


 

 

بسم هللا الذي سبب األسباب ، و فتح األبواب و جعل الجنة لمن تاب و النار لمن 

 : أما بعد . عصً الكتاب 

و قل ربً ارحمهما كما "   اهدي ثمرة جهدي إلى من قال فٌهما الرحمن الرحٌم 

إلى التً رانً قلبها قبل عٌنٌها و أرضعتنً حب الخٌر و ". ربٌانً صغٌرا 

و إلى من زرع . العزٌزة الغالٌة أدام هللا بقاءها و اعز مقعدها " أمً"الفضٌلة إلى 

فٌنا المبادئ و سقاها بثقته الالمتناهٌة إلى من علمنً أن الفرح ٌتولد من أعماق 

إلى . أطال هللا فً عمره " والدي " المرارة ، و أن السعادة تولد من رحم األحزان 

و إلى إخوتً محمد ، " فاطمة"القدوة الحسنة و األسوة الفضٌلة أختً الكبرى 

نجود ، محمد سٌف "عاٌدة ، أمٌنة ، حبٌب ، بالل و ال انسً الكتاكٌت الصغار 

و إلى كل الصدٌقات و الزمالء فً الدراسة ، " اإلسالم ، قطر الندى ، و سلسبٌل 

و ال أنسى بالذكر رفٌقتً فً العمل و التً تقاسمت معها متاعب البحث إلى 

 .                                                  وفقها هللا " حكٌمة"

 *                                                                                                                          رشٌدة * 



 

 :    اهدي ثمرة جهدي إلى 

َرحمة و قل " من قال فٌهما سبحانه و تعالى  ََ و اخفض لهما جناح الذل من الَ

  .24اآلٌة - اإلسراء "  رب ارحمهما كما ربٌانً صغٌرا 

إلى التً سهرت اللٌالً من اجلً و تحملت المشاق راجٌة المولى أن ٌنٌر دربً 

إلى الذي تربٌت على حروف اسمه و الذي وجوده ٌمال " خٌرة"والدتً الغالٌة 

 ".عبد القادر" كٌانً و الذي ربانً فأحسن تربٌتً والدي العزٌز رحمة هللا علٌه 

 .إخوتً و أخواتً :إلى كل من قاسمنً رحم أمً - 

 .إلى األهل و األقارب - 

 "رشٌدة"إلى من تحملت معً عبئ البحث  - 

 إلى كافة الصدٌقات و الزمٌالت - 

إلى كل من علمنً حرفا منذ نعومة اضافري إلى األساتذة الذٌن ساهموا فً - 

 . تنمٌة مواهبً فً مجال المعرفة و العلم من االبتدائً إلى الجامعً 

 *      حكٌمة                                                                                 * 



                                  

 

                         

 

 

على تدعيمها و " ايت قاسي ذهبية " نتوجه بالشكر و االمتنان لألستاذة       

توجيهها و تمكينها ، و تقديم النصائح لنا ، من اجل إتمامنا لهذا البحث ، كما 

نشكر أساتذتنا االكارم من الطور االبتدائي إلى الطور الجامعي و ال ننسى أن نشكر 

كل من أفادنا باقتراحاته و كل من ساهم في إنجاح هذا البحث من قريب أو من 

 .لكم جميعا الشكر الجزيل . بعيد و لو بكلمة طيبة أو دعاء 

 

 * حكيمة * رشيدة                                                   * 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 بسم هللا الرحمن الرحيم                            

 

 

ني أعلنت لهم و أسررت لهم إسرارا             "  ِِ ِِ  "ثَم إِ
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 : مقدمة         

فًعالمأصبحٌشهدتغٌراتكثٌرةفًاألوضاعاالقتصادٌةنتٌجة

التطورالتكنولوجًوالسرعةفًاالتصاالتوالمواصالتمماأدىإلى

اتساعمجالاألسواقوتزاحمهابمختلفالسلعوالخدماتوبالتالًإلىظهور

المنافسةالشدٌدة،وهذاماعززمندوراإلشهارالذيٌمثلاحدالوسائل

االشهارٌةوالذيأصبحٌلعبفًعصرناالحاضردوراذاتأهمٌةفعالة

ومؤثرةفًحٌاتنافالٌمكنتخٌلٌومٌمربدونرسائلاشهارٌةعنمنتوجأو

خدمةما،وٌلعباإلشهارأٌضادورامحورٌاوجوهرٌافًانهالمورد

الرئٌسًلمختلفقطاعاتمنجمهورالوسائلاإلعالمٌةالمتعددة،وإذاأردنا

أننرجعاإلشهارإلىمراحلهاألولىفنجدهقدمربمراحلعدٌدةومتنوعة

وبداٌتهكانمنطابعهالشفويإلىوسائلالمناداةوصوالإلىاإلشهار

اإلذاعًثمالسمعًالبصريفقدقطعاإلشهارأشواطاكبٌرةوشهدرقٌا

وازدهاراخاصةمعظهورالطباعةهذهاألخٌرةكانتالمرحلةالحاسمةفً

إعطاءمٌداناإلشهارمجاالأوسعمناالهتمامواستعمالهفًتروٌجالخدمات

والسلعواألفكارعنطرٌقالملصقاتوالالفتاتثمفًالصحافةالمكتوبة

اإلذاعةوصوالإلىوسٌلةالتلفزٌونوتعتبرهذهاألخٌرةمنأكثروسائل

االتصالانتشارافًدولالعالموجمهورهأوسععنباقًالوسائلاإلعالمٌة

حٌثأصبحمصدررئٌسًللمعلنٌنلعرضمنتجاتهماالقتصادٌةلماٌمتازبه

منخصائصتجعلمنهالوسٌلةاألكثراستعمااللتروٌجسلعومنتجات

المعلنٌنلكونهٌجمعمابٌنالصوتوالصورةواأللوانوالحركةالموسٌقى

.الخ..اإلضاءة



 
 ب

وهذامازادتأثٌرهالقويوالفعالعلىاتجاهاتاألفرادوعلىأنماطسلوكهم

وأسالٌبحٌاتهمالٌومٌةوذلكلكونهمنالوسائلالتًتؤثرفًالقٌم

والمعارفواالتجاهاتوتشكٌلالسلوكلدىجمهورالمشاهدٌنحولمختلف

المنتجاتوالسلعالمعروضةعبروسٌلةالتلفزٌونوقنواتهالفضائٌةالمختلفة

والذيأدىإلىظهورزخمفًعرضالومضاتاالشهارٌةفًالمحطات

لهذانجدأناإلشهارالتلفزٌونًٌحتلمكانة.التلفزٌونٌةالوطنٌةواألجنبٌة

كبٌرةلدىمختلفالشركاتوالمؤسساتوذلكلقدرتهفًالتعرٌفبالمؤسسة

.وماتقدمهمنسلعوخدماتوالتقرٌببٌنهاوبٌنالمستهلك

الجزائرٌةTVوالذيتبثهقناةالنهار"نقاوس"وٌعدإشهارمشروبات

والذيٌسعىالمعلنمنخاللهإلىتكوٌنصورةذهنٌةجٌدةعنهوعن

منتوجهبذكرمزاٌاهوخصائصهأيالتقدٌمالعامللسلعةللجمهورالمشاهدمن

اجلالتأثٌرعلىقراراتهالشرائٌةوجذبانتباههبتكرارعرضهذهالرسالة

وجلبعدداكبرمنالمستهلكٌنأوالزبائنلهلتحقٌقالشهرةوالجماهٌرٌةلهذا

وكلهذهالمعطٌاتتدخلفًإطارمحاولة"نقاوس"المنتوجأيمشروبات

التلفزٌونًعلىالسلوكاالستهالكًللشبابالجزائريمعرفةتأثٌراإلشهار

:،لذاتناولنافًهذهالدراسةثالثجوانبأساسٌة(الطلبةالجامعٌٌن)

وٌتضمنالدراساتالسابقةثمتطرقناإلىاإلشكالٌةوطرح:الجانبالمنهجً

التساؤالتوصٌاغةالفرضٌاتثمبعدذلكقمنابذكرأسباباختٌارالموضوع

وأهدافهوأهمٌتهواختٌارالمنهجالمناسبللدراسةثمتحدٌدمجتمعالبحث

والعٌنةوأداةالبحثوتحدٌدالمفاهٌمثمالخلفٌةالنظرٌةوأخٌرااإلطار

.الزمانًوالمكانًللدراسة



 
 ت

الجانبالنظريوٌتضمنفصلٌنكلفصلتمتقسٌمهإلىمباحثففًالفصل

األولتطرقناإلىماهٌةاإلشهارالتلفزٌونًوتناولنافًالمبحثاألولنشأة

ومفهوماإلشهارالتلفزٌونًوالمبحثالثانًتطرقناإلىخصائصهوأهدافه

أماالمبحثالثالثفتناولنافٌهالمراحلاالتصالٌةلإلشهارالتلفزٌونً

وخطواتإنتاجهأماالمبحثالرابعبعنوانلماذاٌستخدمالتلفزٌونكوسٌلة

.اشهارٌة

أمافًالفصلالثانًتطرقناإلىإشكالٌةالسلوكاالستهالكًففًالمبحث

األولتناولناتعارٌفوأنماطالسلوكاالستهالكًأماالمبحثالثانًبعنوان

خصائصسلوكالمستهلكوأهمٌةدراسته،وأخٌراالمبحثالرابعالمعنون

.تحتتأثٌراإلشهارالتلفزٌونًعلىسلوكالمستهلك

أماالجانبالتطبٌقًفقدتمفٌهتحلٌلالمعطٌاتالمحصلعلٌهامناالستبٌان

.ثماالستنتاجالعامللدراسة

 

 

 

 

 

 

 



 
 ث

 :خاتمة 

ٌعتبراإلشهارالتلفزٌونًوسٌلةمهمةلتروٌجسلعومنتجاتالمعلنٌنأو

المؤسساتاالقتصادٌةبذكرمزاٌاهذهالسلعوالمنتجاتلتثبٌتهافًأذهان

المشاهدٌنوإقناعهمبمدىمالءمتهاوتلبٌتهالرغباتوحاجاتالمستهلكلذا

ٌحظىاإلشهارالتلفزٌونًباهتمامكبٌرمنطرفالمنتجٌنأوالمعلنٌنالذٌن

ٌمولونللحمالتاالشهارٌةفًالقنواتالتلفزٌونٌة،وٌعتبرإشهارمشروبات

منبٌنالرسائلاالشهارٌةالتًتبثهاهذهالقناةمنTVفًقناةالنهار"نقاوس"

خاللذكرمزاٌاوخصائصهذاالمنتوجلتعرٌفهللمستهلكوتحفٌزهعلى

هدفهTVفًقناةالنهار"نقاوس"تجرٌبهواقتنائه،فعرضإشهارمشروبات

األساسًهواالستمالةوالتأثٌرعلىسلوكالمستهلكالمتمثلفًالشباب

الجزائريوباألخصالطلبةالجامعٌٌنودفعهمإلىاتخاذقرارالشراء،وهذا

ماقمنابدراستهوإثباتهحٌثتجلىلنامنخاللبحثناهذاوبعدعرضنا

لمختلففصولهبدءامنصٌاغةإشكالٌةالدراسةوتساؤالتهاالتًتبحثفً

علىالسلوك TVفًقناةالنهار"نقاوس"التأثٌرالذيٌحدثهإشهار

االستهالكًللطالبالجامعًمرورابالجانبالنظريالذيتناولنافٌهنشأة

ومفهوماإلشهارالتلفزٌونً،خصائصه،مراحلهاالتصالٌةوأٌضاتناولنا

تعارٌفه،أهمٌةدراسته،العواملالمؤثرةعلى:إشكالٌةالسلوكاالستهالكً

سلوكالمستهلك،وتأثٌراإلشهارالتلفزٌونًعلىسلوكالمستهلك،ومرورا

بالجانبالتطبٌقًوصوالإلىاستنتاجاتدراستناوالتًمنخاللهاتمالتعرف

الٌلبًبصفةدائمةلحاجاتواشباعات"نقاوس"علىأنإشهارمشروبات

معظمالطلبةمنجمهورالمبحوثٌنوالٌدفعهمإلىاتخاذفعلالشراءوذلك

ٌعودإلىاختالفوتنوعأذواقواختٌاراتالطلبةوٌعودأٌضاإلىتعدد



 
 ج

المنتجاتالخاصةبالمشروباتباإلضافةإلىأنهذاالمنتوجالٌساهمعند

غالبٌةأفرادالعٌنةفًتغٌٌرسلوكهماالستهالكًخاصةعندالطلبةالذٌن

سنةوهذاراجعإلىأنلكلطالبصورة25إلى21تتراوحأعمارهممابٌن

ذهنٌةمختلفةحولهذاالمشروب،إلىجانبذلكنجدأٌضاأنمعظمالطلبة

الذيٌعتبرإحدىعواملوطرق"نقاوس"ٌهتمونبكٌفٌةتصمٌمإشهار

وصولالمعلنإلىالمستهلكوٌعودالسببفًذلكإلىأنالطلبةٌهتمون

.بالشكلالخارجًلإلشهار

وفًاألخٌرٌمكنالقولأنالتلفزٌوناخترعهإنسانتاجرٌرٌدأنٌروج

.لبضاعتهمنخاللالكمالهائلللرسائلاالشهارٌة
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 :الدراسات السابقة

 بعنوان السلوك الشرائً و مدى تأثره باإلعالن التلفزٌونً دراسة :األولى  الدراسة-

 لسعد احمد – السعودٌة –مٌدانٌة لعٌنة من طالب مدارس ابتدائٌة بمدٌنة الرٌاض 

 .سعٌد عوض

وتهدف إلى محاولة فهم سلوك األطفال الشرائً وتحدٌد اثر اإلعالن التلفزٌونً فً 

 .توجٌه السلوك الشرائً

قام الباحث بإتباع المنهج الوصفً واستخدم أسلوب العٌنة المسحٌة فً اختٌاره لعٌنة 

دراسته واستخدم صحٌفة استبٌانة كأداة لجمع بٌانات و معلومات الدراسة المٌدانٌة 

من عمر (بنٌن وبنات) من طالب المدارس االبتدائٌة 400وتكونت العٌنة من 

 . سنة بمدٌنة الرٌاض12سنوات إلى 9

ما اثر اإلعالن التلفزٌونً على السلوك : وكان سؤال إشكالٌة الدراسة كما ٌلً

 الشرائً للطفل بمدٌنة الرٌاض؟

 :وكانت أهم نتائج الدراسة كاألتً

إن معظم األطفال ٌشاهدون اإلعالن التلفزٌونً فً منازلهم وتربطهم عالقة قوٌة -1

 بالتلفزٌون 

إن أكثر األوقات لمشاهدة التلفزٌون صباح الخمٌس و الجمعة وأفضل االشهارات -2

 بالنسبة لهم التً تكون فً قالب الرسوم المتحركة

 وبٌن TVأٌدت الدراسة وجود عالقة بٌن حرص األطفال على مشاهدة إعالنات -3

 حول السلعة باإلضافة إلى تتقدٌرهم لتأثٌر اإلعالن علٌهم فً تزوٌدهم بالمعلوما

مظاهر متعددة لسلوك األطفال الشرائٌة فً إثارة الحاجة لدٌهم،كما أٌدت وجود 

عالقة قوٌة واٌجابٌة بٌن شعور األطفال وتأثٌر اإلعالن التلفزٌونً علٌهم فً تكرار 
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 على سلوكهم الشرائً اإلعالناتعملٌة الشراء للسلع،و اختالف تقدٌرهم لتأثٌر 

.ولقد استفدنا من هذه الدراسة فً متغٌر السلوك الشرائً.باختالف المتغٌرات
1

   

 بعنوان تأثٌر اإلشهار التلفزٌونً على الطفل من خالل دراسة : الدراسة الثانٌة

أنماط االتصال األسري المقدمة فً الرسائل االشهارٌة و التأثٌر فً السلوك 

للطفل،ودراسة تحلٌلٌة لألنماط االتصالٌة داخل األسرة من (االستهالكً)الشرائً 

دراسة . خالل الومضة االشهارٌة وتأثٌرها على السلوك االستهالكً للطفل

 .لسطوطاح  سمٌرة

ما هً أنماط االتصال األسري التً تقدمها الرسائل :وكان سؤال اإلشكالٌة كاألتً

 االشهارٌة للتأثٌر فً السلوك االستهالكً للطفل؟

الوصفً من خالل استخدام تحلٌل المحتوى كتقنٌة من :واتبعت الباحثة منهجٌن هما

-01-3)اجل تحلٌل عٌنة من االشهارات التلفزٌونٌة مأخوذة من القناة الوطنٌة من 

 (2008-03-2الى 2008

على )لقٌاس تأثٌر اإلشهار التلفزٌونً فً سلوك الطفل االستهالكً:المنهج التجرٌبً

-13الى2008-01-05) بدائرة بن عزوز02القسم التحضٌري بمدرسة قنون عمار 

تلمٌذ من مدرسة 75و (اشهارات10)عٌنة قصدٌة :وكانت عٌنة دراستها.(11-2008

 . ٌمثلون األقسام التحضٌرٌة02قنون عمار

وكانت نتائج الدراسة .وأدوات البحث تمثلت فً تحلٌل المحتوى والدراسة التجرٌبٌة

 :كاألتً

 .ظهور نمط األسرة االستشارٌة كنمط مستعمل فً اشهارات عٌنة الدراسة-

 ظهور نمطً لألسرة دعه ٌفعل ونمط األسرة التعددٌة -

                                                           
1

سعد احمد سعٌد عوض، السلوك الشرائً ومدى تأثره باإلعالن التلفزٌونً ،دراسة مٌدانٌة لعٌنة من طالب المدارس االبتدائٌة -  

 م2005لنٌل شهادة الماجستٌر ، (السعودٌة)بمدٌنة الرٌاض 

www.yemen.nic.info/contents/studies/detail.php?id.12287.observe en 09/01/2015a 17:44  

http://www.yemen.nic.info/contents/studies/detail.php?id.12287.observe
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اعتماد اشهارات عٌنة الدراسة على تقدٌم مجموعة من السلوكات لحث األطفال -

على السلوك االستهالكً واالهتمام الكبٌر بالجوانب الفنٌة واإلخراجٌة فً بناء 

.الرسائل االشهارٌة
1

  

بعنوان اثر الفواصل االشهارٌة على عملٌة التلقً،مذكرة معدة  : الثالثة الدراسة

لنٌل شهادة الماجستٌر فً علوم اإلعالم واالتصال من إعداد الباحثة حنان 

ما هو األثر الذي تحدثه الفواصل :شعبان،وقد كان سؤال اإلشكالٌة كاألتً 

االشهارٌة التلفزٌونٌة على عملٌة التلقً لدى جمهور المشاهدٌن من الطلبة 

 .الجامعٌٌن؟

ولقد اعتمدت الباحثة المنهج المسحً وذلك لمعرفة والحصول على إجابات ومواقف 

وردود أفعال الجمهور المبحوث حول اإلشكالٌة المطروحة،كما استخدمت الباحثة 

فً هذه الدراسة على أداة االستبٌان التً تعتبر من األدوات المناسبة له،أما مجتمع 

البحث فقد تمثل فً جمهور الطلبة الجامعٌٌن فرع علوم اإلعالم واالتصال أما فً 

حٌث اختٌرت (القصدٌة)ما ٌتعلق بعٌنة البحث فقد وقع اختٌار الباحثة للعٌنة العمدٌة 

ولقد .مفردة296مفردات العٌنة بطرٌقة تحكمٌة ومباشرة علما أن حجم العٌنة بلغ 

 :توصلت الدراسة للعدٌد من النتائج نذكر منها

ٌحتل استعمال التلفزٌون من قبل الجمهور المبحوث مكانة هامة فً حٌاته الٌومٌة - 

،وذلك من خالل إجابة كل المبحوثٌن دون استثناء بأنهم ٌشاهدون برامج التلفزٌون 

100% 

ٌستعمل الجمهور المبحوث ذكورا وإناثا التلفزٌون فً الفترة المسائٌة وهذا راجع - 

 .بالدرجة األولى لكون هذه الفترة تمثل وقت فراغهم

                                                           
1

 دراسة تحلٌلٌة لألنماط االتصالٌة داخل األسرة من خالل الومضة االشهارٌة و تأثٌرها على :اإلشهار و الطفل . سمٌرة ، سطوطاح  

السلوك االستهالكً للطفل ، مذكرة لنٌل شهادة دكتوراه ، جامعة باجً مختار ، عنابة ، قسم علوم اإلعالم و االتصال ، شعبة االتصال 

 2010 ، 2009فً التنظٌمات ، 
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ٌختلف السٌاق الذي ٌشاهد فٌه التلفزٌون بٌن الذكور واإلناث،إذ ٌفضل الجنس - 

أكثر من اإلناث اللواتً ٌشاهدنها % 31.40األول مشاهدة برامج التلفزٌون بمفرده 

 %19.51فً سٌاق الجماعة 

بصفة عامة ٌفضل أغلبٌة المبحوثٌن مشاهدة برامج الخٌال وذلك من خالل - 

 %18.32اختٌارهم الذي تجسد فً تفضٌلهم لألفالم بنسبة 

أما اإلناث % 09.22ٌمٌل الذكور أكثر إلى مشاهدة البرامج الرٌاضٌة وذلك بنسبة - 

وقد فسر هذا االختالف بطبٌعة % 10.67فٌملن لمشاهدة المسلسالت بنسبة 

وشخصٌة كل جنس وهذا ما ٌتطابق مع أغلبٌة الدراسات التً تبحث فً عادات 

 .وأنماط مشاهدة البرامج التلفزٌونٌة

ٌشاهد معظم أفراد العٌنة الفواصل االشهارٌة التً تمر خالل البرنامج المتابع إذ - 

وذلك من اجل إشباع حاجاتهم اإلعالمٌة المتمثلة فً % 61.82بلغت نسبة المشاهدة 

 .الحصول على المعلومات لمعرفة ما هو متوفر فً السوق

 التً ال تشاهد الفواصل االشهارٌة تقوم بسلوكٌات مختلفة إذ هناك من ةالفئ- 

أفرادها من ٌجدها بمثابة فرصة لتحضٌر بعض األشٌاء والقٌام بواجبات مختلفة 

 (منزلٌة أو دراسٌة)

ٌمٌل معظم الجمهور المبحوث إلى تبنً سلوك المواثبة أثناء وجود الفواصل - 

 %47.48االشهارٌة وذلك بتغٌٌرهم للقناة فلقد بلغت نسبة هذا السلوك 

مشاهدة الجمهور المبحوث لإلشهار التلفزٌونً مرتبطة بالدرجة األولى بتحقٌق - 

وظٌفة إعالمٌة وذلك كٌفما كانت متغٌرات الدراسة بهدف معرفة ماهو متوفر فً 

 .السوق

ٌحقق االشهار التلفزٌونً لدى الجمهور المبحوث وظٌفة اجتماعٌة ترتبط ارتباطا - 

وثٌقا بتبادل أطراف الحدٌث والنقاشات عن السلعة المشهر عنها وذلك من خالل 
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إلى الفضاء العمومً (الخاص)تبادل أطراف الحدٌث باالنتقال من الفضاء الفردي 

 .(المجتمع)

ٌفضل أغلبٌة المبحوثٌن أن ٌكون بث الفواصل االشهارٌة عند انتهاء البرنامج إذ - 

 %50.89بلغت نسبتهم 

ٌؤثر وجود الفاصل االشهاري على مختلف العملٌات اإلدراكٌة للجمهور المبحوث - 

فوجوده ٌؤثر بدرجة كبٌرة على عملٌة االنتباه وهذا بطبٌعة الحال لكون أن االنتباه 

ٌمثل الحلقة األولى فً سلسلة العملٌات اإلدراكٌة ألنه ٌعتبر المؤشر الهام الذي 

 .ٌؤدي إلى فهم واستٌعاب وتذكر ما ٌوجد فً البرنامج المشاهد

عندما تكون المشاهدة جماعٌة فان أغلبٌة الجمهور ٌمٌل عند وجود الفاصل - 

وهذا ما ٌؤدي للقول بان %77.70االشهاري إلى الحدٌث مع بعضهم البعض 

الفاصل االشهاري ٌساعد على زٌادة حجم االتصال األسري الذي قٌل عنه انه 

 .تناقص دوره عند مجًء التلفزٌون

ٌساعد الفاصل االشهاري على خلق فجوات مختلفة لدى الجمهور المبحوث وٌقوم - 

هذا األخٌر بملئها عن طرٌق تخمٌناته وأفاق توقعاته المختلفة لكن ٌلعب متغٌر النوع 

.دورا هاما فً تحدٌد طبٌعة ونوعٌة هذه األفاق
1

  

 : الرابعة الدراسة 

حملت الدراسة الرابعة عنوان اإلعالن التلفزٌونً و تأثٌره فً الجمهور للمؤلف  

سعد سلمان المشهدانً استخدم الباحث فً هذه الدراسة أسلوب المسح للتعرف على 

الخصائص األساسٌة التً ٌتمٌز بها جمهور المشاهدٌن وأنماط المشاهدة وسلوكهم 

االستهالكً وكانت عٌنة البحث عمدٌة تتمثل فً الشباب الجامعً من طلبة جامعة 

تكرٌت بالعراق ، أما أداة البحث فقد اعتمد الباحث فً دراسته هذه على أداة 

                                                           
1

 ،مذكرة معدة لنٌل شهادة الماجستٌر فً علوم اإلعالم اثر الفواصل االشهارٌة التلفزٌونٌة على عملٌة التلقً.حنان ، شعبان -  

 .2008/2009واالتصال كلٌة العلوم السٌاسٌة واإلعالم ،قسم علوم اإلعالم واالتصال،جامعة الجزائر ،بن ٌوسف بن خدة، 
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وتعد فً نظره األداة األنسب التً تمكن الباحث من تحقٌق (االستقصاء)االستبٌان 

 :أهدافه باإلجابة عن تساؤالت البحث ،وقد توصلت الدراسة إلى النتائج التالٌة

أثبتت الدراسة المٌدانٌة أن نسبة كبٌرة من مشاهدي قناة الشرقٌة من الشباب -

حرٌصٌن على مشاهدة اإلعالنات ٌومٌا باعتبارها إحدى أسهل %100العراقً 

وسائل التعرف على الجدٌد من السلع والخدمات وكذلك التطور والتعرف على ما 

 .هو جدٌد

أثبتت الدراسة المٌدانٌة صحة الفرض األول وكان ترتٌب األسالٌب اإلعالنٌة من -

 :حٌث أكثرها قدرة على جذب االنتباه وفقا لما ٌلً

 أسلوب الرسوم المتحركة -1 

 أسلوب الحٌل والخدع التصوٌرٌة-2

 أسلوب الشهادة-3

 األسلوب الغنائً-4

 األسلوب الدرامً-5

 األسلوب المباشر-6

وتوصل الباحث أٌضا إلى أن للتلفزٌون دور فعال فً كل مرحلة من مراحل عملٌة 

 الشراء المختلفة التً ٌمر بها المستهلك

 :أثبتت الدراسة المٌدانٌة صحة الفرض الثانً وذلك وفقا لما ٌأتً-

 

األسلوب الدرامً هو أكثر األسالٌب جذبا لالنتباه فً اإلعالن عن السلع الغذائٌة *-

 %27الرئٌسٌة بنسبة 
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 %21األسلوب المباشر إذ حصل هذا األسلوب على نسبة جذب انتباه *-

 %16أسلوب الشهادة إذ حصل هذا األسلوب على نسبة جذب انتباه *-

 %15األسلوب الغنائً إذ حصل على نسبة جذب انتباه*-

 1(1)%13أسلوب الرسوم المتحركة إذ حصل هذا األسلوب على نسبة جذب انتباه*-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
   2012دار أسامة للنشر و التوزٌع ، : عمان  . اإلعالن التلفزٌونً وتأثٌره فً الجمهور.سعد ، سلمان المشهدانً - 1
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 :اإلشكالٌة

   

    إن اإلشهار التلفزٌونً أصبح ٌمثل عملٌة متعددة األبعاد لذلك ٌمكن النظر إلٌه 

كشكل من أشكال االتصال وكجزء أساسً من النسق االقتصادي وكأساس لتموٌل 

وسائل اإلعالم،وكموجه للقٌم والعادات االجتماعٌة،ومن ثم ٌحتل أهمٌة خاصة فً 

حٌاتنا المعاصرة ذلك لما له من أهمٌة فعالة ومؤثرة فً حٌاتنا،وفً ظل التطورات 

المختلفة سواء كانت اقتصادٌة أو اجتماعٌة تغٌرت معها مفاهٌم وأنماط اإلشهار عما 

كانت علٌه قدٌما فأصبح ٌطغى علٌه سرعة اإلٌقاع والخٌال وبخاصة االشهارات 

 .التلفزٌونٌة

وهنا تجدر اإلشارة إلى أن اإلشهار التلفزٌونً هو فن جذب انتباه الجمهور بمختلف 

فئاته بالتركٌز على الجوانب االٌجابٌة للسلعة بهدف تحفٌز الجمهور المستهدف 

للشراء أو اتخاذ رد فعل قد ٌكون متوقعا من طرف المعلن وذلك من اجل بناء 

اصورة ذهنٌة جٌدة عنه وعن سلعته فً الوقت ذاته
1

كما ٌمكن اإلشارة لإلشهار . 

أٌضا على انه مجموعة الرسائل الفنٌة المتنوعة المستخدمة خالل الوقت المباع من 

قبل التلفزٌون وعرضها على هذا الجمهور بغٌة تعرٌفهم بالمنتوج أو الخدمة من 

 ناحٌة الشكل أو المضمون وذلك بهدف التأثٌر على سلوكهم االستهالكً ومٌوالتهم 

 وقٌمهم
وبذكر السلوك االستهالكً ٌمكن اإلشارة فً هذا الصدد إلى . وما إلى ذلك2

أن المعلن همه الوحٌد من عرض منتوجه هو نجاح هذا المنتوج أي بمعنى أن 

ٌحظى هذا المنتوج بإقبال جماهٌري كبٌر من مختلف الفئات ،وباعتبار أن عنوان 

دراستنا ٌتمحور حول السلوك االستهالكً ألهم شرٌحة فً المجتمع أال وهً فئة 

الشباب فحتما سوف نركز فً هذه الدراسة على طبٌعة السلوك سواء كان اٌجابٌا أو 

وقد . سلبٌا والذي قد ٌظهره الشباب من خالل تعرضه إلشهار معٌن عن منتوج ما

                                                           
1

 7،ص2011مؤسسة كنوز الحكمة للنشر والتوزٌع،:الجزائر. التلفزٌونً اإلشهار تلقً. حنان، شعبان-  
 
2

 8مرجع سبق ذكره ، ص .تلقً اإلشهار التلفزٌونً ، . حنان، شعبان-  
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وقع اختٌارنا فً هذه الدراسة على إحدى المنتوجات المتعلقة بالمشروبات وهً 

  علٌهوTV رالنهاوالذي تعرضه القناة الجزائرٌة الخاصة "نقاوس"مشروبات 

 ما هو التأثٌر الذي ٌحدثه إشهار مشروبات سنحاول من خالل هذه الدراسة معرفة

 على السلوك االستهالكً للشباب؟"نقاوس"

 :التساؤالت -

الشباب على اكتشاف حاجاتهم لمنتجات "نقاوس"هل ٌساعد إشهار منتوج -1

   معٌنة وخلق نواٌا الشراء لدٌهم؟

 هل ٌعتبر دور هذا اإلشهار فعال فً الدفع أو إغراء الشباب على تجرٌبه؟-2

ٌعتبر مصدر أساسً فً جمع المعلومات "نقاوس"هل دور إشهار مشروبات -3

 عن المنتج بالنسبة للشباب؟

عالقة باقتناء الشباب "نقاوس"هل لطرٌقة تصمٌم أو عرض إشهار مشروبات -4

 لهذا المنتوج؟

 :الفرضٌات- 

 الفرضٌة هً عبارة عن إجابة مؤقتة ومقترحة لسؤال البحث وهً تصرٌح ٌتنبأ 

بعالقة بٌن عنصرٌن أو أكثر وهً وسٌلة للتحقق االمبرٌقً لٌتم من خاللها معرفة 

مدى مطابقة توقعاته للواقع
1

 

 : وعلٌه كانت فرضٌات دراستنا على النحو التالً

فً قناة "نقاوس"إلشهار(الطلبة الجامعٌٌن)إن تعرض جمهور الشباب -1

 .ٌخلق لدٌهم الرغبة فً استهالكه أو العزوف عنهTVالنهار

                                                           
1

دار القصبة للنشر، :  الجزائر.(بوزٌد صحراوي وآخرون: ترجمة)منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة . أنجرس ،مورٌس  

  151، ص 2006، 2ط
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أو طرٌقة عرضه تساهم بشكل "نقاوس"إن لطبٌعة تصمٌم إشهار مشروبات -2

  (الطلبة)كبٌر فً التأثٌر على السلوك الشرائً لدى جمهور الشباب 

 :أهمٌة الدراسة- 

تكمن أهمٌة البحث وخصوصٌته فً انه دراسة علمٌة ذات أهمٌة لمعرفة تعرض - 

الشباب لإلشهار التلفزٌونً وما قد ٌحدثه هذا األخٌر من تأثٌرات سلبٌة أو اٌجابٌة 

 .فً اتجاهات هذه الفئة

هذه الدراسة تساعد على التوصل إلى مؤشرات علمٌة جدٌدة ومفٌدة وهادفة عن - 

ظاهرة دور اإلشهار التلفزٌونً فً نشر الوعً االستهالكً لدى فئة أو جمهور 

 .الشباب

 .تتمثل أهمٌة الدراسة فً نشر الثقافة االستهالكٌة لدى جمهور الطلبة الجامعٌٌن- 

تتمثل أٌضا أهمٌة هذه الدراسة فً الكشف عن التأثٌرات التً ٌحدثها إشهار - 

على السلوك االستهالكً للطالب  TV النهار فً قناة "نقاوس"مشروبات 

  .الجامعً

 :أهداف الدراسة-

 تسعى دراستنا إلى تحقٌق هدف عام ٌتمثل فً إبراز أهم التأثٌرات التً ٌحدثها 

على جمهور الشباب المتمثل فً TVفً قناة النهار  "نقاوس"إشهار مشروبات 

الطلبة الجامعٌٌن فً جامعة مستغانم،ومن هنا تندرج من هذه الدراسة أهداف ثانوٌة 

 :تتمثل فٌما ٌلً 

 .TVالتعرف على أشكال وأنماط تعرض جمهور الطلبة لبرامج قناة النهار  -1

من رغبة لدى الطلبة "نقاوس"التعرف على ما ٌخلقه إشهار مشروبات  -2

 .  الجامعٌٌن فً استهالكه وتجرٌبه
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تهدف الدراسة إلى إبراز التأثٌرات التً ٌحدثها إشهار مشروبات -3   

 .على السلوك االستهالكً لدى جمهور الطلبة الجامعٌٌن"نقاوس"

 :أسباب الدراسة      

إن اختٌارنا لهذا الموضوع ٌمثل مرحلة حاسمة النجازه ،الن موضوع اإلشهار 

موضوعا واسعا،إال أننا فً هذه الدراسة حاولنا تلخٌص وتسلٌط الضوء على تأثٌر 

على السلوك االستهالكً ،ومن بٌن األسباب التً دفعتنا "نقاوس"إشهار مشروبات

 :إلى اختٌار هذا الموضوع هناك أسباب ذاتٌة وأخرى موضوعٌة

 :الموضوعٌة-1 

ورغبتهم فً شراء (الطلبة)كٌفٌة  تأثٌر اإلشهار التلفزٌونً على جمهور الشباب   -

 .المنتوج

باعتبار اإلشهار رسالة اتصالٌة حٌوٌة وهامة فً التعرٌف بالسلع لذا فمن -

الضروري معرفة وإدراك ما تقدمه الرسالة لجمهورها من سلع وخاصة جمهور 

 .الشباب بغٌة تجرٌب و اقتناء كل ما هو جدٌد فً األسواق

 .الدور الذي ٌلعبه اإلشهار فً إبراز الصورة الفعلٌة للمنتوجات المعلن عنها-

 .انجذاب المعلنٌن لتروٌج منتوجاتهم وسلعهم فً القنوات التلفزٌونٌة -

  :الذاتٌة-2

 .دافع ذاتً لإلشهار التلفزٌونً -

 .رغبتنا فً معرفة تأثٌر اإلشهار التلفزٌونً على جمهور الشباب-

 .مع اإلشهار التلفزٌونً (الطلبة)معرفة كٌف ٌتعامل الشباب -

 .الموضوع ٌتناسب مع تخصص علوم اإلعالم واالتصال-
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فً قناة "نقاوس"الرغبة فً معرفة  التأثٌرات التً ٌحدثها إشهار مشروبات -

 .  على السلوك الشرائTVً النهار

 :منهج البحث    

الطرٌقة المتبعة لإلجابة عن األسئلة التً تثٌرها إشكالٌة :"ٌعَرف المنهج بأنه

"البحث
1

 

فان انسب منهج - دراسة استطالعٌة- وبحكم أن دراستنا هً دراسة تحلٌلٌة وصفٌة

منهج لتحلٌل ودراسة أي :"هو المنهج المسحً والذي ٌعَرف هذا األخٌر على انه

موقف أو مشكلة اجتماعٌة أو جمهور ما،وذلك بإتباع طرٌقة علمٌة منظمة لتحقٌق 

"أغراض معٌنة
2

 

وقد ارتأٌنا إلى إتباع هذا المنهج من اجل الحصول على إجابات المبحوثٌن     

فً قناة "نقاوس"واستطالع آرائهم حول التأثٌر الذي ٌحدثه إشهار مشروبات 

 . على السلوك االستهالكً لجمهور الطلبة الجامعٌٌن بجامعة مستغانمTVالنهار 

 

 :مجتمع البحث

ٌعتبر مجتمع البحث وهو مجموعة عناصر لها خاصٌة أو عدة خصائص مشتركة 

تمٌزها عن غٌرها من العناصر األخرى والتً ٌجري علٌها البحث أو التقصً 

مجموعة منتهٌة أو غٌر منتهٌة من العناصر المحددة :،وهو فً  لغة العلوم اإلنسانٌة 

.مسبقا والتً ترتكز علٌها المالحظات
3

  

                                                           
1

 28دار الفجر للتوزٌع و النشر ، د س ،ص : األردن. بحوث فً االتصال. سحر، محمد وهبً  
2

  98مرجع سبق ذكره ، ص  (صحراوي بوزٌد و آخرون: ترجمة )منهجٌة البحث العلمً فً العلوم اإلنسانٌة،. أنجرس ، مورٌس 
3

 298مرجع نفسه ، ص . أنجرس، مورٌس 
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وٌتمثل مجتمع البحث فً دراستنا هذه فً فئة الشباب لكونها أهم شرٌحة فً 

وٌتمثل فً .المجتمع وأكثر الفئات تقبال و استخداما وتواصال مع وسٌلة التلفزٌون 

الطلبة الجامعٌٌن بجامعة عبد الحمٌد بن بادٌس بمستغانم تخصص علوم اإلعالم 

 .واالتصال 

 : عٌنة البحث

عبارة عن مجموعة جزئٌة من مجتمع الدراسة ٌتم : تعَرف العٌنة على أنها 

اختٌارها بطرٌقة معٌنة وإجراء الدراسة علٌها ومن ثم استخدام تلك النتائج وتعمٌمها 

.على كامل مجتمع الدراسة األصلً
1

  

ولذا فعٌنة بحثنا هً عٌنة قصدٌة أو عمدٌة الن طرٌقة اختٌار العٌنة كانت بصفة 

قصدٌة فٌما ٌتعلق بمفردات عٌنة البحث من جهة وتخصص علوم اإلعالم 

 مفردة من الطلبة الجامعٌٌن 110واالتصال من جهة أخرى ، وتشمل عٌنة بحثنا   

 مفردة فً تحلٌلنا لنتائج الدراسة 103فً جامعة مستغانم ، حٌث أننا استفدنا فقط من 

 منها لم ٌتم  02 استبٌانات مرفوضة و 05 منها 07أما باقً االستبٌانات و عددها 

 .االجابة على أسئلتها

 

 

 

 

 

                                                           
1

، 2دار وائل للنشر و الطبع، ط: األردن. القواعد و المراحل و التطبٌقات : منهجٌة البحث العلمً. محمد، عبٌدات، و آخرون  

 84 ، ص 1999
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 : أداة البحث

تسمح أدوات البحث بجمع المعلومات حول موضوع معٌن ،وٌوجد فً علوم اإلعالم 

واالتصال العدٌد من الوسائل التً ٌستعملها الباحث فً جمع المعلومات وذلك حسب 

 .استخدامه للمنهج

وبحكم استخدامنا للمنهج المسحً ،فان انسب أداة لبحثنا هً أداة االستبٌان و التً 

قائمة من األسئلة التً ٌحضرها الباحث من اجل الحصول على :"تعَرف على أنها 

."إجابات تتضمن المعلومات والبٌانات المطلوبة
1

  

اعتمدنا فً دراستنا على أداة االستبٌان بحكم أن هذه األداة تفٌدنا فً الحصول على 

تأثٌر إجابات المبحوثٌن و التعرف على ارائهم حول إشكالٌة بحثنا التً تتمحور فً 

 على السلوك االستهالكً للطالب TVفً قناة النهار "نقاوس"إشهار مشروبات 

 .الجامعً بمستغانم

 :تحدٌد المفاهٌم  

  ٌعنً ٌتأثر تأثرا ،بمعناه التغٌٌر و التأثٌر:لغة:التأثٌر-1

 ما تحدثه الرسالة اإلعالمٌة فً نفس المتلقً ،وكلما استجاب المتلقً :"اصطالحا

للرسالة كلما أحدثت الرسالة تأثٌرها وٌكون القائم باالتصال قد حقق الهدف من 

".االتصال والعكس صحٌح 
2

 

 TVفً قناة النهار "نقاوس" هو التغٌٌر الذي ٌحدثه إشهار مشروبات : إجرائٌا

 .على السلوك االستهالكً للطالب الجامعً بمستغانم 

 .من الفعل أعلن أو اظهر أو أشهر ومعناه اإلظهار واإلشهار: لغة:اإلشهار-2

                                                           
1

 148، ص 2007دار المعرفة الجامعٌة، د ط ، : اإلسكندرٌة .المناهج و الطرق و األدوات : البحث العلمً .جمال ، أبو شنب  
2

، 2001دار العربً للنشر و التوزٌع ، د ط ، : القاهرة . القاموس الموسوعً للمصطلحات اإلعالمٌة . محمد، فرٌد محمود عزت 

 206ص 
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 مجموعة الوسائل المستخدمة لتعرٌف الجمهور بمنشاة تجارٌة أو " هو :اصطالحا

.صناعٌة أو إقناعه بامتٌاز منتجاتها و اإلٌعاز إلٌه بطرٌقة ما
1

  

فً قناة النهار "نقاوس"هو عبارة عن رسالة اشهارٌة لمشروبات : إجرائٌا

TV باستهالكه (الطلبة الجامعٌٌن)من اجل إقناع جمهور الشباب.  

 Vision  وتعنً عن بعد ، و Téléكلمة مكونة من مقطعٌن : لغة: التلفزٌون-3

 .تعنً الرؤٌة أي أن الكلمة تعنً الرؤٌة عن بعد

 هو انه طرٌقة إرسال و استقبال الصور المرئٌة المتحركة و الصوت : اصطالحا

.المصاحب لها عن طرٌق موجات كهرومغناطٌسٌة
2

 

هو عبارة عن وسٌلة إعالمٌة ٌتم فٌه بث رسائل اشهارٌة لمشروبات :  إجرائٌا

عن طرٌق الصوت و الحركة و الصورة و األلوان و الموسٌقى لجذب "نقاوس"

 .انتباه الطالب الجامعً بمستغانم

تعنً الفتوة والحداثة ونقٌض الشباب هو الهرم ،أي شب : لغة: الشباب-4

.(الفتوة والحداثة)،شبب،الشباب
3

 

مرحلة عمرٌة محددة من مراحل العمر ٌتمٌز فٌها اإلنسان "هً : اصطالحا

بالحٌوٌة و القدرة على العمل و األداء والنشاط والمرونة فً العالقات وتحمل 

."المسؤولٌة الفردٌة و الجماعٌة
4

  

 هم مجموعة من الطلبة الجامعٌٌن بجامعة مستغانم تخصص علوم :إجرائٌا 

 . سنة30الى 18اإلعالم واالتصال تبلغ أعمارهم من 

                                                           
1

 33، ص 2010دار أسامة  للنشر و التوزٌع، د ط ، : عمان . المعجم اإلعالمً . محمد ، جمال الفار  
2

 295 ، ص 2008دار المعرفة الجامعٌة ، : القاهرة . معجم مصطلحات اإلعالم . طارق، سٌد احمد الخلٌفً  
3

 388دار مدنً للنشر و التوزٌع ،د ط ، د س ، ص . قاموس مصطلحات علم االجتماع . فاروق ، مداس  
4

 339 ، ص 2012دار أسامة للنشر و التوزٌع ، : األردن .  معجم مصطلحات الخدمة االجتماعٌة .عبد الناصر ، سلٌم جامد  
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 :السلوك االستهالكً- 5

ذلك التصرف الذي ٌبرزه :"ٌعرفه محمد إبراهٌم عبٌدات على انه :  اصطالحا

 المستهلك فً البحث عن شراء أو استخدام السلع و الخدمات و األفكار، والتً ٌتوقع 

. أنها تشبع حاجاته و رغباته حسب إمكانٌاته الشرائٌة المتاحة
1

  

هو ذلك التصرف الذي ٌقوم به الطالب الجامعً بحصوله على ما ٌرٌده :  إجرائٌا 

على TVفً قناة النهار"نقاوس"من إشباع حاجاته لتعرضه إلشهار مشروبات 

    .سلوكه االستهالكً

 :الخلفٌة النظرٌة 

        تعتمد هذه الدراسة بشكل أساسً على نظرٌة االستخدامات واالشباعات وقد 

أوضحت هذه النظرٌة أسباب تعرض الجمهور لوسائل اإلعالم وهو ما ٌعرف 

بدوافع المشاهدة كما أنها تحاول التعرف على االشباعات التً ٌحققها الجمهور من 

: حٌث ركزت هذه النظرٌة على الجمهور.خالل تعرضه لوسائل اإلعالم

دوافعه انطالقا من مفهوم الجمهور النشط الذي ٌختار رسالة إعالمٌة ,خصائصه

معٌنة لتحقٌق منفعة ما 
2

 :وقد جاءت هذه النظرٌة بعدة فروض منها. 

أن أفراد الجمهور ٌقومون باختٌار المادة اإلعالمٌة التً ٌرون أنها تشبع -

 .احتٌاجاتهم

 ٌختارون الوسائل يوبالتال, ٌستطٌع أفراد الجمهور تحدٌد احتٌاجاتهم ودوافعهم-

والرسائل اإلعالمٌة التً تشبع االحتٌاجات 
3

وإذا أردنا إسقاط هذه النظرٌة على . 

دراستنا نجد انه من خالل مشاهدة الشباب الشهارات تلفزٌونٌة قد تتولد لدٌهم رغبة 

                                                           
1

 29 ،ص 1995دار وائل للنشر و التوزٌع ، : األردن . سلوك المستهلك . محمد ، إبراهٌم عبٌدات  
2

, 2008, ط.د,دار الفكر العربً :القاهرة . نظرٌات اإلعالم وتطبٌقاتها العربٌة. عاطف العبد, نهى, عدلً العبد, عاطف 

  .298ص
3

 300ص  ,المرجع نفسه. عاطف ، عدلً العبد و نهى ، عاطف العبد  
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 منتوج قد ٌستحوذ اهتمامهم واقتنائه من اجل إشباع حاجة بمعنى أن أيفً تجرٌب 

 .تولد الحاجات ٌقتضً تلبٌة وإشباع تلك الحاجة

 

 :اإلطار الزمانً والمكانً للدراسة 

 :مجال الدراسة-

 مفردة ٌمثلون الطلبة المشاهدٌن إلشهار 110تكونت عٌنتنا من : المجال البشري-

 مفردة من أصل 103 ، حٌث استفدنا من  TV فً قناة النهار "نقاوس"مشروبات 

 .  لم ٌتم اإلجابة عن أسئلتها02 منها مرفوضة و 05 الن 110

 حٌث 2015-  2014أجرٌت دراستنا فً الموسم الجامعً : المجال الزمانً -

  .2015 ماي 12 افرٌل إلى 26امتدت من تارٌخ 

شملت دراستنا على عٌنة بحث فً جامعة عبد الحمٌد بن بادٌس :المجال المكانً -

 .من طلبة شعبة علوم اإلعالم و االتصال (خروبة)
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: تمهيد 

   

    ٌلعب اإلشهار التلفزٌونً دورا هاما داخل المؤسسة اإلعالمٌة التلفزٌونٌة وذلك 

باعتبار أن اإلشهار ,لقدرته فً التعرٌف بما تقدمه المؤسسات المعلنة من سلع وخدمات 

هو وسٌلة من وسائل البٌع وشكل من أشكاله وطرٌقة من طرق تصرٌف السلع 

والخدمات،ولذلك ٌنظر إلى اإلشهار التلفزٌونً على انه شكل من أشكال االتصال 

وكجزء أساسً من النسق االقتصادي وكموجه للقٌم و العادات االجتماعٌة ومن ثم فهو 

نشأة : وفً هذا الفصل سوف نتطرق إلى.ٌحتل أهمٌة خاصة فً حٌاتنا المعاصرة

اإلشهار التلفزٌونً إضافة إلى تعارٌفه كما سٌتم التطرق إلى خصائصه وأهمٌته 

 .  ومراحله االتصالٌة وخطوات إنتاجه
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نشأة ومفهوم اإلشهار التلفزيوني : المبحث األول 

: النشأة -1

  ادخل التلفزٌون كوسٌلة اشهارٌة إلى جانب الوسائل األخرى المعروفة فً معظم دول 

وازداد إقبال المعلنٌن على استعمال هذه الوسٌلة لدرجة أن كثٌر منهم فً أمرٌكا ,العالم 

و أوروبا أصبحوا ٌخصصون الجزء األكبر من مٌزانٌاتهم االشهارٌة لتقدٌم اإلشهار 

وٌلعب التلفزٌون دورا بالغ الحٌوٌة فً مجاالت اإلعالم ,عن طرٌق شاشة التلفزٌون 

حٌث ٌعتبر اإلشهار التلفزٌونً من انجح الوسائل نظرا لما ٌحدثه ,واالتصال الجماهٌري

من تأثٌر سرٌع وفعال على المتلقً وذلك ألنه ٌخاطب حاستً السمع والبصر معا وهو 

من %98فقد أثبتت الدراسات والبحوث أن , ما تفتقده باقً الوسائل االشهارٌة األخرى

من البصر %90المعلومات التً ٌحصل علٌها الفرد مستمدة من هاتٌن الحاستٌن 

عند استخدام الصورة %35من السمع كما أن استٌعاب المعلومات ٌزداد بنسبة 8%,

األمر الذي ٌوضح %55وتطول فترة االحتفاظ بتلك المعلومات بنسبة ,والصوت معا

.أهمٌة استخدام التلفزٌون كوسٌلة اشهارٌة
1

  

:  مفهوم اإلشهار التلفزيوني-2

وقد رصدنا ,     لقد حظً مصطلح اإلشهار التلفزٌونً على العدٌد من التعارٌف

: بعضها فٌما ٌلً 

فن جذب انتباه الجمهور بالتركٌز على :"ٌعرف اإلشهار التلفزٌونً على انه -1

بهدف تحفٌز الجمهور المستهدف للشراء أو اتخاذ رد , الجوانب االٌجابٌة للسلعة

وذلك من اجل بناء صورة ذهنٌة جٌدة ,فعل قد ٌكون متوقعا من طرف المعلن

."عنه وعن السلعة فً آن واحد
2

 

                                                           
1

  09ص, 2008,دار آٌلة للنشر والتوزٌع : عمان. تصميم اإلعالن التلفزيوني. ممدوح صادق, رانٌا 
2

 160، ص 2005مصر ،دار المعرفة الجامعٌة ، د ط ،.المدخل والنظرية : اإلعالن .علً شٌبة , شدوان 
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مجموعة من الرسائل الفنٌة المتنوعة المستخدمة خالل الوقت "كما ٌعرف أٌضا بأنه -2

المباع من قبل التلفزٌون إلى الجمهور بقصد تعرٌفه بسلعة أو خدمة أو فكرة بالشكل 

وسائر , والمضمون الذي ٌؤثر على معلوماته ومٌوله وقٌمه وسلوكه االستهالكً وأفعاله

."المقومات الثقافٌة األخرى
1

 

عملٌة بث رسالة سمعٌة :"اإلشهار التلفزٌونً بأنه "Rebert –Leduc"ٌعرف-3

بصرٌة لغرض حث الجمهور على اقتناء سلعة أو خدمة معٌنة ،واالستمرار فً شرائها 

 ."وتفضٌلها على السلع والخدمات المشابهة لها

رسالة سمعٌة بصرٌة تهدف إلى توزٌع معلومات :"فقد عرفه على انه"Cohen"أما -

 ."خاصة بمنتوج آو سلعة معٌنة قصد تسوٌقها بٌن الناس

بأنه شكل من أشكال االتصال المدفوع وغٌر :"يعرفه"سمير محمد حسين"أما -

."الشخصً لتوزٌع سلع وخدمات لحساب ممول معروف وذلك باستخدام التلفزٌون
2

 

ال ٌهدف اإلشهار التلفزٌونً فقط إلى مجرد :"بأنهطلعت اسعد عبد الحميد وٌعرفه -

تقدٌم السلع و الخدمات و األفكار بل ٌسعى إلى إقناع اإلفراد و تحفٌزهم على الحركة 

."لشراء أو اقتناء هذه السلع والخدمات 
3

 

ما هو إال نمط من أنماط االتصال القائمة على تقنٌات ,وبالتالً فان اإلشهار التلفزٌونً 

ومن ثم تبنٌه لسلوك الشراء ,اإلقناع بالدرجة األولى والهادفة إلى جذب اهتمام المتلقً 

. أو العزوف عن استعمال السلعة

                                                                                                                                                                             
 
 
1

   94 -93ص ص , 1989, مكتبة الصباح، د ط :السعودٌة ,جدة . مقدمة في وسائل االتصال. الحلوانً, ماحً
2

دراسة تحليلية لألنماط االتصالية داخل األسرة من خالل الومضة االشهارية داخل األسرة وتأثيرها "اإلشهار والطفل . سطوطاح, سمٌرة 

 2009,جامعة باجً مختار عنابة , قسم علوم اإلعالم واالتصال, رسالة  مقدمة لنٌل شهادة الدكتوراه ,على السلوك االستهالكي للطفل 

 25 -24ص ص , 2010/
3

 25ص ,المرجع نفسه . سطوطاح , سمٌرة 
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خصائص وأهداف اإلشهار التلفزيوني  :المبحث الثاني 

: الخصائص -1

:  ٌتمٌز اإلشهار التلفزٌونً بمجموعة من الخصائص نجملها كالتالً   

تمٌزه كوسٌلة اشهارٌة المزج بٌن عنصري الصوت والصورة بكل أشكالهما   -

. ومكوناتهما 

ٌمثل وسٌلة اشهارٌة قرٌبة من المتلقً حٌث تقدم له اإلحساس بالمعاٌشة وٌعتبر - 

.الوسٌلة المثلى للتأثٌر على االتجاهات
1

  

.الن اإلشهار ٌستهدف جذب االنتباه وإثارة االهتمام واإلقناع وخلق نٌة الشراء-
2

 

ة فرصب   ان تحظىٌتمٌز بالمرونة فً العرض حٌث ٌمكن لمختلف السلع والخدمات-

  على شاشة التلفزٌون ،وهذا ٌمثل طاقة استٌعابٌة واسعة لالشهارات باختالف الظهور

. أنواعها

ٌوجد تنوع فً أسالٌب العرض على شاشة التلفزٌون من عرض قصٌر على إشهار -

إلى عرض فٌلم سٌنمائً ,إلى عرض كرتون بالصور المتحركة ,من نسخة واحدة 

. قصٌر

من الممكن االتفاق على عرض اإلشهار أكثر من مرة فً الٌوم الواحد وفً أوقات -

.وهذا ٌتٌح أداء أوسع للحمالت االشهارٌة,التجمع أمام الشاشة 
3

 

ٌعتبر اإلشهار التلفزٌونً عملٌة اتصال غٌر شخصً للمعلومات الخاصة بالسلع - 

بمعنى اكتساب المعلومات من المرسل إلى الجمهور تتم بدون مواجهة مباشرة واالهم 

. هو إقناع الجمهور واإلقبال على استعمال السلعة

                                                           
1

 170ص ,مرجع  سبق ذكره . علً شٌبة, شدوان  
2

 31ص , 2004, د ط , مركز المحروسة : القاهرة . إعالنات الراديو والتلفزيون .فرج ,عصام الدٌن  
3

 69ص  ,2001,د ط , مؤسسة شباب الجامعة : اإلسكندرٌة . اإلعالن.المصري ,احمد محمد  
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انه ٌتطلب توظٌف مجموعة من الحواس خاصة تتمثل فً حاستً السمع والبصر -

والتً تتطلبان من المشاهد تركٌز انتباهه الكامل من اجل تدعٌم وتثبٌت الفكرة 

.االشهارٌة فً ذهنه
1

  

من  ,انتشار التلفزٌون حٌث ٌوجد فً كل منزل وتستطٌع كل أسرة أن تمتلكه بسهولة -

.  هنا كان سعً المعلنٌن إلٌه لضمان نجاح اشهاراتهم وثقتهم

كثرة البرامج التلفزٌونٌة وتنوعها ٌزٌد من فرصة مشاهدة الجماهٌر له وإمكان توجٌه -

  .الرسالة االشهارٌة للجمهور المستهدف

ٌوجه اإلشهار إلى جماعات محددة من المفترض أن تتم دراستهم من النواحً -

.الدٌمغرافٌة واالجتماعٌة والنفسٌة والمعرفٌة وغٌرها فً دراسة االستهالك
2

   

اكتسابه قابلٌة للتصدٌق على مدار السنوات السابقة عن طرٌق اعتماده على الصورة -

 .والصوت

.ٌعتبر التلفزٌون وسٌلة اشهارٌة ال تحتاج إلى مجهود على غرار الوسائل األخرى-
3

 

تتنوع القوالب الفنٌة من خالل تقدٌم اإلشهار فً التلفزٌون مابٌن أشكال بسٌطة -

وحرٌة اختٌار , و أشكال مركبة عالٌة التكلفة,اقتصادٌة التكلفة سرٌعة اإلعداد والتنفٌذ

.أكثر من قالب
4

 

ٌتٌح حرٌة التخٌل واإلبداع لمصمم اإلشهار فضال عن إمكانٌة استخدام المونتاج -

.والحٌل التلفزٌونٌة
5

  

: أهدافه -2

                                                           
 
1

  09- 08ص ص , 2011, مؤسسة كنوز الحكمة للنشر و التوزٌع: الجزائر. اإلشهار والتلقي التلفزيوني.شعبان,حنان
2

 63- 62ص ص , 2009, د ط, دار المعرفة الجامعٌة: اإلسكندرٌة. اإلعالن التلفزيوني وثقافة االستهالك. الغمراوي, رجاء 
3

 16ص , 2011, دار أسامة للنشر والتوزٌع: األردن, عمان ".التصميم واإلنتاج"اإلعالن التلفزيوني . ممدوح صادق, رانٌا 
4

 170ص , مرجع سبق ذكره. علً شٌبة, شدوان 
5

 117ص  , 2005. دار المصرٌة اللبنانٌة: مصر.فنونه, وسائله, أسسه, اإلعالن .إمام علً , سعٌد الحدٌدي وسلوى , منى  
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:  و ٌمكن تلخٌص أهداف اإلشهار التلفزٌونً فً النقاط التالٌة

وعرضه بطرٌقة ,ٌهدف اإلشهار التلفزٌونً من خالل المشاهد والكالم والموسٌقى -1

. ال تنسى إلقناع ودفع المتلقً إلى الشراء

.تهدف الرسالة االشهارٌة فً التلفزٌون فً تغٌٌر من سلوك المشاهد-2
1

 

جذب المزٌد من المستهلكٌن إلى األسواق المستهدفة وذلك من خالل تقدٌم المعلومات -3

. الكافٌة عن السلعة

من خالل تعرٌفهم بمزاٌا السلعة ,خلق نوع من الوالء واالنتماء بٌن السلع ومستهلكٌها-4

.  فً اتخاذ قرارات الشراءتأثٌروالمعلومات المرتبطة بها والتً لها 

 

ٌتوقف فقط على تحقٌق اإلدراك  ٌهدف اإلشهار التلفزٌونً إلى اإلقناع الذي ال-5

وجذب االنتباه أو تسهٌل فهم الرسالة االشهارٌة وإنما ٌتجاوز إلى تحفٌز المستهلك 

.لشراء السلعة وتجرٌبها
2

 

. زٌادة مبٌعات الخدمة أو اإلقبال علٌها عن طرٌق جذب المستهلكٌن الجدد-6

تغٌٌر مٌول واتجاهات وسلوك المستهلكٌن المحتملٌن من خالل جعلهم أكثر إقباال -7

. للسلعة

زٌادة معلومات للمستهلكٌن عن السلع والمنتجات المعلن عنها وذلك بذكر -8

.أسعارها و استخداماتها, أشكالها, ممٌزاتها, خصائصها
3

 

                                                           
1

, 2001, عٌن للدراسات والبحوث اإلنسانٌة واالجتماعٌة,  د ب.اإلعالن التلفزيوني:سيموطيقا اللغة و  تحليل الخطاب.عبد السمٌع, حسنة

  68- 67ص ص 
2

 09- 08ص ص , مرجع سبق ذكره. شعبان, حنان 
3

 pub05.sky rock. Com / 308919935- posted .on – 2012 – 05 – 10 html – consulter le 02: موقع من االنترنٌت 
/03 / 2015 a 16:56  
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زٌادة معدالت دوران السلع المعلن عنها ، من خالل جذب االنتباه و إثارة االهتمام  -9

استخدام األسالٌب المختلفة لبعث الرغبة لدى المستهلكٌن فً محاولة ترمً إلى و

 .إقناعهم بالسلع المسوقة لضمان استجابتهم المرضٌة و حثهم على اقتناء هذه السلع 

  و لقد اقترح االتحاد العالمً للمعلنٌن أن أهداف اإلشهار و من ضمنها اإلشهار 

: التلفزٌونً ٌجب أن تتحدد وفقا لمعاٌٌر اتصالٌة محددة تتمثل فٌما ٌلً 

تقدٌم المعلومات و الرسائل االتصالٌة الشاملة و الوافٌة وفقا لالحتٌاجات المعرفٌة -

. للمستهلكٌن المرتقبٌن و الحالٌٌن 

تصمٌم الرسائل االتصالٌة بما ٌساعد على خلق نمط من التفضٌل و االنطباع االٌجابً -

 .من المستهلك تجاه المنتوج لتحفٌزه على تجرٌبه

الربط بٌن المنتوج و ما ٌحققه من قٌم مختلفة كالسعادة ، و الجمال و المتعة و التوفٌر -

وانطالقا من . ، و السعر المناسب ، و التغلٌف الجذاب و سهولة الحصول على المنتوج 

هذه األهداف فان الهدف األساسً لإلشهار التلفزٌونً ٌتمثل فً تقدٌم المعلومات 

الخاصة بالسلعة فً حد ذاتها، لذلك فاإلشهار مهما كان نوعه ٌتمثل هدفه فً تعرٌف 

.الجمهور بالسلع الموجودة فً السوق
1

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 10مرجع سبق ذكره ، ص تلقي اإلشهار التلفزيوني ، .حنان ، شعبان  
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. المراحل االتصالية لإلشهار التلفزيوني وخطوات إنتاجه:المبحث الثالث   

: المراحل االتصالية لإلشهار التلفزيوني-1

:  تتمثل المراحل االتصالٌة لإلشهار التلفزٌونً فٌما ٌلً    

ٌتعرض المشاهد أثناء متابعته لمختلف البرامج التلفزٌونٌة إلى عدد كبٌر :جذب االنتباه-ا

من االشهارات تختلف فً طرٌقة تصمٌمها ومضمونها حسب هدف المعلن لذلك تعتبر 

عملٌة جذب انتباه المستهلك ومحاولة االحتفاظ به،إحدى أهم المشاكل التً تواجه عملٌة 

االتصال االشهاري،الن المشاهد للرسائل االشهارٌة ٌنجذب إلى التً تحقق له رغباته 

الجانب الشكلً :وتنقسم هذه العملٌة إلى مجموعتٌن أساسٌتٌن هما.واشباعاته وحاجاته

لإلشهار وتتمثل فً حجمه وموقعه فً البرنامج المشاهد وطرٌقة تصمٌمه،بٌنما الجانب 

 الرسالة االشهارٌة واالستماالت المستخدمة فٌها،وتكمن أهمٌتها ةالثانً فٌتمثل فً جاذبً

. فً جذب انتباه المشاهد إلى جزء أو عنصر من اإلشهار 

وٌتمثل اإلدراك بتكوٌن صور األشٌاء الموجودة فً البٌئة فً : التأثير في اإلدراك-ب

ذهن الفرد،وٌقوم هذا األخٌر بتكوٌن هذه الصور من خالل إنتاج المعانً،وذلك 

باالعتماد على الخبرات المكتسبة لدٌه،ألنه ال ٌشتري السلع فقط بل أٌضا المعانً التً 

تحملها السلعة وذلك من خالل الصور الذهنٌة التً ٌعمل المعلنٌن على ترسٌخها لدى 

ز بٌن يلهذا ٌركز االتصال االشهاري على خلق حالة من التمً.الجمهور المستهدف

السلع من خالل استخدام المعانً والدالالت العاطفٌة أو الروابط االجتماعٌة واألسرٌة 

وٌتعلق اإلدراك بفهم العناصر المباشرة وغٌر المباشرة التً ٌتضمنها اإلشهار،وٌرتبط .

.ذلك بفهم الترابط الحاصل بٌن مختلف المعانً واأللفاظ
1

 

إن الهدف األساسً فً االتصال االشهاري و التأثٌر :تسهيل عملية الحفظ أو التذكر-ج

على السلوك الشرائً للجمهور،لذا فال بد من فهم العملٌات التً تؤثر فً تغٌٌر 

                                                           
1
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رتبط يو.عد عملٌة لتغٌٌره وتدعٌمهيالسلوك،وكٌفٌة تدعٌم السلوك المتغٌر،والتعلم 

ارتباطا وثٌقا بطبٌعة السلعة ونوعٌة الرسالة االشهارٌة وخصائص الجمهور 

عد تكرار عملٌة الخطاب االشهاري من  يولذا.المستهدف،ومدى صعوبة تذكر الرسالة

ٌتسم التكرار بالكثافة حتى  أفضل الطرق للحفاظ على مضمونها لدى الجمهور،وان ال

. تؤدي إلى الملل لدى المشاهد ال

تمر عملٌة إقناع الجمهور المستهدف بداٌة من خلق الوعً مرورا بغرس :اإلقناع -د

واهم .الصورة الذهنٌة وإثارة االنتباه واالهتمام لدى المتلقً،تمهٌدا التخاذ القرار

 القٌام رفضونالمعوقات التً تجعل من الجمهور المستهدف لالشهارات ي

.قد تعود إلى عوامل اجتماعٌة أو نفسٌة أو اقتصادٌة(السلوك)باالستجابة
1

 

: خطوات إنتاج اإلشهار التلفزيوني-2

    قد تأخذ االشهارات التلفزٌونٌة وقت أطول إلنتاجها من أي شكل إشهاري 

لذا تمر عبر عدة  ،  عند الضرورةهاآخر،بالرغم من إمكانٌة سرعة االنتهاء من إخراج

: مراحل ٌتم تجزئتها إلى ما قبل اإلنتاج وما بعده،وتتمثل فٌما ٌلً 

. الموافقة على النص-1 

. عادة على أساس التكالٌف ٌكون اختٌار شركة اإلنتاج، -2 

  .الموافقة على تكلفة اإلنتاج-3 

 .ٌختار فرٌق التمثٌل من المواهب المشهود لها:األداء التمثٌلً-4 

: بمشاركة مؤلف متخصص وهذه أٌضا لدٌها مراحل مختلفة وهً:الموسٌقى -5 

. كتابة نسخة من القطعة الموسٌقٌة       -

                                                           
1
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 .إنتاج شرٌط للموسٌقى المصاحبة كتجربة أولٌة       -

تسجٌل القطع الموسٌقٌة النهائٌة داخل احد االستودٌوهات واالستعانة بمغنً أو       -

. مجموعة من المغنٌٌن

ٌتم خاللها تكلٌف احد المنتجٌن والعناصر الالزمة مسبقا بما فً ذلك :ما قبل اإلنتاج-6 

. األزٌاء ومجموعة من التصمٌمات، وٌتفق على اللقطة العامة الطبٌعٌة

: سوف ٌستلزم هذا ما ٌلً: الفٌلم-7 

. تأجٌر أستودٌو أفالم، أو العثور على موقع أي مكان مناسب          -

تجمٌع فرٌق من اختصاصً األفالم المتنوعة وقد تأخذ إعداد األفالم العدٌد من          -

 .األٌام 

سوف ٌتضمن هذا إعادة التسجٌل، إضافة التسجٌل الصوتً أو : ما بعد اإلنتاج-8

.تأثٌرات خاصة
1

 

األصوات المصاحبة إذا كان مطلوب صوت راو، سوف ٌنتج هذا فً تسجٌل -9 

: تستخدم عناصر متعددة وهًف ،منفصل مرة أخرى

. توزٌع الصوت وفقا لمدى إمكانٌات األصوات المتاحة     -

. وأحٌانا ٌتم إنتاج صوت مصاحب كتجربة أولٌة      -

. تأجٌر أستودٌو، وتشغٌل جلسة تسجٌل     -

. حٌث ٌتم وضع كل العناصر المختلفة معا: التحرٌر-10  

. معدة للعرضالسوف ٌرى العمٌل حٌنئذ نسخة من الفٌلم -11  
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. ٌمكن إجراء بعض التعدٌالت الالزمة ،ٌقطع وٌزود بمدرج صوتً -12  

ٌرسل مجموعة من أجهزة الفٌدٌو إلى محطات  بمجرد أن ٌتم الموافقة ،-13  

.تلفزٌونٌة
1
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لماذا يستخدم التلفزيون كوسيلة اشهارية؟ :   المبحث الرابع 

      ٌتمتع التلفزٌون بمجموعة من الخصائص و الممٌزات على مستوى التقنٌة   

والتنفٌذ جعلت منه وسٌلة اشهارٌة مؤثرة نافست و بشدة ما سبقها من وسائل اتصال 

ومع دخول التلفزٌون عصر القنوات الفضائٌة و القنوات المتخصصة وامتداد اإلرسال 

على مدار األربع و العشرٌن ساعة أدى ذلك إلى إلغاء الحواجز   والمسافات و اختالف 

اللغات بٌن الشعوب ، وقد أصبح التلفزٌون خالل سنوات قلٌلة من أهم الوسائل 

االشهارٌة ، وٌعتمد اإلشهار التلفزٌونً على قوة اإلٌحاء الشعورٌة و نظرٌة التقمص 

الوجدانً فً التأثٌر على المشاهد و إقناعه بالسلعة أو الخدمة المعلن عنها و دفعه نحو 

. اتخاذ قرار الشراء

 :أوال    ومن بٌن أهم الممٌزات التً ٌتمٌز بها التلفزٌون كوسٌلة اشهارٌة نجد 

إن اتساع تغطٌة اإلرسال التلفزٌونً اثر : من حيث الجماهيرية و سعة االنتشار    -

كبٌر فً اتساع وصول الرسالة االشهارٌة إلى اكبر قدر ممكن من المستهلكٌن 

المرتقبٌن ، وٌمتلك التلفزٌون العدٌد من القدرات والممٌزات كوسٌلة اتصال جماهٌرٌة 

: فهو ٌستطٌع أن 

ٌخاطب المتعلمٌن و األمٌٌن و خاصة أن فئة األمٌٌن كبٌرة فً المجتمعات النامٌة *

وبالتالً ال ٌحتاج اإلشهار الن ٌقرا ، لذلك فإشهار التلفزٌون من انسب الوسائل 

 .االشهارٌة مخاطبة لالمٌٌن

 .ٌصل اإلشهار لكافة الفئات المختلفة اقتصادٌا و اجتماعٌا فً نفس الوقت*

ٌستحوذ التلفزٌون على المشاهدٌن من خالل التركٌز على الصور المتحركة الناطقة *

 .مما ٌوفر كثٌرا من الخبرات الثقافٌة و الترفٌهٌة دون أن ٌبذلوا جهدا للحصول علٌها 



 الفصل األول                                  ماهية اإلشهار التلفزيىني    
 

 
35 

ٌستقبل المشاهد الرسالة االشهارٌة و هو فً حالة استرخاء و هدوء ذهنً و ذلك ما *

.ٌجعله من أكثر الوسائل تأثٌرا على المتلقً
1

  

ٌمتاز التلفزٌون بقدرته الفائقة على تكرار الحدث فً الوقت المناسب ، بمعنى اختٌار *

انسب األوقات التً ٌعرض فٌها اإلشهار ، كما ٌستطٌع التلفزٌون أن ٌقدم الفكرة 

كأنه واالشهارٌة بأكثر من شكل فً الٌوم الواحد ، و بالتالً ٌظهر اإلشهار فً كل مرة 

 .إشهار جدٌد

نتٌجة المتداد اإلرسال على مدار األربع و العشرٌن ساعة ٌومٌا و فً قنوات مختلفة *

محلٌة ودولٌة أتاح الفرصة أمام المعلن للوصول إلى المشاهدٌن فً أي وقت و بصورة 

 .مستمرة طوال الٌوم ، و ذلك ما تفتقده وسائل اإلشهار األخرى

اكتسبت إعالنات التلفزٌون مٌزة القابلٌة للتصدٌق على مدار السنوات السابقة عن *

 .طرٌق اعتماد االشهارات على الصورة و الصوت وهو ما تفتقده الوسائل األخرى

ٌتفوق التلفزٌون على االتصال الشخصً لما ٌتمتع به من قدرة على تكبٌر األشٌاء *

المتناهٌة فً الصغر ، كما انه ٌوضح السلع من جمٌع الزواٌا فً نفس الوقت و بصورة 

طبٌعٌة و ذلك عن طرٌق حركة الكامٌرا حول المنتج مما ٌزٌد من درجة تركٌز 

 .المشاهد بصورة ال مثٌل لها فً الوسائل االشهارٌة األخرى

جذب : ٌعتبر التلفزٌون الوسٌلة االشهارٌة األكثر تطبٌقا للضرورات الخمس و هً *

االنتباه ، إثارة االهتمام ، خلق الرغبة و اإلقناع ، الحث على الشراء ، فال توجد وسٌلة 

اشهارٌة فً الوقت الحالً تضاهً التلفزٌون فً ذلك ألنه ٌعتمد على الصورة  

.الصوت معاو
2
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 :من حيث اإلمكانيات الفنية و التقنية التكنولوجية  :ثانيا 

ٌمتاز التلفزٌون عن بقٌة الوسائل االشهارٌة األخرى بقدرته الفنٌة و التكنولوجٌة    

العالٌة و التً تصل إلى حد اإلبهار و جعل المشاهد ٌتساءل كٌف صنع اإلشهار و فٌما 

: ٌلً نقاط توضح أهمٌة التلفزٌون كوسٌلة اشهارٌة 

ٌجمع التلفزٌون بٌن الصوت و الصورة و الحركة الحٌة ، بمعنى أن التلفزٌون  *

ٌخاطب حاستً السمع و البصر ، وذلك ما ٌجعل اإلشهار ٌبدو و كأنه مشهدا متكامال 

 .مما ٌمنحه قدرة كبٌرة على اإلقناع و التأثٌر 

ٌمكن للصورة المتحركة أن تختصر الزمن بمعنى أنها تستطٌع أن تقدم خالل ثوانً  *

 .أي فً فترات زمنٌة مختلفة ومعها ٌتحرك خٌال المشاهد

ٌمكن استخدام التقنٌات المختلفة للكامٌرات و اإلضاءة بهدف إظهار المنتج بصورة  *

  .جذابة و التأكٌد على الجوانب االٌجابٌة للمنتج من خالل زاوٌة التصوٌر

للحركة تأثٌر فعال فً إظهار اإلشهار بصورة براقة و جذابة ، على عكس الصورة  *

الساكنة التً مهما كانت جودتها الفنٌة و قدرتها فً جذب االنتباه لٌس لها القدرة على 

 .لفت النظر بالقدر المناسب الذي تفعله الصورة المتحركة 

الحرٌة فً عرض أحجام اللقطات و أنواعها المختلفة ، حٌث ٌتوقف االختٌار األنسب  *

فٌما بٌنها على التأثٌر و الهدف المطلوب تحقٌقه ، مما ٌساعد فً عرض أشكال مختلفة 

 .للمنتج الواحد وتصوٌره بأحجام مختلفة و لقطات مختلفة من زواٌا عدٌدة

أهمٌة استخدام اللون فً اإلشهار وذلك لما ٌضفٌه من جو للمصداقٌة فً الرسالة  *

االشهارٌة أي بمعنى إظهار المنتج فً صورته الفعلٌة و الحقٌقٌة و بطرٌقة مبهرة تلفت 

النظر للمنتج ، كما أن اللون ٌساعد على حفظ شكل المنتج وتمٌزه عن المنتجات 

. األخرى المشابهة له
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للصوت أهمٌته فً تأكٌد فكرة اإلشهار و تحقٌق هدفه ،والصوت سواء كان موسٌقى  *

أو حوار أو مؤثرات صوتٌة تجعل الصورة أكثر حفظا إذا ما عرضت بدون صوت 

،فكثٌر من االشهارات حفظت من خالل األغانً و الموسٌقى وكثٌرا ما ربط المشاهد 

 .بٌن السلعة و الصوت المصاحب لإلشهار

إمكانٌة استخدام تقنٌات الكمبٌوتر المختلفة فً تنفٌذ االشهارات ، فأصبح من السهل  *

االستغناء عن تنفٌذ بعض الخدع السٌنمائٌة لسهولة تنفٌذها باستخدام الكمبٌوتر ، مما 

ٌوفر كثٌرا من الوقت و التكالٌف كما أن نتائجها أصبحت مضمونة عن تنفٌذ الخدع 

.السٌنمائٌة
1
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: خالصة 

ٌعتبر اإلشهار التلفزٌونً وسٌلة و أداة مهمة و رئٌسٌة فً التأثٌر على األفراد      

وإقناعهم بفعل الشراء بحكم الخصائص و الممٌزات التً ٌتمتع بها هذا النوع من 

االشهارات عن بقٌة األنواع األخرى و ذلك ألنه ٌجمع بٌن الصوت و الصورة  

والموسٌقى و األلوان ما ٌجعل المتلقً ٌتأثر بصورة مذهلة بالرسالة االشهارٌة التً 

. ٌتعرض لها ٌومٌا 
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: تمهٌد

 

ٌعتبر سلوك المستهلك حجر الزاوٌة فً النشاط التسوٌقً الناجح حٌث تحدد         

رؼبات المستهلكٌن وخصائصهم معالم اإلستراتٌجٌة التسوٌقٌة الفعالة فً العصر 

الحدٌث لذلك فان دراسة سلوك المستهلك تعد من األسس الهامة لنشاط التسوٌق 

وٌهدؾ اإلشهار بصفة عامة واإلشهار التلفزٌونً بصفة خاصة إلى تعدٌل أو . المعاصر

تؽٌٌر أو خلق سلوكات جدٌدة لدى األفراد، من خالل التأثٌر علٌهم وإقناعهم بمنتوج 

. معٌن ، فالهدؾ النهائً الذي ٌسعى إلٌه المعلن هو التأثٌر على سلوك المستهلك

ما هو سلوك المستهلك؟ وما هً أنماطه ؟، خصائصه؟، أهمٌته؟، العوامل ؾوبالتالً 

   هذا  كلالمؤثرة علٌه ؟ وكٌؾ ٌؤثر اإلشهار التلفزٌونً على سلوك المستهلك الشرائً ؟

 .سوؾ نتطرق إلٌه فً الفصل الثانً المعنون بإشكالٌة السلوك االستهالكً 
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ماهٌة وأنماط السلوك االستهالكً : المبحث األول

: ماهٌة السلوك االستهالكً -1  

 لقد تطرق العدٌد من الباحثٌن إلى إعطاء تعارٌؾ مختلفة للسلوك االستهالكً الذي 

تعتبر دراسته من الموضوعات الحٌوٌة التً تهم كثٌرا كل من رجال األعمال ومدٌري 

. الشركات ومسؤولً التسوٌق وؼٌرهم

سلوك المستهلك على انه التصرفات واألفعال التً ٌسلكها األفراد "Molina"ٌعرؾ-1 

َم استهالكه ََ ََ .فً تخطٌط وشراء المنتج ومن َث
1

 

على انه ٌمثل النقطة النهائٌة لسلسلة من اإلجراءات التً تتم داخل "Martin"وٌحدد-2

. المستهلك وان هذه اإلجراءات تمثل االحتٌاجات و اإلدراك ،الدوافع ،الذكاء والذاكرة 

ٌمثل التصرفات التً " فانه ٌجد بان سلوك المستهلك"Howard"أما بالنسبة ل-3

ٌتبعها األفراد بصورة مباشرة للحصول على السلع والخدمات االقتصادٌة واستعمالها 

".بما فً ذلك اإلجراءات التً تسبق هذه التصرفات وتحددها
2

 

السلوك الفردي و الجماعً الذي ٌرتبط " وٌعرؾ سلوك المستهلك بوجه عام بأنه-

بتخطٌط واتخاذ قرارات شراء السلع والخدمات واستهالكها ،أي هو التصرؾ الذي 

ٌبرزه شخص ما نتٌجة دافع داخلً تحركه منبهات داخلٌة أو خارجٌة حول أشٌاء 

."ومواقؾ تشبع حاجاته ورؼباته وتحقق أهدافه
3
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2

 19،ص المرجع نفسه. وردٌنة، عثمان ٌوسؾ. محمود، جاسم الصمٌدعً 
3

 58، ص 2006دار الحامد للنشر و التوزٌع ،: عمان، األردن. مدخل اإلعالن: سلوك المستهلك. كاسر، نصر المنصور 
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كافة األنشطة التً ٌبذلها األفراد فً سبٌل الحصول على :"وٌعرؾ أٌضا على انه -

السلع والخدمات واألفكار واستخدامها بما فٌها األنشطة التً تسبق قرار الشراء وتؤثر 

".فً عملٌة الشراء نفسها
1

 

األفعال والتصرفات المباشرة لألفراد للحصول على سلعة :"كما ٌعرؾ أٌضا على انه-

."والتً تتضمن اتخاذ قرارات الشراء
2

 

تؽٌٌر ٌلخص عملٌة شراء السلع والخدمات المختلفة التً ٌرى األفراد أنها :"وهو أٌضا-

صالحة إلشباع رؼباتهم واحتٌاجاتهم فٌقررون شراء كمٌات معٌنة منها فً أوقات 

."بذاتها
3

  

مجموعة من األنشطة الذهنٌة والعضلٌة المرتبطة بعملٌة التقٌٌم والمفاضلة :"وهو -

 ."والحصول على السلع والخدمات واستخدامها

سلوك اقتصادي ٌتم بناءا على دراسة وتدبٌر وهدفه هو تعظٌم المنفعة وإشباع :"هو-

 ."رؼبات الفرد

هو ذلك السلوك الذي ٌبرزه المستهلك فً البحث عن شراء أو استخدام السلع -

والخدمات أو األفكار و الخبرات التً ٌتوقع أنها ستشبع رؼباته أو حاجاته وحسب 

 ."اإلمكانٌات الشرائٌة  المتاحة

السلوك الذي ٌقوم به الفرد المستهلك عندما ٌبحث وٌشتري وٌستعمل وٌقٌم :"هو أٌضا 

.والتً ٌتوقع أن تشبع حاجاته(بعد استعمالها)وٌتخلص من السلع و الخدمات 
4

 

 

                                                           
1

  97،ص 2009دار المعرفة الجامعٌة، د ط، :اإلسكندرٌة . اإلعالن التلفزٌونً وثقافة االستهالك . رجاء، الؽمراوي 
2

، ص 2011دار الكتاب الجامعً ، :العٌن، اإلمارات العربٌة المتحدة . استراتٌجٌات التسوٌق وفن اإلعالن. إٌناس، رأفت مأمون شومان 
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3

  286، ص 2004دار الفجر للنشر والتوزٌع، : القاهرة. المعجم اإلعالمً. محمد منٌر، حجاب
4

 51 ،ص 2009د د ،  :د ب : األبعاد االجتماعٌة و الثقافٌة لسلوك المستهلك العربً . علً، لونٌس 
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: أنماط السلوك االستهالكً -2 

تتعدد أنماط السلوك االستهالكً وفقا لنوعٌة االستهالك،لذا سوؾ نتطرق لذكر     

: األنماط  الشائعة  وهً 

تحول المستهلك إلى الشراء وفقا للعادة أي انه ٌفعل نفس األمور : العادة الشرائٌة(-1

فً نفس الظروؾ ونفس الوقت بشكل تلقائً وتعتبر العادة الشرائٌة من األمور المهمة 

: لما ٌلً

 .ٌمكنها من االستمرار فً المستقبل  (المنشاة)النجاحات السابقة للمؤسسة      -

 .تقلل من الوقت الالزم التخاذ القرارات التسوٌقٌة     -

 من األمور ذات األهمٌة التً تترك سلوكا ٌمكن مستهلكٌنالعادة الشرائٌة بالنسبة لل    -

 .تفسٌره 

  . ٌمكن أن تستمر فً المستقبللمستهلكالنجاحات السابقة ل   -

ٌعنً أن سلوك المستهلك ٌصبح مبرمجا بشكل تام لشراء منتج : الوالء للمنتجات-(2

معٌن بذاته عند اإلحساس بالحاجة وقد أثبتت الدراسات أن المستهلك ٌدفع أكثر فً 

:  المنتجات ذات الوالء ونمٌز فً الوالء األنواع التالٌة

حٌث تؤدي صفات السلعة فً تفردها وإمكانٌة تذكرها وما تمثله من : والء عاطفً   -

 للتجربة وتسعى المنشات إلى ذلك بخلق السمعة مستهلكضؽوط على النفس إلى دفع ال

. الطٌبة وتحسٌن الصورة الذهنٌة من خالل مراجعة مستمرة 

 مستهلكٌنالوالء السم معٌن بذاته ٌحمل قدرا من االحترام لدى ال: الوالء لالسم - 

وٌصبح جزءا منهم ومن شانه أن ٌحمً سلعته من أي هجوم لكن ٌحتاج إلى إدارة 

. رشٌدة تتحكم فً التوسع فً األجل الطوٌل 
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ارتباطه بالقٌمة المدركة لعدد من الصفات الحاكمة فً : الوالء للصفات الحاكمة - 

السلع المعروضة مثل سهولة التعلم واالستخدام وبالتالً فان الضؽط على قٌام 

.  بالتجربة هو السبٌل الوحٌد للحصول على الوالء المستقبلًمستهلكٌنال

 بان االستمرار فً شراء مستهلكالوالء الناجم من إحساس ال: والء االرتباط - 

المنتجات ٌعطٌه مزاٌا إضافٌة ال ٌحصل علٌها بشراء أصناؾ متعددة وهذا شائع فً 

العالقة بٌن تجار الجملة والتجزئة إال أن هذا النوع من الوالء ٌسهل اقتناصه من قبل 

. المنافسٌن 

ٌنتج عن ترسب اسم ومكونات سلعة معٌنة لمدة : الوالء بالتعامل الطوٌل المألوف - 

وتؤثر الجهود التروٌجٌة بشكل مباشر على تثبٌت  طوٌلة نتٌجة التعود على االستخدام

. الوالء

 وما مستهلكٌنوهو المبنً على تٌسٌر عملٌة الشراء لل: الوالء المرتبط بالراحة - 

 .توفره من راحة مثل توفٌر السلع فً أماكن قرٌبة من المستهلك أو التوزٌع بالتلفاز

هو الشراء دون تخطٌط مسبق وٌتم عادة للسلع ذات االرتباط : الشراء الفوري- 

حٌث تعتمد المؤسسة ...المنخفض بالمستهلك مثل قارورات الماء ، المشروبات الؽازٌة 

.إلى توزٌع هذه المنتجات بشكل كبٌر أٌن تكون قرٌبة من المستهلك
1

 

 

 

 

 

 
                                                           

1
        .     ww.djelfa.info/vb/showthread.php?t=570445:موقع من االنترنٌت  
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  خصائص سلوك المستهلك وأهمٌة  دراسته:   الثانً المبحث

   

ٌتمٌز السلوك بمجموعة من المزاٌا والخصائص : خصائص سلوك المستهلك- (1   

: نذكر منها ما ٌلً 

أي انه ال ٌظهر من فراغ و إنما هناك مسبب أي أن وراء كل سلوك : انه نتٌجة لشًء -

. سببا أو باعثا، وقد ٌرتبط السبب بالؽرض أو الهدؾ 

ٌعنً انه ٌسعى لتحقٌق هدؾ ما أو إشباع حاجات، فالفرد : انه سلوك ؼائً وهادؾ  -

 .ال ٌتصرؾ دون وجود هدؾ مهما كانت األنماط و األشكال الخاصة بالسلوك 

وٌقصد به سلوك محكوم بؽرض معٌن فكل هدؾ له ؼرض : انه سلوك ؼرضً  -

وكذلك السلوك المدفوع أي ٌتحكم لدافع معٌن ، ومرتبط بحالة ذاتٌة أو بحاجة لدى 

. الفرد

ٌظهر بصورة متعددة حتى ٌمكنه التوافق مع المواقؾ التً : انه سلوك متنوع  -

. تواجهه

أي انه سلوك ٌتعدل وٌتبدل تبعا للظروؾ  والمواقؾ : انه سلوك مرن قابل للتعدٌل  -

المختلفة ، وتكون المرونة نسبٌة من فرد آلخر، وذلك باختالؾ مقومات الشخصٌة  

الظروؾ المحٌطة بها ،فالفرد ٌتأثر بالعوامل و المؤثرات المقصودة التً تستهدؾ و

.إثارة دوافع تعمل على تعدٌل أو تؽٌٌر سلوكٌاته، واستجاباته وخبراته
1

 ومن خصائص 

:  سلوك المستهلك نذكر أٌضا 

                                                           
1

  .59- 58مرجع سبق ذكره، ص ص . كاسر، نصر المنصور 
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ٌسعى المستهلك من خالل القٌام بسلوك أو تصرؾ ما إلى تحقٌق هدؾ معٌن أو  -

 .مجموعة من األهداؾ أهمها إشباع حاجة أو تلبٌة رؼبة 

 .ٌحدث سلوك المستهلك نتٌجة لدافع أو عدة دوافع شرائٌة  -

. ٌتؽٌر السلوك بتؽٌر الظروؾ المحٌطة بالفرد -

 .صعوبة التنبؤ بسلوك المستهلك وتصرفاته فً اؼلب األحٌان -
1

 

:  أهمٌة دراسة سلوك المستهلك -(2 

ٌعتبر المستهلك العنصر المهم فً العملٌة التسوٌقٌة باعتباره ٌمثل نقطة البداٌة     

لتخطٌط السٌاسات وصٌاؼة االستراتٌجٌات التسوٌقٌة للمؤسسة حٌث أن معرفة حاجات 

ورؼبات وأذواق وإمكانات المستهلكٌن الشرائٌة أمر ضروري إلنتاج ما ٌمكن تسوٌقه 

وٌرجع السبب فً إعطاء المستهلك أهمٌة كبٌرة إلى التطور التكنولوجً الهائل وكذا 

زٌادة حدة المنافسة نتٌجة االنفتاح االقتصادي العالمً ، ما تولد عنه توفر البدائل 

المتاحة من السلع والخدمات وهو ما أدى بالمؤسسات إلى البحث عن الفرص التسوٌقٌة 

من اجل البقاء و االستمرار فً السوق وكذا النمو و زٌادة الحصة السوقٌة وهذا ال 

ٌتأتى إال من خالل دراسة سلوك المستهلك ومختلؾ العوامل المؤثرة فٌه ومن ثم إنتاج 

السلع والخدمات التً تتوافق مع الحاجات والرؼبات والقدرات الشرائٌة للمستهلكٌن 

وكذا وضع مزٌج تسوٌقً خاص لكل شرٌحة من المستهلكٌن تكون متجانسة نسبٌا 

: وتكمن أهمٌة دراسة سلوك المستهلك فٌما ٌلً 

إن دراسة سلوك المستهلك تجعل المؤسسة تنتج السلع والخدمات التً تتوافق مع  -

الحاجات ورؼبات وأذواق وكذا قدرات المستهلكٌن الشرائٌة إضافة إلى إنشاء قنوات 

                                                           
-

1
   http//biblio.univ.alger.dz/jspui/bitstream1635/11559/1/oualiommar.pdf:موقع من االنترنٌت

 
conselter le     28/02/2015 a 15:00. 
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توزٌع تتالءم واالنتشار الجؽرافً للمستهلكٌن من جهة وطبٌعة السلع والخدمات المراد 

تسوٌقها من جهة أخرى ،كما أن دراسة سلوك المستهلكٌن تجعل المؤسسة توفر 

المعلومات الالزمة للمستهلكٌن عن سعر وجودة وخصائص السلع والخدمات عن 

. طرٌق اإلشهار وعناصر المزٌج التروٌجً األخرى

تفٌد دراسة سلوك المستهلك الفرد فً إمداده بكافة المعلومات والبٌانات التً تساعده  -

فً االختٌار األمثل للسلع أو الخدمات المطروحة وبما ٌتوافق مع إمكاناته الشرائٌة 

. ومٌوله وأذواقه

 (الدٌن، اللؽة، العادات، التقالٌد، القٌم، العرؾ  السائد)إن دراسة ثقافة المستهلكٌن  -

. تجعل المؤسسة تنتج السلع والخدمات التً ال تتعارض مع هذه المقومات الثقافٌة 

كما أن دراسة دوافع المستهلكٌن تجعل المؤسسة تخطط سٌاساتها وتصٌػ  -

استراتٌجٌاتها التسوٌقٌة بما ٌتفق وٌدعم هذه الدوافع الشرائٌة ،كما أن دراسة اتجاهات 

المستهلكٌن تجعل المؤسسة تركز على االتجاهات االٌجابٌة فً إنتاجها للسلع والخدمات 

وتفادي االتجاهات السلبٌة ،كما ٌمكنها تؽٌٌر ما ٌمكن تؽٌٌره من االتجاهات السلبٌة 

. ومحاولة تكوٌن صورة اٌجابٌة عن منتجاتها لدى المستهلكٌن

تساهم دراسة سلوك المستهلك فً جعل المؤسسة تنتج السلع والخدمات التً تحقق لها  -

أهدافها ، وتستطٌع بالتالً تخطٌط سٌاساتها وصٌاؼة استراتٌجٌاتها التسوٌقٌة ، كما 

. تمكنها من اإلنتاج وفق اإلمكانٌات المتوفرة لدٌها 

كما تستطٌع المؤسسة من خالل دراسة سلوك المستهلك من المحافظة على حصتها  -

.  فرص تسوٌقٌة أخرى لحصول علىالسوقٌة والسعً ل
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عندما ترٌد المؤسسة إدخال منتوج جدٌد أو تطوٌر منتوج قدٌم فانه البد علٌها من  -

ومعرفة العوامل التً تؤثر على قدراتهم الشرائٌة والهدؾ  دراسة سلوك المستهلكٌن ،

. هو تقلٌل مستوى الخطر أو الفشل

تمثل دراسة سلوك المستهلك بالنسبة للمؤسسة فرصة لتوزٌع إمكاناتها المادٌة  -

. والبشرٌة بما ٌخدم مصلحة المستهلك والمؤسسة على حد سواء

تساعد دراسة سلوك المستهلك حكومات الدول على التخطٌط للتنمٌة االقتصادٌة وذلك  -

لخلق توازن بٌن اإلمكانات المتاحة من جهة وتوفٌر السلع والخدمات وفق أولوٌات 

. أفراد المجتمع من جهة أخرى

تهدؾ مختلؾ الحكومات فً العالم إلى خلق الرفاه االجتماعً واالقتصادي وهذا ال  -

. ٌتأتى إال من خالل دراسة سلوك المستهلك وحاجاته 

فإذا اعتبرنا بان المفهوم الحدٌث للتسوٌق ٌنبنً على فكرة أساسٌة مفادها إنتاج ما  -

ٌمكن تسوٌقه فان دراسة حاجات المستهلكٌن ورؼباتهم تعتبر بداٌة العملٌة التسوٌقٌة 

خاصة إذا دخلت المؤسسة ألول مرة للسوق أو أدخلت منتوج جدٌد، وإذا ما أخذنا بعٌن 

االعتبار بان حاجات المستهلكٌن فً تؽٌٌر مستمر فان دراسة سلوك المستهلك ٌجب أن 

.تكون بصفة مستمرة
1

 

 

 

 

 

                                                           
1
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العوامل المؤثرة على سلوك المستهلك الشرائً :  المبحث الثالث 

والتً تجعله ,  ٌهدؾ المعلن إلى معرفة العوامل التً تؤثر على سلوك المستهلك  

ٌتصرؾ باتجاه معٌن ذلك قصد وضع برامج قادرة على استقطاب المستهلكٌن وإثارة 

: انتباههم ودفعهم للشراء ومن العوامل المؤثرة على أنماط سلوك المستهلك نجد 

: اثر المتغٌرات النفسٌة -1  

 وتعرؾ بأنها تلك القوى الكامنة فً األفراد والتً تدفعهم باتجاه :الدوافع - ا

وتنتج ,وتكون نتٌجة عوامل نفسٌة وبٌئٌة خاصة تخلق لدى الفرد رؼبات ملحة,معٌن

الفرد ٌسعى ؾلذا .هذه القوة عن حالة التوتر النفسً الناتجة عن حاجات ؼٌر مشبعة لدٌه

بهدؾ تخفٌض حاالت التوتر النفسً التً تنطوي على درجة ,لتحقٌق إشباع حاجاته

ٌعنً أن ,وهناك أهداؾ أو محرك لتلك الدوافع ٌتوجب علٌه تحقٌقها. التوازن الذهنً

وهناك دوافع ٌمكن .هناك أهداؾ وراء كل سلوك ٌقوم به الشخص إلشباع حاجة معٌنة

الدوافع االٌجابٌة وهً تلك الدوافع ذات المضامٌن االٌجابٌة والحاجة أو : تصنٌفها هً

وهناك الدوافع السلبٌة وهً تلك الدوافع ,الرؼبة أو إرادة إشباع حاجة أو شًء محدد

. ذات المضامٌن السلبٌة والخوؾ من تحقٌق هدؾ الدافع 

مثل حب التمٌز والتباهً والمركز االجتماعً والطموح :دوافع عاطفٌة أو انفعالٌة -

. والرؼبة الشخصٌة والتسلٌة والسرور

تشمل السهولة فً االستخدام  واالستفادة من السلع والخدمات وتؤثر هذه :دوافع عقلٌة -

.الدوافع فً قرارات الشراء لدى الطبقة المتوسطة والعادٌة فً المجتمع
1
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 كما أن الدوافع تمثل القوى التً تحرك الفرد باتجاه القٌام بفعل ما وان هذه القوى 

تحرك من قبل االحتٌاج الناتج من الحرمان الذي ٌمٌز الحٌاة الطبٌعٌة واالجتماعٌة 

وتعتبر الدوافع طاقة كامنة تمر من خالل عدد معٌن من البواعث ال تستطٌع . للفرد

التعرؾ علٌها إال من خالل االحتٌاج حٌث أن الباعث ٌمثل دالة االحتٌاج من جهة ومن 

.جهة أخرى دالة إلى إدراك الهدؾ المراد
1

 

وٌقصد به عملٌة استقبال وتنظٌم واختٌار وترجمة المنبهات وتحوٌلها إلى :اإلدراك -ب

. معلومات بهدؾ الحصول على معنى لها

ٌتأثر بفهم ,فالسلوك الذي ٌمارسه الفرد سواء  كان مستترا ضمنٌا أو سلوكا ظاهرٌا

وما تحتوٌه من مثٌرات وتتم هذه األخٌرة من , وإدراك الفرد للظروؾ المحٌطة به

خالل عملٌات إدراكٌة تنتهً بتكوٌن معانً وتفسٌرات معٌنة لما تتلقاه حواس الفرد عن 

.هذه المثٌرات 
2

 

 وٌلعب اإلدراك الدور األساسً فً استقبال المعلومات وتنقٌتها وتنظٌمها وتفسٌرها 

وهنالك من ٌجد بان .واختٌار المناسب بهدؾ خلق صورة شاملة للعالم المحٌط بالفرد

اإلدراك ٌمثل عملٌة استقبال المؤثرات الخارجٌة وتفسٌرها تمهٌدا لترجمتها إلى سلوك   

فالفرد ٌتعرؾ على عدد كبٌر من الرسائل االشهارٌة قد ٌفوق األلؾ إشهار عن طرٌق 

 لذلك من المستحٌل أن ٌتمكن هذا الشخص من إعطاء أهمٌة وإعارة االهتمام زٌونالتلؾ

لجمٌع المنبهات التً ٌتلقاها معظم المعلومات التً ٌتعرضون لها لذلك على المختصٌن 

 بالشكل الذي ٌؤدي لجذب انتباه  أيبمجال التسوٌق أن ٌصمموا اشهاراتهم بشكل خاص
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المستهلك ألنه فً حالة فشلهم فً جذب االنتباه فان جهودهم سوؾ تضٌع وال ٌكون لها 

.لكم الهائل من االشهارات التً تبثل  نظراأي اثر على إدراكه وذلك
1

 

ٌعنً تؽٌر دائم فً المعرفة أو السلوك ٌحدث نتٌجة للخبرة أو التدرب أو و : التعلم -ج

وٌتصؾ التعلم باالستمرار والتؽٌر . أو هو العملٌة التً تؤدي إلى ذلك التؽٌر, الدراسة 

وٌمكن أن ٌكون مقصودا أو عرضٌا وانه قد ٌحدث من خالل التفكٌر والخبرة العملٌة 

. وٌحدث التعلم بشكل مخطط له وأٌضا  بالمصادفة ونتٌجة لظروؾ معٌنة. والمالحظة 

وتأتً أهمٌة دراسته للتعرؾ على الكٌفٌة التً تشكل بها سلوك الشخص نتٌجة لتأثٌر 

. وكنتاج لتراكم الخبرات مع هذه الظروؾ والعوامل , الظروؾ والعوامل المحٌطة به

وهناك مبادئ أو عناصر أو متؽٌرات له وهً الدوافع أو الحاجات أو األهداؾ والتً 

ٌتعلم األفراد من عرض . فالدافع وراء كل سلوك استهالكً , تلعب دور المنبه 

االشهارات لماركات تجارٌة أو سلع أو خدمات معٌنة والتً تساعدهم على إشباع 

. حاجاتهم االستهالكٌة من خالل تجربتهم لتلك السلع والخدمات 

التكامل المتمٌز للخصائص العضوٌة للفرد وأنماط : "تعرؾ على أنها: الشخصٌة - د

أي هً الفرد كما ٌراه , سلوكه واهتماماته واتجاهاته أو إمكانٌاته وقدراته واستعداداته 

وتتمٌز الشخصٌة بمجموعة من الصفات الداخلٌة العضوٌة ." اآلخرون ككل متكامل

مثل القٌم والصفات الوراثٌة وهذه الخصائص تؤثر على االتجاهات ومواقؾ الفرد نحو 

.أي أنها تؤثر على اختٌاراته, السلع والخدمات 
2

 

وهناك بعض الصفات قد تتؽٌر , وتعكس الشخصٌة االختالفات الفردٌة بٌن األفراد 

كما أن السلوك االستهالكً قد ٌتؽٌر بفعل , فجأة عندما تتعرض لعوامل بٌئٌة قوٌة 

ألنها من العوامل التً تؤثر على سلوك , عوامل ثقافٌة ونفسٌة وبٌئٌة تؤثر فٌه 
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ضؾ إلى ذلك فان الشخصٌة تتطور من خالل التفاعل االجتماعً والتكٌؾ . المستهلك 

أي سلوك الشخصٌة ال ٌعرؾ إال من خالل مواقؾ , مع البٌئة بمختلؾ عواملها 

.ومثٌرات مبنٌة على عوامل اجتماعٌة مختلفة
1

 

تركٌب داخلً لدى الفرد والذي ٌمثل ارتباط :" وتعرؾ الشخصٌة أٌضا على أنها

التجربة والسلوك بطرٌقة منتظمة والطرٌقة التً من خاللها تنظم السلوكٌة والتجربة 

.عند الفرد فإنها ستجعل منه شخصا ذات سمات ممٌزة 
2

 

حٌث أن الشخصٌة تختلؾ من شخص آلخر وان كل شخص ٌتمٌز بخصائص تختلؾ 

تبعا للعوامل المؤثرة علٌه سواء كانت داخلٌة أو خارجٌة وبما أن لكل فرد شخصٌة 

تمٌزه عن اآلخرٌن فً سلوكه العام وفً سلوكه الشرائً حٌث أن تقسٌم  المستهلكٌن 

:  ٌتم وفقا لهذا العامل وتتمثل هذه التقسٌمات فٌما ٌلً

الزبون العاطفً  -1   

الزبون الرشٌد -2   

الزبون الودود -3   

الزبون االنفعالً  -4   

الزبون الهادئ -5   

.الزبون الخجول -6   
3
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الخصائص :"وتمثل االتجاهات أهم هذه المتؽٌرات وتعرؾ على أنها : االتجاهات -و

والمشاعر واألفكار التً ٌكونها المستهلك تجاه السلع وتتحول مع مرور الوقت إلى 

."صفات أساسٌة تؤثر على سلوكه
1

 

: وتتمٌز االتجاهات بكونها 

. تكون عن اتجاه معٌن قد ٌكون عام أو خاص كاتجاه عن سلعة ما  -

. لالتجاهات مسار وقوة وقد تكون اٌجابٌة أو سلبٌة وال تكون عادة محاٌدة   -

.وان طالت مدتها ٌصعب تؽٌٌرها و تعمٌمها, تتصؾ بالثبات والتعمٌم   -
2

 

: اثر المتغٌرات البٌئٌة - 2

تعتبر من أهم المتؽٌرات االجتماعٌة التً تؤثر على سلوك المستهلك : الثقافة -1 

مجموعة من األفكار والقٌم واالتجاهات والرموز التً ٌوجدها األفراد فً كل :"وهً

والثقافة ما ٌشترٌه الفرد ."وتنتقل من جٌل إلى جٌل آخر والحفاظ علٌها , مكان معٌن 

.الطعام وؼٌرها , من المنتجات التً ٌستعملها كالمالبس 
3

   

: وتتكون من عنصرٌن مهمٌن ٌتمثالن فٌما ٌلً 

وهً القٌم واألفكار والعادات والتقالٌد والمعتقدات الدٌنٌة وؼٌر : العنصر المعنوي -ا 

. الدٌنٌة السائدة فً المجتمع 

وهو النتاج المادي ألفراد المجتمع كالحاسبات والتلفزٌونات : العنصر المادي -ب 

والسٌارات والجسور والطرقات والسدود واهم السلوكٌات والنزاعات التً تتأثر بثقافة 

المجتمع كمعنى النفس واإلحساس النفسً بالحدود بٌن األفراد واللؽة وأسلوب االتصال 
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القٌم والمعاٌٌر التً تحكم تصرفات – العادات الؽذائٌة وأنواع األطعمة , بٌن الناس 

. وؼٌرها ...المعتقدات واالتجاهات النفسٌة السائدة – الناس 

وتتمٌز الثقافة بخصائص تتمثل فً إشباع الحاجات والرؼبات اإلنسانٌة العلٌا باستمرار 

وإمكانٌة تعلم الثقافة ألنها أمور مكتسبة والمشاركة فً تطوٌرها  , 

وٌبرز هذا , وتؤثر الثقافة على سلوك المستهلك من خالل المعتقدات و العادات والتقالٌد 

: التأثٌر فً السلوك االستهالكً والشرائً لألفراد من خالل 

. تحدٌد الهٌكل االستهالكً و الفلسفة االستهالكٌة للمجتمع-

. تحدٌد نوعٌة السلع والخدمات المسوقة داخل المجتمع -

. تحدٌد األسباب التً من اجلها ٌتم الشراء -

. والهٌئة والشكل والصورة التً تستهلك بها, األداء الوظٌفً للسلعة -

.شراء السلعة أو الخدمة من اجل معناها الرمزي-
1

  

تلك الطبقة التً ٌنتمً إلٌها المستهلك والمتمثلة فً :"وهً : الطبقات االجتماعٌة - 2

ٌجمعها قاسم مشترك من العادات والتقالٌد والمفاهٌم , مجموعة من األشخاص 

وهذه المجموعة تمارس أنماطا سلوكٌة متقاربة  وهً , واالهتمامات واألنماط المعٌشٌة 

. جزء من الطبقات االجتماعٌة المكونة للمجتمع

ؼالبا ما تحدد الطبقة االجتماعٌة درجات أو مستوٌات مختلفة من التفاعل االجتماعً -

وتحدد من خالل العناصر , وأنماط االستهالك بٌن أعضاء الطبقات بعضها البعض 

أو إقامة , والثروة الموروثة , الدخل والمستوى التعلٌمً والوظٌفً و المهنة :التالٌة 

وأكدت الدراسات فً العالم المتقدم أن هناك ثالثة طبقات أو صفات . السكن ونوعه

وقد توصلت نتائج الكثٌر من . ثم الدنٌا, والوسطى , اجتماعٌة وتتمثل فً الطبقة العلٌا 

:  الباحثٌن فً مجال سلوك المستهلك إلى ما ٌلً
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وجود عالقة طردٌة بٌن الصفة االجتماعٌة للفرد وبٌن طبٌعة وخصائص السلعة  -

. والخدمات التً ٌرٌد الحصول علٌها

أن هناك تأثٌرا مباشرا إلدراك الفرد بانتمائه إلى طبقة اجتماعٌة معٌنة على كثٌر من  -

. القٌم و المواقؾ والمٌول السلوكٌة 

تلك المجموعات البشرٌة التً ٌمكن أن :"تعرؾ على أنها: الجماعات المرجعٌة - 3

وتشكٌل مواقفهم و سلوكهم فهذه , تستخدم كإطار مرجعً لألفراد فً قراراتهم الشرائٌة 

. الجماعات تؤثر على السلوك الشرائً 

كل فرد فً المجتمع ٌمكن أن ٌنضم إلى جماعة أو أكثر من الفئات االجتماعٌة -

ٌؤثر وٌتأثر بها وهناك أنواعها كاألسرة والتً تتمٌز بان , المعروفة وفق المعاٌٌر 

أعضاءها ٌكونون فً تفاعل مباشرة وتأثٌرها ٌكون كبٌرا علٌهم بسبب القٌم والعادات 

.والتقالٌد التً تسود فٌما بٌنهم
1

 وكذلك األصدقاء وهً أكثر أنماط السلوك تأثٌرا على 

باإلضافة إلى الجماعات االجتماعٌة الرسمٌة وألنها تؤدي وظائؾ , األفراد بعد األسرة 

أما . فهً تؤثر على سلوك المستهلك من مختلؾ النواحً , مختلفة لألفراد التابعٌن لها 

جماعات التسوٌق وفٌها فردٌن أو أكثر ٌقومون ؼالبا بالتسوٌق إضافة إلى زمالء العمل  

وكذلك جمعٌات , الذٌن ٌؤثرون على سلوك بعضهم  االستهالكً عند شراء السلع 

حماٌة المستهلك إلٌجاد حالة من التوازن بٌن حقوق المستهلكٌن من جهة و البائعٌن من 

. جهة أخرى

الموقؾ فٌما ٌتعلق بسلوك المستهلك هو : الظروف المحٌطة بالموقف االستهالكً - 4

تجاه , مبالً أو ؼٌر مبالً, عملٌة تعلم تؤدي إلى سلوك فردي ٌكون مهتم أو ؼٌر مهتم 

وهو االتجاه النفسً الذي ٌحس به الشخص نحو الشًء فقط  . سلعة أو خدمة معٌنة 

وإذا ما كان , وان تصرفات المستهلكٌن تتفق مع مواقفهم , وٌكون نتٌجة للسلوك 

                                                           
1

 222 و 196المرجع السابق ، ص ص  , نصر المنصور, كاسر 



 الفصل الثاني                                   اشكالية السلوك االستهالكي

 
55 

فان سلوكه سوؾ ٌكون متسق , المستهلك حر التصرؾ أي مستقر فً قراراته الشرائٌة 

ومن هنا فان الظروؾ تلعب دورا مهما فً التأثٌر على المستهلك  . ومتناؼم مع موقفه

األساس فً دراسة المستهلك وتوجٌه الرسائل  هً و,  تحدد سلوكه وتصرفاته فهً

. االشهارٌة له

إن المواقؾ تتكون بالتعلم من البٌئة المحٌطة وبالتالً تتأثر وتنشا من عناصر البٌئة  -

.إضافة إلى تأثرها بالعوامل الشخصٌة لألفراد, المحٌطة 
1
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تأثٌرات اإلشهار التلفزٌونً على سلوك المستهلك : المبحث الرابع 

ٌعد اإلشهار التلفزٌونً بمثابة رسالة اتصالٌة تهدؾ إلى استثارة دوافع المتلقً من    

جوانب عدة أبرزها حثه على اقتناء السلعة التً تتمتع بقدر كبٌر من المزاٌا  

.  الخصائصو

 لكن و على الرؼم من قصر المدة الزمنٌة للومضة االشهارٌة التلفزٌونٌة الواحدة إال أن 

مدة تأثٌرها قد تكون عمٌقة ، خاصة عندما ٌتكرر عرضها أكثر من مرة حتى تصبح 

مطبوعة فً ذهن المتلقً ، و من ثمة فان دراسة العالقة التأثٌرٌة المتبادلة بٌن اإلشهار 

التلفزٌونً و الجمهور المستهدؾ ٌعد من اإلشكالٌات المهمة ، الن الجمهور هو الذي 

ٌصدر الحكم بنجاح أو فشل اإلشهار التلفزٌونً و هو الذي ٌقبل أو ٌرفض المعلومات 

التً تعرضها الرسالة االشهارٌة ، لذلك نجد بان اإلشهار التلفزٌونً الناجح هو ذلك 

الذي ٌأخذ بعٌن االعتبار طبٌعة الجمهور المستهدؾ ، باعتباره نظاما متكامال و متفاعال 

 .من السمات الدٌمؽرافٌة و السوسٌو ثقافٌة المختلفة

إذن ٌعد اإلشهار التلفزٌونً عملٌة تفاعل فً حد ذاته ، تخلق تأثٌرات مختلفة من خالل 

: مستوٌات عدة نوجزها فٌما ٌلً 

ٌعكس اإلشهار التلفزٌونً ثقافة منتجه ، وبالتالً فانه ٌمثل مجموعة : التأثٌر الثقافً *

من القٌم و السلوكٌات التً تهدؾ إلى إحداث التأثٌر الثقافً عند الجمهور المستهدؾ 

حٌث ٌرى بعض المختصٌن فً مٌدان اإلعالم ، أن اإلشهار التلفزٌونً ٌعتبر من أكثر 

أجهزة الثقافة انتشارا و قوة و إقباال عند الناس ، لذلك ٌنظر هؤالء المختصٌن إلٌه على 

كما "جورج فرٌدمان"انه عدسة الثقافة التً تسجل معالم العالم المختلؾ و ٌؤكد ذلك 

ٌعد التلفزٌون ببرامجه و اشهاراته المتنوعة مدرسة شاملة ٌمكنها أن تقدم الثقافة : ٌلً 

للجماهٌر حٌث ٌلقى فٌها كل من المربً ، و عالم االجتماع ، و رجل االختراع شٌئا 
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إذ ٌحدث هذا التأثٌر عندما ٌقوم المتلقً .من أرائه و تجاربه التً ٌعٌشها فً الحٌاة

. باستهالك السلعة التً تعبر عن القٌم الموجودة فٌها 

ٌؤثر اإلشهار التلفزٌونً فً المجتمع عن طرٌق اإلخبار  : التأثٌر االجتماعً * 

التعرٌؾ بكل ما هو جدٌد فً مٌدان السلع ، ضؾ إلى ذلك تكمن قوة التأثٌر و

االجتماعً لإلشهار التلفزٌونً من خالل تأثٌره على اإلدراك المعرفً لألفراد حول 

أو مساعدتهم على االختٌار بٌن البدائل . مختلؾ السلع لحثهم على تبنً سلوك الشراء 

المتوفرة فً السوق ، و ذلك عن طرٌق توفٌر المعلومات التفسٌرٌة الالزمة  فقد ٌؤدي 

اإلشهار إلى إحداث التؽٌٌرات من خالل تدعٌم عناصر االنتماء االجتماعً عن طرٌق 

تحدٌد ما هو مستحب و ؼٌر مستحب من أنماط السلوك ، هذا و ٌرى بعض المختصٌن 

فً مٌدان اإلشهار أن هناك عوامل عدٌدة تؤثر على تؽٌٌر نمط الحٌاة ، و بالتالً على 

نوع الطلب و حجمه ، فارتفاع مستوى التعلٌم و التقدم التكنولوجً و ارتفاع الدخل كلها 

.عوامل تؤدي للتؽٌٌر فً الطلب على مختلؾ المنتجات
1

 

  إن تأثٌر اإلشهار التلفزٌونً على سٌكولوجٌة المستهلك و استقطابه لمزٌد من الشراء 

للمنتج المعلن عنه فانه وبهذه الصورة ٌصبح المستهلك المستهدؾ الرئٌسً من قبل 

المعلنٌن المنتجٌن الذٌن ٌسعون إلى تروٌج سلعهم و تسوٌقها فً شاشات التلفزٌون  

ولعل من بٌن أهم األسباب التً ساعدت اإلشهار باإللحاح على المستهلك على ضرورة 

اإلقبال على السلعة تكمن فً استخدام كل المؽرٌات التً أدت إلى ؼٌاب وعً المستهلك 

و عدم قدرته على التمٌٌز بٌن أهمٌة السلعة الحقٌقٌة و منفعتها و مقدرته على الشراء  

وهكذا أصبحت النظرة االستهالكٌة تسٌطر على سلوكهم مما شكل فً النهاٌة ثقافة 

االستهالك و هذا هو األمر الذي ٌهدؾ إلٌه اإلشهار و هو تؽٌٌر اتجاهات و سلوك 

المستهلكٌن حتى ٌتصرفوا بطرٌقة أكثر قبوال للسلعة ، أي أن المعلنٌن ٌحاولون إؼراء 

المستهلكٌن لشراء منتجات معٌنة لم ٌكونوا لٌشتروها لو لم ٌكن هناك إشهار ، وكذا 
                                                           

1
 29 - 28 ، ص ص 2011د د ، :  الجزائر .تلقً اإلشهار التلفزٌونً . حنان ، شعبان  
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إقناعهم بشراء كمٌات اكبر من السلع و الخدمات المعلن عنها ، بمعنى أن اإلشهار 

ٌسعى إلى تؽٌٌر السلوك االستهالكً لألفراد دون محاولة تؽٌٌر ما ٌقدمه من سلع ، أي 

انه بدال من إدخال تعدٌالت على األسعار و مستوٌات الجودة ، والعبوة و منافذ التوزٌع 

و من خالل مشاهدة التلفزٌون فان األفراد . فانه ٌسعى إلى تؽٌٌر سلوك المستهلك

ٌستقبلون جمٌع االشهارات التً تبث فً رسائل قصٌرة ، و بالتالً ٌؽٌب وعً األفراد 

 .عو ٌندفعون نحو الشراء دون التفكٌر فٌما ٌنفعه و كٌؾ ٌستفٌد من هذه السل
1

 و بالتالً 

تؽٌٌر سلوك و اتجاهات المستهلكٌن بطرٌقة تجعلهم ٌقبلون على استهالك المنتجات أو 

السلع المعلن عنها فً القنوات التلفزٌونٌة ، مما خلقت االشهارات النموذج الكؾء 

للمستهلك و أهلته لإلقبال على استهالك أي سلعة جدٌدة مهما كانت جودتها و حاجته 

إلٌها من خالل مشاهدته لها فً التلفزٌون ، و بذلك تحول اإلشهار من الثقافة العلمٌة 

إلى الثقافة االستهالكٌة ، واستطاع المعلن من خالل هذا أن ٌصل إلى المستهلك عن 

.طرٌق التأثٌر االجتماعً 
2

  و ٌحشد لنا كل أسالٌب اإلقناع و اإلؼراء التً تولد لدٌنا 

الرؼبة فً تحقٌق اإلشباع و الخروج من التوتر و االنتقال بامتالك السلعة أو المنتج  

.ٌدفعنا بسعادة إلى فعل الشراء و
3

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1

 107 - 106 ،ص ص 2009دار المعرفة الجامعٌة ، د ط ، : اإلسكندرٌة . اإلعالن التلفزٌونً و ثقافة االستهالك . رجاء ، الؽمراوي  
2

 110 - 109المرجع نفسه ، ص ص . رجاء ، الؽمراوي  
3

د ب ، عٌن للدراسات و البحوث اإلنسانٌة و االجتماعٌة . اإلعالن التلفزٌونً : سٌمٌوطٌقا اللغة و تحلٌل الخطاب . حسنة ، عبد السمٌع  

 68 ، ص 2001، 
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: خالصة 

إن الهدؾ األساسً لإلشهار التلفزٌونً هو الوصول إلى المستهلك و التأثٌر على    

الجمهور المشاهد بمختلؾ طرق العرض الحدٌثة من تصمٌمات متنوعة تستهوي هذا 

الجمهور و تجذبه نحو استهالك السلعة أو المنتوج ، إلى جانب كل هذا نجد أن سلوك 

المستهلك هو اآلخر ٌتأثر بعدة عوامل مختلفة و التً تساعده على تحدٌد نوعٌة المنتوج 

 . أو السلعة و إقناعه بها و هذا ما ٌجعله ٌقوم بعملٌة اتخاذ قرار الشراء 
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 :عرض و تحليل النتائج *

 :تحليل الجداول البسيطة    -

سنتطرق فً هذا المحور إلى بعض الخصائص :  محور البٌانات الشخصٌة -1

الجنس، السن ، المستوى : الممٌزة لمجتمع الدراسة و المتمثلة فً المتؽٌرات التالٌة 

 .التعلٌمً ، مستوى الدخل ،نوع اإلقامة و هً متؽٌرات ستفٌدنا فً نتائج الدراسة 

 .توزيع أفراد العينة حسب الجنس :(01)الجدول رقم *

 %النسبة المئوية     التكرار     الجنس              

 38.83 40 ذكور 

 61.16 63 إناث

 100 103 المجموع

 

 مفردة و ذلك بنسبة 63ٌتبٌن بان عدد اإلناث بلػ  (01)      من خالل الجدول رقم 

 %.38.83 مفردة و ذلك بنسبة 40أما الذكور قد بلػ عددهم % 61.16

       و نستنتج من خالل هذا الجدول أن عدد اإلناث كان بأعلى نسبة من الذكور 

النتا أثناء توزٌعنا الستبٌان البحث لم نحظى بأعداد كبٌرة من الذكور على عكس 

 .اإلناث
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 .توزيع أفراد العينة حسب السن : (02)الجدول رقم 

   النسبة المئوية    التكرار     السن        

18-20 12 11.65 

21-25 76 73.78 

26-30 15 14.56 

 100 103 المجموع

 

نالحظ أن عدد أفراد العٌنة التً تتراوح أعمارهم ما  (02)من خالل الجدول رقم 

فً حٌن بلػ عدد أفراد العٌنة % 73.78 مفردة أي بنسبة 76 قد بلػ 25الى 21بٌن 

و أخٌرا % 14.56 مفردة بنسبة 15 بلػ 30 إلى 26التً تتراوح أعمارهم مابٌن 

 أي بنسبة 20 إلى 18 مفردة بالنسبة لألفراد الذٌن ٌتراوح سنهم ما بٌن 12

11.65.% 

ونستنتج من خالل عرض هذه النتائج بان النسبة األكبر كانت عند المبحوثٌن الذٌن 

 و أؼلبٌتهم من مستوى ماستر ألننا قصدنا اختٌار 25 و 21تتراوح أعمارهم بٌن 

 .هذا العدد 
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 .توزيع أفراد العينة حسب المستوى التعليمي : (03)الجدول رقم 

   النسبة المئوية    التكرار المستوى التعليمي 

 43.68 45 ليسانس

 49.51 51 ماستر

 6.79 07 دكتوراه

 100 103 المجموع

 

نجد أن أفراد العٌنة  (03)من خالل عرض النتائج المتحصل علٌها فً الجدول رقم 

 مفردة أي ما 51الذٌن ٌدرسون فً مستوى ماستر اكبر نسبة حٌث بلػ عددهم 

ثم % 43.68 مفردة أي بنسبة 45ثم ٌلٌها مستوى لٌسانس ب % 49.51ٌعادل 

 % 6.79 مفردات أي ما ٌعادل 07جاءت فً المرتبة األخٌرة مستوى دكتوراه ب 

و نستنتج من خالل هذا الجدول أن أعلى نسبة كانت عند طلبة الماستر لكونهم 

 .ٌتواجدون ٌومٌا فً الجامعة لتحضٌر مذكرات تخرجهم 
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 .توزيع أفراد العينة حسب مستوى الدخل : (04)الجدول رقم 

   النسبة المئوية    التكرار   مستوى الدخل 

 11.65 12 جيد

 66.99 69 متوسط

 21.35 22 ضعيف

 100 103 المجموع

 

أن المبحوثٌن الذٌن مستواهم المعٌشً متوسط  (04)نالحظ من خالل الجدول رقم 

 مفردة ثم تلٌها فً المرتبة 69أي % 66.99قد بلػ أعلى نسبة و التً قدرت ب 

% 21.35 مفردة أي ما نسبته 22الثانٌة األفراد الذٌن مستواهم المعٌشً ضعٌؾ ب 

 % .11.65 مفردة أي بنسبة 12و أخٌرا األفراد الذٌن مستواهم المعٌشً جٌد ب 

ونستنتج من خالل عرض هذه النتائج أن هذه النسب تختلؾ حسب الظروؾ 

 .المعٌشٌة لكل طالب ، و أٌضا هذا راجع إلى طبٌعة المجتمع 
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 .توزيع أفراد العينة حسب نوع اإلقامة : (05)الجدول رقم 

 النسبة المئوية   التكرار  نوع اإلقامة 

 58.25 60 مقيم

 41.74 43 غير مقيم

 100 103 المجموع

 

نالحظ أن عدد أفراد العٌنة المقٌمة قد بلػ  (05)    من خالل قراءتنا للجدول رقم    

 مفردة 43فً حٌن بلػ عدد أفراد العٌنة ؼٌر المقٌمٌن % 58.25مفردة أي نسبة 60

 % .41.74أي بنسبة 

و نستنتج من خالل عرض نتائج الجدول إلى أن أؼلبٌة الطلبة ٌدرسون بعٌدا عن 

 .مساكنهم األصلٌة 
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 سوؾ نتطرق فً هذا المحور إلى عادات :محور أنماط و عادات المشاهدة - 2

  الجزائرٌة  TVالمشاهدة عند جمهور المبحوثٌن من الطلبة الجامعٌٌن لقناة النهار 

 

 .توزيع أفراد العينة حسب عادات المشاهدة : (06)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار عادات المشاهدة 

 5.82 06 بانتظام 

 70.87 73 أحيانا

 23.30 24 نادرا

 100 103 المجموع                           

 

ٌتبٌن لنا بان نسبة المشاهدة تختلؾ من  (06)من خالل عرض نتائج الجدول رقم 

 مفردة أي 73فرد آلخر حٌث بلؽت النسبة األعلى فً اإلجابة  باحٌانا وقد جاءت ب 

 مفردة أي بنسبة 24ثم تلتها اإلجابة بنادرا و قد بلؽت % 70.87ما نسبته 

 %.5.82 مفردات و بنسبة تقدر ب 06أما أخٌرا اإلجابة بانتظام % 23.30

نستنتج من خالل هذه النتائج أن أفراد العٌنة أجابوا بكثرة عند أحٌانا و ذلك ٌعود إلى 

 .أن معظم الطلبة مقٌمٌن فً األحٌاء الجامعٌة 
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 .توزيع أفراد العينة حسب فترة المشاهدة : (07)الجدول رقم 

 النسبة المئوية  التكرار   فترة المشاهدة

 10.67 11 الفترة الصباحية

 13.59 14 بعد الظهر 

 75.72 78 الفترة المسائية

 100 103 المجموع

 

الخاص بفترة المشاهدة بان أؼلبٌة الطلبة ٌشاهدون قناة  (07)ٌبٌن الجدول رقم   

أما % 75.72 مفردة أي بنسبة 78 فً الفترة المسائٌة و الذٌن بلػ عددهم TVالنهار 

ثم تلٌها الفترة الصباحٌة % 13.59مفردة أي ما ٌعادل 14فترة بعد الظهر جاءت ب

و نستنتج من خالل هذه النتائج بان الفترة الصباحٌة % .10.67مفردة و بنسبة 11ب

و بعد الظهر ترتبط ارتباطا وثٌقا بوجود الطلبة فً أماكن الدراسة مما تكون 

 .TVالمشاهدة قلٌلة لبرامج قناة النهار 
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 .توزيع أفراد العينة حسب مدة المشاهدة : (08)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار مدة المشاهدة 

 67.96 70 اقل من ساعة

 23.30 24 أكثر من ساعة

 8.73 09 ساعتين

 100 103 المجموع

 

أن مدة المشاهدة بلؽت النسبة األعلى فً المدة اقل من  (08)ٌوضح الجدول رقم   

 24ثم تلٌها أكثر من ساعة ب% 67.96 مفردة أي بنسبة 70ساعة حٌث بلؽت 

ثم أخٌرا مدة ساعتٌن و التً بلػ عدد مفرداتها % 23.30مفردة و بنسبة تقدر ب 

 % .8.73مفردات ما ٌعادل نسبة 09

 و ٌمكن أن نستنتج من خالل هذه النتائج بان أؼلبٌة أفراد العٌنة ال ٌشاهدون برامج 

 ألوقات طوٌلة و ذلك ٌعود ربما لعدم تلبٌة هذه القناة رؼباتهم  TVقناة النهار 

 .(الطلبة)وحاجاتهم 
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 .توزيع أفراد العينة حسب البرامج المفضلة : (09)الجدول رقم 

 

 النسبة المئوية التكرار البرامج المفضلة 

 31.06 32 األخبار 

 10.67 11 حصص رياضية

 14.56 15 حصص دينية

 19.41 20 حصص ثقافية

 12.62 13 حصص فكاهية

 11.65 12 االشهارات

 100 103 المجموع

 

نجد بان أعلى نسبة فً البرامج المفضلة كانت  (09)من خالل قراءتنا للجدول رقم 

ثم تلٌها الحصص % 31.06 مفردة  وبنسبة 32لألخبار حٌث بلػ عدد مفرداتها 

 مفردة 15ثم تلٌها الحصص الدٌنٌة ب% 19.41 مفردة أي بنسبة 20الثقافٌة ب

 مفردة و بنسبة تقدر 13ثم تأتً الحصص الفكاهٌة ب% 14.56وبنسبة 

ثم أخٌرا الحصص % 11.65 مفردة أي نسبة 12ثم االشهارات ب% 12.62ب

 % .10.67 مفردة أي ما ٌعادل 11الرٌاضٌة ب

 نستنتج من خالل نتائج الجدول بان المشاهدة تختلؾ باختالؾ حاجات و رؼبات 

 .الطلبة اتجاه برامج القناة 
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 .توزيع أفراد العينة حسب وضعية المشاهدة : (10)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار وضعية المشاهدة 

 25.24 26 بمفردك

 66.99 69 مع العائلة 

 7.76 08 مع األصدقاء

 100 103 المجموع

  

الذي ٌبٌن توزٌع المبحوثٌن على حسب  (10)   من خالل قراءتنا للجدول رقم 

وضعٌة المشاهدة نجد أن أفراد العٌنة الذٌن ٌشاهدون برامج القناة مع العائلة قد 

مفردة ثم تلتها األفراد الذٌن ٌشاهدون 69أي % 66.99بلؽت نسبة اكبر قدرت ب

و أخٌرا الذٌن ٌشاهدون % 25.24 مفردة أي ما ٌعادل 26برامج القناة بانفراد ب

 % .7.76 مفردات أي نسبة 08برامج القناة مع األصدقاء ب

 ونستنتج من خالل نتائج الجدول أن أؼلبٌة أفراد عٌنة بحثنا ٌفضلون مشاهدة برامج 

 مع العائلة و ذلك إلبداء اآلراء المختلفة حول المواضٌع التً TVقناة النهار

 .ٌتعرضون لها 
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 توزيع أفراد العينة حسب أنواع الرسائل االشهارية : (11)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار أنواع الرسائل االشهارية

 23.30 24 اشهارات السيارات

 25.24 26 اشهارات المواد الغذائية

 51.45 53 اشهارات خدماتية

 100 103 المجموع

  

و الذي ٌبٌن توزٌع المبحوثٌن على حسب أنواع  (11)من خالل قراءتنا للجدول رقم 

الرسائل االشهارٌة التً تجذبهم نالحظ أن االشهارات الخدماتٌة كان لها حصة األسد 

ثم تلٌها اشهارات % 51.45 مفردة أي ما ٌعادل 53فً جذب الطلبة وقد قدرت ب

ثم و أخٌرا اشهارات السٌارات % 25.24 مفردة أي نسبة 26المواد الؽذائٌة ب

 % .23.30 مفردة أي بنسبة 24ب

 و من خالل عرض نتائج الجدول نجد أن االشهارات الخدماتٌة قد جاءت بنسبة 

اكبر و ذلك ٌعود ربما إلى حب الطلبة التعرؾ على كل ما من شانه االستفادة منه 

 . فً مجال الخدمة

 

 النسبة المئوية التكرار اشهارات أخرى 

 1.94 02 اشهارات رياضية

 3.88 04 اشهارات خاصة بالمرأة

 0.97 01 اشهارات سياسية

 93.20 96 عدم اإلجابة عن السؤال
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ٌوضح الجدول الخاص بالسؤال المفتوح أن النسبة األكبر جاءت عند أفراد العٌنة 

ثم % 93.20 مفردة أي بنسبة 96التً لم تجب عن السؤال المفتوح و التً قدرت ب

ثم % 3.88 مفردات و قد بلؽت نسبتها 04تلٌها االشهارات الخاصة بالمرأة ب

و أخٌرا االشهارات السٌاسٌة % 1.94االشهارات الرٌاضٌة بمفردتٌن أي نسبة 

 % .0.97بمفردة واحدة أي بنسبة 

 ومن خالل عرض النتائج تبٌن بان أؼلبٌة أفراد العٌنة لم ٌجٌبوا على السؤال 

 .المفتوح و ذلك ربما راجع إلى كون أن الطلبة ٌفضلون االشهارات الخدماتٌة 

 

توزيع أفراد العينة حسب التعرض للومضة االشهارية الخاصة : (12)الجدول رقم 

 ".نقاوس"بمنتوج 

التعرض للومضة االشهارية 

 "نقاوس"الخاصة بمنتوج 

 النسبة المئوية التكرار

 20.38 21 دائما

 49.51 51 أحيانا

 30.09 31 نادرا

 100 103 المجموع

   

الذي ٌبٌن توزٌع المبحوثٌن حسب التعرض (12)من خالل قراءتنا للجدول رقم 

نجد أن أفراد العٌنة الذٌن ٌتعرضون "نقاوس"للومضة االشهارٌة الخاصة بمنتوج 

أما األفراد % 20.38مفردة أي ما ٌعادل 21للومضة االشهارٌة بصفة دائمة عددهم 

أما % 49.51 مفردة أي بنسبة 51الذٌن أحٌانا ما ٌتعرضون لهذه الومضة عددهم 
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 31و عددهم "نقاوس" األفراد الذٌن نادرا ما ٌتعرضون للومضة الخاصة بمنتوج 

 % .30.09مفردة بنسبة

 ونستنتج من خالل عرض نتائج الجدول بان النسبة األكبر من الجمهور المبحوث 

 و ذلك ربما "نقاوس"أحٌانا ما ٌتعرضون للومضة االشهارٌة الخاصة بمشروبات 

ٌعود إلى أن معظم أفراد العٌنة لٌست لدٌهم رؼبة فً مشاهدة االشهارات أو أنهم ال 

 . بسبب اهتماماتهم و انشؽاالتهم فً الدراسة TVٌشاهدون برامج قناة النهار

 

توزيع أفراد العينة حسب انطباعهم في مشاهدة إشهار : (13)الجدول رقم 

 ".نقاوس"مشروبات 

 النسبة المئوية التكرار االنطباع حول المشاهدة

 41.74 43 الرغبة في تجريبه

 58.25 60 ال يتكون لديك انطباع حوله

 100 103 المجموع

 

الذي ٌمثل توزٌع  (13)من خالل عرض النتائج المتحصل علٌها فً الجدول رقم 

 نجد أن "نقاوس"أفراد العٌنة حسب انطباعهم فً مشاهدة إشهار مشروبات 

 43المبحوثٌن الذٌن ٌشاهدون اإلشهار و ٌرؼبون فً تجرٌب المنتوج قد بلػ عددهم 

أما األفراد الذٌن ٌشاهدون اإلشهار و ال تتكون لدٌهم أي % 41.74مفردة أي نسبة 

 % . 58.25 مفردة أي ما ٌعادل 60صورة أو انطباع حول المنتوج نجد عددهم 
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        ومن خالل هذه النتائج نستنتج أن نسبة من أفراد العٌنة ال ٌبدون انطباع حول 

المنتوج و ذلك راجع ربما إلى أن لكل طالب ذوق و اختٌار معٌن ٌختلؾ من طالب 

 .إلى آخر 

 

توزيع أفراد العينة حسب دور تصميم اإلشهار في إقبالهم على : (14)الجدول رقم 

 .مشاهدته

 النسبة المئوية التكرار دور التصميم في المشاهدة

 72.81 75 نعم

 27.18 28 ال

 100 103 المجموع

  

الذي ٌبٌن دور تصمٌم إشهار مشروبات  (14)من خالل قراءتنا للجدول رقم  

 فً اإلقبال على مشاهدته نجد أن اؼلب أفراد العٌنة ٌرون بان تصمٌم "نقاوس"

 مفردة أي بنسبة 75اإلشهار ٌلعب دورا مهما فً مشاهدتهم إٌاه وبلػ عددهم 

أما أفراد العٌنة التً ترى بان التصمٌم لٌس له دور فً إقبالهم على %  72.81

 % . 27.18 مفردة أي ما ٌعادل 28مشاهدة اإلشهار فقد قدر عددهم ب

    ونستنج من خالل هذه النتائج أن التصمٌم و الدٌكور بما فٌهما من ألوان ، حوار 

شخصٌات ممثلة تلعب دورا فً التأثٌر على المشاهد و فً التعرٌؾ بالمنتوج 

 .وإظهاره بصورته الحقٌقٌة و الفعلٌة 
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 "نقاوس"توزيع أفراد العينة حسب فترة بث إشهار مشروبات : (15)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار فترة بث اإلشهار 

 73.78 76 نعم 

 26.21 27 ال

 100 103 المجموع

   

نجد أن اؼلب أفراد العٌنة ٌرون بان الفترة  (15)من خالل قراءتنا للجدول رقم 

 مفردة أي ما ٌعادل 76المسائٌة هً فترة مالئمة لبث اإلشهار و قد بلػ عددهم 

 27أما األفراد الذٌن ٌرون أنها لٌست الفترة المناسبة فقد بلػ عددهم % 73.78

 % 26.21مفردة أي ما نسبته 

 من خالل هذه األرقام و النسب نجد أن الفترة المسائٌة هً الفترة المناسبة والمالئمة 

لبث هذا اإلشهار كون هذه الفترة هً التً ٌكون فٌها الطلبة فً حالة فراغ وراحة  

  .TVمما تسمح لهم بمشاهدة برامج قناة النهار 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة بنعم

 76.31 58 وقت الذروة و الفراغ

 23.68 18 عدم التعليل

 100 76 المجموع

 

من خالل هذه األرقام نالحظ أن اؼلب الطلبة الذٌن أجابوا بنعم كان تعلٌلهم بان فترة 

 أي الفترة المسائٌة هً الفترة المناسبة باعتبارها "نقاوس"بث إشهار مشروبات 
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أما عن الطلبة الذٌن % 76.31 أي ما ٌعادل 58وقت الذروة ، و قد كان عددهم 

 % .23.68 أي ما نسبته 18أجابوا بنعم و لم ٌقوموا بالتعلٌل عددهم 

  و من خالل عرض هذه النتائج نستنتج بان الفترة المسائٌة من أكثر األوقات 

 .المفضلة للمشاهدة عند جمهور الطلبة 

 

توزيع أفراد العينة حسب لفت االنتباه حول إشهار مشروبات : (16)الجدول رقم 

 .عند مشاهدته " نقاوس"

 النسبة المئوية التكرار لفت االنتباه

 44.66 46 نعم

 55.33 57 ال

 100 103 المجموع

 

نجد أن أؼلبٌة أفراد العٌنة ال ٌلفت اإلشهار  (16)من خالل قراءتنا للجدول رقم  

أما األفراد الذٌن ٌلفت اإلشهار % 55.33 مفردة أي نسبة 57انتباههم و بلػ عددهم 

 % .44.66 مفردة أي ما ٌعادل 46انتباههم عند مشاهدتهم إٌاه قدر عددهم ب

 نستنتج من خالل هذه األرقام بان النسب متقاربة نوعا ما و هذا راجع إلى اختالؾ 

درجة الوعً و االنتباه و التركٌز عند الطلبة خالل المشاهدة و التعرض للومضة 

 .االشهارٌة فً القناة 
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توزيع أفراد العينة حسب أسباب مشاهدة إشهار مشروبات : (17)الجدول رقم 

 ".نقاوس"

 النسبة المئوية التكرار أسباب المشاهدة

 43.47 20 معرفة ما هو متوفر في السوق

 28.26 13 اقتناء المنتوج و تجريبه

 28.26 13 جاذبية المادة االشهارية

 100 46 المجموع

 

نجد أن أفراد العٌنة الذٌن ٌشاهدون اإلشهار  (17)من خالل قراءتنا للجدول رقم 

أما األفراد % 43.47 مفردة أي نسبة 20لمعرفة ما هو متوفر فً السوق عددهم 

 13الذٌن ٌشاهدون اإلشهار وٌتكون لدٌهم دافع القتنائه و تجرٌبه قد بلػ عددهم 

نفس األرقام و النسبة نجدها عند الذٌن ٌشاهدون % 28.26مفردة أي ما ٌعادل نسبة 

 .اإلشهار بسبب جاذبٌة المادة االشهارٌة 

 نستنتج من خالل هذه األرقام و النسب أن معظم الطلبة ٌشاهدون اإلشهار لمعرفة 

 . ما هو متوفر فً األسواق أي معرفة كل ما هو جدٌد فً السوق 
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 توزيع أفراد العينة حسب أسباب عدم المشاهدة : (18)الجدول رقم 

 النسبة المئوية التكرار أسباب عدم المشاهدة 

 35.08 20 ال يعجبك شكله وطريقة عرضه 

عدم اهتمامك بالومضة االشهارية لهذا 

 المنتوج

20 35.08 

 29.82 17 ال يوجد لديك ميل لمتابعة االشهارات

 100 57 المجموع

 

نجد أن أفراد العٌنة الذٌن ال ٌشاهدون اإلشهار  (18)من خالل قراءتنا للجدول رقم  

و نفس %35.08 مفردة أي بنسبة 20بسبب الشكل و طرٌقة العرض قد بلػ عددهم 

عدد المفردات و النسبة نجدها عند أفراد العٌنة الذٌن ال ٌشاهدون اإلشهار بسبب 

عدم اهتمامهم بالومضة االشهارٌة لهذا المنتوج ، أما األفراد الذٌن ال ٌشاهدون 

 مفردة أي نسبة 17اإلشهار لعدم المٌل لمتابعة االشهارات و قد بلػ عددهم 

29.82. % 

 نستنتج من خالل األرقام و النسب أن هناك تقارب بٌن النتائج و ٌعود ذلك إلى أن 

ؼالبٌة الطلبة أو جمهور المبحوثٌن ال ٌحبون التعرض لالشهارات ولكن لٌس جمٌع 

 .فهناك من ٌهتم باالشهارات ولدٌه الرؼبة فً متابعتها . الطلبة 
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توزيع أفراد العينة حسب اقتناعهم بالحجج التي يضمنها هذا : (19)الجدول رقم 

 .اإلشهار 

 النسبة المئوية التكرار االقتناع بالحجج

 6.79 07 دائما 

 43.68 45 أحيانا

 24.27 25 نادرا

 25.24 26 إطالقا

 100 103 المجموع

  

نجد أن أفراد العٌنة الذٌن ٌقتنعون  (19)من خالل عرض نتائج الجدول رقم  

 بصفة دائمة قدر "نقاوس"بالحجج التً ٌضمنها هذا اإلشهار أي إشهار مشروبات 

أما أفراد العٌنة الذٌن أحٌانا ما % 6.79 مفردات و هو ما ٌعادل نسبة 07عددهم ب

 مفردة أي نسبة 45ٌقتنعون بالحجج التً ٌضمنها هذا اإلشهار فقد قدر عددهم ب

 مفردة 25أما الطلبة الذٌن نادرا ما ٌقتنعون بهذه الحجج قدر عددهم ب% 43.68

، فً حٌن بلػ عدد الطلبة الذٌن ال ٌقتنعون إطالقا بهذه الحجج % 24.27أي بنسبة 

 % .25.24 مفردة أي ما ٌعادل نسبة26

من خالل هذه األرقام ٌمكن القول أن ؼالبٌة الطلبة أو جمهور المبحوثٌن أحٌانا ما 

ٌكون لدٌهم اقتناع بالحجج التً ٌضمنها اإلشهار ذلك ربما ٌعود إلى اختالؾ التفكٌر 

و الصورة التً ٌكونها كل فرد من أفراد العٌنة عن المنتوج أو اإلشهار الذي 

 .ٌتعرض له و ذلك من خالل طبٌعة عرض هذا اإلشهار و كٌفٌة تصمٌمه 
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توزيع أفراد العينة حسب تكرار عرض إشهار مشروبات : (20)الجدول رقم 

 ".نقاوس"

 النسبة المئوية التكرار تكرار عرض اإلشهار

 7.76 08 دائما

 41.74 43 أحيانا

 50.48 52 نادرا

 100 103 المجموع

  

نجد أن أفراد العٌنة الذٌن ٌرون بان تكرار  (20) من خالل قراءتنا للجدول رقم 

 ٌزٌدهم رؼبة فً اإلقبال علٌه بصفة دائمة قدر "نقاوس"عرض إشهار مشروبات 

، أما األفراد الذٌن ٌرون أن تكرار % 7.76 مفردات أي بنسبة 08عددهم ب

 43عرض هذا اإلشهار أحٌانا ما ٌزٌدهم رؼبة فً اإلقبال علٌه فقد بلػ عددهم 

، فً حٌن نجد األفراد الذٌن نادرا ما ٌساهم % 41.74مفردة و هو ما ٌعادل نسبة 

 مفردة أي ما 52تكرار اإلشهار فً خلق الرؼبة لدٌهم لإلقبال علٌه و قد قدر عددهم 

 % .50.48ٌعادل نسبة 

 نستنتج من خالل عرض نتائج الجدول بان معظم أفراد الجمهور المبحوث نادرا ما 

 لدٌهم الرؼبة فً اإلقبال علٌه و "نقاوس"ٌساهم تكرار عرض إشهار مشروبات 

اقتنائه أي التأثٌر علٌهم و ذلك راجع لربما إلى أن التكرار خاصة فً عرض 

 .االشهارات ٌولد فً نفوس الطلبة اإلحساس بالملل 
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توزيع أفراد العينة حسب مدة عرض إشهار مشروبات : (21)الجدول رقم 

 . ومدى مساهمتها في إقناعهم بفعل الشراء TVفي قناة النهار " نقاوس"

 النسبة المئوية التكرار مدة عرض اإلشهار 

 56.31 58 نعم 

 43.68 45 ال

 100 103 المجموع

 

نالحظ أن أفراد العٌنة الذٌن ٌرون أن مدة  (21)من خالل قراءتنا للجدول رقم 

ثانٌة كافٌة إلقناعهم بفعل الشراء " 54" و هً "نقاوس"عرض إشهار مشروبات 

فً حٌن نجد أن أفراد العٌنة % 56.31 مفردة أي ما ٌعادل نسبة 58قد قدر عددهم 

الذٌن ٌرون أن مدة العرض لٌست كافٌة من اجل اإلقناع بفعل الشراء وقد بلػ 

 % .43.68 مفردة أي ما ٌعادل 45عددهم 

نستنتج من خالل األرقام و النسب أن أؼلبٌة الطلبة ٌرون بان مدة عرض إشهار 

ثانٌة كافٌة إلقناعهم بفعل " 54" وهً TV فً قناة النهار"نقاوس"مشروبات 

الشراء وٌعود ذلك إلى طبٌعة مدة الومضة االشهارٌة أي إذا استؽرقت أي ومضة 

اشهارٌة مدة أطول فً عرضها فحتما ستشعر المشاهد بالملل و بالتالً عدم اإلقبال 

 .على مشاهدتها 
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على السلوك " نقاوس"توزيع العينة حسب تأثير مشروبات : (22)الجدول رقم 

 .االستهالكي للطلبة 

درجة التأثير على السلوك 

 االستهالكي

 النسبة المئوية التكرار

 5.82 06 دائما

 41.74 43 أحيانا

 52.42 54 إطالقا

 100 103 المجموع

 

نالحظ أن أفراد العٌنة الذٌن ٌتأثرون  (22)من خالل قراءتنا للجدول رقم        

 مفردات أي بنسبة 06 بصفة دائمة  قد بلػ عددهم "نقاوس"بإشهار مشروبات 

فً حٌن نجد أن أفراد العٌنة الذٌن أحٌانا ما ٌؤثر هذا اإلشهار على % 5.82

أما األفراد % 41.74 مفردة أي ما ٌعادل 43سلوكهم االستهالكً قد بلػ عددهم 

 على سلوكهم االستهالكً إطالقا قدر "نقاوس"الذٌن ال ٌؤثر إشهار مشروبات 

 % .52.42 مفردة أي بنسبة 54عددهم ب

ونستنتج من خالل هذه األرقام و النسب أن أؼلبٌة الطلبة ال ٌؤثر إشهار مشروبات 

 على سلوكهم االستهالكً و هذا راجع ربما لكون أن اإلشهار لم ٌصمم "نقاوس"

بطرٌقة تجعل المتلقً ٌقتنع بالسلعة المعروضة أي ؼٌاب عنصر االستمالة فً 

الرسالة االشهارٌة و هذا العنصر هو ما ٌجب على المعلن أن ٌمنحه حصة األسد 

 .من االهتمام لكونه األساس فً نجاح الرسالة االشهارٌة و تحقٌق الربح 
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" نقاوس"توزيع أفراد العينة حسب تلبية إشهار مشروبات : (23)الجدول رقم 

 .لحاجاتهم االستهالكية 

 النسبة المئوية التكرار تلبية الحاجات االستهالكية

 37.86 39 نعم

 62.13 64 ال

 100 103 المجموع

 

نالحظ أن أفراد العٌنة الذٌن ٌرون بان إشهار  (23)من خالل قراءتنا للجدول رقم  

 مفردة أي نسبة 39 ٌلبً حاجاتهم االستهالكٌة قد بلػ عددهم "نقاوس"مشروبات 

أما األفراد الذٌن ٌرون أن هذا اإلشهار ال ٌلبً حاجاتهم االستهالكٌة فقد % 37.86

 % .62.13 مفردة أي ما ٌعادل نسبة 64بلػ عددهم 

 ومن خالل عرض األرقام و النسب نستنتج بان ؼالبٌة الطلبة ال ٌلبً إشهار 

 لحاجاتهم االستهالكٌة و هذا راجع ربما إلى أن الطلبة تنقصهم "نقاوس"مشروبات 

الثقافة االستهالكٌة ألنهم ال ٌمٌلون لمتابعة باالشهارات ، وألنهم أٌضا ٌختارون 

 .السلع حسب مٌوالتهم و رؼباتهم 
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 .TVعالقة الجنس بعادات المشاهدة لبرامج قناة النهار : (24)الجدول رقم 

عادات 

 المشاهدة

 
 الجنس

 المجموع نادرا أحيانا بانتظام

 % التكرار % التكرار % التكرار % التكرار

 38.83 40 12.52 13 23.30 24 02.91 03 ذكور 

 61.16 63 10.67 11 47.57 49 02.91 03 إناث

 100 103 23.30 24 70.87 73 05.82 06 المجموع

 

الذي ٌبٌن عالقة الجنس بعادات المشاهدة  (24)من خالل عرض نتائج الجدول رقم 

 ٌتضح لنا أن أفراد العٌنة من الذكور الذٌن ٌشاهدون برامج TVلبرامج قناة النهار 

إلى جانب هذا % 02.91 مفردات أي بنسبة 03قناة النهار بانتظام ٌقدر عددهم ب

 مفردة أي بنسبة 24نجد عدد الذكور الذٌن أحٌانا ما ٌشاهدون برامج القناة قد قدر ب

 مفردة 13أما عدد الذكور الذٌن نادرا ما ٌشاهدون برامج القناة قدر ب% 23.30

إلى جانب هذا نجد أن عدد اإلناث اللواتً ٌشاهدن برامج % 12.52أي ما نسبته 

 مفردات وهً نسبة متساوٌة مع الذكور فً 03القناة بصفة منتظمة قد بلػ عددهن 

 49حٌن نجد بان عدد اإلناث اللواتً أحٌانا ما ٌشاهدن برامج القناة قدر عددهن ب

فً حٌن نجد عدد اإلناث اللواتً نادرا ما ٌشاهدن برامج % 47.57مفردة أي نسبة 

 % .10.67 مفردة أي ما نسبته 11القناة بلػ 

و من خالل النتائج المتحصل علٌها نستنتج أن نسبة المشاهدة لبرامج القناة جاءت 

بنسبة اكبر فً إلجابة باحٌانا خاصة عند اإلناث وهذا راجع إلى كونهن ٌقضٌن 
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معظم أوقاتهن فً المنزل على عكس الذكور أٌضا ٌمكن إرجاع السبب إلى كثرة 

 .القنوات اإلخبارٌة التلفزٌونٌة 

 .عالقة الجنس بفترة المشاهدة : (25)الجدول رقم 

 فترة المشاهدة

 الجنس

الفترة 

 الصباحية

 المجموع الفترة المسائية بعد الظهر

 % تك % تك % تك % تك

 38.83 40 29.12 30 5.82 06 3.88 04 ذكور

 61.16 63 46.60 48 7.76 08 6.79 07 إناث

 100 103 75.72 78 13.59 14 10.67 11 المجموع

 

الذي ٌمثل عالقة الجنس بفترة المشاهدة  (25)من خالل قراءة نتائج الجدول رقم 

 فً الفترة الصباحٌة TVنالحظ أن عدد الذكور الذٌن ٌفضلون مشاهدة قناة النهار 

أما الذٌن ٌفضلون مشاهدتها بعد % 3.88 مفردات أي بنسبة 04قدر عددهم ب

فً حٌن نجد ان الذكور % 5.82 مفردات أي ما نسبته 06الظهر فقد قدر عددهم ب

 مفردة أي نسبة 30الذٌن ٌفضلون مشاهدة القناة خالل الفترة المسائٌة قدر عددهم 

29.12. % 

 خالل الفترة TV أما بالنسبة لإلناث فنجد أن عدد اللواتً ٌفضلن مشاهدة قناة النهار 

أما اللواتً ٌفضلن مشاهدة القناة % 6.79 مفردات أي نسبة 07الصباحٌة قدر ب

فً حٌن نجد أن عدد اإلناث % 7.76 أي ما نسبته 08بعد الظهر فعددهن قدر ب

 %.46.60 أي ما ٌعادل نسبة 48اللواتً ٌشاهدن القناة فً الفترة المسائٌة قد بلػ 
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   من خالل هذه األرقام و النسب نستنتج أن ؼالبٌة أفراد العٌنة ٌفضلون مشاهدة 

 خالل الفترة المسائٌة و ذلك راجع إلى كون هذه الفترة هً TVبرامج قناة النهار 

 .فترة فراغ و راحة أو باألحرى هً فترة الذروة 

 

" نقاوس"عالقة مستوى الدخل بتلبية إشهار مشروبات : (26)الجدول رقم 

 .للحاجات االستهالكية 

 تلبية الحاجة االستهالكية

 مستوى الدخل

    المجموع          ال  نعم

 % تك % تك % تك

 11.65 12 6.79 07 4.85 05 جيد

 66.99 69 44.66 46 22.33 23 متوسط

 21.35 22 14.56 15 6.79 07 ضعيف

 100 103 66.01 68 33.98 35 المجموع

 

نالحظ أن أفراد العٌنة الذٌن مستواهم  (26)من خالل عرض نتائج الجدول رقم 

  05 ٌلبً حاجاتهم االستهالكٌة قد قدر ب"نقاوس"المعٌشً جٌد و ٌرون بان إشهار 

فً حٌن نجد أن األفراد الذٌن مستواهم المعٌشً متوسط و ٌرون % 4.85أي نسبة 

 أي ما ٌعادل نسبة 23أن هذا اإلشهار ٌلبً حاجاتهم االستهالكٌة قد قدر عددهم ب

أما أفراد العٌنة الذٌن ٌرون بان هذا اإلشهار ٌلبً حاجاتهم االستهالكٌة و % 22.33

 % .6.79 أي بنسبة 07مستواهم المعٌشً ضعٌؾ فنجدهم 

إلى جانب هذا نجد أن أفراد العٌنة الذٌن مستواهم المعٌشً جٌد و ٌرون أن إشهار 

 أي ما ٌعادل نسبة 07 ال ٌلبً حاجاتهم االستهالكٌة بلػ عددهم "نقاوس"مشروبات 
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فً حٌن نجد أن عدد األفراد الذٌن مستواهم المعٌشً متوسط و ٌرون أن % 6.79

أما األفراد % 44.66 أي نسبة 46هذا اإلشهار ال ٌلبً حاجاتهم االستهالكٌة قدر ب

 حاجاتهم "نقاوس"الذٌن مستواهم المعٌشً ضعٌؾ و ال ٌلبً إشهار مشروبات 

 % .14.56 أي بنسبة 15االستهالكٌة فقد قدر عددهم ب

 

    ومن خالل عرض النتائج نستنتج أن أؼلبٌة المبحوثٌن مستواهم المعٌشً متوسط 

 لحاجاتهم االستهالكٌة وذلك ربما ٌعود إلى "نقاوس"و ال ٌلبً إشهار مشروبات 

اختالؾ األذواق و االختٌارات ما بٌن الطلبة  كما سبق و اشرنا وأٌضا ٌمكن إرجاع 

 .السبب إلى تعدد المنتوجات الخاصة بالمشروبات 

 

 .TVعالقة اإلقامة بوضعية مشاهدة برامج قناة النهار : (27)الجدول رقم 

 اإلقامة 

 
 

 وضعية المشاهدة

    المجموع    غير مقيم        مقيم

 % تك % تك % تك

 25.24 26 12.62 13 12.62 13 بمفردك

 66.99 69 28.15 29 38.83 40 مع العائلة

 7.76 08 0.97 01 06.79 07 مع األصدقاء

 100 103 41.74 43 58.25 60 المجموع
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نالحظ أن أفراد العٌنة المقٌمٌن فً األحٌاء  (27)من خالل قراءتنا للجدول رقم 

 13 بانفراد قدر عددهم بTVالجامعٌة و الذٌن ٌفضلون مشاهدة برامج قناة النهار

أما األفراد الذٌن ٌفضلون مشاهدة القناة مع العائلة فقد قدر % 12.62أي ما ٌعادل 

إلى جانب عدد أفراد العٌنة المقٌمٌن و الذٌن % 38.83 أي ما ٌعادل 40عددهم ب

 %.06.79 أي ما نسبته 07ٌشاهدون القناة برفقة أصدقائهم فقد قدر عددهم ب

ومن جهة أخرى نجد أن أفراد الجمهور المبحوث ؼٌر المقٌمٌن و الذٌن ٌفضلون 

أما % 12.62 أي بنسبة 13 بانفراد قد قدر عددهم بTVمشاهدة برامج قناة النهار 

 أي ما ٌعادل 29األفراد الذٌن ٌشاهدون برامج القناة مع العائلة قدر عددهم ب

إلى جانب األفراد ؼٌر المقٌمٌن و الذٌن ٌفضلون المشاهدة برفقة % 28.15

 %.0.97األصدقاء فقد قدر عددهم بمفردة واحدة فقط أي بنسبة 

    ومن خالل عرض نتائج الجدول نستنتج أن ؼالبٌة الطلبة ٌفضلون مشاهدة برامج 

 مع أفراد العائلة سواء الطلبة المقٌمٌن أو ؼٌر المقٌمٌن و ذلك ٌعود TVقناة النهار 

ربما إلى تبادل الحوار و النقاشات حول المواضٌع التً ٌتعرضون لها فً هذه القناة 

 .وإبداء كل طرؾ رأٌا معٌنا 
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  .TVعالقة الجنس بالبرامج المفضلة في قناة النهار : (28)الجدول رقم 

 الجنس

  
 البرامج المفضلة

     المجموع        إناث         ذكور

 % تك % تك % تك

 31.06 32 19.41 20 11.65 12 األخبار 

 10.67 11 1.94 02 8.73 09 حصص رياضية 

 14.56 15 5.82 06 8.73 09 حصص دينية

 19.41 20 16.50 17 2.91 03 حصص ثقافية

 12.62 13 7.76 08 4.85 05 حصص فكاهية

 11.65 12 9.70 10 1.94 02 االشهارات

 100 103 61.16 63 38.83 40 المجموع

 

نالحظ أن أفراد العٌنة من الذكور و الذٌن  (28)من خالل قراءتنا للجدول رقم 

أما الذكور الذٌن % 11.65 أي ما ٌعادل 12ٌفضلون متابعة األخبار قدر عددهم ب

 أي نسبة 09ٌفضلون مشاهدة الحصص الرٌاضٌة فً القناة فقد قدر عددهم ب

إلى جانب الذكور نفس العدد و النسبة نجدها عند الذكور الذٌن ٌفضلون % 8.73

متابعة الحصص الدٌنٌة أما بالنسبة للحصص الثقافٌة فنجد أن عدد الذكور الذٌن 

أما الحصص الفكاهٌة فنجد عدد % 2.91 أي ما ٌعادل 03ٌشاهدونها قدر عددهم ب

إلى جانب عدد الذكور % 4.85 أي ما نسبته 05الذكور الذٌن ٌفضلونها قد قدر ب
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الذٌن ٌفضلون متابعة اشهارات القناة فقد بلػ عددهم مفردتٌن وهو ما ٌعادل 

1.94. % 

 إلى جانب ذلك نالحظ أن أفراد العٌنة من اإلناث و اللواتً ٌفضلن متابعة األخبار 

أما اإلناث اللواتً ٌفضلن الحصص % 19.41 أي ما ٌعادل 20قد قدر عددهن ب

أما الحصص الدٌنٌة فقد قدر % 1.94الرٌاضٌة قدر عددهن بمفردتٌن أي ما ٌعادل 

أما الحصص الثقافٌة فقد قدر عدد % 5.82 أي نسبة 06عدد اللواتً تفضلنها ب

إلى جانب عدد اللواتً تفضلن % 16.50 أي نسبة 17اإلناث الالتً تفضلنها ب

أما اإلناث الالتً % 7.76 أي ما ٌعادل 08متابعة الحصص الفكاهٌة  والذي قدر ب

 أي ما 10 فقد قدر عددهن بTVتفضلن مشاهدة االشهارات الخاصة بقناة النهار 

 % .9.70نسبته 

   ومن خالل هذه األرقام و النسب نالحظ بان ؼالبٌة الطلبة من اإلناث ٌفضلن 

متابعة األخبار كما ٌفضلن متابعة الحصص الثقافٌة أما عند الذكور فنجد أن ؼالبٌتهم 

ٌفضلون أٌضا متابعة األخبار ، و ذلك راجع إلى طبٌعة القناة التً تعتبر قناة 

إخبارٌة بالدرجة األولى كما ٌمكن إرجاع السبب أٌضا إلى طبٌعة التخصص الذي 

ٌفرض على الطلبة رصد األخبار و متابعتها ٌومٌا لمعرفة جدٌد الساحة المحلٌة و 

 .الدولٌة 
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عالقة مستوى الدخل بتكرار عرض إشهار مشروبات : (29)الجدول رقم 

 . ومدى اإلقبال عليه " نقاوس"

 

التكرار و الرغبة 
 في اإلقبال 

 
 
 

 مستوى الدخل 

  المجموع     نادرا     أحيانا     دائما

 % تك % تك % تك % تك

 11.65 12 4.85 05 4.85 05 1.94 02 جيد

 66.99 69 33 34 29.12 30 4.85 05 متوسط

 21.35 22 12.62 13 7.76 08 0.97 01 ضعيف

 100 103 50.48 52 41.74 43 7.76 08 المجموع

 

نالحظ أن أفراد العٌنة الذٌن مستواهم المعٌشً  (29)من خالل قراءتنا للجدول رقم  

 ٌزٌدهم رؼبة بصفة دائمة فً "نقاوس"جٌد و ٌرون بان تكرار عرض إشهار 

أما األفراد الذٌن % 1.94تجرٌبه و اإلقبال علٌه قد قدر بمفردتٌن أي ما ٌعادل 

مستواهم المعٌشً جٌد وٌرون بان التكرار أحٌانا ما ٌولد لدٌهم الرؼبة فً إقبالهم 

فً حٌن نجد نفس % 4.85 أي ما نسبته 05على اقتناء المشروب قد بلػ عددهم 

العدد والنسبة عند أفراد العٌنة الذٌن نادرا ما ٌساهم التكرار لدٌهم فً اقتناء و 

  ."نقاوس"تجرٌب منتوج 

 إلى جانب هذا نالحظ أن أفراد الجمهور المبحوث الذٌن مستواهم المعٌشً متوسط 

 ٌزٌدهم رؼبة فً "نقاوس"و الذٌن ٌرون بان تكرار عرض إشهار مشروبات 

أما بالنسبة % 4.85 أي نسبة 05اقتنائه و تجرٌبه بصفة دائمة فقد بلػ عددهم 
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لألفراد الذٌن ٌرون بان التكرار أحٌانا ما ٌساهم لدٌهم فً خلق الرؼبة فً تجرٌب 

فً % 29.12 أي ما ٌعادل 30المنتوج أو هذا المشروب قد قدر عددهم حوالً 

حٌن نالحظ أن عدد األفراد الذٌن مستواهم المعٌشً متوسط و نادرا ما ٌتأثرون 

 % .33 أي ما ٌعادل 34 قد بلػ "نقاوس"بتكرار عرض إشهار 

الذٌن مستواهم المعٌشً ضعٌؾ و  (الطلبة)إلى جانب ذلك نجد أن أفراد العٌنة 

 ٌولد لدٌهم الرؼبة فً تجرٌبه "نقاوس"ٌرون أن تكرار عرض إشهار مشروبات 

أما األفراد أو الطلبة الذٌن ٌرون % 0.97بشكل دائم قدر بمفردة واحدة أي بنسبة 

أن التكرار أحٌانا ما ٌساهم لدٌهم فً إقبالهم على تجرٌب هذا المنتوج و قد قدر 

فً حٌن نجد أن الطلبة الذٌن مستواهم % 7.76 أي ما ٌعادل 08عددهم بحوالً 

المعٌشً ضعٌؾ و نادرا ما ٌخلق لدٌهم تكرار عرض الرسالة االشهارٌة الخاصة 

 الفضول أو الرؼبة فً تجرٌب هذا المنتوج و اقتنائه فقد قدر "نقاوس"بمشروبات 

 % .12.62 أي بنسبة 13ب

و من خالل عرض هذه األرقام و النتائج نستنتج أن ؼالبٌة الطلبة من الجمهور   

المبحوث مستواهم المعٌشً متوسط ونادرا ما ٌساهم تكرار عرض الرسالة 

 فً إقبالهم علٌه و تجرٌبه وإذا أردنا أن "نقاوس"االشهارٌة الخاصة بمشروبات 

نرجع السبب فً ذلك فإننا سوؾ نرجعه إلى كون أن ؼالبٌة الطلبة ال ٌحبون 

التكرار خاصة إذا تعلق األمر باالشهارات ألنه ٌشعرهم بالملل و هذا ال ٌعنً أن 

ال ٌساهم لدٌهم عنصر التكرار فً اإلقبال على المنتوج و  (الطلبة)بقٌة أفراد العٌنة 

 .اقتنائه  
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 .عالقة السن بالتأثير على السلوك االستهالكي : (30)الجدول رقم 

 

 السلوك االستهالكي

 
 

 السن

   المجموع     إطالقا     أحيانا      دائما

 %  تك %  تك %  تك %   تك

18-20 00 00 02 1.94 07 6.79 09 8.73 

21-25 04 3.88 35 33.98 43 41.74 82 79.61 

26-30 02 1.94 06 5.82 04 3.88 12 11.65 

 100 103 52.42 54 41.74 43 5.82 06 المجموع

   

نالحظ أن أفراد العٌنة الذٌن ٌتراوح سنهم ما  (30)من خالل قراءتنا للجدول رقم 

 ال ٌؤثر على سلوكهم "نقاوس" سنة ٌرون بان إشهار مشروبات 20 إلى 18ٌبن 

االستهالكً لذلك كانت النتٌجة سلبٌة فً اإلجابة بدائما فً المقابل نجد أن األفراد 

الذٌن أحٌانا ما ٌؤثر هذا اإلشهار على سلوكهم االستهالكً قد قدر عددهم بمفردتٌن 

أما األفراد الذٌن ال ٌؤثر اإلشهار على سلوكهم االستهالكً % 1.94أي ما ٌعادل 

 % .6.79 أي بنسبة 07بصفة مطلقة فنجدهم 

 سنة و 25 إلى 21 إلى جانب ذلك نجد أن الطلبة الذٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن 

 و الذي قدر عددهم "نقاوس"الذٌن ٌرون أنهم دائما ٌتأثرون بإشهار مشروبات 

أما أفراد العٌنة الذٌن ٌرون بان هذا اإلشهار أحٌانا ما % 3.88 أي ما ٌعادل 04ب

ٌؤثر على سلوكهم االستهالكً أي بعبارة أخرى أحٌانا ما ٌدفعهم هذا اإلشهار إلى 

إلى جانب ذلك نجد أن % 33.98 أي ما ٌعادل 35فعل الشراء و قد قدر عددهم ب
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 على سلوكهم االستهالكً "نقاوس"أفراد العٌنة الذٌن ال ٌؤثر إشهار مشروبات 

 % .41.74 و هو ما ٌعادل 43على اإلطالق و الذي قدر عددهم 

 سنة و الذٌن 30 إلى 26 فً حٌن نجد الطلبة الذٌن تتراوح أعمارهم ما بٌن 

 ٌساهم فً تؽٌٌر سلوكهم االستهالكً بصفة "نقاوس"ٌعتبرون أن إشهار مشروبات 

أما األفراد الذٌن ٌرون أن % 1.94دائمة قدر عددهم بمفردتٌن أي ما ٌعادل نسبة 

هذا اإلشهار أحٌانا ما ٌؽٌر أو ٌؤثر فً سلوكهم الشرائً أو االستهالكً فنجد عددهم 

 ال "نقاوس"فً حٌن األفراد الذٌن ٌرون أن إشهار مشروب % 5.82 أي نسبة 06

 % .3.88 وهو ما ٌعادل 04ٌؤثر فً سلوكهم االستهالكً إطالقا نجد عددهم 

  و من خالل عرض هذه األرقام و النسب نجد بان معظم الطلبة ال ٌمٌلون 

 أي أن أؼلبٌتهم ال ٌحبونه أو لٌست لدٌهم رؼبة فً تناوله و "نقاوس"لمشروبات 

هذا راجع كما سبق و أن ذكرنا إلى كثرة االشهارات الخاصة بأنواع أخرى من 

المشروبات أي أن بتعدد المشروبات أو المنتوجات تتعدد األذواق و المٌوالت و 

 .أي اختالؾ اآلراء حول هذه المنتجات(الشباب)االختٌارات عند جمهور الطلبة 
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في اإلقبال "نقاوس"عالقة الجنس بتصميم إشهار مشروبات : (31)الجدول رقم 

 .على مشاهدته

 

 الجنس 
 دور التصميم في 

 المشاهدة

    المجموع         ال          نعم

  %  تك  %  تك   %   تك

 38.83 40 13.59 14 25.24 26 ذكور

 61.16 63 13.59 14 47.57 49 إناث

 100 103 27.18 28 72.81 75 المجموع

 

الذي ٌبٌن عالقة الجنس بتصمٌم إشهار  (31)من خالل عرض نتائج الجدول رقم  

 الجزائرٌة نالحظ أن أفراد العٌنة من الذكور TVفً قناة النهار " نقاوس"مشروبات 

 و هو ما 26الذٌن ٌرون أن لتصمٌم اإلشهار دور فً إقبالهم على مشاهدته قد بلػ 

فً حٌن نجد عدد الذكور الذٌن ٌرون بان التصمٌم لٌس له % 25.24ٌعادل نسبة 

 % 13.59 أي ما نسبته 14دور فً مشاهدتهم لهذا اإلشهار 

  إلى جانب ذلك نجد أن أفراد العٌنة من اإلناث و اللواتً رأٌن بان التصمٌم له دور 

 أي ما نسبته 49 قد بلػ عددهن حوالً "نقاوس"فً إقبالهن على مشاهدة إشهار 

أما عدد اللواتً ٌعتبرن بان التصمٌم ال ٌلعب دورا فً إقبالهن على % 47.57

 أي نفس العدد و النسبة مع فئة الذكور الذٌن 14مشاهدة هذا اإلشهار فقد بلػ 

 .   اعتبروا أن الدٌكور لٌس له دور فً المشاهدة

ومن خالل هذه األرقام و النسب نستنتج بان ؼالبٌة الطلبة من جمهور المبحوثٌن    

 الدور "نقاوس"و خاصة عند جمهور اإلناث ٌجدون فً تصمٌم إشهار مشروبات 
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الكبٌر الذي ٌجعلهم ٌقبلون على مشاهدته ، و ربما ٌدفعهم ذلك إلى اتخاذ قرار 

الشراء و بالتالً التأثٌر على سلوكهم االستهالكً ، و ٌمكن إرجاع سبب إعجاب 

إلى ما تحمله الرسالة " نقاوس"الطلبة بتصمٌم الومضة الخاصة بمشروبات 

االشهارٌة الخاصة بهذا المنتوج من عناصر جمالٌة و فنٌة كوضوح الصورة 

ووضوح األلوان و إبراز المنتج بصورته الحقٌقٌة ، و أٌضا التكرار المستمر  

والمتكرر لهذه الومضة و هذا ما من شانه المساهمة و بشكل كبٌر فً جذب انتباه 

المستهلك أي عند مشاهدة المنتج فً السوق فحتما سٌتذكر الومضة الخاصة به  

 .وبالتالً سٌكون فعل الشراء
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 :النتائج العامة للدراسة * 

     تعتبر هذه المرحلة مهمة و حاسمة فً مجال البحث العلمً من خاللها ٌتم 

عرض النتائج و تحلٌلها وفقا للواقع المدروس ، و من خالل دراستنا النظرٌة  

 :وتحلٌلنا للمعطٌات المستمدة من مٌدان الدراسة توصلنا إلى ما ٌلً 

 الجزائرٌة TVأحٌانا ما ٌشاهدون برامج قناة النهار  (الطلبة)إن ؼالبٌة أفراد العٌنة *

 .و هذا ٌعود إلى كثرة القنوات اإلخبارٌة التلفزٌونٌة سواء الوطنٌة أو األجنبٌة

 اإلخبارٌة خالل الفترة TVؼالبٌة الطلبة ٌفضلون مشاهدة برامج قناة النهار *

 .المسائٌة و ذلك راجع إلى كون أن هذه الفترة هً فترة فراغ و راحة عند الطلبة 

بصفة دائمة لحاجات و اشباعات معظم أفراد " نقاوس"إشهار مشروبات   ال ٌلبً* 

العٌنة و بالتالً ال ٌدفعهم إلى اتخاذ قرار الشراء ، و هذا راجع إلى اختالؾ و تنوع 

 . أذواق و اختٌارات الطلبة و ٌعود أٌضا إلى تعدد المنتجات الخاصة بالمشروبات 

 مع TVاكبر نسبة من أفراد الجمهور المبحوث ٌحبون متابعة برامج قناة النهار*

أفراد العائلة سواء الطلبة المقٌمٌن أو ؼٌر المقٌمٌن ، و إذا أردنا إرجاع السبب فً 

ذلك فإننا سنرجعه إلى أن المشاهدة مع العائلة تمنحهم فرصة تبادل أطراؾ الحدٌث 

 . و فتح المجال للنقاش حول المواضٌع التً ٌتعرضون لها فً هذه القناة

األخبار احتلت المرتبة األولى فً سلم البرامج المفضلة عند أؼلبٌة أفراد العٌنة  *

ومن كال الجنسٌن و ذلك راجع إلى طبٌعة القناة كونها قناة إخبارٌة بالدرجة األولى 

باإلضافة إلى طبٌعة التخصص الذي ٌفرض على الطلبة متابعة و رصد األخبار 

 .الٌومٌة

معظم األفراد مستواهم المعٌشً متوسط و نادرا ما ٌساهم تكرار عرض الرسالة *

لدٌهم فً إقبالهم علٌه و تجرٌبه و ذلك ربما " نقاوس"االشهارٌة الخاصة بمشروبات 
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ٌعود إلى أن الطلبة ٌختلفون فً األذواق و ٌحبون التنوٌع و التجدٌد فً اختٌار السلع 

 . و المنتجات

 عند أؼلبٌة الطلبة و خاصة الذٌن تتراوح "نقاوس"ال ٌساهم إشهار مشروبات *

 سنة بشكل مطلق فً تؽٌٌر سلوكهم االستهالكً  25 إلى 21أعمارهم ما بٌن 

ودفعهم إلى قرار الشراء و هذا راجع إلى تعدد الرسائل االشهارٌة لمنتجات أخرى 

 .  و إلى تعدد األذواق و المٌوالت و االختٌارات كما سبق و ذكرنا 

 فكٌفٌة التصمٌم "نقاوس"أؼلبٌة الطلبة ٌهتمون بكٌفٌة تصمٌم إشهار مشروبات * 

تعتبر إحدى طرق وصول المعلن للمستهلك و لفت انتباهه كما نرى أن لكٌفٌة 

التصمٌم تأثٌر على السلوك االستهالكً للطلبة و هذا ٌدل على أن الطلبة ٌهتمون 

 .بالشكل أو المظهر الخارجً لإلشهار 

تفضٌالت أؼلبٌة الطلبة لالشهارات الخدماتٌة و ذلك سببه ٌعود إلى أن الطلبة *

 .ٌحبون كل ما من شانه تحقٌق فائدتهم و مصالحهم المختلفة 

 : ومن خالل هذه النتائج تحققت لنا الفرضية األولى  

فً " نقاوس"إلشهار مشروبات  (الطلبة الجامعٌٌن)إن تعرض جمهور الشباب *

 . ٌخلق لدٌهم الرؼبة فً استهالكه أو العزوؾ عنه TVقناة النهار 

 :أما بالنسبة للفرضية الثانية فلم تتحقق 

 أو طرٌقة عرضه تساهم بشكل "نقاوس"إن لطبٌعة تصمٌم إشهار مشروبات *

  .(الطلبة)كبٌر فً التأثٌر على السلوك الشرائً لدى جمهور الشباب 

 

 



 :خاتمة 

        ٌعتبر اإلشهار التلفزٌونً وسٌلة مهمة لتروٌج سلع و منتجات المعلنٌن أو 

المؤسسات االقتصادٌة بذكر مزاٌا هذه السلع و المنتجات لتثبٌتها فً أذهان 

المشاهدٌن و إقناعهم بمدى مالءمتها و تلبٌتها لرغبات و حاجات المستهلك لذا 

ٌحظى اإلشهار التلفزٌونً باهتمام كبٌر من طرف المنتجٌن أو المعلنٌن الذٌن 

ٌمولون للحمالت االشهارٌة فً القنوات التلفزٌونٌة ، و ٌعتبر إشهار مشروبات 

 من بٌن الرسائل االشهارٌة التً تبثها هذه القناة من TVفً قناة النهار "نقاوس"

خالل ذكر مزاٌا و خصائص هذا المنتوج لتعرٌفه للمستهلك و تحفٌزه على تجرٌبه و 

 هدفه األساسً هو TV فً قناة النهار "نقاوس"اقتنائه ، فعرض إشهار مشروبات 

االستمالة و التأثٌر على سلوك المستهلك المتمثل فً الشباب الجزائري و باألخص 

الطلبة الجامعٌٌن و دفعهم إلى اتخاذ قرار الشراء ، و هذا ما قمنا بدراسته و إثباته 

حٌث تجلى لنا من خالل بحثنا هذا و بعد عرضنا لمختلف فصوله بدءا من صٌاغة 

 فً "نقاوس"إشكالٌة الدراسة و تساؤالتها التً تبحث فً التأثٌر الذي ٌحدثه إشهار 

على السلوك االستهالكً للطالب الجامعً مرورا بالجانب النظري  TVقناة النهار 

الذي تناولنا فٌه نشأة  ومفهوم اإلشهار التلفزٌونً ، خصائصه ، مراحله االتصالٌة و 

تعارٌفه ، أهمٌة دراسته ، العوامل : أٌضا تناولنا إشكالٌة السلوك االستهالكً 

المؤثرة على سلوك المستهلك ، و تأثٌر اإلشهار التلفزٌونً على سلوك المستهلك ، و 

مرورا بالجانب التطبٌقً و صوال إلى استنتاجات دراستنا و التً من خاللها تم 

 ال ٌلبً بصفة دائمة لحاجات و "نقاوس"التعرف على أن إشهار مشروبات 

اشباعات معظم الطلبة من جمهور المبحوثٌن و ال ٌدفعهم إلى اتخاذ فعل الشراء و 

ذلك ٌعود إلى اختالف و تنوع أذواق و اختٌارات الطلبة و ٌعود أٌضا إلى تعدد 

المنتجات الخاصة بالمشروبات باإلضافة إلى أن هذا المنتوج ال ٌساهم عند غالبٌة 

أفراد العٌنة فً تغٌٌر سلوكهم االستهالكً خاصة عند الطلبة الذٌن تتراوح أعمارهم 

 سنة و هذا راجع إلى أن لكل طالب صورة ذهنٌة مختلفة حول 25 إلى 21ما بٌن 



هذا المشروب ، إلى جانب ذلك نجد أٌضا أن معظم الطلبة ٌهتمون بكٌفٌة تصمٌم 

 الذي ٌعتبر إحدى عوامل و طرق وصول المعلن إلى المستهلك و "نقاوس"إشهار 

 .ٌعود السبب فً ذلك إلى أن الطلبة ٌهتمون بالشكل الخارجً لإلشهار 

    و فً األخٌر ٌمكن القول أن التلفزٌون اخترعه إنسان تاجر ٌرٌد أن ٌروج 

 .لبضاعته من خالل الكم الهائل للرسائل االشهارٌة 
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 .2011دار أسامة للنشر و التوزٌع ،  : (األردن)



دار الفجر : القاهرة  . (عبد الحكٌم احمد الخزامً : تر)فاربً ، فن اإلعالن - 25

 .2008 ، 3للنشر و التوزٌع ، ط

مركز المحروسة : القاهرة . فرج عصام الدٌن ، إعالنات الرادٌو و التلفزٌون - 26

 .2004، د ط ، 

العٌن  . رأفت مأمون شومان إٌناس ، استراتٌجٌات التسوٌق و فن اإلعالن - 27

 .2011دار الكتاب الجامعً ،  : (اإلمارات العربٌة المتحدة )

مؤسسة كنوز الحكمة : الجزائر . شعبان حنان ، تلقً اإلشهار التلفزٌونً - 28

 .2011للنشر و التوزٌع ، 

 

 : رسائل و أطروحات *

دراسة تحلٌلٌة لألنماط االتصالٌة داخل : سطوطاح سمٌرة ، اإلشهار و الطفل - 29

األسرة من خالل الومضة االشهارٌة و تأثٌرها على السلوك االستهالكً للطفل ، 

مذكرة لنٌل شهادة الدكتوراه ، جامعة باجً مختار ، عنابة ، قسم علوم اإلعالم  

 .2010- 2009واالتصال ، شعبة االتصال فً التنظٌمات ، 

سعٌد عوض سعد احمد ، السلوك الشرائً و مدى تأثره باإلعالن التلفزٌونً ، - 30

دراسة مٌدانٌة لعٌنة من طالب المدارس االبتدائٌة بمدٌنة الرٌاض لنٌل شهادة 

 .2005الماجستر ، 

شعبان حنان ، اثر الفواصل االشهارٌة التلفزٌونٌة على عملٌة التلقً ، مذكرة - 31

معدة لنٌل شهادة الماجستٌر فً علوم اإلعالم و االتصال ، جامعة الجزائر ، كلٌة 

 .2009- 2008العلوم السٌاسٌة و اإلعالم ، قسم علوم اإلعالم و االتصال ، 
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