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بسم اهلل الذي خمق األكوان ورسم األرض وسخر كل شيء لخدمة االنسان بعد سنوات الجد واالجتياد 
 البد أن يأتي يوم الحصاد ففي يوم كيذا ال أستطيع سوى تقدير األىل واألحباب.

عمي كبيرا وكانت لي سندا في حياتي بدعواىا ونصائحيا الى التي حممتني جنينا ورعتني صغيرا وحنت 
وتاج فوق  حفظك الرحمن وجعمك فخر لنا" أمي الغالية"رضاىا الى  وتوجيييا وىان كل شيء في سبيل

 وأطال المولى في عمرك . رؤوسنا 

 الى من عجز لساني عن شكره الى رمز العطاء والتضحية الى من زرع فيا األخالق والوفاء

 .أطال اهلل في عمرك" العزيز "أبيوجعمني أسير في طريق النجاح والتفوق 

الى رياحين دربي وحياتي اخوتي" زىية وأمال وطاىر ولخضر" والى براعم العائمة" التوأم دعاء و االء، 

 ".اسراء ومرياسمسبيل وأسماء وتسنيم، كوثر، سيرين، جمانة ومروة، نورىان و

دتي أطال اهلل في عمرىم، والى الروح الطاىرة الزكية "جدتي مريم" رحمة الى أعز الناس عندي جدي وج
 اهلل عمييا.

 الى كل من يكن لي المودة والمحبة اىتم برعايتي طول مشواري الدراسي .

 الى كل من سندني وساىم في اتمام ىذا العمل.

 "الى من تربطني بيم أحمى صمة الى رفيقات دربي وحياتي رعاىم اهلل " حورية وأمينة 

 و الى كل من مثميم قمبي ولم يسعيم قممي وورقي أىدي ليم ثمرة جيدي.

 

 .محبتكم دلمي يمينة

  االهداء
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 قال اهلل تعالى:) ولئن شكرتم ألزيدنكم .................( صدق اهلل العظيم.

معمم البشري وامام األنبياء  ى الحمد هلل عمم بالقمم عمم االنسان ما لم يعمم، والصالة والسالم عم
والعمماء والشيداء أجمعين والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين سيدنا محمد عميو أفضل الصالة 

 وأزكى التسميم .

وأبي" ألنيما ساعداني  وشجعاني عمى أتقدم بالشكر الجزيل وخالص التقدير الى والدي العزيزين " أمي 
 انجاز ىذا العمل المتواضع.

 إلتمام ىذا العمل. اني شرفا بالعمل معيتي زادت" ال حمداد صحبية" دكتورةكما أشكر ال

 وال يفوتني أن أتوجو بأسمى عبرات الشكر الى كافة أساتذة شعبة عموم االعالم واالتصال خاصة

 الطمبة والطالبات.اتصال وعالقات عامة، والى جميع 

 والشكر والتقدير الى كل من ساعدني من بداية الى نياية  بتقديم ارشاداتو وتوجيياتو ودعمو لي.

 

 

 

 

 الطالبة دلمي يمينة.

 

 

 شكر وعرفان
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الحمد هلل وباهلل  نستعين والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين سيدنا محمد الصادق األمين عميو 
 أفضل الصالة وأزكى التسميم ومن بعدىم باإلخالص الى يوم الدين.

الى نبض الحياة وفيض الحنان المتدفق عطاءا، الى التي أثقمت الجفون سيرا وجاىدت األيام صبرا 
 أميوشغمت البال فكرا ورفعت األيادي دعاءا وأيقنت باهلل أمال والتي غمرتني بحبيا وأثرتني بدعائيا " 

 " أطال اهلل في عمرىا. الغالية

الزكية الطاىرة من " وجعل روحك رحمك المولى  بيأ من رباني صغيرة ولم يفرح بي كبيرة ، " الى
 .أصحاب الجنة

الى من أعتبرىم سندي في ىذه الحياة اخوتي " عبد القادر، عمي، حميد، لعيد، أمين" والى أخواتي" 
ممي ليم خطوات أوسع عمى طريق أنسيمة، فطيمة، خيرة " وال أنسى بالذكر خالتي جعمك فخر لنا، 

 .واالخرةالنجاح في الدنيا 

 الى براعم العائمة " ىديل، عبد االلو، عبد الجميل"

 ...."دربي في ىذه الحياة، " يمينة..الى من تربطني بيم أجمل صمة صديقاتي ورفيقاتي 

 الى من يذكرىم القمب قبل أن يكتب القمم، الى من كانوا معي عمى طريق النجاح والخير .

 تواضعء وىؤالء أىدي ىذا العمل المالى كل ىؤال

 ونسأل اهلل أن يجعمو نبراسا لكل طالب عمم.

 

 .محبتكم مبرك حورية
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أول من يشكر ويحمد اناء الميل وأطراف النيار، ىو العمي القيار ، األول واالخر والظاىر والباطن، 
الذي أغرقنا بنعمو التي ال تحصى، وأغرق عمينا برزقو الذي ال يفنى، وأنار دروبنا، فمو جزيل الحمد 

فينا عبده ورسولو "محمدا بن عبد اهلل " عميو أزكى والثناء العظيم، ىو الذي أنعم عمينا اذ أرسل 
 الصموات وأطير التسميم، أرسمو بقرانو المبين ، فعممنا مالم نعمم، وحثنا عمى طمب العمم أينما وجد.

هلل الحمد كمو والشكر كمو أن وفقنا وأليمنا الصبر عمى المشاق التي واجيتنا إلنجاز ىذا العمل 
 .المتواضع

 الى كل معمم أفادنا بعممو، من أولى المراحل الدراسية حتى ىذه المحظة.والشكر موصول 

 .نا الى انجاز بحثناتي ساعدت" الحمداد صحبية" الدكتورةكما نرفع كممة الشكر الى 

أساتذة قسم عموم االعالم واالتصال  العون من قريب أو بعيد، ونشكر كل  كما نشكر كل من مد لنا يد
 ات عامة.خاصة تخصص اتصال وعالق

 وفي األخير ال يسعنا اال أن ندعو اهلل عز وجل أن يرزقنا السداد والرشاد ، العفاف والغنى

 ين.تدوأن يجعمنا ىداة مي

 

 

 

 الطالبة مبرك حورية.
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 :الدراسة ممخص

 ممخص: 

ىدفت الدراسة الى التعرف عمى االشيارات التي نشاىدىا يوميا والتي تتنافس بالتصميمات 
وأفكار ومعمومات وعروض جديدة وذلك لمحاولة ايصال الفكرة المميزة عن المنتج وىدفيا ىو 
جذب أكبر عدد من الجميور، ولموصول الى عممية اتخاذ قرار الشراء وليكون االشيار أكثر 

لمعمنون يقومون بتوظيف المرأة بشكل مكثف في االشيارات خاصة في نجاحا أصبح ا
االشيارات التجارية وأصبحوا يركزون أكثر عمى الوجو االشياري لممرأة كاالبتسامة، النظرات 
وطريقة كالميا والقائيا لمنص االشياري؛ وكذلك الجانب الجسدي كطريقة لباسيا والحركات 

 ة واىتماما وتأثيرا عمى المستيمك. التي تقوم بيا ليصبح أكثر جاذبي

 فعالية، توظيف، المرأة، الرسالة االشيارية.    الكممات المفتاحية:

Summary : 

The study aimed to identify the advertisements that we watch, daily 
that compete with new designs, ideas, information and offers in order 
to try to communicate the distinctive ideas of the product and its goal 
is to attract the largest number of audiences, and to reach the 
decision _ making process and to make the advertisements more 
successful, advertisers are hiring women intensively in 
advertisements Especially in commercial advertisements, and they 
have become more focused on the woman,s face, such as the smile, 
the way she talks, and the throwing of the advertising text. 

Key words: effectiveness, employment, women, advertising 
message.  
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 :المقدمة

 المقدمة: 

مخمفة تأثيرات عميقة عمى شخصية ونفسية  ,تمعب وسائل االعالم دورا كبيرا في عصرنا ىذا
 المتمقي أو المشاىد من خالل ما تبثو من برامج واشيارات مختمفة.

ىام في سوق  مسألة حيوية وضرورية ونشاط اتصاليظل المنافسة  اإلشيارويعتبر   
، كونو أحد األنشطة الرئيسية في مجال تسويق وترويج مختمف السمع والبضائع، من المنافسة

خالل تنمية األعمال واالكثار من العمالء عمى المستوى االقتصادي؛ وذلك بزيادة عامل 
وبالتالي مضاعفة أرباحو وىو  المنافسة بين المشروعات االقتصادية ذات االنشطة المختمفة،

واحد من اىم العوامل المتعمقة بالعمل، فال يكاد يكون ىناك نشاط خاص ومعين او تجارة 
تستطيع االستمرار في العمل مالم يكن ليا اشيار وترويج، والشركات التي ال تشتير بنشاطيا 

  .اإلشيار وأىميةلتجاري قد تتعرض البتالع وسيطرة الشركات التي عرفت قيمة ا

اىم وسائل االتصال العالمية، بحيث اصبح جزءا من ثقافة االقتصاد فاإلشيار ىو واحد من 
العالمي وبدوره أنو وسيمة  الجماىيرية لتوصيل المعمومات بغرض االقناع المستيمكين بمفت 

المبيعات واألرباح، باإلضافة أنو أصبح عمما ة و عن سمعة المعمن عنيا قصد مضاعفانتباى
لعرض المنتجات التجارية وتقديميا بميارة عالية بشكل  قائما بذاتو يتطمب مواكبة مستمرة

 الذي يتناسب مع عوامل جاذبية واالنتشار.

واالتصال الجماىيري كوسيط قوي لنقل الرسالة  اإلعالمعمى وسائل  اإلشياراعتمد  وقد
يمكين، اذ أن الرسالة االشيارية عبر التمفزيون أكثر االشيارية ومخاطبة عدد كبير من المست

تأثيرا من خالل ميزاتو التي تجمع بين الصوت والصورة والحركة لتعرض السمعة بصورة 
أقرب الى الواقع.  اذ يوظف المعمن في الرسالة االشيارية بشكل ممفت انتباه المشاىد حيث 

وايا سواء اقتصادية، اجتماعية، ثقافية أو تتم دراسة الفئة المراد اقناعيا من عدة جوانب وز 
 إيديولوجية، وتيدف الرسالة االشيارية الى جانب التركيز الى استخداماتيا وفوائدىا تسييل 
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 :المقدمة

الحصول عمييا من خالل االجابة عن االسئمة التي من المحتمل أن يسأل أو يستفسر عمييا 
أمسكيا المستيمك في اتجاه حسن تحققت المستيمك، اال أنيا تشبو العصى السحرية اذ 

 أحالمو وطموحاتو وانتيت متاعبو.

ية عمى توظيف المرأة ألنيا تشكل وقد أصبح االشيار يركز بشكل كبير في الرسالة االشيار 
لبث خطاباتو وأغمب ما يقدم من اعالنات بتوجيو المرأة قصد استغالل جانب  اساسيأ امحور 

من المنتجات والخدمات مثال: شركات العطور ومستحضرات  اغرائي فييا لترويج لما يعرضو
باإلثارة تتفن في جعل حضور المرأة مرتبطا دائما  التي  التجميل وشركات صنع المفروشات

ينبغي التأكيد عمى أن توظيف المرأة ظاىرة شائعة في , وىنا واالغراء لعرض منتجاتيا
بي، فصورة المرأة في الخطاب االشياري ال العر الغربي و  الرسالة االشيارية في مختمف العالم

جتماعية المستيدفة بالنسبة لكل سمعة، فعندما يقتضي االفئة التأخذ دورا واحدا بل بحسب 
الحال لترويج احدى المواد الغذائية فالمقصود ىنا بطبع المرأة ربة بيت او لمستحضرات 

فتكامل الصوت والصورة جعل التجميل ىي انيا المرأة التي تبدي اىتماما ألنوثتيا، اذن 
المرأة عنصرا أساسيا لجمب المستيمك وكطعم لتشجيع عمى االستيالك في كل األحوال، 
وتحدث عممية الشراء لمنتجات مختمفة بشكل سريع ومتزايد وعميو فتوظيف المرأة في الرسالة 

بميارات االشيارية وتقديميا لمنص االشياري بشكل ممفت ومتميز لألنظار وأدائيا لمدور 
ىد؛ وذلك بجذبو فائقة وببراعة عالية وتمتعيا بكاريزما تترك أثرا في نفسية المتمقي أو المشا

تكرار االشيارات التي تؤدييا المرأة بمختمف أدوارىا وخصوصا اذا كانت  ولمعرض االشياري 
ة يؤديو الرجل في اشيارات المقدم ام بنشاط في اشيارات تمفزيونية أكثرتتمتع بحيوية و 

  .كانتلشركات اقتصادية أو تجارية 

 الرجل في ترويج لممنتوجات بدال منتوظيف المرأة عمى  الشركات االشيارية لذلك تركز 
عنصر أساسي في نجاح العممية االشيارية وتحقيق الربح وىذا ما يسمى كاالستيالكية 

 . بالترويج األنثوي كون المرأة عنصر أساسي وفعال في المجتمع
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 :المقدمة

وفي ىذا السياق جاءت ىذه الدراسة لمعرفة مدى فعالية توظيف المرأة في الرسائل االشيارية 
من وجية نظر مشاىدي التمفزيون الجزائري, والكشف عن ارتقاء توظيف المرأة لمرسائل 

تم تقسيم  ونظرا لسعة مجال الدراسة وتشعب محاورىااالشيارية إلى المستوى المطموب, 
 النحو التالي لما رأتو الطالبتان يخدم مسار الدراسة:فصول الدراسة عمى 

المنيجي وفيو مختمف الخطوات المنيجية أىميا: تحديد البحث  اإلطار إلىالبحث يتضمن  
تمييا التساؤالت والفرضيات ، أىمية الدراسة وأسباب البحث) الذاتية والموضوعية(  واإلشكالية

 تضمن النحو التالي: , أما الجانب النظري يأىداف البحث وأخيرا

ويتضمن مبحثين المبحث  ماىية االشيار التمفزيوني والرسالة االشيارية : الفصل األول
األول معنون ماىية االشيار التمفزيوني ويتمحور في ستة عناصر )تعريف االشيار 
التمفزيوني، أنواعو، خصائصو، أىدافو، وظائفو، ومراحل االتصالية لإلشيار التمفزيوني( فيما 
يخص المبحث الثاني:  الرسالة االشيارية  فيو كذلك ينقسم الى خمسة عناصر)تعريف 
الرسالة االشيارية، أنواعيا، شروطيا، عوامل الرسالة االشيارية، وفي األخير تصميم الرسالة 

 االشيارية( .

: صورة المرأة في االشيار ويتضمن في ىذا الفصل سبعة عناصر أىميا الفصل الثاني
ني, في االشيار التمفزيو  المرأةمفيوم الصورة االشيارية، المرأة واالشيار التمفزيوني، صورة 

أدوار المرأة في االشيار، نماذج بناء صورة المرأة في االشيار، نماذج وصالت االشيارية 
 لممرأة وأخيرا عولمة المرأة والجسد المعولم.  

 

 

 



15 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 اإلطار المنهجي
 

 



16 
 

 :اإلطار المنيجي

 تحديد الموضوع:  -1
توظيف المرأة  وجسدىا في االشيارات الجزائرية من أحد المكونات الثقافية الحالية ويعتبر 
عنصرا فاعال ومحوريا،  اذ تم التركيز عميو واستغاللو بشكل كبير لتحقيق أغراض تجارية 
محضة في المجتمع المال واألعمال، وقد تمادى االعالم في زيادة حجم التشويو التي 

كسمعة في سوق االشيار عن طريق استخداميا كمادة لإلثارة الرخيصة يتم  تتعرض لو المرأة
اقحام جسد المرأة في كل شاذة وفادة حتى لو كان الموضوع بعيدا عن المعمن الذي يرمي لو 
االشيار، اذن ىي تخاطب الجانب الغريزي لممستيمك المشاىد لإلثارة الشيوة والمذة لديو؛ 

قنوات العربية عامة والجزائرية خاصة موضة يتسابق ويتيافت ولقد أصبح عري المرأة في ال
مصممو االشيار عمى التفنن فييا لموصول الى الجميور، وباألحرى اقناعو بشراء المنتجات 

 المعمن عنيا.    
 اشكالية الدراسة:  -2

ان االشيار في عصرنا الحاضر لو دور وأىمية بالغة وفعالة ومؤثرة في حياتنا ، فال يمكن 
تخيل يوم يمر بدون اشيار عن سمعة أو منتج ما، ومع العصر الحالي ظير مجال اعالني 
والذي يعتبر من أىم االشيارات المؤثرة عمى المشاىد ىو االشيار التمفزيوني الذي أصبح من 
األساليب الترويجية المتبعة لمتسويق المنتجات والسمع في مجال التسويق وسرعة وصولو الى 

ذ دفعت بالشركات المعمنة الى االستفادة من ىذه الوسيمة من أجل تحقيق عقول الناس ا
االتصال الفعال مع المستيمكين والتأثير في سموكيم الشرائي، فاعتمدت المؤسسات االشيارية   
بدورىا عمى أساليب مختمفة في االشيار الستمالة الجماىير بتوظيفيا لشخصيات المعة 

ير أو غيره لتحدث حول المنتج من باب االختصاص ورموز والمختصين كطبيب أو خب
 واالقبال عميو.

بجمب عنصر أساسي يساىم ولتحقيق نجاح أكبر اتجيت الشركات االقتصادية واالشيارية 
 في الوصول بشكل سريع عمى أكبر مستيمكين، بدأت تستجمب النساء في تخطيط لمنجاتيا 
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وطريقة التسويق لتمك المنتجات، فأصبح ظيور المرأة في اشيار لممنتجات االستيالكية أو 
ق ربح أكبر وىو ما يسمى غيرىا يعد نجاح الرسالة االشيارية أو العممية االشيارية وتحقي

بالترويج األنثوي اذ تم التركيز بشكل مفرط عمى الجسد باعتباره أداة لممتعة والمذة دون  
 اغفال بعض الجوانب التكميمية كاإلغواء الصوتي الذي ينبعث من األنثى مصاحبة لممنتج.

اء لطبيعة و يتم توظيف المرأة في اإلشيار لضرورة جمالية أكثر من ضرورة اجتماعية سو 
حياتيا أو لطبيعة المنتوج, فيبقى أن المرأة عنصر اجتماعي؛ ليذا البد من فيم الدور 
الضمني لممرأة عن طريق االشيار الذي ىو وليد المجتمع والحياة االجتماعية وكذا القيم 

 الثقافية لممرأة.
الحديث والمبدع أو المصمم في االشيار الجزائري يوفق في جعل المرأة تتقمص الدور 

كاشيارات لمسيارات  باستعمالو لبعض تقنيات اإلثارة والجنس وىذا بالطبع ال يمثل المرأة 
الجزائرية، فيي بدورىا توفق في الدور التقميدي الرمزي لممرأة الجزائرية مع احتراميا كعنصر 
جمالي واجتماعي في تمك الومضة التي تصمم، وكذلك أنيا صورة لمجمال تستغل لإلقناع 

لمنتوج أو الخدمة واضفائيا صفة مميزة لمنص والرسالة االشيارية، فالتصميم الجزائري با
يحاول اعطاء مكانة لممرأة الجزائرية دون أن يتصادم مع  الواقع الذي ىي عميو ، ومنو 

 نطرح االشكال التالي: 
ما مدى فعالية الرسالة االشيارية في توظيف المرأة من وجية نظر مشاىدي  *

 ؟ التمفزيون الجزائري
 تساؤالت الدراسة:  -3

* ىل ارتقت فعال فعالية توظيف المرأة في الرسالة االشيارية الى المستوى الذي يسمح ليا 
 القيام بالترغيب والتحفيز عمى عممية الشراء؟ 

* كيف يتم توظيف المرأة في االشيار التمفزيوني، وما تأثيرىا عمى المتمقي وعمى قرار 
 الشراء؟ 
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 * الى أي مدى تكون لغة الجسد ذات أىمية في انجاح الرسالة االشيارية؟ 
 * ما أىمية ظيور المرأة في االشيارات التمفزيونية؟ 

 فرضيات الدراسة:  -4
 استغالل الجسد األنثوي مرتبط بخصوصيات الجميور المستيدف.* 

  توظيف المرأة راجع الى التوجو العالمي في تصميم االشيار. * 

 أسباب اختيار الموضوع: -5
تعد مرحمة اختيار الموضوع القابل لمدراسة العممية أىمية بالغة، وىي من أصعب 

ألنيا تمثل مرحمة حاسمة تؤثر عمى سير عممية انجاز البحث  التي يمرىا الباحث المراحل
بكاممو، فيمكن أن تتعد أسباب اختيار موضوع معين، فيناك أسبابا ذاتية تفرضيا طبيعة 

صصو أو اىتمامات وقدراتو ورغباتو كذلك، أو ألسباب يفرضيا الواقع االجتماعي تخ
والضرورة الممحة لمواضيع تطرح نفسيا بنفسيا، ومن بين أىم األسباب التي دفعتنا 

 الختيار الموضوع ىي: 
 * أسباب ذاتية:

 الميل الشخصي لدراسة االشيار التمفزيوني واىتمام بكل ما يخص المرأة. -1
الرغبة في معرفة تأثير استخدام صورة المرأة في االشيار التمفزيوني ومدى تأثيرىا عمى  -2

 المتمقي.
 * أسباب موضوعية: 

 الرغبة في معرفة نظرة المجتمع عند ظيور المرأة في االشيارات التمفزيونية. -1 
وتأثيرىا  معرفة دور المرأة في االشيارات التمفزيونية ومدى اسياميا في نجاح االشيار -2

 عمى الجميور المتمقي.
 االىتمام الكبير واالنتشار الشاسع لصورة المرأة في االشيار بشكل ممفت لالنتباه.  -3
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 :أىداف الدراسة *6
ان التطور الكبير الذي عرفتو صناعة االشيار عمما وفنا جعل عممية بناء الرسالة االشيارية 
عممية معقدة تخضع لقواعد وأسس تستمد تبريراتيا من أدبيات عممية مختمفة، حيث أن لكل 
دراسة أىداف معينة يسعى من خالليا الباحث لتحقيقيا ودراسة بدون ىدف محدد سمفا، ىي 

ى ويؤدي حتما الى عدم التحكم في الموضوع المراد دراستو ؛ ومن بين ضرب من الفوض
 أىداف ىذه الدراسة ىي: 

 الوقوف عمى الدوافع التي كانت سبب في توظيف المرأة في االشيار التمفزيوني. -1
 اعطاء واقع المرأة في االشيار التمفزيوني. -2
 ى الجميور المتمقي. تحميل واقع االشيار الذي يستعمل المرأة لمتأثير عم -3
 * أىمية البحث: 7

يطرح نفسو بإلحاح سواء من األخير  تتخذ ىذه الدراسة من أىمية الموضوع في حد ذاتو، ىذا
ناحية ذاتو أو جمعو بين موضوعين ال يقل أحدىما عن االخر ومما يمكن أن يحققو من 

 نتائج يمكن االستفادة منيا كما ترجع أىمية الدراسة الى: 
ية دراسة الصورة التي ترسميا وسائل االعالم لممرأة لكافة أشكاليا وتوظيفيا في أىم -1

 االشيار، وما مدى تأثيرىا عمى الجميور المتمقي. 
 منيج الدراسة والعينة:  * 8
  منيج الدراسة: -أ

يعد اختيار الباحث لممنيج المناسب لدراسة موضوع بحثو خطوة أساسية وضرورية يمجأ الييا 
أساليب وأدوات البحث وجمع المعمومات، والطريقة المثمى التي يتعامل بيا مع لتحديد 

موضوع الدراسة بالوصف والتحميل لموصول الى نتائج مضبوطة، حيث يعطى االختيار 
 الدقيق لممنيج مصداقية لنتائج المتواصل الييا.
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كما يعرف "موريس أنجرس" المنيج: بأنو مجموعة من اجراءات والخطوات الدقيقة التي 
  1يتبناىا من أجل وصول الى نتائج معينة.

جممة من الخطوات المنظمة التي  اذ يوضح من خالل ىذا التعريف بأن المنيج عبارة عن
يجب عمى الباحث اتباعيا في اطار االلتزام بتطبيق قواعد معينة تمكنو من الوصول الى 
النتائج المسطرة، وبحكم طبيعة دراستنا دراسة استطالعية فان المنيج الذي نتوخى من خاللو 

لمنيج المسحي"، والذي الوصول الى النتائج المرجوة والمنيج المالئم لدراستنا يتمثل في "ا
 يعتبر أكثر المناىج استخداما في البحوث الوصفية والتحميمية.

حيث "عامر ابراىيم قنديمجي" بأن المنيج المسحي ىو عبارة عن منيج وصفي يعتمد عميو 
الباحثون في الحصول عمى بيانات ومعمومات وافية ودقيقة، تصور الواقع االجتماعي 

 2فة األنشطة االقتصادية واالدارية والعممية لتحقيق أغراض معينة.والحياتي الذي يؤثر في كا
وانطالقا من ىذين التعريفين اعتمدت الدراسة عمى المنيج المسحي الوصفي، وىذا من أجل   

معالجة االشكالية والتساؤالت المطروحة حول الموضوع المدروس، وذلك من أجل معرفة 
ل الجميور المبحوث حول االشكالية المطروحة والحصول عمى إجابات ومواقف وردود أفعا

بيدف الوصول الى نتائج قد تسمح لنا بمعرفة " فعالية توظيف المرأة في الرسالة االشيارية 
 ومدى تأثيرىا عمى الجميور المتمقي".

 تحديد العينة:  -ب 
بفضل توسع المجتمعات المدروسة أصبح الباحثون اليستطعون القيام بدراسة لجميع 

ردات مجتمع البحث، لذلك اعتمد الباحثون لتجاوز ىذه الصعوبات عمى طريقة عينة المف
 المجتمع البحث الكمي.
عتبار تعرف "العينة" بأنيا اختيار عدد من المفردات أو الوحدات يكون وانطالقا من ىذا اال

 ممثال في خصائصو وسماتو لمجموع أفراد مجتمع البحث وىذا ما يتفق مع أىداف الدراسة 
                                                           

. 98،ص2006مورٌس أنجرس، منهج البحث العلمً فً العلوم االنسانٌة , دار القصبة للنشر والتوزٌع، الجزائر ،  - 1  
.121ص 2012 -1عامر ابراهٌم قندٌلجً، منهجٌة البحث العلمً، دار الٌازوري العلمٌة للنشر والتوزٌع، عمان ،ط - 2  
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في حدود الوقت واالمكانية المتاحة، أما مجتمع األكبر الذي يتضمن المفردات التي يستيدف 
 اختيار بعضا منيا لتحقيق نتائج الدراسة.الباحث 

وعميو فان مجتمع البحث  الذي اخترناه في دراستنا يتمثل في عينة من الجميور المتمقي، 
 (. 50وىي عينة عشوائية ) غير قصدية( وقواميا )

  أدوات جمع البيانات:  *9
ان الباحث ممزم باستخدام جممة من البيانات والتقنيات والوسائل تمكنو من جمع أكبر عدد 
ممكن من المعمومات التي تخدم بحثو، حيث تساعده عمى استقصاء المعطيات من 
المبحوثين بأسموب عممي مضبوط، وكما تسمح أدوات البحث بجمع المعطيات والمعمومات 

 وم االجتماعية وعموم االعالم واالتصال خاصة مجموعة من من الواقع؛ وتوجد في اطار العم
الوسائل المتنوعة التي يستعمميا الباحث في جمع المعمومات والحقائق وذلك عند استخدامو 

لجمع المعمومات المستيدفة ارتأينا في بحثنا أن نوظف  –لمنيج معين، وبحكم أنو أشرنا اليو 
ستبيان بأنو) قائمة من األسئمة التي يحضرىا الباحث أداة "استمارة االستبيان" حيث يعرف اال

   1من أجل الوصول الى اجابات تتضمن المعمومات والبيانات المطموبة.
وبالتالي فان استمارة استبياننا ماىي اال تقنية مباشرة لطرح أسئمة عمى المبحوثين وبطريقة 

 موجية وذلك من أجل الحصول عمى أجوبة كمية. 
 2مارة عمى مجموعة من األساتذة لبيان مدى صالحيتيا.وقد عرضت االست

 * الدراسات السابقة:01
" قسم االعالم االشيار في التمفزيون الجزائريرسال ماجستير بعنوان" الدراسة األولى:  -

واالتصال " جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة" لألستاذ صيغة نبيل وتحت اشراف فضيل 
 ه. 2003/1724-2002دليمو 

                                                           

,الجزائر 1أحمد بن مرسلً، مناهج البحث العلمً فً علوم االعالم واالتصال دٌوان المطبوعات الجامعٌة, ط -1
.  220،ص2003  

مروانً .   -األساتذة المحكمٌن: رقاد حلٌمة-
2
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حيث تناولت اشكالية ىذه الدراسة حول تطور االعالن التمفزيوني في القنوات العربية الذي 
 جماىيرية يشترك مع المؤسسات األخرى في تشكيل المالمح الحضارية. يعدو وسيمة

" خصوصية االشيار التمفزيوني الجزائري في ظل بعنوان 1فايزة يخمف الدراسة الثانية: -
االنفتاح االقتصادي" وكانت دراسة تحميمية سيمولوجية لمبنية االشيارية كمية العموم السياسية 

واالتصال جامعة الجزائر تحت اشراف األستاذ نصر الدين  واالعالم، قسم عموم االعالم
 .2005-2004لعياضي سنة 

وجاءت االشكالية الجوىرية كما يمي: ماىو البناء الداللي والثقافي الذي تميز االشيار في 
 التمفزيون الجزائري في ظل المعطيات االقتصادية الجديدة التي يعرفيا العالم؟ 

 ى النحو االتي: وكانت تساؤالت الدراسة عم
أال تؤثر طريقة اعداد الرسالة االشيارية في التمفزيون الجزائري عن طبيعة بناءىا الداللي  -

 الوظيفي؟
 ماىي طبيعة بناء الداللي والبالغي التي تميز التمفزيون الجزائري؟  -
مغ ىل يمكن لمصيغ الفنية واألنظمة التضمنية التي يعرف بيا المنتوج الجزائري، أن تب -

 مستوى االشيار القومي والمتماسك من الناحية الداللية؟ 
 ىل يجسد االشيار التمفزيوني الحالي فكرة ) صورة ذات المستيمك الجزائري(؟   -

 البحث:  صعوبات* 00
من أىم الصعوبات التي واجيتنا في انجاز ىذا البحث وأكثرىا اعتبارا قمة المراجع 

مية، أما أثناء البحث واجيتنا صعوبة أساسية ىي المتخصصة بشكل معمق في مكتبة الك
 عدم قدرة ترجمة الكتب الفرنسية متعمقة بالبحث الى المغة العربية خاصة في االطار النظري.
باإلضافة الى ذلك يجب ذكر أن مثل ىذه المواضيع "موضوع الدراسة" يتطمب الكثير من 

  الوقت الكافي إلتمام ىذه المذكرة كما ينبغي.
                                                           

فاٌزة ٌخلف ، خصوصٌة االشهار التلفزٌونً الجزائري فً ظل االنفتاح االقتصاد ، كلٌة علوم السٌاسٌة واالعالم،  -4
2004/2005  .  
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 مفيوم فعالية:  -
الكفاءة ومع النجاح، فمن حيث المبدأ يمكن استخدام النعت" قد تتداخل مفاىيم الفعالية مع 

فعال" بشكل كمي، ويمكن القياس والمقارنة بالقول ان عممية ما كانت  فعالة بشكل جيد جدا 
أو "فعالة" بشكل اقل، في حين أن النجاح تعطي داللة عمى الحد الذي وصل اليو األثر 

 1.أو النجاح مطموبة من أثر معينالمطموب وعمى المقدرة عمى انتاج الكمية ال
 : -معجم عربي -* تعريف ومعنى فعالية في معجم المعاني الجامع

 : مصدر صناعي من فعال: نشاط، فعاليات اقتصادية.فعالية
 2فعالية دواء: تأثيره وقوة مفعولو.

  تحديد المفاىيم االجرائية: -
المنظمة الستقطاب مرشحين ىو مجموعة من الفعاليات التي تستخدميا التوظيف:  -1

 3لمعمل والذين لدييم الكفاءة والتميز والقدرة عمى المساىمة في تحقيق اىداف المنظمة.

ىي مفردة النسوة والنسوان، عمى غير قياس وتصغير ويقال نسان تصغير  :المرأة -2
 4.لمجمع

الى االشيار قبل التطرق الى االشيار التمفزيوني يجب التطرق : االشيار التمفزيوني -3
بصفة عامة، حيث يعرفو" الشيرازي" عمى أنو المجاىرة في حين "بطرس البستاني" ) قال أنو 
يعني النشر واالظيار، ىذا عند العرب بينما يعرفو قاموس " الروس" الصادر عن دائرة 
المعارف الفرنسية عمى أنو مجموعة الوسائل المستخدمة لمتعريف بمنشأة تجارية أو صناعية 

   5طراد منتجاتيا.وا
 

                                                           

- 1- https:// ar.m wikipedia.org  2019.06.23  -  22:39  
-2 https:// www.almaany.com 2019.06.24- 22:34    

https:// hrdiscussion.com. 3 20.06.2019 -12:06المنتدى العربً إلدارة الموارد البشرٌة  -
  

عبد الرحمن برقوق، دولة النساء، معجم ثقافً اجتماعً لغوي عن المرأة، مكتبة الثقافة الدٌنٌة، مصر، د.ص، د.ت،  -4
 . 7ص

www.wadi fatima.net -  5  20.06.2019-12:30بوابة الوادي  

http://www.almaany.com/
http://www.wadi/
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 :اإلطار المنيجي

 أما اصطالحا:
خالل وسائل يعرف االشيار عند "محمد العميان" بأنو عممية اتصال غير الشخصي من 

االتصال العامة بواسطة معمنين يدفعون ثمنا معينا لإليصال معمومات معينة الى فئات معينة 
 1من المستيمكين؛ بحيث يفصح المعمن عن شخصيتو.

: ىو عبارة عن مجموعة الفنية المتنوعة المستخدمة خالل الوقت الشيار التمفزيونيا أما
وعرضيا الى الجميور من أجل تعريفو بسمعة أو خدمة المباع، من قبل التمفزيون لتقديميا 

من ناحية الشكل أو المضمون بيدف التأثير عمى سموكو االستيالكي وميولو وقيمو 
 ومعموماتو وسائل المقومات الثقافية األخرى.

وبعبارة أخرى: فاإلشيار التمفزيوني ىو فن جذب انتباه الجميور بتركيز عمى الجوانب 
 بيدف تحفيز الجميور المستيدف لشراء أو اتخاذ رد فعل قد يكون متوقعا االيجابية لسمعة 

   2من طرف المعمن, وذلك من أجل بناء صورة ذىنية جيدة عنو وعن سمعتو في ان واحد.
 الرسالة االشيارية: -4

  3ىي دعوة المؤسسة لممتمقي وحثيم بتوفير الرغبة واالقناع وتحريكيم القتناء المنتوجات.
ايضا المضمون والشكل المراد ارسالو، وتحتوي الرسالة االشيارية عمى بيانات عن وىي  -

خصائص ومواصفات أو وظائف، كما قد تتضمن أيضا معمومات عن  -سمعة أو خدمة
السعر وأماكن التوزيع مع معمومات أخرى تيدف الى حث المشترين المحتممين عمى تفضيل 

   4ىا من البدائل المنافسة.السمعة أو الخدمة المعمن عنيا عمى غير 
 

 

 

                                                           

.  103سنة، ص -، ب1محمد جودة ناصر، الدعاٌة واالعالن والعالقات العامة , دار المجدالوي، األردن، ط - 1  
biskra forpress. Blogspot.com.   2     20.06.2019 -13:00مدونة بسكرة لصحافة واالعالم  -

. 261، ص 2005، 1مقدمة فً التسوٌق، دار الوفاء لدنٌا الطباعة والنشر، مصر، طمحمد حافظ الحجازي،  - 3  
كوسة لٌلى, واقع وأهمٌة االعالن فً المؤسسة االقتصادٌة الجزائرٌة ، دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر للهاتف  -4

.  2007/2008، 77لتجارٌة، صمذكرة مكملة لنٌل شهادة الماجٌستر فً العلوم ا -موبلٌس -النقال  
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 ماىية اإلشيار التمفزيوني                                                                        :الفصل األول

 
 تمهيد: 

انو يكون بأكثر من يكتفي بدعاية المنتوج من خالل تعداد محاسنو ووظائفو,  إن اإلشيار ال
انو ينتج قيما ويوجو أذواقا ويخمق حاجات وىو في كل ذلك في منأى عن كل  ،ذلك وأخطر
" الحقيقة" انو يكتفي بالعرض, وتمك خطورتو وقوتو الضاربة  ل"يكذب " وال يقو  رقابة فيو ال

انو يسرب المنتوج ضمن وضع انساني مألوف يتماىى فيو كل مستيمك حيث يصبح اقتناء 
ىذا المنتوج أو ذاك أمرا طبيعيا, وىذا ما يضفي طبعا خاصا عمى اإلشيار ) فيو كالم تنبئي 

 يدعوا الى الفيم وال الى التعمم, انو يدعوا الى األمل( .  ألنو ال
إذن اإلشيار التمفزيوني ىو أحد األنشطة االتصالية التي تركز عمييا أي مؤسسة في سبيل 

ي تساىم بيا في العرض المتوفر في السوق المعين بإضافتو التعريف بالسمع والخدمات الت
 إلى كونو مصدر تمويل حيوي لوسائل االتصال. 

كما يخص اإلشيار التمفزيوني بالمكانة البارزة بين أنواع االشيارات األخرى وتصدره ألغمب 
 القنوات والشبكات التمفزيونية. 
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 ماىية اإلشيار التمفزيوني                                                                        :الفصل األول

  تعريف اإلشيار التمفزيوني    المبحث األول:
ن البحث العممي في مراحمو األولى يستند عمى مفاىيم تشكل أىمية خاصة تمكن ا - 

الباحث من الوقوف عمى أبعاد دراستو و من المفاىيم التي نحتاج إلى تحديدىا في دراستنا 
 اإلشيار""

  :تعريف االشيار
 لغة: 

)شير(: " الشيرة ظيور الشيء...... ووضوح االمر, وقد  جاء في لسان العرب في مادة
شيره يشيره شيرا وشيرة فاشتير ...والشيرة فضيحة ....ورجل شيير ومشيور: معروف 
المكان مذكور....قال ثعمب: ومنو قول عمر بن الخطاب رضي اهلل عنو: اذا قدمتم عمينا 

اذا يموناكم كانا الختيار. والشير:  شيرنا أحسنكم اسما, فاذا رأيناكم شيرنا أحسنكم وجيا, ف
القمر, سمي بذلك لشيرتو وظيوره. وأشير القوم: أتى عمييم شير.....وشير فالن سيفو 

  1يشيره شيرا, أي سمو....
 :لغة اإلشهار

النشر و  بارس البستاني" قال أنو يعني  يعرفو "الشيرازي" عمى أنو المجاىرة في حين أن "
  .اإلظيار

، نقول األمرو الشيرة وضوح  (شير)الجير بالشيء، أيضا ىو من مادة  وى اإلشيارو 
فضيمة  فالن من باب قطع و شيرة أيضا فاشتير و شيرتو تشييرا و ل األمر (شيرتو)

 2مو.اشتيرىا الناس، و شير سيفو من باب قطع أي س
 اصطالحا:

 وتعددت, لعل, ولقد تباينت تعريفاتو  (publicité) يقابل كممة اشيار في المغة الفرنسية كممة
 3أبرزىا: 

                                                           

دار صادر للطباعة والنشر, بٌروت, لبنان, مجلد  لسان العرب، ابن منظور)أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن كرم(, -1
.  433-431, د.ت. ص 1, ط12  

. 434المرجع سابق, ص ،أبو الفضل جمال الدٌن محمد بن كرم() ابن منظور - 2  
, 1األردن ,ط–والتطبٌق, دار اإلعصار العلمً للنشر والتوزٌع, عمان جلود بدر غٌث, االعالن بٌن النظرٌة   -2

.15ه, ص2011/1422  
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 ماىية اإلشيار التمفزيوني                                                                        :الفصل األول

االشيار ىو عممية االتصال غير الشخصي من خالل وسائل االتصال العامة, بواسطة " 
معمنين يدفعون ثمنا معينا إليصال معمومات معينة الى فئات معينة من المستيمكين, بحيث 

 المعمن عن شخصيتو" يفصح
 اصطالحا: اإلشهار

ليس من السيل إيجاد مفيوم دقيق لإلشيار، فيناك تعريفات كثيرة منيا الموجودة في 
  .القواميس العربية واألجنبية و أخرى لبعض المفكرين

"ىو مجموعة الوسائل المستخدمة لتعريف الجميور بمنشأة تجارية أو : اإلعالمييعرفه المعجم  -
بامتياز منتجاتيا واإليعاز إليو بطريقة ما بحاجتو إلييا وىو اتصال غير  إقناعيوصناعية أو 

وتكون ذا طبيعة اقناعية حول الخدمات والخدمات واالفكار لمحور  شخصي لممعمومات
  .عالنيةمعروف يدفع ثمن اعالنو في الوسائل اال

ولقد تعددت التعريفات التي صيغت حول مصطمح "اإلشيار" من الميتمين بو من الباحثين 
في عدد من العموم االقتصادية والتجارية واالجتماعية والنفسية واإلعالمية والفنية, بحيث 

 تشابيت بعض الجوانب إلى حد االتفاق والتطابق , واختمفت في بعضيا االخر تماما. 
يعي أن يختمف اإلشيار بوصفو عممية اتصالية عن تعريفو من وجية نظر التسويق ومن الطب

وعمم النفس , مما يعكس تأثر اإلعالن بالمحيط بو من ظروف وأوضاع اقتصادية وسياسية 
 وفكرية وثقافية و اجتماعية ومعيشية وتكنولوجية وتشريعية إلى حد كبير. 

المغة العربية ىناك تعبيران يستخدمان في  وتشير "منى الحديدي" عمى انو عمى مستوى -
مجال الحديث عن االعالن عمى المستوى الميني) الممارسة (, وعمى المستوى االكاديمي 

األردن(  -التعميمي والبحثي, حيث تستخدم كممة " االعالن" في دول المشرق العربي) مصر
 -ب العربي  )تونسفي حين تستخدم )اإلشيار( لمتعبير عن نفس المعنى في دول المغر 

, وفي المغة la publicitéو سوريا(. ويقابل ذلك في المغة الفرنسية تعبير -المغرب 
, وفي المغة االيطالية publicityأو  Advertisemenأو  Advertisingاالنجميزية تعبير 

publicita  وفي االلمانية ,Anzeige.1 
 

                                                           

. 16-15،ص ص1999، 1منى الحدٌدي ،االعالن، دار المصرٌة  اللبنانٌة، مصر، ط - 1  
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ولقد وردت كممة اإلعالن وتكررت مشتقاتيا في كتاب القران الكريم ست عشرة مرة ) سامي 
 م( نذكر منيا: 1990الشريف, 

" واهلل يعمم ما تسرون وما تعمنون", وقولو تعالى: " ربنا انك تعمم ما نخفي وما  قولو تعالى:*
قال أيضا:" ثم إني ،  و 1نعمن وما يخفى عمى اهلل من شيء في األرض وال في السماء " 

 2أعمنت ليم وأسررت ليم إسرارا". 
وبالتالي فان االشيار ىو ظاىرة حضارية مرتبطة باإلنسان باعتباره كائن اقتصاديا يمزمو 

واشباع مستمزماتو من البحث عن أساليب التي تمكنو من تسويق عممو ومؤسستو، ومنتجاتو 
 البضائع والخدمات في السوق تطبعو الوفرة والتنافس المترتب عن ىذه الوفرة.  

  تعريف اإلشيار التمفزيوني: -
ىو فن جذب انتباه الجميور بالتركيز عمى الجوانب االيجابية لمسمعة, بيدف تحفيز الجميور 

جل بناء أو اتخاذ رد فعل يكون متوقعا من طرف المعمن , وذلك من أالمستيدف لمشراء 
 صورة ذىنية جيدة عنو وعن سمعتو في ان واحد. 

نمط من انماط االتصال القائمة عمى تقنيات االقناع  ىو: االشيار التمفزيوني تعريف اخر
بالدرجة االولى واليادفة الى جذب اىتمام المتمقي ومن ثم تنبيو لسموك الشراء او العزوف 

 3.عن استعمال السمعة
وبالتالي فان االشيار التمفزيوني ما ىو عممية اتصال يقوم عمى نقل األفكار ويستيدف الى 

 يقوم عمى أسس نفسية في مقدمتيا البحث واثارة الدوافع والحاجات.ترويج سمعة أو خدمة، و 
 التمفزيوني أنواع اإلشيار :  المبحث الثاني

 يمكن تقسيم االشيار التمفزيوني الى عدة انواع اىميا :* 
 من حيث طريقة عرض االشيار. -1
 من حيث طريقة شراء الوقت االشياري.  -2
 .من حيث النطاق الجغرافي -3

                                                           

.  38المصدر نفسه  سورة إبراهٌم االٌة - 1  
2 .09المصدر نفسه سورة نوح اآلٌة  -

  

  .8-7., ص ص 2011, 1طوالتوزٌع, الجزائر,كنوز الحكمة للنشر  التلفزٌونً,تلقً اإلشهار  شعبان:حنان  -3

. 53, ص2112, 1التلفزٌونً وتأثٌره فً الجمهور , دار أسامة للنشر والتوزٌع , عمان ,ط االعالن  سعد سلمان المشهدانً , -4  
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  1من حيث طريقة عرض االشهار أوال:
  :اإلشيار المباشر -1

ويكون ىذا االشيار عمى شكل توجيو رسالة مباشرة من احد االشخاص الى المشاىدين 
يدعوىم الى استخدام السمعة او الخدمة, ويختاروا بعض المصممي االشيار وجيا جديدا 

 و الشخصيات المشيورة التي تدعوا الستعمال السمعة. أيكون مشيورا 
  االشيار الحواري: -2

و اكثر بخصوص السمعة أجراء محادثة حوار بين اثنين أيعتمد ىذا النوع من االشيار عمى 
 2.الل كيفية استخدامياخعن ىذه السمعة من  اآلراءالمعمن عنيا ويتم تبادل 

 االعالن عن طريق السمعة: -3
ىذا النوع عمى العرض المادي لمسمعة عن طريق اظيارىا من حيث حجميا وغالفيا, يعتمد  

ظيار استخداميا.  واسميا التجاري وا 
 اإلشهار عن طريق رسوم المتحركة: - 4
وفييا يتم استخدام الرسوم المتحركة في شكل أشخاص أو حيوانات أليفة وىو أسموب من  

  3باينة.أساليب التعبير عن أفكار االشيارية المت
  الشيارات الدرامية:ا -5

يعتمد المعمن في ىذه االشيارات عن ابراز فكرتو من خالل عرض موضوع أو قصة درامية 
توضح مزايا استخدام السمعة عن طريق اظيار الفرق بين حالة الفرد المستخدم لمسمعة قبل 

 4.وبعد استخداميا
  . من حيث طريقة شراء الوقت االشياري   ثانيا: 

 الشيار الفردي: ا -1
عن طريق قيام المعمن بشراء معين االشيار عن منتجات , بحيث توزيع ذلك الوقت عمى 

 عدد من االشيارات لنفس السمعة عمى مدار فترة االرسال. 

                                                           
 

، 1سعد سلمان المشهدانً، االعالن التلفزٌونً وتأثٌره فً الجمهور دار أسامة للنشر والتوزٌع ،عمان ، ط -1
 . 53،ص2012

 . 10حنان شعبان، المرجع نفسه، ص -2

 . 57-53سعد سلمان المشهدانً ، المرجع السابق ص ص  -3
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 تمفزيونية متكاممة:تمويل برامج  -2

وفييا يمكن لممعمن ان  يقوم باإلشيار عن سمعة خالل فترة اذاعة البرامج او حتى قبل او  

 بعد الخروج.

 المشاركة: -3

 تتميز بمشاركة المعمن بعض المعمنين االخرين في شراء , وقت االشيار عن منتجاتيم مما  

 يؤدي الى تخفيض التكاليف .

 ق الجغرافي.من حيث النطا   ثالثا:

 : والذي يكون نطاقو ضمن منطقة مجاورة محصورة مثل المدينة. االعالن المحمي  -1

 ويكون نطاق ىذا النوع من االشيار عمى مساحة جغرافية تغطي قطرا. العالن الوطني: ا-2

 : ويعالج ىذا النوع من االشيار السمع التي يتم توزيعيا عمى نطاق االعالن الدولي -3

 1الدولي.

وبالتالي فان االشيار التمفزيوني من خالل التصنيفات اتضح أن لممعمن لو حرية في امكانية 

اختيار بين األنواع بين الدرامي باعتماده عمى شخصيات مشيورة لمتمثيل في الومضة 

االشيارية، وبين االخباري ا والقصة وكذلك الحوار حول السمعة أو الخدمة؛ ومن خالل تعدد 

ات التمفزيونية فانو يختار النوع المالئم لمرسالة االشيارية من خالل عرض أنواع االشيار 

 المنتج بطريقة تأثيرية من أجل اقناع المتمقي وحثو عمى االقتناء .   

                                                           

.58سعد سلمان المشهدانً، المرجع السابق، ص - 1
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  خصائص االشيار التمفزيوني   :الثالث لمبحثا
يمثل االشيار التمفزيوني مجموعة من المعمومات والبيانات المرتبطة بالسمعة المعمن عنيا 

المختمفة بغرض ترويجيا وتسويقيا ويتميز ىذا االخير بمجموعة  التمفزيونيةضمن البرامج 
 من الخصائص نوجزىا فيمايمي: 

كما   ،نفس الوقت تميز اشيار التمفزيوني بضمان انتشاره ووصولو الى شرائح مختمفة في *
 يتميز باتساع مدتو الزمنية.

انتشار االشيارات في مختمف الفترات الصباحية والمسائية مما يؤدي الى جعمو رسالة  *
 جماىيرية .

اقناع الجميور واقبالو عمى استعمال السمعة الن ىدف المعمن ال ينحصر في مجرد اخبار  *
 الجميور عن السمعة.

ف مجموعة من الحواس تتمثل في السمع والبصر الن ىاتين يتطمب التمفزيون توظي *
يتطمبان من المشاىد تركيز انتباىو الكامل من اجل  تدعيم وتثبيت الفكرة االشيارية في ذىنو 

 عمى خالف االذاعة.
, يساعد "واستخدام الديكورات والمالبس"التركيز عمى التفاصيل البصرية لمسمع والمنتجات  *

 1السمعة.عمى جذب انتباه المستيمك وشراء وتجريب 
مخاطبة االسرة , فتقديم االشيار من خالل التمفزيون يضمن لو االنتقال الى افراد العائمة  *

 كمشاىدين لو بكافة اعمارىم ومستوياتيم التعميمية المختمفة. 
عدد ممكن من كبر أ* تكرار االشيار التمفزيوني عنصرا ىاما يساعد عمى تعرض 

 المشاىدين وتذكرىم لمضمونو.
 2.التمفزيوني جذب االنتباه واثارة واىتمام واالقناع وخمق نية الشراء اإلشيار* يستيدف 

خاصية االشيار التمفزيوني التي يرتكز عمييا ىو اقناع الجميور عمى استعمال  السمعة  -
 وشراءىا، وكذلك عمى الجمع بين الصوت والصورة ىذا مما يزيد من امكانية جذب انتباه 

 

                                                           

عرسان الزوٌعً , اإلعالن التلفزٌونً واتجاهات المنتجٌن والمستهلكٌن, دار أسامة للنشر والتوزٌع , عرسان ٌوسف ,  -1
  .48-47-46ص  ص 2016, 1عمان, ط

2           .48سابق عرسان ٌوسف , عرسان الزوٌعً: المرجع  -  -
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المشاىدين لإلشيار؛ وكما يزيد من مرونة المعمن في اختيار وقت البث لمرسالة االشيارية 
 بين عديد من البرامج التمفزيونية المختمفة وكذا اختياره لمقناة المناسبة لتحقيق ىدفو. 

  التمفزيونيأىداف اإلشيار  :  المبحث الرابع

 : ما يميمن بين ىذه االىداف نذكر 
من المستيمكين الى االسواق المستيدفة وذلك من خالل تقديم المعمومات جذب المزيد  -1

 الكافية عن السمع.
ال يتوقف االشيار التمفزيوني عند تحقيق االدراك وجذب االنتباه او تسييل فيم  :االقناع -2

 موضوع الخطاب االشياري , بل يتجاوز ذلك الى تحفيز المستيمك لشراء السمعة وتجريبيا. 
ة معدالت دوران السمع المعمن عنيا من خالل جذب االنتباه واثارة االىتمام واستخدام زياد -3

االساليب لبعث الرغبة لدى المستيمكين في اقناعيم بالسمع المسوقة لضمان استجابتيم 
 مرضية.

خمق نوع من الوالء واالنتماء بين السمع ومستيمكييا من خالل تعريف المستيمكين بمزايا  -4
 لتي ليا تأثير في اتخاذ قرارات الشراء.السمعة ا

التغمب عمى معوقات العزوف عن الطمب , وذلك عن طريق محاولة التعرف عمى  -5
أسباب اعراض المستيمك عن السمعة وذلك عن طريق محاولة رفع وعيو بالمعمومات 

 1المختمفة.
االشيارية وذلك بتزويد وبالتالي فان االشيار التمفزيوني ىو األول في توصيل الرسالة 

الجميور بمختمف المعمومات التي تخص السمعة أو الخدمة، وموضوع االشيار و كيفية 
 وتقوية الصمة بين المستيمك والمنتج. والحصول عمييا ونقاط تواجدىا ذلك لتمبية الحتياجات

ضف الى ذلك جذب انتباه المتمقي كأول خطوة لإلشيار الناجح والتأثير فيو واقناعو؛ وىي 
  ميمة صعبة في ظل الكم اليائل المتدفق لالشيارات.   

                                                           

33ص  ،2014ب ط،ردن، محمد جمال الفار، معجم المصطلحات االعالمٌة، دار أسامة للنشر والتوزٌع، األ - 1  
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 وظائف االشيار التمفزيوني   :المبحث الخامس
 :توفير المعمومات -1
لتمييز بين السمع المختمفة  كأساسيقوم االشيار بتوفير المعمومات التي يمكن ان تستخدم  

 قرار الشراء. ألخذالتي تدفع المتمقي  
 :تحقيق االشباع -2
يمعب االشيار دورا ىاما في تسويق الخدمات والسمع خاصة عندما تتشابو المنتجات من  

حيث الخصائص , ىنا يتدخل االشيار ويعطي لمسمع ميزة تنافسية تختمف عن السمع 
لخصائص التي تحققيا لممستيمك وربطيا بمؤثرات سموكية ونفسية المنافسة عن طريق ابراز ا

 1تحقق االشباع الذاتي .
 -االعالم واالسرة –يحدد مجموعة من الباحثين من بينيم " عاطف عدلي العبد" في كتابو 

 وظائف االشيار التمفزيوني وىي كالتالي: 
الخرين تقميدىا مما تكوين صورة متميزة عن المؤسسة ومنتجاتيا بحيث يصعب عمى ا -أ

 يؤدي بطبيعة االمر عمى السيام في زيادة أرباح المؤسسة. 
زيادة معمومات المستيمكين عن المؤسسة ومنتجاتيا من حيث: خصائصيا, مميزاتيا  -ب

شكاليا وأسعارىا واستخداماتيا  2.وا 
زيادة المبيعات او زيادة مبيعات الخدمة المؤسسة بالمنتجات عن طريق اجتذاب  -ج
 ستيمكين جدد.م
     3مواجية المنافسة التجارية أو االشيارية الخاصة بالمنتجات المنافسة. -د

ويمكن القول بأن االشيار التمفزيوني يقوم بعدة وظائف يسيل لذلك االقتناع باألفكار التي 
 يتضمنيا ذلك االشيار؛ ولنجاح أي اشيار في تقديم وظائفو عميو تحقيق أىداف معينة. 

 
 
 

                                                           

دراسة تحلٌلٌة للرسالة االشهارٌة فً الفضائٌات العربٌة قناة الشرق      -فنور بسمة، رسالة االشهارٌة فً ظل العولمة -1
. 89, ص2008-2007أنموذجا، مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماجستٌر فً االتصال والعالقات العامة،   mbc  األوسط   

73-72عرسان ٌوسف ,المرجع نفسه,ص –عرسان الزوٌبعً  -2 -   

.  74عرسان الزوٌبعً، المرجع السابق ، ص -عرسان ٌوسف - 3  
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 التمفزيوني رالمراحل االتصالية في اإلشيا  :المبحث السادس
يعتبر اإلشيار التمفزيوني بمثابة رسالة مقنعة ,يسعى من خالليا المعمن الى التعريف  -

بالسمعة ومزاياىا, لكن طريقة عرض ىذه الرسائل تخضع آلليات ومراحل مختمفة ربما تضمن 
 لو تحقيق ىدفو , اذ تتمثل ىذه المراحل في :  

ج التمفزيون الى عدد وفير من يتعرض المشاىد اثناء متابعتو لبرام جذب االنتباه:  -1
االشيارات التمفزيونية تختمف في تصميميا ومضمونيا حسب اليدف المعمن , لذلك تعتبر 
عممية جذب انتباه المستيمك ومحاولة االحتفاظ بو احدى اىم المشاكل التي تواجو عممية 

باعاتو االتصال االشياري , لذلك ان المشاىد ينجذب الى االشيارات التي تحقق لو اش
 ورغباتو وىذا نظرا لمحدوديتو ذاكرتو.

وتنقسم العناصر باإلشيار والمؤثرة عمى حدوث عممية جذب االنتباه الى مجموعتين رئيسيتين 
تتمثل في: الجانب الشكمي لإلشيار وتتمثل عناصره في حجمو وموقعو في البرنامج 

 1المشاىد.
في جاذبيات الرسالة االشيارية وكذا طريقة تصميمو , من حيث يتمثل الجانب الثاني 

واالستماالت المستخدمة فييا, وتتكون خاصة من الصور والعناوين الرئيسية والفرعية والنص 
االشياري, وتكمن اىمية الجانبين في جذب انتباه المشاىد الى جزء او عنصر معين في 

 االشيار.  
ة البد ان يشتمل عمى حسب "ىنري جونيس"  لكي يحقق االشيار التمفزيوني ىذه العممي

 العناصر التالية:  
 * تشخيص السمعة من خالل ذكر مزاياىا .

*محاولة جعل الجميور المستيدف يشعر باالنفعال من خالل ما يوفره مضمون االشيار من  
  ديكور, وجمالية الصورة وطبيعة المناظر الموظفة .

 لتبني سموك شراءه.* الترفيو الذي يمكن أن يحدث الشعور لدى المتمقي بدفعو 
 2ويمكن ان يتوفر االشيار عمى عنصر الفكاىة الذي يشعر المتمقي بنوع من الطمأنينة.

                                                           

عبد النور بوصابة , أسالٌب اإلقناع فً االشهار التلفزٌونً مع تحلٌل سٌمولوجً لعٌنة من اإلعالنات بالتلفزٌون  -2

  .98, ص 2014ط,الجزائري العمومً , دار تقسٌج للنشر والتوزٌع الجزائري , ب, 

. 101- 99عبد النور بوصابة ، المرجع سابق ،ص ص -2  
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 في االدراك :  التأثير -2
يتعمق االدراك بتكوين صور االشياء الموجودة في البيئة في ذىن الفرد , ويقوم الفرد بتكوين 

باالعتماد عمى الخبرات المكتسبة ىذه الصور من خالل اضفاء المعاني, ويتم ذلك اساسا 
لديو, فالجميور ال يشتري السمع فقط, وانما يشتري المعاني التي تحمميا السمعة وذلك من 
خالل الصورة الذىنية التي يعمل المعمنين عمى ترسيخيا لدى الجميور المستيدف, لذلك 

باستخدام المعاني يركز عمى االتصال االشياري عمى خمق حالة من التمييز بين السمع وذلك 
وتعد  ،والدالالت العاطفية او الروابط االجتماعية واالسرية المتضمنة في سمعة المعمن عنيا

ساسيا لدى القائمين باالتصال االشياري فيم ييتمون أعممية تكوين الصورة الذىنية نشاطا 
 عة.ساسا بكيفية التأثير عمى الصورة الذىنية المنطبعة لدى المستيمكين حول السمأ

 : تسييل عممية الحفظ -3
اذا كان اليدف األساسي في االتصال االشياري ىو التأثير عمى السموك الشرائي لمجميور 
المستيدف, فالبد من معرفة وفيم العمميات التي تؤثر في تغيير السموك وكيفية التي يتم بيا 

ة ونوعية الرسالة تدعيم سموك المتغير وترتبط ىذه العممية ارتباطا وثيقا بطبيعة السمع
االشيارية وخصائص الجميور المستيدف ومدى صعوبة الرسالة المطموب تذكرىا وبالتالي 
تعد عممية تكرار الخطاب االشياري من انجح الطرق لمحفاظ بمضمونيا لدى الجميور , لكن 

 دى بالجميور الى ممل.أىذا التكرار البد ان ال يتسم بالكثافة واال 
 االقناع :  -4

عندما يتمقى المستيمك الرسال االشيارية , فتخمق لو ىذه االخيرة استجابة تتعمق اما بتدعيم 
و بتغيير اتجاىو نحو السمعة المشير عنيا, وتمر عممية اقناع الجميور أسموكو الشرائي 

الصورة الذىنية واثارة االىتمام واالنتباه لدى  بغرسالمستيمك بدءا من خمق الوعي ومرورا 
 1ي , تمييدا التخاذ القرار.المتمق

و االستجابة لمرسائل قد تكون أفالمعوقات التي تجعل المتمقين يحجمون عن القيام بالسموك 
ن جميع مراحل سالفة أو اجتماعية تجدر المالحظة في ىذه النقطة الى أو اقتصادية أنفسية 

  ساسيين ىما :أالذكر تقسم الى نموذجين 

                                                           

  1 .33نفس المرجع , ص شعبان,حنان  - -
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ىذا النموذج قد اعطي اسمو من االختصارات األولى لمكممات التي تعبر عن  نموذج "ايدا" 
 وحسب ىذا النموذج فان الفرد يمر بأربعة مراحل أساسية وىي: المراحل االستجابة 

موضع  بالشيءاثارة االىتمام وذلك من خالل خمق درجة عالية من االىتمام الفرد  -1
 الترويج.

 موضع الترويج. الشيءذب االنتباه بمعنى اثارة انتباه الفرد الى ج -2
 المروج لو.  الشيءاحداث الرغبة من خالل خمق الرغبة لدى المتمقي لمحصول عمى  -3
موضع ترويج أي القيام بفعل  الشيءالدفع الى التصرف اي قيام المتمقي بالتصرف تجاه  -4

  1الشراء.
صبح ألكن عمى الرغم من ان ىذا النموذج كان من اكثر النماذج اعتمادا في السابق اال انو 

كالسيكيا والتعرض النتقادات كثيرة من طرف المختصين, وذلك لعدم اىتمامو بمرحمة 
 وبالتالي ادى ذلك الى ظيور نماذج اخرى منيا : باإلدراكاساسية تتعمق 

 "نموذج *DAGMAT: اختصار الكممات التالية وىو» 
 :تحديد االىداف االعالنية لمقياس نتائج االعالن *
يعتبر ىذا النموذج من اكثر نماذج دقة وذلك العتماد عمى التحديد الدقيق الىم الخطوات  

العقمية والنفسية التي تدفع بالمتمقي الى القيام بسموك الشراء اذ تتمخص عناصره في المراحل 
 التالية: 

  :المعرفيةالمرحمة  -
اذ يتم في ىذه المرحمة وضع وصياغة كل المعمومات التي تدل عمى وجود عالمة معينة في 

 السوق.
 :  مرحمة الفيم -

وىي المرحمة التي يتم فييا تحديد مختمف األىداف التي تؤدي بالترويج لمختمف السمع , 
 وبعبارة اخرى ىي المرحمة التي يتم فييا قياس أىداف اإلشيار.

 
 

                                                           

.  32-31حنان شعبان , نفس المرجع , ص - - 1
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 :مرحمة اإلقناع -
تيدف ىذه المرحمة الى إقناع المستيمك بضرورة القيام بسموك الشراء وذلك من خالل  

 التعبير فييا عن أىم نتائج اإلشيار.  
وانطالقا من مختمف ىذه العناصر االتصالية, فان المعمنين يسعون من خالليا الى التأثير 

األول واألخير بالنسبة إلييم تحقيق  عمى السموك الشرائي لمجميور المستيدف الن اليدف
كبر قدر ممكن من األرباح وذلك عن طريق خمق االستجابات محابية لمسمع والخدمات , أ

 من قبل.   سواء كانت جديدة أو تم استخداميا
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 خالصة الفصل: 
وخالصة القول أنو يبقى االشيار التمفزيوني بصفة خاصة من وجية نظر االتصال تمك 
الوسيمة االتصالية التي تمد السوق بالمعمومات ذات التأثيرات المختمفة التي تتأثر بميول 
واىتمامات وأىداف المصدر بيدف بيع السمع وتقديم الخدمات؛ اذن ىو عممية متعددة 

لذلك يمكن النظر اليو كشكل من أشكال االتصال وكجزء أساسي من النسق األبعاد 
 االقتصادي، وكأساس لتمويل وسائل االعالم. 
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 الرسالة االشيارية   :المبحث الثاني 

 : تعريف الرسالة االشيارية -1
الرسالة اإلشيارية ىي برنامج إشياري محدد يشرح الفكرة الرئيسية لإلشيار، وييدف إلى 
قناع المستيمك، ليتعرف عمى الصورة المطموبة التي يريد المعمن أن يظير من  تشجيع وا 

اإلشيارية ىدفيا بشكل جيد، فيي ترد في عدة قوالب، وحتى تحقق الرسالة  .خالليا السمعة
في ذلك أساليب كثيرة منيا العاطفية والعقمية، المينة والعنيفة...الخ، المستخدمة في  ةمستخدم

 1.اإلشيارات
مجموع الرسائل التي يوجييا المعمنون الى الجميور لتعريفيم الرسالة االشيارية ىي   -

 2.يقدمونيا، المستخدمين في ذلك وسائل االتصال المتاحةبالسمع والخدمات التي 
الرسالة اإلشيارية ىي المضمون والشكل لإلشيار المراد إرسالو، وتحتوي الرسالة  -

 كما قد -خصائص ومواصفات أو وظائف –اإلشيارية عمى بيانات عن السمعة أو الخدمة 
معمومات أخرى تيدف إلى  تتضمن الرسالة أيضا معمومات عن السعر وأماكن التوزيع مع

 حث المشترين المحتممين عمى تفضيل السمعة أو الخدمة المعمن عنيا عمى غيرىا من البدائل
 3المنافسة.

 أنـواع الرسـائـل اإلشياريـة: -2
 :ىناك عدة أنواع من الرسائل اإلشيارية نذكر منيا -
 
 
 

                                                           

بوكري اكرام، دوغة أمٌنة، مٌمونً محً الدٌن، واقع االشهار التلفزٌونً وتأثٌره على الطلبة الجامعٌن، دراسة مٌدانٌة  -1
لطلبة جامعة قاصدي مرباح ورقلة، مذكرة مكملة الستكمال متطلبات شهادة لٌسانس أكادٌمً مٌدان العلوم االنسانٌة، 

. 2014/ 2013، 43ص  

   Melouza. Ahlamontada.net   2019/06/24  - 10:50     -2
  

 -دراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر للهاتف النقال -كوسة لٌلى، واقع وأهمٌة فً المؤسسة االقتصادٌة الجزائرٌة -3
.   76،ص 2008-2007، مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماجٌستر فً العلوم التجارٌة،  -موبلٌس   
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 ماىية اإلشيار التمفزيوني                                                                        :الفصل األول

 * الرسالة اإلخبارية: 
ىي الرسالة اإلشيارية التي تقدم الكثير من المعمومات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر،  -

مثل اإلشيار الخاص بأحد فروع شركة معينة تم افتتاحو بذكر مكان تواجده ومن يسيره وكل 
   1.ما يمكن أن يقدمو من خدمات لجميور المنطقة   المعمومات الخاصة بو وكل

  * الرسالة الحوارية:

تأتي في شكل حوار بين اثنين أو أكثر بقصد إقناع احدىم األخر بضرورة استخدام السمعة  -
 .أو التنبيو لما ينبغي مراعاتو عند التعامل مع مؤسسة خدمية معينة

 الوصفية:  الرسالة* 
 ىي التي تركز عمى وصف السمعة وعرض خصائصيا وطريقة استعماليا وغالبا ما -

 الرسوم.التي ال يمكن التعبير عنيا بالصور أو  معيستخدم ىذا النوع من الرسائل لوصف الس
  :الرسالة التفسيـريـة* 

ويستخدم ىذا النوع من الرسائل في اإلشيارات التي قد ال تجد استجابة لدى المستيمك بصورة 
من تقديم الكثير من المعمومات إلزالة التردد أو الخوف الذي يتبادر ذىن  دسريعة، إذ الب

 األفراد أحيانا، مثال إلشيارات الخاصة باالدخار، القروض والتأمينات األخرى .

ىي ذلك النوع الذي يأخذ شكل الفكاىة في موقف درامي أو حتى  -:  الرسالة الخفيفة* 

 النكت أو طرافة الفكرة وسالمة العرض. دكتاتوري وذلك من خالل االعتماد عمى 
 

يعتمد ىذا النوع من الرسائل عمى إبراز موقف معين وعرضو بشكل   :لرسالة القصصيةا* 
ة عمييا , ثم يتم إيجاد الحل واقتراحو لمقارئ أو قصة تبدأ بمشكمة معينة واآلثار المترتب

المشاىد, حيث أن البدء بإظيار المشكمة يخمق الجو القصصي المناسب لدى المستيمك 
 لتقبل الرسالة االشيارية, 

                                                           

دراسة تحلٌلٌة للرسالة االشهارٌة فً الفضائٌات العربٌة قناة األوسط  –فنور بسمة، الرسالة االشهارٌة فً ظل العولمة  -1
95، ص2008-2007مذكرة مكملة لنٌل شهادة الماجٌستر فً االتصال والعالقات العامة،  -أنوذجا-   mbc    
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 التمفزيونيماىية اإلشيار                                                                         :الفصل األول

لمتجاوب معيا  وأثناء سرد القصة أو عرضيا عمى الشاشة يكون المستيمك قد استعد نفسيا
 وتقبل األفكار االشيارية المطموب إرسالو.

 الرسالة المقارنة:* 

يقوم خذا النوع من الرسائل عمى أساس اجراء مقارنة بين المنتوج ومنتجات اخرى بديمة دون 
: فمثالتحديد اسميا او عالماتيا, تظير من خالل تفوق المنتوج وتميزه عن ىذه المنتجات 

مقارنة بين فعالية مسحوقي غسيل مختمفين  بإجراءاإلشيار  لمسحوق الغسيل يقوم المعمن 
موضوع اإلشيار واألخر من عالمة أخرى" دون ذكر اسميا" فتظير فاعمية احدىما يكون 

 1.الثاني ول عمىألا

 شروط الرسالة االشيارية: -3
ال يكتفي ان تعتمد عممية وضع الرسالة االشيارية عمى مخطط عمل النتباه عممية انتقائية 

وانما البد لمرسالة ان تحترم وتوافق بعض الشروط حتى تتضمن الفعالية  ،ينظم ىذه العممية
 ومن ضمن ىذه الشروط اتي واجب توافرىا في الرسالة االشيارية نذكر منيا كالتالي:

واالنتباه عممية ادراكية مبكرة ويمخص العمماء  ،لممثيرات او المنبيات  جذب االنتباه: *
 :عوامل جذب االنتباه في فئتين ىما

عوامل تتصمب الشخص المالحظ: وتشمل ألفة الشخص إلشيار ودرجة جاذبيتو لو  -أ
 .ودوافعو

 .عوامل تتصل بالمثل: وتشمل حجم االشيار ولونو وحركتو وغيرىا -ب
 : التوافق مع أهداف  اإلشهار   

  2ىداف االشيار. أاذ عمى الرسالة ان تخدم  
 

                                                           

96فنور بسمة، نفس المذكرة، ص  -  - 1  
جرٌدة  -زخروف أمال، توظٌف صورة الطفل فً الرسالة االشهارٌة فً الصحافة المكتوبة الجزائرٌة ودالالتها -2

 .  30، ص 2014-2013الشروق الٌومً أنموذجا ، مذكرة تخرج لنٌل شهادة الماستر، 
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 ماىية اإلشيار التمفزيوني                                                                        :الفصل األول

 سيولة الفيم: * 
وذلك بان تستخدم الرسالة االلفاظ البسيطة والعبارات المفيومة ويساعد ترتيب عناصر 

  .الرسالة وارتباطيا المباشر بالخدمة, السمعة, موضوع الرسالة في تحقيق  ذلك
 :إثارة بواعث الشراء *
عنده عادة شراء وذلك بان تدفع الرسالة المستيمك الى تجربة السمعة وتكرارىا حتى تكون  

 السمعة.
يجب عمى الرسالة ان تخزن في ذىن المستيمك وذلك يتم من خالل تكرارىا ىذا : التكرار *

 باإلضافة الى: 
 ضرورة مراعاة مبادئ وأىداف المينة

 األمانة. االلتزام بالصدق و -
 مراعاة التقاليد والعادات االجتماعية. -
  عوامل الرسالة االشيارية: -3
 ىذه العوامل كالتالي: وتتمثل  
  السمعة:*

المعمومات في الرسالة االشيارية قد يتوقف عمى المرحمة التي تمر بيا, فيذا الحجم  ان حجم
يختمف اذا كانت السمعة في مرحمة التعميم عما اذا كانت في مرحمة التذكير, وفي ىذه الحالة, 

 .التذكير يحتاجوما فان التعميم يحتاج الى معمومات وتفاصيل أكثر من 
  في الرسالة االشيارية. كذلك يؤثر مدى احتياج الجميور لمسمعة عمى كمية المعمومات الواردة
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 ماىية اإلشيار التمفزيوني                                                                        :الفصل األول

 :المساحة* 
يأتي التأثير عمى حجم المعمومات الواردة ىذه المرة من خارج الرسالة في حد ذاتيا , حيث  

يكون ىذا الحجم محصمة حسابات المعمن وتوقعاتو حول إمكانياتو وقدراتو, ويعتمد من جية 
 1 ثانية عمى إمكانيات الوسيمة التي سينقل عبرىا إعالنو وماىو  متوافر لدييا من مساحات.

  مراحل اعداد الرسالة االشيارية: – 4
 يمر إعداد الرسالة اإلشيارية بمراحل أىميا: 

: اإلشيار وتنظيمو يعد من األعمال الفنية الميمة وتصميمو يتطمب عمما  التصميم* 
ودراسة بأصول ومبادئ التأثير عمى نفسية المستيمك، وكذلك يعتمد عمى اإلليام واإلبداع 

 .االتصالالفني، ويعتمد أيضا عمى العمم والمعرفة، كما أن المصمم إلى معرفة مبادئ عموم 
رسالة اإلشيارية ميمة جدا في اإلعالم وقبل شروع الكاتب في تعتبر كتابة ال :التحرير *

   :إعداد الرسالة اإلشيارية يجب أن تتوفر لديو معمومات أساسية وىي
  . اليدف من اإلشيار -
  .نوع الوسيمة المستخدمة في نشر وعرض اإلشيار -
 .طبيعة السمعة المعمن عنيا -
 .طبيعة الجميور الموجو إليو اإلشيار  -
 .اإلعالنية أو الدعوة التي يريد المعمن تأكيدىا وابرامياالفكرة  -
 .المساحة المخصصة لإلشيار -
 ىيكل اإلشيار بحيث يتوقف إخراج اإلشيار عمى عدة عوامل ىي وىو  اإلخراج:*  
عوامل متصمة بالنص : فأي نص يأخذ معنى مختمفا إذا ما أكدنا عمى بعض فقراتو أو  -أ

ضخمنا بعض جممة وعمى المخرج تقييم النص إلى عناوين فرعية وفقرات حيث أن النص 
  .أبداوالصور عنصران من عناصر اإلخراج ال يمكن فصميما 

                                                           

.  31زخروف أمال، المرجع نفسه، ص  - 1  
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 ماىية اإلشيار التمفزيوني                                                                        :الفصل األول

عوامل متصمة بالصورة : تتوقف المساحة والمكان عمى المخصصين لصور اإلشيار  -ب
 1 .التصديق التذكير، الفيم، االنتباه،جذب ىي:   وعمى وظائف

عوامل متصمة بالمساحة : فالنص غالبا ىو الذي يتحكم في المساحة الخاصة  -ج
 .باإلشيار

فإذا كان التجديد عامل من عوامل االنتباه فإن التكرار عامل  واالستمرار:ضرورة التجديد  -د
 .من عوامل التذكر

  تصميم الرسالة االشيارية: -5
أن  ،تمثل الرسالة االشيارية خالصة لتفاعل العالقات بين الفاعمين الثالثة في حقل اإلشيار

وكالة اإلعالن ووسيمة اإلعالم تمتقي مجتمعو حينما يتعمق األمر  ،جيود كل من المعمن
بحيث يعمل كل طرف من ىذه األطراف عمى ، بصياغة الرسالة التي ستوجو إلى الجميور

حيث  ،ال بجودة كل واحد، وفقا لممعايير واإلمكانيات، القيام بدوره وممارسة صالحياتو
لذلك كان البد أن يحكميا أسموب لغة  ،خيراو ال وأأالرسالة االشيارية رسالة اتصالية 

 :اإلعالم البسيط التي يتمخص في االتي
 قدرة الرسالة االشيارية عمى جذب المستيمك واثارة اىتمامو. -
أن تتضمن الرسالة االشيارية معمومات صادقة وغير مبالغ فييا حتى تكسب نقطة  -

 المستيمك.
 يمكن تفكيك مكوناتو في:الرسالة االشيارية ىي عبارة عن بناء  -
 ىي العرض التي يسعى المعمن لتقديميا واقناع الجميور بيا . الفكرة أو الدعوى: -أ

وتكون ىذه الرابطة عاطفية  ،: وىي بمثابة رابط الفكرة أو الدعوى والبياناتاالستحقاق -ب
 2او منطقية.

 . الفكرة: وىي جممة الحقائق والبراىين التي تدعم الدعوة أو البيانات -ج
 
 

                                                           

دراسة  -الجمهور مع الرسائل االشهارٌة لمؤسسة النقل ورقلة زولٌخة بارودي، موسً حلٌمة، وهٌبة شعٌب، تفاعل -1
.  32-31ص 2013-2012مٌدانٌة لجمهور السائقٌن سٌارة االجرة بورقلة، مذكرة تخرج لنٌل شهادة لٌسانس   

 .33_ 32زولٌخة البارودي, موسً حلٌمة, وهٌبة شعٌب, المرجع نفسه, ص _ 
2
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 خالصة عامة:
كخالصة القول من خالل تعريفنا لمرسالة االشيارية تيدف الى تشجيع واقناع المستيمك 
ليتعرف عمى الصورة المطموبة التي يريد المعمن أن يظير من خالليا السمعة، وحتى يحقق 
الرسالة االشيارية ىدفيا بشكل جيد؛ فيي عدة قوالب مستخدمة في ذلك أساليب كثيرة منيا 

 والعنيفة المستخدمة في االشيارات.   العاطفية والعقمية
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 المرأة في االشيار التمفزيونيصورة                                                          :الفصل الثاني

 تمييد: 
تمعب المرأة دورا حيويا وفعاال في بناء مجتمع فيي المبنة األساسية فيو، وىي كالبذرة التي 
تنتج ثمارا تصمح بصالحيا وتفسد بفسادىا، لذا عمينا أن ال نغفل عن دور المرأة في المجتمع 

تبني األجيال ذكورا واناثا، وقد  وأن نعطييا كامل حقوقيا ونضمن ليا كرامتيا، فيي من
أصبحنا نالحظ ىذا جميا في معظم االشيارات المرئية والمسموعة خاصة في المنتجات 
االستيالكية ألنيا تحقق أكبر والقدرة عمى اتساع سوق االنتاج بيدف جذب أكبر عدد من 

ا وقوة تأثيرىا المستيمكين، بحيث أن تواجد األنثى مبرر ومقبول ولكن ىناك من يستغل مفاتني
 جنبا مع جنب السمعة.

وبيذا فان تمثيل المرأة في الوصالت االشيارية المصورة التي يبثيا التمفزيون الجزائري بقنواتو 
أنو مجمل العوامل المجردة والمحسوسة التي تحيل عمييا المرأة عبر فعميا وجسدىا وكذا كل 

نتماء الثقافي ، االجتماعي ، المغات التي تعبر فييا من خالليا عن نوع خاص من اال
الحضاري، وبالتالي أصبح لممرأة أىمية كبيرة في ظيورىا في اإلشيار التمفزيوني باعتبارىا 
غيرت مجرى االشيار وتأثيرىا عمى المشاىد بشكل ايجابي ولفت نظره لإلعالن والمنتج , 

في معظم وحصاد أكبر نسبة مشاىدة وأكبر دليل عمى أنيا أصبحت مطموبة وموجودة 
االشيارات االعالمية  وىذا يدل عمى أىمية تواجدىا فيو واكتساح الصدارة, غير أن المرأة 
تمثل نصف المجتمع ونصفو اخر أي تأثر عمى أكبر عدد من المشاىدين مما يتوجب 

 استيالك المنتج التي تتم عرضو. 
فالمرأة في كل ىذه الصور تحضر العارضة أو المستيمكة أو تحضر باعتبارىا رمزا من  

رموز التبادل االجتماعي والثقافي والمنتجات التي يمقى بيا لمتداول تأتي الى الناظر في 
أغمب ىذه الوصالت ممزوجة بكل ما يحيل عميو المتخيل االنساني حول المرأة وممكوتيا 

 صبح ظيور المرأة مع المنتجات االستيالكية من الربح وتوسيع سوق العام والخاص فقد أ
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 صورة المرأة في االشيار التمفزيوني                                                         :الفصل الثاني

االنتاج بيدف جذب أكبر عدد من المستيمكين ولمتعمق أكثر خصصنا ىذا الفصل لدراسة 
 صورة المرأة في االشيار التمفزيوني الجزائري واعتمدنا عمى مباحث منيا:   

 الصورة االشيارية. -
 رأة واالشيار التمفزيوني.الم -
 أدوار المرأة في االشيار التمفزيوني. -
 نماذج بناء صورة المرأة في االشيار. -
 نماذج وصالت االشيارية لممرأة . -
 عولمة المرأة والجسد المعولم.  -

 : مفيوم الصورة االشيارية  المبحث األول
ئرة فعاليتو استنادا الى تسريد ان الصورة االشيارية تسعى الى تعميم مضمونيا وتوسيع دا

عالقات االجتماعية وتقديميا عمى شكل أدوار ومواقع ووظائف، وليذا فان الوصمة تتحول 
الى مضمون قصصي ترقد فيو كل الحكايات القابمة لمتجسيد ىوية منتوج ما، فيي قد تحيل 

مى قيمة ما عمى قصة فرد أو تروي قصة عائمة أو مؤسسة؛ والغاية من كل ذلك االستالء ع
تفرغيا في قالب زمني بيدف تشخيص ما ال يمكن أن يدرك عبر صورة ) النسمة، الذوق، 
النشوة( في جميع الحاالت فان الصورة تقدم معاد ال مشخصا من خالل ما يدرك كالشيء 
المحسوس لمفاىيم كالجودة ،الصالبة ، القوة ، النسمة والمذاق وىذه خصائص تعجز الصورة 

 بالتيا من خالل الياتيا الذاتية .عن تحيد مقا
وبالتالي تعتمد الصورة االشيارية في االشيار التمفزيوني عمى استماالت الجاذبة لمجميور 
بأنواعيا، وتعد االستماالت العاطفية من أكثر االستماالت استخداما؛ والمرأة من العناصر 

 االعالنات تعمل عمى  التي يستخدميا المصمم واالشيار كعناصر جاذبية ولكون كثير من
 
 



51 
 

 صورة المرأة في االشيار التمفزيوني                                                         :الفصل الثاني

الغرائز فإنيا تعمل عمى استخدام المرأة بشكا مكثف في االشيار وأحيانا تكون بطريقة اثارة 
        1مبتذلة، وتحط من قدر المرأة ومكانتيا في المجتمع.

 المرأة واالشيار التمفزيوني   المبحث الثاني:
وىنا  يحتل تسخير جمال المرأة في االشيار مكانة ميمة في التأثير النفسي عمى المشاىدين،

يبرز نظرية "فرويد" التي تؤكد عمى أىمية استثارة غرائز لتكوين الدوافع وتحريك النوازع 
والشعور بالمذة عند متابعة تفاصيل االشيار؛ وقد يجد شيئا يشده اليو وىو أمر يحقق ما 

 يصبو اليو المعمن.
قدم قالبا جاىزا مؤثرا ولذلك فالصورة المرئية المتحركة التي تركز عمى المرأة عبر التمفزيون وت

في متعتو وقد تمنن خبراء االشيار فيو فشكات عروض صور المرأة بيذه األساليب التجارية 
ردود أفعال مختمفة وأثارت جدال، حيث كانت المرأة المنتجة فبات ال يشاىد منيا غير المرأة 

 التي تحولت الى مصدر لإلغراء واالثارة الجنسية.
 من ـن يعتمدوا عمى االبداع واألفكار المميزة استسيموا جسد ان مصممو االعالنات بدال

المرأة ليخفوا وراءه ضيق خياليم وتخمفيم الميني، فاإلعالنات التي تعج بيا محطات 
التمفزيون قد أسيمت في قالب صورة المرأة وحصرتيا في كونيا أداة تجارية التي قد تختمف 

المتعممة أو األمية، وبشكل عام فان االعالنات  تقبميا والتعامل معيا من قبل المرأة سواء
تعزز نظرة تجارية لممرأة ولم يبقى ليا اال مظاىر الجسد الخارجية التي تحولت الى وسيمة 

 إلثارة الشيوات والمداعبة الغرائز.
 
 
 
 

                                                           

.  87، ص2006سعٌد بنكراد ، سٌمائٌات الصورة االشهارٌة ، أفرٌقٌا الشرق ، المغرب ،  - 1
  



52 
 

 صورة المرأة في االشيار التمفزيوني                                                         :الفصل الثاني

حاجيات األسرة وتكرس االشيارات التمفزيونية الدور التقميدي لممرأة كونيا مسؤولة عن توفير 
كربة بيت فضال عن ربطيا بدالالت االغراء ويالحظ المعمنين عادة ما يسعون الى تكوين 
صورة ذىنية لممنتج ممتصقة بصور االغراء، وال شك أن ىذا النموذج يقدم المرأة كمخموق 

 1مجرد من عواطفو العقمية.
اذن يتم استخدام صورة المرأة في االشيارات كوسيمة شد مرئية كأداة استفزاز واليدف ىو 
لفت االنتباه الى المنتج ولكن ليس بالضرورة لمتعريف بأن المنتج موجو لمنساء؛ وكثيرا ما 
تمثل المرأة كشيء لمرغبة, خاصة الرغبة الجنسية وتغذييا التمميحات وااليحاءات من داخل 

الطائفة المستيدفة ىم الرجال والنساء ألن المخيال الجنسي لإلشيار يعتمد االشيار و 
 ديناميات الرغبة والغواية.     

 صورة المرأة في اإلشيار المبحث الثالث:
احتمت المرأة جانبا ميما الموروث الثقافي العربي، إال أننا نقارنيا باإلشيار فإننا نقترب منيا 

ط عمى الجسد باعتباره أداة لممتعة والمذة دون إغفال بعض جسديا، اذ تم تركيز بشكل مفر 
الجوانب التكميمية مثل: الدالل واالغواء الصوتي والالحياء، كما يعتبر الجسد في بعض 
مكونات الثقافية الحالية عنصر فاعال ومحوريا اذ تم التركيز عميو واستغاللو؛ وذلك بشكل 

المال واألعمال فال نجاح األعمال كاألفالم كبير لتحقيق أغراض تجارية محضة في مجتمع 
  2السنيمائية ، األغاني ، مجاالت....الخ بدون جسد يميق بالعرض.

وفي ىذا الصدد يقول "يحيى اليحياوي": ) قد يبدو الحديث في وعن صورة المرأة باإلعالم 
ل ىذه حديث مستيمكا متقدما الى ما كتب حولو أو فيو....الخ والواقع أن معظم ماكت حو 

 المسألة تجاوز الحقيقة الوضعية المتدنية لتواجد المرأة باإلعالم ، أو الواقع الصورة النمطية 
 

                                                           

أحمد ابراهٌم الخصاونة ، استخدام المرأة فً اإلعالنات التلفزٌونٌة ، بحث مقدم استكماال لمتطلبات الحصول على -1
.  30-29، ص ص  2015درجة الماجٌستر فً االعالم، جامعة البٌترا، األردن   

www.star times.com. 14:24 2019.06.25.       -
2
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التي غالبا ما تمصق بيا في االعالم السمعي والمرئي الى الموحات والوصالت االشيارية؛ 
  المرأة ىنا تقدم اما في كونيا مربية أطفال منزل أو فاتنة تشير لمخدمة والسمعة.  

 :  أدوار المرأة في االشيار التمفزيونيالرابع المبحث
 وجد أن المرأة قد قولبت صورتيا وقدمتيا في عدد من األدوار وأىميا: 

: " المرأة التقميدية" كونيا ىي المسؤولة عن توفير الحاجيات االستيالكية لدور األولا*
عالمية تعج بيا أمثمة الخاصة باألسرة مثل مواد التنظيف والمواد الغذائية وأكثر وسائل اال

 ليذا النوع ىي التمفزيون.
: " المرأة الجسد" وىو ربط المرأة بدالالت االغراء وقد يكون ىذا أحد نتائج الدور الثاني*

العولمة االقتصادية والثقافية، حيث قامت الشركات بالترويج لسمعيا بالدعايات واالعالنات 
داننا العربية؛ ويالحظ شيوع استخدام المرأة الشبيية بتمك التي روج ليا في الغرب وفي بم

 كجسد في االعالن و في اآلونة االخيرة عن السيارات العادية و الرياضية و غيرىا.
وىنا نالحظ ان المعمنين عادة ما يسعون الى تكوين صورة ذىنية لمنتج ممتصقة بصور 

 االغراء و الفتنة التي تنبعث من األنثى المصاحبة لممنتج.
"المرأة الشيء" و تشييئ المرأة حيث الحظ الباحثون أن الكثير من  الثالث:*الدور 

االعالنات التمفزيونية ،و من خالل ربط صورة المرأة بصورة المنتج أو الخدمة ىذا الدور 
  يقدم المرأة كمخموق "شكل" مجرد من انسانيتو ومشاعره وعواطفو وقدراتو العقمية والذىنية.

: "المرأة السطحية" حيث تقدم االعالنات التجارية المقروءة والمرئية دور المرأة الدور الرابع*
الفكرية و السطحية التي الىم ليا اال الموضة واألزياء والمواد التجميل، وتفتقر لمطاقات العقمية 

 1المتطورة التي تحول دون مشاركتيا الجادة في الحياة العامة.
 

                                                           

https : // Google web light. Com 01/07/2019 18:19-    -  1-  موقع 
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و بالتالي تستخدم المرأة كأداة االقناع واثارة الشيوات و ىذا ما اتبع المعمنون في ذلك طريقة 
تقديم المرأة عبر رموز جنسية ضمنية، و يعتبر تقديم ىذه األدوار األربع قدوة سيئة في 
المجتمع و تكريس مفاىيم خاطئة عن األعمال المميزة التي يمكن أن تمارسيا المرأة و 

 التمفزيوني عند استخدامو لممرأة يركز عمى المشاىد و لقطات االثارة. االشيار 
 :  نماذج بناء صورة المرأة في االشيارالمبحث الخامس

يتميز الخطاب االشياري بالنسبة لموضوع حضور المرأة في االشيار بتكريس صورتين ىما 
 أساس الصورة النمطية المسوقة عن المرأة ممثمين في: 

المرأة كما ىي مصاغة في جزء من المعطى اليومي، الذي يتحكم فيو التفكير، صورة  -1
وكأن المصمم يمتقط صورة القيم السيكوسوسيولجية المتعمقة بالمرأة ويستعمميا بديييا، كأثاث 
لرسالتو االشيارية انيا امرأة ال تدرك اال باعتبار كمية جسدىا وأبعاده الوظيفية، انيا تفاصيل 

 .ما يحيط بيا
صورة المرأة المتحررة التي تعيش في الذاكرة عمى شكل موضوع جنسي ال حدود لو، انيا  -2

المذة أو ىي االغراء في شكمو الكمي، وليذا فإنيا تحضر عبر جزيئات جسدىا بكامل طاقاتو 
التعبيرية ويبقى التوظيف االشياري الذي يصنعو المصمم مرتبط بيذين النموذجين من جية 

ى فيو مرتبط بتنوع المنتجات؛ بمعنى أنو يتم عرض المنتوجات المرتبطة ومن جية أخر 
  1بالحياة اليومية كالغسيل، الطبخ، االىتمام باألطفال ضمن النموذج األول.

وفي ىذا الصدد يكون المصمم ممزما بالحديث ليس عن تفاصيل ىذا الجسد ومراميو الداللية 
ولكن عن ما يخدم الفعل والحاجة، أما المنتوجات مثل: العطور، الشامبو، السيارات، 

لنساء أي اليواتف عالية التقنية، الساعات الفاخرة.....الخ فيي تتطمب حضور نوع اخر من ا
 ال تعرض المرأة المنتوج أو تدعو القتنائو، انما تعرض جسدىا وتقدم مناطق عمى المرأة 

                                                           

دراسة تحلٌلٌة لعٌنة –سوسطاح سمٌرة ، الصورة النمطٌة للمرأة فً االشهار التلفزٌونً تغٌب للعقل وسٌطرة للجسد  -1
.  10، ص2014من االشهارات ، مجلة التراث، جامعة زٌان عاشور الجلفة، العدد الخامس عشر،  
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ضمن اطار معين تغيب بصورة اعتباطية يحول الومضة االشيارية الى وسيمة لتنشيط المرأة 
 عنو مالمح الذكاء واالبداع والقدرة عمى التسيير والمسؤولية، العمم وحتى فكرة امتالك الثروة.

ومن جية أخرى نجد أن ىذه الومضات تعمل أيضا عمى تنميط عالقة المرأة بالرجل والتي 
ومضة أظيرت  تبنى دائما في اطار تكريس الثقافة الذكورية، فال يوجد في عالم االشيار أي

الرجل وىو يحمل مادة لتنظيف المنزل أو غسيل الثياب ألنيا تعتبر وصمة عار، في حين 
ذلك الرجل عمى الرغم من أن الحياة الزوجية ىي حياة مشتركة وأن حياة المرأة والرجل في 

 بيت واحد تعجل من مسؤولية نظافة ىذا الفضاء عممية مشتركة.
بفصل الرجل عن المرأة ويربط كل منيا بمواصفات وأعمال  فعندما تقوم الومضة االشيارية

ووظائف معينة، فأنيا تدعوا المتمقين والمستيمكين ذكورا واناثا اال أن يتقمصوا تمك األدوار 
وأن يدونوا تمك التمثالت وينجح االشيار في ميمتو ىذه بسبب استغاللو لمذة والمتعة عمى 

يق تكرار كل ىذه الخطايات والصور والمواقف مستوى الصورة والرمز والخطاب؛ فمن طر 
أصبحت ىذه األخيرة تمثل نوعا من طبيعة البشر، اذ فقدت صفتيا كنتاج ثقافي لو تاريخو 
وسياقاتو الخاصة في النموذج األول: التنسيط باألشغال المنزلية، أما النموذج الثاني فيو 

 1مى تطويره.يعيد انتاج قيم ال تيتم بصمة الى المواقع وال تساعد ع
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وبالتالي فان الصورة المقدمة عن المرأة في غالبة وسائل االعالم ىي صورة النمطية تحصر 
في المرأة التقميدية، والمرأة الجسد والمرأة السطحية لتظير من خالل ىذه النماذج كائنا سمبيا 

الدعاية  مستيمكا وغير منتج، لذا وجب عمى مصممو الى عدم استغالل جسد المرأة في
التجارية وذلك باستعمال ايحاءات أو صور أو رموز تسيء لصورة النساء أو تمس كرامتين 
واألخذ باالعتبار التنوع الثقافي واالجتماعي لوضعية النساء والتركيز عمى دور النساء كفاعل 
اقتصادي واجتماعي وسياسي وعدم حصر أدوارىم في قوالب اجتماعية وعدم التركيز عمى 

 االقتناء واالستيالك فقط. سموك 
 نماذج الوصالت االشيارية لممرأة   المبحث السادس:

وأخرى بمالمح ان اشيار التمفزيوني الجزائري تتقاسمو امرأتان: امرأة بمالمح عربية محمية 
 أجنبية )غربية( 

الزمان، األولى منبثقة من الفعل اليومي بجزيئاتو وتفاصيمو وطابعو المكرر في الفضاء وفي 
انيا امرأة ال تدرك اال باعتبار كمية جسدىا وأبعاده الوظيفية: انيا تغسل أو تنظف أو تطبخ 
فال وجود ليذه المرأة اال من خالل تفاصيل ما يحيط بيا من أشياء وكائنات ومنتوجات أما 

مك الثانية فتعيش في متخيل المستيمك أو ىي نموذج االستيام الفردي والجماعي، انيا ال تم
صفة التمثيمية ولكنيا تعيش في الذاكرة عمى شكل موضوع جنسي ال حدود لو، انيا المذة 
القصوى أو ىي االغراء في شكمو الكمي، وليذا فإنيا تحضر عبر جزيئات جسدىا بكامل 

 طاقاتو التعبيرية: شكل عينين، واستفزازية المباس والشعر المتناثر في اليواء.
انيا صور تعرض لعدد ىائل من الحاالت واألوضاع الجسد نمطية لممرأة فيي اما واقفة أو 

يدية، شابة أو متقدمة في جالسة، واما متحركة أو ساكنة، ضاحكة ، عابسة، عصرية أو تقم
السن، ففي جميع ىذه األوضاع أو طريقة انتاج االيماءات ىي من صمب الثقافة التي تحتكم 

  الييا الرؤية في تحديد انتماء الفرد وىويتو ومستقبل أفعالو.
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وفي مقابل ذلك فان صياغة المنتوجات وتسميتيا وعرضيا كل ذلك ليس سوى الطريقة التي 
 يتصور بيا المجتمع نفسو وطريقتو في انتاج قيمو وطريقتو في تصريفيا؛ فيذه األوضاع 
ييا تتنوع بتنوع الحاالت لتارة تحضر المرأة في صيغة "محمية" تشير من خالليا لباسيا وعين

وضحكتيا وايماءاتيا في كون ثقافي يعرفو المتمقي وقادر عمى التماىي معو: انيا الجدة أو 
األم أو الزوجة أو األخت وتارة يتوارى المألوف وتغيب مالمحو لتحضر في صيغة أجنبية 
تقصى المحمي وتعوضو بصور شتى من الذاكرة، ان السر في ىذا التباين في حضور بين 

الثانية يكمن في نوعية المنتوج الموضوع لمعرض ووظيفتو من دائرة االستيالك المرأة األولى و 
 1اليومي فيو اما يمبي حاجات الضرورة, واما يشبع حاجات المتعة.

وىكذا فان التمثيل البصري في الحالة األولى والثانية ييدف الى اثارة حاالت انسانية ليا 
عالقة مباشرة بكل حاجات االنسان الغريزية والثقافية؛ فيو يحيل أحيانا الى االستيالك 
اليومي المباشر بكل مقتضياتو أي كل ما يستجيب لمحاجات التي تتطمبيا الضرورة الحياتية 

ا: "الغسيل "و" األكل" و "التنظيف"....الخ وىنا اسناد الغايات االشيارية واضحة و ارغماتي
تقصي أية تعبيرية جسدية سوى تمك الطاقة المرتبطة بالبرىنة عمى صالحية منتوج ما، أو 
التذليل عمى فعاليتو وتارة يحيل ىذا التمثيل عمى أشياء تحتفي بالذات وتمجدىا كأشياء 

لمذة واالغراء الجنسي )كالعطور، الشامبوان(، وفي ىذه الحالة تحضر الجاذبية والمتعة وا
طريقتيا في المباس والجموس والمشي ال تقول أي شيء عن وظيفتو وخصائصو ولكنيا 
تحكي قصصا شتى عن الجسد الحامل لممنتوج، وىكذا يكون الجسد ىو الممر الضروري 

صمة االشيارية وأساس نجاحيا وفي نحو استجالء حاالت العرض والتداول وأساس بناء الو 
 جميع الحاالت أو األدوار ليس رزمة األعضاء بل ىو بنية رمزية تحيل عمى واقع من 

 

                                                           

. 82-81سعٌد بنكراد، المرجع نفسه، ص ص  - 1  
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 صورة المرأة في االشيار التمفزيوني                                                         :صل الثانيالف

الوقائع العديدة لممتخيل االجتماعي وبدون ىذه األبعاد الرمزية لن يكون لمعين أو اليد أو 
    1الساق سوى وظائف أولية مباشرة ونفعية.

 عولمة المرأة والجسد المعولم  المبحث السابع:
اذ كانت العولمة تحويل كل شيء الى سمعة فقد ظير ما يسمى عولمة الجسد األنثوي عن 
طريق تسويق نموذج لمجسد األنثوي العالمي، والذي يتم بالنحافة من أجل أن يسود في العالم 

ع ىذا الجسد باعتبار النموذج المثالي لمجسد األنثوي وراجت الصناعات التي تتناسب م
المعولم، وتم استغالل ىذا الجسد المعولم من قبل الشركات العابرات لمقوميات ، ومن بينيا 
شركات انتاج مواد التجميل وزبائنيا من النساء بالماليين والبد من تقديم كل االغراءات 

دة التي لمنساء كمستيمكات فيجري رسم صورة ألنثى المغرية؛ األنثى األبدية ذات الفتنة الخال
ال تصيبيا الشيخوخة أبدا، ويظل سحرىا الجنسي فعاال طالما استخدمت أدوات المكياج التي 
تتنافس الشركات فيما بينيا إلنتاجيا وتسويقيا، يصبح جيد المرأة اذن سمعة من السمع ويفقد 
مواصفاتو االنسانية ويدخل في النمط التجاري االستيالكي مادام عنصر جذب لترويج 

ع بل ان االحتكارات االعالمية الكبرى تخصص قنوات التمفزيونية لممتاجرة في أجساد البضائ
  النساء عاريات في أوضاع جنسية صريحة.

لقد حولت العولمة جسد المرأة الى وحدة اقتصادية تعمل عمى تعظيم الربح وجمب المزيد من 
د المرأة من خالل تحييد مضمون األخالقي لوظيفة الفائدة، نازعة بذلك القداسة عن جس

المرأة، فيناك وظائف كانت مشينة وىامشية أصبحت مقبولة بل مرغوبة ، ومن ثم أصبحت 
المرأة تعرف في كثير من األحيان والمجاالت من خالل حدود الجسد وما يوفره من امتيازات، 

ق ونم المؤسف أن يتم التعامل وأصبحت المرأة )جسدىا( الى سمعة مربحة وجذابة في السو 
     2مع المرأة بطريقة ىينة وكديكور اعالمي وتجاري لإلثارة وشحن الشيوات. 

                                                           

.  87-81،ص 2006 ،) ب ،ط(،سعٌد بنكراد، سٌمائٌات الصورة االشهارٌة، افرٌقٌا الشرق، المغرب - 1
  

https: // Google web light.com. 2019/07/07    10:10  - 2  
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 صورة المرأة في االشيار التمفزيوني                                                       :الفصل الثاني 

وفي األخير يستخدم جسد المرأة في عصر العولمة والتركيز عمى االغواء واالثارة الجنسية 
حتى وان كان مضمون االشيار ال يستدعي وجودىا، اال أن تقنيات العرض تكيف السمعة 
المشيرة مع المرأة فال يعود المشاىد يبحث عن عالقة السمعة المشيرة بالمرأة االشيارية؛ 

قنيات عرض المرأة االشيارية، فيعود مير وال وراء اغرائيا في العرض فما بقدر ما تجذبو ت
تحدثو تقنيات عرض الجسد األنثوي يجعل المشاىد الذكوري لمسمعة الذكورية يوقن بأن 
الحصول عمى ىذا الجسد يمر عبر استخدام السمعة التي يشتيرىا الجسد وتقنيات العرض 

 في غرائزية المتمقي.   المرئي قادرة عمى احداث ذلك التأثير
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 المرأة في االشيار التمفزيوني صورة                                                         :الفصل الثاني

 خالصة الفصل: 
يتم استخدام أو توظيف صورة المرأة في االشيار التمفزيوني الجزائري كوسيمة مرئية، وكأداة 
استفزاز واليدف ىو لفت االنتباه موجو لمنساء وكثيرا ما تمثل المرأة كشيء لمرغبة، خاصة 
الرغبة الجنسية وتغذييا التمميحات وااليحاءات من داخل االشيار والطائفة المستيدفة ىم 

والنساء ألن المخيال الجنسي لإلشيار يعتمد عمى ديناميات الرغبة والغواية التي  الرجال
 تحقر كال الجنسين. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

61 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 اإلطار التطبيقي
 
  

 

 

 



 

62 
 

                                                          :اإلطار التطبيقي

 تمييد: 
بعد عرض الجانب النظري والتعرف عمى أىمية ماتعمق بمتغيرات الدراسة , سنتطرق في ىذا 

 الفصل من الجانب التطبيقي لمدراسة المنيجية المتبعة فيو. 
: ان اختيار نوع المنيج المستخدم يعتمد عمى طبيعة المشكل محل _ منيج الدراسة0

الدراسة وقد تم االعتماد في دراستنا عمى المنيج الوصفي , لمناسبتو ىدف الدراسة وىو 
 البحث عن مدى فعالية توظيف المرأة في اإلشيار التمفزيوني ونظرة المجتمع الجزائري ليا. 

ث فقد عمدت الطالبتان الى استعمال المنيج الوصفي , انطالقا من التساؤالت وفرضيات البح
 الذي يقوم عمى دراسة الواقع والظاىرة كما ىي موجودة ووصفيا وصفا دقيقا. 

تم إجراء الدراسة بثانوية أحمد بوميدي بسدي لخضر وجامعة  _ مكان وزمان الدراسة:2
_ 05_ 07ة من يوم عبد الحميد ابن باديس _خروبة_ بوالية مستغانم في الفترة الممتد

 م  2019_ 05_ 23إلى غاية  2019
اشتمل مجتمع الدراسة عمى تالميذ ثانوي احمد بوميدي وطمبة جامعة   _ مجتمع الدراسة:3

طالب وطالبة تتراوح  50عبد الحميد ابن باديس لوالية مستغانم , حيث قدر عددىم ب
 سنة.  39سنة الى غاية 18أعمارىم بين 

   _ أىمية الدراسة: 4
 _ جمع المعمومات واإلحاطة بالظروف واإلمكانيات المتوفرة في الميدان.

 _ التعرف عمى ميدان البحث وعمى الصعوبات والنقائص التي تعيق الدراسة. 
_ تحديد ميدان الدراسة والتعرف عمى مجتمع وعينة الدراسة ومدى تجاوب مع األداة 

 المستخدمة في الدراسة. 
قصد تحقيق خطوات البحث واتباع منيجا واالجابة عن التساؤالت  _ وصف أداة الدراسة: 5

 ائل االشيارية. اعتمدت الطالبتان عمى مقياس فعالية توظيف المرأة في الرس
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                                                          :اإلطار التطبيقي

( فقرات, وىو محور 4محاور وىي محور السمات العامة والمكون من ) 4تكون المقياس من 
( فقرات ثم يميو محور االشيارات التمفزيونية التي 7تمقي االشيار التمفزيوني والمكون من )

( فقرات وأخيرا محور تأثير توظيف المرأة في اإلشيار 4توظف فييا المرأة والمكون من )
( فقرات , حيث تختمف البدائل من محور إلى آخر 5ى المتمقي والمكون من)التمفزيوني عم

 وتتدرج. 
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                                                          :اإلطار التطبيقي

 مناقشة وتحميل الجداول *
 البيانات الشخصية . 0

 ( يمثل الجنس :  01الجدول )                           
 

 الجنس التكرار النسبة المئوية%
 ذكر 07 %14
 أنثى 43 %86
 المجموع 50 %100

 
من أفراد  1%4( توزيع أفراد العينة حسب الجنس حيث اتضح أن 01يبين الجدول رقم )

أن توزيع االستمارة  إلى, وذلك راجع إناثاكانوا  % 86العينة حسب الجنس كانوا ذكور, بينما 
                       كان بمحض الصدفة, ولم يتم مراعاة الجنس في توزيعيا. 

 ( يمثل السن:02الجدول )                            
 السن التكرار النسبة المئوية%
%52 26 18-22 
%40 20 23-27 
%06 03 28-32 
/ / 33-38 

 فما فوق39 01 %02
 المجموع 50 %100

من أفراد العينة  52%( توزيع أفراد العينة حسب السن حيث اتضح أن 02يبين الجدول رقم)
 , بينما االفراد الذين تتراوح أعمارىم من   [22 -18التي تتراوح أعمارىم ما بين ]
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                                                          :اإلطار التطبيقي

كانت  [32-28 ], بينما الفئة التي تتراوح أعمارىم مابين  %40كانت نسبتيم  [23-27]
 02فما فوق كانت نسبتيم 39, في حين الفئة التي تتراوح أعمارىم مابين  %06نسبتيم تقدر

%. 
   ( المستوى التعميمي03الجدول رقم )                              

 .%النسبة المئوية  التكرار المستوى التعميمي
 / / غير متمدرس)ة(

 / / ابتدائي
 / / متوسط
 06% 03 ثانوي

 94% 47 جامعي
 100% 50 المجموع

 
( توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعميمي, حيث سجمنا أن أغمبية 03يبين الجدول رقم)

 مستوى ثانوي.  % 6, في حين كانت نسبة %94ين ذو مستوى جامعي وذلك بنسبة ثالمبحو 
بيذه النسبة العالية يمكن أن تعكس مستوى عال في فيم مدى تأثير توظيف المرأة في  

يار عمى بيع المنتوج من عدمو, حيث أن عممية اإلدراك والوعي لمضمون الرسالة اإلش
 االشيارية وارتباطيا 

 بمدى تحقيق ىدف ىذه الرسالة لن يكون إال من طرف أفراد ذوي مستوى تعميمي عال .                                  
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                                                          :اإلطار التطبيقي

 ( المستوى المعيشي 04الجدول رقم )   
 %النسبة المئوية  التكرار المستوى المعيشي

 20% 10 جيد
 78% 39 متوسط
 02% 01 متدني

 100% 50 المجموع
( توزيع أفراد العينة حسب المستوى المعيشي حيث أن أغمبية المبحوثين 04يبين الجدول رقم)

تمييا , حيث %78كانت إجاباتيم بان المستوى المعيشي لدييم متوسط اذ قدرت نسبتيم 
, في %20نسبة المبحوثين التي كانت إجاباتيم بأن المستوى المعيشي جيد بمغت نسبتيم 

األخير تأتي نسبة المبحوثين الذين أجابوا بأن المستوى المعيشي لدييم متدني المواد المعنية 
 . %02باالشيار الحصول عمى ىذه النسبة  بمغت 

قتناء والقدرة الشرائية مثل ىذه السمع أو المنتوج تعكس لنا ىذه المقارنة في النسب إمكانية اال
الذي تعمنو المرأة من قبل الفئات ذوي الدخل المتوسط, وبيذا يتسنى لنا إال معرفة أرائيم 

 حول أىمية الرسالة االشيارية. 
 تمقي اإلشيار التمفزيوني:    -2
 ( يمثل التوجو  لإلشيار التمفزيوني الجزائري  05الجدول رقم)  

 %النسبة المئوية  التكرار الخيارات
 12% 06 دائما
 68% 34 أحيانا
 20% 10 نادرا

 100% 50 المجموع
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                                                          :اإلطار التطبيقي

التمفزيوني الجزائري, وتشير نتائج الجدول أن أفراد يمثل الجدول أعاله التعرض لإلشيار 
لمفئة  %20, ثم تمييا نسبة  %68العينة أحيانا يتعرضون لإلشيار التمفزيوني وذلك بنسبة 
 من أفراد العينة  % 12التي تتعرض نادرا لإلشيار التمفزيوني , في حين أن نسبة 

 دائما ما يتعرضون لإلشيار التمفزيوني . 
 ( يمثل التعرض لإلشيار التمفزيوني الجزائري 06الجدول رقم )   

 %النسبة المئوية  التكرار  الخيارات
 24% 12 القصد

 76% 38 غير القصد
 100% 50 المجموع

من خالل الجدول أعاله يتبين أن الحاالت التي تتعرض لإلشيار التمفزيوني  عن غير قصد 
وىي أعمى نسبة في الجدول وىذا حسب اعتقادنا أن المشاىد قد  76 %,حيث قدرت ب 

يكون في حالة انتظار مسمسل أو أفالم وأيضا برامج أخرى لذلك تصادفيا االشيارات التي 
 % 24تتخمل البرنامج, ثم تمييا العينة التي تتابع اإلشيار عن قصد والتي قدرت  نسبتيا ب

 انجذاب وحب كبير نحو اإلشيارات التمفزيونية  .  فيذا راجع  إلى أن المبحوثين لدييم
 ( يمثل الفترات الزمنية التي يشاىد فييا اإلشيار التمفزيوني  07الجدول رقم )   

  %النسبة المئوية  التكرار الخيارات
 02% 01 صباحا
 10% 05 مساءا

 30% 15 الفترة الميمية
 58% 29 حسب الظروف

 % 100 50 المجموع
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                                                          :اإلطار التطبيقي

من مشاىدي التمفزيون من المبحوثين يشاىدون اإلشيار  %58نالحظ من خالل الجدول أن 
من يشاىدون اإلشيار في  %30التمفزيوني حسب الظروف, ثم تمييا أفراد العينة تقدر بنسبة 

منيم يشاىدون في  %10, بينما وذلك باعتبار ان ىذه الفترة تعتبر فترة راحة   الفترة الميمية
فقط يشاىدون اإلشيار التمفزيوني صباحا  %02م بنسبة الفترة المسائية , فيما تبقى أقمية مني

 .     وىذا راجع أن المبحوثين يقضون جل أوقاتيم في انشغاالتيم
حاولنا أن نربط ىذا السؤال بموضوع الدراسة لمعرفة نوعية االشيارات التي يتابعيا المشاىد 

ة تختمف من فترة إلى أو تصادفو أثناء تواجده أمام التمفزيون خاصة وأن المادة االشياري
أخرى, بمعنى أن اإلشيار الصباحي يختمف عن اآلخر الذي ذاع في فترة المساء وىناك 

 االشيارات تتردد عمى المشاىد طول اليوم. 
 ( يمثل المغة التي يفضميا المتمقي أثناء تعرضو لإلشيار التمفزيوني.08الجدول رقم)    

 %النسبة المئوية التكرار الخيارات
 08% 04 المغة العربية الفصحى

 62% 31 الميجة المحمية
 30% 15 خميط بين األجنبية والعربية

 100% 50 المجموع
   

نالحظ من خالل الجدول أعاله تبين أن المغة التي يفضميا أفراد العينة حين يتعرضون 
حاب السوق وىذا باعتبار ان اص % 62لإلشيار التمفزيوني ىي الميجة المحمية قدرت بنسبة 

من أفراد العينة الذين يفضمون خميط بين  % 30يتعاممون بيا , في حين كانت نسبة 
من األفراد الذين يتابعون اإلشيار التمفزيوني بالمغة  %08األجنبية والعربية , بينما نسبة 

 لغة مفيومة وسيمة االستعمال بصفة عامة .    ألنياالعربية الفصحى 
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عينة الدراسة ىم من الجامعيين فان قدرتو عمى وفي ىذا الصدد يمكننا القول بأنو مادامت 
استعاب مضمون الرسالة االشيارية عالية سواء كانت بالمغة العربية الذين ليم مستوى 
تعميمي ضعيف اليسمح ليم بفيم عمى الرسالة إال بالدارجة , لذلك نالحظ نسبة الميجة 

ضمن األفراد المتعممون وغير المحمية ) الدارجة( عالية مقارنة مع باقي النسب وىي بيذا تت
 المتعممون. 

 ( يمثل سبب مشاىدة لإلشيار التمفزيوني.  09الجدول رقم)  
 الخيارات التكرار النسبة المئوية %
 اكتساب معمومات 09 %18
 مجبر عمى التعرض لو 19 %38
 معرفة جديد السوق 22 %44
 المجموع 50 %100

(  أن سبب مشاىدة االشيار التمفزيوني لمعرفة جديد السوق قدرت 09تبين نتائج الجدول رقم)
وىي اكبر نسبة في الجدول ويوضح ذلك انيم فضوليين لالطالع عمى االشيار  44%بنسبة 

مجبر عمى التعرض لو, في  %38وما يحتويو من سمع وخدمات في السوق , تمييا نسبة 
 معمومات . اكتساب ىدتيم اإلشيار التمفزيونيسبب مشا18%حين أن نسبة 

والتي ىي األولى تعكس العالقة الطردية بين   44%من خالل الجدول يبدو جميا أن النسبة  
أىداف االشيار المتغير الذي يتعمق معرفة طمب السوق, وىذا يعني أن الكثير من أفراد 

 العينة يتابعون اإلشيار لغرض التسوق والتجارة. 
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( يمثل اإلجابة عن السؤال : ىل بروز المرأة في اإلشيار التمفزيوني يجعمك  10الجدول رقم )
 تجرب المنتجات المعروضة فيو؟  

 %النسبة المئوية  التكرار الخيارات
 08% 04 دائما
 58% 29 أحيانا
 34% 17 أبدا

 100% 50 المجموع
 

ظيور المرأة في اإلشيار التمفزيوني أحيانا يبين الجدول أعاله أن افراد العينة  عبروا أن  
وىي أعمى نسبة في الجدول  , تمييا  %58يخمق ليم الرغبة بتجريب المنتج و كانت بنسبة 

في االشيار التمفزيوني ابدا ال يخمق ليم الرغبة بتجريب  المرأةصرحن ان ظيور  %34نسبة 
دائما يخمق لدييم تجريب المنتج  من أفراد العينة عبروا %08المنتج, في حين تبقى النسبة  

  يعرض. كبيرة في االشيار الذيالفي االشيار وىذا راجع الى الثقة التامة و  المرأةبعد ظيور  
نفيم أن اإلشيار الذي تبرز فيو المرأة ليس   10من خالل النتيجة التي أفرزىا الجدول رقم 

من النسبة المئوية  %58د نسبة بالضرورة ىو اإلشيار الذي يستيوي دائما المشاىد , بل تؤك
أن كل المنتجات التي تكون المرأة ىي األبرز فييا تظل ىي كباقي المنتوجات األخرى من 

 حيث اىتماميم ليا  أو من حيث اقتناءىم ليا.
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( : يوضح نتائج ردة فعل المستيمك لمنتج سبق ورآه في االشيار 11الجدول رقم)    
 التمفزيوني أثناء تسوقو. 

 %النسبة المئوية التكرار الخيارت
 24% 12 تكتفي بالسؤال عن ثمنيا
 32% 16 تشترييا بيدف التجريب

 44% 22 تشترييا حسب جودة المنتج
 100% 50 المجموع

من أفراد العينة يشترون المنتج حسب الجودة وذلك % 44من خالل الجدول أعاله يتبين أن 
ان المبحوثين لدييم ثقافة واسعة في ساحة السوق وجيدة ويمكنيم  االقتناء افضل السمع, في 

 من المبحوثين يشترونيا بيدف التجريب وىذا راجع الى اكتشاف %32حين كانت نسبة 
  %24 أن أفراد العينة الذين يكتفون بالسؤال عن ثمنيا قدرت نسبتيم ب جديد السوق , بينما

 المادية . إمكانياتيمويعود السبب في ذلك حسب 
( اإلجابة عمى التساؤل: من بين ىذه الخيارات ماىي جنسية المرأة التي 12الجدول رقم)    

 تفضل تواجدىا في االشيار التمفزيوني؟  
 لخياراتا التكرار النسبة المئوية%
 جزائرية 25 %50
 عربية 19 %38
 أجنبية / %12
 المجموع 50 %100

  
من المبحوثين يفضمون أن تكون المرأة في  50 %نالحظ من خالل الجدول أعاله أن نسبة

 اإلشيار التمفزيوني جزائرية وىذا راجع لفيم الميجة التي تقدم بيا المنتج , في حين كانت 
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من المبحوثين  12%من أفراد العينة يفضمون المرأة العربية , بينما  قدرت نسبة  %38نسبة 
 .الذين يفضمون المرأة االجنبية

اليمكننا القول ىنا إال أن اإلنسان ابن بيئتو وال ارتباط وثيق بحبو لكل مايمثل بيئتو أو وطنو 
م معيا كل التفاصيل الثقافة , فالمرأة الجزائرية ىي األقرب إلى المشاىد الجزائري ألنو يتقاس

المحمية الجزائرية لذلك فيي ستقدم لو رسائل ليا صمة بوطنو وبما يحتاجو في السوق 
الجزائر, لذلك حصد المتغير اختيار المبحوثين لجنسية المرأة الجزائرية أعمى نسبة وىي 

 من النسبة المئوية.  %50
الذي يجذبك عند توظيف المرأة في ما ىو الشيء ( اإلجابة عن السؤال: 13الجدول رقم) 

 التمفزيوني؟ االشيار 
 الخيارات التكرار النسبة المئوية  %
 المستحضرات التجميل 29 %58
 األجيزة الكيرو منزلية 07 %14
 مواد التنظيف 09 %18
 المواد الغذائية  / /

 السيارات 05 %10
 المجموع 50 %100

 
من أفراد العينة يفضمون مستحضرات التجميل  58%تبين من خالل الجدول أعاله أن نسبة 
ء يحبون االعتناء بأناقتيم وجماليم من اجل الظيور التي توظف فييا المرأة وىذا بطبعيم نسا
من المبحوثين يفضمون مواد التنظيف وذلك  %18بأحسن مظير وطمة جميمة , تمييا نسبة 

راجع من حماية انفسيم ووقاية اوالدىم من االمراض ، في حين يمييا أفراد العينة يقترحون 
 أة تفضل تسييل األعمال الشاقة بكل وىذا راجع ان المر %14االجيزة الكيرو منزلية بنسبة 
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أن افراد % 10سيولة ويسر وايضا ربح الوقت والجيد، اما االقتراح االخير الذي قدر ب
 العينة يفضمون السيارات وذلك لمواكبة تطور التكنولوجيا الحديثة.

ىذه النتيجة واقعا صحيحا حيث أن النساء المبحوثات مثمن أعمى نسبة من مجموع تعكس 
ىما يدل عمى أن المرأة الحديثة ىي المرأة العاممة خارج البيت %86المستجوبين ب

واكتسحت سوق الشغل والتوظيف , فطبعو الحال تيتم أكثر بنفسيا وجماليا وأناقتيا فضال 
ذا المتغير في المرتبة األولى بالمقارنة مع المتغيرات عن طبيعتيا األنثوية لذلك كان ى

 الباقية. 
التي تمثل أعمى نسبة يعبرون فييا  %58وفي ىذا الجدول يمكن القول بأن النسبة 

المستجوبين لمستوى رضاىم عن الصورة التي تظير فييا المرأة في االشيار, وىو رضا 
الى المرأة بشكل عام )نظرة تقميدية, متوسط أو مستحسن غير جيد وىذا يرجع الى نظرتيم 

تحررية, نمطية........الخ(و أيضا الى الصورة ذاتيا التي تظير فييا المرأة عمى شاشة 
التمفزيون خاصة في االشيار أين تعرض جسدىا وتظير إيحاءات جنسية اليقبميا المجتمع 

 المتحفظ. 
التمفزيونية التي تظير فييا المرأة  ( رأي المبحوثين فيما اذا كانت االشيارات14الجدول رقم )
 بشكل الئقة.  

 %النسبة المئوية  التكرار الخيارات
 22% 11 الئقة جدا
 68% 34 إلى حد ما

 10% 05 غير الئقة تماما
 100% 50 المجموع

 
 



 

74 
 

                                                          :اإلطار التطبيقي

بو المرأة في االشيار التمفزيوني حيث نجد أن ( الشكل الذي تظير 14يبين الجدول رقم ) -
من أفراد العينة يرون أن االشيار الذي تظير فيو المرأة بشكل الئق إلى حدما ، تمييا  68%

من أفراد العينة القتراح الئق جدا حيث ترى ىذه العينة أن ظيور المرأة في  %22نسبة 
ي كل الميادين والمجاالت  ، أما االشيار ضروري جدا  الن بعض االشيارات تظير المرأة ف

النسبة االخيرة في الجدول فيي ترجع القتراح غير الئق تماما ظيور المرأة في االشيار حيث 
 وىنا يتضح أن أفراد العينة يعود السبب في رفضيم لممرأة من  %10قدرت بنسبة 

 بالسمب .خالل اعطاء الصورة السمبية التي تظير بيا وبالتالي ترجع عمى المجتمع 
 ( يمثل ظيور المرأة في االشيار التمفزيوني لممنتجات الموجية لمنساء فقط  15جدول رقم )

 %النسبة المئوية  التكرار الخيارات
 18% 09 دائما
 76% 38 أحيانا
 06% 03 أبدا

 100% 50 المجموع
اجابتيم أحيانا ( ظيور المرأة في االشيار التمفزيوني حيث نجد كانت 15يبين الجدول رقم )

، في حين ىناك من يرى دائما بعض المنتجات تكون موجية لممرأة فقط  %76قدرت بنسبة 
ابدا ال تظير االشيارات التمفزيونية لممرآة  %06، اما ما تبقى من النسبة %18قدرت بنسبة 

 فقط. 
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( اإلجابة عن السؤال: ىل ظيور المرأة في االشيارات التمفزيونية يمفت 16الجدول رقم) 
 انتباىك؟  
 %النسبة المئوية  التكرار الخيارات

 18% 09 دائما
 60% 30 أحيانا
 22% 11 نادرا

 100% 50 المجموع
التمفزيوني بحيث نجد  ( لفت انتباه توظيف المرأة في االشيار16) يمثل الجدول أعاله رقم -

أفراد العينة كانت اجاباتيم أحيانا ما يمفت انتباىين توظيف المرأة في االشيار وقدرت نسبة 
من أفراد العينة  نادرا ما يمفت  %22وىي أعمى نسبة في الجدول, ثم تمييا نسبة  60%

انتباىين االشيار التمفزيوني الذي توظف فيو المرأة, أما النسبة المتبقية التي قدرت 
 من افراد العينة يمفت انتباىين توظيف المرأة في االشيار التمفزيوني بصفة دائمة .%18ب

نتائج الجدول أن نسبة معتبرة من المبحوثين يصرحون أن االشيارات وىنا يتضح من خالل  
التمفزيونية التي توظف فييا المرأة قادرة عمى جذب ولفت انتباىين ، وىذا راجع مدى وقدرة 

 االشيار الى الوصول الى أىدافو بطرق محكمة من خالل كسب الجميور 
 شعور.  ودفعو واثارة رغبتو القتناء واتخاذ قرار الشراء دون
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 ( يمثل اإلجابة عن السؤال: ما ىو الشيء الذي يمفت انتباىك عند توظيف 17الجدول رقم)
 المرأة في االشيار؟  

 %النسبة المئوية  التكرار الخيارات
 22% 11 الشكل
 20% 10 المباس

 22% 11 الحركات
 36% 18 الكالم

 100% 50 المجموع
 
انتباه المبحوثين عند توظيف المرأة في ( المميزات التي تمفت 17يمثل الجدول رقم ) -

يمفتيم طريقة الكالم من  %36االشيار، حيث كانت أكبر نسبة في الجدول أعاله قدرت ب
خالل استخدام االيماءات القوية التي تحمل القدرة عمى االقناع وايصال الرسالة او الفكرة 

لشكل والحركات" حيث المراد ايصاليا، حيث نجد تشابو بعض افراد العينة من خالل " ا
وىنا يتبين افراد العينة لدييم نفس االنتباه، أما النسبة المتبقية فكانت  %22قدرت بنسبة 

وىنا يدل عمى أن أفراد العينة يميمون وييتمون بآخر  % 20لالختيار المباس حيث قدرت ب
 صيحات الموضة .
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 لممرأةالتمفزيوني عند توظيفو  اإلشيار( يمثل الجوانب التي يركز عمييا 18الجدول رقم)
 فرد ؟ عمى ال لمتأثير

 %النسبة المئوية  التكرار  الخيارات
 26% 13 استغالل جسد المرأة 

 46% 23 شخصية المرأة 
 28% 14 المباس الذي تظير بو المرأة 

 100% 50 المجموع 
( الجوانب التي يركز عمييا االشيار التمفزيوني عند توظيف المرأة 18رقم )يمثل الجدول 

لمتأثير عمى المتمقي، حيث نجد ان اكبر نسبة في الجدول تعود الى شخصية المرأة حيث 
ىذا راجع الى الدور الذي تمعبو المرأة وحبيا ورغبتيا في الظيور بكاريزما %46قدرت ب

ل أو منافسة لو وذلك لموصول الى أعمى المراتب ، أما  وشخصية قوية وعالية مشابية لمرج
وذلك أن االشيار التمفزيوني يركز عمى  %28في المرتبة الثانية االقتراح الذي يقدر بنسبة 

المباس الذي تظير بو المرأة ، بحيث نجد بعض المصممين يركزون عمى اخر االطالالت 
 ن المستيمكين ودفعو القتناء المنتج،الحديثة والعصرية وىذا يرجع الى جذب اكبر عدد م

وحيث يرى افراد العينة من وجية نظره اصبحت لديو ثقافة  %26أما النسبة المتبقية قدرت ب
راسخة في مخيمتو أن المرأة اصبحت مجرد سمعة وكوسيمة تستخدم في االشيار وذلك لدفع 

 المستيمك أو المتمقي لشراء المنتج.   
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ىل اإلشيار التمفزيوني الذي تظير فيو المرأة ( يمثل اإلجابة عن السؤال: 19الجدول رقم)
 يجعمك تشتري المنتج؟

 %النسبة المئوية التكرار الخيارات
 08% 04 دائما
 68% 34 أحيانا
 24% 12 أبدا

 100% 50 المجموع
من أفراد العينة يدفعين توظيف المرأة في   %68أن  : (19معطيات الجدول رقم)تبين 

القتناء السمعة أحيانا وىذا راجع عمى اقتناع ىذا العدد من المبحوثين االشيار التمفزيوني 
رغبتين بتجريب ىذا المنتج وذلك لمتأكد من جودتو ونوعيتو، في حين يميو اقتراح أبدا الذي 

من أفراد العينة ، وىنا قد يكون امكانية المبحوثين ضعيفة أو قيمة نوعا  %24قدرت نسبتو ب
،حيث  يدفعيم بتوظيف %08منتج ,أما النسبة المتبقية والتي قدرت بما أو عدم اقتناعيم بال

 وذلك لشراء المنتج بصفة دائمة ويرجع ىذا ان اصحاب ىذه  في االشيار المرأة
 العينة لدييم قدرة شرائية جيدة .

 ( يمثل الدور الذي يفضمو المشاىد عند توظيف المرأة في االشيار 20الجدول رقم) -
 التمفزيوني؟ 

 %النسبة المئوية التكرار ياراتالخ
 %44 22 األم

 %18 09 العاممة
 %26 13 المرشدة
 %12 06 القائدة
 / / الحامية
 %100 50 المجموع
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يبرز الجدول أعاله أن الدور الذي يفضمو المشاىد دور األمومة أي المرأة الميتمة بتربية 
اطفاليا وعائمتيا ومستعدة لمتضحية بمشاريعيا وطموحيا  وأحالميا من أجل  منزليا أخذ 

، تمييا دور المرأة المرشدة التي ترشد اطفاليا عمى اشياء ذات منفعة 44أعمى نسبة تقدر%
% ، ثم دور المرأة العاممة وىي صورة المرأة كأنثى التي تعمل خارج المنزل 26اخذ نسبة 

 %، اما النسبة المتبقية ىي دور المرأة القائدة. 18اخذت نسبة 
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 %14.28ثم الفئة لصالح نادرا التي تتراوح من   %28.57تقدر بنسبة (: من خالل الجدول أن أعمى قيمة عند الذكور 21الجدول رقم )
 % 2,32إلى أدنى قيمة  % 30,23أما باقي القيم نالحظ أنيا كانت متدىورة من أعمى قيمة  % 22,18ثم تالييا لصالح أحيانا التي تتراوح من   %44,18أما بالنسبة لإلناث كانت أعمى نسبة  

 .  %12وفي األخير دائما بنسبة  % 20ثم تالييا نسبة  %68نالحظ أن ىناك فرق شاسع بحيث أن أكبر قيمة كانت لصالح أحيانا التي قدرت بنسبة  21من خالل ىذه المقارنة التي أفرزىا الجدول 

 07الذكـــــــــــــــــــــــــــــــور  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

 المجموع
 39من 

 فما فوق

من 
33-
38 

 فما فوق 39 22-18من  27-23من  32-28من 
-33من 
38 

  22-18من  27- 23من 32-28من 
السن 

 والجنس

 1س ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن
 دائماً  01 14.28 / / 01 %14.28 / / / / / / 04 %09.30 / / / / / / 06 %12

 أحياناً  / / / / 01 %14.28 / / / / 19 %44.18 13 %30.23 01 %02.32 / / / / 34 %68

 نادراً  01 %14.28 02 28.57% / / / 01 %14.28 05 %11.60 01 %02.32  / / / / / / / 10 %20

 المجموع 02 08% 02 %08 02 %08 / / 01 04 24 %2.8 18 %36 01 %04 / / / / 50 %100
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( بالنسبة لمذكور أما باقي  32 -23( و) 22_ 18نالحظ أن أعمى نسبة كانت لممرأة الجزائرية والعربية عند الفئتين حيث قدرت ب ) من  22(: من خالل الجدول رقم 22الجدول رقم )
( أما باقي القيم كانت تعرف تذبذب ففي المرتبة الثانية احتمت 27_23عند فئة )% 23,25,  أما عند االناث كانت أعمى نسبة لمجزائرية قدرت ب %14,28النسب فكانت ثابتة عند نسبة

 % 2,32ثم األجنبية بأدنى قيمة بنسبة  %16,27العربية بأعمى قيمة  
 . % 12ثم أجنبية بنسبة  32لتي حصدت أكبر نسبة مشاىدة مقارنة بالعربية في مرحمة الثانيةا 56من خالل المقارنة نالحظ أن المرأة الجزائرية التي قدرت بنسبة 

 
 
 

 07الذكـــــــــــــــــــــــــــــــور  ــــــــاثاإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 39من  المجموع
 فما فوق

من 
33-
38 

-33من  فما فوق 39 22-18من  27-23من  32-28من 
  22-18من  27- 23من 32-28من  38

السن 
 والجنس

 8س ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن
 جزائرية / / 02 28.57% / / / / 01 %14.28 14 %03.25 10 %23.25 01 %02.32 / / / / 28 %56

 عربية 02 28.57% / / 01 %14.28 / / / / 06 %13.95 07 %16.27 / / / / / / 16 %32

 أجنبية 01 %14.28 / / / / / / / 04 %09.30 01 %02.32  / / / / / / / 06 %12

 المجموع 06% 02 %08 01 %04 / / 01 01 04 24 %48 18 %36 01 %04 / / / / 50 %100
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 07الذكـــــــــــــــــــــــــــــــور  اإلنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاث

 المجموع
 39من 

 فما فوق

من 
33-
38 

-33من  فما فوق 39 22-18من  27-23من  32-28من 
السن   22-18من  27- 23من 32-28من  38

 والجنس

 14س ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن ت ن

إستغالل  / / 02 14.28% 01 14.28% / / 01 %14.28 05 %11.62 07 %16.27 01 %02.32 / / / / 16 %32
جسد 
 المرآة

شخصية  02 28.57% / / / / / / / / 12 %27.90 09 %20.93 / / / / / / 23 %46
 المرأة

%22 11 / / / / / / %04.65 02 16.27 07 / / / / 14.28% 01 14.28 01 / / 
المباس 
الذي 

تظير بو 
 المرأة

 المجموع 02 %04 02 %04 02 %04 / / 01 %04 24 %48 18 %36 01 %04 / / / / 50 %100
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 :                                                         التطبيقي اإلطار
 

لصالح شخصية المرأة لدى فئة من  % 28,57أن أعمى نسبة لدى الذكور بنسبة  23(: نالحظ  من خالل الجدول رقم 23الجدول رقم )
 %27,90لدى الفئات , أما بالنسبة لإلناث كذلك حازت شخصية المرأة أعمى قيمة بنسبة   %14,28( أما باقي القيم ثابتة عند قيمة 22_18)

 باقي القيم عرفت تدىور. لدى نفس الفئة, أما
لدى كمتا الجنسيين , أما ثاني مرتبة كانت لدى استغالل  % 46فمن خالل المقارنة نالحظ أن شخصية المرأة حازت أكبر قيمة قدرت بنسبة 

 .  %22وآخر مرتبة كانت لدى المباس الذي تظير بو المرأة بقيمة  % 32جسد المرأة بنسبة 
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                                                          :اإلطار التطبيقي

 نتائج الدراسة:  -
االشيارية لممرأة أداة اتصالية فعالة بحيث تركز عمى التأثير المتمقي تبين لنا بأن الصورة  -1

 ودفعو لفعل الشراء.
استعممت صورة المرأة كأداة جذب المتمقي من خالل جمالية الصورة التي تعبر عمى  -2

 والشيوة. واإلثارةالجمال واألناقة 
 وي لممشاىد.عنصر جذب ق التمفزيوني اإلشياريعتبر وجود الوجو النسائي في  -3
نسانيتيا في اإلشيار بل تركز عمى مفاتنيا  -4 عدم تركيز المعمنين عن جوىر المرأة وا 

 والجانب الجسدي فييا.
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86 
 
 

 

                                                          :خاتمة

 خاتمة: 
ىاما في نجاح النشاطات التسويقية داخل المؤسسة وذلك من خالل  يمعب االشيار دورا

تحقيق االتصاالت التسويقية بين المنتج والمستيمك، وتعتبر االستراتيجيات االشيار ماىية اال 
تطوير لمجيود االشيارية لكي يتالئم مواقف تسويقية معين؛ فميمة االشيار ماىية اال تمييد 

ت لمترويج منتجاتيم بتكاليف توزيع أقل وتقديم مختمف البيانات الطريق أمام مندوبي المبيعا
والمواصفات كافية التي يجيميا المستيمك في مضمون السمعة أو الخدمات التي تطرحيا أي 
مؤسسة اقتصادية؛ حيث أن االشيار يغرس عند األفراد عادات جديدة تزداد رسوخا كمما زاد 

ك تنظيف المالبس لمسحوق الغسيل وذلك نتيجة التكرار االستعمال ومن األمثمة عمى ذل
 االستغالل المتطور بالسمع والخدمات المعمن عنيا.

ومن خالل دراستنا يتضح لنا بأن االشيار كغيره من األدوات الترويجية ييدف عن مختمف 
الخدمات، كما أنو عنصر فعال في عممية التسويق فيو يوصل المعمومات الالزمة عن ىذه 

لتالي فاإلشيار لو عالقة وطيدة لمتواصل، حيث يقوم بإيصال المعمومات الخدمات وبا
المختمفة عن مختمف الخدمات والعالمات التجارية ليستقبميا المتمقي، وتوظف الرسالة 
االشيارية بشكل ممفت لالنتباه المشاىد حيث تتم دراسة فئة المراد اقناعيا من عدة زوايا 

حتى االيديولوجية وتنيز صناعة الرسالة االشيارية فن اقتصادية، اجتماعية، ثقافية أو 
الجذب ثم التنويم المغنطيسي عمى الفرد من أجل جذبو وجعمو يقتني المنتج؛ وألجل نجاح 
ىذه الرسالة طورت مبادئ االبداع في الوسائل التعبير كالصورة، الموسيقى، الحركة، األلوان، 

 األفكار وغيرىا.
فالرسالة االشيارية ىي البنية األساسية فاإلشيار وذلك ألنو من خالل التصميم الجيد ليا 
وبناء مقوماتيا تمنح االشيار طابع تسويقي وترويجي لممنتجات وبالتالي يكون التواصل قائم 

 بين المؤسسة والجميور، ونجاح الرسالة االشيارية تكمن في توظيف المرأة فاالشيارات 
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                                                          :خاتمة

التمفزيونية واستغالل جسدىا لشد انتباه المشاىد أو المتمقي ألنيا عنصر جذب وقوي في 
تأثير عمى قرار الشراء وأن الجانب المثير فييا ىو مدى تقديميا لممنتوج مما يدل فيو عمى 
جانب االغراء واالثارة، ويركز االشيار الجزائري عمى ابتسامتيا وراحتيا واظيار حركات 

 مفة ويظيرىا في أغمب االشيارات سعيدة وراضية بالمنتجات التي تقدميا.  جسميا المخت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

88 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قائمة المراجع
 

 

 

 

 



 

89 
 
 

 

                                                          :قائمة المراجع 

 القران الكريم: -أ
 " .38سورة ابراىيم، اآلية " -1
 ".09سورة نوح ، اآلية " -2
 الكتب: -ب
أحمد بن مرسمي، مناىج البحث العممي في عموم االعالم واالتصال، ديوان المطبوعات  -1

 م.2003، الجزائر، 1الجامعية، ط
لمنشر والتوزيع، موريس أنجمس، منيج البحث العممي، في عموم االنسانية، دار القصبة  -2

 م.2006الجزائر، 
عامر ابراىيم قنديمجي، منيجية البحث العممي، دار اليازوري العممية لمنشر والتوزيع،  -3

 1،2012عمان، ط،
محمد جودة ناصر، الدعاية واالعالن والعالقات العامة، دار المجدالوي، األردن،  -4
 .[سنة -،]ب1ط
التسويق، دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر، مصر، محمد حافظ الحجازي، مقدمة في  -5
 2005، 1ط
ابن المنظور) أبو الفضل جمال الدين محمد بن كرم(، لسان العرب، دار الصادر  -6

 .[سنة -ب ]،1، ط12لمطباعة والنشر، بيروت، مجمد 
، جمود بدر غيث، االعالن بين النظرية والتطبيق، دار االعصار العممي لمنشر والتوزيع -7

 م. 2011، 1عمان، االردن، ط
 م.1999، 1منى الحديدي ، االعالن، دار المصرية المبنانية، مصر،ط -8
، 1حنان شعبان، تمقي االشيار التمفزيوني، كنوز الحكمة لمنشر والتوزيع، الجزائر، ط -9

 م.2011
سعد سممان المشيداني، االعالن التمفزيوني وتأثيره في الجميور، دار أسامة لمنشر  -10

  م.2012، 1والتوزيع، عمان، ط



 

90 
 
 

 

                                                          :قائمة المراجع 

عرسان يوسف، عرسان الزويبعي، االعالن التمفزيوني واتجاىات المنتجين والمستيمكين، -11
 م.2016، 1دار أسامة لمنشر والتوزيع، عمان، ط

عبد النور بوصابة، أساليب االقناع في االشيار التمفزيوني مع تحميل سيمولوجي لمعينة  -12
، [ب، ط]سيج لمنشر والتوزيع الجزائري، من االعالنات بالتمفزيون الجزائري العمومي، دار تق

 م.2014
 م.2006، [ب، ط]سعيد بنكراد، سيمائيات الصورة االشيارية، أفريقيا الشرق، المغرب، -13
 المعاجم والموسوعات: -ج
محمد جمال الفار، معجم المصطمحات االعالمية، دار أسامة لمنشر والتوزيع، األردن  -1
 م.2014، [ط -ب]
، [ط-ب]برقوق، دولة النساء، معجم ثقافي االجتماعي مكتبة الثقافية الدينية،عبد الرحمن -2

 .[سنة -ب]مصر، 
  المذكرات الجامعية:  -د
فايزة يخمف، خصوصية االشيار التمفزيوني الجزائري في ظل االنفتاح االقتصادي، كمية  -1

 العموم السياسية واالعالم
سسة االقتصادية الجزائرية، دراسة حالة مؤسسة كوسة ليمى، واقع أىمية االعالن في المؤ  -2

مذكرة لنيل شيادة ماجيستر لمعموم التجارية  -موبيميس -اتصاالت الجزائر لياتف نقال
 م.2007/2008

فنور بسمة، رسالة االشيارية في ظل العولمة، دراسة تحميمية لرسالة االشيارية في  -3
سي" أنموذجا، مذكرة مكممة لنيل شيادة الفضائيات العربية، قناة الشرق األوسط" أم بي 

 م. 2008-2007ماجيستر في االتصال والعالقات العامة، 
، ميموني محي الدين، واقع االشيار التمفزيوني وتأثيره عمى بوكري اكرام، دوغة أمينة -4

الطمبة جامعة قاصدي مرباح، ورقمة، مذكرة الستكمال لنيل شيادة ليسانس أكاديمي ميدان 
  م.2014-2013عموم االنسانية،



 

91 
 
 

 

                                                          :قائمة المراجع 

توظيف  صورة الطفل في الرسالة االشيارية في الصحافة المكتوبة زخروف أمال،  -5
-2013مذكرة لنيل شيادة الماستر، -جريدة الشروق اليومي أنموذجا -الجزائرية ودالالتيا

 م.2014
زوليخة بارودي، موسي حميمة، وىيبة شعيب، تفاعل الجميور مع الرسائل االشيارية  -6

مذكرة تخرج لنيل  -لجميور السائقين سيارة األجرة بورقمة دراسة ميدانية -لمؤسسة النقل ورقمة
 م.2013-2012شيادة ليسانس 

أحمد ابراىيم الخصاونة، استخدام المرأة في االعالنات التمفزيونية، بحث مقدم استكماال  -7
 م.2015لمتطمبات الحصول عمى درجة الماجيستر في االعالم، جامعة البيترا، األردن،

 المجالت: -ه 
سوسطاح سميرة، الصورة النمطية لممرأة في االشيار التمفزيوني تغيب لمعقل وسيطرة  -1

دراسة تحميمية لعينة من االشيارات، مجمة التراث، جامعة زيان عاشور الجمفة، العدد  -الجسد
 م.2014الخامس، 

 المواقع االلكترونية:  -و
-1 https:// arm. Wikipédia. Org 2019/06/23 -22:39                                                          
-2 https://www.almmany.com    - 24/06/2019  22:34                    

المنتدى العربي إلدارة الموارد البشرية:  -3  
-4 https:// hrdisccuion.com.20/06/2019 – 12 06:  
-5 www.fatima.net 20/06/2019- 12:30      :بوابة الوادي 

مدونة بسكرة لصحافة واالعالم: -5  
-6 Biskra forpress.Blogspot.com    20/06/2019- 13 00:  
-7 Melouza.Ahlamontada.net  24/06/2019- 10 50:    
-8 https:// coogle web light.com 01/07/2019 – 18:19   

 

-9 https:// coogle web light. com 07/07/2019 – 10 10:    

http://www.fatima.net/
http://www.fatima.net/


 

92 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المالحق  
 

 

 

 

 

 



 

93 
 
 

 

 العلميوزارة التعليم العالي والبحث 
 جامعة عبد الحميد بن باديس مستغانم

 االجتماعية العلومكلية 

 قســـــــــــــم علــــــوم اإلنســـــــانيـــــــــــــــــة
 واالتصــــــالفرع علـــــوم اإلعــــالم 

 تخصص اتصـــال وعالقات عامة
 
 
 

 
 

 
 السالم عليكم ورمحة اهلل وبركاته ...     

حنن طلبةة السة ة الناةيةة رتاختةص  اةص  اتاةاا وعالمةايف عارتةة جن زطةار زاةاز مةد ينكةايل  رتيةةا  ل ية   ة اي   

" ةرجةو رتةن ختةيايتكم فعالية توظيف المـرأة فـي الرسـالة اإلشـهارية " املاختص علوم اإلعالم واالتااا حتت ع وان 

رت ء هةه  االختةارار  باةةم ورتويةوعيةت وةاأ ةة ينن كارتة  البياةةايف اارأةة بواختةسة هةه  االختةارار  ختةاكون ختةر ة 

( ينرتةةةةام الأبةةةةار  xوال تسةةةةاإةم زال ض ةةةةراحب علريةةةةة ماةةةةةت وتكةةةةون اإلجابةةةةة علةةةة  هةةةةه  االختةةةةارار  بويةةةة  عالرتةةةةة  

 امل اختبةّ تو كرا عل  تأاوةكم.

 مـن إعـــــــــــــــــداد:                                                                   تحـــــــت إشـــــــــراف:
 بية رتبةةرك حور ةةةةةةةةةةةةةةةة                                                                  ي/  محةاي صح -

 يلةةةر   ةةةري ةةةةةةةةةةةةةة -

 8102/8102 اجلارتأية الس ة

http://bibfac.univ-tlemcen.dz/biblettre/opac_css/index.php?lvl=author_see&id=4044


 

94 
 
 

 

 المحور األول : السمات العامة.

 ( أمام الخانة المناسبة وأجب عن األسئلة.x)ضع عالمة 

 ذكر                  ينةن      الجنس :-( 1س

  28زىل  82رتن           82زىل  82رتن           88زىل  02: رتن السن -(2س

  فرا فوم 22رتن           22 زىل 22 رتن                 

   ري رتارةرس  (المستوى التعليمي:      -(3س

  اباةائ               رتاوختط               ثاةوي               جارتأ                            

 المستوى المعيشي: -(4س

 جية                      رتاوختط                رتاة        
 المحور الثاني: تلقي اإلشهار التلفزيوني. 

 اإلشهار التلفزيوني الجزائري؟   تشاهد  هل -(1س

 يائًرا                     ينحياةًا                        ةايًرا  
 كيف  يكون التعرض لإلشهار التلفزيوني؟    -(2س 

 القاة                   عن  ري ماة  
 هل يوجد فترات  أكثر مشاهدة لإلشهار  ؟ -(3س

 الفص  الاباحية                   الفص  املسائية                 الفص  الليلية          حسب الظروف     
 أثناء تعرض لإلشهار التلفزيوني ؟ أي لغة مفضلة لك -(4س

 اللغة الأربية الفاح                 الل جة الةرحلية            خليط بني اضج بية والأربية 
 هل يوجد لديك سبب لمشاهدة لإلشهار التلفزيوني ؟  -(5س
 سوم طلب رتألورتايف              رتةجرب عل  الاأرحب له               رتأرفة جة ة ال  
 هل بروز المرأة في اإلشهار التلفزيوني يجعلك  تجرب المنتجات المعروضة فيه ؟ -(6س
 يائًرا                     ينحياةًا                         ينبًةا  
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 عندما تذهب للتسوق وتجد سلعة سبق أن رأيتها في اإلشهار التلفزيوني ؟ -(7س
 تكاف  بالسؤاا عن مث  ا              تشص  ا هبةف الاجر ب             تشص  ا حسب جوي  امل اج  

 المحور الثاني :اإلشهارات التلفزيونية التي توظف فيها المرأة.
 أيهم من الجنسيات المرأة تفضل تواجدها في االشهار التلفزيوني ؟ -(8س
 ينج بية                                    جزائر ة                 عربية   
 

 هل يوجد ومضات اإلشهارية التلفزيونية الموظفة فيها المرأة التي تفضل مشاهدتها؟  -(09س
رتواي الا ظيف          املواي الغهائية                        ةرتساحضرايف الاجري              اضج ز  الك رو رت زلي  

 السيارايف                       
 

 في  رأيك هل جودة اإلشهار التلفزيوني التي تبرز فيها المرأة تظهر بشكل الئق ؟  -(01س 
 الئق جًةا                   زىل حةرتا                  ري الئق تةرارًتا    
 

 هل ظهور  المرأة في اإلشهارات التلفزيونية للمنتجات مقتصر للنساء فقط ؟ -(11 س
 يائًرا                     ينحياةًا                         ينبًةا   
 

 المحور الثالث: تأثير توظيف المرأة في اإلشهار التلفزيوني على المتلقي؟
 التلفزيوني الذي توظف فيه المرأة ؟.هل يلفت انتباهك اإلشهار  -( 12س
 يائراً                       ينحياةًا                           ةايرًا     
 

 الذي يجذبك عند توظيف المرأة في اإلشهار التلفزيوني؟  ءما هو الشي -(13س
 الشك               اللباس             احلركايف             الكالم                      
 

 هل يوجد  جوانب يركز عليها اإلشهار التلفزيوني عند توظيفه للمرأة للتأثير على الفرد ؟  -( 14س
 اختاغالا جسة الةررين                إاية الةررين                   اللباس الهي تظ ر به الةررين       
 

 هل اإلشهار الذي تظهر فيه المرأة يجعلك تشتري  المنتج ؟   -(15س
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 يائًرا                     ينحياةًا                         ينبًةا   
 ..............................................................................فسر ذلك؟...............

....................................................................................................... 
 ائري ؟.ما هو الدور الذي تفضله عند توظيف المرأة في اإلشهار التلفزيوني الجز  -( 16س
 اضم                        الأارتلة                    الةرر ة                    

 القائة                     احلارتية         
 

 


