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جملة حبوث العالقات العامة الشرق األوسط

Journal of Public Relations Research Middle East
التعريف بالمجلة:
مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط دورية علمية تنشر أبحاثا متخصصة في
العالقات العامة وعلوم اإلعالم واالتصال ،بعد أن تقوم بتحكيمها من قبل عدد من األساتذة
المتخصصين في نفس المجال ،بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة ،أول جمعية
علمية مصرية متخصصة في العالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية بأكاديمية البحث
العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة).
والمجلة ضمن مطبوعات الوكالة العربية للعالقات العامة المتخصصة في التعليم واالستشارات
العلمية والتدريب.
o
o

o
o
o
o
o

المجلة معتمدة بتصريح من المجلس األعلى لتنظيم اإلعالم في مصر ،ولها ترقيم دولي ورقم إيداع
ومصنفة دوليا لنسختها المطبوعة واإللكترونية من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة ،كذلك
مصنفة من لجنة الترقيات العلمية تخصص اإلعالم بالمجلس األعلى للجامعات في مصر.
أول دورية علمية محكمة في التخصص على مستوى الوطن العربي والشرق األوسط ،وأول دورية
علمية عربية في تخصص (اإلعالم) تحصل على معامل التأثير العربي Arab Impact Factor
بمعامل تأثير بنسبة  2.01في تقرير عام 2020م للمؤسسة األمريكية "  NSPنشر العلوم الطبيعية "
برعاية اتحاد الجامعات العربية.
المجلة فصلية تصدر كل ثالثة أشهر خالل العام.
تقبل المجلة نشر عروض الكتب والمؤتمرات وورش العمل واألحداث العلمية العربية والدولية.
تقبل المجلة نشر إعالنات عن محركات بحث علمية أو دور نشر عربية أو أجنبية وفقا لشروط خاصة
يلتزم بها المعلن.
يُقبل نشر البحوث الخاصة بالترقيات العلمية  -وللباحثين المتقدمين لمناقشة رسائل الماجستير
والدكتوراه.
يُقبل نشر ملخصات الرسائل العلمية التي نوقشت ،ويُقبل نشر عروض الكتب العلمية المتخصصة في
العالقات العامة واإلعالم ،كذلك المقاالت العلمية المتخصصة من أساتذة التخصص من أعضاء هيئة
التدريس.

قواعد النشر:
-

أن يكون البحث أصيال ولم يسبق نشره.
تقبل البحوث باللغات( :العربية ــ اإلنجليزية ــ الفرنسية) على أن يُكتب ملخص باللغة اإلنجليزية
للبحث في حدود صفحة واحدة إذا كان مكتوبا باللغة العربية.
أن يكـون البحـث في إطـار الموضوعـات التي تهتم بها المجلـة في العالقـات العامـة واإلعالم
واالتصاالت التسويقية المتكاملة.
تخضع البحوث العلمية المقدمة للمجلة للتحكيم ما لم تكن البحوث قد تم تقييمها من قبل اللجان
والمجالس العلمية بالجهات األكاديمية المعترف بها أو كانت جزءا من رسالة أكاديمية نوقشت وتم
منح صاحبها الدرجة العلمية.
يُراعى اتباع األسس العلمية الصحيحة في كتابة البحث العلمي ومراجعه ،ويُراعى الكتابة ببنط ()14
 Simplified Arabicوالعناوين الرئيسية والفرعية  Boldفي البحوث العربية ،ونوع الخط
 Times New Romanفي البحوث اإلنجليزية ،وهوامش الصفحة من جميع الجهات (،)2.54

-

-

-

ومسافة ( )1بين السطور ،أما عناوين الجداول ( )11بنوع خط .Arial
يتم رصد المراجع في نهاية البحث وفقا للمنهجية العلمية بأسلوب متسلسل وفقا لإلشارة إلى المرجع
في متن البحث وفقا لطريقة  APAاألمريكية.
يرسل الباحث نسخة إلكترونية من البحث بالبريد اإللكتروني بصيغة  Wordمصحوبة بسيرة ذاتية
مختصرة عنه.
في حالة قبول البحث للنشر بالمجلة يتم إخطار الباحث بخطاب رسمي بقبول البحث للنشر .أما في
حالة عدم قبول البحث للنشر فيتم إخطار الباحث بخطاب رسمي وإرسال جزء من رسوم نشر البحث
له في أسرع وقت.
إذا تطلب البحث إجراء تعديل بسيط فيلتزم الباحث بإعادة إرسال البحث معدال خالل  15يوما من
استالم مالحظات التعديل ،وإذا حدث تأخير منه فسيتم تأجيل نشر البحث للعدد التالي ،أما إذا كان
التعديل جذريا فيرسله الباحث بعد  30يوما من إرسال المالحظات له.
يرسل الباحث مع البحث ما قيمته  3800جنيه مصري للمصريين من داخل مصر ،ومبلغ $550
للمصريين المقيمين بالخارج واألجانب ،مع تخفيض ( )%20لمن يحمل عضوية الزمالة العلمية
للجمعية المصرية للعالقات العامة من المصريين والجنسيات األخرى .وتخفيض ( )%25من الرسوم
لطلبة الماجستير والدكتوراه .وألي عدد من المرات خالل العام .يتم بعدها إخضاع البحث للتحكيم
من قبل اللجنة العلمية.
يتم رد نصف المبلغ للباحثين من داخل وخارج مصر في حالة رفض هيئة التحكيم البحث وإقرارهم
بعدم صالحيته للنشر بالمجلة.
ال ترد الرسوم في حالة تراجع الباحث وسحبه للبحث من المجلة لتحكيمه ونشره في مجلة أخرى.
ال يزيد عدد صفحات البحث عن ( )40صفحة  –A4في حالة الزيادة تحتسب الصفحة بـ  70جنيها
مصريا للمصريين داخل مصر وللمقيمين بالخارج واألجانب.$10
يُرسل للباحث عدد ( )2نسخة من المجلة بعد نشر بحثه ،وعدد ( )5مستلة من البحث الخاص به.
ملخص رسالة علمية (ماجستير)  500جنيها للمصريين ولغير المصريين .$150
ملخص رسالة علمية (الدكتوراه)  600جنيها للمصريين ولغير المصريين  .$180على أال يزيد
ملخص الرسالة عن  8صفحات.
ويتم تقديم خصم ( )%10لمن يشترك في عضوية الجمعية المصرية للعالقات العامة .ويتم إرسال عدد
( )1نسخة من المجلة بعد النشر للباحث على عنوانه بالبريد الدولي.
نشر عرض كتاب للمصريين  700جنيه ولغير المصريين  ،$300ويتم إرسال عدد ( )1نسخ من
المجلة بعد النشر لصاحب الكتاب على عنوانه بالبريد الدولي السريع .ويتم تقديم خصم ( )%10لمن
يشترك في عضوية زمالة الجمعية المصرية للعالقات العامة.
بالنسبة لنشر عروض تنظيم ورش العمل والندوات من داخل مصر  600جنيه ،ومن خارج مصر
 .$350بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
بالنسبة لنشر عروض المؤتمرات الدولية من داخل مصر  1200جنيها ومن خارج مصر $450
بدون حد أقصى لعدد الصفحات.
جميع الراء والنتائج البحثية تعبر عن أصحاب البحوث المقدمة وليس للجمعية المصرية للعالقات
العامة أو الوكالة العربية للعالقات العامة أي دخل بها.
ت ُرسل المشاركات باسم رئيس مجلس إدارة المجلة على عنوان الوكالة العربية للعالقات العامة -
جمهورية مصر العربية  -المنوفية  -شبين الكوم  -تقاطع شارع صبري أبو علم مع شارع األمين،
رمز بريدي – 32111 :صندوق بريدي ،66 :واإليميل المعتمد من المجلة ،jprr@epra.org.eg
أو إيميل رئيس مجلس إدارة المجلة  ceo@apr.agencyبعد تسديد قيمة البحث وإرسال صورة
اإليصال التي تفيد ذلك.

االفتتاحية
منذ بداية إصدارها في أكتوبر ـ ـ ديسمبر من عام 2013م ،يتواصل صدور أعداد المجلة بانتظام،
عددا بانتظام ،تضم بحوثًا ورؤى علمية متعددة ألساتذة ومتخصصين وباحثين
ليصدر منها تسعة وثالثون ً
من مختلف دول العالم.
وبما أن المجلة أول دورية علمية محكمة في بحوث العالقات العامة بالوطن العربي والشرق األوسط ـ ـ
وهي تصدر بإشراف علمي من الجمعية المصرية للعالقات العامة (عضو شبكة الجمعيات العلمية
بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بالقاهرة) ضمن مطبوعات الوكالة العربية للعالقات العامة ـ ـ وجد
فيها األساتذة الراغبون في تقديم إنتاجهم للمجتمع العلمي بكافة مستوياته ضالتهم المنشودة للنشر على
النطاق العربي ،وبعض الدول األجنبية التي تصل إليها المجلة من خالل مندوبيها في هذه الدول ،وكذلك
تحصلت المجلة على أول معامل تأثير عربي ) (AIFللدوريات العلمية
من خالل موقعها اإللكتروني .فقد َّ
محتوى
العربية المحكمة في تخصص (اإلعالم) على مستوى الجامعات والمؤسسات العلمية التي تصدر
ً
باللغة العربية بمعدل =  1.34في عام 2016م ،ومعدل  2.01في عام 2020م ،والمعامل تابع لمؤسسة
النشر األمريكية العالمية ) )NSPدار نشر العلوم الطبيعية  Natural Publishing Sciencesواتحاد
الجامعات العربية .وكذلك نجحت المجلة في الحصول على معايير اعتماد معامل "أرسيف "Arcif
معيارا ،وصنفت المجلة في عام 2021م ضمن الفئة
المتوافقة مع المعايير العالمية والتي يبلغ عددها 31
ً
"األولى  "Q1على المستوى العربي وهي الفئة األعلى في تخصص اإلعالم بمعامل تأثير= ،0.9655
كما تحصلت المجلة على معامل االقتباس الدولي  ICRلعام 2022/2021م بقيمة= .1.569
كذلك تصدرت المجلة الدوريات العلمية المحكمة المتخصصة في التصنيف األخير للمجلس األعلى
للجامعات في مصر ،والذي اعتمدها في الدورة الحالية للجنة الترقيات العلمية تخصص "اإلعالم" وتقييمها
بـ ( )7درجات من ( .)7وأصبحت المجلة متاحة على قاعدة البيانات العربية الرقمية "معرفة" ،وكذلك
أصبحت المجلة ضمن قائمة المجالت العلمية المحكمة التي تصدر باللغة العربية المستوفية لمعايير
االنضمام لقواعد البيانات العالمية ،والتي تم مراجعتها من وحدة النشر بعمادة البحث العلمي بجامعة أم
القرى.
حاليا ضمن قواعد البيانات الرقمية الدولية - EBSCO HOST( :دار المنظومة
والمجلة مفهرسة ً
 العبيكان  -معرفة).عددا
وفي العدد األربعين من المجلة نقدم للباحثين في الدراسات اإلعالمية والمهتمين بهذا المجال ً
يضم بحوثًا ورؤى علمية لألساتذة المشاركين والمساعدين وكذلك الباحثين ،مقدمة للنشر العلمي بهدف
تكوين رصيد للباحثين من أعضاء هيئة التدريس للتقدم للترقية ،أو الباحثين لمناقشة الدكتوراه والماجستير.
ففي البداية نجد وعلى صعيد البحوث الواردة بالعدد "األربعين" من المجلة ،ومـن جامعـة الزقـايي  ،نجـد
بحثًا بعنوان" :أطر معالجة المواقـع الصـحةية لقضـايا األمـن الفكـري" ،وهـو مقـدم مـن :أ.م.د .نادية حمدة
عب المافظ ،من حصر.
ومن جامعة سوهاج ،قدم :د .حرزوق عب المكم العادلي من حصر ،دراسة تحليلية نقدية بعنوان:
"االتجاهات الحديثة في بحوث مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية".

ومن جامعة األيهر ،قدم كل من :د .علي حدودة جدع سليدان ،د .دعاء حمد فوزي من جامعة
المنيا ،من حصر ،دراسة مشتركة بعنوان" :تصميم اإلعالنات بمنصات المتاجر اإللكترونية عبر شبكة
اإلنترنت :دراسة تحليلية مقارنة على عينة من الشركات التجارية العربية والعالمية".
ومن الجامعة الخليجية بالبحرين ،قدمت :د .حيرهان حمسن حمد السي طنطاوي ،من حصر ،دراسة
حالة بعنوان" :فاعلية ممارسات المسئولية االجتماعية المتكاملة ودورها في تحقي االستدامة في القطاع
المصرفي بمملكة البحرين".
ومن جامعة النجاح الوطنية بفلسطين ،قدم كل من :د .حعين فتمي حمدود الكوع ،من فلسطين،
رغ حروان حمد خليل إحريش من فلسطين ،دراسة مشتركة بعنوان" :مدى مساهمة دوائر العالقات
العامة في الو ايرات والهيئات الحكومية الفلسطينية في التخطيط االستراتيجي واتخاذ القرار".
ومن جامعة المنيا ،قدمت د .غادة سيف ثابت ،من حصر ،بحثًا بعنوان" :استراتيجيات العالقات
العامة التسويقية لتحقي أهداف التنمية المستدامة عبر المنصات الرقمية الحكومية".
قدم بحثًا بعنوان:
أما د .أحد حسن السدان ،من جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا ،من حصرَّ ،
"اتجاهات الصحفيين في وكاالت األنباء نحو واقع ومستقبل توظيف تقنيات الذكاء االصطناعي:
وكالة أنباء الشرق األوسط (دراسة حالة) في إطار نموذج تقبل التكنولوجيا التفاعلية".
ومن جامعة األيهر ،قدمت :د .نيفين حمد عرابي حداد من حصر ،بحثًا بعنوان" :أطر تغطية
مواقع القنوت الفضائية اإلخبارية لنقل المومياوات الملكية وافتتاح طري الكباش :دراسة مقارنة بين
مواقع القنوات المصرية والعربية واألجنبية الناطقة بالعربية".
أخير من جامعة القاهرة ،قدم د .حمد حصطفى رفعت حمرم ،بحثًا بعنوان" :توظيف أساليب تسويق
و ًا
المحتوى الرقمي لدى الجامعات الخاصة البحرينية عبر إنستجرام".
وهكذا فإن المجلة ترحب بالنشر فيها لمختلف األجيال العلمية من جميع الدول .ومن المعلوم
بالضرورة أن جيل األساتذة وبحوثهم ال تخضع للتحكيم طبًقا لقواعد النشر العلمي المتبعة في المجالت
العلمية.
أما البحوث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم للترقي للدرجة األعلى والطالب
المسجلين لدرجتي الدكتو اره والماجستير فتخضع جميعها للتحكيم من ِقَبل األساتذة المتخصصين.
وجميع هذه البحوث واألوراق العلمية تعبر عن أصحابها دون تدخل من هيئة تحرير المجلة التي
تحدد المحكمين وتقدم مالحظاتهم إلى أصحاب البحوث الخاضعة للتحكيم لمراجعة التعديالت العلمية قبل
النشر.
آخر ندعو هللا أن يوفقنا إلثراء النشر العلمي في تخصص العالقات العامة بشكل
أخير وليس ًا
و ًا
خاص والدراسات اإلعالمية بشكل عام.
وهللا الموفق،

رئيس تحرير المجلة
أ.د .علي عجوة

االجتاهات احلديثة يف حبوث مستقبل اإلعالن يف الوسائل التقليدية:
دراسة حتليلية نقدية

إعداد

د .مرزوق عبد الحكم العادلى

)*( أستاذ العالقات العامة واإلعالن المشارك في قسم اإلعالم بكلية اآلداب  -جامعة سوهاج.

(*)

العدد األربعون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط
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االجتاهات احلديثة يف حبوث مستقبل اإلعالن يف الوسائل التقليدية:
دراسة حتليلية نقدية

د .مرزوق عبد الحكم العادلي
ملخص:

Marzouk.aladly@yahoo.com
جامعة سوهاج

استهدف هذا البحث رصد الدراسات األكاديمية العربية واألجنبية في بحوث مستقبل اإلعالن في
الوسائل التقليدية في الفترة من (2013م إلى 2022م) وتحليل العوامل المشتركة في الدراسات األجنبية

من حيث أهم الموضوعات التي تناولتها ،والنظريات والنماذج العلمية المستخدمة فيها ،باإلضافة إلى

عرض وتحليل أهم النتائج التي توصلت إليها ،ثم تحليل أهم موضوعات البحوث والدراسات العربية في

أخير عرض
مجال بحوث مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية ،وأهم النتائج التي توصلت إليها ،و ا
تصور لألجندة المستقبلية لبحوث مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية.

التصميم المنهجي :وينتمي العرض التحليلي لهذا البحث إلى الدراسات الوصفية وفقا لمنهج التحليل من
المستوي الثاني الذي يعتمد على التحليل الكيفي لبيانات الدراسات والبحوث المحكمة والمنشورة في
مجالت علمية محكمة ومتوفرة للباحثين المتخصصين على قواعد البيانات اإللكترونية.

مجتمع وعينة العرض التحليلي :يعد المجتمع الذي يهدف العرض التحليلي لدراسته هو التراث العلمي

في مجال اإلعالن ،ويتمثل في البحوث العلمية المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة خالل السنوات

الخمس األخيرة.

وتم حصر الدراسات التي سحبت منها عينة التحليل استنادا لمعايير االرتباط بالوسائل بشكل عام

والتقليدية بشكل خاص ومعيار المصادر ،حيث تم االعتماد على قواعد البيانات كمصدر أساسي لجمع

وتحليل الدراسات األجنبية والعربية المنشورة  - EBSCOHOSTبنك المعرفة المصري - EKB

 ، proquestوكذلك تم االعتماد على معيار اإلطار الزمني حيث رصد الباحث الدراسات التي تناولت
بحوث اإلعالن في الفترة من 2013م – 2018م ،ويقدم الباحث موج از التجاهات البحوث السابقة

ليوضح مدى االتساق واالختالف فيها .

أوضحت النتائج أن اهتمامات البحوث التي تنتمي للمدرسة العربية ،أو العالم الثالث ،أو حتى

المدرسة الغربية فيما يتعلق بمستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية قليلة ،مقارنة بكمية البحوث التي تهتم

باإلعالن في الوسائل الحديثة ،وذلك لتزايد أهمية اإلنترنت للمعلنين والمستهلكين ،وأن البحوث اإلعالنية
العربية اهتمت بالمستهلك من حيث التأثير في تفضيالته ،أو ق ارراته الشرائية ،أو اتجاهاته ،أو وعيه

الثقافي وقيمه األخالقية ،وكذلك اهتمت بالوسائل التقليدية لإلعالن من حيث واقعها الفعلي ،أو فاعليتها

كوسيلة إعالنية.
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د .مرزوق العادلي" :االتجاهات الحديثة في بحوث مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية :دراسة تحليلية نقدية"

وفيما يتعلق بالدراسات التي ركزت على مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية اكتفت بالمنهج

الوصفي ،واستعراض الدراسات اإلعالنية ،دون تقديم رؤية تحليلية نقدية فعلية ترقي بالوسائل التقليدية
اقتصاديا ،لتواجه الوسائل الحديثة بكل إمكاناتها التي تهدد استم اررية الوسائل التقليدية.

أما الدراسات األجنبية ،فقد ركزت بعمق أكثر من الدراسات العربية ،فيما يتعلق بوسائل اإلعالن

التقليدية ومكانتها الفعلية إعالنيا في األسواق ،مقارنة بالوسائل الحديثة ،ونظرة المعلنين لكال النوعين من

اإلعالنات ،وأسباب هذه النظرة المتمثلة في المزايا الفعلية العائدة على المعلنين والمستهلكين من
استخدامهم لإلعالن في الوسائل الحديثة ،وتوضيح جوانب القوة والضعف في اإلعالن التقليدي مقارنة
بالرقمي ،كما اهتمت الدراسات األجنبية بالتركيز على دراسة األشكال المختلفة لإلعالن اإللكتروني،

وأهمها الموبايل ،وأفردت لها مجاال بحثيا مستقال.

بناء على كل ما سبق ،يرى الباحث أن االهتمام باإلعالن في الوسائل الحديثة على المستوي

بارز ويتسم بالتفوق الملحوظ ،وذلك ،لجاذبيته وقدراته العالية التي
البحثي ،أو المستوي الجماهيري أصبح ا

تستقطب كل األطراف ،وأن االهتمام باإلعالن في الوسائل التقليدية في تراجع على المستويين ،مما ينذر

الوسائل التقليدية بضرورة التحرك للخروج من هذا الموقف الصعب ،الذي تواجه فيه مجموعة من

وتطوير يوما بعد
ا
انتشار
ا
التحديات في تنافسها وقدرتها على الصمود أمام اإلعالن الرقمي ،الذي يزداد
يوم.

ثم قدم الباحث  17اتجاها مستقبليا لبحوث اإلعالن في بحوث وسائل اإلعالن التقليدية.

الكلمات المفتاحية :االتجاهات ،بحوث مستقبل اإلعالن ،الوسائل التقليدية.
أوالً :مدخل نظري:
اإلعالن عنصر مهم من عناصر المزيج الترويجي ،ويحتل أهمية كبيرة بالنسبة لمعظم المؤسسات،

حيث أنها تركز على اإلعالن بوصفه أداة اتصال جماهيرية واسعة االنتشار وفعالة ،فمن خالله يتم
إيصال المعلومات إلى المستهلكين وتعريفهم بالمنتج ،وحثهم على تجربته ،وتحفيز منافذ البيع والتوزيع

أيضا على اقتنائه بهدف إعادة البيع ،فقد يكون اإلعالن موجها إلى المستهلكين أو إلى تجار التجزئة

(محمد عباس وآخرون2009 ،م ،ص  ،)134واإلعالن ترويج غير شخصي مدفوع األجر لمنتج ما ،وذلك من
خالل واحدة أو أكثر من وسائل اإلعالم ،ويهدف إلى تعريف أو إقناع المستهلكين الجدد أو حتى

المستهلكين الحاليين بشيء جديد يطرحه صاحب اإلعالن في إعالنه (رباح محمود عبدالسالم2008 ،م ،ص
)13

دور مهما في بناء العالمة التجارية وخلق صورة ذهنية محددة لها في أذهان
يؤدي اإلعالن ا

المستهلكين وإضافة قيمة جديدة للمنتج الذي يحمل هذه العالمة التجارية كما يساعد في إيجاد كسب والء

المستهلكين وثقتهم بهذه العالمة التجارية ،فهناك عالمات تجارية يعد اإلعالن العامل األول والرئيسي في

العدد األربعون  -مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسط
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انتشارها وإيجادها ،حيث أن للصورة الذهنية المتكونة لدى المستهلكين أث ار كبي ار في نجاح تسويق المنتج .
(محمود عباس2005 ،م ،ص )164

ويعد اإلعالن أساسا لوجود المؤسسات اإلعالمية وبقائها ألداء رسالتها بشكل عام والمؤسسات

الصحفية بشكل خاص ،فالصحيفة تحتاج إلى مقر بمطابع تتطلب ماليين الجنيهات بما يتطلبه من

مباني وآالت وسيارات وحاسبات آلية وشبكات اتصاالت وورق وأفالم وغيرها من األشياء المالئمة

لظروف االنتشار والسرعة ،إضافة إلى حاجة هذه المؤسسات لإلنفاق المسبق قبل الظهور من حيث

اإلعالن عنها في مختلف الوسائل ،فضال عن مرتبات المحررين والعمال وتكاليف شبكة االتصاالت
والتواصل مع الوكاالت ،كل هذا اإلنفاق يعد زيادة في المصروفات على اإليرادات مما يتطلب الوصول

إلى نقطة التعادل ،بل والوصول إلى زيادة الدخل عن المصروفات لمواجهة الطوارئ التي تفاجأ بها،
وعلي سبيل المثال فإن  Daily Heraldاللندنية أنفقت مليونين من الجنيهات قبل أن تصل إلى تعادل
مصروفاتها مع إيراداتها ،وقبل أن تستقل بكيانها المالي ،وأن تاريخ الصحافة في انجلت ار وفرنسا والبالد

العربية ملئ بحوادث توقف الصحف عن الصدور ،أو انتقال ملكيتها بسبب سوء حالتها المالية وعدم

قدرتها على االستمرار في اإلنفاق أو مجرد دفع الديون المتراكمة ،والصحافة المصرية اليخلو تاريخها من
مثل هذه الحوادث حتى وإن كانت مدعمة من بعض رجال المال أو األحزاب أو السلطات الحاكمة (علي

رفاعة األنصاري1978 ،م ،ص )5والصحافة تختلف عن غيرها من المشروعات الصناعية في أنها على
الرغم من أن إنتاجها األول هو نشر األخبار والتعليقات والمقاالت والتقارير والتحقيقات والقصص ،وغيرها
مما يبحث عنه القراء ،إال أن موردها األكبر ال يأتيها من بيع نتاجها هذا ،أي ثمن توزيع نسخها بين

القراء بل يأتيها من نتاج ثانوي لها أال وهو الحيز اإلعالني ،والقاعدة العامة في الصحافة أنها تستمد
الجزء األكبر من دخلها من إيراد اإلعالن حتى أن الصحافة األمريكية تستمد ( )% 63في المتوسط من
دخلها من اإلعالن ،والنتيجة الحتمية لذلك أن أصبح اإلعالن هو الشغل الشاغل إلدارات الصحيفة ألنها

لن تقوم لها قائمة دون أن يضمن لها مورد معقول من اإلعالن.

وينطبق هذا الكالم من وجهة نظر الباحث على كل وسائل اإلعالم بشكل عام ،ووسائل اإلعالم

التقليدية تحديدا ،مما يتطلب البحث المستمر عن أفكار علمية مستنيرة تجلب لهذه الوسائل الموارد المالية

التي تحقق لها االستقاللية واالستم اررية في أداء رسالتها اإلعالمية ،من هنا جاءت أهمية الرؤي
المستقبلية واالتجاهات الحديثة في مستقبل بحوث اإلعالن التي تسعي لتحقيق هذا الهدف لوسائل

اإلعالم ،وفي الحديث عن قضية صناعة اإلعالن بوجه عام ،فإن بعض االتجاهات البحثية تري صعوبة
التنبؤ بمستقبل اإلعالن في العصر الرقمي ،وأنه عندما يتعلق األمر بوسائل اإلعالم الرقمية والتفاعلية

على اإلنترنت فإن الحديث عن المستقبل يكون نوعا ما عبثا في ظل العديد من المتغيرات التي تحيط

بمستقبل اإلنترنت واإلعالن والتخطيط التكاملي لألعمال ومستوي التقدم التكنولوجي ،والتسويق عبر

الوسائط المحمولة وغيرها.
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( )Oguinn,T, Allen, C,Semenik, R. &Scheinbaum, 2012, pp 226-227ويرتكز أصحاب هذا

االتجاه إلى تعقيد المتغيرات السابق اإلشارة إليها إضافة إلى التطورات التكنولوجية المستمرة التي تفوق أي

عصر مضي ،ويري بعض الباحثين أن الحديث عن مستقبل اإلعالن ليس عملية آلية وإنما هو أشبه

بكائن حي ينمو ويتطور ويتفاعل حسب قيم المجتمع ،ولذلك فالبد أن يحكم هذا المستقبل مجموعة من

القيم واالعتبارات االجتماعية المستمدة من مصلحة المعلن ومصلحة المجتمع في نفس الوقت.
))http://www.allacademic.com

وتثير قضية مستقبل صناعة اإلعالن عددا من المحاور ناقشتها الدراسة التي أعدها قسم اإلعالن

بكلية االتصال بجامعة تكساس (2008م) ،حيث أشارت إلى أنه مع استمرار التغييرات والتحسينات في
وسائل اإلعالم التقليدية سعيا لتحسين كفاءتها التسويقية واالستفادة من سمات وسائل اإلعالم الجديدة،
فإنه يجب دراسة كيفية إمكانية مشاركة المعلنين في تطوير مثل هذه الوسائل لمصلحة جميع األطراف

المعنية ،وكذلك القضايا المتعلقة بقياسات وبحوث الجمهور ،ومن سوف يقوم بإمداده بالرسائل

اإلعالنية؟ ،إضافة إلى دراسة ديناميات كيفية تداخل المستهلكين مع هذه الوسائط الجديدة وفهمها؟.
http://advertising.utexas.edu/sites/advertising.utexas.Edu/files/attachments/ thoughts- onadvertising – future,pdf

كما أوضحت دراسة (شريف نافع2015 ،م) التي سعت إلى تحقيق هدف رئيسي يتمثل في استشراف

مستقبل صناعة اإلعالن الصحفي في مصر خالل الفترة من 2015م وحتي 2025م ،وذلك في ضوء

عالقة هذه الصناعة بكافة العوامل والمتغيرات المجتمعية والصحفية الحالية والمستقبلية .كما هدفت

الدراسة إلى رصد وتحليل المشكالت والتحديات التي تواجه صناعة اإلعالن الصحفي في مصر في
الوقت الراهن ،على المستويات المهنية واإلدارية واالقتصادية والتكنولوجية والبشرية .وأخيرا ،هدفت الدراسة

إلى الكشف عن تصورات عينة من خبراء صناعة اإلعالن من األكاديميين والممارسين للسيناريوهات

المطروحة ومساراتها المستقبلية وشروط تشغيلها في الواقع المصري ،وبينت نتائج هذه الدراسة أن
( )% 40من الخبراء يرون أن الوكالة اإلعالنية الخارجية غير التابعة للصحيفة هي األكفأ على مستوى
تولي مهام صناعة اإلعالن الصحفي ،من حيث جلب إعالنات للصحف وتنفيذها وإنتاجها.

كما رجح الخبراء تميز الوكالة اإلعالنية الخارجية غير التابعة للصحيفة فيما يتعلق بمهام صناعة

اإلعالن الصحفي ،لألسباب اآلتية :ارتفاع كفاءتها واحترافها في التعامل مع اإلعالن بكل مراحله ،وحرية

العمل واإلبداع بها كونها غير روتينية ،واعتمادها على كوادر بشرية متميزة ومدربة ،ورأي ( )%36,7أن
إدارة اإلعالن في الصحيفة هي األكفأ لهذه المهام ،ولمواجهة التحديات التي تتعرض لها الصحف خالل

الفترة المقبلة بينت النتائج أن بعض الخبراء يرى أن الصحف سوف تستعين بجودة الطباعة ،وتحديث
األساليب المستخدمة في تحرير الرسائل اإلعالنية وتصميمها ،وأنها ستوظف أحدث تقنيات الطباعة
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واإلنتاج في صناعة اإلعالن الصحفي ،وستلتزم بأخالقيات نشر اإلعالن خالل العقد القادم إلى حد ما،

في حين يرى البعض اآلخر أن التصميمات اإلعالنية سيغلب عليها النمطية وتراجع االبتكار.

واإلعالن وسيلة اتصالية تسعي لتحقيق التأثير في المتلقي للترويج لسلعة معينة أو محتوي فكري،

ويعتمد أسس بناء شكلي تعبيري وظيفي وجمالي ،بأسلوب اتجاهي حديث غير مألوف مراعيا التحول

الفكري والثقافي وبمعالجات إبداعية متميزة (نادية خليل وإبراهيم حمدان2018 ،م :ص  )100وهو شريان الحياة
االقتصادية؛ حيث يخلق وعيا للمتلقي للمنتجات والخدمات مما يحفزه للطلب واالستهالك ،ويعتبر اإلعالن
عنص ار مهما في رفع المستوي األخالقي والمعرفي والثقافي ،ويحدث ذلك عندما يصل اإلعالن لعقل

المتلقي مما يحقق رسالته وهدفه (ابتهاج حافظ الدريدي2018 ،م :ص )2

واإلعالن يدر دخال عاليا للمؤسسات اإلعالمية ،بل أصبح المصدر الرئيسي للدخل فيها ،وتتفاوت

في قوتها المالية ،بما تحصده من إعالنات خاصة في ظل النمو االقتصادي الكبير وحاجة الشركات
والمؤسسات االقتصادية واالجتماعية للتواصل مع الجمهور بأكثر من المادة اإلعالمية التقليدية ،ليصبح

اإلعالن بذلك موردا مهما للمؤسسات اإلعالمية ،وعامال رئيسيا لتسويق وترويج المنتجات للمؤسسات
والشركات المعلنة.

ويتعرض المستهلكون في القرن الحادي والعشرين إلى كم هائل من االتصاالت التسويقية والرسائل

اإلعالنية بشكل لم يسبق له مثيل ،وهو ما أدي إلى االزدراء المتزايد من قبلهم ومحاولة العديد منهم
تجنب اإلصغاء إلى الرسائل اإلعالنية واالتصاالت التسويقية من أي مصدر كان ،األمر الذي انعكس

سلبا على قدرة الشركات على إيصال رسائلها اإلعالنية بكفاءة ،لذلك تسعي المنظمات المعاصرة جاهدة
في سبيل الوصول إلى المستهلكين من خالل تضخيم صورتها ومنتجاتها في ذهن العميل عبر استخدام
ممارسات تسويقية غير تقليدية ورسائل فعالة وذكية ومسلية في آن واحد للتغلب على إحجام الزبائن عن
متابعة الرسائل اإلعالنية التقليدية ،لذلك قامت العديد من الشركات الرائدة وكرد فعل ممنهج بالبحث عن

أفكار مبتكرة قادرة على اختراق الحصون الدفاعية للزبائن ،وظهر مايسمي بالتسويق الخفي ( stealth

 )marketingالذي يركز في مضمونه على كيفية الوصول إلى الزبون على حين غرة وبأساليب غير

متوقعة ( )kaikati &kaikati,2004, p44ولذلك يسمي أيضا بالتسويق الشبحي تشبها بطائرة الشبح التي
تتجنب الرادارات الكتشاف حركتها ،وقد ساهمت عوامل عدة في ازدياد شعبية وانتشار التسويق الخفي

لعل أهمها)weilbacher 2001 , 18( :

العامل األول :تزايد االنتقادات نحو صناعة اإلعالن بشكل عام وانخفاض تأثيرها؛ حيث أشارت بعض

الدراسات إلى أن الفترة القصيرة لإلعالن ليست كافية إلحداث التأثير المتوقع في السلوك.

العامل الثاني :صعوبة تعقب الجمهور المستهدف نتيجة انقسامه إلى فئات متباينة في الحاجات والرغبات
بحسب الخصائص الديموجرافية المعروفة والتي تحتاج إلى وسائل ترويجية عصرية مختلفة تتناسب وتلك

الخصائص.
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العامل الثالث :التطور التقني المذهل الذي يشهده العصر الحالي وانتشار العديد من األجهزة والمعدات

التي حلت محل أجهزة التليفزيون والراديو التي استخدمت في إيصال الرسائل اإلعالنية فضال عن

انحسار تعامل الجمهور الحالي بها ،األمر الذي يتعذر معه التواصل مع الجمهور المستهدف من خالل

تلك األجهزة والمعدات القديمة ،وهو ما أسهم في بروز الحاجة إلى تبني أساليب ترويجية عصرية مختلفة

تتالءم وسيكولوجية الجمهور في الوقت الراهن ،ويعرف التسويق الخفي على أنه منهج معاصر للوصول

إلى الزبون المستهدف دون الحاجة إلى استخدام األساليب التقليدية؛ حيث يعتمد بالدرجة األساس على
الكلمة المنطوقة ( )wordofmouthفي إيصال الرسالة اإلعالنية بطرق غير مسبوقة ودون أن يدرك

الزبون ذلك()kaikati, 2013, p12

معاصر يستخدم أساليب غير
ا
ويمكن القول أن التسويق الخفي في إطاره العام يمثل أسلوبا ترويجيا

متعارف عليها من قبل الزبائن ،بهدف كسر حالة الجمود وعدم االقتناع بجدوي األساليب الترويجية

التقليدية التي لم تعد ذات جدوى في إقناع الزبون وتحفيزه ،وهو األمر الذي يتفق عليه السواد األعظم من
المفكرين والباحثين في الشأن التسويقي (رعد عدنان رءوف2018 ،م :ص )172

دور بالغ األهمية في اقتصاديات المجتمعات الحديثة وتسهيل دوران عملية اإلنتاج
ويؤدي اإلعالن ا

والتوزيع واالستهالك ،وإذا كانت المنشآت االقتصادية قد اتجهت في اآلونة األخيرة نحو تكثيف جهودها
لدعم النشاط اإلعالني وتعزيزه لترويج سلعها أو خدماتها رغبة في تعريف المستهلكين بها منتجة في ذلك

ما يسمي بإعالن المكانة من ناحية ،وسعيا لترويج منتجاتها أو خدماتها التي تقدمها متبعة في ذلك
الفلسفة التي تستند إلى أن اإلعالن تتمثل مهمته في التعريف بالسلعة أو الخدمة ألول مرة على أن تقوم
هذه السلعة أو الخدمة بتسويق نفسها بنفسها في المرات التالية ،وهو األمر الذي نطلق عليه اإلعالن

التعريفي من ناحية ثانية ،والوجود وبقوة في السوق السيما في ظل المنافسة الشديدة والحادة بعدما تزايد
عدد المنشآت المتخصصة في إنتاج السلعة الواحدة وتنوعت البدائل المنتجة لنفس السلعة الواحدة في ظل
الزيادة المتفاقمة في أعداد المستهلكين (إيناس رأفت مأمون2008 ،م ،ص .)67

ويوصف اإلعالن بأنه أحد الركائز األساسية التي تستند عليها المؤسسات اإلعالمية عامة

والمؤسسات الصحفية خاصة في مجال تشكيل إيرادها المالي من خالل بيع المساحات اإلعالنية في

الصحيفة إلى المعلنين وأصحاب الشركات ،وتلجأ الصحف إلى بيع هذه المساحات البيضاء لإلعالن
حتى يتوفر لها قدر كبير من الموارد المالية تتيح لها القيام بدورها في المجتمع ،فمن دون اإلعالن ال

يمكن ألي مؤسسة صحفية أن تصدر بشكل تنافسي ما لم تكن تصدر عن جهة رسمية أو هيئة ما

تدعمها وتضمن لها البقاء واالستمرار ،فالصحف تعتمد على إيرادات اإلعالن ألعمال التوازنات بين

دور مهما وفعاال لإلعالن في اقتصاديات الصحف ،ومن
اإليرادات والمصروفات للصحف مما أعطي ا

األهمية بمكان اإلشارة إلى أن كثي ار من الصحف تعلن من مدة ألخرى عن الرقم الذي وصل إليه التوزيع
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اليومي ألعدادها ومدى اهتمام القراء وإقبالهم على شراء الجريدة مما يزيد من إقبال المعلنين على اإلعالن

في الجريدة األكثر انتشا ار( .محمود علم الدين2009 ،م ،ص .)202

فالمعلن يختار الجريدة التي تحقق أعلى معدالت توزيع يومي إلى الجمهور حتى يضمن إلعالنه

االنتشار والوصول (فاطمة حسين عواد2011 ،م ،ص  ،)96وهذا يتأثر بطبيعته بالوزن اإلعالمي للوسيلة

اإلعالمية بوصفها القيمة التي تضيفها وسائل اإلعالم إلى اإلعالنات المقدمة من خاللها ،وتختلف

الوسائل اإلعالمية في أهميتها وقيمتها اإلعالنية وفقا لمعايير عدة تتعلق بطبيعة جمهور كل وسيلة ومدى

انتشارها وأوقات التعرض لها وسهولة استخدامها ،فضال عن ما تحققه الوسيلة للجمهور من إشباعات
ودرجة الثقة التي يوليها الجمهور للوسيلة اإلعالمية( .سوزان القليني2006 ،م ،ص ص  )137-136ويطرح

"هانز ميركل" بصفته رئيسا لالتحاد العالمي للمعلنين رؤيته لكيفية مواجهة الصحافة لوسائل اإلعالم

األخرى في مواجهة المنافسة في سوق اإلعالنات ،وذلك من خالل دعوة الصحف لمعرفة مواقع قوتها
وأن تكون قادرة على مقارنتها مع قوي منافسيها ،إلى جانب اعتماد مبدأ الشفافية في تقديم شروط النشر

للمعلن وأن تكون واضحة وسهلة ،وتطوير الشكل اإلخراجي للصحيفة بما يتناسب مع احتياجات القارئ
وتوجهاته ،وبما ينعكس على إخراج اإلعالن بشكل متميز وفعال (محمود علم الدين ،مصدر سابق)223 ،

والمعلنون في الواليات المتحدة األمريكية ينفقون نحو ( )160بليون دوالر لجذب انتباه المشاهد وإثارة
اهتمام الجمهور للسلع والخدمات التي يقدمونها والتأثير في ق اررات الشراء ،وتشير التقديرات إلى أن

الشخص العادي يشاهد ( )250إعالنا في اليوم الواحد وأكثر من ( )2مليون إعالن وقت بلوغه ()25
عاما من عمره ،وينفقون ( )355بليون دوالر للوصول إلى المستهلكين خارج الواليات المتحدة األمريكية
وهذه المبالغ ال يدخل فيها ما يتم إنفاقه على التخطيط وإنتاج وتوزيع تلك اإلعالنات( .حسني محمد نصر،
2016م ،ص )277

وقد حافظت دولة اإلمارات العربية على موقعها في صدارة أسواق اإلعالنات العربية بحجم إنفاق

إعالني بلغ ( )2,9مليار درهم ( 287مليون دوالر) خالل النصف األول من عام (2015م) جاء فيه
إعالن الصحف بالمرتبة األولي إذ بلغت حصتها من اإلنفاق اإلعالني ( )% 50،3بقيمة مليار درهم

(396مليون دوالر) (موقع البوابة2019/1/15 ،م).

وبقيت اإلمارات في صدارة أسواق اإلعالن العربية من حيث حجم اإلنفاق ،مستحوذة على ما يزيد

عن( )13.3من مجموع اإلنفاق على اإلعالن في المنطقة العربية التي تراجع اإلنفاق اإلعالني فيها
بنسبة ( )%12.5في 2019م مقارنة بالعام الذي سبقه(.جورج إبراهيم ،اإلمارات تتصدر األسواق العربية في حجم
اإلنفاق اإلعالني ،جريدة الرؤية اإلماراتية 27 ،فبراير 2020م)

وفي مؤشر آخر على أهمية اإلعالن وتأثيره في اقتصاديات الصحف ما أشارت إليه إحدى األدبيات

العلمية بشأن الدول األوروبية واألمريكية ،إذ ال ينقضي أسبوع واحد دون أن تضطر إلى إغالق أبوابها أو

إعالن إفالسها أو االندماج مع صحيفة أخرى أو االكتفاء بموقعها على اإلنترنت ،وهذا ما حدث لمجلة
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(نيوز ويك األمريكية) التي أسدلت الستار على ( )80عاما من تاريخها كمجلة مطبوعة ،إذ أصدرت عدد

الوداع بتاريخ (2012 /12 /31م) يحمل صورة احتلت صفحة الغالف بالكامل باللونين األبيض واألسود
لمبني مقر الجريدة السابق في مانهاتن مع عبارة "الست برينت إيشو" أو العدد األخير المطبوع ،وجاء

عنوان الغالف األخير على نمط تغريدات تويتر مسبوقا بعالمة الشباك ( )#لإلشارة إلى التحول إلى
عصر جديد من النسخ الرقمية( .ابراهيم المسلمي2014 ،م ،ص )117

وقد أشارت إحدى الدراسات التي أعدها قسم اإلعالن بكلية االتصال بجامعة تكساس (2008م) إلى

أنه مع استمرار التغييرات والتحسينات في وسائل اإلعالم التقليدية سعيا لتحسين كفاءتها التسويقية

واالستفادة في نفس الوقت من سمات وسائل اإلعالم الجديدة ،فإنه يجب دراسة كيفية إمكانية مشاركة

المعلنين في تطوير مثل هذه الوسائل لمصلحة جميع األطراف المعنية ،وكذلك القضايا المتعلقة بقياسات
وبحوث الجمهور ومن سوف يقوم بإمداده بالرسائل اإلعالنية.

أخير مسألة
باإلضافة إلى دراسة ديناميات كيفية تداخل المستهلكين مع هذه الوسائط الجديدة وفهمها ،و ا

كيفية أن اإلعالن األكثر فعالية وكفاءة في بيئات وسائل اإلعالم الجديدة يتطلب دراسة عميقة من قبل

القائمين على التسوق http://advertising.utexas.edu/sites/advertising.utexas.edu/files/
attachments/thoughtson advertising-future.pdf

ويؤكد  jimstengelمدير التسويق في شركة "بروكتر وجامبل" العمالقة للمنظفات التي بلغت

ميزانيتها اإلعالنية في عام 2010م  5,5مليار دوالر أمام الجمعية األمريكية لوكاالت اإلعالن ()AAAA
وأن النموذج اإلعالني التقليدي قد انكسر (،)=http://www.aaaa.org/pages/eweb.aspx, frameurl

ويؤكد هذا المعني  Lasica josephرئيس مجموعة  Social Mediaبقوله " نحن بصدد انهيار بطئ

لمجمل سوق وسائل اإلعالن التقليدية (برنار بوليه ،ترجمة خالد طه2011 ،م ،ص  )46حيث أنه منذ أن بدأ

اإلعالن على اإلنترنت تحديدا عام (1994م) بدأت اإلعالنات في الوسائل التقليدية تتناقص بمعدالت
مختلفة ،حتى عام (2010م) تفوقت إعالنات اإلنترنت عن اإلعالنات التقليدية بنسبة مرتفعة.
 ،)PEWonline) APril,2011بل ويتوقع الخبراء والممارسون أن تصبح اإلنترنت أكبر وسيلة إعالنية في

العالم ،وتتفوق على معظم وسائل اإلعالن األخرى ،النتشارها الواسع بغض النظر عن حواجز اللغة أو

المكان ،وحثها لألفراد على االستجابة المباشرة ولتزايد الوقت الذي يقضيه المستخدمون على الحواسيب
المحمولة ،والحواسيب اللوحية ،وعلي الهواتف الذكية ،ولتفاعلها المباشر مع المستخدمين ،وألنها ،متاحة

في جميع األوقات ( .)Halim Shafie,2008,p 4-6وأوضح

تقرير أعدته شركة "زينيث أوبتيميديا"

األمريكية بعنوان اإلعالن والتسوق عبر اإلنترنت يقود ثورة في نمط الحياة المعاصرة ،أن اإلنترنت
ويتوقع أن تزيد
أضحى الوسيلة المفضلة لإلعالنات متجاو از إعالنات التليفزيون واإلعالنات المطبوعةُ ،
أيضا بحلول عام (2020م) ،وذلك بعد سنوات من هيمنة التلفاز على سوق اإلعالنات ،قبل أن ُيدرك
المعلنون قوة الشبكة العنكبوتية ،ويبين التقرير أن وسائل اإلعالم عبر اإلنترنت حازت العام الماضي
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(2015م) المرتبة األولى فيما يتعلق باإلنفاق على اإلعالنات ،في دول مثل أستراليا ،وكندا ،والمملكة

المتحدة ،والدنمارك ،والنرويج ،والسويد ،ومن المتوقع أيضا أن تصل إلى أعلى مستوى لها في خمس دول

أخرى ،هي الصين ،وفنلندا ،وألمانيا ،وإيرلندا ،ونيوزيلندا ،بحلول عام (2017م).
()https://alkhaleejonline.net

وفي بحث منشور أعدته هيئة تحرير مجلة فكر أكدت فيه أن وسائل اإلعالن التقليدية وبشكل

خاص الصحافة الورقية شهدت خالل السنوات األخيرة أزمة حقيقية ،أخذت تتفاقم من سنة إلى أخرى في
العديد من الدول الغربية المتقدمة نتيجة لثورة االتصاالت والمعلومات وظهور شبكة اإلنترنت ،وتتمثل هذه

األزمة في عزوف الكثير من القراء عن اقتناء أو مطالعة الصحف الورقية ونشوء جيل جديد لم يعد

يتعامل مع الورق ،وفي تغير أنماط االهتمام والقراءة لدى مجتمع المعرفة ،وشيوع ثقافة الحصول المجاني

على المعلومة ،كل هذا أدي إلى التراجع المتواصل لمبيعات الصحف الورقية وانخفاض عائداتها من
اإلعالنات ،التي تتحرك بسرعة نحو شبكة اإلنترنت ومع دخول التطور الهائل الذي لحق بوسائل

االتصال وتكنولوجيا المعلومات في المدة األخيرة؛ ليغير خريطة المنافسة في عالم الصحافة التي بدأت

تتحول إلى متغيرين مختلفين؛ هما الصحف الورقية ،واإللكترونية ،بعد أن كانت هذه المنافسة تقتصر بين
الورقية وبعضها فحسب ،واكتسب هذا النوع الجديد من الصحافة أهمية بالغة منذ ظهوره أوائل التسعينيات

من القرن الماضي.

وتزايدت أهمية الصحافة اإللكترونية مع توالي األعوام وانتشار اإلنترنت ،وتضاعف أعداد مستخدميه،

فأصبحت غالبية المؤسسات الصحفية على الصعيدين العالمي والعربي ،تمتلك مواقع إلكترونية
لمطبوعاتها الورقية ،لكن الجديد هو ظهور نوع جديد من الصحف غير التقليدية ،وهو ما عرف بـ

(الصحف اإللكترونية التي يقتصر إصدارها على النسخة اإللكترونية دون المطبوعة).

كما يعود صدور أول نسخة إلكترونية في العالم إلى 1993م؛ حيث أطلقت صحيفة (سان خوسيه

ميركوري نيوز –  )San JoseMercury Newsاليومية األمريكية نسختها اإللكترونية ،تالها تدشين
صحيفتي (ديلي تليغراف والتايمز) البريطانيتين لنسختيهما اإللكترونية عام 1994م ،وعربيا أصدرت أول

صحيفة عربية نسختها اإللكترونية منذ أكثر من ثالثة عشر عاما وهي صحيفة الشرق األوسط الصادرة
من لندن ،تزامن معها إصدار النسخة اإللكترونية لصحيفة النهار اللبنانية.

وتعد صحيفة إيالف التي صدرت في لندن عام 2001م أول صحيفة إلكترونية عربية ،وعلي الرغم

من انخفاض نسبة قراءة الصحف بشكل عام وفقا للدراسات في هذا المجال فإن عدد قراء الصحف

اإللكترونية كما تشير الدراسات نفسها في ازدياد مستمر ،ويوضح تقرير صدر عن مركز بيو األمريكي

لألبحاث  Pew Research Centerتناول تحديات الصحافة الورقية واإللكترونية ومستقبلها ،أن مزيدا

من األمريكيين يتجهون إلى اإلنترنت لمعرفة األخبار في مقابل انخفاض قراء الصحف المطبوعة أو
الورقية ،وهذا أثر بشكل واضح في مستقبل الصحافة الورقية ،ولقد رأينا كيف توقفت صحيفة (ذي لندن
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بيير) المسائية المجانية عن الصدور بعد ثالث سنوات من انطالقها ،كما ذكرت مصادر في إدارة

الصحيفة التابعة لشركة الملياردير روبيرت مردوخ ،أنها خسرت  21,2مليون دوالر أمريكي عام 2008م،
وقالت أنها ستبلغ العاملين فيها البالغ عددهم  60موظفا وصحفيا بأمر اإلغالق .إضافة إلى إغالق أكثر

من مئة صحيفة محلية في بريطانيا ،بسبب تفاقم األزمة االقتصادية والمنافسة الحادة مع اإلعالن
اإللكتروني( .هيئة تحرير مجلة فكر2015 ،م ،ص )10

وفي العالم العربي نري مجلة (األسبوع العربي اللبنانية) التي صدرت قبل  55عاما تتحول إلى

النسخة اإللكترونية كليا ،نتيجة للمشكالت المالية وعوائد التوزيع واإلعالن نتيجة تبعات (الثورات العربية)

منذ 2010م وحتى اليوم ،فبشهادة الصحفيين والعاملين في هذه المؤسسة اإلعالمية العربية ،كان هناك
خيار اإلغالق الكلي ،أو قرار التحول اإللكتروني بأقل الخسائر ودخول مضمار المنافسة مع مواقع

إخبارية إلكترونية عربية مماثلة ،ومعظم المطبوعات المشهورة منها ما أغلق بشكل كامل ومنها ما تحول

إلى الصيغة الرقمية.

إن الفرق الواسع بين ما تقدمه الصحافة اإللكترونية في مجال الدعاية واإلعالن واضح أشد

الوضوح ،فالمعلن يدفع  30ألف جنيه في إعالن على الموقع اإللكتروني في مدة قدرها ( )15ساعة،

ليشاهدها مليون مستخدم للموقع ،وهو حلم بعيد المنال ألي معلن في صحيفة ورقية ،وهو ما دعا أحد
علماء المستقبليات ،وهو األسترالي (داوسن) إلى توقع أن عام 2022م سوف تموت فيه الصحافة ،ورسم
فيها سيناريوهات يوم الموت ،وحدد بعض الدول التي سيحدث فيها ذلك ومبرراته ،مؤكدا أن المستقبل

سوف يكون ألجهزة الكمبيوتر على شاكلة اآليباد ،وأن ذلك سيكون هو البديل للصحافة المطبوعة.
(هيئة تحرير مجلة فكر2015 ،م ،ص )11

ومن أهم ما يميز الصحافة اإللكترونية هو تمكين الصحفي من التفاعل من خالل اآلراء والتعليقات

وردود األفعال ،كما تتسم الصحافة اإللكترونية بالمصداقية وشدة التوثيق ،وإمكانية التصويب بعد النشر،

وفور
ا
وكل ما تقدمه الصحافة الورقية من محتوي مرة في اليوم أو األسبوع ،تقدمه الصحف الرقمية مجانا
بكل سهولة ولعل فوز الصحيفة اإللكترونية (هفنجتون بوست) بجائزة بوليتزر للصحافة لعام 2012م بعد

أن تخطت صحفا عريقة لتنال الجائزة األهم في اإلعالم األمريكي هو اعتراف صريح بالتفوق الرقمي على
الورقي التقليدي (.)kyeonggook francis, park,2018 , p 2

وفيما يتعلق باإلعالن شهد عام 2017م تفوق اإلنفاق اإلعالني الرقمي على إنفاق إعالنات الوسائل
ٍ
بشكل هائل ،وبلغة األرقام ،فإن اإلنفاق
التقليدية ،حيث بدأ المعلنون يعتمدون على هذه اإلعالنات الرقمية
اإلعالني الرقمي بلغ قيمة  209مليار دوالر في جميع أنحاء العالم لعام 2017م ،وهو ما يعادل %41

من قيمة اإلنفاق العالمي لإلعالنات ،بينما بلغ اإلنفاق اإلعالني على قنوات التليفزيون  178مليار
دوالر ،وهو ما يعادل  %35من اإلنفاق اإلعالني العالمي ،في حين بلغ اإلنفاق اإلعالني العالمي على

باقي الوسائل اإلعالنية التقليدية  113مليار دوالر أي  % 23 :من اإلنفاق اإلعالني العالمي ،وتوقعت
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 Magnaاستمرار هذه الفجوة بين اإلعالنات الرقمية ،واإلعالنات التقليدية ،إذ ُيتوقع أن تنمو األولى
العام المقبل بنسبة  %13لتصل إلى  237مليار دوالر ،في حين ستنمو األخرى بنسبة  %2.5لتصل إلى
 183مليار دوالر بفضل بعض األحداث العالمية مثل  :األلعاب األولمبية ،واالنتخابات األمريكية.

وعام 2020م توقعت  Magnaوصول اإلنفاق اإلعالني الرقمي إلى نسبة  %50من اإلنفاق

اإلعالني العالمي وبالطبع قد تستمر العمالقتان جوجل وفيسبوك بالسيطرة على االستثمار اإلعالني

الرقمي ،وتوضح التوقعات أن  50مليار دوالر هو حجم األموال التي ستنفق على اإلعالنات عبر وسائل

التواصل االجتماعي عام 2019م ،وفق توقعات وكالة اإلعالنات “زينيث أوبتيميديا” ،وعليه ،سيش ّكل

حجم سوق اإلعالنات على وسائل التواصل االجتماعي  %20من حجم سوق اإلعالنات على شبكة

اإلنترنت في عام 2019م بعدما ش ّكل  %16عام 2016م.
وكشفت الوكالة أن عام 2019م أصبح الفارق بين األموال المنفقة على اإلعالنات على مواقع

التواصل االجتماعي واألموال المنفقة على اإلعالنات في الصحف  %1فقط ،إذ بلغ اإلنفاق على

اإلعالنات في الصحف  50.7مليار دوالر ،مقارنة بـ  50.2مليار دوالر على وسائل التواصل

االجتماعي ،وتوقعت أن يتجاوزها بحلول عام 2020م ،وفيما يتعلق بإعالنات الفيديو عبر اإلنترنت فهي
تنمو ،وفق الوكالة ،بسرعة وسائل التواصل االجتماعي نفسها ،أي بنسبة  %18سنويا ،ففي عام 2019م

وصلت إلى  35.4مليار دوالر عالميا ،متجاوزة بشكل طفيف األموال المنفقة في سوق اإلعالنات على

الراديو البالغة  35مليار دوالر .وقد استفادت إعالنات الفيديو على اإلنترنت أيضا من انتشار الهواتف،

فضال عن تطوير شبكات إنترنت سريعة ،وباتت هذه اإلعالنات شائعة لدى العالمات التجارية التي
تستخدم إعالنات الفيديو على اإلنترنت كعنصر مكمل للتلفزيون ،ولكن بالنسبة إلى العديد من المعلنين ال

يمكن استخدامها بديال عن التلفزيون ،فحتى عام 2019م أصبحت إعالنات الفيديو عبر اإلنترنت أقل بـ
 %18من حجم اإلعالنات التلفزيونية ،وتقدر عوائد اإلعالنات التي حققتها غوغل في الربع الثاني ،الذي

انتهى في  30يونيو الماضي ،بحوالي  22.67مليار دوالر ،وهو مبلغ يعادل  87في المئة من إجمالي
عوائد غوغل من اإلعالنات)https://amwal-mag.com( .

ونظر لقوة اإلعالن الرقمي لمزاياه المذكورة يرى بعض الباحثين أن الجمع بين وسائل االتصال
ا

التقليدية عبر اإلنترنت هو أفضل اختيار لشكل اإلعالن ،والطريقة المثلي لمواجهة التحديات التي تواجه
اإلعالن التقليدي)Lizi wei , 2011 , p 30( .

وفي إحدى الدراسات الكندية ،التي اختبرت تأثيرات اإلعالن التقليدي على سلوك البحث عبر

اإلنترنت ،توصلت ألثر متابعة اإلعالن في الوسائل التقليدية ولو بشكل سريع ،وعالقة ذلك بالبحث
األكثر حصوال على معلومات من خالل اإلنترنت ،لذلك أكدت الدراسة أن الرابط بين السلوك اإلعالني،
والبحث عبر اإلنترنت يستحق المزيد من البحث.)Economakis, Nectarios, 2009, p45( .
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والوسائل اإلعالنية التقليدية ساعدت على ظهور إعالنات اإلنترنت وذلك من خالل عاملين أساسين:

األول :قيام وسائل اإلعالم المختلفة من تليفزيون وراديو وجرائد ومجالت بخلق مناخ مؤيد لإلنترنت من
خالل ما تنشره تلك الوسائل عنها من االكتشافات الحديثة ،الثاني :قيام العديد من تلك الوسائل بتأسيس

مواقع لها على شبكة اإلنترنت ،بينما أكدت شركة فوستر للبحوث في دراسة نشرتها مجلة أيكونكاست أن
تأثير على المستهلكين؛ فضال عن انخفاض تكلفته مقارنة بالوسائل
ا
اإلعالن عبر البريد اإلليكتروني أكثر
اإلعالنية األخرى .وتشير شركة النيل للتسويق اإلليكتروني على موقعها على شبكة اإلنترنت للفوائد

العديدة للتسويق اإلليكتروني في تخطي حواجز المكان وبعد المستهلكين عن المعلنين ،واالستفادة من
السرعة الكبيرة التي تتميز بها اإلنترنت في نقل المعلومات والبيانات؛ واالستفادة من انخفاض تكلفة

اإلعالنات اإللكترونية مقارنة بإعالنات التليفزيون والراديو والصحف ،فشبكة اإلنترنت تتيح مناقشة أمور
ال يمكن مناقشتها في باقي الوسائل اإلعالنية كاألفكار السياسية ،مثلما حدث في الثورات العربية في

مصر وتونس ،باإلضافة إلمكانية االستفادة من إمكانيات اإلنترنت في التعلم والثقافة .وإعالن اإلنترنت
يعد نقطة االلتقاء بين اإلعالن التقليدي وبين التسويق المباشر ،حيث تحقق إعالنات اإلنترنت تداخال بين
أكثر من وظيفة إعالنية؛ فيمكن للمعلن أن يقوم ببناء وتدعيم صورة للعالمة التجارية مثل :إعالنات

التليفزيون والراديو واإلعالنات المطبوعة ،ويمكنه منح الجمهور كما هائال من المعلومات مثل :التسويق
المباشر ،وإتمام الصفقة التجارية ونشر المعلومات وإتمام الصفقات البيعية ،كل ذلك يتم من خالل
اإلنترنت ،لذا تتصف إعالناتها بالتداخل والشمول وهو ما تتميز به عن سائر إعالنات الوسائل التقليدية.

(وفاء صالح2021 ،م ،ص )114

وكما رأينا من خالل استعراض المدخل النظري أهمية اإلعالن الترويجية القتصادات المجتمعات،

ولمعظم المؤسسات الحكومية والخاصة في بناء العالمة التجارية وتحديد صورتها الذهنية وكسب والء

المستهلكين وثقتهم ،كما أنه أساس وجود المؤسسات اإلعالمية بكافة أنواعها سواء كانت تقليدية أو

جديدة ،ولكن معظم الدراسات والبحوث والتقارير العلمية أوضحت أن اإلعالن في الوسائل الحديثة أصبح
يتفوق في اإلنفاق واالنتشار على اإلعالن في الوسائل التقليدية ،وأن المعلنين في دول كثيرة أدركوا قوة

الشبكة العنكبوتية (اإلنترنت) بل إن أحد علماء المستقبليات توقع سيناريوهات متشائمة النتهاء دور
اإلعالن في الوسائل التقليدية لصالح اإلعالن في الوسائل الحديثة ،ويقدم الباحث خالل هذا البحث
تحليال التجاهات البحوث العلمية في مجال اإلعالن في الوسائل التقليدية من خالل عرض ألهم

الموضوعات البحثية ،والنظريات والنماذج التي تم تطبيقها في تلك الدراسات ،وإلقاء الضوء على أهم ما
توصلت إليه من نتائج ،لمطابقته بما تم عرضه في الجانب النظري ومعرفة مدى االتفاق بينهما ،ثم يقدم

تصور التجاهات الدراسة المستقبلية في اإلعالن.
ا
الباحث
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ثانيًا :عرض تحليلي نقدي لالتجاهات الحديثة في بحوث مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية:
أهداف العرض التحليلي:

( )1رصد الدراسات األكاديمية العربية واألجنبية في بحوث مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية في
الفترة من ( 2001إلى 2022م).

( )2تحليل العوامل المشتركة في الدراسات األجنبية من حيث أهم الموضوعات التي تناولتها ،والنظريات
والنماذج العلمية المستخدمة فيها ،باإلضافة إلى عرض وتحليل أهم النتائج التي توصلت إليها.

( )3تحليل أهم موضوعات البحوث والدراسات العربية في مجال بحوث مستقبل اإلعالن في الوسائل
التقليدية ،وأهم النتائج التي توصلت إليها.

( )4عرض تصور لألجندة المستقبلية لبحوث مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية.
التصميم المنهجي:

ينتمي العرض التحليلي الحالي إلى الدراسات الوصفية وفقا لمنهج التحليل من المستوي الثاني الذي

يعتمد على التحليل الكيفي لبيانات الدراسات والبحوث المحكمة والمنشورة في مجالت علمية محكمة
ومتوفرة للباحثين المتخصصين على قواعد البيانات اإللكترونية.
مجتمع وعينة العرض التحليلي:

يعد المجتمع الذي يهدف العرض التحليلي لدراسته هو التراث العلمي في مجال اإلعالن ،ويتمثل في

البحوث العلمية المنشورة في الدوريات العلمية المحكمة خالل السنوات الخمس األخيرة ،وقد واجه الباحث

في اختياره للعينة التحديات التالية:

اإلعالن بشكل عام وفي الوسائل التقليدية بشكل خاص مجال بحثي غني ومتشعب ويتداخل مع كثير من

العلوم والتخصصات ،مثل :إدارة األعمال والتسويق وعلم النفس وعلم االجتماع واالتصال السياسي
وغيرها من التخصصات األخرى.

من خالل إدخال الكلمة االفتتاحية بحوث اإلعالن بمصفيات البحوث المحكمة من 2013م ظهر للباحث

أكثر من  60,537نتيجة بحث ،وهي في تزايد مستمر ،إنما إدخال موضوع البحث أظهر دراسات قليلة

تم تناولها ،وربما يعود ذلك الهتمام الباحثين في كل دول العالم باإلنترنت كظاهرة إعالمية اتصالية

فرضت نفسها على الساحة العالمية.

وتم حصر الدراسات التي سحبت منها عينة التحليل استنادا لمعايير االرتباط بالوسائل بشكل عام
والتقليدية بشكل خاص ومعيار المصادر ،حيث تم االعتماد على قواعد البيانات كمصدر أساسي لجمع

وتحليل الدراسات األجنبية والعربية المنشورة  - EBSCOHOSTبنك المعرفة المصري - EKB

 ، proquestوكذلك تم االعتماد على معيار اإلطار الزمني؛ حيث رصد الباحث البحوث والدراسات

التي تناولت اإلعالن في الفترة من 2013م – 2018م ،وهي الفترة التي يرى فيها الباحث أن خدمات
وسائل اإلعالن الحديثة تطورت بشكل مذهل للدرجة التي أصبح فيها يهدد الوسائل اإلعالنية التقليدية،
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وكذلك هي الفترة التي ازدادت فيها استخدامات الجماهير لوسائل اإلعالم الجديد وخاصة مواقع التواصل

االجتماعي إبان ما أطلق عليه ثورات الربيع العربي ،وبالتالي ازدياد نسبة المعلنين في هذه الوسائل،

إضافة إلى قناعة المعلنين بدرجة تأثيرها مما دفعهم لعمل صفحات وقنوات وحسابات إعالنية للترويج
لمنتجاتهم ومؤسساتهم من خاللها ،ويقدم الباحث موج از التجاهات البحوث السابقة ليوضح مدى االتساق
واالختالف فيها.

عرض لبحوث اإلعالن:
يقدم الباحث عرضا لعينة من الدراسات األكاديمية المتاحة على قواعد البيانات اإللكترونية الخاصة
باإلعالن بهدف التعرف على االتجاهات الحديثة في بحوثه ،وخاصة تلك الموضوعات المتعلقة بمستقبل
بحوث اإلعالن في الوسائل التقليدية ،وقسم الباحث هذه الدراسات إلى دراسات خاصة بالجمهور ألنه
يمثل العنصر األبرز واألهم في العملية اإلعالنية ،كما أنه يمثل غايتها ،ودراسات خاصة بالوسيلة

للمقارنة بين مستقبل بحوث اإلعالن في الوسائل التقليدية والوسائل الحديثة.

اعتمد الباحث على مصادر متنوعة لدراسات وأبحاث عربية وأجنبية تعكس جهودا بحثية في مجال
اإلعالن ،وقد حدد الباحث المحاور الرئيسية التالية لتقديم العرض التحليلي ألهم الموضوعات التي تبنتها

الدراسات والبحوث في السنوات الخمس األخيرة ،وهي:

 – 1دراسات تناولت تأثير النشاط اإلعالني ،وتخطيط الحمالت اإلعالنية من حيث:
(الوسائل – الرسائل – االستراتيجيات).

 – 2دراسات ركزت على العوامل المؤثرة على النشاط اإلعالني (الممارسين – الجمهور – المجتمع).
 – 3دراسات رصدت القيم األخالقية والجمالية في اإلعالن.

 – 4دراسات رصدت مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية.

وقد رصد البحث أعدادا هائلة من الدراسات األكاديمية في كل من تلك الموضوعات في قواعد البيانات
مع ندرة ملحوظة للدراسات التي تركز على دراسة مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية رغم أهميتها،

وانتقي الباحث عددا من تلك الدراسات ليتناوله بالعرض ،ووضع المعيار الزمني والنشر العلمي كمؤشر
ألهمية الدراسة وبالتالي اختيارها في العرض.
(أ) :الدراسات العربية:

دراسات تناولت تأثير النشاط اإلعالني ،وتخطيط الحمالت اإلعالنية من حيث(:الوسائل – الرسائل –

االستراتيجيات).

حسيا للمتلقي واستخدامها في القضايا االجتماعية
 دراسة إعالنات الطرق وصورها الصادمة ً(منار حسان مصطفي2013 ،م) وهدفت إلى توعية الجمهور لبعض القضايا المهمة محليا وعالميا من

خالل الصورة الصادمة حسيا في إعالنات الطرق ،وتحفيز الجانب الوجداني لدى المتلقي عن طريق

الصورة الصادمة حسيا ،اعتمد البحث على المنهج الوصفي التحليلي إلعالنات الطرق التي تستهدف
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الربحية (التجارية) ،وكذلك التجارية التي تتضمن رسالة تحمل صو ار صادمة حسيا لدى متلقي اإلعالن،

وأوضحت الدراسة أن إعالنات الطرق تقوم بدور مهم وفعال في تنمية أبعاد التربية الجمالية لجميع أفراد

المجتمع على اختالف ثقافاتهم إذا أحسن استخدامها ،وأنها وسيلة بصرية مؤثرة على الذوق الشخصي

ولها دور مهم في تنمية الثقافة البصرية لدى المتلقي ،وقد تكون مصد ار للتلوث البصري والتوتر العصبي
فتساهم في مشكلة األمية الثقافية والبصرية ،وأن الصور الصادمة تؤثر بشكل أو بآخر (إيجابية – سلبية)

ار في الموضوع المعلن عنه.
على المتلقي مما يجعله ينقد ويأخذ قر ا

 -دراسة اإلعالن البريدي في األردن بين الواقع والمأمول( :ابراهيم فؤاد خصاونة2013 ،م) استهدفت

هذه الدراسة معرفة مدى تأثير هذا النوع من اإلعالنات على ق اررات المستهلكين الشرائية ،وكيف يمكن

للشركات المحلية االستفادة من هذه الوسيلة في تطوير عملها بما يساعدها على زيادة مبيعاتها،
واستخدمت المنهج المسحي لمستهلكي وتجار مدينة عمان ،حيث تم تطبيق استبانتين على ()500

مستهلك و( )200تاجر ،وبينت النتائج أن التاجر األردني ال يهتم بإجراء بحوث التسويق بهدف استطالع
آراء المستهلكين للتعرف على ميولهم واتجاهاتهم وتحديد المشكالت المتعلقة باإلعالن البريدي سواء من

حيث تكاليفه ،أو وسائل إيصاله إلى المستهلك ،كما أن أغلب المستهلكين يرفضون تسلم اإلعالن البريدي

في المنزل ،ربما بدافع عدم التعرض لإلزعاج في أوقات الطعام أو الراحة.

 -دراسة اإلعالن كعنصر لتفعيل ثقافة التغيير في المجتمع المصري (إيمان صالح الدين عبدالحميد،

2014م) ،واستهدفت كشف الرؤية اإلعالنية المطلوبة لتفعيل ثقافة التغيير في المجتمع المصري،

والتعرف على أوجه االتفاق والتعارض فيما يبثه اإلعالن من قيم ومعايير ثقافية وسلوكية لدى الجمهور

في المجتمع المصري ،وأوجه االستفادة العملية من تأسيس استراتيجية إعالنية للوصول إلى الصيغة
المثلي لتفعيل ثقافة التغيير في المجتمع المصري ،وانتمت الدراسة لفئة الدراسات الوصفية

 Studies Comparativeواعتمدت في عينتها على مجموعة من الخبراء "أفراد متخصصين" في

مجال الدراسة مشهود لهم بالخبرة والسمعة الحسنة إلضفاء المصداقية على العينة ،الستنباط آرائهم حول
عينة من الحمالت اإلعالنية والتعليق وفقا لخبرتهم على ما تم تحليله من دالالت ومضامين ومردوداتها

الثقافية واالجتماعية ،وقد اشتملت عينة الدراسة على تحليل ( )5إعالنات حسب األبعاد االجتماعية

الثقافية ،ورصد أبعادها وتأثيراتها الثقافية ،وقد أبرزت النتائج أن اإلعالن وسيلة من أهم وسائل االتصال

الثقافي تحمل مفردات اللغة ،وأن ثقافة اإلعالن تكسب المتلقي سلوكا اجتماعيا وثقافيا مثلما جاء به
مضمون اإلعالن ،وأن الثقافات عبر اإلعالن تتباين نتيجة اختالف الفئات والمنتجات والخدمات ،إال أن

هناك عموميات محددة موجودة داخل األسر والمجتمعات ،وأن زيادة قدرة اإلعالن اإلبداعية يعني إيجاد

حلول مختلفة وناجحة لمواجهة التحديات الثقافية ،وأن إرساء القيم واآلداب العامة في اإلعالن بشكل

صحيح يزيد من نشر الوعي بثقافة التغيير في المجتمع بشكل أفضل.
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 -دراسة فن اإلعالن المطبوع من التقليدية إلى الحداثة (رفيدة مبارك أحمد صالح2017 ،م) سعت

هذه الدراسة إلى إظهار القيم الجمالية والفنية في اإلعالن خالل حقب مختلفة لصناعة هذا الفن ،واإلشارة

إلى تأثير المدارس التشكيلية على تصميم اإلعالن ،وتأثيرات األحداث السياسية والمتغيرات االقتصادية
كبير في تطور اإلعالن مفهوما وشكال ،وركزت الدراسة على ذكر
دور ا
واالجتماعية والثقافية التي لعبت ا

جوانب مختلفة من التاريخ الحديث لإلعالن المطبوع وتطور وسائل نشره وما يؤديه من دور في المجتمع،
وأرجع الباحث أسباب دراسته لهذا الموضوع إلى قلة المراجع والدراسات العربية التي تناولت المسيرة

التاريخية لإلعالن.

 -دراسة العوامل النوعية لنجاح الحمالت اإلعالنية :دراسة حالة (سندس سعيد سيد حسين2015 ،م)

استهدف البحث التعرف على عوامل نجاح الحملة اإلعالنية ،وهل هناك عوامل نجاح نوعية ترتبط بحملة
إعالنية ما وقد ال ترتبط بغيرها؟ واالستفادة من دراسة العوامل النوعية للحمالت اإلعالنية كمدخل

لالستفادة منه في بناء حمالت إعالنية ذات طابع خاص في مصر ،واعتمدت على منهج دراسة الحالة

كثير من العوامل النوعية للحمالت اإلعالنية تتأثر بمجتمعها
ا
(حملة إنقاذ هايتي) وأوضحت النتائج أن
األصلي وقد ال يكتب لها النجاح عند تطبيقها في مجتمعات أخرى ،ومع ذلك تمكنت حملة هايتي من

توفير عوامل نوعية انتشرت في كافة أرجاء العالم وحققت نجاحا كبي ار ،وأن تعدد االتجاهات واألساليب
الفنية وتنوعها نتيجة مشاركة عدد كبير من المصممين في الحملة اإلعالنية يسهم في نجاحها عند
جمهور عريض من المستقبلين ،وأن الحمالت اإلعالنية التي تختار موضوعات تستأثر باهتمام شريحة

كبيرة من المجتمع المحلي أو الدولي إذا أحسن إعدادها ،تكون هي األكثر انتشا ار في وقت قصير واألكثر
نجاحا بشكل كبير.

 -دور الحمالت اإلعالنية في التوعية بالخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي

لزائريه (إيمان فتحي عبدالمحسن2017،م ،ص ص  )279-221سعت هذه الدراسة إلى التعرف على

مستوى التعرض للحمالت اإلعالنية الخاصة بالتوعية بخدمات الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي،
ودرجة اعتماد المبحوثين على معلوماتها ومدى استفادتهم منها ،ورصد أهم المعلومات التي اكتسبوها

منها ،ومدى اهتمام عينة الدراسة بالخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ،وهي دراسة
وصفية استخدمت منهج المسح الميداني لعينة عشوائية من زوار المسجد النبوي بلغت ( )400مفردة

بالتساوي بين الذكور واإلناث ،واعتمدت على صحيفة االستقصاء لجمع البيانات من العينة ،وأوضحت
النتائج أن معدل اهتمام عينة الدراسة بالخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي بلغ

( ) %95من إجمالي عينة الدراسة ،وأن نسبة من استفادوا من الحمالت اإلعالنية الخاصة بالتوعية
بالخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ( )%92,2من إجمالي عينة الدراسة ،وأهم
الخدمات التي اكتسبتها العينة من التعرض للحمالت اإلعالنية ،هي بالترتيب التوجيه واإلرشاد ،ثم
الخدمة المكتبية لرواد المسجد ،وتوفير مكتبة إلكترونية لهم ،وأن هناك عالقة ارتباطية ذات داللة
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إحصائية بين التعرض للحمالت اإلعالنية للرئاسة العامة لشئون المسجد النبوي ومستوي معرفة زائري
المسجد بالخدمات المقدمة لهم.

 -العالقة بين التعرض إلعالنات حملة "اإلصالح الجريء" واالتجاه نحو اإلصالحات االقتصادية في

مصر (أحمد السمان2017 ،م ،ص ص  )222 – 95استهدفت هذه الدراسة التعرف على مدى تأثير

حملة اإلصالح الجريء على اتجاهات من تعرض لها من عينة الدراسة نحو اإلصالح االقتصادي خالل
الفترة الزمنية التي تناولتها الدراسة ،ومعرفة أكثر الوسائل اإلعالنية التي اطلعوا من خاللها على الحملة،
وتحديد دور هذه اإلعالنات في تشكيل الوعي باإلصالح ،وارتباط ذلك بعوامل ديموغرافية منها السن

والنوع ،وهي دراسة وصفية ميدانية لعينة بلغت ( )250مفردة من سكان القاهرة الكبرى باستخدام أسلوب

العينة بالمصادفة ،وارتكزت هذه الدراسة على "مدخل الذيل الطويل" ) ،)Long – Tail theoryوعلي

نموذج العناصر األساسية في العملية الدعائية ،حيث وجدت اتساقا مع بعض العناصر األساسية ،وغيابا

ألخرى ،فمن حيث عناصر العملية الدعائية كان من الواضح الجهود المنظمة في الوصول بالدعاية إلى
أكبر قدر من الجمهور العام ،ووضح قصد الدعاية وهو الحصول على تأييد الجمهور لإلصالحات
االقتصادية ،وهو التأييد الذي أوضحت نتائج الدراسة عدم تحققه تماما ،وبرز التخطيط فيما يتعلق
بالترويج للحملة ،كما تبين هدفها وهو خلق قبول لعملية اإلصالح السياسي ،ووجود جهة مستفيدة ،وهي

الحكومة التي اتخذت قرار اإلصالح االقتصادي ،واستخدام رموز دعائية مشحونة عاطفيا ،مثل "كرامتنا"،

"وأيوة نقدر" ،وغيرها ،وفيما يتعلق باستخدام مدخل الذيل الطويل ) ،)Long – Tail theoryوجد الباحث
تطبيقا لبعض مبادئ النموذج مثل؛ تعدد الرسائل اإلعالنية التي حملتها إعالنات حملة اإلصالح

الجريء ،وتعددا في الوسائط اإلعالنية واألفالم المعروضة على شبكة اإلنترنت وقنوات التليفزيون ،كما

كان من الواضح تركيز إعالنات الطرق حول الجامعات والمراكز التجارية في محاولة للوصول إلى

جمهور متخصص ،وهو ما يبدو ظاهريا ،أنه يتوافق مع مدخل الذيل الطويل الذي يهتم بالتنوع والتوجه

إلى عدد متزايد من الجمهور المتخصص الصغير ،ولكن هذا التعدد في الشكل لم يتواكب معه تعدد في

المضمون أو تقديم محتوي متخصص لهذا الجمهور ،كما يفترض مدخل الذيل الطويل؛ فرغم تعدد
الشعارات والرسائل اإلعالنية ،إال أنها كانت تخاطب الجمهور العام ،ولم تحمل أي من هذه الرسائل

مضمونا متخصصا للطالب مثال أو للمرأة أو للشباب أو الفئات المهنية.

 -دراسة اإلعالن اإلذاعي وأثره في اتخاذ القرار الشرائي لخدمات شركة جوال :دراسة على طلبة

الجامعات في محافظات غزة (محمد زيدان سالم2017 ،م) واستهدفت التعرف على أثر اإلعالن في
اإلذاعات المحلية على عملية اتخاذ القرار الشرائي من قبل طلبة الجامعات لخدمات شركة جوال ،واختبار
العالقة بين المتغيرات المستقلة (تصميم اإلعالن ،تنفيذ اإلعالن ،واسم اإلذاعة المحلية وجودة خدماتها)،

واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي ،واعتمد الباحث على العينة العشوائية الطبقية من طلبة

تأثير لتصميم
ا
الجامعات الفلسطينية بمحافظات غزة بلغت ( )407مفردة ،وكشفت النتائج أن هناك
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اإلعالن اإلذاعي على اتخاذ القرار الشرائي لدى طلبة الجامعات بمحافظات غزة ،من حيث سعر الخدمة

المناسب المعلن عنها ضمن اإلعالن اإلذاعي ،والعبارات السهلة الواضحة في اإلعالن اإلذاعي وتكرار

اإلعالن اإلذاعي لخدمة شركة جوال يؤدي إلى فهمه ،والمضمون الجيد للرسالة اإلعالنية في اإلعالن

اإلذاعي ،وتقديم اإلعالن اإلذاعي بطريقة درامية أو حوارية أو غنائية ،وتوقيت اإلعالن اإلذاعي هذا
بجانب أن أفضل فترة لالستماع إلى اإلذاعات المحلية هي الفترة المسائية.

 -دراسة مدى فاعلية اإلعالنات التجارية المسموعة المستخدمة في إذاعة أجدابيا المحلية في التأثير

على السلوك

الشرائي للمستهلك(سالمة صالح مجيد العريبي2017 ،م) واستهدفت معرفة مدى اهتمام

المستهلك في مدينة أجدابيا باإلعالنات المسموعة الصادرة من إذاعة أجدابيا المحلية ،ومدى تأثير

اإلعالن فيها على سلوك المستهلك ،ومدى انسجام اإلعالن مع ثقافة المستهلك ،واعتمدت الدراسة على
المنهج المسحي باستخدام عينة عمدية مكونة من ( )320مفردة من سكان مدينة أجدابيا ،وفقا لمتغيرات
الجنس والدخل والمهنة ،وذلك باستخدام االستبيان بوصفه أداة لجمع البيانات ،وبينت النتائج أن غالبية

العينة تقول أن اإلعالن المسموع يؤدي إلى لفت انتباه المستهلك ومساعدته على تذكر السلعة والخدمة

بصورة جيدة ،وأنه أحد األنشطة الرئيسية في مجال تسويق السلع والخدمات للعديد من المؤسسات ،وأنه

ال فروق ذات داللة إحصائية التجاهات المستهلكين نحو اإلعالن المسموع بسبب متغيرات الجنس
والدخل والمهنة.
 -دراسة توجهات المنظمات العراقية في النشر اإلعالني  :دراسة استطالعية لعينة من المنظمات في

مدينة الموصل (سالم حامد حمدي2018 ،م) حاولت هذه الدراسة تسليط الضوء على الرسائل اإلعالنية
التي تبثها المنظمات عن طريق وسائل اإلعالن المقروءة والمسموعة والمرئية ،باعتماد المناهج التقليدية

والحديثة في اإلعالن ،بغية تحقيق ما تصبو إليه من الهدف السوقي ،وهي دراسة وصفية اعتمدت على

المنهج المسحي واستخدمت االستبيان الذي تم تطبيقه على ( )35منظمة عاملة في مدينة الموصل

تمارس أنشطة مختلفة (صناعية ،تجارية ،خدمية) ،وأوضحت النتائج أن غالبية المنظمات المبحوثة لديها
موقع الكتروني ،ولكن لم يتم االستفادة من إمكاناته لعدم توافر الوسائل اإللكترونية ،وأن هناك منظمات ال

زالت تعلن في وسائل اإلعالن التقليدية وهذه مسألة وظاهرة باتت عادية ضمن الحالة القائمة في السوق

العراقية.

 -دراسة فعالية استراتيجية التفكير البصري في تصميم الملصق اإلعالني (ابتهاج حافظ الدريدي،

2018م) استهدفت بحث فاعلية استراتيجية التفكير البصري ودورها في فك الشفرات والرموز والدالالت
التي تكمن خلف السطح الخارجي في تصميم الملصق اإلعالني وتمكن العقل البشري من تحويلها إلى

صورة عقلية ،واعتمد البحث على المنهج الوصفي لبعض النماذج اإلعالنية الصادمة وتحديد األبعاد
الداللية للمثيرات البصرية وفك شفراتها ،وأبرزت النتائج ضرورة االستفادة من استراتيجيات التفكير

البصري لفك شفرات ودالالت اإلعالن الصادم ألنه يحقق فاعلية أكثر لإلعالن واستجابة أعلى للمتلقي،
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وأن إكساب المتلقي لمهارة التفكير البصري يمنحه القدرة والخبرة على فك الشفرات والرموز والدالالت

وقراءة المعاني الخفية للرسالة اإلعالنية مما يولد تفاعال بناء يسهم في رفع كفاءة ثقافته البصرية وبنيته

المعرفية ،وأن اإلعالن الصادم يؤثر بشكل كبير على الموضوعات المرتبطة بمشاكل المجتمع ،لما له

من أثر كبير في جذب انتباه المتلقي وسرعة استجابته ،وأن ثقافة المصمم وقدرته اإلبداعية تفتح له آفاقا

واسعة للخ يال واالبتكار في التصميم واستخدامه للرموز والدالالت بما يتناسب مع طبيعة الرسالة
اإلعالنية وقدرة المتلقي على التفكير البصري وصوال للهدف اإلعالني.

 -دراسة أثر تصميم اإلعالن الفكاهي على تطوير اإلعالنات التجارية في األردن (الشريف محمد على

الحسني2018 ،م) التي هدفت إلى الكشف عن أثر تصميم اإلعالن الفكاهي على تطوير اإلعالنات
التجارية في األردن ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي ،واستخدام عينة عشوائية بسيطة من
العاملين في مجال التصميم في اإلعالن ،وعددهم ( )100وتم تطبيق االستبيان لجمع البيانات من
العينة ،وتوصلت الدراسة للنتائج التالية  :أن هناك درجة عالية ألثر تصميم اإلعالن الفكاهي في جذب

انتباه المتلقي ،وعلي تحقيق الجانب الوظيفي في اإلعالنات التجارية وزيادة فاعلية اإلعالن التجاري،

وكذلك على تطوير تصميم اإلعالنات التجارية في األردن .

 – 2دراسات تناولت العوامل المؤثرة على النشاط اإلعالني (الممارسين ،الجمهور ،المجتمع).

 -دور تصميم اإلعالن المؤسسي في التعبير عن تحفيز القيم اإليجابية للمواطن المصري بعد ثورة

 25يناير 2011م( ،عبير حسن عبده مصطفي2013 ،م) وهدفت إلى عرض األساليب التنفيذية
والترجمة البصرية للرسائل المستخدمة في تصميم اإلعالن المؤسسي وانعكاس ذلك على البناء التصميمي

لتأكيد دوره في التعبير عن تحفيز القيم اإليجابية للمواطن المصري بعد ثورة  25يناير وتأثيره في تحقيق
الميزة التنافسية للمؤسسة ،وهذه الدراسة وصفية حصرت حمالت اإلعالنات المؤسسية بعد  25يناير التي

نتج عنها وجود أربع حمالت لمؤسسات كبري ،هي  :كوكاكوال ،بيبسي ،شيبسي ،فودافون ،بينما تم رصد
بعض النماذج المفردة مثل نموذج لشركة فاين للمناديل الورقية ،وأبرزت النتائج أن اإلعالنات المؤسسية

أتاحت بعد ثورة  25يناير المشاركة المجتمعية للمؤسسات المعلنة (محل الدراسة) من خالل رسائل تحفز
القيم اإليجابية للمواطن المصري ،وركزت األساليب التنفيذية للرسالة على االستراتيجية العاطفية إلثارة
المشاعر ،واستراتيجية صورة الماركة ،كما استخدمت األسلوب االستشهادي المعتمد على المشاهير

المشهود لهم باالستحواذ على رضا فئات الجمهور ،واألسلوب النصي ،والواقعي والخيال باإلضافة إلى
عرض شريحة من الحياة ،وأن تصميم اإلعالن المؤسسي أثر في تحقيق الميزة التنافسية للمؤسسات من

خالل تركيز مضامين وشعارات اإلعالنات المؤسسية على تحفيز القيم اإليجابية والتأثير السلوكي بهدف

الحفاظ على سمعة المؤسسة وصورتها اإليجابية وتأكيد مشاركتها في األحداث السياسية واالجتماعية
المختلفة والمشاركة لقضايا المجتمع والتفاعل معه.
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 -تطبيقات اإلعالنات التجارية المرتبطة بدعم قضايا اجتماعية في مصر :دراسة تحليلية،

(عواطف حسن حيدر اليافعي2016 ،م) واهتمت برصد وتحليل وتقييم مضمون عينة من اإلعالنات

التجارية المرتبطة بدعم القضايا االجتماعية التي تتبناها الشركات كأحد استراتيجيات االتصاالت

التسويقية والترويجية المستخدمة ،وعالقتها بمبادرات المسئولية االجتماعية للشركات Corporate
 Social Responsibilityواعتمدت الدراسة على منهج المسح بشقيه الوصفي Descriptive

والتحليلي  ،Analyticalواستخدمت أداة لتحليل مضمون اإلعالنات التجارية الخاصة بدعم القضية
االجتماعية ،حيث تم إجراء مسح شامل لكافة اإلعالنات التجارية المرتبطة بدعم القضايا االجتماعية

للشركات العاملة في مصر أيا كان نمط ملكيتها وطبيعة نشاطها وذلك في الفترة الزمنية يونيو 2016م

من مصادر متعددة ،وهي صحيفة األهرام والمصري ومواقع الشركات وموقع  Facebookالخاص
بالشركات ،وأشارت النتائج بتعاظم دور المسئولية االجتماعية للشركات من الشركات األجنبية والتي

جعلتها تدخل في شراكات مع منظمات المجتمع المدني لتحقيق أهداف تنموية وتبنيها قضايا مجتمعية
هامة فقد برزت نسبة ( )%52لإلعالنات التجارية التي تدخل فيها الشركات شراكة مع منظمات المجتمع

المدني ،كذلك ارتفاع نسبة اإلعالنات التجارية الداعمة لقضايا اجتماعية في الشركات الخاصة إلى

( )%80عن شركات القطاع العام.

 -نمطية صورة المرأة في اإلعالنات التليفزيونية  :تحليل عينة من اإلعالنات التليفزيونية بقناة Mbc

(تقية فرحي2017 ،م) هدفت إلى التعرف على االستخدام اإلعالني للمرأة باعتبارها عنص ار مهما في
جذب اإلعالنات ،وقد ظهرت بصور عديدة ومختلفة ،في بداية استخدامها بصورة المرأة التقليدية ،ثم

أصبحت عنص ار جسديا بال روح مجرد عرض جميل وجذاب يهدف إلى الترويج وتسويق المنتجات وجذب

المشترين والمستهلكين ،وهذا يعكس صورتها الواقعية بنظر المشاهدين ،كما أن هذه الصور ال تعكس
بالضرورة صورتها الحقيقية في المجتمع ،وهي دراسة وصفية تحليلية لبعض اإلعالنات التليفزيونية في

قناة (إم بي سي) وقت الذروة ،لمعرفة الصور النمطية التي تظهر عليها المرأة ،وأوضحت النتائج أن
المرأة ظهرت في اإلعالنات بصور نمطية ومتكررة فقد ظهرت صورة المرأة بشكل إيجابي ،هي المرأة
التقليدية كربة بيت وأم مهمتها ترعي األوالد وتهتم بعائلتها ،وظهرت صورتها بشكل سلبي ،بأن الم أرة هي
غرض جذاب ومثير هدفه إغراء وجذب المستهلكين ال أكثر ،أي أن المرأة هي جمال ووجه تستخدم

لجذب الرجال وإثارة غرائزهم وتحريك مشاعرهم لدفعهم نحو شراء المنتجات.
 – 3دراسات رصدت القيم األخالقية والجمالية في اإلعالن:

 -دراسة اإلعالنات التجارية والحوافز البيعية من الضرورة التسويقية إلى االنتكاسة األخالقية:

الضوابط اإلسالمية لترشيد الممارسة التسويقية وحماية المستهلكين (الحبيب ثابتي2014 ،م)
واستعرض الباحث في هذه الدراسة النظرية واقع الممارسة التسويقية وما آلت إليه اإلعالنات من انتكاسة

أخالقية بفعل اللجوء إلى أساليب اإلغراء واحتراف الكذب وشتي أنواع الخداع ،بغرض التأثير على سلوك
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المستهلك وتوجيه ق ارراته الشرائية وفقا لمصالح المنتجين والمسوقين ودون أدني مراعاة النعكاسات هذه
الممارسات السلبية ،وتطرقت الدراسة للضوابط اإلسالمية لإلعالنات التجارية والحوافز البيعية بغية إبراز

مميزات الطرح اإلسالمي ومقاصد الشرع الكلية الهادفة إلى حماية اإلنسانية من عواقب النزعة التكاثرية –

المالية (التكالب على جمع المال بكل الوسائل والطرق) وحفاظا على المصالح العامة والخاصة على حد
سواء.
 -دراسة القيم الجمالية واألخالقية في تصميم الرسالة اإلعالنية الفعالة (محمد محمود أحمد شحاتة،

2016م) هدفت إلى التعرف على اإليجابيات والسلبيات المرتبطة بالقيم الجمالية واألخالقية التي يجب
مراعاتها عند تصميم الرسالة اإلعالنية الفعالة ،وتصميم استراتيجية مقترحة تراعي القيم الجمالية

واألخالقية في تصميم الرسالة اإلعالنية الفعالة للمجتمع المصري ،واقتصرت على دراسة وتحليل بعض
النماذج اإلعالنية المطبوعة التي تتضمن أوال تتضمن القيم الجمالية واألخالقية في تصميم الرسالة

اإلعالنية بداخل مصر وخارجها من عام 2000م حتى تاريخ انتهاء البحث ،وبينت النتائج أن مراعاة
القيم الجمالية واألخالقية للمجتمع عند تصميم الرسالة اإلعالنية يزيد من فعاليتها ،وأن الرسائل اإلعالنية

التي تحتوي على أشكال أو كتابات أو إيحاءات سالبة يكون لها أثرها السيئ على أفراد المجتمع ،كما أن
تضمين اإليجابيات المرتبطة بالجوانب الجمالية واألخالقية وتالفي السلبيات المرتبطة بها يكون له مردوده

اإليجابي على استجابة المستهلك ،وأن القيم تعد موجهات ومحددات لسلوك المستهلك في المجتمع ،لذا
يجب على مصمم اإلعالن مراعاتها في التصميم اإلعالني.

 -اإلعالن في العصر الرقمي وعالقته بتشكيل القيم االجتماعية لدى المرأة العربية "دراسة كيفية"

(منى محمود عبدالجليل2017 ،م ،ص ص  )87-39استهدفت هذه الدراسة التعرف على حقيقة
اإلعالن في العصر الرقمي وتأثيره على القيم االجتماعية للمرأة العربية ،وتنتمي إلى نمط الدراسات
والبحوث النوعية ،واعتمدت على منهج المسح التحليلي بشقه الكيفي الذي يقوم على الفحص الدقيق
لمصادر المادة المزمع تحليلها ،وعلي المالحظة الصريحة والفهم الذاتي للقائم بالتحليل ،مع االهتمام

بوجهات نظر اآلخرين ،وقد حللت ( )20إعالنا من اإلعالنات التجارية المقدمة باللغة العربية على شبكة

اإلنترنت عن السلع والخدمات المختلفة ،وحرصت على ضمان التنوع في نوعية اإلعالنات التي تم
تحليلها ،وجمعت البيانات من خالل تحليل الوثائق والمالحظة العامة ،باإلضافة إلى دليل التحليل الكيفي

الذي صممته الباحثة ليساعدها في التوصيف الكيفي لإلعالنات عينة الدراسة.

وأبرزت النتائج أن إعالنات اإلنترنت تضمنت العديد من القيم التي تمثلت غالبيتها في قيم السعادة،

الراحة ،التوفير ،الجمال واألناقة ،الصحة ،فيما أهملت قيما مهمة كاالنضباط والتواضع والتجديد واإليثار
واالحترام ،وأرجعت ذلك إلى أن أكثر ما يبحث عنه األفراد هي الرفاهية المتمثلة في قيمتي السعادة

والراحة ،لذلك ركزت معظم اإلعالنات على هاتين القيمتين.
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كما احتوت هذه اإلعالنات على عدد من السلبيات كان من أبرزها الخيال والشعور باإلحباط وإشاعة

الطبقية والتبذير واإلسراف واالنصراف إلى المباهاة والترف ،واستخدام ألفاظ أجنبية ،ثم التقليد األعمى
واستخدام ألفاظ دخيلة ،واالحتواء على ألفاظ وإيحاءات جنسية ،كما بينت وجود بعض التجاوزات المتعلقة

بظهور المرأة في هذه اإلعالنات ،مثل إبراز مفاتنها الجسدية ،وإبراز حركات الجسد بطريقة مثيرة والتأكيد

على فكرة تسليع المرأة بشكل ملفت للنظر ،وأوضحت أن اإلعالنات تمثل ترويجا للثقافة االستهالكية

القائمة على مبدأ الماديات ،لذلك فإن بعض النساء يقمن بشراء أشياء ال حاجة لهن فيها ،تؤدي إلى

االنحراف في السلوك ،وتضييع األوقات ،ال لشيء سوي مجاراة صيحات العصر والموضة ،والمبالغة في
تقليدها ،ولو على حساب باقي أفراد األسرة ،أو على حساب القضايا األساسية في الحياة ،وأكدت أن كثرة

اإلعالنات التي تحتوي على تجاوزات أخالقية ومهنية عبر شبكة اإلنترنت – التي انتشرت بشكل سريع
في كل المجتمعات – تشكل خط ار على قيم المرأة العربية وتحطم العادات والتقاليد والمبادئ السامية،
داخل األسرة والمجتمع على حد سواء.

 -أثر استخدام المعايير التصميمية لإلعالن المطبوع في تحقيق القيم الجمالية والتعبيرية( :محمد

جمال محمد عبدالمقصود2018 ،م) وسعت الدراسة إلى وضع أسس منهجية لمجموعة من المعايير
التصميمية والتي يمكن من خاللها التأكيد على أحد أهم عناصر تشكيل اإلعالن ،مستندة على منهج
علمي ودراسة موضوعية لتحليل األبعاد التصميمية لإلعالن وكيفية الوصول بها إلى صياغة تصميمية

ناجحة ،واستخدمت المنهج الوصفي التحليلي لبعض التصميمات التطبيقية المختارة من أعمال
التصميمات اإلعالنية لمجموعة من طلبة قسم الجرافيكس والوسائط المتعددة بكلية اإلعالم واالتصال –
جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية ،وأبرزت النتائج أن الصياغة الشكلية للحرف أو الكلمة أو

الصورة أو اللون أو الملمس أو أسس التصميم يعطي المصمم القدرة على إضافة قيمة فنية ،وطاقات
تعبيرية مختلفة داخل التصميم اإلعالني ،وأن الشكل الجمالي للجملة اإلعالنية له دور في تفعيل رسالة

اإلعالن.

 – 4دراسات رصدت مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية:

تأثير اإلنترنت على اإلنفاق اإلعالني في وسائل اإلعالم في المجتمع السعودي (عبدهللا بن صالح الحقيل،

2012م) وهدفت الدراسة إلى رصد مدى تأثير اإلنترنت على اإلنفاق اإلعالني في المجتمع السعودي
لمعرفة ما إذا كانت وكاالت اإلعالن الدولية تستخدم اإلنترنت كوسيلة بديلة أو مكملة لوسائل اإلعالم

التقليدية ،واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي المسحي لعينة عشوائية من مخططي اإلعالن في
وكاالت اإلعالن الدولية العاملة في البيئة المحلية باستخدام االستبيان ،وكشفت النتائج أن اإلنترنت

تستخدم إعالنيا بشكل مرتفع إال أنها ليست بديال لوسائل اإلعالم التقليدية ،وإنما هي وسيلة تكمل غيرها

من الوسائل وينتظرها مستقبل باهر أفصح عنه االتجاهات اإليجابية التي حملها المخططون لها.
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 -منظومة اإلعالن والتحديات الراهنة :دراسة حول مستقبل اإلعالن في مصر بعد ثورة  25يناير

(دعاء فاروق بدوي الدسوقي2013 ،م) حاولت إلقاء الضوء على المحددات والعوامل التي تؤثر على

مستقبل اإلعالن في مصر ال سيما بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير ،والتعرف على االستراتيجيات

والمع ايير التي يمكن أن تدعم النشاط اإلعالني بمصر في فترة إجراء البحث مع محاولة استشراف ما
يحمله المستقبل لصناعة اإلعالن في مصر من خالل صياغة بعض السيناريوهات المحتملة التي يمكن

أن يتخذها المسار اإلعالني في مصر ،ويتبع البحث المنهج الوصفي التحليلي في وصف وتحليل
م جموعة العوامل والمؤثرات التي تحكم النشاط اإلعالني في مصر من خالل دراسات ونظريات ذات

صلة بموضوع البحث ،كذلك اعتمد على منهج الدراسات المستقبلية من خالل الشمول والنظرة الكلية،
ومراعاة التعقد ،والقراءة الجيدة للماضي وإعادة قراءته من منظور مستقبلي :أي في ضوء التحديات ،وذلك

للكشف عن االتجاهات اإلعالنية السائدة في مصر في الوقت الحاضر والتداعيات التي ترمي إلى ميالد

اتجاهات جديدة قد يكون لها شأن كبير في تشكيل مسارات المستقبل اإلعالني ،وأوضحت النتائج أن

مستقبل اإلعالن في مصر يعتمد بشكل كبير على تطوير االستراتيجيات اإلعالنية والتسويقية ،ودراسة
المستهلك بشكل يختلف عما هو قائم بما يوفر المزيد من التفاعل مع الجمهور وتحقيق الهدف المرجو

من اإلعالن ،وأن مستقبل اإلعالن في مصر يمكن أن يتأثر وبشدة بوسائل اإلعالم الحديثة والتي تتجدد

يوما بعد يوم ،مما يتطلب االهتمام بالعالقة التبادلية بين وسائل اإلعالم التقليدية ووسائل اإلعالم

الحديثة ،وأن الواقع السياسي المصري في الوقت الراهن يفرض نفسه وبشدة على النشاط اإلعالني في
مصر كنشاط اتصالي يؤثر ويتأثر بكافة جوانب الحياة ،وخاصة الجوانب االقتصادية واالجتماعية ،والتي

تتأثر بدورها بعوامل االستقرار والتفاعل داخل المجتمع مما تظهر نتائجه بشكل مباشر على النشاط

اإلعالني وتطوره.

 -واقع الصحافة اإللكترونية وأثرها على مستقبل الصحافة الورقية :دراسة تحليلية(محمد الفاتح

حمدي2015 ،م) هدفت إلى تشخيص مراحل تطور الصحافة اإللكترونية ،وانعكاساتها اإليجابية والسلبية

على الصحافة الورقية ،حيث أن هناك اتجاها يرى بأن األزمة التي تمر بها الصحف الورقية حاليا في

مؤشر على اختفاء الصحف
ا
السوق العالمية سببها تطور وانتشار الصحف اإللكترونية ،وقد يكون ذلك

الورقية في المستقبل القريب ،وهناك من يرى عكس هذا االتجاه ،فيري في ظهور الصحافة اإللكترونية

عامال مهما في تطور الصحف الورقية وزيادة انتشارها واستمرار بقائها ،واستنتج الباحث من هذه الدراسة
عدة نتائج أهمها أن الصحف اإللكترونية عالمية االنتشار تتخطي كل الحدود الزمانية والمكانية ،ويستطيع

المستخدم تصفحها من منزله دون الحاجة لبذل مجهود في الحصول عليها ،في حين أن الصحف الورقية
قد ال تتخطي حدود الدولة الواحدة.

 -مستقبل اإلعالن في الصحافة الورقية في ظل تنامي اإلعالن على شبكات اإلعالم االجتماعي :

دراسة وصفية تحليلية على عينة من الشركات السعودية في الفترة من يناير 2014م إلى يناير
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2016م( ،ياسر محمد رضا2016 ،م) هدفت هذه الدراسة إلى التعرف على العوامل المؤثرة في اختيار
المعلن للوسيلة اإلعالنية ،واستكشاف جوانب القوة والضعف في كل من اإلعالن في الصحافة الورقية،

واإلعالن على شبكات اإلعالم االجتماعي ،واستخدم المنهج الوصفي التحليلي؛ كما تم استخدام آداتي
االستبيان والمقابلة لجمع المعلومات ،وتم اختيار عينة طبقية عشوائية لعدة شركات سعودية وتم توزيع

االستبيان على مسئولي اإلعالن بها ،وتم إجراء المقابالت مع عدد من مندوبي اإلعالن داخل مؤسسات
صحفية ،وبينت النتائج أن الشركات تفضل اإلعالن على شبكات اإلعالم االجتماعي في الحمالت

اإلعالنية الممتدة ألنها تتكرر بتكلفة أقل ،وأن إعالنات الصحافة الورقية مازالت تخاطب شريحة من

العمالء ال يستخدمون شبكات اإلعالم االجتماعي.

 -بحوث العالقات العامة واإلعالن في مصر الواقع واتجاهات المستقبل "رؤية تحليلية نقدية" (ريم

أحمد عادل2017 ،م) سعت هذه الدراسة الستخالص رؤية مستقبلية لتطوير دراسات العالقات العامة

واإلعالن المصرية ،وتبعت هذه الدراسة منهجيا دراسات المستوي الثاني ،وهو أسلوب منهجي يقوم على
المسح التحليلي الشامل للدراسات العلمية المنشورة وغير المنشورة ،وتفيد عملية تحليل الدراسات من

المستوي الثاني في استكشاف أوجه القوة والضعف في الدراسات المجمعة وتقديم أساس لمراجعتها
وتعديلها ،حيث تم تطبيق هذه الدراسة على دراسات العالقات العامة واإلعالن والتي تم تقسيمها إلى ست

مجاالت بحثية ،واعتمدت على أسلوب العينة المتاحة من الدراسات المصرية في مجال العالقات العامة
واإلعالن ،فشملت العينة رسائل الماجستير والدكتوراه ،والبحوث التي تم نشرها في الدوريات العلمية

المحكمة ،وذلك (خالل الفترة من عام 2016 – 1990م) ،وشملت العينة اإلجمالية عدد ( )346بحثا
منشو ار ،وعدد ( )247رسالة علمية غير منشورة (ماجستير ،دكتوراه) من كلية اإلعالم جامعة القاهرة،
باإلضافة إلى عدد ( )30بحثا قدم في المؤتمر العلمي لكلية اإلعالم األم والرائدة في المنطقة العربية ،وقد
أوضحت النتائج أن هناك فجوة زمنية بين الدراسات التي تتناول تأثير النشاط اإلعالني ،حيث بدأت

1999م ،واستمرت على فترات متقطعة حتى 2016م ،وتركز اهتمامها على فئات جماهيرية معينة،

حيث بدأت باألطفال عام  92واستمرت إلى 2015م ،والمرأة من 1997 – 1995م وتوقفت ،أما الشباب
وباألخص الشباب الجامعي من عام 2015 – 2005م ،أما الدراسات التي تناولت اقتصاديات اإلعالن

فانحصرت في عام 2000م فقط ،ومعظم هذه الدراسات ميدانية وتحليلية أو االثنين معا ،واعتمدت على

استمارة االستقصاء الموجهة للجمهور العام أو أحد فئاته ،وبدرجة أقل تلك الموجهة إلى ممارسي النشاط

اإلعالني ،أما الدراسات التحليلية فطبقت على عينات من الرسائل اإلعالنية في الوسائل اإلعالنية

المختلفة.

 -دور مواقع التواصل االجتماعي في التسويق من خالل استخدامها كوسيلة لإلعالن  :دراسة حالة

المملكة العربية السعودية 2016 – 2001م( ،ابراهيم الخضر ،أمينة عبدالقادر2018 ،م) هدفت

إلى توضيح المميزات التي تتمتع بها مواقع التواصل االجتماعي عن غيرها من وسائل اإلعالن التقليدية،
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الشيء الذي يؤهلها ألن تكون األنسب إذا اعتمدت عليها المؤسسات كوسيلة لإلعالن التجاري ،واعتمد
الباحثان منهج البحث االستنباطي لتحليل البيانات المتاحة ،وأيضا منهج البحث الميداني وذلك باختيار

عينة تتكون من ( )215من طالب ومنسوبي جامعة الجوف ،وأيضا استخدم الباحثان منهج البحث
اإلحصائي لتحليل بيانات المسح الميداني ،وأشارت أهم النتائج باإلقبال الكبير على استخدام مواقع

التواصل االجتماعي من الجمهور ،وتميزها بصفة التفاعلية جعلها ذات قدرة عالية في نشر اإلعالن

التجاري بكفاءة ،وأن الوسائل اإللكترونية أكثر كفاءة من التقليدية في نشر اإلعالن التجاري ،وأن أكبر
نسبة من المستخدمين لمواقع التواصل االجتماعي هي الفئات العمرية ( )29 – 18وهذا مؤشر على أن

المستهلك المستهدف في المستقبل يعتمد بصورة كبيرة على اإلعالن اإللكتروني ،وأن وسائل اإلعالن
التقليدية تراجعت بشكل كبير أمام وسائل اإلعالن اإللكتروني ،وذلك لتميزها بقلة التكاليف وسرعة

الوصول للمستهلك المستهدف.
-أثر توظيف مواقع التواصل االجتماعي في بث اإلعالنات – تويتر نموذجاً( ،سيف بن سالم السويلم،

2017م) واستهدفت هذه الدراسة التعرف على دور وكيفية توظيف مواقع التواصل االجتماعي في نشر
اإلعالنات بالتطبيق على موقع تويتر ،واعتمدت الدراسة على منهج المسح اإلعالمي لعينة من
اإلعالنات المنشورة على موقع تويتر ،وخلصت النتائج إلى أن اإلعالن عبر تطبيقات ومواقع التواصل

االجتماعي ،بات يتفوق على األشكال التقليدية بمراحل ،كما أن الكثير من الجهات التجارية على مستوى

العالم توقفت تماما عن توظيف الوسائل التقليدية إعالنيا ،وأصبحت تعتمد على الوسائل التفاعلية

الجديدة ،نظ ار لما تقدمه من فوائد ومزايا عدة تخدم كافة األطراف المعنية ،وأن مواقع التواصل االجتماعي

سهلت على الحكومات ومختلف الجهات والمؤسسات الوصول إلى الجمهور بأسهل الطرق وأسرعها وأقلها

كلفة مادية ،مع الحفاظ على مزايا معينة كاآلنية والتفاعلية وسرعة التعرف على رجع الصدى تجاه كل ما
يتم طرحه عبرها.

(ب) :الدراسات األجنبية:

وركزت هذه الدراسات على أبعاد مختلفة مثل:

 – 1اإلعالن وفقا للوسيلة.

 – 2اإلعالن وفقا للممارسين.
 – 3اإلعالن وفقا للعناصر.

 – 4اإلعالن وفقا للشركات والجمهور.
وفقا لتسلسلها الزمني على النحو اآلتي:
ويمكن عرض هذه الدراسات ً

 -دراسة بعنوان "اإلعالن في الصحف مقارنة باإلعالن عبر اإلنترنت" سعت للتعرف على مكانة

الصحف في األسواق اإلعالنية الحديثة ،وأجراها ( )Nadine Lindstädt, 2011حيث أوضحت أن
الصحف شهدت انخفاضا ملحوظا في أرقام التوزيع وتناقص إيرادات اإلعالن لعدة سنوات ماضية ،وأن
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هذا التناقص يمثل تهديدا الستم ارريتها ،وأن الصحف األمريكية تعتمد على إيرادات اإلعالن بنسبة (73

 )%و ( )% 27تأتي من أرقام التوزيع واالشتراكات ومصادر أخرى ،والمخاوف في ازدياد من أن يحل

اإلعالن على اإلنترنت محل اإلعالن على الصحف ،ولكن ليس بشكل كامل فالصحف المحلية التي
تخاطب مناطق محددة ما زالت لها مزاياها وبشكل خاص في اإلعالنات المتعلقة بتجارة التجزئة ،وهي
تتشارك مع اإلعالنات الرقمية في اهتمامات المعلن األمريكي ،واستخدم الباحث النظرية االقتصادية

للمقارنة بين النوعين من اإلعالنات واإلجابة على السؤال الرئيسي مكانة الصحف في األسواق اإلعالنية،
وأوضحت النتائج أنه ال يمكن تعميم أن يحل اإلعالن الرقمي محل اإلعالن التقليدي بشكل كامل

وبشكل خاص في بعض المناطق والصناعات وتجارة التجزئة ،رغم جاذبية اإلعالن الرقمي ومزاياه

المختلفة إال أنه يتكامل مع اإلعالن الصحفي في هذه الجوانب ويتفوق عليه في الممارسات القومية
والدولية التي تتسم بالتوسع الكبير.
وفي دراسة لـ ( )Zentner, A. ,2013اإلعالن الرقمي في عصر اإلنترنت ومدى استمرار المعلنين

في وسائل اإلعالن التقليدية ،وهي دراسة اعتمدت على المنهج المقارن من خالل المقارنة بين وسائل

اإلعالن التقليدية والحديثة من حيث اإلنفاق اإلعالني في الفترة من 1998م حتى 2008م بالتطبيق على

معلنين من ( )87دولة ،وجد أن منحني اإلعالن الرقمي على اإلنترنت في تزايد مستمر وعلي الجانب
اآلخر هبوط في المنحني اإلعالني بوسائل اإلعالن التقليدية ،وأن االستبدال بين هذه الوسائل واضح جدا

لصالح الوسائل الحديثة للمزايا الكثيرة التي تحققها للمعلنين في هذه الدول.

كما أوضحت دراسة لـ ) )Bergemann, D. & Bonatti, A., 2014أن اإلعالن الرقمي On

 Lineمقارنة باإلعالن في الوسائل األخرى يتمتع بالجاذبية والقدرة على استهداف الجمهور المحدد،
وسهولة البحث واسترجاع المعلومات ،وإتمام عمليات الشراء ،وأن المنافسة بين النوعين تأتي لصالح

اإلعالن الرقمي ،اعتمدت الدراسة على نظرية االستخدامات واإلشباعات ،والعينة التجريبية لعدد من
مستخدمي اإلنترنت.
وأبرزت دراسة ) (chung ,2014تحديد اتجاهات ممارسي اإلعالنات نحو أنظمة إعالنات اإلنترنت،

اعتمدت الدراسة على عينة من العاملين في وكاالت اإلعالن الكبري في تايوان ،من خالل توزيع

استمارات استبيان عليهم ،وأشارت نتائج هذه الدراسة إلى اتفاق ممارسي اإلعالنات على أن إعالنات

اإلنترنت تؤثر على مستقبل اإلعالن بشكل عام ،ويرون أن تزايد االهتمام بإعالنات اإلنترنت يرجع إلى

رغبة المستهلكين في التسوق عبر اإلنترنت ،كما تبين أن أنظمة إعالنات اإلنترنت بها بعض المشاكل

تحتاج إلى إعادة النظر فيها ،وأنها بحاجة إلى نظام رقابي .أيضا بينت دراسة لـ & Goldfarb, A.

) )Tucker, C. 2015اعتمدت على المنهج التجريبي أن اإلعالن الرقمي يحظى باالهتمام أكثر

مقارنة باإلعالن التقليدي لدى عينة من المستخدمين لإلنترنت في لندن ،وذلك للتفاعل المباشر مع

البائعين والقدرة التي يتمتع بها في عرض المعلومات المتعلقة بالمنتجات بشكل أوضح وأيسر ،كذلك
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أوضحت دراسة لـ ) )Seamans, R. & Zhu, F,2015ركزت على البعد االقتصادي من خالل

استخدام المنهج التجريبي أن اإلعالن الرقمي مقابل اإلعالن في الصحف المحلية األمريكية في األسواق

متعددة الجوانب ،أي التي تسوق لسلع مختلفة تؤدي وظائف مختلفة في أسواق مختلفة رغم قدرات

الصحافة األمريكية المحلية في هذا الجانب ،إال أن اإلعالن الرقمي اتسم أيضا بالمرتبة األولي في
اهتمامات وميول المعلن األمريكي لإلعالن الرقمي أكثر من اإلعالن التقليدي ،وذلك ألن تكاليف

اإلعالن الرقمي أقل من تكاليف اإلعالن التقليدي في الصحف المحلية ،إضافة للمزايا المختلفة التي
يتميز بها.

سعت دراسة( )Santana & others, 2015إلى تحديد مدى تأثير الموسيقي على فعالية إعالنات
الراديو ،وكذلك مدى تطابق الموسيقي مع الرسالة اإلعالنية ،ومدى تأثير مصداقية المتحدث على فعالية

إعالنات الراديو .وأخيرا ،العوامل التي يجب مراعاتها عند اختيار صوت المتحدث .واعتمدت هذه الدراسة
على عينة مكونة من ( )987من مستمعي الراديو من الذكور واإلناث ،تتراوح أعمارهم من 55 :18

عاما ،يمثلون ما يقرب من  % 68من إجمالي مستمعي الراديو في إسبانيا ،وأشارت النتائج بأن توافق

الموس يقي مع الرسالة اإلعالنية ومصداقية المعلق بإعالنات الراديو تزيد من فعالية اإلعالن ،وأن نقص
العناصر البصرية في إعالنات الراديو ال يؤثر على فعالية اإلعالن ،ألن الموسيقي تسهم في تشكيل

صورة ذهنية عن المنتج لدى مستمعي إعالنات الراديو .أيضا أظهرت النتائج أن مصداقية المتحدث تنتج

من خبرته وثقته عند الحديث إضافة إلى جاذبية صوته ،ولذلك فإن مصداقية المتحدث والموسيقي تؤثران

على عاطفة المستمعين وتجذبهم إلعالنات الراديو.

وفي دراسة حول مستقبل اإلعالن أعدتها شركة أكسنتشر العالمية لالستشارات اإلدارية والخدمات المهنية
( )lyn makmahun, & others, 2016بالتطبيق على عدة شركات أوروبية وعينة من المشترين
باستخدام المنهج الوصفي التحليلي بهدف التعرف على موقف الشركات واألفراد من اإلعالنات ونظرتهم

المستقبلية لها ،وأوضحت النتائج أن هناك اندفاعا ملحوظا من قبل المعلنين نحو اإلعالنات الرقمية ألنها
تحقق لهم عوائد بشكل أكثر فاعلية من اإلعالنات التقليدية ،وتحقق لألفراد السهولة في الحصول على

المنتج األفضل والتفاعل بطريقة مرضية لهم ولتوقعاتهم ،وأن التوجه نحو التعامل مع اإلعالن الرقمي في

ازدياد من قبل المعلنين واألفراد على السواء.

وقد حظيت بحوث الموبايل بوصفها وسيلة حديثة باهتمام الباحثين بعد التطور التكنولوجي الذي

جعله الجهاز الذكي الجامع لكل وسائل اإلعالم التقليدية والحديثة ) )Handlin,Amy, 2015,p49لذلك

أصبح هدفا لعدد كبير من البحوث ،واتضح هذا االهتمام من تخصيص أعداد خاصة من الدوريات
العلمية المتخصصة لبحوث الموبايل) ،) Zarzosa, Jennifer,2018,p 120ومن الدراسات الحديثة التي
تناولت الموبايل كوسيلة إعالنية تسويقية دراسة  daaher et alودراسة  bart et alاللتان تناولتا نوعية

إعالنات العرض المناسبة على الموبايل ،مع ربطها باالتجاهات اإليجابية نحو السلع المعلن عنها ،وتأثير
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إهداء قسائم شراء لزوار المحال التجارية على الهواتف أثناء تسوقهم داخل المحال ،وهي دراسة اعتمدت

على استخدام تكنولوجيا األقمار الصناعية وخ ارئط جوجل لتحديد المتسوقين داخل المحال وإرسال هدايا
تسويقية لهم على هواتفهم الذكية ( Danahar,peter,Michael,2015,p10( ،وتم الربط في البحوث بين
اتجاهات الجمهور نحو إعالنات الموبايل من رسائل نصية قصيرة ،وبين إعجابهم بالوسيلة نفسها ،أي

الموبايل.
مناقشة دراسات العرض التحليلي:

يتميز مجال اإلعالن بضخامة عدد األبحاث والدراسات وتشعب الموضوعات التي تناولها مع

استخدامه لعدد كبير من النظريات والنماذج ،وتتسم هذه الفترة بتزايد اهتمام الباحثين باإلعالنات عبر
اإلنترنت ومواقع التواصل االجتماعي" ،ألسباب كثيرة أهمها ،تزايد أهمية اإلنترنت وشعبية مواقع التواصل
االجتماعي بشكل كبير ،وتزايد أعداد المستخدمين لهما" ( (Indrila Goswami varma & Rajeesh

 Ravindran, 2016إضافة إلى كونهما مجاال جديدا للدراسة األكاديمية لعلوم التسويق بشكل عام،

ولإلعالن بوصفه أهم عناصر المزيج التسويقي بشكل خاص ،ومعظم الدراسات تؤكد اإلقبال العالي من

المستخدمين لإلنترنت مما جعلها محل أنظار الباحثين في كل أنحاء العالم مع التراجع الملحوظ الهتمام
الباحثي ن بالدراسات المتعلقة بوسائل اإلعالن التقليدية ،وسوف يناقش الباحث دراسات العرض التحليلي
في ثالث نقاط ،كما يلي:

(أ) :االتجاهات الحديثة في موضوعات اإلعالن في الوسائل التقليدية :تناولت دراسات اإلعالن في

الوسائل التقليدية موضوعات كثيرة يصعب حصرها بطريقة شاملة ،ولكن يمكن عرض أهمها خالل

الخمس سنوات األخيرة على النحو اآلتي:

 – 1بحوث المستهلك والوسيلة :المتأمل في اتجاه الدراسات اإلعالنية الحالي يجد أنها تركز على كل

ما يتعلق بالمستهلك ،فهو بالنسبة لها الهدف المركزي أي أنه يحظى باألهمية في الدراسات اإلعالنية،

سواء في المدرسة العربية ،أو المدرسة الغربية ،وهذا منطقي ألن المستهلك أو العميل ،هو األساس في

وجود المؤسسات وتطورها وازدهارها ،شريطة أن تحقق له هذه المؤسسات احتياجاته ورغباته ،لذلك نجد

معظم الدراسات اإلعالنية جعلت له األولوية فيها من حيث دراسة :خصائصه ،وتفضيالته ،وسماته
النفسية ،ودوافعه ،واتجاهاته ،وسلوكه الشرائي ،وأنماطه االستهالكية للمنتجات ،وهكذا لوسائل اإلعالن

الحديثة والتقليدية.

وبعض الدراسات العربية اتجهت لدراسة قضايا التوعية بالقيم األخالقية والجمالية والتغيير الثقافي لألفراد

في المجتمع ،والدور المهم لإلعالن في هذه القضايا ،وأيضا دوره في تشجيع الجمهور وتحفيزه لتبني القيم

اإليجابية ،كما أن بعضها اآلخر ركز على المرأة وصورتها في اإلعالنات ،وكيف أن اإلعالنات تجاهلت
كينونتها ،ودورها األسري المحوري المهم لتبيع على جسدها كل شيء ،وتستخدمها فقط كوسيلة لإلغراء،
وجذب انتباه المتلقي والتأثير فيه.
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اتجهت دراسات أخرى إلى البحث في كيفية جذب انتباه المستهلك ،الذي يعد الخطوة األولي في التأثير

اإلعالني االتصالي ،الذي إن لم يتحقق فلن تتحقق الخطوات األخرى من التأثير ،مثل إثارة االهتمام،

وخلق الرغبة ،والحث على السلوك الشرائي.

اتجهت بعض الدراسات إلى التركيز على الوسائل اإلعالنية التقليدية مثل :اإلذاعة والصحف واإلعالن

البريدي وإعالنات الطرق ،وتوضيح مدى اهتمام المستهلك العربي بالتعرض لها.

اتجهت بعض الدراسات لتوضيح أن الكثير من المؤسسات العربية افتقرت لوسائل اإلعالن اإللكترونية

بالشكل العصري المنهجي المنظم الذي يستطيع تحقيق عناصر التشويق واإلبهار وربط المستهلك
بالمؤسسة ومنتجاتها.

ركزت بعض الدراسات العربية على عوامل نجاح الحمالت اإلعالنية ،ومصداقيتها لدى المستهلكين،
واتجهت بعض الدراسات العربية إلبراز أثر الوسائل اإلعالنية الحديثة على الوسائل اإلعالنية التقليدية

في عملية اإلنفاق اإلعالني ،دون التطرق إلى كيفية التغلب على التحديات ،التي تواجه اإلعالن في
الوسائل التقليدية ،إال أن بعض الدراسات أوضحت بعض التحديات ،وأن ظروف المجتمعات السياسية

دور مهما في استقرار النشاط اإلعالني وتطوره ،ال سيما في الوسائل اإلعالنية
واالقتصادية تلعب ا

التقليدية.

وأبرزت بعض الدراسات العربية رؤي متأرجحة ،حول أثر الوسائل اإلعالنية الحديثة على الوسائل

أثر
اإلعالنية التقليدية ،فبعضها يرى األثر السلبي للحديثة على التقليدية ،في حين يرى بعضها اآلخر ا

إيجابيا لها ،يظهر من خالل التكامل بينهما.

اتجهت بعض الدراسات لدراسة دور مواقع التواصل االجتماعي في العملية اإلعالنية ،وذلك النتشارها

الواسع بين الفئات المختلفة للجماهير ،وألثرها الواضح في التأثير عليهم ،ذلك التأثير الذي يتضح من
كثافة الوقت المنقضي في التعرض لهذه المواقع ،مما جعلها وسيلة إعالنية متميزة للوصول بشكل أسرع

وأسهل للجماهير المستهدفة.

 – 2بحوث مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية :أظهرت الدراسات العربية الحديثة عدم االهتمام
الكافي ببحوث اإلعالن في وسائل اإلعالن التقليدية ،رغم أهميته البالغة الستم ارريتها وبقائها ،والوفاء

بمتطلباتها واحتياجاتها ،واكتفت بعض الدراسات الموجودة بعقد مقارنات بين اإلنفاق اإلعالني في الوسائل

التقليدية والحديثة وتوضيح بعض التحديات التي تواجه اإلعالن في وسائل اإلعالن التقليدية ،دون تقديم
رؤية علمية شاملة ،وبشكل خاص في الجانب االقتصادي تسهم في كيفية تنشيط الجانب اإلعالني بهذه

الوسائل ،وذلك بعكس الدراسات الغربية سواء كانت أوروبية أو أمريكية التي استخدمت منهجية عقد
المقارنات بين الوسائل والتجارب ،والنظريات االقتصادية للوصول إلى حلول علمية تسهم في تطوير

اإلعالن في الوسائل التقليدية.
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بعض الموضوعات البحثية سعت للمقارنة بين اإلعالن في الوسائل الحديثة والتقليدية وفيها اتفقت

المدارس العربية ،واألوروبية واألمريكية ،ودول العالم الثالث ،في تفوق اإلعالن الرقمي مقارنة باإلعالن

في وسائل اإلعالن التقليدية ،وذلك لمزاياه المتعددة مثل  :انتشاره الواسع وتخطيه لحاجزي اللغة والمكان،

التفاعلية واالستجابة المباشرة من قبل المستهلكين ،وألنها متاحة في جميع األوقات ،ومن خاللها يستطيع

المستهلك الحصول على معلمات أكثر ،مع سهولة البحث واسترجاع المعلومات ،وإتمام عمليات الشراء،

إضافة إلى قدرتها على استهداف جمهور محدد ،وأن تكاليف اإلعالن الرقمي أقل مقارنة باإلعالن في
الوسائل التقليدية.

على سبيل المثال :توضيحا لنمو اإلنفاق اإلعالني بإحدى أشكال وسائل اإلعالن الحديثة ،شهد حجم
اإلعالنات في الفيديوهات  on lineنسبة نمو تقدر بـ ( )%114منذ عام (2014م) ،وال يتجاهل خبراء

اإلعالن وممارسوه التزايد المطرد في عدد مستخدمي الهواتف الذكية ،وما يمثله الموبايل من فرصة

متميزة لإلعالن اإللكتروني الفعال) Del Rowe,Sam,2017 ,p16).

(ب) :االتجاهات الحديثة في نظريات دراسة اإلعالن في الوسائل التقليدية :تحليل بعض الدراسات
األجنبية أوضح استخدامها لنظريات ونماذج متعددة ،منها ما يتصل اتصاال وثيقا باإلعالم واإلعالن،
ومنها ما يتصل بعلوم االقتصاد ،ومن تلك النظريات التي استخدمتها الدراسات األجنبية نظرية

االستخدامات واإلشباعات ،ونظريات التأثير ،والنظرية االقتصادية ،في المقابل نجد ندرة في استخدام
الدراسات العربية للنظريات اإلعالمية ،أو غيرها من النظريات في العلوم األخرى.

(ج) :االتجاهات الحديثة في التصميم المنهجي لدراسات اإلعالن :مازالت تعتمد دراسات اإلعالن بشكل

عام واإلعالن في الوسائل التقليدية بشكل خاص في المدرسة العربية ،ودول العالم الثالث على المنهج

الوصفي ،بشقيه الميداني والتحليلي ،واألدوات الكمية في دراسة هذا المجال ،في حين نجد أن الدراسات
األجنبية في المدرسة األوروبية واألمريكية تتعدد فيها التصميمات المنهجية المستخدمة ،وتتنوع ما بين

الوصفي التحليلي ،والمنهج المقارن ،والمنهج التجريبي مع استخدام األدوات الكمية والكيفية ،وبشكل
خاص التحليل النقدي الذي يظهر مواطن القوة والضعف ،ويشرح الظاهرة ويفسرها بشكل موضوعي

أعمق ،ال يكتفي بالوصف فقط.
الخالصة:

اهتمامات البحوث التي تنتمي للمدرسة العربية ،أو العالم الثالث ،أو حتى المدرسة الغربية فيما
يتعلق بمستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية قليلة ،مقارنة بكمية البحوث التي تهتم باإلعالن في الوسائل

الحديثة ،وذلك لتزايد أهمية اإلنترنت للمعلنين والمستهلكين ،وأن البحوث اإلعالنية العربية اهتمت
بالمستهلك في المقام األول من حيث التأثير في تفضيالته ،أو ق ارراته الشرائية ،أو اتجاهاته ،أو وعيه

الثقافي وقيمه األخالقية ،وكذلك اهتمت بالوسائل التقليدية لإلعالن من حيث واقعها الفعلي ،أو فاعليتها
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كوسيلة إعالنية ،وفيما يتعلق بالدراسات التي ركزت على مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية اكتفت

بالمنهج الوصفي ،واستعراض الدراسات اإلعالنية ،دون تقديم رؤية تحليلية نقدية فعلية ترقي بالوسائل
التقليدية اقتصاديا ،وتسهم في قدرتها على مواجهة الوسائل الحديثة بكل إمكاناتها التي تهدد استم اررية
الوسائل التقليدية.

أما الدراسات األجنبية ،فقد ركزت بعمق أكثر من الدراسات العربية ،فيما يتعلق بوسائل اإلعالن

التقليدية ومكانتها الفعلية إعالنيا في األسواق ،مقارنة بالوسائل الحديثة ،ونظرة المعلنين لكال النوعين من

اإلعالنات ،وأسباب هذه النظرة المتمثلة في المزايا الفعلية العائدة على المعلنين والمستهلكين من
استخدامهم لإلعالن في الوسائل الحديثة ،وتوضيح جوانب القوة والضعف في اإلعالن التقليدي مقارنة

بالرقمي ،كما اهتمت الدراسات األجنبية بالتركيز على دراسة األشكال المختلفة لإلعالن اإللكتروني،

وأهمها الموبايل ،وأفردت لها مجاال بحثيا مستقال ،وبناء على كل ما سبق ،يرى الباحث أن االهتمام
بارز ويتسم بالتفوق
باإلعالن في الوسائل الحديثة على المستوي البحثي ،أو المستوي الجماهيري أصبح ا

الملحوظ ،وذلك ،لجاذبيته وقدراته العالية التي تستقطب كل األطراف ،وأن االهتمام باإلعالن في الوسائل

التقليدية في تراجع على المستويين ،مما ينذر الوسائل التقليدية بضرورة التحرك للخروج من هذا الموقف
الصعب ،الذي تواجه فيه مجموعة من التحديات في تنافسها وقدرتها على الصمود أمام اإلعالن الرقمي،

وتطوير يوما بعد يوم.
ا
انتشار
ا
الذي يزداد

الرؤية المستقبلية في مستقبل بحوث اإلعالن في الوسائل التقليدية:
تواجه بحوث اإلعالن في الوسائل التقليدية تحديات كثيرة ،أبرزها التطورات السريعة في تطبيقات
التكنولوجيا الرقمية ووسائل اإلعالن الحديثة ،والتي تمضي بخطي سريعة غير متوقعة للمهتمين بالوسائل

التقليدية ،مما فرض عليها ضرورة التطوير ،وإضافة عناصر الجاذبية واإلبهار في شكل الوسيلة
ومضمونها ،والقائم باالتصال لتستطيع البقاء بل والمنافسة مع الوسائل اإلعالنية الحديثة ،ويقترح الباحث

أن تكون االتجاهات المستقبلية في بحوث وسائل اإلعالن التقليدية كما يلي:

 االتجاه األول :استمرار التركيز على دراسات المستهلك ،لفهم كيف يمكن جذبه نحو الوسائلالتقليدية وإثارة اهتمامه بها ،وكيف يمكن مخاطبته إعالنيا باحتياجاته ورغباته الفعلية ،وما هي

أسباب عدم اهتمامه بها ،وما هي آليات مراعاة الرسالة اإلعالنية للخصائص الديموجرافية
للجمهور المستهدف ،هل من خالل وسائل متخصصة لكل فئة ،أو صفحات متخصصة ،أو

تقسيم السوق المستهدف؟ وهكذا ،وكذلك دراسات توضح دور اإلعالن في خلق صورة نمطية
للمتلقي ،ومدى مراعاته لبيئة المتلقي الثقافية؟
 -االتجاه الثاني :دراسات التكامل بين وسائل اإلعالن الحديثة والتقليدية ،كيف يحدث؟ وكيف

يصب في مصلحة النوعين من الوسائل؟ وكيف تتعاون وكاالت اإلعالن وشركاته والمعلنون،
ومسئولو الوسائل اإلعالنية الحديثة والتقليدية في إنجاح هذا التكامل؟

100

د .مرزوق العادلي" :االتجاهات الحديثة في بحوث مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية :دراسة تحليلية نقدية"

 االتجاه الثالث :دراسات تهتم بكيفية تحقيق الجودة للوسائل التقليدية من حيث التصميموالمصداقية في المضمون اإلعالمي ،وتحري الدقة والموضوعية ،واالعتماد على مصادر موثوقة

في التغطية ،وكيف يمكن ربط المتلقي بالوسيلة إعالميا وإعالنيا ،وما هي السياسات اإلعالنية
المتبعة في هذه الوسائل لتحسينها وتجويدها؟ ،وماهي استراتيجيات اإلبداع اإلعالني المستخدمة

في اإلعالن بهذه الوسائل والمقارنة بينها لتحديد األفضل واألكثر تأثيرا؟

 االتجاه الرابع :دراسات خاصة بمعايير ضبط العملية اإلعالنية في الوسائل اإلعالمية ،وتوضيحمن المسئول عن جلب اإلعالنات أي الفصل بين عمل الصحفي ،وعمل رجل اإلعالن داخل

الوسيلة ،ألن الكثير من الصحفيين يسعون للحصول على أموال لذلك يعملون مناديب إعالنات
مما يؤثر في تناولهم للرسالة اإلعالمية ،مع االهتمام بكيفية التأكد من صحة ومصداقية األشياء

المعلن عنها ،ودراسة مدى استخدام اإلعالن كأداة لتوجيه الرسالة اإلعالمية بصورة تخدم المعلن
على حساب المتلقي.

 -االتجاه الخامس :دراسات تسعي لكيفية تحسين جودة المنتج الخاص بالوسائل التقليدية على

اإلنترنت ،حتى يصبح جاذبا للمستخدمين ،وكيف يتم التناول اإلخباري للمنتج اإللكتروني بأسلوب
ال يتعارض مع التناول التقليدي؟ وكيف يمكن استغالل مزايا اإلنترنت في تحقيق عناصر

التشويق واإلبهار في هذا المنتج؟

 االتجاه السادس :دراسات إدارة العالقات مع المؤسسات والعمالء ،من خالل ابتكار خدماتإعالنية وتسويقية تتسم باإلبداع ،وتعود بالفائدة على الشركات واألفراد ،وكيفية تصنيف العمالء

وفقا لمعايير ،وإعداد قاعدة بيانات علمية خاصة بهم داخل الوسيلة ،تسهم في كفية التواصل

العلمي الفعال معهما؟

 -االتجاه السابع :دراسات للقائم باالتصال اإلعالني في الوسائل التقليدية من حيث ،الشروط

والسمات والمهارات والخبرات والتخصص العلمي وكفاءة الجانب التدريبي ،وفهمه للبيئة التي
تعمل فيها الوسيلة التقليدية ،وقدراته اإلقناعية ،وإلمامه بالبرامج الحديثة واللغات ولغة الحاسب

اآللي واإلنترنت ،ومدى تمكنه في المجال اإلحصائي.
 االتجاه الثامن :الرسالة اإلعالنية ،ومصداقيتها ،والضوابط ،والشروط التي يجب أن تلتزم بها،واللغة التي تكتب أو تلقي بها ،ومدى توافقها مع قيم المجتمع وأهدافه ،وخصائص المتلقي.

 -االتجاه التاسع :دراسات تتعلق بأنماط القراءة ،والمشاهدة ،واالستماع ،وتوقيتاتها المناسبة

للمتلقي ،وكثافة ،أو حجم ،أو زمن اإلعالن المناسب ،وموقع اإلعالن ،قبل أو أثناء أو بعد

المحتويات اإلعالمية.
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 -االتجاه العاشر :دراسات اإلعالن المرفوض والمتعارض مع قيم المجتمع والجماهير ،الذي يسمح

بممارسة أفعال سيئة ،أو تناول منتجات ضارة ،أو نشر قيم سلبية تؤثر على مصداقية اإلعالن

والوسيلة.

 االتجاه الحادي عشر :دراسات الشفافية مع المعلن ،والمصداقية في أمور النشر اإلعالني،ومواعيد النشر وتكلفته ،والتسعير اإلعالني المناسب ،والتعاون مع المعلن ليس إعالنيا فقط ،إنما

دراسة موقفه التسويقي وتوضيح المشكالت التسويقية الخاصة بمشروعه ،أو منتجاته ،وتقديم

دراسات جدوى له واستطالعات رأي علمية يطمئن لها ،وكذلك دراسات توضح اتجاهات المعلنين
نحو الوسائل التي يعلنون فيها.

 االتجاه الثاني عشر :دراسات ترصد دور المؤسسات السياسية والتنفيذية في تهيئة المناخ،والظروف المواتية للوسائل التقليدية ،لممارسة عملها بنجاح ،لصالح األفراد والمجتمع.

 االتجاه الثالث عشر :دراسات تركز على كيفية اإلدارة العلمية لوسائل اإلعالن التقليدية ،والفصلبين اإلدارات المختلفة بها ،وكيفية تطبيق مفهوم العمل اإلداري ،الذي يتسم بالجودة في كل إدارة

من إدارات الوسيلة اإلعالنية.

 -االتجاه الرابع عشر :دراسات ترصد التجارب الناجحة لوسائل اإلعالن في الوسائل التقليدية بدول

أخرى مقارنة بالممارسات المحلية ،لنقل التجارب الناجحة لهذه الوسائل ،بالطرق التي تتوافق مع
واقع المجتمع ،الذي تعمل فيه الوسيلة.

 االتجاه الخامس عشر :دراسات ترصد مدى تعاون المؤسسات التنفيذية مع الباحثين ،وتوفير كافةالمعلومات التي تسهم في نجاحهم بعملهم ،وكيفية ترجمة نتائج البحوث إلى واقع ملموس ،في

السلوك اإلداري بالوسائل اإلعالنية التقليدية.

 االتجاه السادس عشر :دراسات تهتم بكيفية قيام الجهات المختصة (نقابة الصحفيين والهيئةالوطنية لإلعالم) بدورهما في وضع ضوابط صارمة لمن يمتلك الصحف المحلية أو يمارس

العمل الصحفي فيها الكتساب ثقة المعلنين ،وضمان جودة التحرير ،واإلخراج ،واإلعالن.
 االتجاه السابع عشر :دراسة كيفية معالجة أسباب تشكيل االتجاهات السلبية من قبل المعلنيننحو اإلعالن في الوسائل التقليدية ،وكيف يمكن تحويل هذه االتجاهات لتصبح إيجابية ،وبالتالي
يحدث اإلقبال على اإلعالن في هذه الصحف ،ومن ثم تحسين الجوانب اإلدارية والتحريرية،

ورفع درجة الرضا الوظيفي لدى العاملين بهذه الصحف ،وإليجاد القدرة على امتالك االمكانات

الفنية والتكنولوجية حتى تستطيع الصحف المحلية أن تساير العصر ،وتصمد أمام التطور
المذهل لوسائل اإلعالم األخرى ،وبشكل خاص التفاعلية.
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د .مرزوق العادلي" :االتجاهات الحديثة في بحوث مستقبل اإلعالن في الوسائل التقليدية :دراسة تحليلية نقدية"

قائمة المراجع:
أوالً :المراجع العربية والمعربة:
( )1إبراهيم المسلمي ،اقتصاديات اإلعالم ،القاهرة ،دار الفكر العربي2014 ،م.
( )2إيناس رأفت مأمون ،تطوير استراتيجية تصميم الحمالت اإلعالنية من خالل تكنولوجيا المعلومات ،ط ،1اإلمارات العربية
المتحدة ،العين ،دار الكتاب الجامعي الحديث2008 ،م.
( )3برنار بوليه ،نهاية الصحف ومستقبل اإلعالم ،ترجمة خالد طه ،بيروت ،الدار العربية للعلوم2011 ،م.
( )4حسني محمد نصر ،من المطبعة إلى الفيس بوك – مدخل في االتصال الجماهيري ،دبي ،دار الكتاب الجامعي2016 ،م.
( )5رباح محمود عبد السالم ،مبادئ اإلعالن التجاري كيف تنمو األعمال وتروج المنتجات في األسواق المعاصرة ،سوريا ،شعاع
للنشر والعلوم2008 ،م.
( )6سوزان القليني ،التدريب واإلنتاج اإلعالمي ،القاهرة ،دار النهضة العربية2006 ،م.
( )7على عجوة ،العالقات العامة بين النظرية والتطبيق ،القاهرة ،عالم الكتب2001 ،م ،ص .18
( )8على رفاعة األنصاري ،اقتصاديات الصحافة بين اإلدارة والتحرير ،جامعة الملك عبد العزيز ،كلية االقتصاد واإلدارة.1978 ،
( )9محمد فريد الصحن ،العالقات العامة المبادئ والتطبيق ،القاهرة ،الدار الجامعية2005 ،م.
()10

محمود علم الدين ،أساسيات الصحافة في القرن الحادي والعشرين ،ط ،2القاهرة ،د.ن2009 ،م.

ثانيا :الدراسات والبحوث العلمية:
أحمد السمان ،العالقة بين التعرض إلعالنات حملة " اإلصالح الجريء " واالتجاه نحو اإلصالحات االقتصادية في مصر،
()11
مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسطMagallat Bhut Al-Laqat Al-Amh - Al-Srq Al-Aust ،الجمعية
المصرية للعالقات العامة ،العدد السادس عشر ،السنة الخامسة ،يوليو  -سبتمبر 2017م.
ابراهيم فؤاد خصاونة ،اإلعالن البريدي في األردن بين الواقع والمأمول ،جامعة الكويت ،مجلس النشر العلمي ،المجلة
()12
العربية للعلوم اإلنسانية ،مج ( )31ع (2013 ،)121م.
ابراهيم الخضر ،أمينة عبد القادر على ،دور مواقع التواصل االجتماعي في التسويق من خالل استخدامها كوسيلة
()13
لإلعالن :دراسة حالة المملكة العربية السعودية 2016 – 2001م ،األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا (أمارا باك) ،مجلة
األكاديمية األمريكية العربية للعلوم والتكنولوجيا ،مج ( )9ع (2018 ،)29م.
ابتهاج حافظ الدريدي ،فعالية استراتيجية التفكير البصري في تصميم الملصق اإلعالني ،الجمعية العربية للحضارة
()14
والفنون اإلسالمية ،مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية ،ع (2018 ،)10م.
الزبير أم أيمن عبد هللا ،توظيف العالقات العامة في التصدي للتحديات المعاصرة للمجتمع المسلم دراسة حالة ،دكتوراة
()15
غير منشورة ،السودان ،جامعة القرآن الكريم والعلوم االسالمية ،كلية الدراسات العليا2016 ،م.
ابتهاج حافظ الدريدي ،فعالية استراتيجية التفكير البصري في تصميم الملصق اإلعالني ،مصر ،الجمعية العربية للحضارة
()16
والفنون اإلسالمية ،مجلة العمارة والفنون ،العدد العاشر 2018م.
الشريف محمد على الحسني ،أثر تصميم اإلعالن الفكاهي على تطوير اإلعالنات التجارية في األردن ،جامعة الشرق
()17
األوسط ،كلية العمارة والتصميم2018 ،م.
الحبيب ثابتي ،اإلعالنات التجارية والحوافز البيعية من الضرورة التسويقية إلى االنتكاسة األخالقية :الضوابط اإلسالمية
()18
لترشيد الممارسة التسويقية و حماية المستهلكين ،الهيئة العالمية للتسويق اإلسالمي ،المجلة العالمية للتسويق اإلسالمي ،مج
( )3ع (2014 )1م.
أيمن صالح المنشاوي ،المهارات المهنية والسلوكية المعاصرة للعالقات العامة ،بنك فيصل اإلسالمي السوداني ،مجلة
()19
االقتصاد2017 ،م.
إيمان عامر وآخرون ،التأثير النفسي للترويج على القرارات الشرائية ،الجامعة اإلسالمية ،مجلة الكلية اإلسالمية ،العدد
()20
2018 ،45م.
إيمان فتحي عبد المحسن ،دور الحمالت اإلعالنية في التوعية بالخدمات التي تقدمها الرئاسة العامة لشئون المسجد
()21
النبوي لزائريه ،المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن ،قسم العالقات العامة واإلعالن ،كلية اإلعالم ،جامعة القاهرة،
العدد العاشر -ابريل  -يونيو 2017م.
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إيمان صالح الدين عبد الحميد ،اإلعالن كعنصر لتفعيل ثقافة التغيير في المجتمع المصري ،المركز العربي للتعليم
()22
والتنمية ،مستقبل التربية العربية ،مج ( )21ع (2014 ،)89م.
تقية فرحي ،نمطية صورة المرأة في اإلعالنات التليفزيونية :تحليل عينة من اإلعالنات التليفزيونية بقناة ،Mbc
()23
الجزائر ،مؤسسة مقاربات للنشر ،مجلة العلوم اإلنسانية مقاربات ،ع ( )27مج (2017 )14م.
دعاء فاروق بدوي الدسوقي ،منظومة اإلعالن والتحديات الراهنة :دراسة حول مستقبل اإلعالن في مصر بعد ثورة 25
()24
يناير ،جامعة األهرام الكندية ،المجلة العربية لبحوث اإلعالم واالتصال ،ع (2013 )2م.
رعد عدنان رءوف ،التسويق الخفي هل هو أداة لخداع الزبون أم لتعزيز السلوك الشرائي ،المجلة العربية لإلدارة مجلد
()25
( )38عدد (2018 ،)4م.
رفيدة مبارك أحمد صالح ،فن اإلعالن المطبوع من التقليدية إلى الحداثة ،جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا ،مجلة العلوم
()26
اإلنسانية ،مج ( )15ع (2014 )2م.
ريم أحمد عادل ،بحوث العالقات العامة واإلعالن في مصر الواقع واتجاهات المستقبل " رؤية تحليلية نقدية " جامعة
()27
القاهرة ،كلية اإلعالم ،قسم العالقات العامة واإلعالن ،المجلة العلمية لبحوث العالقات العامة واإلعالن ،العدد العاشر ،أبريل –
يونيو 2017م.
سالم حامد حمدي ،توجهات المنظمات العراقية في النشر اإلعالني :دراسة استطالعية لعينة من المنظمات في مدينة
()28
الموصل ،جامعة الموصل ،كلية اإلدارة واالقتصاد ،تنمية الرافدين ،ع ( ،)117مج (2018 ،)37م.
سالمة صالح مجيد العريبي ،مدى فاعلية اإلعالنات التجارية المسموعة المستخدمة في إذاعة أجدابيا المحلية في التأثير
()29
على السلوك الشرائي للمستهلك ،النقابة العامة ألعضاء هيئة التدريس الجامعي ،مجلة الجامعي ،ع (2017 ،)26م.
سندس سعيد سيد حسين ،العوامل النوعية لنجاح الحمالت اإلعالنية ،جامعة حلوان ،كلية التربية الفنية ،مجلة بحوث في
()30
التربية الفنية والفنون ،ع (2015 ،)44م.
سيف بن سالم السويلم ،أثر توظيف مواقع التواصل االجتماعي في بث اإلعالنات – تويتر نموذجا ،المؤتمر الدولي الثاني،
()31
البيئة الجديدة لإلعالم التفاعلي في العالم العربي – الواقع والمأمول ،جامعة الملك سعود ،قسم اإلعالم2017 ،م.
شريف نافع ابراهيم فرج ،العوامل المؤثرة على مستقبل صناعة اإلعالن في مصر خالل العقد القادم ،رسالة دكتوراه،
()32
جامعة القاهرة ،كلية اإلعالم ،قسم الصحافة.
عبير حسن عبده مصطفي ،دور تصميم اإلعالن المؤسسي في التعبير عن تحافيز القيم اإليجابية للمواطن المصري بعد
()33
ثورة  25يناير ،جامعة حلوان ،مجلة علوم وفنون ،مج ( )25عدد (2013 ،)3م.
عبد هللا بن صالح الحقيل ،تأثير اإلنترنت على اإلنفاق اإلعالني في وسائل اإلعالم في المجتمع السعودي ،جامعة اإلمام
()34
محمد بن سعود اإلسالمية ،مجلة العلوم اإلنسانية واالجتماعية ،ع (2012 )22م.
عواطف حسن حيدر اليافعي ،تطبيقات اإلعالنات التجارية المرتبطة بدعم قضايا اجتماعية في مصر :دراسة تحليلية،
()35
الجمعية المصرية للعالقات العامة ،مجلة بحوث العالقات العامة الشرق األوسطMagallat Bhut Al-Laqat Al-Amh - ،
، Al-Srq Al-Austع (2016 )13م.
محمد الفاتح حمدي ،واقع الصحافة اإللكترونية وأثرها على مستقبل الصحافة الورقية :دراسة تحليلية ،الجزائر ،جامعة
()36
األغواط ،مجلة دراسات ،ع 2015 ،54م.
حمد جمال محمد عبد المقصود ،أثر استخدام المعايير التصميمية لإلعالن المطبوع في تحقيق القيم الجمالية والتعبيرية،
()37
الجمعية العربية للحضارة والفنون اإلسالمية ،مجلة العمارة والفنون والعلوم اإلنسانية( ،العدد الثاني عشر ،الجزء الثاني)
2018م.
محمد زيدان سالم ،اإلعالن اإلذاعي وأثره في اتخاذ القرار الشرائي لخدمات شركة جوال :دراسة حالة على طلبة
()38
الجامعات في محافظات غزة ،جامعة القدس المفتوحة ،مجلة جامعة القدس المفتوحة لألبحاث والدراسات ،ع (2017 )41م.
محمد عباس ديوب وآخرون ،دور وأهمية اإلعالن في بناء العالمة التجارية ،دراسة ميدانية على مستهلكي المنظفات في
()39
الساحل السوري ،جامعة تشرين ،مجلة جامعة تشرين للبحوث والدراسات العلمية ،سلسلة العلوم االقتصادية والقانونية ،المجلد
( )31العدد (2008 )4م.
محمد محمود أحمد شحاتة ،القيم الجمالية واألخالقية في تصميم الرسالة اإلعالنية الفعالة ،مصر ،مجلة كلية التربية،
()40
جامعة األزهر( ،العدد  ،167الجزء الثاني2016 ،م.
منار حسان مصطفي ،إعالنات الطرق وصورها الصادمة حسيا للمتلقي واستخدامها في القضايا االجتماعية ،جامعة
()41
حلوان ،كلية التربية الفنية ،مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون ،ع (.)33
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-  كلية التربية الفنية-  جامعة حلوان، المنظومة االعالنية والتنافسية في ضوء علم األرجونوميكس،منى أحمد محمد أحمد
)42(
.18 – 1  ص ص،م2016 ،)48(  العدد، مجلة بحوث في التربية الفنية والفنون،قسم علوم التربية
 اإلعالن في العصر الرقمي وعالقته بتشكيل القيم االجتماعية لي المرأة العربية " دراسة كيفية،مني محمود عبد الجليل
)43(
الجمعية،Magallat Bhut Al-Laqat Al-Amh - Al-Srq Al-Aust ، مجلة بحوث العالقات العامة للشرق األوسط،"
.م2017  أكتوبر – ديسمبر، السنة الخامسة، العدد السابع عشر،المصرية للعالقات العامة
 الجامعة، التحول التعبيري والوظيفي في بنية التصميم اإلعالني المعاصر، ابراهيم حمدان سبتي،نادية خليل اسماعيل
)44(
.م2018 ،)100( ) ع24(  م، مجلة كلية التربية األساسية، كلية الفنون التطبيقية،التقنية الوسطي
، دكتوراه، فعالية اإلعالنات باإلنترنت ووسائل اإلعالن التقليدية في تسويق أدوات التكنولوجيا الحديثة،وفاء صالح
)45(
.2021 ، قسم اإلعالم،جامعة الزقازيق
: مستقبل اإلعالن في الصحافة الورقية في ظل تنامي اإلعالن على شبكات اإلعالم االجتماعي،ياسر محمد رضا على سليم
)46(
 جامعة أم، ماجستير،م2016 م إلى يناير2014 دراسة وصفية تحليلية على عينة من الشركات السعودية في الفترة من يناير
.م2016 ، معهد بحوث ودراسات العالم اإلسالمي،درمان اإلسالمية

: الدوريات:ثالثا
 فبراير27 ، جريدة الرؤية اإلماراتية، اإلمارات تتصدر األسواق العربية في حجم اإلنفاق اإلعالني،جورج إبراهيم
)47(
.م2020
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focused on the consumer in terms of influencing his preferences, purchasing
decisions, trends, cultural awareness and moral values, as well as the traditional
means of advertising in terms of their actual reality, or their effectiveness as an
advertising medium.
With regard to the studies that focused on the future of advertising in
traditional means, it was satisfied with the descriptive approach, and the review
of advertising studies, without evaluating an actual critical analytical vision that
promotes traditional means economically, to confront modern means with all
their capabilities that threaten the continuity of traditional means.
As for foreign studies, they focused more deeply than Arab studies, with regard
to traditional advertising means and their actual position in advertising in the
markets, compared to modern means, and the advertisers’ view of both types of
advertisements, and the reasons for this view represented in the actual
advantages accruing to advertisers and consumers from their use of advertising
in the modern means, and clarifying the strengths and weaknesses of traditional
advertising compared to digital. Foreign studies also focused on studying the
different forms of electronic advertising, the most important of which is mobile,
and devoted an independent research field to it.
Based on all of the above, the researcher believes that the interest in
advertising in modern means at the research level or at the public level has
become prominent and characterized by remarkable superiority, due to its
attractiveness and high capabilities that attract all parties, and that interest in
advertising in traditional means is declining on both levels, which warns the
means. The traditional need to move out of this difficult situation, in which it
faces a set of challenges in its competition and its ability to withstand digital
advertising, which is becoming increasingly widespread and developed day
after day.
Then the researcher presented 17 future trends for advertising research in
traditional advertising means research.
.Keywords: Trends, Advertising Future Research, Traditional Means.
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Abstract

This research aimed to monitor Arab and foreign academic studies in
research of the future of advertising in traditional media in the period from
(2013 to 2022) and analyze the common factors in foreign studies in terms of
the most important topics that they dealt with, the theories, and scientific
models used in them, in addition to presenting and analyzing the most important
results that reached to it, then analyze the most important topics of Arab
research and studies in the field of research in the future of advertising in
traditional means, and the most important results it reached, and finally present
a vision of the future agenda for research in the future of advertising in
traditional means.
Methodological design:
The analytical presentation of this research belongs to the descriptive studies
according to the second-level analysis method, which depends on the qualitative
analysis of the data of studies and refereed research published in refereed
scientific journals and available to specialized researchers on electronic
databases.
Analytical Society and Sample Presentation:
The society that the analytical presentation aims to study is the scientific
heritage in the field of advertising, and it is represented in the scientific research
published in the refereed scientific journals during the last five years.
The studies from which the sample of analysis was withdrawn were based on
the criteria of association with means in general and traditional in particular and
the criterion of sources, where the databases were relied on as a primary source
for the collection and analysis of foreign and Arab studies published
EBSCOHOST - Egyptian Knowledge Bank EKB – proquest, as well as the time
frame standard Where the researcher monitored studies that dealt with
advertising research in the period from 2013-2018, and the researcher provides
a summary of previous research trends to show the extent of consistency and
difference in them.
The results showed that the research interests belonging to the Arab school,
the Third World, or even the Western school regarding the future of advertising
in traditional means are few, compared to the amount of research that is
concerned with advertising in modern means, due to the increasing importance
of the internet for advertisers and consumers, and that Arab advertising research
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