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منخّص
ئ ّن اًٌؿح اًذًٌٍلٌح كك فهٗر نفٌيا ةل ٍّج يف اآلٌنح األؿًنج غىل أًٌن اًناي ،فاًٌؿح اًذًٌٍل ٌّح ال دـاٛث اًؼاالخ اًذمٌكٌح ٌاًػٌمٌح يف اًهًاًح
اًٌؿًٍحٌ ،ئمنا ىٍ اًٌؿح اًػمٌٌح ًٍٓف اًؼلاةم ٌاألػكاز ٌماطهًاخ األمٍن ،مؼ األؿم ةػٍن االغذتان أنّ ًؿح اًذًٌٍم دربو اًظانث اإلًظايب يف مٌاػذً
اًرتًٌظٌح.
دإًٍ أفٍ٘ ةٌتح دٍآٌٌح
ٌدومن أىمٌح ىما اًتؼص يف اًذوِاف ىمه اًٌؿح ٌماى ٌّذيا ٌدأًٛن ىمه اًٌؿح؛ ف٘الً غن كهاءج نفٌٌح املٌذيٌى ط ّهاءىا ًيك ّ
ةٍن اًتاةؼ ٌاملٌذيٌىًٌٌّ ،ل يف اًظانث اًرتًٌظٍ.
يف ىما اًتؼص نؼاٌي دأًٌٍ ىمه اًٌؿح ٌاًٍكٍف يف فٌٌفح م٘امٌنيا ٌأٛهىاٌ ،ػكٌقىا املهًٍمح يف ف٘اء اًٌؿًٍاخ املٌ ٍّنحٌ ،هٌل ًلاي يف غٌم
دـٕٔ ٌنكذنا ىٍ اًٌؿح اًذًٌٍلٌّحٌ ،نػاًظيا ٗمن امللانةح اًذكاًٌٌّح ،لًى أ ّن اًذكاًٌٌح منيع مػارص ًيذم
اًٌؿح :ئنّ اًٌؿح
ًٌذـٔٔاخ اًـآحّ ٌ ،
ّ
ً
ةاًٌٌاق االًذػٌليل ًٌوالٌَ ،ىما ما ًهدوؽ غًٌٌ طٍىه اًٌؿح اًذًٌٍلٌّح؛ ًٌٌّل ػاي اًرتًٌع ًٌت٘اغحٌ ،ؿٍٔٓا ًؿح املانهاخ؛ أمالً يف أن دوٍن قناًذنا
ةاقنج ط ٌّكج يف دنظًن ىمه اًٌؿحٌ ،أن دظك دٌى اًكناًح موانذيا يف األًٌا ٚاًذًٌٍلّح ٌاًٌؿًٍّح املػارصج.

/0مقدمح
 :0-6مشكنح امتزث:
ّن اًٌؿح اًذًٌٍلٌح ًؿح مػارصج ٌلاخ ػًٌٍّح ٌقامئح اًذًٍٜه ،فؼٌث اطذياق اًتؼص دٌى اًٌؿح مل دػاًع ٌمل دنظّه يف
فوٍ ما نذٌ ّمًٌ يف اًكناًاخ املػارصج ىٍ ًؿح اإلغالَ؛ ًما نهًك مػاًظح
اًكناًاخ املػارصج ٌال ًٌٌّل ٌفم املنيع اًذكاٌيلّ ،
ىمه اًٌؿح ٌدنظًنىا ٌفم امللانةح اًذكاًٌ ٌّح ،أمالً يف أن ًوٍن ىما اًتؼص فادؼح ؿًن ًذأٌٍٓ ٌدنظًن ىمه اًٌؿح.
ًٌذًٌٍلٍ اًذػامٍ ةٌػتح اًٌؿح ٌاًذشٌلنىا يف
 /6-6أهميح امتزث :إنّ مػاًظح اًٌؿح اًذًٌٍل ٌّح ٌةٌان أًٌيا ٌم٘امٌنيا دٌ ّيٍ
ّ
اًرتًٌع اًذًٌٍلٍ ،لًى أ ّن دٌى اًكناًح ٗمن أٛه امللانةح اًذكاًٌٌح ،فيما املنيع ةنفًٌ ىٍ فٌٌفح اًذػٌلي اًٌؿح ،فتاًذالكؽ
م اًهةؽ املاقي من
األهاقٌنٍ مؼ ىمه اًٌؿح دفذؽ ةًٔنج اًذًٌٍلٌٍ ،ؿالًيا ًذموّن من فذؽ كٌٍب املٌذيٌوٍن ٌدأًًنىمٌ ،من س ّ
ؿالي دٌى االًرتادٌظٌّح اًٌؿًٍح.
 /3-6إشكاميّح امتزث وأسئنذه:
 -1ما ىٍ دٌى اًٍم٘اخ اًذكاًٌٌح يف اًٌؿح اًذًٌٍلٌح؟
 -2ما ىٍ أٛه ٌمػامل اًٌؿح اًذًٌٍلٌح؟
 -3ما ىٍ دكاًٌٌح اًٌؿح اًذًٌٍلٌّح املػارصج؟
 /0-6أهداف امتزث:
 -1مػهفح اًٍم٘اخ اًذكاًٌٌح يف اًٌؿح اًذًٌٍلٌّح.
 -2ةٌان ؿهًٜح اًٌؿح اًذًٌٍلٌح ٌدنظًن ًؿذيا الً ٌٌّل اًٌؿح اًرتًٌظ ٌّح.
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 -3مػهفح ماى ٌّاخ اًٌؿح اًذًٌٍل ٌّح املػارصج ٌػٌش ٌّاديا.
 5-6ردود امتزث :غاًع اًتؼص ىمه اًٌؿح ٗمن املػٌٜاخ اًذكاًٌ ٌّح ،أي :مػاًظح ٗمن امللانةح اًذكاًٌٌحٌ ،أؿم
ٌم٘اخ منيا :هاملتكأ اًومٍ ٌاًوٌفٍ ٌ االكذ٘اء اًـٜايبٌ ،االفرتاٖ املٌتمٌ ،اًذ٘امن اًـٜايبٌ ،اًذٍطًٌ
اًـٜايبٌ ،امللٔكًح اًـٜاةٌّح ٌاًذٌمٌؼٌّح ٌاًذفاغٌٌّح ٌاإلكناغٌّح؛ ف٘الً غن األًتٌح اًذكاًٌٌح (همن دلٍيٌ ،مالا دلٍي،
ٌهٌف دلٍيٌ ،ما ىٍ أفٍ٘ آًٌح إلًٔاي اًهًاًح يف اًٌؿح اًذًٌٍل ٌّح)؛ مرتطٌلً دٌى املػٌٜاخ اًذكاًٌٌح غىل اًٌؿح
اًذًٌٍل ٌّح ،من ؿالي منالض يف اًٌؿح اًذًٌٍل ٌّح املػارصج،؛ لًى أ ّن طٍىه هٍ من اًٌؿح اًذًٌٍلٌح ٌاملنيع اًذكاٌيل
ىٍ اإلةالؽ ٌاًذٍآٍ.
 /3ماه ّيح امذسىيق
ٌكتٍ أن نػ ّهض ملػامل اًذًٌٍم ،هان ال ة ّك ًنا من أن نػهض ئىل اًكالًح اًٌؿًٍح ملاقدً يف املظانّ املػظمٌح.
 /0– 3مادج امذسىيق يف املنظىز امنغىي
ئ ّن ماقج (اًٌٍق) ٌنقخ يف ًٌان اًػهب ،هاآلدیًٍ" :ق  :اًٌٍق :مػهٌفً .اق اإلةٍ ٌؾًنىا ًٌٍكيا ًٍكا ًٌٌاكاًٌ ،ىٍ ًاةم
ًٍاق ٌ ...كًًٍ دػاىل َ ٌَ :طا َءخْ ه ٍُُّ نَف ٍ
ٍْ َّم َػ َيا ًَاةِ ٌم ٌََُ يٌِ ٌك ؛ كٌٍ يف اًذفًٌنً :اةم ًٌٍكيا ئىل مؼرشىاٌُ ،يٌك ًِيك غٌٌيا ةػمٌيا.
كاي امهؤ اًلًٌٍ ( :نا ؾنم نٌٍكيا ؾىان هأن كهٌن طٌذيا اًػيص)( ،قًٍان ئمهؤ اًلٌٌٍ ،)136 :يف اًؼكًص :ال دلٍَ اًٌاغح ػذى
ًـهض نطٍ من كؼٜان ًٌٍق اًناي ةػٔاه ؛ ىٍ هناًح غن اًذلامح اًناي ٌانلٌاقىم ئًًٌ ٌادفاكيم غًٌٌٓ( ،ؼٌؽ اًتـاني /هذاب
املناكث ،ةاب لهه كؼٜان ،ػكًص نكم (ٌ ،)3517مٌٌم يف هذاب اًفنت ٌأرشا ٚاًٌاغح ،ةاب ال دلٍَ اًٌاغح ػذى ًـهض نطٍ من
كؼٜان ،ػكًص نكم (ٌ ،)2912يف اًؼكًص ًٌٍ :اق ًٌٍق ةين  ،أي :ػاق ًؼكٌ اإلةٍ فيٍ ًٌٍكين ةؼكاةًًٌٍ ،اق اإلةٍ ًلكميا؛ ٌمنً
 :نًٌكن ًٍكى ةاًلٍانًه ( .هذاب اًف٘اةٍ  /ةاب يف نػمح اًنتٍ ٓىل َن غًٌٌ ًٌٌم ًٌنٌاء ٌأمه اًٌٍاق مٜاًاىن ةاًهفم ةين /ػكًص
نكم ٌ ،)2323كك انٌاكر ٌدٌاٌكر اإلةٍ دٌاٌكا ئلا دذاةػرٌ ،همًى دلاٌقخ فيٍ مذلاٌقج مذٌاٌكح( "...اةن منظٍن.)325/7 :
أ ّما اًذًٌٍم يف املػظٌلخ املػارصج همػظم املػاين ٌاًظامؼ ،فلك طاء ةكالًح " :نلٍ اًت٘اةؼ من املنذع ئىل املٌذيٌى؛ ٌىٍ
نِا ٚمذػٌِّم ةتٌؼ اًت٘اةؼ أٌ اًـكماخ ًذًٌٍم ة٘اغحٌ ،ئنًاي اًت٘اةؼ ئىل األًٍاق ًالدظان ةيا"( .مػظم مػاين اًظامؼ ،مذاغ يف:
)https://www.almaany.com/ar/dict/ar-ar/maintenance-marketing
ٌمن ىنا ،نهَ دؿًٌن ٛفٌف ًكالًح مفهقج اًٌٍق يف املػظٌلخ اًلكٌنح ٌاًؼكًشح ،ئل األ ٌّي :نهّىخ غىل اًذظ ّمؼ ٌاًذؼكّي ،أ ّما
يف املػظٌلخ املػارصج فيٍ دلرتب من املػنى االٜٓالػٍ املذتّؼ يف غٌم اًذًٌٍمٌ ،اًذٍ دذٌـّٕ يف ئًٔاي اًت٘اةؼ ًٌمٌذيٌى
ّ
ًذكق نؾتح اًذًٌٍم يف لىن املـاَِ ٛث ،مؼاًٌ ًح ةمًى ؿٌم قاةهج دٍآٌٌح دًٌٍلٌّح ةٍن اًتازّ ٌاملذٌلٌٍ .ىما ما
ةأدلن ٌطًٌ ،أمٌى آًٌح،
ًذناؾم مؼ متكيئ اًومٌح ٌاًوٌفٌح ؿالي ٓنؼ اًػمٌٌح اًذـاٛتٌح يف اًذكاًٌٌحٌ ،اًٌذٍن ًهدوؽ غٌٌيٌل اًػامل اًٌؿٍي (ؾهاًٍ)ًٌ ،ػكىٌل
من املتاقب اًهةٌٌح ًٍالقج االًرتادٌظٌح اًذػاٌنٌح يف غٌم االًذػٌلي اًٌؿٍي ،ىما من طيحٌ .من طيح أؿهَ ،فان اًتالؾح اًػهةٌح ،من
ؿٜى ٌأطٍق ًتٌٍٍ ،ىما ما ًِاٛه ػٌشٌّاخ اًذًٌٍم يف منذيى ما ًهاق ئًٔاًً من اًهًاًح اإلغالمٌح
م نًاالديا اإلةالؽ ٌاًذٍآٍ ةأرسع
أى ّ
ً
ًمىن املذٌلٍ.
 /6-3امذسىيق يف االصطالذ
ٌهٍ أقىل ةكًٍه ػٌث فٌٌفذً ٌمنظٍنهٌ ،لًى املنيع اًمي ًربمع ًًنٌنج غمًًٌٌ ،يضء
ئ َّن اًذًٌٍم كك غهف ةذػهًفاخ غكجٌ ،
فٌٌفح غمًًٌٌ .ػٍ من أةهو ىمه اًذػانًف:
اًذًٌٍم : Marketing /ىٍ مظمٍغح من اًػمٌٌاخ أٌ األنِٜح اًذٍ دػمٍ غىل اهذِاف نؾتاخ اًػمالء ٌدًٍٜه مظمٍغح من
املنذظاخ أٌ اً ـكماخ اًذٍ دِتؼ نؾتاديم ٌدؼلم ًٌمإًٌح اًهةؼٌح ؿالي فرتج مناًتحٌٌ .نون دػهًف اًذًٌٍم ةفن اًتٌؼ ،ئال أن
املتٌػاخ ىٍ طىء من اًػمٌٌحٌ .من اًناػٌح املظذمػٌح ،اًذًٌٍم ىٍ اًهاة ٝةٍن االػذٌاطاخ املاقًح ًٌمظذمؼ ٌةٍن االًذظاةح ألمناٚ
االكذٔاق من ؿالي دٌٍٍٓ كٌمح منذٍض أٌ ؿكمح ئىل اًػمالءٌٌ .نون اغذتان اًذًٌٍم ٌظٌفح غمٍ ملإًٌح ٌمظمٍغح من اآلًٌاخ اًذٍ
دـٌم ٌدٍٍٓ اًلٌمح ئىل اًػمالء ٌاًذػامٍ مؼ اًػمالء ةٜهًلح دفٌك املإًٌح املٌاىمٍن يف نأي ماًيا .أما اًذًٌٍم هػٌم ،فيٍ غمٌٌح
دؼكًك اًٌٍق املٌذيكف من ؿالي اًلٌاَ ةذؼٌٌٍ ٌدظىةح اًٌٍق ٌفيم دٍطياخ اًػمالء ٌةذلكًم كٌمح غاًٌح ًيم( ".اًذًٌٍم ،مذاغ
غىل املٍكؼ اآليت/https://ar.wikipedia.org/wiki :دًٌٍم ).
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ًػهف ًذانذٍن اًذًٌٍم غىل أنًّ ":نظاَ مذوامٍ دذفاغٍ فًٌ مظمٍغح من األنِٜح اًذٍ دػمٍ ةيكف دـ ٌٜٝاًٌٌؼ ٌدٌػًنه
ٌدهًٌظً ٌاًـكماخ ًٌمٌذيٌوٍن اًؼاًٌٍّن ٌاملهدلتٍن"( .غتكاًفذاغ )25: 1995 ،هٌل ٌكك غهف مبظمٍع "اًٜهق ٌاًًٍاةٍ اًذٍ دؼٍو غٌٌيا
اًـآح"ًٌ( .ىل)3 :2228 ،
م ةيا ةاالدظاه اًمي ً٘من دؼلٌم أىكافيا
ّ
املنظمح؛ من أطٍ االندلاء ةٌٌٍهٌاخ اًظٌلىًن اًذٍ ديذ ّ
ٌنؾم ةػ ٙاًفهٌكاخ ةٍن أٓؼاب اًذػانًف ئالّ أ ّن مػظم من ًػهفٍن اًذًٌٍم ًذفلٍن غىل أنًّ ئُتاع نؾتاخ اًفهق من ؿالي
ًٌٜح اإلةالؽ ٌاًذٍآٍ ٌرضٌنج دؼ ّهي املٍٍٗغٌح ٌاًككّح ٌاألمانح ٌأًكق يف اًهًاًح اًذًٌٍلٌّح ،متذػكا ً غن اًذٌٌٍ٘ اًذًٌٍلٍ
املإًٌح اًذًٌٍلٌح نفٌياٌ .ىمه املتاقب مظذمػح نٌؼظيا طٌٌَّا ً
م ئةٜاي أىكاف
ٌاألفوان اًٌٌتٌح اًذٍ دػهكٍ اًًٌنٌنج اًذًٌٍلٌّح ٌمن س ّ
ّ
يف متاقب االًذػٌلي اًٌؿٍي (املنيع اًذكاٌيل)ٌ ،الًٌٌل يف ظالي االًرتادٌظٌاخ اًذٍطٌيٌح ٌاإلكناغٌح ٌاًذػاٌنٌح ٌاًذٌمٌؼٌح.
ٌدأًٌٌا ً غىل ىما ،دٌذلٍ فٌٌفح غٌم االًذػٌلي اًٌؿٍي ٌاًهًاًح اًذًٌٍل ٌّح ،لًى أن اًشاين طٍىه نًاًذيا ىٍ اإلةالؽ ٌاًذٍآٍ
ٌمذٌم ًًٌ ،كناج ادٔاي ةٌنيٌلٌ ،من سم
ًٌنٕ اًٌؿٍي
من ؿالي ًٌٜح اًرتًٌع ةذٌ ٍّناديا؛ ف٘الً غن أ َّن هالًّ منيٌل ال ة َّك ًيٌل من مهًٍ
ّ
ّ
اًلٔكًحٌ ،اًذ٘امنٌحٌ ،اًيكف من ٌناء م٘مٍن اًهًاًحٌٍٓ ،الً ئىل دؼلٌم اًذفاغٍ ٌاالدٔاي االطذٌلغٍ.
 /0امرتويد امذسىيقي سمح االدصال امخامهريي
ػٌنٌل نكؿٍ غامل اًذًٌٍم؛ ًٌٌّل اًرتًٌع ،نهَ أن ّيا ًتكٌ هـ "اًِظهج اًتاًلح املإنكح اًفهٌع يف ةٌذان االدٔاي" (مؼ ّمكًٌ ،ك
دذظٌك يف دٌى "اًػمٌٌح االطذٌلغٌح اًذٍ ًذم مبلذ٘اىا دتاقي املػٌٍماخٌ ،اآلناء ٌاألفوان يف نمٍو
مؼ ّمك ،)24 :لًى أن االدٔاي نفًٌ
ّ
قاًّح ةٍن األفهاق أٌ اًظٌلغاخ قاؿٍ املظذمؼٌ ،ةٍن اًشلافاخ املـذٌفحً ،ذؼلٌم أىكاف مػٌنح"(غتكاًؼمٌك ،مؼ ّمك.)25 :2222.
اًذًٌٍلٍ من ؿالي ف٘اء االدٔاي دذٌ ّمؼ أٛهىا من ؿالي اًكغاًح اًذًٌٍلٌّح ٌاإلغالنٌ ،اإلمذاع اًفنٌٍ ،اًرتفًٌ
فاًرتًٌع
ّ
مظٌكج يف هٌٌلخ
ٌاًػالكاخ اًػامح ٌاًذػٌٌم ٌاًرتٌُك ٌهٍ غنارص املػهفح (اًٍكاةؼ) أٌ األػواَ (اًذػٌٌم ،اًهأي) يف ٌٓؿح مناًتح
ّ
ًؿًٍحٌ ،أٍٓاخ ٌٍٓن فنٌحٌ ،نمٍوٌ ،هٍ ًٌٌٌح من ًٌاةٍ االدٔاي ةاًظميٍن.
لٍ ًِمٍ االدٔاي اًترشي ٌاالدٔاي ؾًن اًترشي ،فاالدٔاي اًترشي ةكٌنه ًذف ّهع ئىل االدٔاي
أٗف ئىل لًى ،ئ ّن االدٔاي اًذًٌٍ ّ
اًمايت ٌاالدٔاي ةاآلؿهًن ،أ ّما االدٔاي ؾًن اًترشي فٌذٌـّٕ يف االدٔاي قاؿٍ اًػاةٌح اًؼٌٍانٌحٌ ،غنك اًٌٍٜن ٌاألًٌلن ٌاًؼرشاخ،
اًذًٌٍلٍ
ناىٌى غن قةٌث اًنمٍ ٌٛنٍن اًنؼٌٍ .من ىنا ،فاًرتًٌع اًذًٌٍلٍ ئلا أطٌك اًذػامٍ يف ًػتح دكاًٌ ٌّادً ،فيٍ ًالغ ؿًٜن ةٌك
ّ
.
يف هٌفٌح اًٌػث ةذكاًٌٌح اًوٌٌلخ ٌاًذػاةًن األؿّالجٌ ،من سم اًذالغث مباىٌاخ ٌماطهًاخ اًت٘اغح مبـذٌف دٌ ٍّناديا
ٌمػٍٜفا ً غىل ىما ،فاًرتًٌع اًذًٌٍلٍ ٌاًٌؿح كهًنذان مذالومذان ،ػٍن نهَ ئػكاىٌلً ،وٍن اآلؿه مٍطٍقا ً ةاًلٍج يف هٌفٌح
هٍ غمٌ ٌّح دًٌٍل ٌّح مت ّه من ؿالي اًف٘اء اًوالمٍ ًٌٌٍ ،اًػوٌٍ ،ىما ما ًنػوٍ ًٌٜح اًٌؿح يف غامل اًذًٌٍم ،ةؼٌص
دكًٌٌيا؛ ئل ّ
دًٌٍلٌٍ ،ما من فػٍ دًٌٍلٍ ئال ًٌنذع ؿٜاةاً ،فاًوٌمح دٔنؼ اًؼكز
أنى ال دهَ من كٍي يف غامل اًذظانج أٌ اًذًٌٍم ئال ٌؿٌفً فػٍ
ّ
اًذًٌٍلٌٍ ،دذأًّم ًًٌ ٜح قاؿٍ ممٌوح اًذًٌٍمًٌ ،ؼظذيا ًربو قٌن اًذاطه املٌ ٍّق ئلا ما أطاق اًذرصف ةظؿهافٌح ًؿح املانهاخٌ ،دظٌٌك
ّ
ػٌش ٌّاخ األفػاي اًوالمٌح يف غٌم اًذكاٌي اًٌؿٍي؛ ٌٌفّم يف درصفيا ًىاق من آرصج اًذالػٌلخ اًـٜاةٌحٌ ،أطربخ اًِفهاخ اًؿمٌٍٗح
غىل اًهػٌٍ؛ ٌػٌنيا ًٌذٌٜؼ املٌ ٍّق املاىه فذؽ مؿاًٌم اًلٌٍب كتٍ األفوان ًظميٍن املذٌلٍّن.
ميٌلً ٌ مإس ّها ً يف ًٍػح اًنِا ٚاالدٔايل ،فتإنج
ٌمن ىنا ،ةامواننا اًلٍي :ئ ّن اًذًٌٍم من ؿالي دهطمذً يف ًؿح اًرتًٌع ٌنش ٍّ نكٌلّ ّ
اًػالكح ةٍن ًؿح اًرتًٌع اًذًٌٍلٍ من ؿالي آًٌادً مؼ ف٘اء االدٔاي دو ُمن يف أن غامل اًرتًٌع اًذًٌٍلٍ ًلٍَ غىل اًػمٍ اًظاقّ
ٌاًذالب غلٍي املٌذيٌى من ؿالي ًؼه اًػهٖ ٌطٌلًٌح دهطمح فنٍن اًرتًٌع اًذًٌٍلٌٍ ،لًى ًذٌٜث ئًظاق اًلنٍاخ اًذٍ دنلٍ
مٔاًؽ املٍاٛنٍن ٌمٜاًتيم ئىل ٓا نػٍ كهان اًذًٌٍمٌ ،همًى رضٌنج ٌطٍق اًًٍاةٍ اًالومح ًنلٍ اًذػتًناخ اًهمىًح غن اًلٌم
ٌاملػاًًن ٌاملفاىٌم اإلطهاةٌح املٔاػتح ًػٌم اًذًٌٍم.
 /5أسس امعمنيح امذسىيقيّح وامذداوميح
ٌمبا أ ّن اًذًٌٍم ًِاٛه اإلغالَ ً ٌٌّل يف اًظانث اًرتًٌظٍ؛ ًما أ ّن أًًٌ مذلانةح مػً؛ أٌ ةامواننا اًلٍي ئنّيٌل يف ىمه اًىاًٌح ٌطيان
ًػمٌح ٌاػكجٌ .من ىناًِ ،اٛهان مػا ً مهدوىاخ املنيع اًذكاٌيل ،فان هٍ من دٌى األًٍ كامئح أًاًاً ٌكتٍ هٍ يشء غىل االدٔاي
ٌاإلةالؽ؛ ًما ال دذؼلم اًػمٌٌح اًذًٌٍلٌّح ٌاإلغالمٌح املذكاًٌح نظاغذيا ئال ةذٍافه اًػنارص اآلدٌح(ئماَ ،ئةهاىٌم: )31 ،32 :1984 .
ًٌظٌك لادً
اًتاةؼ أٌ املن ِذ ْع /املهًٍ (ٌ :)Senderىٍ اًماخ املؼٍنًح يف انذاض اًـٜاب؛ ألنًّ ىٍ اًمي ًذٌفّظُ ةً،
)1
ّ
من ؿالي ةناء ؿٜاةًٌ ،ىٍ اًمي ًٍظّف اًٌؿح يف مٌذًٍاديا املذٌلًىج ،ةذفػٌٌيا يف نٌٌع ؿٜاةًًٌٌ .ذػمٍ غٌٌلء اًٌؿح يف
اًكالًح غًٌٌ دٌمٌاخ مذػكّقج ( ،)Emeteur ،Destinatorئنًَّ اًظٌلغح أٌ اًِـٕ اًمي ًٍٔؽ املهًٌح ًٌٍطييا نؼٍ املذٌلٌٍّ ،ىٍ
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املذوٌم يف أسناء املؼاقسحٌ ،اًذًٌٍلٍ ػاي ةٌؼ اًٌٌػحٌ ،أ ّن املؼهن أٌ ىٌتح اًذؼهًه يف أًؼافح أٌ اإللاغح أٌ اًذٌفىًٍنٌ ،ىٍ
ٌاٗؼ اًربامع يف اًًٍاةٍ اإلغالمٌح ،فاملهًٍ ًتػص ةاًٌؿح هأًٍنج؛ ٌدأؿم أًٍن ةػكا ً دكاًٌٌا ً؛ ٌدىقاق نٔاغذيا ةاوقًاق مهاغاج
متاقب اًذػاٌن اًؿهاًيس؛ ف٘الً غن أ ّن املهًٍ ةؿٌح وًاقج مٌاػح اإلكناع ًٌـٜاب املذكاٌي هشًنا ً ما ًٍظف ًػتح اًٌؿح هٌل ًٌمًٌ
(فٌذظنِذٍن) يف دِوٌٍ اًـٜاب.
ٌاملػاقًح اآلدٌح دٍّٗ ؽ ما لىتنا ئًًٌ:
املٌذٍَ اًذكاٌيل
املٌذٍَ أًٍني
اًٌؿح
امخطـــــــــــاب :امذسىيقي /اإلعالمي /امذداويل
ٌاًنٕ اًوالمٍ أٌ اًِفٍي أٌ
اًت٘اغح يف ًؿح اًذًٌٍم /اًهًاًح ( :)Messageىٍ اًت٘اغح يف غامل اًذًٌٍم،
)2
ّ
اإلًؼايئ يف اإلغالٌَ ،اًذٍ دؼٍي غكقا ً من املػاين أٌ األفوانً ،نلٌيا املهًٍ أٌ اًلاةم ةاالدٔاي ئىل اًٜهف اآلؿه (املٌذلتٍ)،
اًمي ًوٍن ميٌتا ً ملشٍ ىمه اًؼههاخ أٌ األفػاي اًـٜاةٌحًٌ ،ذم اًذػتًن غن ىمه املػاين أٌ األفوان من ؿالي اًهمٍو اًٌؿًٍح أٌ
اًٌفظٌح ،أٌ من ؿالي اًهمٍو ؾًن اًٌفظٌح أٌ من ؿالًيٌل مػا ًٌ .ةٜتٌػح اًؼاي ىمه اًهًاًح ال دوٍن اغذتاٛاً ةٍ ًيا مناًتح دٍطٌيٌح
ؿآح ةذكاًٌٌح ئنذاطيا.
ّ
املِرتي أٌ املٌذيٌى  /Consumerاملٌذلتٍ ( )Receiverأٌ املذٌلٍ ( :)Audienceئنًَّ اًلٜث اًشاين يف غمٌٌح
)3
ًٌفّس اًهمٍوٌ ،ئقنان املػنى يف ئٛان اًػمٌٌاخ اًػلٌٌح اًذٍ ًلٍَ ةيا ؿالي غمٌٌاخ
االدٔايٌ ،ىٍ اًمي ًٌذلتٍ اًهًاًح
ّ
االدٔايٌ .ىمه اًػنارص اًشالسح متشٍ اًؼك األقىن اًالوَ ًٍٓف اًػمٌٌح هٍنيا غمٌٌح ادٔاًٌح يف اًف٘اء اًذًٌٍلٍ ٌاإلغالمٍ غىل
ػ ّك ًٍاء .فاألنٌٗح املِرتهح ةٍن املهًٍ ٌاملٌذلتٍ دىًك من آرصج اًذفاىم ةٍن اًظانتٍن ،ئل ًنٌٜم املهًٍ من غنارصىا
اًٌٌاكٌح يف ئنذاض ؿٜاةً ،هٌل ًػ ٍّي غٌٌيا املهًٍ ئًًٌ يف دأًًٌٌٌ ،لًى ػذى ٌنوّننا من اإلفياَ ٌاًفيم ٌاإلكناع ٌاالكذناعٌ .ىما
هٍ من اًػٌٍَ اًشالسح (غٌم اًذكاٌي اًٌؿٍيٌ ،غٌم اإلغالَ اًٌؿٍيٌ ،غٌم اًذًٌٍلٍ اًرتًٌظٍ).
ىٍ طٍىه ما ًناقًً ّ
اًًٌٌٍح أٌ كناج االدٔاي (ٌ :)Channel Medianىٍ املاقَّج أٌ اًِوٍ أٌ اًًٌٌٍح اًؼٌٌح اًذٍ د ُ َإ ِّمن نلٍ اًهًاًح من
)4
املهًٍ ئىل املٌذلتٌٍ ،ىمه اًًٌٌٍح دـذٌف يف ؿٔاةٔيا ٌئمواناديا ةاؿذالف املٍكف االدٔايلٌ ،ػظم املذٌلٍّن ٌانذِانىم،
ٌػكٌق املٌافح ةٍن املهًٍ ٌاملذٌلٍن.
اًذؿمًح اًهاطػح أٌ اًذظاةح املذٌلٍ ٌمكَ دأسهه ةيا ٌدلتًٌ ًيا (ٌ : (Feed Backىمه اًػنارص اإلغالمٌح دذفاغٍ من
)5
ؿالًيا األفهاق ًذؼلم ئغالمٌح األىكافٌ ،مكَ اًذظاةح املذٌلٍ ًيمه اًهًاًح.
وميكن دىضيس ذمك وفق هره امخطاطح:
دسسيمح 0-6
مساره امعمنيح اإلعالميح وامذسىيق ّيح
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امعمنـيـح اإلعــالميــح وامذداوميح وامذسىيق ّيح:
ٌكتٍ اًؿٍْ يف مػامل آًٌاخ ًؿح اًذًٌٍم هان ال ة ّك ًنا من أن نلف كٌٌالً غىل أٍٓ ماقج (اًٌؿح) ًؿ ًح ٌآٜالػاً ،نؾم اؿذالف
ٌطياخ نظه اًناي ٌاملػنٌٍن ةيا ًٌؿح ةاؿذالف اًىمان ٌاملوان.
ًن الَ
 /0-2اإلطاز امنغىي منغح :ئ ّن اًٌؿح مِذلّح من " ًؿا ًٌؿٍ ًؿٍا ًً ،ػنى :اؿذال ٚاًوالَ اًتاٌ ،ٍٛكٍي َن (غ ّى ّ
ٌطٍ)ٌَ ( :اً َِّم َ
ًَِْ َيكٌُنَ اً ُّىٌ َن ٌَئِلَا َم ُّهٌا ةِاًٌَّ ْؿ ٍِ َم ُّهٌا هِ َها ًما) (سىزج امفسقان ،).26 :أي :اًتاٌ ،ٍٛكًًٍ دػاىل (ٌاًؿٍا فًٌ)( سىزج فصنر،).62 :
ًػنى نفؼ أًٍخ ةاًوالَ ًٌؿٌٍٜا املٌٌمٍن.
ًٌلٍي (ػٌن ظاظا) :ئ ّن اًػهب مل ًٌذػمٍ هٌمح "ًؿح" يف هالميم "ٌئمنّ ا هانٍا هؿًنىم من األمم اًٌامٌح ،ةٍ هأهرث أمم
اًكنٌ ا ًٌذػمٌٍن هٌمح "ًٌان" ًٌكالًح غىل اًٌؿح"ٌ .ما لىث ئًًٌ اًتاػص نٌؼظً يف مفهقج (ًٌان) يف االًذػٌلي اًلهآين ،يف كًًٍ
م ًَلًٍٍُُنَ ئِمنَّ َا ًُ َػٌِّ ُم ًُ
دػاىل ( ٌَ َما أَ ْن ًٌَْنَا ِمن َّن ًٍُ ٍي ئِالَّ ِةٌِ ٌَانِ كَ ٍْ ِم ًِ ًٌُِ َت ِّ َ
م أَنَّ ُي ْ
مًٍ ( )...نج ئةهاىٌمٌ ،)4 :كًًٍ دػاىلَ ًٌََ ( :ل ْك نَ ْػٌَ ُ
ٍن ًَ ُي ْ
ٍن) (ًٍنج اًنؼٍ..)123 :
يب ُم ِت ٌ
رش ًِ ٌَا ُن اً َِّمي ًٌُْ ِؼكٌُ َن ئًٌَِْ ًِ أَ ْغ َظ ِم ٌٍّ ٌَ َىمَا ًِ ٌَا ٌن َغ َه ِ ٌّ
ةَ َ ٌ
ٌدظكن اإلُانج ئىل أ ّن هٌمح اًٌؿح يف األٍٓ اًٌٍناين ىٍ (ًٍؾٍي) ٌاًذٍ دكي غىل اًوٌمح أٌ اًوالٌَ ،يف اًذػٌلالديا اًٌٍنانٌح
غاقج ما ًكي غىل اًٍػٍ أٌ اًؼومح أٌ املشٍ أٌ املشاي أٌ اًلٔح أٌ امللاًح أٌ اًلٌ٘ح املنٜلٌح أٌ اًذػهًف أٌ اًذنوًن( ....ظاظا،
ػٌن)1992:93 ،
ٌمل ًذّفم اًٌؿًٍٍن غىل أٍٓ اُذلاق ىمه املفهقجٌ ،هٌفٌح انذلاًيا ئىل اًٌؿح اًػهةٌحٌ .ميٌل ًون من أمه فان ّىمه املفهقج
فهٗر نفٌيا ةلٍج يف اًًٍ ٝاًػٌمٌٍ ،ناًر أهرث ُيهج من اًٌٌان ٌالًٌٌل يف اًٌؿح اًذًٌٍل ٌّح اإلغالمٌح ،ةٍ ٌدواق ال نٌمؼ
مفهقج اًٌٌان مؼ اًذًٌٍم ٌاإلغالَ يف اًكناًاخ املػارصج.
 /6-2اإلطاز اإلصطالري منغح
ًػرب هٍ كٍَ ةيا غن أؾهاٗيم"( اةن ط ّنٍ ،أةٍ اًفذؽ غشٌلن1424.ىـٌ .)73/1:َ2223-ىما
أ ّما آٜالػا ً :فاًٌؿح "أٍٓاخٌ
ّ
ًٌػٍ ىما اًذػهًف أهرث دالػٌل مؼ دٌى اًذػانًف اًذٍ ًمىث ئًٌيا
ّ
اًذػهًف دو ّهن مفيٍميا غنك املإؿهًن هاًظهطاينٌ ،اًٌٌٍ.ٍٛ
"غٌل ًؼذاض ئًًٌ اإلنٌان يف ػٌادً
غٌٌلء االدٔاي ةاًظٌلىًن؛ ألنّ اًهمٍو أًٍدٌح ىٍ اًفٌٍٔ يف ٌالقج مكًٍالخ ؿآح ًٌذػتًن ّ
ًٍاء هان اػذٌاطا ً غاقًا ًّ هِإٌن اًناي يف ػٌاديم ،املذمِّ ٌح مؼ اػذٌاطاديم يف هٍ أٌكاديم ٌاًذٍ ًٌػى اإلغالَ ئىل دؼلٌليا"
(رشف ،غتكاًػىًى ،اًٌؿح اًػهةٌح ٌاًفوه املٌذلتًل.)182:
ىماٌ ،أ ّن (دي سىسري) كك نًم اًٌؿح من ؿالي ًٍػح غنٍانيا اًظاىهج االطذٌلغٌحًٌ ،إهك أنً من املفرتٖ "قناًذيا غىل ىما
األًاي ،فاًػالكح كًٍح ط ّكا ً ةٍن ًؿح مظذمؼ مػٍن ٌما ًكٌن يف ألىان املذؼكسٍن ةذٌى اًٌؿح" (منٍٔن ،غتك املظٌك ًٌك أػمك.)136:
ٌةٜتٌػح اًؼاي ،فان اًذًٌٍم ةؼاطح ئىل اًتٌتح االطذٌلغٌح؛ كٔك نظاغح دٌى اًتٌتح ٌاوقىان مػامليا.
ًٌػرب ىما اًػامل
دذظٌك يف اًػمٌٌح اًذًٌٍلٌح؛ ٌالً ٌٌّل يف ًؿح اًرتًٌع،
ئ ّن دػهًف (ىرني قٌال ههٌا) ٌهٌمذً يف اًٌؿح يف مظمٌيا
ّ
ّ
اًٌؿٍي غىل أن اًٌؿح ىٍ قاًّح اًفوهٌ .اًؼلٌلح أن اًٌؿح يف غمٍميا ،لاخ ٌظٌفح مي ّمح ط ّكا ًٌ ،نون أن دٍطى يف أمهًن:
األٌي :أمه فهقي :ىٍ ك٘اء ػاطح اًفهق يف املظذمؼٌ .اًشاين :أمه اطذٌلغٍ ؿإًٌ ،اًمي ىٍ ديٌتح اًٍٗؼ املناًث ًذوًٍن مظذمؼ
ًٌِم األٌي من ٌظٌفح اًٌؿح فٍاٗؽ أن ٛتٌػح اًذـٕٔ دتكٌ يف ٌظٌفح هٍ فهق ةؼٌص ال ٌنون أن ًوٍن
ٌػٌاج اطذٌلغٌح .فأما ةاًنٌتح
ّ
ٌنٌاطا ً ٌػكّاقا ً ٌن ّظانا ً ٌٓ ٌّاقا ً يف ٌكر ٌاػك( .رشف ،غتكاًػىًى ،غٌم اإلغالَ اًٌؿٍي)56 ،55:
ؿ ّتاوا ً ّ
ًٌ٘اف ئىل ىما ،فا ّن اًٌؿح اًذٍ دـذانىا أنر ،دـذانىا ًذٔتؽ ةكًال النػواًادى أٌ ةػ ٙاملِاغهٌ ،دػهًفى ًذميٌك
هٌفٌّح اًذًٌٍم ،ئل دإهك ىما اًٜهغ اًٌؿٍي اًوادتح األمهًوٌح (نًذا ماي) يف سلافح اًف٘اء اًذًٌٍلٍ ،كاةٌحً" :ئ ّن اًٌؿح
ٌأًن
اًناي
ًأدٍن
أًن
من
دـربنا
فيٍ
ًٌشلافح،
اًٜهًم
ؿانٛح
ىٍ
ًمىتٍن؟"https://www.brandingstrategyinsider.com/2015/09/defining-your-brands-tone-of-(.
)voice.html#.WNKHPfk96T8
شةدج امقىل:
ًذّ٘ؽ مٌل ًتم ،ئ َّن اًٌؿح ىٍ ٌغاء اًفوهٌ ،ىٍ اًلٍج امليٌمنح اًذٍ دٍ ّطً اًػلٍ نؼٍ املنٜم اًٌٌٌمٌ ،دٌذٌث املِرتي نؼٍ
اًت٘اغح املٌذيكفح ،ئل ىٍ انػواي ًٌٜتلح اًناٛلح ةيا ٌنفٌٌذيا ٌلاههديا ٌٛتٌػح ٛهٌػاديا اًذًٌٍل ٌّح ٌاًٌٌاًٌح ٌاالطذٌلغٌح
ٌاًذانًـٌح ،ةٍ ىٍ ىتح من اًـاًم ًتنٍ اًترش ًذٔتؽ ًٌّانج اًذفوًن اًترشيٌ ،ة ٍّاةح دٍطًٌ مًٌنج اًؼٌاج ،ػافظ ًح اًؼ٘انج ٌاًرتاز ،ةٍ
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ٌأٗؼر ىمىج آًٍٍ ةٍن غامل اًؼٌاج ٌدهًٌظ ٌّذياٌ ،غامل اًفوه ًذنظّم األٌُاءٌ ،دٍس ّم األػكاز يف نٌم ًٌّمٍ مرتاة ،ٝدـاٛث
األًتاب كتٍ األفتكج.
أما من اًظانث اًذًٌٍلٍ ،فيٍ اًظٍىهج اًفهًكج اًذٍ أنظىخ االدٔاي ٌمن سم فٌٌفح اإلغالَ ٌاإلةالؽ ،فيٍ اًذٍ دؼكق مظهًاخ
اًفٌٌفح اًذًٌٍل ٌّح ٌاإلغالمٌح اًذًٌٍل ٌّح ٌهٌانيا ٌماىٌذيا ،فان اًذلاَ ىما املفذاغ ٌٓؽ قانا اًذًٌٍم ٌاإلغالَ ٌئال فال.
 /2امنغح امذسىيق ّيح وامنغح اإلعالم ّيح
ػٌنٌل نذؼكّز غن اًٌؿح اًذًٌٍلٌح نلرتب من اًٌؿح اإلغالم ٌّح؛ لًى أ ّن األٌىل دذمذؼ ةربكٌح أهرث ٌانٌٌاةٌح أٌٗؽًٌ ،ون أ ّن هالً منيٌل
ال دـاٛث اًؼاالخ اًذمٌكٌح ٌاًػٌمٌح يف اًهًاًح اًٌؿًٍحٌ ،ئمنا ىٍ اًٌؿح اًػمٌٌح ًٍٓف اًؼلاةم ٌاألػكاز ٌماطهًاخ األمٍن،
مؼ األؿم ةػٍن االغذتان أ ّن ًؿح اًذًٌٍم دربو اًظانث اإلًظايب يف مٌاػذً اًرتًٌظٌحٌ .ميٌل ًون من أمه ،فوٌل ًلٍي اًػامل
اًٌؿٍي (ًتنّس)" :ئ َّن ًكَ اًلانب أٌ املٌذمؼ يف أي ًؼظح من اًٌؼظاخ ٛاكح لىنٌح مؼكٌقج ٌنون اًذؿالًيا ًذػهف دؿًٌن
اًهمٍو املػهٌٗح غًٌٌٌ ،اًذٍ دذٌٜث طىءا ً أهرب من امللكنجٌ ،اًظىء اًتاكٍ ٌنون دـًٌٔٔ ًٌفوهج لاديا ،أ َّما اًٜاكح اًمىنٌح األكٍ
ػًٌٍح فيٍ ًفيم ىمه اًفوهج"(رشف ،غتكاًػىًى ،غٌم اإلغالَ اًٌؿٍي.)89:
ًٌذمؼٍن اًتؼص غن أسه اًٌؿح غنك(غتك اًػىًى رشف) غىل دفوًن اًنايٌ ،فيميم ًألمٍنٌ ،دٍطًٌ مِاغهىم ٌئناقديم،
ٌمٌٌويم اًػمًل؛ ف٘الً غن اًكٌن اًمي ٌنون أن دإقًًّ ًٌاةٍ اإلغالَ املـذٌفح يف ئػكاز األسه املٌٍٜب ،ئل ٓانخ من أًىَ
اًٍاطتاخ اًذٍ دٍاطً غٌم اإلغالٌَ ،ال ًلف األمه غنك ىما اًؼك ةٍ ًٔف اًٌؿح اإلغالمٌح مبا فٌيا ًؿح اًكغاًح ٌاالدٔاي اًذًٌٍلٍ
يف غامل اًرتًٌع ةظاىهج مههتحٌ ،ىمه اًظاىهج ؿاٗػح ًوٍ مظاىه اًنِا ٚاًشلايف من غٌم ٌفن ٌمًٌٍلى ٌفن دِوًٌل؛ ئىل
طانث اًٌٌاًح ٌاًذظانج ٌاالكذٔاق ٌاًذًٌٍم ٌاملٍٍٗغاخ اًػا ّمح .مإهّكا ً أن ىكف ىمه اًٌؿح ًٌٌر مناُكج ػاًح اًظٌليٌ ،ئمنَّ ا
غىل اًػوٍ من لًى دذ٘ ّمن ادٔاالً ناطؼاً ،أًاًً اًٍٍٗغ ٌاًٌيًٍح (رشف ،غتك اًػىًى ،غٌم اإلغالَ اًٌؿٍي)161:؛ لًى أ ّن
اًوٌمح غٌلق اًرتًٌع اًذًٌٍلٍ ،هٌل ٌأنًّ ىٍ اًرصغ ًتناء اًـهًٜح اًرتًٌظٌح ٌدٍكٌػً يف غامل اًذًٌٍم؛ ةٍ ٌىنان غنارص أؿهَ
مِاٛهج مػيا ،دػٍن غىل "دأمٍن اًٍٍٗغ ٌاإلفياَ منيا :ىنكًح اًػناًٌن ٌأًفؼح ٌأًٍن اًشاةذح ٌاًهًٍَ اًتٌانٌح ٌاًظكاٌي
اإلػٔاةٌح ٌاًهًٍَ اًوانًوادٍنًح" (رشف ،غتك اًػىًى ،مكؿٍ ئىل ًؿح اإلغالَ)82:؛ كٔك دٌٍٗؽ ؿ ٍٜٚدٌى اًـهًٜح اًرتًٌظٌح
يف غامل اًذًٌٍم ةؼٌتانٍ .
ٌغىل ىماً ،نتؿٍ أن دوٍن اًهًاًذٍن اًذًٌٍل ٌّح ٌاإلغالمٌح ؿهًٜذيٌل اًوذاةٌح لاخ ًؿح ًٌٌح ًيٌحً ،فيميا اًذاطه
ٌاملٌذيٌىٌ ،اًػامٍ ٌاملشلف ،ميٌل هان قنطذيم اًػٌم ٌّح ٌموانذيم االطذٌلغٌح ٌاًذًٌٍل ٌّح ،هٌل ًٌنتؿٍ أن ًهاغٍ يف اًهًاًذٍن
كٍانٍن اًٌؿحً ،ذنربي منيا ةالؾذيا اًظٌلًٌح ًٌٌٜذيا اًـٜاةٌحٌ ،دفيم يف هٍ ومان ٌموان؛ ألن اًيكف من اًهًاًذٍن اإلةالؽ اًػمًل
ٌاًذٍآٍ اًف ّػاي ال اًذفٌٌف ٌاًذفنن ةاًىؿانف اًٌف ظٌح املىقنقجٌ ،اًلٍاًث اًٌؿًٍح املٜٔنػح اًذٍ دػمٍ غىل نفٍن اًلانب ال
كتًٍياٌ ،اًذٍ هانر مذتػح يف اًلهٌن اًػتاًٌح املذأؿهج ٌاًػٍٔن اًذٍ دٌذيا ،ئىل أن نأخ اًٌؿح اإلغالمٌح اًنٍنٌ ،اًذًٌٍل ٌّح
مٌل أةػكدا دٌى اًٌؿح املٜٔنػح ٌػٌّر مؼٌّيا اًٌؿح اًٌيٌح اًٌٌٌح اًػمٌٌح.
املػارصج ةٌاٛذياّ ،
ٌدأًٌٌا ً غىل ما ًتم ،فاًٌؿح اًذًٌٍلٌح يف نياًح املٜاف؛ ً ٌٌّل ًؿح املانهاخ ال دًٌن مؼ اًٌؿح اًهًم ٌّح أٌ اًفٔؼى
اًًٌٍٜح املذتػح يف ًؿح اإلغالَ املذّتػح مؼ كٍانٍن اًٌؿح يف ؿ ٍٜٚمذٍاوًح قامئا ً ،ةٍ ىنان م ّك ٌطىنٌ ،يف األؿًن دوٍن اًؿٌتح
ًٌؿح اًذًٌٍم يف أفٍاه اًناي ئل ما أطٌك اًرتًٌع ةٌؿذياًٌ ،ؼظذيا دظمب أًٌٍةٌح ًؿذيم هٌل دظمب اًٍ٘ء اًفهاُاخٌ ،ئن أقّخ
لًى ئىل ئفٌاق اًيًٍح اًٌؿًٍح أػٌانا ً.
ٌمن ىنا ،فٌؿح اًذًٌٍم ىٍ طىء من ىًٍح اًذًٌٍم اًٌفظٍ؛ مذ٘ ّمنح املإًٌح ٌاملنذع مؼ اًِػان ٌأًٍخ ٌاًنؿمحٌ ،ئ ّن
دًٍٜه ًؿح اًذًٌٍم يف غامل اًهأًٌلًٌّح املػارصج دوٍن لا ككنج أهرب يف دػهًف املإًٌح ٌاإلنذاض اًذًٌٍلٍ يف املؼافٍ
دفّسٌ ،اًوٌٌلخ املرتطمح ةاموانيا دأهٌك ٌػكج املانهاخٌ ،ئ ّن طىة ٌّح اًكغاًح دومن يف
اًكًٌٌح ،هٌل ٌأ ّن َُفهج (هٍق) اًكغاًاخ ّ
دػهًف اًرشهح أٌ املنذع مؼ مـذٌف اًرشهاخ.
أٗف ئىل لًى ،فا ّن ًؿح املانهاخ ًيا اندتا ٚمؼ املٌذشمهًن املنافٌٍن ٌدٍظٌف املٍاىث مؼ اهذٌاب املىاٌطح اًذظانًّح،
ًما من األىمٌح مبوان االًذفاقج من ىمه اًٌؿح ٌدهطمذيا ٌفم االكذ٘اء اًذكاٌيل قاؿٍ اًرشهاخ ًٌؼههح ٌاًلٌاقج امللامٌّح؛ لًى أ ّن
م اًذػامٍ مػيا ةٍٓفيا ًٌػح ئىل طانث
ًؿح اًػالمح اًذظانًح (املانهاخ) ىٍ اًوفٌٌح غىل دهًٌع كٌم اًػالمح اًذظانًح ٌمن س ّ
املنذظاخ أٌ اًرشهح اًفػٌٌح ،فؼٌنٌل دوذث اًنظاغ ًٌوٌٌلخ املٌذـكمح يف ًؿح املانهاخ ًؼظذيا دظػٍ املنافٌٍن أن ًظذيكٌا
أهرث ًٌؿح املشٍ ،فوٌٌلخ من كتٌٍ (اًـٌاي ،املٌى ،قًىين) اًذٜاغر ؿٌم اًذشٌلن طٌك من ؿالي مفهقاخ اًذمٌى اًذًٌٍلٍ ط ّهاء
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مٌ ،اًظٌٍ يف ًؿح
م مٌؼيا؛ لًى أ ّن مفهقاخ (اًـٌاي ،املٌى ،قًىين) دٍاطً اًؼٌمٌ ،االةذوانٌ ،اًـٌايٌ ،اًِ ّ
املانهاخ اًذٍ د ّ
اًذًٌٍم ،ئل طػٌر اًناي مهاةٍٜن مؼ مفهقاخ ىمه املانهاخٌ ،كاقنًن غىل قمع أًٍاق ًٌاةٍ اإلغالَ اًذلٌٌكًح ٌاًظكًكج
ةٌالًح ةٜهًلح دٌمؽ ًيم ةآًٍٍي ئىل طميٍن هتًن ةهًاًح مٌذمهج ٌمٌذلهج( .ملاي ًـٌلنن ًٌمٍن غن هٌفٌح ٌٗؼ املانهح
موانذيا يف اًذًٌٍم ،ةؼص مذاغ غىل املٍكؼ اآليت)https://www.brandingstrategyinsider.com/brand-language -:
 /2دداوميّح سنطح امنغح يف املازكاخ امعامليّح:
ئ َّن اًٌؿح ىٍ من ئػكَ اًػٍامٍ امليمح ًذػهًف أي مانهح غاملٌّح ،فاًٌؿح يف اًٍاكؼ اًذًٌٍلٍ ًظػٍ من املٌذيٌى اًرشٌع
متارشج من ؿالي ألىانً ةظمٌح من األًتٌح املذكاًٌح ،هأن دوٍن :أي ًؿح اًذـكمر يف املانهح؟ ٌأي ًؿح مل دٌذػمٍ؟ أٌ دٌى
اًٌؿح اًذٍ دٌذػمًٌ أىٍ انػواي ملا دهًكه املانهح ،أٌ املِاغه اًذٍ دهًك دظٌٌكه يف أًًٌٍاخ اًػالمح اًذظانًّحٌ ،من ىنا دٜهغ
ًٌٜح دٌى األًتٌح دكاًٌ ٌّح اًذػٌلالديا ةلٍج يف ًؿح املانهاخ اًػاملٌحٌ ،هاآليت :مالا دهًك أن دلًًٍ ًنفٌى؟ هٌف ٌمذى متشٍّ
اًػالمح اًذظانًح؟ ٌئلا فػٌر غٌٌى أن دفػٍ ةل ٍّج أٌ ةنػٍمح؟ ىٍ املؼاقسح ىٍ طىء نلكي من ًٌٍهٌاخ املانهح؟ٌٌ .كذيا ٌنون
ةٌان مٍكػٌّح ًؿح املانهاخ مبؼكّقًن :أًن دهَ مٍكػٌح مانهادى يف غامل اًذًٌٍم؟ ٌأ ّي ُـٌٔح دذتنّاه أنر يف االؿذٌان؛ لًى أ ّن
املانهح دذؼكّز ةٌؿح اًٌٌٜح ٌاًذأهٌكًٌ ،ؿذيا دذؼكّز غن االًذلهانًّح ٌاًذانًف ٌاًرصاػحٌ ،دأمٍ يف اًذٌّٜؼ غىل اًذؼكًّاخ
ٌاًذؿًٌن ،ةٍ ًٌههّى غىل األمٍ ٌاًشٍنج أػٌانا ًٌ ،دههّى غالماديا اًذظانًّح غىل اًؼهفٌح ٌاالىذٌلَ ةاًذفآٌٍ ،ػذّى ًؿذيم متٌٍ ئىل أن
ٌهٍ ىما ًٌٌر ةكىِح غن دٌى اًٌؿح ،فٌؿح املانهاخ ًيا ًٌٜح كًٍّح ًٌلتٌ ٙاًذػتًن غن
ًوٍن أهرث ىكٌءا ًٌ ،دههٌىا ً غىل اًػمٍّ .
غٌل دهًك اًمىاب ئًًٌ( .املٔكن اًٌاةم).
دفّس نؤًح نفٌى من ىمه اًىاًٌحٌ ،هٌف دهًك أن دفوه اآلؿهًن ّ
اآلؿه ،فيٍ دهًك أن ّ
 /0-2دداوميّح مزاسن امنغح امذسىيقيّح
ئ َّن اًٌؿح اًذًٌٍل ٌّح ىٍ ًؿح ًٌٌح ًٌيٌح ٌمٍطىج ٌرسًػح ،فيٍ دلرتب من اًٌؿح اإلغالمٌح املػارصج ئن مل نلٍ ىٍ طىء يف
قاةهديا اًفٌاغ ،فيادان اًٌؿذان غنٍانيٌل اًتٌان ٌاًذتٌٌٌ ،ٝد٘اف اًربكٌح ٌاًوتٌٌح املػٌٍمادٌح اًوٌٌلدٌح ملٌٜٔؼاخ اًذًٌٍم.
فاًٌؿح اًذٍ دذ٘ؽ مػامليا يف ًؿح اًرتًٌع اًذًٌٍلٍ؛ ًٌٌّل يف اًكّغاًح ٌاإلغالن دٌذـكَ اًهمٍو اًظكًكج أٌ األمنا ٚاًذٍ دلٍَ
ٌنًنجً ،يٌح املأؿم ،رسًػح اًذناٌي،
ملاَ اًذظهةح اًفهقًح أٌ اًظٌلغٌح ًذنظٌم اًذظانب اإلنٌانٌح اًػكًكج ،ةؼٌص دوٍن ًؿذيا مرشكح ّ
كاقنج غىل اإلكناع ٌاإلفياٌَ ،اإلمذاعً ،ؿح مفهقاديا كًٔنجٌ ،غتاناديا ٌاٗؼحٌ ،دهاهٌتيا مذظانٌحٌ ،أًٌٍةيا كك دػذٍنىا اًػامٌّح؛ ألن
اًلٔك اًذًٌٍلٍ ىٍ اًفٌٍٔ يف هٌمح اًـذاٌَ ،كك ًوٍن من أًٌٍب اًٌيٍ املمذنؼ ،هاملػمٍي ةً يف ًؿح اإلغالَ ،ةاًِوٍ اًمي ًوٍن
ًً من اًنرث اًػاقي أًفذً ًٌيًٍذً اًِػتٌح ًًٌ ،من األقب ػظًُّ من اًذفوًنٌ ،ػظًُّ من غمٌةح اًذػتًن.
ٌمػٍٜفا ً غىل ما ًتم ،فان اًٌؿح اًذًٌٍلٌّح مؼ ًؿذيا األَ ًؿح اإلغالَ ،كك فهٗذا ػٍ٘نىٌل اًفػًل ةظكانج يف اًٌؿح املذكاًٌح
يف غاملنا املػارص ٌ ،ماًر ئىل اًّسغح ٌاًتٌاٛح ٌ اًٌالًح ٌاالةذػاق غن اًؿمٍٖ ٌ ،اًٌػث ةاملفهقاخ اًذٍ ال دٌمن اًلانب يف رسغح
فيميا ٌال دهٌي ظأمه يف مٍاهتح سٍنج أًؼافح اإلًورتٌنٌح؛ ف٘الً غن أن اًٌؿح اًذًٌٍلٌح يف املإًٌاخ اًػمالكح ٌغامل اًػنوتٍخ
اًذًٌٍلٍ دٌذٍطث أن دوٍن ةهكٌح يف نًاالدياٌٌ ،اٗؼح يف هٌٌلديا ًٌلانب هٍٍٗغ اًِمٍ يف ناةػح اًنيانً ،ذوٍن ًؿح مذكاًٌح
ٌملتًٍحً ،فيميا اًذاطه اًػمالق ٌاملٌذيٌى اً٘ػاف ،ةٍ األ ّم ٍّ ٌ لٌي اًِياقاخ اًػاًٌحًٌٌ ،ػفيا اًلانب اًٍكر يف كهاءج أهرث
ةأكٍ األٌكاخ ،مـاٛتا ً طمٌؼ ػٍاًً ،مٌذٌ ّما ً مبا
املانهاخ اًذظانًح ٌاألؿتان اًرتًٌظٌح اًذٍ دي ّمً يف دًٌٍم اًف٘اةٌاخ اًرتًٌظ ٌّح ّ
ًلهؤهً ،يكةً ٌكر اًيكٌءًٌ ،نفػٍ ًٌؼ ّمًٌ ٌكر اًمي ًٌذٍطتً اًرتًٌع اًذًٌٍلٍ ،ؿٍٔٓا ً ػاي اًذـفٌ٘اخ اًياةٌح يف غامل
اًتٍنٓاخ ٌاًشٍناخ االكذٔاقًح ٌاًذونًٍٍطٌّح.
 /6-2سنتياخ دداوم ّيح امنغح امذسىيقيح
ئ َّن اًٌؿح اًذًٌٍلٌّح كك دفٌك اًٌؿح املذكاًٌح ئلا مل دؼٌن اًذػامٍ مػيا من واًٌح اًٌالمح اًٌؿًٍح ٌاًمٌق املذػانف غًٌٌ يف
اًلٍانٍن اًٌؿًٍح أٌ االنىًاػاخ اًٌؿًٍح املظ ٍّوج يف اًٌؿح دنلٌث ًؼه اًٌؿح غىل ًاػههًٌ .يما نهَ يف ًؿح املانهاخ وػاما ً من دػاةًن
ةػٌكج هٍ اًتػك غن نٌغ اًٌؿح املرتطمحٌ ،ػذّى من م٘امٍن املنيع اًذكاٌيل يف طانث االكذ٘اء اًـٜايب ،فرتَ املفهقاخ هأنيا فهنٌٌح
أٌ ئنوٌٌىًح أٌ أًح ًؿح أطنتٌح ًٌونّيا مٌّٜهج ةلٍاًث غهةٌح أٌ هٍنقًح أٌ فانًٌّح؛ نذٌظح اًؿٌتح ًٔناغح األٌي ٌدلٌٌك اًشاين ًيا ةؼمافًن
ىًٍّاديا.
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فاًذًٌٍلٍ ئىل طانث ة٘اغذً اًٌؿًٍح اًلٌٌٌح ًٌٍ ًً اًٍكر اًوايف ًٌمهاطػح ٌاًذم ّػن يف اًٌؿح ،فٌل ًي ّمً ىٍ اًذًٌٍم ٌاًرتًٌع
ّ
فٌهمبا ئلا مت ّػن يف اًٌؿح هشًنا ًٌ ،ناطؼ ىما اًنٕ مككّم ًؿٍي ،ؾاب غنً اًٌتم اًذًٌٍلٍ يف
ةٌؿح اًذًٌٍم ًٌٌٍ اًفنٍن اًٌؿًٍح،
ّ
ًهمبا أ ّن اًػامل ةٜتٌػذً مٌّاي ئىل املٍٗح
غامل ًؿح املانهاخ (اًػالمح أٌ اًِانج)،
ًٌهمبا ًٌث منً مانهاخ املٌلسٌح ىمه اًٌؿح ،أٌ ّ
ّ
املػارصج ٌاًذلٌٌك ةاًوٌٌلخ األطنتٌح ،فػىل ًتٌٍ املشاي ًٍ اًذـكمر مشالً اًظياو اًـٌٍي ةكالً من املٍةاًٍ أٌ اًظياو اًميك ةكالً من
ًٌلنخ فٍن ًلٌٌر من ًٌٜح ٌدأسًنًح دٌى املانهح نفٌيا من ًكن املِرتي أٌ املٌذيٌى؛ ةٍ ًٌـٌم ًكًً لىنٌح مفاقىا أنّ املوذٍةح
ًٌهمبا كك طمػر يف قًٌح األَ أٌ أٓاةيا دؿًٌن يف م٘مٍن اًٌٌػحٌ ،ال ًهكى ئىل ًؿح املٍٗح؛ ىما ئىل طانث قؿٍي
ةاًؿح األمه،
ّ
اًػامل اًشاًص ئىل غامل اًذل ّىَ ًٌم ّك اًؿهيب ٌأًناغٍ ةذٌ ٍّناديا؛ ً ٌٌّل يف طٌٍ املٌ ٍّكٍن ،طٌٍ اًِتاب ٌغامل اًنٍاغم.
 /04سنطح امنغح امذسىيقيح عىل امنغح امعسةيح املعارصج
ئ ّن اًذًٌٍم ةفٍ٘ ما ًظنٍ من املاي ًػامل اًهأًٌلً ٌّح؛ ٌمن ط ّهاء دٍظٌف اًِتواخ اإلغالم ٌّح ةذٌٍناخ ًٌاةٌيا من ؿالي فٌٌفذً
املذظٌكج يف ًؿذً ،متوّن من ٌالقج ٌئقؿاي مالًٍن اًرتاهٌث اًنؼًٍح ٌاملػ ّهةح ٌاملرتطمح ئىل اًػهةٌح ٌاًٌؿاخ
االنذِانًح ٌاًذٍآٌٌح
ّ
مٌل أٓتؼر اآلن من ٓمٌم اًٌؿح املؿٌٍةح ،ةؼٌص أٓتؼر ٛػاما ً طٌلىًنًا دٌٍؽ يف األفٍاه هٌل ًظهي غىل األكالَ.
املؿٌٍةحّ ،
ٌئ ّن ًؿح اًذًٌٍم دفٍ٘ اًرتًٌع ٌفذؽ كٌٍب املٌذيٌوٍن من ؿالي اًلنتٌح اًٌؿًٍح أهرث من ٌكٍفً غىل املفهقاخ اًفٌٔؼح غىل
اًػامٌّح ٌاًكؿٌٌح ،ةٍ ىٍ دهًك ًتٍ اًؼٌاج املػنٍي أٌ اًٌفظٍ غىل هشًن من املفهقاخ اًذٍ غكّخ يف ؿرب هانٌ ،أٓتؼر اآلن من ٓمٌم
اًشٍني املػٌٍمايت ،ئ ْن
ف٘ال غن اًٍالقج املٌذم ّهج ًٌذػتًناخ اًكؿٌٌح ٌهٍ دٌى املٌذظكاخ اًذٍ دذٌٜتً اًٍاكؼ
ً
اًذكاٌي اًٌؿٍي اًؼكًص؛
ّ
مل دذموّن أي ًؿح هانر دهطمح اًىؿم املفهقايت ئًًٌ من اًٌؿح املٌٌٜهج ةيًٍّذيا املػارصج؛ ٌمل ًؼاٌي اًٌٌٍنح مػيا ٌدل ّمٔيا ئن أمون
يف اًٌؿح املػارصج ،مٌذٍػٌا ً يف مٌكان اًذػتًن اًؼ٘اني اًِامٍ ًٌؼٌاج اًػا ّمح يف اًتٌر ٌاملٔنؼ ٌاملذّظه ٌاًٌٍق ًٌؼلً ،فٌؼظذيا
ًنتؿٍ أن دلهأ غىل اًٌؿح اًفٔؼى اًٌالَ يف هشًن من مػامليا ،فمذٌلٍ اًٌٍَ دفّ٘ ٍ املٍٗح ٌاًربكٌح ٌاًٌيًٍح ٌاملػارصج ال األٛنتح
.
ٌاًذلٌٌك ٌاًذؿنٍ غىل ًؿح ًٌىل ًواةن ما هان
ٌ
مذكاٌي
ٌدأًٌٌا ً غىل ما ًتم ،فا ّن هانر املهٌنح ً ّنح يف اًٌؿح اإلغالمٌح ،فيٍ ٌاطتح يف ًؿح املانهاخ اإلغالمٌح ،فػٔفٍن ًؿٍ ٌّي
يف اًٌك أفٍ٘ ةوشًن من غٔافًن ًؿًٍح ميظٍنج يف ةٍٜن اًوذث.
ٌمن ىنا ،ئلا ما دهطمنا ىمه املٜاٌّ ٛح يف منٌّ ٜح دفوًننا اًٌؿٍي مؼ األؿم ةاالغذتان دٌى اًلٍانٍن اًػامح ًٌؿح قٌن اًذٔ ّػث
َ ةأمنا ٚطكًكجٌ ،ةيا
اًلؽ؛ فٌاغذيا دفذؽ ةاب اًـًن ًٌؿح األ ّ
يف م٘امٍن طىة ٌّادياٌ ،أن نذٌاىٍ يف اًـهٌض أػٌانا ً غن اًنم ٝاًفٔؼٍي ّ
ٌنون أن دىقىه اًشلافح اًٌؿًٍحٌ ،دٔلٌٌيا ةأنٌٗاخ طكًكج من اًذػاةًن اًٌؿًٍح األؿّالج يف غاملنا اًذًٌٍلٍ ٌاإلغالمٍ املػارص ،مٍاهتح
ِ
ًٌمفهقاخ املذٍافكج غٌٌنا من طمٌؼ اًِتواخ اًرتًٌظ ٌّح اإلغالمٌحٌٌ ،كذتم ًوٍن اًـالف اًٌؿٍي يف غامل اًذًٌٍم
ةمًى اًٌٌّم اًذٍٜني
مؼ اًٌؿح اإلغالم ٌّح غامالً من غٍامٍ اًنمٍ اًٌؿٍيٌ ،كك ًػمٍ غىل اًذًٌٌن أٌ اًذك ّنض اًمي دأؿم ةً اًٌؿاخ" (ةٌػٌكٓ ،اًؽ،125 :2214 .
.)126
 /00مىقعيح امنغح اإلعالميح
ئنّ اًٌؿح اًذًٌٍل ٌّح كهًتح من مٍكػ ٌّح اًٌؿح اإلغالم ٌّح -ةٍٓفيا منٜاً من أمنا ٚاًػهةٌح املػارصجٗ-من املٌذًٍاخ اًٌؿًٍح
(اًفٔؼى  ،Standardاًػامٌح  ،Slangاًٌؿح املرتطمح  ،)Foreign languageئالّ أ ّن ىمه اًٌؿح دىًك غىل اًٌؿح اإلغالمٌح ةٍنٌق
مٌٜٔؼاخ أطنتٌح ٌدػاةًن أطنتٌح؛ ػٌتٌل دفهٖ دٌى املانهح نفٌيا يف ًٍق االكذٔاق اًكٌيل؛ لًى أ ّن دهطمح ىمه املٌٜٔؼاخ يف
َ.
نظه اًذًٌٍلٍ
ٌؿآح يف غامل اًرتًٌع ًٌؿح املانهاخ دلٌٍ من دكاًٌ ٌّح ًٌٜح اًٌؿح؛ ٌال دٌنؼ مثان اًذًٌٍم كٜافيا ةٌؿح األ ّ
ّ
ٌدأًٌٌا ً غىل ىما ٌنون ةٌان مٍكػٌّح اًٌؿح اإلغالمٌّح ٌفم ىما املشٌص:
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دسسيمح6-6 :
مىقعيّح امنغح اإلعالميح
اًٌؿح اًفٔؼـــى ()Standard language

اًٌؿح اإلغالمٌح ( )Foreign languageاًٌؿـح اًػامٌح

-1

اًٌؿح املـرتطـمــح Slang language

اًٌؿح األطنتٌّح )(Foreign Language

 /06دداوم ّيح امنغح امذسىيق ّيح املعارصج
ٌكٔك اًٍكٍف غىل منٌٜح نٌغ اًٌؿح اًذًٌٍلٌّح ٌدكاًٌٌّذيا االًذػٌلًٌّح يف اًًٍاةٍ اًذًٌٍلٌّح ٌاإلغالمٌّح املػارصج ،هان ال ةك
ًنا من أن نلف غىل ًٌلخ ًٍػح اًٌؿح؛ ةؿٌح دأًٛن دٌى اًٌؿح ٌفم اآلًٌح اًذٍ دوٍن ملتًٍح ًؿًٍا ً من ًكن اًٌؿًٍٍن من طيحٌ ،مؼاهٌح
م ًٌلخ اًٌؿح اًذًٌٍل ٌّح ،ؿٍٔٓا ً دٌى اًذٍ نًمر ًٍػذيا املذكاًٌح غنك أٓؼاب
مِانب
اًذًٌٍلٍن من طيح أؿهًٌَ ،ػٍ من أى ّ
ّ
املانهاخ اًػاملٌح؛ ف٘الً غن اإلغالمٌٍّن اًٌؿًٍٍّنٌ ،ىٍ هاآليت:
 -0امقرص وامسالسح :ىادان اًٌمذان ىٍ اًٜاؾٌح يف ًؿح املانهاخ ٌاًرتًٌع اًذًٌٍلٍ؛ لًى أ ّن اًػٌّ يف غرص اًؿهفح أًؿًنج ًذٌلٍّ
املػٌٍماخ ٌامل٘ـح اًـربًح اًذٍ د٘ـيا ًٌاةٍ اًرتًٌع اًذًٌٍم يف غامل االكذٔاق اًهأًٌليلً ،ؼظح ةٌؼظح ،دٌذٍطث دٌى اًلرص
ٌاًٌالًح ٌاًتٌاٛح ٌ اًٍٍٗغ ٌاإلًظاوٌ ،ىما ما اهذِفً أًؼفٍ األمهًيك (فالَ) ةػك مظمٍغح من االؿذتاناخ ٌاإلػٔاءاخ ،لاىتا ً
ئىل أ ّن فيم طميٍن اًلهاء مهدت ٝةشالسح أمٍن مذػٌلح هٌيا ةاًتٌاٛحٌ ،ىٍ دٍاده غكق هتًن من املفهقاخ املذكاًٌح ةورثج يف اًؼٌاج اًٌٍمٌح
غىل مكان اًنٌٕ ،كرص ىمه املفهقاخ ٌ ئًظاو اًظمٍ ،ئ ّن اًذٍاده ًٌمؽ ةاًذلا ٚاملكًٍي آًٌا ً ٌ من قٌن غناء ٌ ،كرص اًٌفظح ًٌمؽ
ةاًذلا ٚاملكًٍي آًٌا ً ٌ من قٌن أي غناءٌ ،كرص اًٌفظح ًٌمؽ ةلهاءديا رسًػا ًٌ ،ئًظاو اًظمٌح ٌننؼ غنيا اًذػلٌكًٌ .ذأمٍن ىمه اًتٌاٛح ال
ة ّك من دنايس ةػ ٙأُواي اًتٌان ٌاًتكًؼ املىؿهفح أٌ املػلّكج ،أ ّما اًٌظؼ ٌاًظناي فال موان ًيٌل يف اًٌؿح اًذًٌٍل ٌّح املػارصج ٌال
(
ًؿح اإلغالَ اًؼكًصTechnical Journalism: P.87).
ًٌػٍ مفيٍمٌح ٌةٌاٛح اًٌؿح اًذًٌٍلٌّح دفٍق ػذى غىل اًٌؿح اإلغالمٌّح ،فٜهًلح اًػهٖ يف اإلغالمٌح دٌذٍطث اًفٍنًح ٌاًظالةٌح
ّ
ٌاًٍٍٗغ ،فانَّيا دن ّؼٍ اًفنٍن اًٌفظٌح ٌاًىؿانف اًٌفظٌح طانتا ً ةاًذكنًع امللتٍي ،دٌى اًىؿانف ٌاًلٍاًث اًظاىىج اًذٍ دأةاىا اًهٌغ
املػارصج ٌفٍنًح املػٌٍماخٌ ،وؿامح اًًٍاةٍ اًذًٌٍلح يف وؿاَ اإلغالَ املػارص ،ةؼٌص ال د٘ؼ اًٌؿح اًرتًٌظ ٌّح ٌاإلغالمٌح
املػارصج ًلٍاًث األمٍ ة ّكا ً ػاي ئةالؽ نًاًذياٌ ،من أمشٌح ىمه اًنٌللض يف املانهاخ اًػاملٌّح( :هٍؾ اًتٌذىا ،اًفّ٘ ح اًّسًػح ،ػٌلمح،
م ط ّها ً).
هذاب اًٍطً ،متاًٌؽٌ ... ،ىٌ ّ
 -2مىسيق ّيح امذعاةري :ئ ّن ىما اًنم ٝمػمٍي ةً يف ًؿح املانهاخ اًػامل ٌّح؛ كٔك دأًًن كٌٍب املٌذيٌوٍن من ؿالي
هٍ مانهح دٍظّف ىما اًنم ٝاإلًلاغٍ ٌدؼفٍ
ًمفٍنٌح اًؿناء اًوٌٌليت يف دػاةًن طماةح دًٌٍلٌّحًٌ ،يما نهَ أ ّن ّ
ةيا يف هػواديا اًذػتًنًّح؛ لًى أ ّن ىما اًنمً ٝػًٌٜ ٍٜح مًٌٍلٌح دكاًٌ ٌّح ًٌمٌذيٌى ،ةؼٌص ًذٌنّى ًً دٌى
اًتٌتحًٍ ،اء أهانر ةٍغٍ أٌ قٌن ٌغٍ؛ ًذذفاغٍ مؼ ٍٓخ اًػالمح.
ٌدأًٌٌا ً غىل ىما ،فاملانهاخ املؼرتفح ًذتنّى نظاما ً أهرث كٌاًٌّحٌ ،دأؿم دػاةًن ئًلاغٌح أًٌٍةٌح ةككّح ٌػمن،
مؼاٌالً ئنًاي أهرب هم ٌّح من األفوان يف ىما اًػامل من ؿالي ًٌّم ٌّح اإلًلاع؛ ةؿٌح ئنظاع ميمذً اًذًٌٍل ٌّح.
(ٌ )https://www.brandingstrategyinsider.com/2015/09من ىمه اإلًلاغٌح يف ًؿح املانهاخ( :مؼ قطاض
هنذايكُ...انن اًٜػمحُ ..انن اًهٌغح ،نادٍِ ههانّ ًرتةٍ...كهمِح ػلٌلح...نويح ؿٌاًٌح ،ةٌع داًذيس...هتًنج
ةؼظميا ناةػح مبماكيا ،ماهكٌناًك ًتٌٌيا نػنِح! أي ٌػكج ٌقهم دظ ّهةٍن؟).
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 -3زسم امنىرح امصىزيح ةامكنامخ :ئ َّن ًؿح املانهاخ نفٌيا دػنی ؿٌم كٔح ٍٓنیح ةاًوٌٌلخٌ ،أن دػٜی اًـیاناخ
ًٌػالماخ اًذظانیّح اًؼهًّح يف نًم ىمه اًٌٍػح أًٍنًح؛ كٔك مػاًِح املٌذيٌى من ؿالي ىمه أًٍن،
ٌاًكؿٍي يف غامليا قٌن اًذتمان ،فٌؿح املانهاخ ىٍ طٌم من اًوٌٌلخٌ ،مٌٜٔؼاخ منظمح ًٌذػتًن غن
اًيكف املنٍِق ًٌمنذعٌ ،ىمه اًٌؿح دٌذػمٍ يف اًذًٌٍم؛ كٔك مٌاغكج املٌذيٌوٍن يف ػاالخ ؿآح؛ ًذؼايك
اًنؿٌلخ مٌٍي املٌذيٌوٍن مؼ ئًٔاي األفوان ٌاآلناء اًذًٌٍلٌح ةككّح مذناىٌّحٌ ،من ىنا دٔنؼ اإلًرتادٌظٌح
االكناغٌح املهًٍمح أٛهىا يف املنيع اًذكاٌيل ةٍن ٓاػث ًؿح املانهح ٌاملٌذيٌىٌ ،من منالض ىمه اًٌؿح (اآلن،
أًم أنٍاع اًليٍج ،ارشب ٌانذػّ ،ػٌادى مػنا دتلى ًيا كٌمح ،يف اًلهاءج ؾماء ًٌػلٍ ٌاندلاء ةاًفوه ،فالفٍ ٌأنر
ةاًؼث ،قامئا ً متكغح يف انذظان طكًكن ،ممٌّى ًألنكاَ املمٌّىج).
اًؼث
مايش ،اًذػتًن غن
ّ
ّ
 -4طغيان امخمه اإلسميح عىل امفعن ّيح :ئ ّن ىما األًٌٍب مػمٍي ةً يف ًؿح املانهاخ ٌاًرتًٌع اإلغالمٍ يف اًػرص اًؼكًص
ٌاملػارص ،فيٍ أًٌٍب قؿٌٍ ،ئل قؿٍ ىما األًٌٍب ئىل اًػهةٌح غن ٛهًم اًرتطمح ،مذأسهًن ةاًٌؿذٍن اإلنظٌٌىًح
ٌاًفهنٌٌح؛ ف٘الً غن كٌح قناًح املذـٍٔٔن يف ًٌى اإلغالَ ةأٛه كٍانٍن اًٌؿح اًػهةٌحٌ ،غكَ امذالن اًٍكر اًوايف
ًٌذم ّػن يف اًـربً ،وٌال ًفٍديم اًٌتم اًـربي.
فاًٌؿح اًػهةٌح ةٜتٌػذيا دإس ّه اًظمٍ اًفػٌٌح غىل االًمٌح ػاي دفٌٍٔ هالمً غن هالَ ًذٌ ٍّغ ةاًؼكٌز ٌاًذظكق ،فٌل أهرث اًؼكٌز
ٌاًذظكّق يف ؿانٛح اًٌؿح اإلغالمٌح ،فيمه اًٌؿح مٌإىا األػكاز ٌاًنِاٛاخ ٌاًٍكاةؼ ،فأػكاسيا دؼانب مؼ ًؼظاخ األومانً ،ما فيٍ
دفّ٘ ٍ دلكًم األفػاي غىل األًٌلء ،ألنّيا من واًٌح ئٛالع اًلهاء غىل مٌذظكاخ اًٌاغح ،ىٍ أمٌٍ ئىل اًمٌق اًػهيب اًفٌٔؽ؛ ًٌٌّل ػاي
نلٍ األؿتان ٌأػكاز اًٌاغح.
 -5امكنامخ امدازحح من امعام ّيح واألحنت ّيح :ئ َّن ًؿح اًذًٌٍم دظنؽ ئىل اًػام ٌّح ئلا ما نأخ اًتٌاٛح يف اإلًٔاي ٌاًذٍآٍ
م يف ًؿح املٌٍكٍن االهذٌاب املاقي ٌاًكؿٍي ةتٌاٛح ئىل غامل املٌذيٌوٍن ٌئن هانر دٌى
ًٌيًٍح اًرتًٌع ،فاألى ّ
ًـٕ اًوٌٌلخ األطنتٌح ،فاًذًٌٍلٍ ؿالي قاةهديا ًهَ أ َّن دهطمح ةػ ٙاملانهاخ ئىل
غىل ػٌاب اًٌؿح اًػهةٌحٌ ،فٌٌل
ّ
اًػهةٌح ديسء املانهح ٌاًفيم من ًكن املذٌلٌٍّ ،ىما ما ًنػوٍ ًٌتا ً غىل مؼًًٍٔ ٌقؿًٌ ،هأن دلٍيًٌ :فٌٍ ةٍن ًؿح
م
اًٍطً ،أٌ هانفٍن دلاٛؼ اًٜهق؛ أٌ دلٍي مرت اإلنفاق ةكالً من  ،Sub Wayأٌ دلٍي ٍٍٓٓج ةكالً من ٌ... Twitterىٌ ّ
ط ّها ً)؛ ًمًى نهَ أن ًؿح املانهاخ ٌاًكغاًاخ ال دـٌٍ من ىما اًٜهاوٌ ،من منالض لًى( :ميٌل دتاغكنا...املٌافح ما
ديمنا...آًٌا ًٌٍ دظمػنً ًًٍّح ،انةؽ اًًل دتًٌ مؼ  ،Redئواي دتلى ةذاع ًٌٍُاي مٌكًا ،ػ ٌّان يف هانفٍن ،طامًٍح
ٍُي..ف ّهغ هٍ اًًل ًـاةهٌن ٌ...ىوما قٌاًٌى).
ةهطه ،فٍق ،7ؾنًٌّل ٍُ ّي
ّ
 -6إشامح امرتاكيث امنغىيح امصائدجٌ :من ىنا دِاٛه اًٌؿح اًذًٌٍلٌح اًٌؿح اإلغالمٌح ،ةٍ دـذىي أهرث يف موامنيا أًفاخ
ٌظهٌف املوان ٌاًىمان ٌأػهف اإلٗافح ،مؼاهٌا ً ةمًى االفرتاٖ املٌتم يف املنيع اًذكاٌيل.
ٌكك أهّك (غتك اًػىًى رشف) ىما االؿذىاي ،ػٌنٌل دّ ٜهق ئىل ًمح ًؿح اإلغالَ ،كاةالًٌ" :دٌذؿنٍ ًؿح اإلغالَ غن أًفاخ ٌظهٌف
املوان ٌاًىمان ٌأػهف اإلٗافح ،مشٍ :ق ّمهخ اًٌٌاندان دكمًنا ًٌ ،دلٍي ًؿح اإلغالَ :ق ّمهخ اًٌٌّاندانٌ ،من ىنا دإسه اًٌؿح اإلغالمٌح أن
دلٍي :غٌلنج من مثانٌح غرش ٛاةلا ً :ةكالً من غٌلنج غاًٌح من مثانٌح غرش ٛاةلا ً ،هان من اًمًن ؾاقنٌا اًلٜان :ةكالً من (هان من ةٍن اًمًن
ؾاقنٌا اًلٜان)"( .رشف ،غتكاًػىًى ،املكؿٍ ئىل ًٌاةٍ اإلغالٌَ ،)234 :من أمشٌح لًى يف ًؿح اًذًٌٍم( :اًفّ٘ ح اًّسًػح ،كاغاخٌ ،
اًذٌلًٌؽ ،أمٍاي اًنظمح ،مؼ هٍنن ًٍمى أػىل ،يف هٍنقًذان ػٌادى ًيا أمان).
ُ
 -7امطنقح امسزسيّحٌ :ىمه اًٌمح ىٍ ىًٍّح ًؿح املانهاخ اًذًٌٍلٌّح؛ ًما ال دهَ املٌ ٍّق ةُ ّكا ً ًٌوٌٌلخ اًىاةكجٌ ،اًظٌلًٌاخ اًذٍ
دىًك من ًٍٜنىا موانا ً.
ىماٌ ،ئ ّن اًذؼايش غن املفهقاخ اًىاةكج دذلاٛؼ مؼ نٌغ اًذكاًٌٌح اًٌؿًٍح .فاًذؼايش ٌاالؿذىاي ًظث أن دهدوؽ غىل امللامٌح،
ٌدرتطم غًٌٌ املتاقب اًؿهاًيس يف اًوالٌَ ،من أةهوىا متكءا اًومٌح ٌػومح اًلٍيٌ ،من منالض لًى يف ًؿح اًذًٌٍم( :اآلن مؼ هٍنن
ةاكاخ اًذظٍاي أملاًٌح يف دههٌا ،مٌاةلح اًفاةى األهرب ،ن ّطؼ فًٌٍى ٌانةؽ أطيىج مظان ٌّح ملاةٍ اًكفؼ املتوه ،دٍآٍ مػنا غرب ،...
م ط ّها ً).
ٌ...ىٌ ّ
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 -8انسياة ّيح امذعاةري :ىمه ىٍ وًنح ًؿح اًذًٌٍم؛ فاملٌ ٍّق اًف ّم غرب ىمه املٌىج د٘فٍ غىل املفهقاخ نٌنلياٌ ،غىل اًػتاناخ
اًذًٌٍلٍ طٌلًٌذً ٌرسغح كتًٍيا من ًكن املذٌلٍ .فيمه املٌّىج دظػٍ اإلغالمٍ أن ال ًنؼرصىا يف
ػههذياٌ ،غىل اًنٕ
ّ
ةٍدلح اًلٌٍق اًٌؿًٍح اًظامكج أٌ اًلٍاًث اًـربًح املظيىج ،ةٍ ًّ ٜػمً ةاًـربج اًذًٌٍل ٌّح ٌاإلغالمٌحٌ .من ىناًٍ ،فّم
اإلغالمٍ يف أن ًنىي ئىل ُيٌح اًلانبًٌ ،وذٌث كٌتًٌ ،ػٌنمان ًظػٍ اًلانب مذٌيفا ً ًٌـرب ،ةٍ ًظػٍ غٌنا اًلانب يف
م انظهان املذٌلٍّ ًٌٍكؼ
اًذٌاةم مؼ املفهقاخ ٌاألفوان اًذٍ دٜهغ من ؿالًيا ػذى دٍٔ ئىل نياًح املفذاغ اًـربيٌ ،من س ّ
يف مٌٔكج اًرشاء من ؿالي ىما اًٌؼه املػمٍي يف االكذ٘اء اًـٜايب.
اًذًٌٍلٍ ٌاملٌذيٌى لا قناًح دا ّمح ةاًفنٍن اًٌؿًٍح ٌاًـٌفٌح اإلغالمٌح ،ألن اًٌؿح ٌػكىا ال دذوفٍ
ٌىما اًنم ٝاًوذايب ًٌذٍطث من
ّ
يف ٌٍٓي اًٌؿح اًذًٌٍلٌّح ئىل ىمه املٌّىج ما مل دٔلٌّح اًـربج اًذًٌٍلٌح ٌاًرتًٌظٌح اإلغالمٌح ،ةٍ ٌاًٌٌاًٌح اًذًٌٍلٌّحٌ ،اًكناًح
ةاملِيك اًمي ًلٍَ أًؼفٍ ةذؿٌٜذً.
ٌئلا ٌٌٓر انٌٌاةٌح اًٌؿح ئىل ىمه اًؼههٌح ،متوّن اًٌؿح من اًنيٍٖ الًذلٜاب منظىاخ اًذًٌٍمٌ ،ما ًٌفهوه ىما اًػامل،
ًٌوذٌتً ط ّهاء طيكه اًػمًل يف اًػامل املػارص ،املًلء ةاألػكاز ٌاًذؿًٌناخ اًذٍ دذٌٜث اً٘ ّف املفهقايت ٌمهٌنذيا؛ ًيك دوذث
اًذًٌٍلٍ ٌاًـٜاب اإلغالمٌٍ ،منيا يف ًؿح اًذًٌٍم( :ػٌادى مػنا ًيا كٌمح ،ماًٌىًا آًٌا اًؼلٌلٌّح،
اًٌالًح يف اًذػاةًن ،مؼاهٌا ً اًٌٌاق
ّ
متذّؼ مؼ ةًنٌخ غهًٌح اًٍٛن اًػهيب ،ال دنذظه ػتٌتا ً ةاغى ٌانذظه ٍٗءا ً طكًكا ً ًذٌٌٍّ ئىل كٌتى اًؼىًن ،غٌّمذنٍ اًؼٌاج أن أهٍن
ًن من أن أهٍن ؾىاالً يف اًّٜهًم اًـٜأ ،كيٍج ٛاوطح ُمػكّج ةامذٌاو قامئًا ،فيٍ أفٍ٘ ٛهًلح ًتكء
هاًٌٌؼفاج يف اًّٜهًم ّ
ّ
أًؼٌؽ ؿ ٌ
ًٍمىٌ...ىوما قٌاًٌى).
 -9امدقح يف امذصىيس امتضاعي :ئ ّن اًككّح دػ ّك من سهًّا املٔكاكٌح يف ًؿح اًرتًٌع اإلغالمٍ؛ ٌىًٍّح املٔكاكٌح يف أفتكج غمٍَ
املٌذيٌوٍن؛ أل ّن ػاي نلٍ اًهًاًح اًذًٌٍلٌّح ٌننؼ املٌذيٌى من اًٍكٍع يف "مىاًم اًرثسهج ٌاًٌ٘اع يف مذاىاخ
املفهقاخ اًؿٌت ٌّح غىل ةٌاٛذيا اًٌفظٌح اًظاىهج دوٍن اًككح يف اؿذٌان اًوٌٌلخ املناًتح اًذٍ دػرب غن اًٍٗؼ أٌ اًؼاًح
اًنفٌٌح أٌ اًؼلٌلح دػتًنا ً متارشا ً ٌاًذٍ ال دٌمؽ ةاًذكاؿٍ ةٍن مػنٌٍن أٌ أهرث ،فوٌمح "امذػ "ٙؾًن "ؾ٘ث" أٌ "سان" مؼ
أ َّن فٌيا هٌّيا مػنى نقّج اًفػٍ اًٌٌتٌح ٌ"اًٍطنح" ؾًن "اًـكّ" ألن اًشاين أًفٍ من األٌي"ٌ ،ملٌح اًػٍن" ُؼمح اًػٍن اًذٍ
دظمؼ اًٌٍاق ٌاًتٌ ،ٙةٌنٌل ػككح اًػٍن اًٌٍاق يف ًٌ ٝاًتٌاٖ"ٌ ،اًظفن" ؾًن "اًيكب" ،فاًظفن ؾٜاء امللٌح من
أًفٍ ٌأغىل ةٌنٌل اًيكب ىٍ اًِػه"( .ههَ ،طان طربان)78:
ٌغًًٌٌٌ ،ذؼٌن يف اًهًاًح اًذًٌٍلٌح ٌػذى نظًنديا اإلغالمٌح أن ال دوٍن ًؿح هٌٌلديا املٌذـكمح منؼهف ًح ًٌؼكزٌ ،متذػك ًج
دذؼىل ةاًككحٌ ،دـاٛث
ّ
غن اًيكف األًٓل؛ مٌل دؼت ٝامللتًٌٍح اًذكاًٌٌح يف اًـٜاب اإلغالمٍ املذكاٌي غنك اآلؿهًن ،ةٍ دٌذٍطث أن
اًٌٌاق اًـربي ،أل ّن "مػنى اًوٌمح ًٌٍ ًً ستاخ أٌ دؼكًك ،فاًٌؿح ًٌٌر ػٌاةا ً منٜلٌا ً قكٌلا ًًٌ ،وٍن ًوٍ هٌمح مػنى مؼ ّك ٌق ًٌوٍ طمٌح
مػنى مؼ ّك ٌق ًٌوٍ طمٌ ٍح ٌظٌف ٌح ٌاػكجٌ ،ئمنا دذػكَّق مػاين اًوٌمح ةذػكق اًذـكامادنا ًيا يف اًٌؿح اًػاقًحٌ ،دذػكَّق مػاين اًظمٌح
اًٍاػكج ػٌث اًٌٌاق اًمي دمهه فًٌٌ ،ئ ّن اًوٌمح مّٜاٛح دذٌَّؼ ٌدٌ٘م اًذـكاماديا ػٌث اًظهٌف ٌاًؼاطاخ.
 -12امنمزاخ امربقىيّح ،واملخاشيّح :ئن غامل اًهأًٌليل اًٌٍَ كك فهٗر نفٌيا ةلٍج يف هتٌٌح املفهقاخ ٌاملٌٜٔؼاخ ةىؿاَ
من اًكالالخ من ؿالي اًذٌ ٍّن يف دكاًٌٌح اًربكٌح ًٌؿح املظاو ٌاًذ٘مٍن؛ مؼاهٌا ً ةمًى غامٍ اًّسغح اًمي ًظػٍ من
ًهكٍ من اًٌؿح املانهاخ ًٜفٍ طٌ ٌّا
أًػث غىل
اًذًٌٍلٍ دؼكًك اًٍكر اًوايف ًٌذمػن يف ٌٓاؾح اًرتهٌثٌ ،ىما ا ّ
ّ
غىل اًٌٜؽ ٌدهَ ىًٍّذً االًذػٌلًٌح من ؿالي ًٍػح املظاو ٌاًربك ٌّح املٌٜٔؼاد ٌّح.
إنّ ًؿح اًذًٌٍم اًرتًٌظٍ مهىٍن ٌح ةذلكَّ ًٌاةٍ اإلغالَ ،فوٌٌّل دٍٜن اًٍغٍ يف اإلغالَ اًٌؿٍي ًٌٌاةٍ اإلغالَ
ادظير اًٌؿح نؼٍ االًذػٌلي املظاوي أهرث؛ ف٘الً غن "أن اًٌؿح املظاوًح أهرث دأسًنا ً ٌأُ ُّك ٌكػا ً يف اًنفٍ من األًٌٍب
اًذرصًؼٍ يف اًذػتًن غن املػنى املهاق ،ةاإلٗافح ئىل دًٌٍؼ نٜاق اًٌؿح ٌدهكٌح مفهقادياٌ ،ئٗفاء قالالخ طكًكج غىل
مفهقاديا ،دواق أن دوٍن اًٌؿح املظاوًح يف اإلغالَ مِرتهح يف طمٌؼ ًؿاخ اًػامل يف غرصنا اًؼايل" ( اًوٍنقي،
ًًنٌان أنٍن مظٌك) 127:َ2212 .؛ ًٌٌٌر ًؿح اًرتًٌع اًذًٌٍلٍ اًذٍ ؿهطر من نػم اًٌؿح اإلغالمٌح ةتػٌكج غن لًى
اًياطٍ؛ ف٘الً غن أ ّن االًرتادٌظٌح اًذٌمٌؼٌح يف غٌم االًذػٌلي اًٌؿٍي ىٍ األؿهَ دٌذنك غىل ىما املٌ٘لن اًنم،ٍٜ
ًذػ ّظٍ من ةهكٌح نًاالديا اإلًؼاةٌح ٌطٌلًٌّح ئًٔاالديا اًـٜاةٌح.
ًٌػٍ من أةهو دٌى اًذػاةًن املظاوًح ٌاًذ٘مٌنٌح ،اًذٍ دذٌم ةاًّسغح ٌاألقاء يف دٍطًٌ اًهًاًح اًياقفح ،دٌى املفهقاخ اًذٍ
فهٗر نفٌيا ةلٍج ط ّهاء امل ّك اإلغالمٍ ٌاًػٍملٍ ،اًمي ىٌمن غىل طؿهافٌح اًػاملًٌ ،ػٍ من أةهوىا( :اًػٍملح ،انذير اًٌػتح ،ىظهج
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اًػلٍي ،اًؼهب غىل اإلنىابُ ،يه اًػٌٍ ،اإلنىاب اًكٌيلً ،لٍ ٚاألكنػح ،اًـهًف اًػهيب ،أغٜى اًٍ٘ء األؿرض ،اًـ ٍٜٚاًؼمه،
م ط ّها ً).
املٜتف اًٌٌايسً ،ػتح اًلٌ ٝاًفأن ،هاًؼاخ األًؿاَ ،اًٌؿح اًػاملٌح ،اًذػذٌم اإلغالمٌٍ... ،ىٌ ّ
 -11سنطح امذنقيط وامنزى
اًػامٍ ٌاألًذال
ػٌنٌل نلٍي اًٌؿح اًػمٌٌح يف اًذًٌٍم ٌاإلغالَ نلٔك ةيا أن دوٍن اًٌؿح ًؿح مفيٍمحًٌٌ ،ح ،مػربجً ،فيميا
ّ
اًظامػٍ؛ ف٘الً غن االةذػاق غن اًلٍاًث اإلغالمٌح اًظاىىجٌ ،امللذتٌاخ اًذٍ دشلٍ هاىٍ اًٌؿح اًذًٌٍلٌّح ،ئل ًوٍن اًيكف من اًٌؿح
اإلغالمٌح ما ًناُكه غٌم االًذػٌلي اًٌؿٍي ال اًذىؿهف اًٌؿٍي.
ففٍ غٌم اًذكاٌي اًٌؿٍيًٌ ،ذٍطث ئًٔاي اًهًاًح اإلغالمٌح ٌؿٌم اًكاةهج اًذٍآٌٌح ةأرسع ؿٜى ٌأٌٗؽ اًٌتٌٍ ،طػٍ
املذٌلٍّ ًذػاًّ ًٌذناؾم مؼ ٛهػى اًٌؿٍيٌ ،االًرتادٌظٌاخ اًـٜاةٌح املػمًٍح ةيا يف آًٌاخ اًذكاٌي اًـٜايب؛ كٔك دػٌ٘ك دٌى
اآلرصج اًذفاغٌٌح ةٍن اًتازّ ٌاملذٌلٌٍ ،ىما ىٍ طٍىه ما ًناقي ةً ؿٔاةٕ اًٌؿح اإلغالمٌح ٌغٌم اًذكاٌي اًٌؿٍي.
ٌػٌنٌل نلٍي اًذنلٌ ٝاًٌؿٍي ،فيما اًذنلٌ ٝمبشاةح اًؼههاخ ٌاًٌوناخ اًذٍ دػٍٖ غن ػههاخ اًظٌم أٌ ةذػتًن آؿه ًؿح اًظٌك.
فػالماخ اًذنلٌ ٝدػ ّك نٌغ ٌٍٗغ اًهًاًح اًذًٌٍلٌّحٌ ،لًى اًرشًان اًمي ٌن ّه منً مفيٍمٌح اًهًاًح اًرتًٌظٌّح ئىل املذٌلٍ ،ئل ىٍ
اًِوٌٌح اًذٍ دذت ٍّء غٌٌيا "اًٌؿح املٌذـكمح يف املانهاخًٌ ،ؼظذيا دوٍن ئُانج كًٍح ًٌػالكح اًذٍ دتؼص غنيا املٌذيٌى ،ف٘الً غن أن
املانهح من ؿالي آًٌح اًِوٌٌح دذٌّٜؼ ئىل اًذتاقي مؼ املٌذيٌى؛ كٔك ئنظاغ ىكفيا اًذًٌٍلٍ املنٍِق".
()https://www.brandingstrategyinsider.com/2015/09/defining-your-brands-tone-of-voice.html#.WNKHPfk96T8
دذظٌك يف
اًذًٌٍلٍ ،ىٍ اًوذاةح اًٌٌٌمح دنلٌٌٜا ً ،فاًوذاةح اإلمالةٌح أًؼٌؼح
ىماٌ ،ئ َّن من طٍىه اًٌالمح اًٌؿًٍح يف اًـٜاب
ّ
ّ
اًوذاةح اإلمالةٌح أًؼٌؼحٌ ،مػهفح دٜتٌم كٍاغك اًرصف ٌاًنؼٍ ،ف٘الً غن ػٌن اؿذٌان املفهقاخ ٌاًذنلٌ ٝاملناًث .ئل ئ َّن اًوذاةح
اإلمالةٌح املؿٌٍٛح دإقي يف هشًنٍ من األػٌان ئىل نلٍ املػنى ئىل مػنى آؿه ال غالكح ًً ةاألٌي أٌ مـاًف ًًٌ ،أ ّما مػهفح كٍاغك اًٌؿح
ٌدٜتٌليا فٌذؼايش اًٍكٍع يف ًٍء اًفيمٌ ،أ ّما اًذنلٌ ٝاًمي ًذناٌي اًنلٜح (ٌ ،).اًفآٌح (ٌ ،)،املػرتٗذٍن (ٌ ،)--اًنلٜذٍن (ٌ ):غالمح
اًذػظث (!)ٌ ،غالمح االًذفياَ (؟)ٌ ،ؾًنىا ،ما ىٍ ئال دؼكً ٌك ًػنارص اًظمٌح ٌاًػالكح ةٍن املفهقاخ ٌاملكًٍالخ ٌهأنّيا دـاٛث ػاي
َ غٌنٌىٌ ،من ىنا ًٌذٍطث غىل املؼ ّهن ئلا
اًٌٌاق ،فاًذنلٌ ٝطٌم ػهيك موذٍبٌ ،ئلا ما نغاه املؼهن ًٌوأنًّ ًٌذؼرض ًى املِيك ةأ ّ
أناق اًذأهّك من ًالمح ما ككّمً ًٌنرش يف أًؼٌفح أٌ يف غامل االكذٔاق من ؿالي ًؿح اًرتًٌع أن ًٜهغ غىل نفٌيا ًألًتٌح اآلدٌح:
ىٍ أ َّن ما رسقه ًٌٌم ًؿًٍا ً؟ ىٍ دّ ٜتم فًٌ رشٌ ٚاإلنِاء املػهٌفح؟ ىٍ ىٍ مههّى؟ ىٍ ىٍ مككّم؟ ىٍ ىٍ هامٍ؟ ىٍ د ٍّض مبلكمح
مناًتح؟ ىٍ أ ّن هٍ يشء منظم دنظٌٌل ً ػٌنا ً؟ ىٍ ىٍ ًٌٌم ئمالةٌا ً؟ ىٍ أنا مذأهّك متاما ً من ًالمح هٍ األًٌلء؟ ىٍ ناطػر اًذٍانًف
ًل أن أٓ ّؼؼً؟ ئ ّن ىمه األًتٌح دـذرص غمٌٌا ً ما كك ًكٌن يف لىن املؼهن من دـ ٍّف ٌكٌم،
ٌاألنكاَ هٌّيا؟ ىٍ ٓ ّؼؼر هٍ ما هان غ ّ
ٌاًظٍاب غنيا ًىًٍ اًـٍف ٌاًلٌم( .مكؿٍ ئىل ًؿح اإلغالَ ،رشف ،غتكاًػىًى)89:
ًٌون اًمي ًإًف هشًنا ما دؿٌث اًذنلٌ ٝيف ًؿح اًكغاًاخ اًذًٌٍلٌح؛ ةؼظح املٌافح ٌاًّسغح ٌنكنج املٌاػح اًوذاةٌحٌ ،نمهه
اًذـٔٔاخ ،مٌاػح ئغالنٌّح
م االفذذاغ هٍومٍالًن أةيا ُامٍ طمٌؼ
ّ
منيا غىل ًتٌٍ املشاي ال اًؼرص( :امذٌى فٌال فاؿهج يف قيب ،د ّ
م ط ّها ً)ًٌ ،ون مؼ ىما ىنان من ًذل ٌّك ةاًذنلٌ ٝيف ًؿح اًكغاًاخٌ ،ىما ىٍ ما ًفّ٘ ًٌ غٌم اًذكاٌي
منذكًاخ ًٍَ ًٌهطٌٍ....،ىٌ ّ
اًٌؿٍي ٌنٌغ اًٌؿح اًذًٌٍلٌح اًٌٌٌمح ،هيمه اًكغاًح اًذًٌٍلٌح مؼ ٛؿٌان اًػام ٌّح يف طٌم هذاةذيا ئال أنيا اًذٌمر من اًظانث
اًذنلٌ ٝاًٌؿٍي (ماهكٌناًك ًتٌٌيا نػنِح! أي ٌػكج ٌقهم دظ ّهةٍن؟).
 /03نذائد امتزث:
ةػك طًٍح غٌمٌح مٌذفٌ٘ح ،دٍٍٓ اًتاػص ئىل طمٌح من اًنذاةعًٌ ،ػٌّيا أةهوىا:
 ئ ّن اًٌؿح اًذًٌٍلٌح ىٍ ًؿح موتٌٌح ٌلاخ قالالخ فٍنًّح ،فيٍ ال دـاٛث اًؼاالخ اًذمٌكٌح ٌئمنا اًرتًٌظ ٌّح ٌاًظٌلً ٌّحًٌت٘اغح؛ كٔك دأًًن املٌذيٌى من ؿالي دكاًٌٌح طٌلًٌّاخ غهٗيا يف غامل اًذًٌٍم.
 ئ ّن ًؿح املانهاخ ال دًٌن مؼ اًٌؿح اًهًم ٌّح أٌ اًفٔؼى اًًٌٍٜح املذتػح يف ًؿح اإلغالَ املذّتػح مؼ كٍانٍن اًٌؿح يفؿ ٍٜٚمذٍاوًح قامئا ً ،ةٍ ىنان م ّك ٌطىنٌ ،يف األؿًن دوٍن اًؿٌتح ًٌؿح اًذًٌٍم يف أفٍاه اًناي ئل ما أطٌك اًرتًٌع
ةٌؿذياًٌ ،ؼظذيا دظمب أًٌٍةٌح ًؿذيم هٌل دظمب اًٍ٘ء اًفهاُاخٌ ،ئن أقّخ لًى ئىل ئفٌاق اًيًٍح اًٌؿًٍح أػٌاناً.
 ئ ّن اًذًٌٍم ىٍ ئُتاع نؾتاخ اًفهق من ؿالي ًٌٜح اإلةالؽ ٌاًذٍآٍ ٌرضٌنج دؼ ّهي املٍٍٗغٌح ٌاًككّح ٌاألمانح ٌأًكق يفم ئةٜاي أىكاف
اًهًاًح اًذًٌٍل ٌّح ،متذػكا ً غن اًذٌٌٍ٘ اًذًٌٍلٍ ٌاألفوان اًٌٌتٌح اًذٍ دػهكٍ اًًٌنٌنج اًذًٌٍل ٌّحٌ ،من س ّ
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املإًٌح اًذًٌٍلٌح نفٌياٌ ،ىما املتاقب مظذمػح نٌؼظيا طٌ ٌَّا ً يف متاقب االًذػٌلي اًٌؿٍي (املنيع اًذكاٌيل)ٌ ،الً ٌٌَّل يف
ّ
ظالي االًرتادٌظٌاخ اًذٍطٌيٌح ٌاإلكناغٌح ٌاًذػاٌنٌح ٌاًذٌمٌؼٌح.
دٌذلٍ فٌٌفح غٌم اًذػٌلي اًٌؿٍي ٌاًهًاًح اًذًٌٍلٌّح ،لًى أ َّن اًشاين طٍىه نًاًذيا ىٍ اإلةالؽ ٌاًذٍآٍ من ؿالي ًٌٜح
ٌمذٌم ًًٌ ،كناج ادٔاي ةٌنيٌلٌ ،من سم اًلٔكًح،
ًٌنٕ اًٌؿٍي
اًرتًٌع ةذٌ ٍّناديا؛ ف٘الً غن أ َّن هالًّ منيٌل ال ة َّك ًيٌل من مهًٍ
ّ
ّ
ٌاًذ٘امنٌحٌ ،اًيكف من ٌناء م٘مٍن اًهًاًحٌٍٓ ،الً ئىل دؼلٌم اًذفاغٍ ٌاالدٔاي االطذٌلغٍ.
اًهكٍ من ًؿح املانهاخ ًٜفٍ طٌٌّا غىل اًٌٜؽ ٌدهَ ىًٍّذً االًذػٌلًٌح من ؿالي ًٍػح املظاو ٌاًربكٌّح املٌٜٔؼادٌّح؛
ئ ّن
ّ
لًى أ ّن اًػامل أًناغٍ يف ًٍمنا كك فهٖ نفًٌ ةلٍج يف هتٌٌح املفهقاخ ٌاملٌٜٔؼاخ ةىؿاَ من اًكالالخ من ؿالي
اًذٌ ٍّن يف دكاًٌٌح اًربكٌح ًٌؿح املظاو ٌاًذ٘مٍن؛ مؼاهٌا ً ةمًى غامٍ اًّسغح املػمًٍح ةيا يف ًؿح اًٌٍق.
ئ ّن ًؿح اًذًٌٍم ىٍ طىء من ىًٍح اًذًٌٍم اًٌفظٍ؛ مذ٘ ّمنح املإًٌح ٌاملنذع مؼ اًِػان ٌأًٍخ ٌاًنؿمحٌ ،ئنّ دًٍٜه
ًؿح اًذًٌٍم يف غامل اًهأًٌلً ٌّح املػارصج دوٍن لا ككنج أهرب يف دػهًف املإًٌح ٌاإلنذاض اًذًٌٍلٍ يف املؼافٍ
اًكًٌٌح.
م
ئ ّن ًؿح اًػالمح اًذظانًح ئلا ما متّر دهطمذيا ٌفم االكذ٘اء اًذكاٌيل ًذوٍن هفٌٌح ًرتًٌع كٌم اًػالمح اًذظانًح ٌمن س ّ
اًذػامٍ مػيا هٌٌػح ئىل طانث املنذظاخ أٌ اًرشهح اًفػٌٌح؛ لًى أ ّن ًؿذيا ًيا اندتا ٚمؼ املٌذشمهًن املنافٌٍن ٌدٍظٌف
املٍاىث مؼ اهذٌاب املىاٌطح اًذظانًّح.
اًذًٌٍلٍ لا قناًح دا ّمح ةاًفنٍن اًٌؿًٍح ٌاًـٌفٌح اًرتًٌظٌّح ،ألن اًٌؿح ٌػكىا ال دذوفٍ يف ٌٍٓي اًٌؿح
ًفّ٘ ٍ أن ًوٍن
ّ
اًذًٌٍل ٌّح ئىل ىمه امل ٌّىج ما مل دٔلٌّح اًـربج اًذًٌٍلٌح ٌاًرتًٌظٌح اإلغالمٌح.
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پىخذه
.ومانی ةًةاواڕههقن ًًَ ًًنقهمًی قٌاییكا ةًىێىهٌه ىادً نێٍ گۆنهپانی فًنىًنگی كًٌههقنی ؿًًى ٌ ةٍانی ةًهاقیمی
ً ومانی ة:ً ةً ٌادایًهی قیو،ةا ًێههقا ومانی ةً ةاوانههقن ؿۆی ًً ومانێوی ههقهیی قهةینێذًٌه ةۆ ٌهًفوهقنی هااڵهان ٌ ةًٌ قهنىاٌێِذانًی قیذً ڕێگایًٌه
 ىًمیًِ ىًٌڵكهقاخ ومانێى ةێر ةاًان ةێر ةۆ،ً ىاٌهاخ ومانی ؿًیاي ٌ نهٌانتێژیّ نی،ةاواڕههقن ومانێوی ٌُوی مٍطًنهق نیً ٌهن ومانی وانٌر
. ةًهانىادٌٍ ةێر ةً قیٍه ةًنێنیًهًی ًً نێٍ هۆمًڵگًقا،ٌ دێگًیِنت
گهنگی ةًَ دٍێژینًٌه ؿۆی ًً قۆوینًٌهی نهىًنكههانی ناٌهنۆهی ةًَ ومانً ٌ چٍانچێٍاقانههقنیًدی ًً میانی دیۆنهههقنی ةًَ ومانً؛ ٌێڕای
.ؿٍێنكنًٌهی ًایوۆًۆطیًدی ةًهانةًن دا ٌههٍ نایاةرتین ژینگًی ةًیًهگًیِنت ًً نێٍان ههیانٌ فهۆُیان ةێذً ةاناٌه؛ ةً دایتًخ ًً الیًنی دًنٌیظوهقن
،ةًَ دٍێژینًٌه ىًًٌێوً ةۆ قامًونانكنی فًًًٌفًی ومانی ةًةاوڕههقن ٌ قیانیوهقنی ڕوىًنكههانی ةً ُێٍهیًهی ةًهاقیمی ٌ ًً نٌانگً دیۆنی پهاگٌلدیى
ًً ةًن ةًٌهی دیۆنی پهاگٌلدیى گهنگی ةً ومانێوی وینكٌٌی ةًهانىێرناٌ قهقاخ ةًمًَ ىاٌدًنیث ٌ گٍنظاٌه دا ٌههٍ ةًَ ومانً ًً نۆُنایی نهىًنكههانی
 پیگًی ؿۆی ىًةێر ًً نێٍهنكی، ًًىًمان هادكا.ً ةًٌ ىیٍایً ةًَ دٍێژینًٌهمان قهًذپێوێوی ةاَ ةێر ةۆ دیۆنیىهههقنی ةًَ ومان،ةًَ دێٍنه دیۆنیىه ةوًین
.وانٌذی ومانًٌانی ىاٌچًنؾ ٌ ومانی ةً ةاواڕههقن

Abstract
The marketing language has recently imposed itself strongly on the people’s dialog; So that it became such a public food comes to
their people’s mouth. Hence, marketing language does not address the linguistic and linguistic issues in the language message, but is
the practical language for describing the facts, and events. Add to this, the marketing language should borne in mind that the language
of marketing highlights the positive aspect of it is a promotional field.
The important things in this research is exploring the frame of this language, as well as reading the psychology of the consumer to
prove the best communication environment between the seller and the consumer, especially in the promotional aspect.
In this paper, we will try to theorize the frame of marketing language and explain his area in the linguistic. We will deal this study
through the pragmatic approach, because it is a modern approach and interested in the context of the use of speech, this is a focal
of marketing language especially in promotion and brand language. Hope, this paper is a benefit in marketing field and modern
linguistic.
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