب،حمتوى الرسائل اإلعالمية املوج
  .ما تنتجه من سلع ستهلك دائم لكلاتمع العريب م كما جتعل يف الوقت ذاته من الشركات،

اليت  م العوملة،العربية لقيم اتمع الغريب أي قية تروج الرسائل اإلشهارية عرب القنوات الفضائي ×
،  الفردية واحلرية سهولة تعمل على توفري اجلهد والوقت وحتقيق األهداف والغايات بكل

بني اجلنسني يف اتمع عالقة اليت تربط للترسيخ لشكل ال تركيزها على صورة املرأة،باعتمادها و
فيه املرأة ما متلك من  من خالل خلق واقع اجتماعي جديد متلك ما تنعكس عليه، الغريب وكل

على )اخل...زمالء أصدقاء،(تطغى فيها اجلماعات الصغريةو ة وسلطة،قرارات ومكانة وقو
 اإلباحي، اللباس الغريب وونشر منط معني من اللباس يتمثل يف ة،األسرة والروابط األسري

ة إضافة إىل إشاعة لغة عامي باس العريب،اللميش و    االبتعاد عن مظاهر االختالف يف املظهر و
لتهيئ بذلك اتمع لتقبل الواقع الغريب  ،طيع اختراقها اللغة األجنبية بكل بساطةبسيطة تست
  . يه باحلياة العصريةضمن ما نسم

ت البشر من خالل إثارة حاجا يف عصر العوملة على خماطبة كل تعمل الرسالة اإلشهارية ×
قايف أو الث يشترك فيها مجيعهم مهما كان انتماؤهم اجلغرايف ة والتركيز عليها،فيزيولوجية أولي
ة يف جمال مستعينة مبثريات بصرية ومسعية أتاحها التطور التكنولوجي خاص االجتماعي،
  .ثارةة، حيث ختلق للمشاهد واقعا أكثر إغالبة واملهم، تكون فيها الصورة هي الالتلفزيون

كنتيجة عامة نقول أن الرسائل اإلشهارية تشغل مساحة زمنية مهمة ضمن برامج القنوات       
ما          بل تروج هلا ضمن إطار ثقايف غريب بكل ،وهي ال تروج لسلع خرساء ة،الفضائية العربي
مستويام  ة،فئام العمري ،فتخاطب املشاهدين باختالف جنسهم قدرة اختراق هائلة،و م،حيمله من قي

األمان  املتعة،، ة، الرفاهيةشترك فيها اجلميع عناوينها احلريعن طريق مضامني كربى ي ثقافام،و
 ة الغربية،هازية اليت تقوم عليها الرأمسالياالنتاألنانية و ة الفردية،لكنها ال ختلو من القيم السلبي ،واحلب
  .أساليب االستهالكنميط أساليب التفكري وتمل على عوملة الثقافة وتع

 .اتلتقدم الطالبة يف النهاية جمموعة من التوصي
 
 
 



 
  

Résumé de l’étude : 
 Nous vivons aujourd’hui dans une période ou tous les événements et les 
phénomènes sociaux s’orientent vers l’intégration et la mondialisation,leur interaction et 
leur lien d’une façon bizarre résulte en d’autre phénomènes,chaque événement dans une 
région est lié a un autre dans une autre région du monde. 
 Un univers rétréci par la nouvelle technologie de la communication qui a rapproché 
les peuples. Ce monde et maîtrisé par les média popularisés au profit de grands lobbies 
économiques représenté par les société internationales et les multinationales. Celles_ci ont 
vu le jour dans un environnement économique, politique et social et culturel favorable a 
son épanouissement ce qui a aidé leur unité et leur extension générale dans le monde et a 
créer des opportunités plus grandes pour l’investissement, l’extension de la production et 
de consommation, la réalisation de profits plus grands : d’abord en maîtrisons la 
production de l’information et les programmes qu y passent,elle maîtrisent ses subventions 
par les revenus de la publicité. 
 Cette relation dialectique qui lie les médias la consommation ; les sociétés 
économiques internationales, la publicité, l’explosion des médias et de l’informatique et le 
développement des canaux satellitaires résultant de la mondialisation sont les axes sur les 
quels s’appuis mon étude. Ils comptent aussi parmi les causes qui m’ont poussé a opter 
pour ce thème : Le message publicitaire a travers les canaux satellitaires arabe sous la 
mondialisation. Je l’ai considéré important,vu sa nouveauté en plus de l’expansion de la 
publicité et son importance sur la décision des gens. C’est le financier principale des 
médias en vu de réaliser un ensemble de buts qui sont : 
 1-Analise du phénomène de la mondialisation avec ses apparences économiques, 
communicatives et informationnelles et la connaissance de ses mécanismes le plus 
important étant les canaux satellitaires. 
 2-La connaissance du message publicitaire, son contenu et les méthodes utilisées 
pour la mise en circulation et la commercialisation des marchandises et l’influence sur le 
consommateur. 
 3-La connaissance des orientations nouvelles du contenu de ces messages 
publicitaires nouveaux et la découverte des cotés sur les quels s’appuie la diffusion de la 
culture de la mondialisation 
. 

  4-l’éclairage de l’un des mécanismes pour la diffusion de la culture de la 
mondialisation par la fabrication de l’information et la publicité de la part des centres que possède 
les suites multinationales ,leurs prolongements et leur actions à travers le monde. 
     J’ai traité dans la problématique les principales vacations connues par le monde 
sous le nouvel ordre international, ce qui en découle d’important d’une mondialisation qui a 
ouvert les marchés et les espaces mondiaux. Ceci a conduit à une nouvelle orientation appelant à 
la mondialisation et a l’unité du message publicitaire qui supprimera les différences culturelles et 
les modes de consommation des centres producteurs du monde.     
    L’auteur de l’étude se pose la question principale : Comment le message 
publicitaire agit-il à travers les canaux satellitaires arabes sur la diffusion de la culture de la 
mondialisation ! 
    L’étude commence ainsi : 



1-le message publicitaire occupe un volume horaire qui le rend sensibilisateur, 
surtout celui qui étale les marchandises internationales. 

2-le message publicitaire diffuse à travers les chaines satellitaires arabes les valeurs 
de l’accident, sa culture, ses coutumes, ses modes de consommation, habillement, décore, 
langue etc. 

3-le message publicitaire a travers les chaines satellitaires arabes donne 
l’impression qu’il s’adresse à tous les êtres humains en insistant sur les nécessités 
physiologiques primordiales aux quelles aspirent tous quelque soient leurs appartenances 
culturelles, géographiques, ou idéologiques. 

  L’étude comporte deux domaines : le domaine temporel (année universitaire 
2007/2008).le second, celui du choix du canal T.V du moyen orient M.B.C. comme espace. 

    L’enquête s’est  appuyée dans l’étude sur la méthode analytique du contenu qui 
relève des études descriptives. On la fait par la voie comparative qualitative méthodique du 
contenu apparent des matières de communication pour obtenir par des raisonnements qualitatifs. 
On s’est aidé par des groupes et des unités d’analyse comme moyen pour réunir des relevés dans 
le domaine. 
    L’auteur a choisi un échantillon appelé échantillon quelconque  a plusieurs phases 
comme échantillon d’étude. 
Cette étude comporte cinq chapitres comme suit : 

-chapitre 1 : consacré à la limitation du sujet. 
-chapitre 2 : La mondialisation de l’information et de la communication. 
-chapitre 3 : La publicité et le message publicitaire.   
-chapitre 4 : le message publicitaire sous la mondialisation. 
-chapitre 5 : consacré à l’étude pratique (sur le terrain)  . 
On peut noter d’après cette étude que la mondialisation n’est pas un phénomène 

nouveau, mais il résulte de l’évolution humaine, ses sociétés, ses activités à travers le 
temps. 

C’est un phénomène complexe par ses dimensions et ses manifestations. Si ses 
repères sont achevés dans les cotés économiques, informationnels et communicatifs, les 
cotés sociaux, culturels et politiques restent inachevés et on peut qu’ils sont en voie de 
développement. 

La nouvelle technologie de l’information et de la communication a influé sur la 
scène mondiale, rapproché les peuples, supprimé les frontières géographiques et 
douanières, aidé à l’extension économique et communicative pour englober le monde de la 
publicité. 

Elle appelle à la mondialisation du message publicitaire et son unification pour 
faciliter sa diffusion à travers les régions et milieux marchands différents. 

On note trois orientations dans ce domaine : une orientation qui appelle au respect 
de la différence culturelle et l’adaptation du message publicitaire au peuple visé (message 
publicitaire local). Une autre orientation médiane appelle à un programme publicitaire 
unifié avec des retouches nécessaires chaque fois que le message concerne une société 
différente. la dernière orientation appelle à l’unification des orientation et des gouts.     

    Après l’exposé et l’analyse des données et la délimitation des résultats statistiques 
dans des tableaux et leur commentaire l’investigatrice est parvenue aux résultats suivants :   
    1-Les messages publicitaires occupent un espace temporel important dans le 
volume des programmes des chaines satellitaires ce que lui donne la force et la puissance pour la 
maitrise dans les budgets des canaux satellitaires surtout si elles ont  une propriété privée ou s’ils 
ne sont pas subventionnés par les états, ce qui a fait que les sociétés étrangères et les 



multinationales ont une voie ouverte pour leur marchandises….. Et peuvent intervenir plus dans 
les contenus des messages informationnels dirigés vers les populations arabes.les contenus sont 
ascèse selon les intérêts de ces sociétés qui considèrent que les sociétés arabes sont des 
consommateurs perpétuels de leurs produits. 
    2-diffusion des messages publicitaires dans les chaines satellitaires arabes des 
valeurs de la société occidentale(ou valeurs de la mondialisation) qui travaille pour épargner 
l’effort, le temps pour la réalisation des objectifs et des finalités avec facilité. elle enseigne 
l’individualisme, le libéralisme et se concentre sur l’image de la femme et ses relations avec 
l’homme en occident et tout ce qui en résulte pour créer une réalité sociale nouvelle ou la femme 
possède la décision , la force , l’autorité et le ranger ou les petits groupes (amis , collègues) 
dominent dans la famille et les lieus familiaux . 

Il y a étalage d’un mode d’habillement déterminé, hart occidental, et l’éloignement 
de la différence dans l’apparence et la marginalisation de l’habita ache 

En outre il ya vulcanisation d’une langue populaire simple vulnérable à la langue étrangère pour 
préparer la société arabe à accepter la réalité occidentale sous l’appellation de « la vie moderne »  . 
    3-le message publicitaire s’utilise à l’ère de la mondialisation pour s’adresser à 
toute l’humanité en suscitant des besoins physiologique primordiaux avec insistance. tous y 
participent quelles que soient  leur appartenances géographiques,  culturelles ou sociales.il 
s’appuie sur les effets visuels et anatifes permis par l’évolution technologique spécialement dans 
le domaine télévisuel ou l’image est importante et gagnante puisque elle crée pour le 
téléspectateur une réalité plus sensible. 

En fin de compte on peut dire que les messages publicitaires occupent un espace de 
temps important dans les programmes T.V arabes. Elle se diffuse par des marchandises 
« muettes »  mais celle ayant un contenu culturel occidentale avec toutes ses valeurs, une 
force de persuasion en s’adressant aux téléspectateurs de différentes races, tranche d’âge,  
nouveaux culturels en suivant de grands thèmes avec la participation de tous les bons 
acteurs. Ces thèmes ont pour noms :liberté , le confort , la puissance , « la paix » , l’amour 
mais ils ne manquent de valeurs telles que l’individualisme , l’égoïsme , l’opportunisme 
sur lesquels s’appuie le capitalisme occidental qui travaille pour la mondialisation 
culturelle , le shamas de pensée comme modèle et les modes de consommation . 

J’ai avance à fin un ensemble de recommandations. 
              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 Summary of the study : 
 
 Nowadays we live in era where all the events and social phenomena are directed  towards 
integration and globalizing, their interactions and links in a strange manner result in other 
phenomena. Each event in a region is linked to another zone of the world. 
 A world which has become small thanks to the modern technology of communication 
witch has brought the peoples closer. It is controlled by the mass media and communication on 
behalf of great economic lobbies represented by the international companies and the 
multinationals. These ware born in an economic, political, cultural and social environment which 
has favoured their development; the extension of the production, the consumption, the realization 
of greater profits. They control the mass media and the communication in two ways: 
 Firstly they control the information and the programmes shown and secondly they control 
their budgets through the incomes of advertising. 
 This dialectical relation which links the mass media and t(he international economic 
companies, the advertising and the informational and computering boom, the wide spread 
development of space channels as a result of globalizating are the axes on witch have I have based 
my study. They have also causes which have made me choose this subject: The advertising 
message through the Arabic space channels in the light of globalization. 
 I have considered it important for its modernity in addition to this for the expansion  of 
advertising, its importance and its impaction the audience. It is the essential financier of the mass 
media, I want to achieve the following goals. 
 1-Analisis of the the globalizing phenomena witch its economic communication and 
informational manifestations and the knowledge of its mechanism: the most important are the 
space channels. 
 4-Sheding the light on one of the mechanism of the spread of globalizing culture through 
the control of the diffusion of the information and advertising by the multinational companies and 
their expansion in the world. 
 I have treated in the problem the man changes known at the international level in the light 
of the new international order and what results from globalising having opened widely markets 
and international spaces. This lead to a new direction which calls for globalising and message 
advertising unification. This in turn leads to the remoral of cultural differences and the patronising 
of the ways of conception on behalf of the producing centres in the world.   
 The author of this study propose the mean question: How does the advertising message 
work through the Arab space channels for spreading the globalizing culture? 
 The study starts with the following duties: 
 1-The advertising message occupies a large amount of time, especially the one which 
shows the international goods very influential. 
 2-The advertising message diffuse through the Arab space channels the values of western 
society, its culture, customs, manners, mode of conception, clothing, deco ring; language …etr. 
 3-The advertising message through the Arab channels gives the spectators the impression 
that it speaks to mankind. In putting the stress on the man physiological needs common  to all 
people however their geographical or ideological affiliation. 
 The study covers two domains. The time domain which covers the study along the 
university study year 2007/2008. The second one is the choice of middle east Mbc channel. 
 The study research is based on the analysis method of the content which belongs to the 
descriptive studies. It uses the quantitative comparison method of the apparent content of the 
communication matters to obtain qualitative dedications, the author helps her self by groups and 



unities as tools to assemble accounts in the domain. She has chosen a sample at random to be 
studied in numerous stages. 
 This study contains five chapters: 
 CH1-L imitation of the problem. 
 CH2-Globalization and globalizing of information and communication. 
 CH3-The advertising and the advertising message. 
 CH4-The advertising message in the light of globalization. 
 CH5-The field study. 
 It is possible to note through the study that globalizing is not a new phenomenon but it 
results from human evolution, its society, its activities along the ages. It is a complexes 
phenomenon which its dimensions and manifestations. If its limits are completed suds as far as 
economic informational communicative sides are concerned, it is not the same for the social, 
cultural and political sides which on the way of development. 
 The new technology of information and communication has an effect on the world level, 
brought the peoples closer suppressed geographical and customs frontiers. It has helped develop 
economy, communication covering all the world. 
 It has affected the appearance of new directions in the domain of advertising, called for the 
globalizing message to facility its movement from one place to another and from one making 
mobbing to another. 
 We note three orientations in this domain: A direction which calls for the necessity to 
respect the cultural difference and the adaptation of the advertising message with the society 
addressed(local advertising message). A middle direction calling for following advertising plan 
unified with some necessary modifications of the message for every different people, another one 
calls for a unified advertising message and consequently-è unification of the direction and the 
tastes. 
 After exposition and analysis of data and delimitation of statistics results in lists and their 
comments the author of the study comes to the following results: 
 1-The advertising message occupies much time in the programmes of the space channels, 
this gives it strength and power in the control of budgets of these channels especially if they are 
private or if they are not subsidized by the states. This situation has made that all of goods are 
internationals and opened the way to the international company and multinational ones to 
intervene in the content of the informational messages directed to the Arab world population. 
They orientate the contents of those companies interests and make the Arab society permanent 
consumers. 
 2-The diffusion of the advertising messages in the satellite channels of the western world 
values (globalising values) it allow them to save time and effort to realize easily their objectives. 
The teaching focuses on individualism, liberalism and focusing on the woman image and 
implement a kind of relation ship between man and woman provoking in the west and creating 
therefore a new social reality improving woman. The small groups dominate the family ties. There 
is a spread of ways  of life concerning absence clothing, standardization of the appearances and 
marginalization of the Arab clothing, they encourage  the dialectical simple language easily 
forgotten for the foreign language, they thus prepare the society  to adapt the western ways of life 
called “modern life”. 
 3-The advertising message in the time of globalizing to speak to humanity in creating and 
insisting on basic physiological needs all participle however their affirmation(geographical, 
cultural and social). 



 The message uses the visual and additive effects, given by the technological evolution 
especially in the tile visual domain where the message plays an important role on sensibilization 
of people. 

 At last we can say that the advertising messages take a great amount of time in the 
programmes of the Arab TV channels, they don’t promote central messages but those which have 
western cultural contents with all its values, its strong persuasion when addressing the 
telespectators of different races, cultural levels in displaying great themes with the actors. 

The the subject are liberty, comfort, pleasure, safety and love. Which are free of negative 
aspects such as individualism, egoism, opportunism on which the western capitalism is but. It 
encourages globalising of culture, standardization of ways of thinking and consuming. 

In the end I have suggested a series of recommendations.    
  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


