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  العوامل المؤثرة على اقتصاد�ات اإلعالن في القنوات الفضائ�ة

  (دراسة میدان�ة على عینة من القنوات الفضائ�ة السودان�ة)

  موسى �شارة محمد أحمد زعبد العز�

  �ل�ة اآلداب قسم اإلعالم جامعة �ردفان/

AbdelazizBushara637@gmail.com  
  الملخص

تتناول هذه الدراسة اقتصاد�ات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة اعتمد ال�احث علي     

المنهج الوصفي التحلیلي، وتم اخت�ار عینة عشوائ�ة من العاملین في إدارات اإلعالنات 

) مفردة �مثلون مجتمع الدراسة، تناولت الدراسة ثالثة �124القنوات الفضائ�ة بلغ حجمها (

إلطار المنهجي، والم�حث الثاني تناول اقتصاد�ات اإلعالنات في م�احث األول خصص ل

القنوات الفضائ�ة، والثالث شمل الدراسة المیدان�ة، تتلخص مش�لة هذه الدراسة في نماذج 

في تكالیف إنتاجها و�رجع السبب  ارتفاعاإلعالنات التي تبثها القنوات الفضائ�ة تعاني من 

وضح تكالیف األنفاق علي إنتاج اإلعالنات، وهذا بدوره وضع میزان�ة مفصلة ت في ذلك لعدم

أنع�س في ش�ل اإلعالنات التي تبثها القنوات الفضائ�ة للمشاهدین، تسعي الدراسة إلي 

معرفة  التعرف علي اقتصاد�ات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ات، تحقی� األهداف التال�ة:

مثل تقلیل األنفاق علي  القنوات الفضائ�ة، العوامل التي تسهم في تعز�ز اقتصاد�ات إعالنات

تكالیف اإلعالنات، تأتي أهم�ة الدراسة في تقد�م رؤ�ة إلدارات اإلعالنات في القنوات 

، تكالیف اإلعالن ىجل تخفیف الصرف علأالفضائ�ة لتطبی� اقتصاد�ات اإلعالنات من 

ماهي تكالیف إنتاج اإلعالنات التي تبثها القنوات  طرح الدراسة عدد من التساؤالت وهيت

  الفضائ�ة؟الفضائ�ة؟ �یف یتم وضع میزان�ة لتكالیف إنتاج اإلعالنات في القنوات 

  الكلمات المفتاح�ة:

  میزان�ة إنتاج اإلعالن التلفز�وني -  اإلعالناقتصاد�ات  –اإلعالن التلفز�وني
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ABSTRACT 
Factors affecting the economics of advertising in satellite 
channels 
    This study deals with the factors affecting the economics 
of advertising in satellite channels. The researcher relied on 
the survey method.  A random sample of workers in 
advertising departments in satellite channels with a size of 
(124) singles representing the study community was studied. 
The study examined three topics, the first was devoted to the 
methodological framework, and the second topic covered 
The economics of advertisements in satellite channels, and 
the third included the field study. The problem of this study 
is summarized in the forms of advertisements broadcast by 
satellite channels, which suffer from a rise in their 
production costs. This is due to the lack of a detailed budget 
that shows the costs of spending on Advertisements, which 
in turn are reflected in the form of advertisements broadcast 
by satellite channels for viewers, the study seeks to achieve 
the following goals: Identify the economics of ads in 
satellite channels, know the factors that contribute to 
strengthening the economics of satellite channels, such as 
reducing spending on advertising costs, the importance 
comes The study provides a vision for advertising 
departments in satellite channels to apply the economics of 
ads in order to reduce exchange on advertising costs. The 
study raises a number of questions and are the costs of 
producing advertisements broadcast by satellite channels? 
How is a budget set for the costs of producing ads in 
satellite channels? 
key words: 
Television Advertising - Advertising Economics - 
Production budget for television advertising 
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  الم�حث األول

  اإلطار المنهجي للدراسة
  المقدمة:

رجال األعمال وأصحاب الشر�ات وهو  اهتمامأخذ  تناقش الدراسة موضوع    

حساب  ق اقتصاد�ات إنتاج اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة و�تمثل في طر 

ن أتصم�م وٕانتاج اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة، �عض الخبراء یر� و تكالیف 

اإلعالنات في القنوات الفضائ�ات تعتبر من أهم مصادر الدخل، وتساعد في 

توصیل الرسالة وتساعد في الفن�ة للقناة الفضائ�ة، االقتصاد�ة و تنم�ة المقدرات 

، فالبد لمصمم إعالنات القنوات الفضائ�ة أن ��ون له یناإلعالن�ة إلى المشاهد

جب أن یتعرف (أص�حت ضرورة حتم�ة ی بدورها خلف�ة عن لغة الصورة وهي

ع خصائصها وم�وناتها و�ل �اتب تلفز�وني مبد ىعلیها �اتب النص وعل

إخ�ار�ًا أو درام�ًا أ� یواجه هذا اإلنتاج في مجال من مجاالت التعبیر الف�ر� 

  )1(والفني واالجتماعي أو الس�اسي)

في مصمم اإلعالنات و البد لمنتج التلفز�ون�ة لفهم لغة الصورة  �اإلضافة    

في مقدمتها النواحي  عدیدة،�ارعًا، في ضوء عوامل ��ون أن القنوات الفضائ�ة 

مشاهدة اإلعالن المثیر  إلىالنفس�ة للمشاهدین الذین �سعون  وأالس��ولوج�ة 

 وشراء السلعة اقتناءیتولد لدیهم الرغ�ة في �ي النت�اههم واهتمامهم وٕاقناعهم، 

  . المعروضة في اإلعالن التلفز�وني

من أهم العوامل  لذلك تعدُّ عمل�ة تصم�م اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة     

(ولذلك فإن وسوق اإلعالن،اإلعالني في إبراز المنتج �ش�ل م�اشر التي تسهم 

المهارة األساس�ة لمصمم اإلعالن ومخرجه تكمن في تقد�م الف�رة اإلعالن�ة 
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الناجحة أ� إن المصمم أو المخرج اإلعالني هو أساسًا خالق لألف�ار 

  )2(اإلعالن�ة المبتكرة)

 الكبر� أصحاب الشر�ات شهدت السنوات األخیرة االعتراف المتزاید من       

ٕادارات اإلعالنات �القنوات الفضائ�ة �أهم�ة اقتصاد�ات تصم�م وٕانتاج و 

ون اإلعالن في القناة الفضائ�ة ماإلعالنات ولدورها إلبراز ش�ل ومض

في اإلعالنات  الدراساتوالحت�اجات وطب�عة �ل مجتمع، تناولت العدید من 

د الجوانب االقتصاد�ة في إعدالدراسة القنوات الفضائ�ة لكنها لم تتطرق إلي 

على األنفاق االقتصاد�ة في اإلعالن وهي جوانب المیزان�ة مفصلة تشمل 

�أقل التكالیف،  هالتصم�م وتقد�مو تكالیف المنتج اإلعالني من حیث السمات 

ي ن مراحل معقدة تعتمد فالفضائ�ة تتضم القناةوعمل�ة إنتاج وتصم�م إعالنات 

تأثیرها على الجوانب االقتصاد�ة والنفس�ة، وتظهر هذه المراحل �أحد أهم 

ه�ة مخرجات مضامین الرسالة اإلعالن�ة الموجهة إلي المشاهد مثل المواد الترفی

   �الدراما وغیرها من المضامین اإلعالن�ة.

  مش�لة الدراسة:

ة تتلخص مش�لة الدراسة في نماذج اإلعالنات التي تبثها القنوات الفضائ�    

وضع میزان�ة  في تكالیف إنتاجها و�رجع السبب في ذلك لعدم ارتفاعتعاني من 

في  انع�سإنتاج اإلعالنات، وهذا بدوره  علىمفصلة توضح تكالیف األنفاق 

  .ش�ل اإلعالنات التي تبثها القنوات الفضائ�ة

  لدراسة:تساؤالت ا

  التال�ة:عن التساؤالت  الدراسة لإلجا�ةتسعى 

لقنوات اقتصاد�ات اإلعالن في ا علىالصعو�ات التي تؤثر ما هي -1

 الفضائ�ة؟ 
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  الفضائ�ة؟القنوات میزان�ة اقتصاد�ات  علىاإلعالن  �عزز�یف -3

  الفضائ�ة؟القنوات وضع میزان�ة اإلعالن في في هنالك طرق تت�ع هل - 4

  الدراسة:أهداف 

  تحقی� األهداف التال�ة:لتهدف هذه الدراسة 

  اقتصاد�ات اإلعالن في القنوات الفضائ�ات. علىمعرفة العوامل التي تؤثر -1

  طرق وضع میزان�ة اإلعالن في القنوات الفضائ�ة. علىالتعرف  -2

القنوات  اتإعالن علىاألنفاق تطبی� تكالیف لتقد�م رؤ�ة إلدارات اإلعالن - 3

  الفضائ�ة.

  أهم�ة الدراسة:

  النحو التالي:   علىالدراسة وهي  تحققهاتأتي أهم�ة هذه الدراسة في النتائج التي 

  اقتصاد�ات اإلعالن في القنوات الفضائ�ة. علىمعرفة العوامل المؤثرة -1

  القنوات الفضائ�ة. التعرض ألنواع اإلعالن في-2

  .النماذج التطب�ق�ة لإلعالن التي تستخدم في تفسیر السلوك علىالتعرف  -3

  المنهج المستخدم في الدراسة: 

أستخدم ال�احث المنهج الوصفي التحلیلي و�عرف �انه(ع�ارة عن طر�قة      

لوصف الموضوع المراد دراسته من خالل منهج�ة علم�ة صح�حة وتصو�ر 

أش�ال رقم�ة معبرة �م�ن تفسیرها �معني هو  ىلنتائج التي یتم التوصل الیها علا

�م�ة  وصف دقی� وتفصیلي لظاهرة أو موضوع محدد علي صورة نوع�ة أو

   )3(رقم�ة)

  أدوات جمع المعلومات:

المالحظة غیر المنتظمة جمع المعلومات والب�انات في أدوات تمثلت 

  ستمارة.الاو 
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  عینة ومجتمع الدراسة:

(�قصد �مجتمع الدراسة جم�ع أفراد الظاهرة المقصود دراستها في �قصد   

       )4(من المجتمع لتطبی� الدراسة عل�ه) اخت�اره�عینتها الجزء الذ� تم 

عینة ومجتمع الدراسة الذ� أستهدفه ال�احث شمل إدارات اإلعالن بتلفز�ون 

 حلیلألزرق، وتمثل في تالسودان القومي، وقناة الشروق الفضائ�ة، وقناة النیل ا

  31/5/2016 حتى 1/2/2016 الفترة منعینة عشوائ�ة من إعالنات في 

  الم�حث الثاني

  اقتصاد�ات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة

ج طفرة نوع�ة في أسالیب تصم�م وٕانتامن هذا القرن شهدت السنوات الحال�ة    

للتطور التقني واالقتصاد� والصناعي  أضافةاإلعالن في القنوات الفضائ�ة 

جات للتدف� الهائل في حجم السلع والمنتو أسواق اإلعالنات  نتیجة لتعدد وأتساع

وٕادارات  الكبر� والخدمات، هذا النشا� دفع المعلنین وأصحاب الشر�ات 

�ة �اإلعالن ��افة جوان�ه االقتصاد االهتماماإلعالنات في القنوات الفضائ�ة 

  مراعاة تصم�مه �أقل التكالیف. معجتماع�ة والثقاف�ة والنفس�ة واال

  اإلعالن في القنوات الفضائ�ة: اوًال:

  فهوم اإلعالن في القنوات الفضائ�ة:م- 1

�عرف اإلعالن �أنه(ش�ل من أش�ال االتصال غیر الشخصي مدفوع الق�مة   

إلرسال ف�رة أو معلومة أو یرت�� �سلعة أو بخدمة وذلك بواسطة شخص محدد 

أو منظمة محددة و��ون المعلن شخصًا أو منظمة تقوم بنشره من خالل عدة 

ن مجموعة مستهدفة أو محددة م ىوسائل بهدف توج�ه رسالة معینة إل

      )5(الجمهور)
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ات في القنوات الفضائ�ة تعتمد من خالل هذا المفهوم یتضح أن اإلعالن   

مقومات ضرور�ة تتمثل في األف�ار التي تحملها السلعة، وهو �حمل رسالة  ىعل

تتطلب الوسیلة المناس�ة لتوصیلها، �ذلك اإلعالنات مدفوعة األجر للقناة 

السلعة أو المنتج أو الخدمة، والعنصر  الفضائ�ة من الجهة المستفیدة من بث

أهم مقومات �عتبر المهم لتوصیل ف�رة اإلعالن هو جمهور المشاهدین وهو 

أهم�ة تمثل الرسالة اإلعالن�ة بهذا الفهم اإلعالنات التي تبثها القنوات الفضائ�ة 

الشر�ات لذلك تحرص القنوات الفضائ�ة أصحاب �بیرة �النس�ة لرجال األعمال و 

علي التصم�م واإلنتاج الجید لإلعالن الذ� سوف �ظهر علي الشاشة �حیث 

إلعالن له دورًا فاعًال في تنظ�م اصم�م وت��ون مرتب ومنظم وف� ه��ل معین 

 المعلنة�ش�ل �حق� أغراض الجهة  �ةاإلعالنالرسالة وعرض فقرات وعناصر 

  الخدمة. عن السلعة أو

  أنواع اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة:-2

حسب میزان�ة أنواع عدیدة  إلىفي القنوات الفضائ�ة تقسم اإلعالنات     

النحو  علىو�م�ن التعرض لها اإلعالن واهدفه ونوع الجمهور المستهدف منه 

  التالي:

  (أ)أنواع اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة حسب الوظ�فة:

الجدیدة  االستهالك�ةتسو�� السلع  علىوهذا النوع �عمل  :إعالن تجار� -1

التي تطرح ألول مرة في األسواق فوظ�فة اإلعالن تنحصر بتعر�ف المشاهد 

  �السلع المستهلكة.

 وهو یتعل� �السلع والخدمات والمنتجات التي ال إعالن إخ�ار�(إرشاد�):-2

ار جمهور �عرف عنها المشاهد أ� معلومات ووظ�فة هذا النوع هو إخ�

  المشاهدین �المعلومات وٕارشادهم.
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نتجات م�السلع وال �یر جمهور المشاهدینذوهو �سعي لت :� ر �یذإعالن ت-3

  .استمرار�تهاوالخدمات الموجودة في األسواق وهدفه ضمان 

ر سلع وخدمات منافسة للسلع هذا النوع في حال ظهو  :إعالن تنافسي-4

وظروف  السلع والثمنوالخدمات الموجودة في السوق �شر� وجود التكافؤ بین 

  .االستعمال

ذا النوع من اإلعالن یر�ز علي مؤسسة معینة مثل وه :إعالن المؤسسة-5

في  اسمهیهدف للترو�ج لف�رة مشروع أو تثبیت  وهو المصارف أو المستشف�ات

   )6(أذهان الناس

  (ب)أنواع اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة حسب الجمهور المستهدف:

عامة الجمهور  إلىیوجه عادة  تستخدمه الدولة وهو هذا النوع إعالن عام:-1

  مثل اإلعالنات الخاصة �االنتخا�ات.

إلعالن عن منتجاتهم وهو خاص �أصحاب الشر�ات ل :إعالن صناعي-2

  الصناع�ة.

�اع لمشتر�ن وهم �عیدون ب�عها وهو خاص �السلع التي ت إعالن تجار�:-3

  لتاجر آخر. 

        )7(:منه )أنواع اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة حسب الهدفج(

 إلىك النم� من اإلعالنات الذ� یهدف وهو ذل اإلعالن غیر السلعي:-1

دف السلعة ذاتها به علىالمؤسسة المنتجة للسلعة أكثر من تر�یزه  علىالتر�یز 

  بناء السمعة الطی�ة للمؤسسة ومن ثم الثقة في جودة منتجاتها.

السلوك االجتماعي للجمهور  علىالتأثیر  إلىو�هدف  اإلعالن االجتماعي:-2

المستهدف إلدارة التغییر ومواجهة المش�الت �مش�الت البیئة والصحة والس�ان 
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تحقی� أهداف ر�ح�ة وتجار�ة �قدر  إلىیهدف اإلعالن االجتماعي  واالدمان وال

  الدعوة للق�م والم�اد� االجتماع�ة والحضار�ة. إلى�سعي  ما

وهذا النوع من اإلعالن یوجه ضد سلعة معینة أو خدمة  اإلعالن المضاد:-3

 النطاق القومي لمواجهة �عض االدعاءات أو األخطاء أو إبراز ىعل أو ف�رة ما

  ارها.مض

 إلىو�عبر عن ذلك النم� من اإلعالنات الذ� یهدف  د�:اإلعالن التأیی-4

  تبني وجهة نظر معینة حول موضوع محل الجدل أو الخالف و�هم الرأ� العام.    

  مدخل القتصاد�ات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة: ثان�ًا:

تعتبر اقتصاد�ات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة من الموضوعات المهمة   

تحدید بها �قصد ائ�ة، و الفضالقنوات إدارات اإلعالنات في  ماهتمانالت التي 

المیزان�ة الكل�ة لحساب تكالیف تصم�م وٕانتاج اإلعالن المتمثلة في المساحة 

و�م�ن التحدث لإلعالن والقالب الفني  ،امجنإلعالن بین فقرات البر لالزمن�ة 

  النحو التالي. علىمن االختصار  ء�شيعنها 

  اإلعالن في القناة الفضائ�ة:تحدید میزان�ة -1

تحسب میزان�ة اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة من خالل حساب عدد من    

المتغیرات وهي وضع جدول زمني لتكلفة التخط�� وتصم�م وٕانتاج اإلعالن 

وتحلیل السوق المتوقع لعرض السلعة وتكالیف المتا�عة والتقی�م وتكالیف عرض 

  اة الفضائ�ة.اإلعالن من خالل برامج القن

  حساب تكالیف الجدول الزمني لعرض اإلعالن: -2

وف�ه یتم وضع جدول زمني یوضح فترة عرض اإلعالنات محددة �الیوم   

والساعة والثان�ة نجد في �عض القنوات الفضائ�ة تحدد برامج معینة یتم من 

اإلعالنات في  خاللها عرض اإلعالنات، وتتم عمل�ة حساب الجدولة الزمن�ة،

الفضائ�ات تتأثر �عدد من العوامل منها حجم الجمهور المشاهد لإلعالن، ونوع 
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البرنامج الذ� یبث ف�ه اإلعالن في القناة الفضائ�ة، و�ذلك الفترة الزمن�ة 

لإلعالن، هل یتم بث اإلعالن في فترة الص�اح أم فترة المساء أم فترة الظهیرة، 

�ذلك قد  ة المشاهدة لجمهور القنوات الفضائ�ة،وهذه الفترات قد تتغیر �طب�ع

یتغیر هذا الجدول حسب المواسم والدورات البرامج�ة �التالي قد �حدث ف�ه تغیر 

  �عد �ل فترة وآخر�. 

  تحلیل السوق:-3

عة أو خدمة لت�ادلها تطو�ر سل ىأ� فرد أو شر�ة أو تنظ�م �سعي إل(�حتاج    

 Marketingل نظم التسو�� من أش�ا تطو�ر ش�ل ما ىفي السوق إل

system للمستهلك تنتج سلعًا  وحتي الشر�ات ذات التوجه اإلنتاجي والتي ال

       )8(تطو�ر نظام التسو��) ىإل األخر� النهائي تحتاج هي 

تطو�ر نظام التسو�� للسلع �شمل الدراسة المستف�ضة للسوق لذلك نجد   

في  وٕانتاج اإلعالنات و�ثهااب الشر�ات والمعلنین قبل مرحلة تصم�م حأص

 طر�قة نظم التسو�� وذلك بوضع تحلیل ودراسة ىالقنوات الفضائ�ة �عتمدون عل

للسوق ولنوع المنتج أو السلعة المراد تصم�مها في إعالن بهدف عرضها من 

خالل برامج القنوات الفضائ�ة وتشمل عمل�ة تحلیل السوق �عض المؤشرات 

 هو نوع الجمهور المستهدف �اإلعالن االقتصاد�ة لجمهور المشاهدین مثًال ما

ك دخله ومقدرته الشرائ�ة ومیوله نحو اقتناء السلع الجدیدة تل وعمره ومستو� 

المؤشرات تضع لتحلیل سوق السلعة المراد بثها من خالل برامج القنوات 

  الفضائ�ة.

        )9(أهداف اإلعالن:-4

�عد تحلیل جمهور سوق اإلعالن الذ� یبث من خالل القناة الفضائ�ة نجد   

  اف لإلعالن وهي:�عض المنظمات والشر�ات تضع أهد
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الز�ادة  �الخطة التسو�ق�ة للمؤسسة مثل مد وتتحدد في إطار :أهداف �م�ة-

كین للسلعة وز�ادة عة ورفع معدالت الطلب من المستهلفي حجم المب�عات للسل

  المنتج من السوق.

وهي تتعل� �معرفة جمهور المشاهدین بنوع السلعة المعروضة  :أهداف نوع�ة-

  االتجاهات وفي معرفة السلوك الشرائي.في اإلعالن وتغییر 

  طرق تحدید میزان�ة اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة: ثالثًا:

عادة یتم تحدید میزان�ة اإلعالن في القنوات الفضائ�ة قبل مرحلة اإلنتاج   

والتصم�م والبث من قبل خبراء اقتصادیین في مجال التسو�� مشفوعة بتقار�ر 

 لتي رسمتها ووضعتها الشر�ات بناءً و�� واألهداف اودراسات لتحلیل نظم التس

علي حجم األنفاق الذ� یبث في القناة الفضائ�ة (وهنالك �عض الشر�ات التي 

تنف� علي اإلعالن �ش�ل زائد یرجع إلي قدرتها علي تحدید المستو� المثالي 

یثقون في النتائج التي  للمصروفات اإلعالن�ة وهنالك �عض المعلنین الذین ال

�م�ن الحصول علیها من اإلعالن ف�ستخدمون اإلعالن �ش�ل ضئیل ول�س 

        )10(�ش�ل م�ثف)

حصص اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة عمل�ة ع�س�ة  ىنفاق عل�التالي األ

ة الفضائ�ة، و�لما قل األنفاق �لما زاد األنفاق �لما قلت تكالیف اإلنتاج في القنا

اإلعالن �لما زادت تكالیف إنتاجه عند البث ألنه مرت�� بجدول زمني  ىعل

�حسب �الساعة والثان�ة من خالل فقرات البرامج التي تبثها القنوات الفضائ�ة 

ذلك تختلف الشر�ات في طرق تحدید المخصصات وحجم األنفاق  ىعل بناءً 

فس السلع والعائد التي تنتج ن � األخر ط�قًا لنوع السلعة والمنافسة مع الشر�ات 

الماد� المتوقع من ب�ع السلعة وتحققه الشر�ة من اإلعالن عبر القناة الفضائ�ة 

وضع میزانیها �ش�ل  ىشر�ات في الدول المتقدمة تحرص عللذلك نجد �عض ال

مفصل في حجم األنفاق في الحصص اإلعالن�ة في القنوات الفضائ�ة فمثًال �م 
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اإلعالنات التي تبث في الفترة المسائ�ة بین فقرات مسلسل  ىستنف� الشر�ة عل

بدرجة مشاهدة عال�ة، وهي تختلف عن  �حظىبرنامج جماهیر�  درامي، أو

مخصصات اإلعالن التي تعرف �أجمالي المبلغ الذ� دفعته الشر�ة للقناة 

  الفضائ�ة من أجل بث اإلعالن عن سلعة معینة.

     )11(ي القنوات الفضائ�ة:اإلعالنات فمیزان�ة  المؤثرة عليالمعاییر -1

  :حداثة السلعة في السوق -

توجد معلومات تفصیل�ة عنها من قبل  �لما �انت السلعة جدیدة في السوق وال

اإلعالن  علىالمستهلكین �لما تطلب ذلك من الشر�ات األنفاق �صورة أكثر 

  تكون السلعة معروفة لد� جمهور المشاهدین. حتىعبر القناة الفضائ�ة 

  : حجم اإلعالن في الفضائ�ة-

من السوق  و�تم وفقًا لهدف الشر�ات إذا �ان هدف الشر�ة التم�ن     

التي تنتج نفس السلعة علیها أن تستخدم أسالیب  األخر� ومنافسة الشر�ات 

الترو�ج وظهور إعالنات الشر�ة في القنوات الفضائ�ة �ش�ل متكرر وتختلف 

تلك الطر�قة ت�عًا لنوع السلعة المراد عرضها وهي س�اسة تسو�ق�ة تنتهجها 

  �عض الشر�ات.

  :لنشا� الشر�ة الجغرافيأتساع النطاق -

 لشر�ة التجار�ة تغطي مناط� جغراف�ة قلیلة �لمانجد �لما �انت أنشطة ا    

   اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة لتستهدف المستهلكین. استخداماستدعي منها 

  :المنافسة التجار�ة-

خاصة إذا �انت السلعة في السوق �عض الشر�ات تواجه منافسة عال�ة     

الشر�ة  علىتطلب األمر یلذلك النوع نفس من بین الشر�تین التي تنتج 
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في القنوات  المنافسة ز�ادة میزان�ة أو حصة اإلعالنات التجار�ة عن سلعتها

  تعز�زها لد� جمهور المشاهدین.الفضائ�ة بهدف 

      )12(الصعو�ات التي تواجه میزان�ة اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة:-2

تداخل نفقات التسو�� وتعددها �حیث �صعب فصل الجزء الخاص  (أ)

  الن.�اإلع

ات من إدارات الشر� انتقاداتتواجه اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة  (ب)

  .المال�ة للشر�ة نوع من االسراف وتبدید للمواردوالمصانع یرون �أنها 

  ینال جزء من عائدات ب�ع السلع المعلنة. (ج) اإلعالن في القنوات الفضائ�ة ال

  القنوات الفضائ�ة:النماذج التطب�ق�ة لإلعالنات في  را�عًا:

الهدف األساسي من وضع النماذج التطب�ق�ة إلعالنات القنوات الفضائ�ة هو    

مجموعة من  هنالكتفسیر نوع العالقة التي تر�� بین المستهلك والسلعة (

النماذج التي تصف عمل�ة االستجا�ة أو مراحل االستجا�ة لإلعالن التي �مر 

بها المستهلك حتي ق�امه �السلوك الشرائي وتتر�ز هذه النماذج حول مجالین 

األول یر� أن الهدف النهائي من اإلعالن و�تمثل في حفز األفراد  ه،�مثالن

الهدف النهائي لإلعالن هو ز�ادة  یر� أنلي شراء المنتج، والمجال الثاني ع

المب�عات ولكن قبل تحقی� هذا الهدف فإن اإلعالن �حق� عدة أهداف معرف�ة 

       )13(ووجدان�ة یؤثر من خاللها في المستهلك و�دفعه للشراء)

عند تصم�م اإلعالن في القنوات الفضائ�ة البد أن �فسر ذلك النموذج   

والتعبیر الس��ولوجي  ،التعبیر ال�صر� بین اإلعالني نوع العالقة التي تر�� 

(الدوافع والغرائز) وهذا یتطلب التعرض �اختصار لتلك النماذج وهي علي النحو 

     )14(التالي:
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 :AIDA نموذج-1

�انت في القنوات الفضائ�ة �ل األدب�ات التي تناولت نماذج اإلعالنات      

ن �أخذ في أن تصم�م الرسالة اإلعالن�ة یجب أالذ� یر�  النموذج علىتر�ز 

ٕاحداث و  ،االهتماموٕاثارة  ،االنت�اهجذب اعت�اره المراحل المتعاق�ة التال�ة وهي 

 لنقدكثیر من اوهذا النموذج منذ بدا�ة ظهوره تعرض ل ،الشراء إلىالرغ�ة والدفع 

من قبل ال�احثین في هذا المجال واغفل النموذج مرحلة مهمة من مراحل 

من  اإلدراك في القنوات الفضائ�ة وهذه المرحلة تتمثل فياالتصال ال�صر� 

  .جانب الشخص المشاهد للرسالة اإلعالن�ة التي تعرضها القناة الفضائ�ة

  :DAGMARنموذج-2

علیها الدراسات الس��ولوج�ة وهو  استقرتمن أحدث النماذج التي �عتبر        

 -Defining Advertising Goal For Measuredاختصار لع�ارة

Advertising Results    أهتم النموذج بتحدید األهداف اإلعالن�ة لق�اس

      )15( ستو�اتنتائج اإلعالن �شمل أر�ع م

ة عن المستو� األول مستو� المعرفة وتصاغ ف�ه �ل المعلومات الضرور�

دد المستو� الثاني وهو مستو� التأثیر وتح المار�ات للمنتج الواحد في السوق،

 والمستو� الثالث وهو مستو� التصرف ف�ه األهداف التي یرمي الیها اإلعالن،

المستو� الرا�ع وهو مستو�  إلىو�نتج عنه التعبیر عن سلوك المستهلك ل�صل 

  شراء السلعة.

  ئ�ة:اقتصاد�ات اإلعالنات في القنوات الفضاالتحد�ات التي تواجه  خامسا:

  هنالك العدید من المش�الت تعترض اقتصاد�ات اإلعالنات نذ�ر منها:

ت التي تقوم بها إدارات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة حول غ�اب الدراسا- 1

  اقتصاد�ات اإلعالن �طرقها الكم�ة والك�ف�ة.  استخدام
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اإلعالن�ة التي تبث بین فقرات البرامج نظرة جمهور المشاهدین للفواصل - 2

تخدم حاجات ورغ�ات  التي تبثها القنوات الفضائ�ة �انها ترو�ج للشر�ات وال

  المشاهدین.

  نظرة �عض إدارات الشر�ات لإلعالنات �انها نوع من الترف وتبدید المال.- 3

الندرة في الدراسات التي تتناول تحلیل سوق اإلعالنات في القنوات -4

  الفضائ�ة.

إعالنات القنوات  علىاختالف حجم األنفاق بین الشر�ات في األنفاق -5

  الفضائ�ة. 

 التي تتناوللدراسات في طرح امراكز ال�حوث والدراسات والجامعات  غ�اب- 6

  اقتصاد�ات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة.

  الم�حث الثالث

  الدراسة المیدان�ة

  مراحل تصم�م الدراسة المیدان�ة:

  مرحلة تحدید عینة مجتمع الدراسة: اوًال:

حدد ال�احث عینة عشوائ�ة من إدارات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة    

البرامج الدرام�ة واإلخ�ار�ة �اعت�ارها أكثر البرامج في الفضائ�ات  علىو�التحدید 

) مفردة �مثلون إدارات 124تنال نس�ة مشاهدة عال�ة، و�لغ حجم العینة (

  اإلعالنات لمجتمع الدراسة.

  الدراسة:  استمارةمرحلة تصم�م  ثان�ا:

قسمین تكون القسم األول من الب�انات  إلىقسم ال�احث استمارة الدراسة    

األساس�ة ألفراد العینة المستهدفة للدراسة مثل، العمر، والنوع، اما القسم الثاني 

وأستخدم ال�احث المق�اس الرتبي الخماسي لل�احث  االستمارةأسئلة  ىفأشتمل عل
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النفسي ل��رت لمعرفة إجا�ات الم�حوثین نحو اقتصاد�ات اإلعالنات في 

  ت الفضائ�ة.القنوا

  الدراسة: استمارةمق�اس الصدق والث�ات في  ثالثًا:

 استمارةفي  الواردةمن أجل التحق� من مع�ار الصدق والث�ات للمعلومات   

الدراسة والوصول الى نتائج موضوع�ة تم عرضها علي المتخصصین بهدف 

   التح��م 

م تعدیل وف� مالحظات هیئة التح��الدراسة وأجراء �عض ال استمارة�عد تح��م  

غت من نفس مجتمع الدراسة بل اخت�ار�ةعینة  ىعل االستمارةقام ال�احث بتوز�ع 

% �مرحلة أول�ة لمعرفة مد� تطاب� وفهم مجتمع الدراسة ألسئلة 10نسبتها 

مجتمع ل االخت�ار�ةالعینة  على االستمارة، و�عد التأكد من تطاب� أسئلة االستمارة

  الدراسة المیدان�ة �صورتها النهائ�ة. استمارةالدراسة وزع ال�احث 

  عرض وتحلیل جداول الدراسة المیدان�ة: را�عًا:

�عد إجا�ة الم�حوثین للتفر�غ  االستماراتفي هذه المرحلة أخضع ال�احث 

أرقام ونسب  ىلتحو�ل اإلجا�ات إل SPSSوالتحلیل بواسطة برنامج االحصائي 

  مئو�ة وذلك وف� توز�ع الجداول التال�ة:

  ) یوضح توز�ع أفراد العینة حسب النوع1جدول رقم (             

أناث) نالح�  -) یوضح توز�ع أفراد العینة حسب النوع (ذ�ور1جدول رقم (   

 � %، یر 41ناث % وهي أكبر عند مقارنتها مع نس�ة اإل59ان نس�ة الذ�ور

  النس�ة المئو�ة  العدد  النوع

  %59  74  ذ�ر

  %41  50  أنثي

  %100  124  المجموع
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ال�احث ان طب�عة إدارات وأقسام اإلعالنات في القنوات الفضائ�ات تتطلب 

علي مدار الیوم، والسفر  لساعات طو�لةمواصفات محددة مثل ضغو� العمل 

لمناط� �عیدة، وخل� عالقات اجتماع�ة واسعة مع أصحاب الشر�ات التجار�ة 

تنطب�  في القناة الفضائ�ة �التالي تلك المواصفات ال منتجاتهمبهدف عرض 

  .األنثىعلي طب�عة تكو�ن 

نات في ) یوضح المستو� التعل�مي ألفراد العینة العاملین في إدارات اإلعال 2جدول رقم (

  الفضائ�ات

 بإداراتالعمل  واخت�ارهم) یوضح المستو� التعل�مي ألفراد العینة 2(رقم جدول 

 ىن أعلأوأقسام اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة، من مؤشرات الجدول نالح� 

س، وتأتي �عدها من ا% وهي تمثل الفئات األقل تعل�م مرحلة األس56نس�ة هي 

%، بینما فئة التعل�م 22وتمثل نسبتهم  حیث الترتیب فئة التعل�م الثانو� 

%، 10ل نسبتهم %، والتعل�م فوق الجامعي تمث12الجامعي تمثل نسبتهم 

ن فئة التعل�م الجامعي وفوق الجامعي تشغل أو�تبین من نتائج تحلیل الجدول 

العمل اإلدار� المتعل� بتحلیل سوق اإلعالنات وهذا مؤشر إیجابي �لما زاد 

المستو� التعل�مي للفرد �لما �انت لد�ه مقدرة ودرا�ة �املة في إعداد و�تا�ة 

  اإلعالنات ووضع المیزان�ات المفصلة.  التقار�ر التي تتعل� بتحلیل سوق 

 المستو� التعل�مي العدد النس�ة المئو�ة

 أساس 55 56%

  ثانو�  36 22%

 جامعي 18 12%

  فوق الجامعي 15 10%

 المجموع 124 100%
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 ) یوضح الصعو�ات التي تواجه تمو�ل وٕانتاج اإلعالنات في3جدول رقم (

  القنوات الفضائ�ة

) یوضح رأ� أفراد العینة حول الصعو�ات التي تواجه تمو�ل 3جدول رقم(   

% موافقة 32وٕانتاج اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة تشیر ب�انات الجدول نس�ة 

�شدة أن المعلنین وأصحاب الشر�ات تمول اإلعالن �ش�ل ضئیل و�رجع 

أن �حققها السبب في ذلك الخوف من النتائج غیر المتوقعة التي ال �م�ن 

ن أصحاب الشر�ات أ% ترفض �شدة 24اإلعالن في الفضائ�ات، بینما نس�ة 

إعالنات لمنافسة الشر�ات  ىمیزان�ة �بیرة لألنفاق عل والمعلنین �ضعون 

النس�ة 

 المئو�ة

  درجة المق�اس   العدد  الع�ارة

ضعف التمو�ل والصرف علي اإلعالن من أصحاب  32%

 .�م�ن أن �حققها اإلعالن الشر�ات خوفًا من النتائج التي ال

 مواف� �شدة 44

الندرة في مراكز الدراسات وال�حوث التي تتناول تحلیل سوق  13%

اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة واحدة من الصعو�ات التي 

 تواجه تمو�ل وٕانتاج اإلعالنات

 مواف� 35

ج نظرة الجمهور المشاهد للفواصل اإلعالن�ة بین فقرات البرام 10%

 یخدم حاجاتهم ورغ�اتهم. �انها ترو�ج ألصحاب الشر�ات وال

 محاید 10

إعالنات لمنافسة  علىتضع الشر�ات میزان�ة �بیرة لألنفاق  24%

 .  � خر الشر�ات األ

 أرفض �شدة  14

�عض إدارات الشر�ات لإلعالنات في الفض�ات �أنها  تنظر 21%

 نوع من الترف وتبدید لألموال.

 أرفض 21

 المجموع 124  100%
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ن هنالك ندرة في مراكز الدراسات وال�حوث أ% تواف� 13، بینما نس�ة� األخر 

الفضائ�ة �اعت�ارها واحدة من التي تتناول تحلیل سوق اإلعالنات في القنوات 

الصعو�ات التي تواجه تمو�ل وٕانتاج اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة، بینما 

% ترفض نظرة ورأ� �عض أصحاب وٕادارات الشر�ات لإلعالنات في 21نس�ة 

الفض�ات �أنها نوع من الترف وتبدید األموال لذلك تقلل الصرف علیها، من 

صعو�ات التي تواجه تمو�ل اإلعالنات في القنوات نتائج تحلیل الجدول تتمثل ال

الفضائ�ة ضعف التمو�ل من أصحاب الشر�ات والمعلنین وخوفهم من النتائج 

ن �حققها اإلعالن، ا�ضًا ندرة مراكز ال�حوث أ�م�ن  غیر المتوقعة التي ال

والدراسات المتخصصة التي تتناول تحلیل سوق اإلعالنات في القنوات 

  الفضائ�ة.

  

  ) یوضح مصادر میزان�ة إنتاج اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة4(رقم ل جدو

  درجة المق�اس  العدد الع�ارة  النس�ة المئو�ة

 مواف� 39 فائض المنصرفات المال�ة للشر�ة.  31%

األموال التي تخصصها الشر�ات لإلعالن عن منتجاتها عبر  % 34

 القنوات الفضائ�ة.

 مواف� �شدة 42

 محاید 01 بث اإلعالنات.ساعات  02%

 أرفض  13  علي التقار�ر والدراسات التي تعد القنوات الفضائ�ة. بناءً  11%

الشر�ات التي �غطي نشاطها مناط� جغراف�ة �بیرة تستعین  22%

بإدارات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة لتحلیل نظم السوق 

 لتنتج لها إعالناتها. 

 أرفض �شدة 29

 المجموع 124  100%

) یوضح مصادر میزان�ة إنتاج اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة 4جدول رقم (   

% وهي موافقة �شدة أن األموال 34ن أعلى نس�ة أمن مؤشرات الجدول یتضح 
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التي تخصصها الشر�ات لإلعالن عن منتجاتها عبر القنوات الفضائ�ة تعتبر 

% 31نس�ة  بینمامن مصادر میزان�ة إنتاج اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة، 

میزان�ة اإلعالنات من فائض المنصرفات  ىموافقة أن الفضائ�ات تتحصل عل

تي �غطي نشاطها ن الشر�ات الأ% ترفض �شدة 22المال�ة للشر�ة، بینما نس�ة 

مناط� جغراف�ة �بیرة تستعین بإدارات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة لتحلیل 

ن مصادر میزان�ة أ% 11نظم السوق لتنتج لها إعالناتها، بینما ترفض نس�ة 

  .اإلعالنات تأتي من خالل التقار�ر والدراسات التي تعدها القنوات الفضائ�ة

إنتاج اإلعالنات  ىتكالیف األنفاق علیوضح طرق حساب ) 5(رقم جدول  

  في القنوات الفضائ�ة

النس�ة 

  المئو�ة 

درجة  العدد

 المق�اس 

 الع�ارة

مواف�  26 20%

 �شدة

إنتاج اإلعالن في  علىنوع السلعة المراد عرضها �حدد تكالیف األنفاق 

 القناة. 

األنفــاق والبــث الخــاص شــ�ل البرنــامج  فــي القنــوات الفضــائ�ة �حــدد تكــالیف   مواف� 13 % 09

  �المنتج.

 ل�س هنالك بند ثابت لألنفاق علي إنتاج اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة محاید 03 % 04

أرفض  44 41%

 �شدة

ــــن عنهــــا القنــــوات  ــــي تعل ــــدات ب�ــــع الســــلع الت ــــ� مــــن نســــ�ة عائ الشــــر�ات تنف

 الفضائ�ة.

  القنوات الفضائ�ة�ل الشر�ات تنف� �حجم متساو� علي إعالنات   أرفض  38 26%

  المجموع 124 100%

یوضح طرق حساب تكالیف األنفاق علي إنتاج اإلعالنات في ) 5جدول رقم (

% وهي ترفض �شدة 41نس�ة  ىمن ب�انات الجدول نجد أعلالقنوات الفضائ�ة 

تنف� من نس�ة عائدات ب�ع السلع التي تعلن عنها  أصحاب الشر�ات الأن 
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تنف� �حجم ال الشر�ات وهي ترفض أن % 26، وتلیها القنوات الفضائ�ة

% وهي موافقة �شدة 20بینما نس�ة  إعالنات القنوات الفضائ�ة، ىمتساو� عل

إنتاج اإلعالن في  ىاد عرضها �حدد تكالیف األنفاق علن نوع السلعة المر أ

ش�ل البرنامج  في القنوات % وهي موافقة أن 09القناة الفضائ�ة، بینما نس�ة 

  .الفضائ�ة �حدد تكالیف األنفاق والبث الخاص �المنتج

  أهم النتائج والتوص�ات:

  خرجت الدراسة �النتائج والتوص�ات التال�ة:

  النتائج: أوًال:

ن اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة تعاني من ضعف أاوضحت الدراسة -1

التمو�ل من أصحاب الشر�ات والمعلنین و�رجع السبب في ذلك خوفًا من 

  ن �حققها إنتاج اإلعالن التلفز�وني.أ�م�ن  لنتائج غیر المتوقعة التي الا

�شفت الدراسة غ�اب مراكز ال�حوث في الشر�ات والجامعات في تقد�م رؤ�ة -2

عن اقتصاد�ات اإلعالنات في القنوات الفضائ�ة تعین إدارات اإلعالنات من 

  . التلفز�وني إنتاج اإلعالن علىتقلیل الصرف واألنفاق 

اكدت الدراسة نظرة �عض أصحاب إدارات الشر�ات لإلعالنات التي تنتجها -3

  وتبثها القنوات الفضائ�ة �انها نوع من الترف وتبدید للمال.

�أتي  مصادر میزان�ة إنتاج اإلعالن في القنوات الفضائ�ة�شفت الدراسة أن -4

ول�س موارد القناة  األموال التي تخصصها الشر�ات لإلعالن عن منتجاتهامن 

  الفضائ�ة.

ٕانتاج و تكالیف األنفاق توصلت الدراسة أن السلعة المراد اإلعالن عنها تحدد - 5

  . اإلعالن في القنوات الفضائ�ة
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  التوص�ات: ثان�ًا:

إدارات اإلعالن أجراء الدراسات الخاصة �حساب تكالیف إنتاج  على-1

  اإلعالنات.

��ف�ة  علىألهتمام بتدر�ب العاملین في إدارات اإلعالنات �الفضائ�ات ا-2

  وضع المیزان�ة.

تجارب القنوات الفضائ�ة في الدول المتقدمة وتطب�قها في  األستفادة من-3

  الدراسات والنماذج الخاصة بتحلیل سوق اإلعالنات.

إدارات القنوات الفضائ�ة وضع لوائح لإلعالنات من شأنها تلزم  على-4

الشر�ات بتخص�ص نس�ة معینة من عائدات ب�ع السلعة بهدف تعز�ز 

  .اقتصاد�ات القناة

 لتعز�ز الدخل بدل وات الفضائ�ة ال�حث عن مصادر أخر� إدارات القن على-5

  میزان�ة اإلعالنات. على االعتماد
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