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 11 هرم ماسلو لتدرج احلاجات اإلنسانية: 2رقم الشكل 
 11 دوافع الشراء :3رقم الشكل 
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 12 .النتائج اخلاصة بنسبة قراءة الصحف ابللغتني العربية و الفرنسية: 0اجلدول رقم 
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 13 .ستهالكالتوزيع النسيب لرأي املستهلك حول حتفيز اإلعالن الصحفي لال: 3اجلدول رقم 
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 وزارة التعليم العايل و البحث العلمي
 جامعة عبد احلميد بن باديس مستغامن

 و علوم التسيري التجاريةو  االقتصاديةكلية العلوم 
 العلوم التجاريةقسم 

 اجلمهورية اجلزائرية الدميقراطية الشعبية
REPUBLIQUE ALGERIENNE 

DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET 

DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE. 

UNIVERSITE ABDELHAMID IBN BADIS 

MOSTAGANEM. 

Faculté Des Sciences Economiques, Commerciales et Des 

Science De Gestion. 

Département Des Sciences Commerciales. 

 
 لنيل شهادة ماسرت أكادميي يف العلوم التجاريةضمن متطلبات مقدمة مذكرة 

 ختصص: تسويق
 
 

 عنوان املذكرة
 

 
 

 من إعداد الطالب:
  سداوي زكرياء

 
 اعضاء لجنة المناقشة:

 عن جامعة الرتبة االسم و اللقب الصفة
 مستغامن أاستاذ حماضر  عتو الشارف رئيسا
 مستغامن استاذ حماضر ب بن شين يوسف مقررا

 مستغامن استاذ حماضر ب بن شين عبد القادر مناقشا
 
 
 
 
 

 2015/2016 السنة اجلامعية:

 تأثير االعالنات الصحفية على سلوك المستهلك



 أ  

 داءـــــاإله

 

 .ها تكمن اجلنة، إىل أمي احلنونيمن حتت قدم …………إىل 

 .و املخلصة حبةـحتبين و ترعاين، إىل أمي املمن  …………إىل 

 .أحسها و أجدها دوما جبانيب، إىل أمي الوفية و الغاليةمن  …………إىل 

 .من جعل مشواري العلمي ممكنا، إىل أيب الرحيم …………إىل 

 .ماريه، عيسى، عمر و مروانإخويت  …………إىل 

 . كل األصدقاء و األحبة بدون استثناء …………إىل 

 

 .إليهم مجيعا أهدي جهدي املتواضع هذا راجيا هللا اإلطالة أبعمارهم لريو مثرة جهدهم

 

 

 

 



 تشكراتال

 

 اجناز يفو التوفيق  الصرب و القوة منحين الذي وتعاىل سبحانه هللا إىل بشكري أتقدم بداية

بن شين  املشرف األستاذ إىل وإخالص صدق بكل اجلزيل ابلشكر أتقدم كما املتواضع؛ العمل هذا

 وإرشاداته توجيهاته وعلى العمل هذا على اإلشراف هقبول على اجلذع املشرتكرئيس قسم  يوسف

 ؛العلمية و العملية ىن له املزيد من الناااا  متو ا القيمة

 .بعيد من أو قريب من سواء واملساعدة العون بيد أمدان من كل نشكر أخريا و



 أ

 :املقدمة العامة

 

وكذااألفرادويتسعجماهلاحبثاعناالختالفاتالسلوكيةبنيتتعددوتتفرعدراساتسلوكاملستهلك،
 مباشر بشكل تؤثر اليت أوالعوامل حتميا كان لذا تصرفاته و الفرد سلوك على مباشر املؤسساتغري على

يفعلمالنفسوالسلوكاخلرباءأفضلالتسويقيةالبحثعنالدوافعالداخليةاليتتساهميفالقرارالشرائيموظفة
وكلهذهاخلرباتتعمللفهمالسلوكاإلنسايناالستهالكيواجتاهاتتطورهوالرتبيةواالجتماعوالتسويق،
وكذلكخمتلفاجلوانبوالعواملالداخليةواخلارجيةاليتتؤثرعلىقرار،والعواملاملؤثرةفيهسلباوإجيااب
 الشرائي، سلوكه بغرضاملستهلكو املستهلكالتأثريو تقومعلىسلوك منتجما الشرائيحنو قراره تغيري و
الصحف،وتعتمدالصحفاملؤسساتحبمالتإعالنية لتغطيةجزءكبريمنمستعملةعدةوسائلمنبينها

واكربأكثرتوصيلمعلوماتإىلكماهتدفاملؤسساتاملعلنةعنمنتجاهتايفالصحفاإلعالنتكاليفهاعلى
املنتج املؤسساتإىلعن تتجه هلذا وابإلبداعيتسمونإعالانتمصمميإىلإعالانهتاإلخراجاملستهلكو

أصبحتلفقدتقيمتهاوحادتعنمهمتهاواإلعالانتلوتشاهبتكلألنهيفالتصميماالبتكاروالتجديد
 نظرا و تلفتانتباهه، ال للمستهلكو ابلنسبة اإلعالنألمهيةعادية للصحيفة اليتابلنسبة األكرب األمهية و

املستهلك سلوك على أتثريه مدى و شكله و اإلعالن إخراج املعلوماتويستحوذها الباحثتوفري حاول
ا سواء حد على املتخصص و العام للقارئ سلوكلبياانت على أتثريها مدى و الصحفية اإلعالانت عن

.املستهلك

:منخاللهذاالتقدميتتبلورلدينااإلشكاليةالرئيسيةللبحثكمايلي

 اإلعالانت الصحفية على سلوك املستهلك اجلزائري؟ إىل أي مدى تؤثر

:منخاللالبحثعلىالتساؤالتالتاليةاإلجابةتقتضيمنااإلشكاليةعلىهذهلإلجابةو

 مامفهومسلوكاملستهلك،وماهيالعواملاملؤثرةفيه؟ -
 ووظائفه؟أمهيتهتكمنأين،والصحفياإلعالنمامفهوم -
اختاذالقرارالشرائيللمستهلك؟وكيف؟علىالتأثريالصحفيفإعالانتهلتساهم -



 ب

 :فرضيات الدراسة -1

 .وحتفزهعلىالشراءانتباهاملستهلكتلفتاإلعالانتالصحفية -
 .جلمعاملعلوماتمنطرفاملستهلكالصحفيوسيلةاإلعالنيعترب -
 .يغرياإلعالنالصحفينظرةاملستهلكحنومنتجما -

 :أهداف البحث -2

 .دراسةاإلعالانتالصحفيةوكيفيةأتثريهاعلىمجهوراملستهلكني -
 .اإلعالنيةالكشفعناملعايرياليتتساهميفجناحالرسالة -
 .معرفةدرجةقبولاملستهلكلإلعالانتالصحفية -

 :الدراسة أمهية -3

 .الصحفعلىسلوكاملستهلكإعالانتأتثريتعدمنالدراساتالقليلةاليتتتناول -
-  و املنتجة املؤسسات اإلعالنيةمساعدة التصميمات و الربامج و اخلطط وضع يفعلى اإلعالنية

 .الصحف
 .توضيحالصورةاملثاليةلإلعالنالصحفييفنظراملستهلك -

 :أسباب اختيار املوضوع -4

 .امليلهلذاالنوعمناملواضيعذاتالبعداإلعالمي -
 .علىاملستهلكأتثريهالصحفيودرجةاإلعالنالرغبةيفمعرفةمدىدرجةجودة -
 .التخصصيفميدانالتسويقدفعينإىلالبحثيفهذااملوضوع -
 .حماولةإثراءالدراساتاملتخصصةيفاجملال -





 



 ج

 :منهج الدراسة -5

إلثباتاملطروحةواإلشكاليةعلىلإلجابة الفرضياتاملطروحةأوصحة املنهجخطا قمناابستخدام
لعرضاملفاهيماملتعلقةابإلعالانتالصحفيةوسلوكاملستهلك،مثالتوجهاىلميدانالدراسةوالوصفيالتحليلي

 اخلاصة املعلومات ابإلعالانتمجع تفسريها و حتليلها و تبويبها مث والصحفية الفرضيات اختبار هبدف
.استخالصالنتائج

 :حتديد املفاهيم -6

:املفهوماإلجرائيلسلوكاملستهلك-

تقدمهاعروض،أوخدمةأوالصحفيةلشراءسلعةاإلعالانتوخمتلفالقراراتاليتيتخذهاقراءه
.اخلدمةلتلبيةخمتلفحاجياهتمورغباهتمأواملؤسساتاملعلنةواستخدامتلكالسلعة

:الصحفيةلإلعالانتاملفهوماإلجرائي-

خدمةوهوفنتستخدمهاملؤسساتأومعنيسواءكانفكرة،سلعةمنتجحولإعالنيةهونشرمادة
.اإلعالنيةمنخاللمتريرجمموعةمنالرسائلاالتصاليةمناجلجذباملستهلكوحثهعلىشراءاملنتوج

 :جمتمع البحث -7

 على يعتمدون الذين البحثاملستهلكني جمتمع اإلعالانتميثل يف واإلقبالالصحفية السلع على
.،وكاناجملتمعمنواليةمستغامناخلدماتاليتتقدمهااملؤسساتاملنتجة

 :البحث أدوات-8

،واعتمدتيفدراسيتعلىتقنيةاالستمارةابملقابلة،وهذاراجعخلصوصيةومساتاجملتمعاملستهدف 
.جلمعاملعطياتالكميةوقدمشلتاألسئلةحمورينهيمناسبة







 د

 :صعوابت الدراسة-9

الختلوالدراساتالعلميةمنالصعوابتسواءيفاجلانبالنظريأوالتطبيقيوذلكلصعوبةاختيار-
.املوضوعوحتديدنقاطالدراسة

.قلةاملراجعالعلميةخاصةيفالفصلالثاين-

.األسئلةبعضاملستجوبنيملجييبواعنبعضأنصعوابتخاللتقسيماالستمارةخاصة-

 :اإلطار العام للدراسة-11

(.ميداين)متتقسيمالبحثإىلثالثةفصول،فصلنينظرينيوفصلتطبيقي

الفصلاألول- : فيه النظرايتأمهيةمفهومسلوكاملستهلكإىلتطرقنا و دراسته لتفسريه إىلإضافةاملختلفة
.خمتلفالعواملاملؤثرةعليه

الثاين- :الفصل فيه إىلتطرقنا الصحفية نشأهتااإلعالانت و أمهيتهامفهومها إىلمث و أساليبمراحل
.تصميمها

الثالث- الفصل سلوك: على الصحف إعالانت أتثري موضوعها كان استمارة على حتتوي ميدانية دراسة
 .املستهلك
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 :مقدمة

 
جمرد مل يعد االستهالك  1191االقتصادية اليت ضربت العامل سنة  األزمةالعشرين و اثر مع بداية القرن  

حيث غريت معظم املؤسسات بل توجهت املؤسسات للمستهلك ، يف مؤخرة الدورة االقتصادية أتيتعملية 

و  هذا املستهلك الذي صارت حاجياته تطلعات و رغبات املستهلك اجلديد ،اسرتاتيجياهتا مبا يتناسب مع 

 .رغباته تتعقد و تتزايد كل يوم

ابملستهلكني، و من هنا ظهرت  فأكثر أكثرفرضا على كل املؤسسات االهتمام  أصبحكل هذا   أمامو  

و  أكربو حصة سوقية  أكثر أرابحلتحقيق دراسة سلوك املستهلك كجزء من علم االجتماع  إىلاحلاجة املاسة 

 اإلعالنيةعليه مبختلف الوسائل الرتوجيية و  التأثريلسلوك املستهلك، و حماولة املؤسسات تسعى لفهم اكرب  أخذت

 .أنواعهامبختلف 

لفهم املفاتيح  أهمدراسة سلوك املستهلك و  أهدافو  أمهيةو من خالل هذا الفصل سنحاول معرفة  

 :على السؤال التايل ابإلجابةهذا السلوك و ذلك 

 ؤثرة يف هدا السلوك؟العوامل امل أهمماذا نقصد بسلوك املستهلك؟ و ماهي  
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 :ماهية سلوك املستهلك: املبحث االول
 مفهوم سلوك املستهلك: األولاملطلب 

حىت نكون على دراية جيدة هبذا السلوك البد من االطالع على خمتلف املعلومات املرتبطة ابلسلوك البشري       
، اقتصادية، اجتماعية)ل يف جمملها هيكال متكامال من معلومات مصادرها مرتبطة جبمع من املعلوماتواليت تشك

سلوكيات املستهلك بغرض بناء  بدراسة تغري وأمهها ميدان علوم التسويق اليت هتتم( سياسية، إيديولوجية وأخالقية
 .كنياسرتاتيجيات تظهر يف شكل مزيج تسويقي يتماشى وحاجات املستهل

نشاطات األفراد أثناء االختيار والشراء : " ومن هذا املنطق ميكن تعريف سلوك املستهلك على انه عبارة عن      
 1".للسلع واخلدمات من أجل إشباع رغبات املستهلك

النمط الذي يستهلكه املستهلك يف سلوكه يف البحث أو الشراء أو امليل حنو خدمة أو سلعة " أو على انه       
 2".رة يتوقع منها إشباع رغباتهأو فك

األفعال والتصرفات املباشرة لألفراد للحصول على سلعة : " دمحم سعيد عبد الفتاح سلوك املستهلك أنه.ويعرف د
 3".أو خدمة واليت تتضمن اختاذ قرارات الشراء

ذلك السلوك الذي يربزه املستهلك يف البحث عن وشراء  : "سلوك املستهلك هووفق الدكتور دمحم عبيدات       
أو استخدام السلع أو اخلدمات أو األفكار أو اخلربات اليت يتوقع أهنا ستشبع رغباته وحسب اإلمكانيات الشرائية 

 4".املتاحة
أو اخلدمات جمموعة األنشطة الذهنية والعضلية املرتبطة بعملية تقييم واملفاضلة واحلصول على سلع " وهو أيضا 

 5".واستخدامها 
سلوك املستهلك هو عبارة عن تلك التصرفات اليت تنتج عن شخص ما نتيجة : " ومن جهة نظر أخرى      

 6".تعرضه إىل منبه داخلي أو خارجي حيال ما هو معروض عليه، وذلك من أجل إشباع حاجاته
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رة عن نشاط األفراد أثناء االختيار والشراء من خالل هذه التعاريف ميكن القول أن سلوك املستهلك عبا      
للسلع واخلدمات من أجل إشباع حاجاته، وأيضا هو تلك التصرفات اليت يقوم هبا الفرد أو الشخص نتيجة تعرضه 

مت عرضه من سلع وخدمات هبدف إرضاء حاجاته، وهبذا يكون السلوك هو اإلطار  ملنبه معني بناء على ما
ال الذي يتخذه املستهلك للحصول على ما ينتظر أن حيد مشكل احلاجة لديه من سلع التسويقي اإلجيايب والفع

 .أو خدمات
وابلنظر من زاوية تسويقية، ولكون املستهلك يعترب لب النشاط التسويقي فإن كل اجلهود التسويقية تنصب       

 .ة املؤثرة يف عملية الشراءاألكيد ملثرياتلدراسة سلوكه، وكذا االجتاهات واملؤثرات قصد حتديد ومعرفة ا
تصرفات األفراد اليت تتضمن الشراء، واستخدام السلع واخلدمات وتشمل أيضا : " سلوك املستهلك هو ا  إذ      

 1".القرارات اليت تسبق وحتدد هذه التصرفات 
 :ناتبني لنا من خالل هذه التعاريف الواردة حول سلوك املستهلك أن هذا األخري نوع  

هو الذي يكون إجيابيا سواء كان قام املستهلك بعملية الشراء أم امتنع عنها، وهذا : لرشيدالسلوك ا
هذا  ويتم. ابقتناء وشراء منتجات حتقق رغباته وتتطابق منافعها مع خصائصه، وجتنبه منتجات أخرى غري مالئمة

 .بناءا على معلومات صحيحة واتمة ينتقيها املستهلك بدقة من بني املثريات املوجودة أمامه
وجند هذا السلوك غالبا عند املستهلك الصناعي الذي يتخذ قرارات موضوعية حسب حاجاته احلقيقة       

 .وتوافر معلومات كافية حول منتجات خمتلفة
فيخلف : ن شراء أو اقتناء منتجات دون توافر معلومات كافيةينجم ع (:غري رشيد)السلوك العشوائي 

انعكاسات وانطباعات سلبية لدى املستهلك، جند هذا النوع بكثرة لدى املستهلك الذي يندفع لتلبية حاجاته يف 
أقرب وقت، أو نتيجة إغرائه أو أتثره إبعالن ما عن منتج معني أو قصد جتريب منتج حمدد، وغالبا ما يكون سبب 

 .ملوقف أو معلومات مطروحة و فحص اتم  هذا السلوك هو عدم إعداد دراسة دقيقة
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 أمهية دراسة سلوك املستهلك: املطلب الثاين
تعترب دراسة سلوك املستهلك من أهم املواضيع اليت تدرس من ضمن التسويق يف املؤسسة، وتكتسي أمهية اكرب من 

األشخاص هتمهم هذه الدراسة، وجتلب هلم الفائدة، وميكننا  شخص آلخر، إال أن هنالك عدد ال منتهي من
 :تقسيم أمهية دراسة سلوك املستهلك إىل جمموعات حبسب املستفيدين

 : أمهية دراسة سلوك املستهلك لرجال األعمال واملؤسسات( 1
             1:رجال األعمال واإلدارة من دراسة سلوك املستهلك يف نواحي عديدة نذكر منها ما يلي يستفيد      

فعند دراستها لألسواق اليت تتواجد فيها ومقارنتها ابألسواق اليت مل :اكتشاف الفرص التسويقية املواتية -
 .تقتحمها قد جتد فرصا تسويقية جذابة من املمكن هلا أن تستغلها

 .السوق وتقييمه واختيار القطاعات املرحبة هبدف استهدافها جتزئة -
 تساعد دراسة سلوك املستهلك يف تفهم: االستجابة السريعة للتغريات يف حاجات وخصائص املستهلكني -

التسويقية املالئمة وتعديلها  سرتاتيجيةاإلحاجاته ورغباته وخصائصه مما ميكن املؤسسة من إعداد وتطوير 
 . مبا يتناسب مع التغريات يف حاجات املستهلكني

السلعة فان املؤسسة قد تقوم  ابإلضافة إىل ،تطوير وحتسني اخلدمات اليت تقدمها املؤسسة لعمالئها -
الصيانة وخدمات ما بعد البيع كما أن هنالك مؤسسات أخرى تسعى إىل تقدمي : بتقدمي خدمات مثل

وكلها تسعى إلرضاء املستهلك الذي اخذ يزيد تطلبا يوما بعد يوم، ( مؤسسات خدمية)ات فقط اخلدم
ولتحقيق هذا اهلدف زادت اجلهود املبذولة يف جمال حبوث املستهلك بغرض احلصول على أكرب عدد من 

 .املستهلكني وكسب والءهم
دراسة امليول النفسية للمستهلكني  سسةمن الضروري على املؤ : ستهلكنيالتأثري يف االجتاهات النفسية للم -

 .جتاهها وجتاه منتجاهتا بصورة  منتظمة لتتمكن من تفهمها ومن مث التأثري فيها 
تصميم املوقع التنافسي املناسب ملنتجات املؤسسة إذا اكتشفت املؤسسة أن صورة أحد منتجاهتا بدأت  -

اولة احملافظة على موقعها ابملقارنة مع املنافسني تنسى أو تفقد أتثريها، فانه من الواجب عليها حتسينها وحم
إلعادة منح املنتج موقعه التنافسي وصورته ( إعالنية كانت أو تروجيية )وذلك ابستخدام الوسائل املناسبة 

 .املالئمة وذلك عن طريق دراسة املستهلك
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فهم دور األسرة يف تساعد دراسة سلوك املستهلك على ت: تفهم دور أعضاء األسرة يف القرار الشرائي -
القرار الشرائي، حبيث يؤثر أحد أفرادها أو كل أفرادها على بعضهم البعض عند اآلخر عند اختاذ القرار 

 .الشرائي، وبذلك يستطيع مدير التسويق  ختصيص لكل عضو من أعضاء األسرة رسالة خاصة به
ملستهلكني الذين يؤثرون على ابقي هنالك نوعني من ا: تفهم أثر العالقات الشخصية على القرار الشرائي -

املستهلكني ويدفعوهنم يف كثري من األحيان إىل اقتناء السلع واخلدمات، ميكن أن نسميهم قادة الرأي 
االستهالكي وهم أولئك املستهلكون الذين لديهم معرفة ابملنتجات أو خبط املنتجات املشاهبة وعادة ما 

النصح منهم، أما النوع الثاين فهي فئة املستهلكني االبتكارين  يلجا إليهم املستهلكون الستشارهتم وطلب
وهم أوال من يشرتي املخرتعات واملنتجات اجلديدة اليت يتم طرحها يف السوق، فاملؤسسة ميكن هلا أن 
تتعرف على هاتني الفئتني من خالل دراسة املستهلك، ومن مث التأثري عليهم برسائل إعالنية خاصة، 

 . ري على ابقي املستهلكنيوابلتايل التأث
هنالك  عدة عوامل اجتماعية تؤثر يف القرار : التعرف على العوامل االجتماعية املؤثرة يف القرار الشرائي  -

الشرائي كشفت عليها دراسة سلوك املستهلك مثل طبقة املستهلك االجتماعية، رأي اجلماعات اليت 
 .العامةينتمي إليها ابإلضافة إىل أتثره ببعض الشخصيات 

تساعد دراسة سلوك املستهلك يف التعرف على القيم : مراعاة العادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع -
اجلوهرية والعادات والتقاليد السائدة يف اجملتمع، ومن مث معرفة اإلسرتاتيجية املالئمة لكل جمتمع مبا يتالءم 

 .مع عاداته وقيمه
 1:التسويقأمهية دراسة سلوك املستهلك إلدارة  (2

أمناط املعيشة، األذواق، ارتفاع مستوى التعليم، دخول املرأة ) يف ظل التغريات املتسارعة يف مجيع اجملاالت       
 ظهرت حاجة مسئويل التسويق لدراسة سلوك املستهلك،( اخل…ميدان العمل، ثورة املعلومات واالتصاالت 

وذلك حلاجتهم إىل كم هائل من املعلومات والبياانت واإلحصائيات عن املستهلكني وعن سلوكهم الشرائي 
واالستعانة ببحوث املستهلك تسهل اختاذ القرارات التسويقية، وكذا تعديل املنتجات مبا يتالءم مع األذواق املتغرية 

 .لتنافسي للمؤسسةاملتسارعة للمستهلكني، وابلتايل تدعيم وتقوية املركز ا و
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 :أمهية دراسة سلوك املستهلك لطالب إدارة األعمال (3
نظرا لكون دراسة املستهلك هي األساس الذي ترتكز عليه إسرتاتيجية التسويق احلديثة، فإهنا تعترب من أهم       

ستقبلني، لذا يعترب الدراسات اليت حيتاج إليها طالب إدارة األعمال، كوهنم يستعدون ليكونوا مديري األعمال امل
 .هذا النوع من الدراسة جد مهم هلم ابعتبارهم مسئويل وخمططي املستقبل

 :أمهية دراسة سلوك املستهلك للمستهلكني عامة( 4
يساعد هذا النوع من الدراسة املستهلكني على معرفة دوافعهم الشرائية فباإلضافة إىل معرفة ما يريدون       

عليه؟ وأين؟، ابإلضافة إىل معرفة مجلة املؤثرات اليت جتعلهم خيتارون سلعة دون  احلصول عليه وكيف حيصلون
 .األخرى وعالمة دون األخرى

 النظرايت املختلفة لتفسري سلوك املستهلك: لثاملطلب الثا
 1:النظرية االقتصادية-1

العملية االقتصادية تتكون  أنحيث  أجزائهامن  أساسيتتناول النظرية االقتصادية سلوك املستهلك كجزء 
دورهم   أداءيف  األفرادو التوزيع و االستهالك و قد حدد هدف دراسة املستهلك يف وصف سلوك  اإلنتاجمن 

 .كمستهلكني
 :و تقوم النظرية االقتصادية لسلوك املستهلك على عدة مبادئ هامة يف 

 .هناك جمموعات بديلة من وحدات السلع و اخلدمات و هذه الوحدات املوجبة أن -

 .املستهلك دخل معني حتت تصرفه خالل فرتة معينة و هذا الدخل موجبلدى  أن -

لدى املستهلك سلم تفصيل حمدد جملموعات السلع و اخلدمات البديلة و هذا السلم مستقر و  أن -
 .انتقايل

 .لدى املستهلك حرية اختيار السلع و اخلدمات اليت يفضلها يف حدود الدخل املتاح للتصرف أن -

 .كهدف للسلوك الرشيد  اإلشباعاملستهلك يسعى لتحقيق اكرب قدر من  أن -

 :و الشكل التايل يوضح ذلك
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و اخلدمات يقتضي  احتياجاته من السلع إلشباعو حتدد النظرية السابقة هدف لتفسري سلوك املستهلك يف سعيه 
و ذلك من خالل حصر البدائل املتاحة مث حساب سلوكه رشيد،  أنممكن ابعتبار  إشباعمن خالله حتقيق اكرب 

كل وحدة من   إشباعاملنفعة احلدية لكل وحدة استهالكية من هذه البدائل و بعد ذلك يقوم الفرد حبساب نسبة 
عندما  اإلشباعدرجة من  أقصى، و حتقق (السعر)الوحدات ابلنسبة للقيمة النقدية اليت تتفق يف احلصول عليها 
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و  أيضاأ مقسومة على سعرها مع املنفعة احلدية لسلعة ب مقسومة على سعرها املنفعة احلدية لسلعة  ىتتساو 
 :عندما يكونللمستهلك  إشباع أقصىو يتحقق :  1هكذا حسب املعادلة اآلتية

مح أ
مح ب = س

مح ن=  س
 س

 .املنفعة احلدية لوحدة من السلعة: مح  
 .سعر الوحدة من السلعة: س  
 (.البدائل)السلع املختلفة : ن... أ، ب،   

 على سلوك املستهلك، كذلك اهتم العاملان  أثرهعامل التفاعل االجتماعي و « ديور زنربي»و لقد ادخل العامل 
غريهم حيث ال  إىل ابإلضافةهذا شخصية املستهلك يف السلوك االستهالكي  بتأثري« شوميكر»و  «روجر  »

و قد اتضح اثر ذلك يف . يتسع اجملال هنا لعرض و مناقشة ما سامهوا به يف تطوير الفكر االقتصادي احلديث
 أشارتنظرية املنفعة و نظرية الدخل و نظرية الطلب، و لقد  إىلمناذج كثرية لسلوك املستهلك و اليت تستند 
قدرة النظرية السابقة مبفردها يف تفسري هذا السلوك تكون  أن إىلالدراسات امليدانية لدراسة سلوك املستهلك 

هذه  أن إىلاملستهلكني و حتت ظروف شرائية معينة، و يرجع ذلك حمدودة لسلع معينة و جملموعة معينة من 
حيدث يف الواقع لذا جيب على املسؤولني  يكون و ليس ما أنحتديد السلوك املثايل الذي جيب  إىلرية هتدف النظ

ال تنطبق تلقائيا و يف   ألهنامن هذه النظرية  العامة االستنباطاتعن النشاط التسويقي احلذر عند استخدام بعض 
 :مثال دلك. كل احلاالت و حتت كل الظروف

 .لعة كلما زادت الكمية املباعة منهاكلما اخنفض سعر الس -
 .كلما اخنفض سعر السلعة البديلة كلما اخنفضت مبيعات السلعة -
 .كلما زاد الدخل احلقيقي كلما زادت مبيعات سلعة معينة ابستثناء السلع الرديئة -
 .السلع املكملة كلما زادت مبيعات السلعة أسعاركلما اخنفضت  -
 .زادت املبيعاتكلما زادت مصاريف الرتويج كلما  -

 
و هناك عدة أسباب يف الدعوة للحيطة و احلذر يف استخدام أو تعميم االستنتاجات السابقة للنظرية 

 :االقتصادية لتفسري سلوك املستهلك منها
االنتقال و يرتتب على ذلك يف الدخل فاض سعر سلعة معينة بدرجة كبرية قد ينتج عن اخن: اثر الدخل -

 .زايدة كمية املشرتايت من السلعة اليت اخنفض سعرهالضرورة و ليس اب أخرىشراء  إىل
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ينخفض سعرها االستهالكي و ابلتايل عندما  التطلعهناك بعض السلع اليت تستهدف هبدف : لعطاثر الت -
 .تفقد الفائدة اليت من اجلها يشرتيها املستهلك ألهناتنخفض الكمية املشرتاة منها 

لذا ميتنع  أخرىبداايت لتخفيضات  أبنهيفسر املستهلك ختفيض سعر سلعة معينة  ما أحياان: اثر التوقع -
 .أخرىعن الشراء رغم اخنفاض السعر بتخفيضات 

وسيلة لزايدة املبيعات لكن على حساب  أبنهيفسر املستهلك ختفيض السعر  ما أحياان: اثر اجلودة -
ن هناك اخنفاض يف جودة السلعة املشرتاة، ميتنع عن شراء السلعة لشعوره اباخنفاض اجلودة، و ابلتايل 

هو العامل املؤثر يف يدركه املستهلك  وهذا قد يكون جمرد شعور و ليس واقع يف حاالت عديدة الن ما
 .سلوكه

 إىلدراسة سلوك املستهلك من الناحية االجتماعية و النفسية و االنرتوبولوجية  أمهيةو مما سبق يتضح 
 .االهتمام ابلدراسات االقتصادية أيضاجانب 

 :النظرايت النفسية-0
ال تؤخذ يف االعتبار و ابلقدر الكايف  أهنااتضح من دراسة النظرايت االقتصادية لتفسري سلوك املستهلك  

 أنو الذي اهتم بدراسة سلوك الفرد فيمكنها دراسات علم النفس  أن إال. النواحي النفسية لسلوك هذا املستهلك
لتفسري حمتوايت الصندوق املظلم و هو  إضايفيف تفسري السلوك االستهالكي للفرد و ابلتايل تلقى بعد تساعد 

 :االعتماد على نظرايت التحليل النفسي التالية أيضا، و لذلك ميكن اإلنسانذات 
 :اإلنساينيف تفسري السلوك  أثرهانظرية التخليل النفسي و  - أ

و تعتمد هذه النظرية يف حتليلها و تفسريها للسلوك « فرويد » لقد ساهم يف تطوير هذه النظرية العامل النفسي 
حد كبري هبذه  إىل يتأثرسلوكه  أنيرث عدد كبري من اخلصائص و  اإلنسان أن أمههاعلى عدة مبادئ  اإلنساين

تكون اجلهاز العقلي يف كذلك ي  اإلنسانمن حياة  األوىل يف الفرتة أساساالبيئة يتمثل  أتثري أناخلصائص الوراثية و 
 :1هي أساسيةن ثالثة عناصر م اإلنسان
 .األان .8
 .الذات .0
 .الذات العليا .3

 
الواقعية يف  مببدأالفوري و يتصف سلوكها  لإلشباعمن جمموعة من االحتياجات اليت حتتاج  األانو يتكون 

الذات العليا فهي حصيلة القيمة و قواعد السلوك و  أما. احلاجات إشباعسعيا وراء  اآلخرينالتعامل مع 
 .الضمري اليت تساعد الذات على التصرف السليم املقبول اجتماعيا

                                                           
 .13أمين علي عمر، مرجع سابق، ص    1



 ـــــهــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــكســــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوك الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــتـــــــــــــــ: الفــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــل األول
 

11 

 تعرضت للشعور ال إالعلى التصرف طبقا لتعليمات الذات العليا و  اإلنسانو حترص الذات داخل  
و قد ترتب على دراسة منط التفاعل و مظاهره السلوكية بني هذه العناصر الثالثة ما  أخرىابلذنب بطريقة 

الدوافع و الشخصية من وجهة نظرية التحليل النفسي و تشري نظرية التحليل يعرف بدراسات و نظرايت 
 أوعن بعضها  اإلفصاحكان يرفض   إنو )الدوافع مدفونة لديه  أمايرجع،  اإلنسانسلوك  أن إىلالنفسي 

الدوافع ال يدركها و لكنها مؤثرة على سلوكه يف نفس الوقت لذا  أو )يف بعض احلاالت أخرى أسباابيعطي 
اليت تدفع ( الالشعورية)و غري املدركة ( الشعورية)حتديد لكل من الدوافع املدركة يتطلب تعليل سلوك الفرد 

 .ت الدوافعهذا السلوك و من هنا ظهرت دراسات و نظراي إىلالفرد 
الباعث املسبب لسلوك هادف معني و لقد اهتم علماء التسويق بدراسة  أوو يقصد ابلدوافع القوة  

من  أوصنف معني  أوالدوافع وراء سلوك املستهلك سواء كان هذا السلوك متعلقا ملاذا يشرتي سلعة معينة 
 .مكان معني

 :نظرايت الشخصية و تطبيقها على سلوك املستهلك - ب
هناك عالقة بني شخصية املستهلك  أنالتسويقي  النشاطعن يعتقد املسؤولون  أنمن البديهي 

ل دور الشخصية يف تفسري السلوك ال زا أن إىلاملتوفرة حاليا تشري  األدلة أن إال األسواقو سلوكه يف 
فهوم على م اآلنعدم االتفاق بني علماء النفس حىت  أمههاعدة عوامل  إىلحمدود و يرجع هذا 

 إمتاملشخصية الفرد دورا هاما يف  أنالبعض يرى  أن إىلو قياسها الشخصية و حمدداهتا و كيفية تطورها 
االستجاابت املستمرة و املتوقعة من الفرد و  أوو يقصد ابلشخصية منط ردود الفعل . و جناح التسويق

: ذلك أمثلةو من . يئة احمليطة بهو تفاعله مع الب أفعالهو  إدراكهعن غريه من خالل طريقة اليت متيزه 
 .....االنعزاليةالشخصية املستقلة، الشخصية 

 األساسيةحد ما و نظرية اخلصائص املميزة يف كثري من القضااي  إىلو تتشابه النظرية االجتماعية   
 1:اليت تناولتها دراسات الشخصية يف التسويق و ذلك كما يلي

 .معينةعالقة الشخصية ابستخدام سلع و خدمات  -
 .و ماركات معينة أصنافعالقة الشخصية ابستخدام  -
 .من منافذ التوزيع أخرعالقة الشخصية ابلتعامل مع نوع  -
 .حد ما إىلالتوزيع املختلفة و تعترب الدراسات يف هذا اجملال حمدودة  أساليبعالقة الشخصية بطرق و  -
 .و شروط البيع ابألسعارعالقة الشخصية  -

دراسة عالقة  أن إاللوك املستهلك يف تفسري سو ابلرغم من تطوير مناذج خمتلفة لتحديد دور الشخصية 
 .الشخصية بسلوك املستهلك مل تعطي نتائج جوهرية
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 :نظرية التعلم-3
يقوم مبواجهة مواقف معينة و يضطر  اإلنسان أن مبدأتعتمد نظرية التعلم يف تفسري سلوك املستهلك على  

 إذااستفاد بشيء من رد فعله فانه سوف يكرره  فإذاله رد فعل معني يكون  أنيفاضل بني البدائل و  أوخيتار  أن
 أوالتحكم هو تفسري سلوك كان هذا السلوك ظاهري  أنو ابلتايل يرى علماء النفس ما تعرض لنفس املوقف 

 1(.غري مفصح عنه كإدرا أوشعور  أومعرفة )ضمين 
يف نتائج مرضية  إىل أدتاملوضوعات اليت حضت ابهتمام علماء النفس و  أكثرو تعترب دراسة التعلم من  

 .امليدانية العديدة ابألحباثتطوير نظرايت جديدة و مدعمة 
كانت   فإذامعني ( استجابة)داخلي حيرك الفرد حنو اختاذ سلوك  أودافع خارجي  أيو يقصد ابملؤثر  

و بلغة التسويق قد يؤثر على . و العكس صحيحما تكرر املوقف  إذامرضية تكرارها يرتفع نتيجة هذه االستجابة 
جيعله يشعر يف التلفزيون عن سلعة معينة قد حيرك هذا دافع داخلي  إعالناملستهلك مؤثر خارجي مثل مشاهدة 

و قد ينتج عن شراء و استهالك السلعة ( استجابة)سلعة حباجة حتتاج إلشباع يرتتب على هذا اختاذ قرار بشراء ال
فان االستجابة اليت قام هبا  أخرىظهرت احلاجة مرة  إذااالستجابة  أتييدرضا املستهلك عنها، مما يرتتب عليه 

  2.سوف يكررها
خصائص  إىلالذي ارتبط هبا لذا فان االهتمام يتجه  التأييدو أتخذ االستجابة منط معني طبقا لطبيعة  

كمية االستجابة املطلوبة يف موقف معني و   أيحدوثها و معدل حدوثها  إعادةمن حيث احتمال االستجابة 
االستجابة قد  أنهذه اخلصائص هامة جدا يف التسويق حيث  أنو من الواضح درجة مقاومتها لالنقراض  أخريا

و سرعة حدوثها و  ستقبل خالل فرتة معينة،يف املتكون استهالك سلعة معينة لذا يتطلب حتديد احتمال حدوثها 
درجة والء املستهلك 'معدل حدوثها و مدى التمسك هبا بصفتها البديل املناسب لالستهالك يف ظروف معينة 

منها دراسات تطوير و تفسري ظاهرة استخدمت فيها نظرايت التعلم  التسويقعدة دراسات يف  أجريتو قد ' هلا
 على املستهلك و ما اإلعالين التأثريكذلك دراسات . منفذ توزيع معني آومة معينة خد آووالء املستهلك لسلعة 

نتائج هامة  إىلهذه الدراسات  أدتالتدرجيي و التكيف املوقفي، و قد  التأثريترتب على ذلك من تطوير مناذج 
 3:منها

هو مرض و مشبع  ما إىلعادة ما يسعى املستهلك للتصرف على سلع و خدمات جديدة هبدف الوصول -
 إال .أخرى إىلن الوالء ختتلف من سلعة و هذه الدرجة م. اجتاه هذه السلعةالحتياجاته مث تطوير درجة والء معينة 

 .هناك سلع تتميز ابلوالء القوي هلا مثل نوع معني بفوائدها خالل العملية التعليمية السابق ذكرها أن

                                                           
1
مسوس خدجية، أتثري إعالانت الصحف على سلوك املستهلك، مذكرة ليسانس، غري منشورة، كلية العلوم االقتصادية التجارية و علوم التسيري،   

 .83، ص0280-0288املدية، جامعة الدكتور حيي فارس 
 11أمين علي عمر، مرجع سابق، ص  2
 19أمين علي عمر، مرجع سابق، ص  3



 ـــــهــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــكســــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوك الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــتـــــــــــــــ: الفــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــل األول
 

19 

 .االستهالكي منطهكبري يف تكوين و تفسري   انه للبيئة احمليطة للمستهلك اثر-
و اختيار السلعة و غريها ( تذوق السلعة)املكثف ووسائل تنشيط املبيعات مثل العينات اجملانية  اإلعالن إن-

احتياجاته و رمبا يتحقق له  إشباعو قدرهتا يف خدمة،  أوو مزااي سلعة  إمكانياتتساعد على تعلم املستهلك 
 .لإلشباعيشعر ابحلاجة من استخدامها ما يرتتب عليه القيام بشرائها عندما  أفضل إشباع

البيئة احمليطة ابلفرد و   أنمن النظرايت اهلامة و اليت تؤكد  اإلنساينو تعترب النظرية السابقة يف تفسريها للسلوك -
ع احمليط به ككل و ليس  يدرك الواق فاإلنسان. كبري على سلوكه  أتثريالفرد هلما كذلك العقل النفسي هلذا 

غري املرتبطة و تعترب هذه النظرية النفسية اليت هلا دور كبري يف املسامهة يف تفسري املنعزلة  األجزاءكمجموعة من 
و لقد انبثق من تطبيقات يف دراسة سلوك املستهلك جمموعة من النتائج اهلامة اجلوانب اهلامة يف سلوك املستهلك 

 1.امليول و االجتاهات و التنافر املعريف وو االنطباع  اإلدراكيف جمال 
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       العوامل املؤثرة يف سلوك املستهلك : املبحث الثاين
سنحاول فيما يلي اإلشارة  بعد تعرضنا يف املبحث السابق إىل ماهية املستهلك وسلوكه وتطور هذه الدراسة،      

إىل أهم العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك، واليت تدفعه الختيار منتج دون األخر، حبيث أن هنالك جمموعة من 
العوامل املؤثرة على سلوك املستهلك، وداخل كل جمموعة من العوامل مؤثرات عديدة خضعت للعديد من الدراسة 

ري هذه العوامل على سلوك املستهلك ومدى مسامهتها يف بلورة قرار الشراء، ومن من قبل الباحثني ملعرفة مدى أتث
 1. هنا أتيت صعوبة دراسة سلوك املستهلك والوصول إىل ما يدور يف ذهنه من تفاعالت

حبيث أن هنالك من يقسم العوامل املؤثرة على سلوك  وخيتلف تقسيم هذه العوامل ابختالف املتناولني هلا،      
العوامل أو املؤثرات الداخلية واليت تكون مرتبطة مباشرة ابملستهلك، وهي : املستهلك إىل جمموعتني رئيسيتني ومها

وعوامل خارجية وهي اليت تؤثر على املستهلك وال تتعلق به ذاتيا بل مبحيطه . اخل…املتعلقة بشخصيته ونفسيته 
 .اخل …الثقافة، الطبقات االجتماعية، اجلماعات املرجعية: خلارجي مثلا

 :بينما هنالك من يقسم نفس العوامل إىل أربع جمموعات رئيسية وهي      
 العوامل النفسية        - 1
 العوامل االجتماعية  -2
 العوامل االقتصادية والعوامل الشخصية  -3

 .حليل أهم هذه العوامل املؤثرة على سلوك املستهلكومن خالل هذا املبحث سنقوم بت      
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 العوامل النفسية : املطلب األول     
العوامل النفسية أو الشخصية هي تلك العوامل املتعلقة ابملستهلك يف حد ذاته، وهي جمموعة من العوامل       

وتكون على العموم مؤثرات فردية، ورغم صعوبة قياسها وحتديدها،  تتفاعل معا وتؤثر فيه، وهي عديدة ومتنوعة،
واختالفها من مستهلك آلخر كوهنا مرتبطة ابجلانب النفسي إال أهنا تعترب من أهم املؤثرات على سلوك املستهلك، 

 :وتنقسم إىل العناصر التالية
 : الدوافع واحلاجات( 1

فة إمنا هذا الشراء يكون مرتبطا حباجات عديدة حىت ولو مل يتم يف العادة ال يقوم املستهلك ابلشراء صد      
ضرورة انجتة عن الطبيعة أو احلياة االجتماعي " التعبري عن هذه احلاجات بصفة عقالنية، وتعرف احلاجة على أهنا 

اإلنسانية  وهي املرتبطة بطبيعتنا) ، من هنا نستطيع التمييز بني عدة أنواع من احلاجات، احلاجات البيولوجية "
وهنالك عدد من (. وهي  املرتبطة ابنتمائنا للمجتمع )واحلاجات النفسية  (اخل ...مثل األكل، الشرب، النوم

، وابلتايل (Durkheimمثل دوركامي ) علماء االجتماع يعتربون أن اغلب احلاجات هي حاجات مجاعية 
مل يؤثر على معتقداته واجتاهاته وابلتايل على مفهوم احلاجات الفردية مفهوم ومهي، الن املستهلك يعيش يف عا

اخل، إذن احلاجات هي دائما متغرية نتيجة ملقاييس ...سلوك الشراء وذلك من خالل التعلم، العائلة، اإلعالم 
 1 (1)اجتماعية 

نقص شيء ما دون قيمة ومنفعة لدي املستهلك أو هو شيء ما يسعي الفرد إىل "  :وتعرب احلاجة عن      
 2. "عه كليا أو جزئيا إشبا

احلاجة ضرورة جيب إشباعها لتحقيق التوافق النفسي والرضا العام وليكون املستهلك أكثر راحة، لذا  و      
فهمها يعترب من أهم العوامل اليت تقودان لفهم املستهلك وابلتايل سلوكه الشرائي، وكذا مساعدته على فهم هذه 

 .احلاجة، وإرشاده لكيفية إشباعها
 
 
  
 

      

                                                           
1 Denis Darpy, Pierre volle, OP-cit, PP 23 24. 
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وعادة ما تتمتع احلاجات أبمهية تصاعدية حبيث أن إشباع واحدة من هذه احلاجات يقودان مباشرة إىل       
الشعور حباجة أخرى تكون أكرب وأكثر أمهية من سابقتها، ولعل من أهم النماذج اليت اهتمت بدراسة احلاجات، 

األمهية  هو سلم ماسلو للحاجات الذي ميثل سلم لتدرج احلاجات حسب ، وال زال االعتماد عليها إىل يومنا هذا
حبيث ميكن تطبيق هذا  Abraham  Maslowواألولوية، وهذا النموذج ابتدعه األمريكي أبراهم ماسلو 

 .النموذج على أي مستهلك كان 
 هرم ماسلو لتدرج احلاجات اإلنسانية:  2الشكل رقم 

 
                                         
 حتقيق                       مس               ااملستوى اخل  

 الـــذات                                                      
  انفتاح الذات                                                    

                                                              
  احلاجة إىل االحرتام               املستوى الرابع                    

 .اخل...االعتبار، االحرتام،                                              
                               

      احلاجات االجتماعية                                             
       االنتماء، احلنان، الصداقة، احلب،                   املستوى الثالث        

 .اخل...االنضمام جملوعة، تكوين أسرة،                                      
                                          

 احلاجة إىل األمن واالستقرار                                          
 .          اخل...احلماية اجلسمانية، االجتماعية، النفسية،                  املستوى الثاين  

                                            
                                       احلاجات البيولوجية                               املستوى     

 .            اخل...األكل، الشرب، التنفس( احلاجة احلياتية )                      األول     
                               Source : Claude Demeure, Marketing, 4ém édition, 

édition Dalloz, paris, 2003 p32.                                                      
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ويعرب ماسلو من خالل الشكل السابق على تسلسل احلاجات اإلنسانية، حبيث يرى أن لكل فرد حاجات       
 ميكن أن تكون متسلسلة، فيبحث الفرد عن إشباع احلاجة اليت تبدو له عديدة ليست هلا نفس األمهية وابلتايل

         1.مهمة أكثر، ومبجرد إشباع هذه احلاجة يسعى الفرد إىل إشباع احلاجة املوالية اليت تبدو له ذات أكثر أمهية
فهي متنحه الطاقة وتقود سلوكه الشرائي وميثل الدافع، النزعة  أما الدافع هو القوة اليت تدفع الفرد للتصرف،      

 2. أو امليل إىل التصرف أو القيام أبنشطة من شاهنا حتقيق اإلشباع، أو هو املثري النفسي للتصرف
وأتتى هذه القوة  3هادفة  كما نعترب الدوافع هي القوى احملركة اليت جتعل املستهلك النهائي يتصرف بطريقة      

  حالة من القلق نتيجة عدم قيام الفرد إبشباعيف

 :حاجة معينة، و تنقسم هذه الدوافع إىل عدة أقسام ميكن تقدميها من خالل الشكل التايل
 دوافع الشـــراء: 3الشكل رقم
              

 دوافع الشراء للمستهلك                                              
 
 

           
 
 

، مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندرية، (املفاهيم، اإلسرتاتيجيات)، التسويق علفهعصام الدين أمني أبو : املصدر
 .95، ص 2002مصر، 

 
 
 
 

                                                           
1 Claude D emeure, Marketing, 4ème édition, édition Dalloz, paris, 2003, p32 

 .333معاصرة، مكتبة اإلشعاع للطباعة و النشر والتوزيع، اإلسكندرية، مصر، ص أبو قحف عبد السالم، التسويق وجهة نظر   2
 .، ص 0228نعيم العبد عاشور ورشيد منر عودة، مبادئ التسويق، دار اليازوري للنشر والتوزيع، عمان ، األردن،  3

 الثانيةاجملموعة 

 دوافع التعامل دوافع انتقائية دوافع أولية دوافع عاطفية دوافع عقلية

 اجملموعة األوىل
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يتضح من خالل هذا الشكل أن الدوافع تنقسم إىل جمموعتني رئيسيتني تتفرع من خالل كل منهما جمموعة       
 1من الدوافع حبيث أن اجملموعة األوىل تنقسم إىل

 .    والدوافع العاطفية( الرشيدة)الدوافع العقلية
 .    األولية، الدوافع االنتقائية ودوافع التعامل الدوافع: 2بينما تنقسم اجملموعة الثانية إىل الدوافع التالية      

ومتثل هاتني اجملموعتني أهم الدوافع املؤثرة على سلوك الشراء عند املستهلك فباإلضافة إىل احلاجات والدوافع       
 .على سلوك املستهلك، هنالك عوامل نفسية أخرى تؤثر على سلوك املستهلك، سنحاول اإلشارة إليها 

  دراكاإل (2    
عملية معقدة خيتار من خالهلا الفرد، ينظم ويفسر معىن املثريات، بغرض بناء صورة : "يعرف اإلدراك على انه      

 3. "النفسيمناسبة حمليطه 
يتعرض األفراد يف حياهتم اليومية إىل عدد كبري من املثريات اليت تؤثر على إدراكهم وتساهم يف صياغتهم لصورة 

 .العناصر اليت حتيط هبم، وخاصة املؤسسة، وذلك ابالعتماد على احلواس اخلمسة

ا الشخص عن شيء لقاهتخالصة املعتقدات واألفكار واالنطباعات اليت ي"  نهأكما يعرف اإلدراك على        
 4" معني 

 :  مها اإلدراكمن خالل هذا التعريف يتضح لنا عنصران أساسيان يكوانن       
خيتلف اإلدراك ابلنسبة لشيء ما من شخص آلخر ابعتبار أن اعتقادات الشخص وأفكاره وانطباعاته تنبع  *   

 .من خلفيته و خرباته املاضية مع الشيء ذاته
اإلدراك من حيث درجة وضوحه وتعقيده، فقد يكون لبعض الناس انطباعات غري واضحة لشيء معني  خيتلف *  

 .وتكون هلم انطباعات أكثر وضوحا لشيء آخر
 
 
 

                                                           
 38نعيم العبد عاشور، رشيد منر عودة، مرجع سبق ذكره، ص   1
 22،ص  39مرجع سبق ذكره ، ص دمحم الباشا وآخرون ،   2

3 René y –Darmon, Michel Caroch, John v-Petron, le marketing fondement et application, 
chenelière mcgraw-hill, P105. 
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إلعالم، االرسائل مثل )التفسريات، والرتمجة اليت تعطي للمؤثرات املختلفة  "ويعرف اإلدراك أيضا على أنه    
اليت هلا طابع   زابختيار والتمييز بني خمتلف الرمو  يقوم الفرد. واليت تستقبل عن طريق احلواس اخلمسة (والرموز

 1 "األمهيةتفسريي، كما يقوم اإلدراك على تقييم جمموع الصور اليت يتلقاها الفرد، فيختار املهمة ويلغي قليلة 
تفسري واالختيار الذي أييت بعد املثريات اليت تتلقاها ال"وبعبارة أكثر وضوحا ميكن تعريف اإلدراك على انه       

 .احلواس اخلمسة، وابلتايل تبىن بعض اخليارات وإلغاء اخليارات األخرى
كما يعترب فهم الكيفية اليت يصوغ هبا املستهلك قراراته، من أهم جماالت الدراسة لرجال التسويق، حبيث        

فيه، الستخدامها واالستفادة منها، ويعترب اإلدراك أحد هذه العوامل ففي يبحثون دائما عن العوامل اليت تؤثر 
مساحات البيع الضخمة مثال اإلسرتاتيجية اخلاصة ابلسعر أو نوافذ العرض، أو إقامة عرض لتذوق واختيار السلع 

على قرارات املعلومات، وإذا أثرت هذه املعلومات  اجلديدة تعترب أساليب هامة متد املستهلك بقدر كبري من
 2املستهلك الشرائية فسوف تفسر وتستخدم عن طريق اإلطار اإلدراكي

 3:ويتضمن اختاذ القرار الشرائي ثالثة عمليات إدراكية هامة وهي

 .تفسري املستهلك للمعلومات املرتبطة ابلبيئة من اجل خلق معلومات ومعانــي شخصية -1
 املنتجات أو التصرفات احملتملــة  جيب أن يدمج املستهلك هذه املعلومات لتقييم-2 

 .لالختيار بني بدائل السلوك املختلفة
جيب على املستهلك أن يستدعي املعلومات عن املنتجات من الذاكرة ويستخدمها ألحداث التكامل  -3      

 .والتفسري
 

 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Mohamed Djetly, le marketing opérationnel, Alger, 1998, P54. 

 .13عائشة مصطفي امليناوي ، مرجع سبق ذكره ، ص  2
 .          13، ص السابقنفس املرجع  3
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 التعلم والتذكيــر ( 3
" أو انه   1 "نتيجة التمارين، التجربة واخلربةالتغري الدائم يف السلوك والذي حيدث " يعرف التعلم على انه      

كذلك كل تعديالت اليت حتصل على سلوك الشخص نتيجة جتارب عاشها، وتعترب اغلب سلوكياتنا متعلمة أو 
التعلم إال إذا حدث ترابط وترتبط عملية التعلم بوجود مؤثر واستجابة معينة هلذا املؤثر وال ينتج "  2( 2)"مكتسبة 

 3 (3)"  بينهما
 : وميكننا مالحظة ثالثة أنواع من املقارابت يف دراستنا للتعلم هي    
 (:  l’apprentissage Classique)التعلم الكالسيكي *    

ابفلوف على احليوان عندما أظهرت أن تكرار ظهور مؤثر معني وهو اجلرس   ( Pavlov) وتتمثل يف جتربة      
حبيث أن احليوان أخذ يف إصدار  4يقوم احليوان بتقدمي استجابة وهي إسالة اللعاب واملصاحب لتقدمي الطعام 

وقد مت ، (وهو الطعام ) نفس رد الفعل حىت لو مل يقدم له الطعام، أي انه يستجيب للجرس دون املصاحب له 
املنتج، أو العالمة )إسقاط هذه التجربة على اإلنسان ومت استخدامها يف جمال التسويق، ابلربط بني عنصرين األول 

الذي حيدث على املستهلك رد فعل حيادي مع عنصر خارجي آخر يسمى املنبه أو احملفز غري الشرطي ( التجارية 
 . والذي حيدث عادة أثرا يف نفس املستهلك

 l'approche instrumental)) : يالوسائلالتعلــم *      
دور  ( renforcement)يف هذا النوع من التعلم، يلعب مفهوم التعزيز، أو التعلم عن طريق التعزيز       

، إمنا يتم التعلم عن (التعلم الكالسيكي) كبري حيث ال يوجد منبه تتبعه استجابة بطريقة آلية كما يف النوع األول
ب املنتج، وجيب أن تقوم اإلسرتاتيجية التسويقية أساسا على توفري فرص يتمكن املستهلك من خالهلا طريق جتري

 . من استعمال املنتج
 

 

 

 

                                                           
 .29، ص  0220، مؤسسة حورس الدولية، اإلسكندرية، مصر،(املفاهيم واإلسرتاتيجيات)التسويق  عصام الدين أمني أبو علفه،  1

2 Kotler Dubois, Marketing Management, 9éme édition, édition publique-Union, Paris, 1998 , 
P25. 

 .822، ص 8992دمحم فريد الصحن،  التسويق، الدار اجلامعية للطبع والنشر والتوزيع، اإلسكندرية،  3
 .822، ص السابق نفس املرجع  4
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 مرتبط ابلتعلمبعد أن تعرضنا للتعلم كواحد من املؤثرات على سلوك املستهلك، ستتم اإلشارة إىل مؤثر أخر      
 1 .والذاكرة هي قاعدة املعارف اليت ختزن فيها املعلومات ( la mémorisation)وهو التذكر

 ويف كثري من األحيان ال تؤثر فقط على قرار الشراء املنبهات التسويقية املختلفة فقط، إمنا يكون وراء هذا القرار 

ة الشراء، التجارب اليت احتفظ هبا املستهلك، فأمهية الذاكرة تظهر عند مجع املعلومات وكذا عند اسرتجاعها ساع
وعند مجع املعلومات واالحتفاظ هبا تلعب الذاكرة دور الوحدة املركزية جلهاز اإلعالم اآليل، حبيث تنسخ كل 

 2.املعلومات املفرتض إعادة استخدامها

 :وميكن التمييز بني عدة أنواع من الذاكرة منها 
قصرية املدى ابلتخزين تتميز الذاكرة :  (Mémoire a court  terme ) الذاكرة قصرية املدى -

 . املؤقت للمعلومات قبل إرساهلا إىل الذاكرة طويلة املدى
حيتفظ ها النوع من الذاكرة ابملعلومات ملدة  (:à long terme) Mémoireالذاكرة طويلة املدى -

 .اسرتجاعها عمليةأطول، حبيث حيتاج هذا النوع إىل ترتيب املعلومات بغرض تسهيل 
 (  les attitudes)االجتاهات ( 4

تعترب االجتاهات من أهم العوامل النفسية املؤثرة على سلوك املستهلك، فهي تكون مبنية أساسا على       
اعتقاد مرتبط أبحد "  : االجتاهات على أهنا  Kotlerمعتقدات إدراكها املستهلك وتؤثر على سلوكه ويعرف 

 3 "معني  العناصر املعرفية التفسريية، حيمله شخص جتاه شيء
واالجتاه يفسر لنا التوجه السليب أو اإلجيايب للمستهلك ابلنسبة لشيء ما، وهو االستعداد لتقييم منتج أو "        

  ( "تقييم سليب أو إجيايب)عالمة بطريقة أخرى 

ويقودان مباشرة حنو سلوك  ومنه ميكن القول أن االجتاه عبارة عن نتيجة للتعرض للمنبهات وكذا التعلم،    
املستهلك، فعن طريق هذه املنبهات والتعلم، ينشئ املستهلك اعتقادات قد تكون مع أو ضد املنتج أو العالمة 
وابلتايل يتصرف وفق معتقداته  تلك، واليت تكون أساس اختياره يف النهاية، ومن النادر جدا أن يتجه املستهلك 

 .بياء منتج حيمل عنه اعتقادا سللشرا

                                                           
1 Richard Lawein, le comportement de consommateur et de l’acheteur, Economica édition, 
Paris, 1999, P197. 
2 Denis Darpy, Pierre Volle,OP-cit, P78. 
3 Kotler Dubois, OP-cit, P210. 
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والن االجتاه انتج من عملية نفسية حبتة فانه من الصعب مالحظتها لكن ميكن استنتاجها من خالل أقوال       
سلوكات املستهلكني لذلك يتجه خمتصوا التسويق حنو تقديرها من خالل أسئلة واستنتاجات عن سلوك  و

 .املستهلك
رتبط جبانب خاص، ويؤثر بطريقة ما على سلوك املستهلك وينقسم االجتاه إىل ثالثة مكوانت رئيسية، كل منها م  

 :هذه املكوانت هي
 1.  أساسه املعارف واملعتقدات اليت حيملها املستهلك عن منتج، عالمة، أو متجر ما: املكون اإلدراكي -
 .أساس هذا املكون اجلانب الشعوري، وإحساس املستهلك جتاه املنتج أو العالمة  :املكون التأثريي -
ويرتكز هذا املكون على ميل الفرد لسلوك مسلك معني جتاه هدف حمدد وطبقا لبعض  :املكون السلوكي -

 2(.نية املستهلك للشراء)التفسريات، فهذا املكون ميثل السلوك الفعلي ويطلق عليه يف جمال حبوث التسويق 
 .ول إىل سلوك الشراءوميكننا القول أن االجتاه ما هو إال تفاعل للمكوانت الثالثة للوص      
               .وميكن اإلشارة وتلخيص مكوانت االجتاه وكذا ربطها ابملثريات واالستجابة من خالل الشكل املوايل      
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 االجتاهات وارتباطها ابملثريات واالستجابة:   3الشكل رقم 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 93عائشة مصطفي امليناوي ، مرجع سبق ذكره ، ص : املصدر

من خالل هذا الشكل قمنا ابلربط بني مكوانت االجتاه من جهة وخمتلف املتغريات اليت تؤثر على سلوك       
فكل واحدة متكن من إتباع مسلك ما ،جتاه عالمة أو منتج معني، فمثال اإلدراك فيه  املستهلك من جهة أخرى،

 .عبارات لفظية من املعتقدات وهكذا
مبعىن أن لكل مكون من مكوانت االجتاه نوع خاص من املؤثرات اليت ترتبط به وتؤثر فيه، كما أن هناك      

 1:عوامل كثرية تساعد على تكوين االجتاه نذكر منها
 ثقافة اجملتمع، املعلومات واخليارات السابقة، النماذج املقتدى هبا، وكاالت اإلعالن 

تعترب العوامل النفسية من أهم املؤثرات على سلوك املستهلك لذا اهتم الدارسون بسلوكه هبذه العوامل، نظرا        
كوهنا مرتبطة ابملستهلك أوال وأخريا، ال   ألمهيتها من جهة، وكذا لدرجة التعقيد اليت تتميز هبا وصعوبة فهمها،

                                                           
 .823عائشة مصطفي امليناوي، مرجع سبق ذكره، ص  1
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ميكن فهمهما وحتليلها إال بدراسة املستهلك يف حد ذاته من مجيع جوانبه ، لذا حاولنا حتديد هذه العوامل النفسية 
 .التفضيل، اإلشباع: ودراستها، إال أن هناك عدد آخر منها مل نقم بتناوهلا منها

 
 عية والثقافية العوامل االجتما: املطلب الثاين    

رغم أن العوامل النفسية من أهم املؤثرات على سلوك الفرد كوهنا تتعلق به وحده، وتتدخل يف قراره الشرائي       
مباشرة، إال أننا ال نستطيع اعتبار سلوك املستهلك سلوكا فرداي منعزال، الن القرار الشرائي تتدخل فيه عناصر 

) هي عناصر أيخذها الفرد بعني االعتبار أال وهي اجلماعات االجتماعيةأخرى، قد تؤدي إىل تغيريه متاما، و 
وتلعب العوامل االجتماعية دورا هاما حيث أن أغلب حاجات الفرد  1(اخل …األهل، األصدقاء، الزمالء 

تدعمت، ومت حتديد خطوطها العريضة من خالل اجملتمع الذي يعيش فيه، كما أن الطريقة اليت حياول  أنشأت و
خالهلا الفرد استثمار حاجاته العامة لالنتماء، للرفاهية وحتقيق الذات مرتبطة ابجلماعة االجتماعية اليت ينتمي  من

 2. إليها، من هذه الناحية، كل فرد ينتمي إىل عدد من اجلماعات االجتماعية 
ك املستهلكني، وهي عديدة نتطرق من خالل هذا املطلب إىل أكثر العوامل االجتماعية والثقافية أتثريا على سلو  و

 :ومتنوعة و أمهها
  les groupe de référenceاجلماعات املرجعية ( 1      
تعترب اجلماعة املرجعية جمموعة األفراد الذين يشرتكون يف معتقدات وأمناط سلوكية معينة يكون هلا أتثري "       

 3"على أفراد آخرين من انحية املوقف والقرارات االستهالكية 

وهنالك العديد من أنواع اجلماعات املرجعية اليت تتحكم يف الفرد وتؤثر على سلوكه وميكننا إمجاهلا يف ثالثة 
  4:تقسيمات أساسية

اجلماعات األولية هي تلك اجلماعات اليت يكون اتصال الفرد هبا يتم : اجلماعات األولية واجلماعات الثانوية* 
اخل، أما اجلماعات الثانوية …األهل، األصدقاء، الزمالء : نسبة إليه مثلبفرتات متكررة ويكون رأيها مهما ابل

: فهي اجلماعات اليت يكون اتصال الفرد هبا بفرتات متقطعة وال يكون رأيها دائما مهما ابلنسبة له، مثل
 اخل …اجلمعيات، النوادي 

                                                           
1 Kotler Dubois, OP-cit, P200. 
2 Denis Darpy, Pierre Volle, OP-cit, P210. 
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 .            892، ص 8991محد الغدير ورشاد الساعد، سلوك املستهلك، دار زهران للنشر، عمان،   4
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اليت تتميز ابلتنظيم، وتسري وفق منهج و  تعترب اجلماعات الرمسية تلك اجلماعات: اجلماعات الرمسية وغري الرمسية* 
أهداف حمددة، حبيث تتميز برمسية كل اجلماعات اليت لديها أعضاء ورئيس وسكرترية وأمني الصندوق وابإلضافة 
إىل اجتماعاهتا بصفة منتظمة، وسعيها لتحقيق أهداف مسطرة مسبقا، بينما توصف بغري الرمسية اجلماعات اليت 

مثل التقاء بعض : ظامي، حبيث ال تتم لقاءاهتا بصفة رمسية وليس لديها أهداف حمددةال تنطوي حتت إطار ن
 .اخل وتعترب اجلماعات غري الرمسية األكثر أتثريا على سلوك الفرد..املتقاعدين وتنظيمهم لرحالت

عة حبيث يتم هذا التصنيف يتم أساسا ابالعتماد على عدد أفراد اجلما: اجلماعات الكبرية واجلماعات الصغرية* 
حتديد احلد األعلى للجماعة واحلد األدىن للجماعة الكبرية وقد يتم اختاذ عدد األفراد الذين يتعرف عليهم الفرد يف 

  .اجلماعة كمقياس لتحديد حجمها
تلعب اجلماعات املرجعية دورا جد مهم يف التأثري على سلوك املستهلكني وتتدخل مباشرة يف حتديد  كما      
سلوكهم، لذا يهتم رجال التسويق بدراسة مدى هذا التأثري وحياولون االستفادة منه، وقد يتعلق هذا التأثري أمناط 

 1بعوامل منها

 . اخل...نقص املعلومات املتعلقة ابملنتج أو العالمة، سلع ابرزة مثل السيارات، اآلالت الكهرومنزلية
 :la famille  األســــرة ( 2

قد تربطهم رابطة الدم، أو الزواج  أكثرواة األساسية لبناء اجملتمع وتتكون من اثنني أو تعترب األسرة الن     
وهي من أقوى مصادر التأثري االجتماعي يف سلوك املستهلك . اخل وجيمعهم مسكن موحد على الغالب ..…

 خاصة بني أفراد األسرة  مل نقل املؤثر االجتماعي الرئيسي ، حبيث تعترب قرارات الشراء قرارات مشرتكة ، إن 2(1)
 . املصغرة ، ففي كثري من األحيان قد يشرتي الفرد السلعة دون أن يكون مستهلكا هلا

 3:وميكننا التمييز بني نوعني أساسني من األسر

وتتكون من الزوجني واألطفال، وهي تلك اليت  :la famille de procréationاألسـرة النوويــة *
رب من اكرب العوامل االجتماعية أتثريا على سلوك الفرد، و أكثرها استمرارا، لذا فقد كان يؤسسها الفرد بنفسه وتعت

هذا النوع من املؤثرات حمطة لعدة دراسات اهتمت ابخلصوص مبدي أتثري أحد الزوجني على القرار الشرائي 

                                                           
 .020و  028محد الغدير ورشاد الساعد، مرجع سبق ذكره، ص  1
 .22، ص 8991انجي املعال ورائف توفيق، أصول التسويق، دائرة املكتبة الوطنية،  2

3 Denis Darpy, Pierre Volle, OP-cit, P249.  
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تبطة بقرار أحد الزوجني للطرف اآلخر، وكنتيجة هلذه الدراسة مت تقسيم السلع إىل أربعة جمموعات كل منها مر 
 :وهي

 .السيارة، التصليحات: املنتجات اليت حيتكر شرائها الزوج -  
 .مالبس األطفال، املواد الغذائية، مواد التنظيف وغريها: املنتجات اليت حتتكر شرائها الزوجة -  
 .منزلية، املالبس الرجاليةاآلالت الكهرو : املنتجات اليت حيتكر الزوج شرائها أحياان والزوجة أحياان أخرى -  
 .شراء سكن أو اختيار مكان قضاء العطلة: املشرتايت اليت أتتى نتيجة قرار مشرتك بني الزوجني مثل -  

وما جتدر اإلشارة إليه هنا هو أن ارتفاع املستوى التعليمي للنساء واقتحامهن جمال العمل من اببه الواسع       
ادل أو يفوق دخل األزواج، إعطاءهم حرية أكثر ومساحة أوسع للمشاركة ابإلضافة إىل حصوهلم على دخل يع

يف اختاذ القرارات الشرائية، وهي نقطة مهمة جيب أن أيخذها رجل التسويق بعني االعتبار عند دراسته 
 .للمستهلكني 

وهي اليت تتكون من األبوين واإلخوة واألخوات وتعترب من :  la famille d'orientationأسرة التوجيه*
أهم املؤثرات على سلوك الفرد كوهنا أساس نشأته وتربيته، كما انه يستمد منها قيمه ومبادئه األساسية، ويظل 

 .مرتبطا ومتأثرا هبا يف قراراته الشرائية، حىت بعد مغادرته هلا وتكوين أسرته املستقلة
 األسرة على الفرد ابختالف الطبقة االجتماعية اليت تنتمي إليها، والظروف االقتصادية اليت وخيتلف أتثري      

تعيشها، ابإلضافة إىل عوامل أخرى، فهنالك األسر التقليدية اليت ميارس فيها رب األسرة نفوذا كامال ويكتفي 
م فيها الرجل واملرأة اختاذ القرارات ويتمتع ابقي األفراد ابلوالء والطاعة يف كافة القرارات، وهنالك اسر أخري يتقاس

 1. بنوع من االستقاللية  األوالد
ابإلضافة إىل كل النقاط اليت مت اإلشارة إليها فان دورة حياة األسرة تعترب من أهم عوامل التأثري على سلوك       

ثريها على سلوك املستهلكني املستهلك، فكل مرحلة من مراحل هذه الدورة هلا طابعها الشرائي اخلاص، وهلا أت
مرحلة العزوبية، املتزوجون ولديهم أطفال  2:ويرى ابحثوا التسويق أن دورة حياة األسرة تكون مقسمة كما يلي

 حتت سن السادسة، املتزوجون ولديهم أطفال بعد السادسة، املتزوجون ولديهم أوالد يعتمدون على أنفسهم، كبار
    .ال رب األسرة يف العمل، كبار السن الذين أحيلوا على التقاعدلسن ال يعيش األوالد معهم وماز ا

                                                           
 .12، ص 0220التسويق، مؤسسة حورس الدولية للنشر و التوزيع، اإلسكندرية، اجلزء األول ،عصام الدين أبو علفه،  1
 .10ص  ،نفس املرجع السابق 2
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رغم أن هذه املراحل تعترب شائعة إال أن هنالك حاالت أخرى قد حتدث وتكون أيضا منعرجا يف النمط       
 االستهالكي لألسر، ففي كثري من األحيان جند أسرة من زوجني كبريين يف السن بدون أطفال، كما أننا قد جند

 1.أسرة ببالغ واحد، ألن الزوج األخر قد تويف وهذا أيضا يؤثر على السلوك الشرائي

 les classes sociales: أتثري الطبقات االجتماعية ( 3
خيتلف مفهوم الطبقة االجتماعية من جمال آلخر، إال انه يتوحد يف جمال معني، هو انتماءه لعلم االجتماع،        

ن ابحث آلخر، حبيث يقسم كارل ماركس الطبقات االجتماعية على أساس العالقات كما خيتلف هذا املفهوم م
 la والطبقة الربجوازية  le prolétariat(  طبقة العمال)اإلنتاجية، إىل قسمني طبقة الربوليتاراي 

bourgeoisie. 
الدخل، السلطة، املكانة، بينما يعتمد ماكس وييرب على معايري أخرى يف تقسيمه للطبقات االجتماعية وهي       

، املوارد الرمزية (اخل .…الدخل، الرتاث،)حبيث ترتكز الطبقة االجتماعية على توزيع املوارد املادية 
) بطريقة أخرى قد تقسم الطبقات االجتماعية على أساس وضعيتها املالية أو التاريخ األسري ( اخل.…املعارف)

 2.ن أن تقسم على أساس ما متتلكه من معارف ومستوى علميكما من املمك( هنالك أسر عريقة ومعروفة 

إال أن أهم التعاريف اليت تعترب أساسا لفهم الطبقات االجتماعية هو التعريف الذي جاء به عامل االجتماع       
الطبقة االجتماعية هي اليت تضم أفراد جمتمعني بينهم بطريقة رمسية أو "    w. Lady Warnerاألمريكي 

 3"ية ويتقامسون نفس التوقعات غري رمس

وهذا املفهوم يرتكز على املكانة، الرقي، القنوات االجتماعية والقيم املشرتكة، ومن خالل دراسته توصل 
Werner إىل تقسيم اجملتمع إىل ثالث طبقات أساسية كل منها تنقسم إىل جمموعتني هذه الطبقات هي : 

   الطبقة العليا*
 الطبقة الوسطي * 
 الطبقة الدنيا   *

 .ابإلضافة إىل كل التقسيمات، هناك تقسيم عملي أكثر، وهو تقسيم الطبقات على أساس الدخل      

                                                           
 .032محد الغدير ورشاد الساعد، مرجع سبق ذكره، ص  1

2 Kotler Dubois, OP-cit, P202. 
 .21انجي معال ورائف توفيق، مرجع سبق ذكره، ص   3
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ما جتدر اإلشارة إليه هو أن الطبقات االجتماعية تتواجد يف كل اجملتمعات اإلنسانية تقريبا، لكن خيتلف    
باط بني أفراد الطبقة قواي حبيث ال يستطيع الفرد االنتقال ارتباط أفراد كل طبقة من جمتمع آلخر، فقد يكون االرت

 من طبقة إىل أخرى مثل اهلند، وقد تكون حمددات هذا االرتباط مرنة حبيث يستطيع الفرد االنتقال من طبقة إىل
وخيتلف السلوك االستهالكي ابختالف الطبقة االجتماعية اليت ينتمي إليها  ،أخرى إذا توافرت فيه شروط معينة

الفرد، فهو خيتار السلع واملنتجات اليت تتالءم مع طبقته من حيث السعر والنوعية والعالمة، كما انه خيتار أماكن 
رض شرطا استهالكية التسوق اليت تتالءم مع مستواه، وحىت وسائل الرتفيه، بطريقة أخرى كل طبقة اجتماعية تف

خاصة هبا لذا يهتم خرباء التسويق بدراسة الطبقات االجتماعية ملعرفة مبدى أتثريها على سلوك الفرد وحتكمها يف 
 .عاداته االستهالكية

 قــادة الــرأي ( 4
حبيث حيتلون  ميثل قادة الرأي أفرادا ذو ميزات خاصة يف اجملتمع، ويتمتعون بقدرة فائقة للتأثري يف اآلخرين،      

مكانة خاصة يف ذهن املستهلك، ويف كثري من األحيان يعتربون مثله األعلى لذا يسعى لتقليدهم بطريقة أو أبخرى 
يف عادهتم الشرائية، وقد يستند عليهم رجال التسويق إلجراء إعالانت خاصة مبنتجاهتم، وهذه اإلعالانت ستدفع 

قوم فنان أو رايضي مشهور ابقتناء أو استخدام منتج معني، سيقوم املستهلكني حتما القتناء املنتج، فعندما ي
املعجبون به ابقتناء نفس املنتج، ولكن ليس استنادا على نوعيته وجودته، وإمنا أتثرا بذلك الشخص  الذي يعتربه 

هلكني رجال التسويق قائد رأي، لذا خيصونه بدراسات خاصة، بغرض معرفة والتحكم يف كيفية أتثريه على املست
فإذا استطاع رجل التسويق حتديد من هم قادة الرأي يف مجهوره املستهدف فهذا سيسهل له تسويق منتجه يف 

 1 .السوق

 أتثري الثقافــة ( 5
 وإتباعهامزيج من القيم األفكار واالجتاهات أو الرموز واملوضوعات اليت مت تطويرها "تعرف الثقافة على أهنا 

  2"بواسطة إحدى األمم
جمموعة املعارف واملعتقدات، املعايري والقيم، التقاليد اليت يتحصل عليها الفرد نتيجة "تعرف على أهنا  كما

 3"انتماءه هلذا أو ذلك اجملتمع 

                                                           
 .19عصام الدين أمني أبو علفه، مرجع سبق ذكره،   1
 .833، ص 0220، األردن، عمان، 8التسويق، دار الوراق، للنشر و التوزيع، طدمحم أمني السيد علي،   2

3 Idem, P205.  
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 .ذهنية مجاعية ترتجم من خالل تصرفات و تظاهرات، وطقوس معينة برجمة عن و هي عبارة      
اخل  وتلعب الثقافة دورا ..…تقاليد، اللغة، الدين، العرف، األصل والثقافة تضم ابإلضافة إىل العادات وال      

جد هام يف التأثري على سلوك املستهلك، كون هذا األخري يستند على ثقافته يف اختيار سلوكه لذا على رجل 
قافة فال التسويق قبل الدخول إىل سوق معني، معرفة ثقافة املستهلكني ومن مث حتسني املنتج مبا يتالءم مع هذه الث

ميكن بيع اخلمور يف سوق مستهلكوه مسلمون، كما جيب أن يصاغ اسم أو عالمة منتجه مبا يتالءم  مع 
املستهلكني ويفهم من طرفهم و يتناسب مع لغتهم، مبعىن أن أيخذ كل العناصر املكونة للثقافة بعني االعتبار 

 . وحياول االستفادة منها، واستخدامها لصاحله 
ر اإلشارة إليه هو أن الثقافة ليست اثبتة ودائمة، إمنا هي قابلة للتغيري من يوم آلخر، وتتقبل وما جتد      

وميكننا يف دراستنا للثقافة متييز . التعديل، لتتالءم مع التطورات وعلى املختصني اخذ هذه النقاط بعني االعتبار
العادات : الثقافة الكلية وهي املتعلقة بكل شيء حييط بنا، وهي من صنع اإلنسان مثل  1نوعني من الثقافات

والتقاليد واألعراف وأمناط احلياة، والثقافة الفرعية أو اجلزئية وهي تلك اليت تضم جمموعة صغرية هلا صفات مميزة، 
                     .ون من صنع اإلنسان إمنا موروث حضارياخل وال تك. …ومنها الثقافة القومية ،الثقافة الدينية، الثقافة العرقية 

يف األخري نستطيع القول أن اجملتمع ميارس  أتثريا عميقا على سلوكات األفراد عن طريق قواعد شعورية أو       
املسجد  دينية، وذلك من خالل املوانع والواجبات اليت تلقن هلم من خالل تربيتهم وذلك بواسطة العائلة، املدرسة،

 .اخل ……
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .21انجي معال، زائف توفيق، مرجع سبق ذكره، ص   1
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 العوامل االقتصادية والشخصية            :الثالثاملطلب     
ابإلضافة إىل كل العوامل السالفة الذكر واليت تؤثر يف سلوك املستهلك، وتعد دافعا حنو اقتناءه سلعة دون       

فإننا ال ميكن إمهال العوامل االقتصادية اليت تعترب قيدا جيب أن ال يتجاوزه املستهلك، ويستند النموذج  األخرى،
 بهاالقتصادي يف تفسري السلوك االستهالكي على أن الفرد يتصرف برشد وعقالنية، أي يف حدود ما تسمح 

 :وتتمثل العوامل االقتصادية فيما يلي 1إمكانياته االقتصادية
 :الدخل( 1

ميثل الدخل القوة الشرائية اليت متكن من احلصول على كميات من السلع واخلدمات، كما انه عبارة على       
العائد الذي يتقاضاه نتيجة القيام جبهد معني، وابلتايل فحجم الدخل والتغريات ابلزايدة والنقصان سوف أتثر على 

 .و االدخار ومن مث االستثمار يؤثر كذلك على قراره الشرائيالسلوك االستهالكي للفرد، كما أن اجتاه الفرد حن
 2:ويرتبط سلوك املستهلك مبستوى الدخل والعالقة بينهما تتضح يف اجلوانب اآلتية      

يتمتع ذوي الدخل املرتفع بقدرة على اختاذ القرارات الشرائية بطريقة أسرع، نظرا : القدرة على حتمل املخاطر* 
صول على البديل بطريقة سهلة إذا كان اختيارهم يف غري حمله، كما أهنم يفضلون املنتجات ذات لقدرهتم على احل

 .املاركات املعروفة، واجلودة العالية لتفادي البحث عن الصيانة
ال جيدون الوقت الالزم للتسوق  فإهنمنظرا لالنشغال الدائم الذي يعيشه األفراد يف عصران هذا : البحث والتسوق* 

شراء منتجات ذات عالمة معروفة، أو الشراء : ث عن املنتجات فقد تطورت وسائل جديدة مثلوالبح
ابلكتالوجات، إذا كان املستهلك صاحب دخل مرتفع فالعملية تتم بسرعة، أما إذا كان دخله منخفض، فان 

لبحث وإجياد وقت عمليات التسوق تستغرق وقتا أطول، كما أن القرار الشرائي يكون أصعب، لذا فالفرد مضطر ل
 .للتسوق

عادة ما يقوم أصحاب الدخول املرتفعة بشراء منتجات ذات جودة عالية، إال أهنم ال  :اخلربة واملعرفة ابملنتجات* 
ميلكون اخلربة واملعرفة ابملنتجات، كوهنم ال يهتمون مبزاايها وكيفية استخدامها، نظرا كما أشران سابقا لعدم توفر 

ابملنتج، وطرق  اهتماما و معرفة أكثرهبذه األمور، بينما يكون أصحاب الدخول املتوسطة الوقت هلم لالهتمام 
من الوقت، مبعىن أن أصحاب الدخول  وأكثراستخدامه والتعليمات املتعلقة به، المتالكهم كم اقل من املال 

 .املتوسطة لديهم خربة ومعرفة أكثر ابملنتجات

                                                           
 .31نعيم العبد عاشور ورشيد منر عودة، مرجع سبق ذكره، ص   1

 .13عصام الدين أبو علفه، مرجع سبق ذكره، ص  2
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بصفة عامة يبحث أصحاب الدخول املرتفعة عن منتجات ذات جودة عالية من حيث  :الطلب على اجلودة* 
األداء، وكذا الشكل العام الذي يسمح بتمييزهم عن غريهم، وإظهار مستوى الثراء والتفاخر بني اآلخرين، بينما 

رتطون الرتفيه أصحاب الدخل املتوسط هتمهم اجلودة يف األداء، وذلك مبا يتناسب مع مستواهم املادي وال يش
 .والتفاخر

 املهنـــة ( 2

تعترب املهنة اليت يشتغلها الشخص من العوامل املؤثرة على قراره الشرائي وكذا نوعية املشرتايت اليت يقتنيها       
: الشخص، ابإلضافة إىل أن نوع املهنة قد خيلق مشرتايت متعددة مل يكن املستهلك حباجة إليها من قبل فمثال

ء حباجة إىل مالبس خاصة ابلعمل وحذاء خاص وقادر على محايته، لذا فعلى الدارس للمستهلك عامل البنا
 .1  أخذ بعني االعتبار املهنة، فبعض املؤسسات تقوم بتوجيه منتوجات ملهن معينة وحمددة( رجل التسويق)وسلوكه 

 خصائص الشخصية ( 3
جمموعة اخلصائص النفسية املميزة " لكل فرد شخصية ترتجم من خالل سلوكاته الشرائية وتسمى الشخصيـــة       

 2"مع احمليط  ومتالئمواليت توجد رد فعل مستقر 

ونستطيع التمييز بني " تنظيم خصائص السلوك املرتبطة بكل فرد " كما تعرف الشخصية على أهنا         
 :التالية عالقة الفرد ابآلخرين وذلك من خالل متييز النقاط الشخصية ابملقارنة أو يف

 . التوجيه اإلجيايب جتاه اآلخر    *
 .التوجيه العدواين جتاه اآلخر    *
 .االنفصال عن اآلخر    *
إذن الشخصية هي جمموعة اخلصائص اليت متيز فردا عن اآلخر،  وتدفعه إىل اختاذ هذا القرار دون اآلخر،       

تعترب من أهم العوامل املؤثرة على السلوك االستهالكي للفرد لذا فعلى رجل التسويق االهتمام هبذا اجملال، لذا 
املنتوج أو العالمة، ابختالف خصائص الفرد الشخصية خيتلف نوع املنتج أو  وحماولة الربط بني الشخصية و

 .العالمة اليت يطلبها الفرد
 3  :كر منهاوتنقسم الشخصية إىل عدة مكوانت نذ  

                                                           
1 Luc Maronac, Alain Milon, Serge-Henri, Saint-Michel, Stratégies publicitaires, 5éme édition, 
Bréal édition, Paris, 2002, P55. 
2 Denis Darpy, Pierre Volle, OP-cit, P260. 

        23دمحم الباشا ، دمحم اجليوسي ، نظمي شحاتة ، رايض احلليب ، مرجع سبق ذكره ص  3



 ـــــهــــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــكســــــــــــــــــــلــــــــــــــــــــوك الــــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــســــــــــــــــــــتـــــــــــــــ: الفــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــل األول
 

31 

الشكل اخلارجي، درجة الذكاء، امليول، الدوافع واحلاجات، الشعور والالشعور، املزاجية، االجتاهات، العاطفة، 
 .التوليد، اإلدراك، القدرة على التعلم، ابإلضافة إىل عوامل أخرى من البيئة اخلارجية

ختتلف العوامل اليت تؤثر على املستهلك من ذاتية إىل اجتماعية وثقافية وحىت اقتصادية، إال أهنا تسهم مجيعا       
يف حتديد سلوكه و دفعه حنو اختيار دون اآلخر، إال أن ما جتدر اإلشارة إليه هو أن السلوك االستهالكي والتأثري 

 .فيه يستمر حىت تقرير الشراء وحىت بعد ذلك
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   :خامتة
 

ويف اخلتام  نلخص  إىل  واقع  ملموس حيتم علينا   دراسة  ومعرفة سلوك املستهلك من أهم الضوابط          

فاملؤسسة الناجحة هي تلك املؤسسة  اليت  يتحدد من  خالهلا مصري منظمات األعمال يف   اجملالت التسويقية ،

اليت  جتعل  من أوىل أولويتها دراسة سلوك املستهلك  ألنه  من  خالله يتحدد مصري منتجات  و خدمات  هذه 

املؤسسة و ابلتايل فاملؤسسة ال  تنتج سلعة أو  تقدم  خدمة  مث  تفكر  يف  تسويقها فهنا يظهر عائق التكاليف 

 .كساد أو النشوء املنافسة اخلانقةالتخزين  و ابلتايل  ال

 

وهنا األمهية البالغة لدراسة سلوك املستهلك من  أجل    لذا  يتعني  على املؤسسة أن  تنتج  ما يسوق  ، 

تصميم املنتجات و  تنويعها  أو  تقدمي اخلدمات  و حتسينها  وفق رغبات و ميوالت املستهلكني احلاليني و 

 املتوقعني و ابلتايل  تستطيع املؤسسة أن تكتسب  ميزة التنافسية 
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 :مقدمة

 

حتتل  أصبحتأصبحت يف عصران احلايل اإلعالانت الصحفية مادة ال غىن عنها يف الصحف، حيث  

مساحات معتربة من صفحات اجلرائد و تضفي مزيدا من احلياة و احلركة و الديناميكية جلمود املواد التحريرية، هذا 

قراء الصحف ليسوا ابلضرورة مجيعهم من  أنعلمنا  إذاتعد ضالة املتصفح السيما  أخرىمن جهة و من جهة 

الصحفية، بل هناك بينهم من  األنواعمن غريها  أوحتقيق  أوتعليق  أوعمود  أوحميب املواد التحريرية، من مقال 

و يتتبعها، و مثال ذلك املقاول الذي يبحث عن الصفقات و طالب العمل الذي يرجو  اإلعالانتيفضل 

 .نشر عقده التوثيقي الذي يرصد و املوثق املنصب 

 

و  أساليبو وظائف كما سنعرض  أمهيةالصحفية من مفهوم  اإلعالانتماهية و فيما يلي سنعرض  

 .و األسس الفنية لهالصحفية  اإلعالانتمراحل تصميم 
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 الصحفية اإلعالانتماهية : املبحث األول

 الصحفية يف اجلزائر اإلعالانتتطور و نشأة : األولاملطلب 

إذا كنا . يبدو من الصعب حتديد نقطة دقيقة ميكن أن تكـون منطلقـا واضـحا لبدايـة املمارسة اإلعالنية يف اجلزائر
نتحدث عن األشكال التقليدية مثل املناداة يف األسواق والطرقات العامة ، فسنجد أن اتريخ هذه األشكال قدمي 

 تربميكن أن نعو شكال يأي امارسة اجارية يف كل مكان، فـي اجلزائر مثلها مثل أي جمتمع، حيث ترتبط هذه األ
 .فرتة االستعمار منطلقا لتجربة اإلعالن يف اجلزائر

  :اإلعالن أثناء احلقبة االستعمارية -

إن موجة االستعمار العاملية، ابإلضافة إىل كوهنا موجة هيمنة سياسية وثقافية، كانت موجة توسع 
جديدة لتعريف منتجات الـدول الرأمسالية، لقد توضح هذا اهلدف عندما  اقتصادي، استهدفت اكتساح أسواق

متكن الفرنسيون من احتالل اجلزائر، حيـث غزت املنتجات الفرنسية السوق اجلزائرية بقوة، ويف إطار تنظيم النشاط 
  .االقتصادي الفرنسي يف املستعمرات، كانت بداية اإلعالن يف اجلزائر

الفرنسية فرعا هلا بـاجلزائر، وهي الوكالة اليت كانت قد  HAVAS "هافاس"تح وكالةوترتبط هذه البداية بف
 1.قسم لإلعالم، وقسم آخر لإلعالن :إىل قسمني 2121، وجرى تقسيمها عام2381أتسست عام

ومتيزت املرحلة اليت عملت فيها وكالة هافاس يف اجلزائر  . "عرف اإلعالن حينها منوا وازدهارا كبريا، و 
عالية إال أهنا  ابلرغم من وجود أجهزة جزائرية ذات إمكاانت" غري معلنة، حيث و احتكارفرتة "يأهنا مرحلة أشـبه بـ

وميكن تفسري هذا االحتكار ابلطابع االستعماري للوجود  2. "مل تستطع منافسة املؤسسات الفرنسية االحتكارية
  .ي من جهة اثنيةالفرنسي من جهة، وهبيمنة التشريع اإلعالمـي الفرنس

حيث أن اإلعـالن كممارسة تستند إىل  ،الصحافةلقد كانت بداية اإلعالن يف اجلزائر شبيهة ببداايت 
نظام مؤسسي وقانوين جاء نتاجا الحتكاك ثقايف، اختذ يف البداية شكل اهليمنة السلبية، لكنه غداة االستقالل 

ستفادة جيدا من التجربة الفرنسية لوال الفرا  القانوين وضعف حيـث كان ميكن اال االجيابيةأابن عن بعض اجلوانب 
 .اهلياكـل واإلمكاانت اليت خلفتها هافاس بعد االستقالل

 

 
                                                           
1  Encyclopedia "Bordas",vol V,1994,art."Havas", Paris,p.2324. 

 .21ص 2111،بريوت ،منشورات عويدات ،أمحد خليل سوسيولوجيا اإلعالن ترمجة خليل النيو جريار   2
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 :اإلعالن غداة االستقالل- 

 :المي واإلعالين غداة االستقالل يفميكن أن حندد مالمح الوضع السياسي واإلع

  .اليت ستسري عليهـا البالد غياب أفق واضح للتوجهات السياسية واإلعالمية -

رحيل مجيع اهليئات واملؤسسات اإلعالمية واإلعالنيـة الفرنسـية، ابستثناء التواجد النسيب لوكالة هافاس، اليت  -
   .بقيت تنشط فـي قطـاع اإلعالن لصاحل املؤسسات األجنبية واجلزائرية

ي العمـل ابلتشريعات الفرنسية ساري املفعول بشكل الفرا  القانوين الكبري الذي خلفه رحيل املستعمر، حيث بق -
 .مؤقت من طرف السلطات اجلزائرية، وذلك تبعا ملا نصت عليه اتفاقيات إيفيان

لقد اتسمت هذه املرحلة ابلضبابية إىل أقصى احلدود، حيث كان قطاع اإلعـالم منفتحا على اجلميع، 
ينظمها، احرتاما كبريا، ووصل احلد هبذه احلرية إىل أن وشهدت حرية التعبري، يف ظل عدم وجود إطار قانوين 

حتولت إىل فوضى، وهو األمر الذي سارعت السلطة إىل معاجلته، عن طريق تكريس احتكار الدولة لقطاع 
 ابلفرنسية "الشعب"اإلعالم، ومنه قطاع اإلعالن، فتم الشروع يف إنشاء مؤسسات إعالمية عمومية مثل جريدة 

Le Peuple ثـم صدرت يوميتان جهويتان ابللغة 2118، مث ابللغة العربية يف بداايت2111بتمربس21يف ،
بقسنطينة يف سبتمرب   En-Nasr"النصر"، و2118بوهران يف مارس Al-Djomhoria "اجلمهوريـة:" الفرنسـية مهـا

تكـار قطاع لقـد كان احتكار الدولة للمؤسسات الصحفية، وهي متثل وسائط لإلعالن، متهيدا الح 2118.1
 .اإلعالن يأكمله، حيث بدأ التفكري من هذه الفرتة يف وضع إطار مؤسسي للنشاط اإلعالين يف البالد

 :اإلعالن يف عهد احلزب الواحد-

، حيث مت حتديد الوجهة 2111بدأت معامل التوجهات السياسية للبالد تتوضح انطالقا اما حدث عام
وهي الوجهة االشرتاكية، فقـد ظهرت أول الئحة خاصة ابإلعالم ، وقد السياسية للنظام السياسي واإلعالمي، 

جاءت صرحية يف حمتواها، فنصت علـى تبعية اإلعالم للحكومة، وأوكلت جلميع أجهـزة الصـحافة واإلعـالم دور 
  .اخلدمـة العمومية، يف إطار ما تنص عليه تشريعات احلزب الواحد

إصدار أول  1967الدولة لقطاع اإلعالن، حيث مت يف ديسمربوامتدت التشريعات املكرسة الحتكار 
، واليت نصت على إنشاء 17-171تشريع خاص ابإلعالن يف اجلزائر، فقد أصدر جملس الـوزراء األمرية رقم 

اما جاء يف التعليمة أن الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار هي مؤسسة عموميـة  و .الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار
  .طابع اجاري وصناعي، وأهنا ختضع لوزير اإلعالم الذي له سـلطات تعـديل أنشطتهاذات 
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. وأفضى هذا التشريع إىل هيمنة الوكالة الوطنية للنشر واإلشـهار علـى كامـل األنشطة اإلعالنية يف البالد
، واليت 2113أفريل 21املؤرخ يف  13-73وتعزر هذا االحتكار ابملزيد من النصوص التشـريعية مثل األمرية رقم

دعمت احتكار الوكالـة لإلعالن التجاري على مجيع املنتوجات اليت تباع يف اجلزائر، سواء كانت ذات صنع حملي 
  .أو أجنيب

وامتد احتكار الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار ليشمل عمليات اإلنتاج والنشر ذات الطابع التجاري 
، واستمرت املراسيم التشريعية، اليت وإن كانت تعدل 2172أكتـوبر 21فـيالصـادرة  72-11بواسطة األمرية رقم 

من طرق امارسة الوكالة للنشر واإلشهار الحتكارها، فهي بقيت دوما حتافظ على هيمنة الدولة على القطاع، إىل 
 غاية منتصف الثمانينيات، حيث بدأت حماوالت للتخفيف من وطأة هذا االحتكار

 1 :تاحاإلعالن غداة االنف-

، أصبح اجملال مفتوحا أمام املمارسـني اخلـواص لنشاط اإلعالن، حيث 2131انطالقا من شهر ماي
صدرت تعليمة عن وزير التجارة، اجيز منع سجالت اجاريـة لكل من يريد امارسة النشاط اإلعالين، ضمن مجلة 

 االقتصادياإلجراءات اليت اختـذهتا وزارة التجارة لتنظيم النشاط التجاري 

وقد متيزت هذه املرحلة ابلعمل الفوضوي، حيث كانت النصوص التشريعية اليت تنظم النشاط اإلعالين 
تنص على طرق عمل الوكالة الوطنية للنشر واإلشـهار، فـي حني مل تتناول ابلذكر والشرح طرق عمل الوكاالت 

تح النشاط اإلعالين أمام اخلـواص بشـكل فعلـي اخلاصة، وجمال نشـاطها، ولـم يتضح حينها إن كانت هناك نية لف
وهنائي، لكن سرعان ما تبني أن هذه النية منعدمة، حيث مت إعادة التأكيد على احتكار الوكالة الوطنية للنشر 

، 2118سبتمرب 1املؤرخ يف 18-211واإلشهار من طرف حكومة بلعيد عبد السالم، واليت أصـدرت املرسوم رقم
مواده على أن كل إشهار يصدر عن معلن عمومي جيب أن يوكل إىل الوكالة الوطنيـة للنشـر والذي نص يف جمال 

  .واإلشهار، أو املؤسسة الوطنية للتلفزة أو املؤسسة الوطنية للبث اإلذاعي

، بدأت 2117ومع نشأة أول برملان تعددي ذو غرفتني يف اتريخ اجلزائـر بعـد االنتخابـات التشريعية لعام
النقاشات الفعلية من طرف نواب الشعب مـن أجل إعادة النظر يف احتكار الدولة لقطاع اإلعالن،  سلسلة من

ونص املشروع كان حيمل روحا حترريـة من . حيث مت عرض مشروع قـانون اإلشهار للتصويت أمام غرفيت الربملان
دد إجيابية للخواص املعنيني بنشاطي وصاية الدولة على خمتلف أوجه النشاط اإلعالين يف البالد، ويقدم آفاقـا جـ

  .اإلعالن والصحافة

                                                           
1
الصحافة اجلزائرية املكتوبة، رسالة ماجستري، غري منشورة، كلية العلوم االجتماعية و العلوم اإلنسانية، جامعة مهيسي نور الدين، أمناط اإلعالن يف   

 .211، ص 1111-1111منتوري قسنطينة، 
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غري أن مترير مشروع قانون اإلشهار اصطدم ابلعديد من العراقيل، حيث وبعد أن حظي مبوافقة نواب 
وقدمت حينها تربيرات متعددة هلذا . اجمللس الشعيب الوطين، فإنه لقي معارضة من طرف نواب جملس األمة

يس جملس األمة يف ذلك الوقت، بشري بومعزة، أن هذا الرفض راجع إىل إمكانية حتويـل الرفض، حيث أوضح رئ
هـذا املشروع الحتكار القطاع اإلعالين من سلطة الدولة إىل سلطة املال اخلاص الذي ال حيرم املنافسة احلقيقية، يف 

ن غري املنطقي سن قانون حني فسر بعض نواب جملس األمة هذا الرفض يأسـباب قانونية تقنية، حيث أنه م
 1 .ينظم مهنة اإلعالم  لإلشهار، قبل سن قانون عضوي

من حينها مل يكن هناك أي مسعى ملعاودة النقاش حول هذا املشروع، وبقي هذا األخري خمزان يف أدراج 
تعليمة  1111مكاتب الربملان، ومت التلميح إىل ضـرورة نسـيانه حينمـا أصدر رئيس احلكومة السيد أوحيي يف ماي

أعاد هبا النقاش إىل نقطـة الصفر، حيث نصت هذه التعليمة على إلزام مجيع املؤسسـات العموميـة بتمريـر إعالانهتا 
على الوكالة الوطنية للنشر واإلشهار، قبل أن يتم توزيعهـا الحقـا علـى الصحف، وهو ما اعتربه املتابعون لقضااي 

ف، يرهن مصري عدد كبري من الصحف اليت تتمول من اإلعالن، وكذا مصري الصحافة واإلعالن تراجعا حنو اخللـ
  .الكثري من الوكاالت اإلعالنية اخلاصة اليت أتمل يف حترير القطاع

  :وميكن أن تقول عموما يأن اتريخ اإلعالن فـي اجلزائـر يتميـز خباصـيتني جوهرتني

لتخلص من وصـاية الدولة رغم احملاوالت العديدة الطابع االحتكاري، حيث مل يتمكن قطاع اإلعالن من ا-2
 .لكسر هذا االحتكار

إن اتريخ اإلعالن يف اجلزائر هو اتريخ الوكالة الوطنية للنشر واإلشـهار، حيث مل يعرف القطاع حركيته ونشاطه -1
مل تصل إىل غاية اآلن الوكاالت اخلاصة من إجياد فرص لتواجدها، إال إهنا  إال يف إطار هذه املؤسسـة، ورغـم متكـن
 .إىل تقدمي إسهامات ميكن مالحظتها
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 .الصحفية اإلعالانت مفهوم: ثايناملطلب ال

 هذا خيتلط ما معينة،بقدر حدود ضمن اإلعالن مفهوم حلصر عديدة حماوالت هناك كانت ما بقدر
 ال تقدميها، يتم اليت املفاهيم من الكثري إىل ابإلضافة الّلغوي، ألصل إن .األخرى املفاهيم من الكثري مع املفهوم
 كل خاصية إىل يشري( publicité ) إعالن لكلمة اللغوي فاألصل  ،  املفهوم عن وكاملة واضحة صورة تعطى
 من الكثري عن خيتلف ال اإلعالن فإن املعىن وهبذا، 1الناس من كبري عدد طرف من ومعروف مشهور هو ما

 ،لشيء العمومية الشهرة و اّلذيوع حتقيق :واحدا اهلدف يكون حيث، ...دعاية إعالم، من األخرى األنشطة
 ...لشخص أو لفكرة

 اإلعالن مفهوم جعل واملمارسات العلمية والتوجهات األدبيات من الكثري ملتقى يف اإلعالن وقوع إن
 مع اإلعالن يتداخل االتصال، ميدان ففي واملمارسات، األبيات هبذه طةرتبامل املفاهيم مع جوانبه بعض يف يتداخل
 أخرى تقنيات مع خصائصه بعض يف يتشارك ما غالبا التسويق، ميدان ويف وغريها، العامة العالقات الدعاية،
 .املبيعات تنشيط كتقنيات

 فن كونه أساس على اإلعالن فتقدمي لإلعالن، املفاهيمي املدى يف التحكم تستطع مل املفاهيم بعض إن
 فهو وابلتايل اّلغوي، األصل به يوحي  ملا شيئا يضيف ال ( the art of making known )التعريف
 خيتلط أن ميكن دقيقا موضعا" كوهن إيلي" وتوضح إعالان ليس اما الكثري على حيتوي مفتوحا جماال اإلعالن جيعل
 إيلي أن ورغم ."املؤسسة اتصال" هي غامضة عبارة يف يذوب إن إىل مييل فهو ، أخرى مبفاهيم اإلعالن فيه

 املبنية الوسائل جممل هو اإلعالن" يأن فاقرتحت ذلك، يف كثريا توفق مل أهنا إال اخللط، هذا تبديد حاولت كوهن
 متيز مل بذلك وهي ،2"امللصقات السينما، التلفزيون، الراديو، الصحافة،ك الكربى االتصال وسائل أو عوامل عرب

 .مجاهريي كاتصال خاصيته خالل من إال مجهورها مع للتواصل املؤسسة تعتمدها اليت األشكال بقية عن اإلعالن
 وسائل من تتخذ أن ميكن بدورها هي الصحافة مع والعالقات العامة كالعالقات األخرى األشكال من كثريا إن

 .رسائلها لتبليغ وسيلة التعريف يف املذكورة اخلمس اجلماهريي االتصال
 وبقية اإلعالن بني الفروق متحيما  غالبا حيث لالختالط، آخر موضعا جهته، من "فاريب.د.أ"وحيدد

 داخل األهداف فاريب وحيصر .املؤسسة داخل املسطرة ابألهداف األمر يتعلق حينما املؤسسة اتصال أشكال
 :يف املؤسسة

 االتصال أهداف-ب    التسويق أهداف-أ

                                                           
1 Grand Dictionnaire Encyclopédique "Larousse", tome XII, 1997, art." Publicité", Paris, 
p.8562. 
2 COHEN (Elie), Dictionnaire de gestion, La découverte, Paris, 2000, p.295. 
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 مبيعات، رقم حتقيق السلع، من معينة كمية بيع :مثل اجارية مصطلحات يف التسويقية األهداف فترتجم
 وعي، خلق) املستهلك على أثر إحداث على تتأسس خاصة لغة يف االتصالية األهداف عن التعبري يتم حني يف
  1.العميل احتياجات حتريك طلب، بناء

 األهداف نطاق عن وخيرجه االتصالية، األهداف ضمن اإلعالن يدرج أن التصور هذا وفق فاريب وحياول
 اإلعالن" يأن يقولون حبيث ، اإلعالن وامارسي ابحثي أغلب لدى السائد الرأي مع يتفق بذلك وهو التسويقية،

 ."للبيع الفرصة يهيئ إمنا يبيع،و ال
 األهداف داخل التمييز نستطيع حبيث صرامة، أكثر ليصبح التصور هذا تطوير احلقيقة يف وميكن

 :األهداف من اثنني منطني بني االتصالية
 .اإلقناعية األهداف -ب    اإلعالمية األهداف -أ

 ارتباط ذرة أن وإلقناع،إال اإلعالم يتضمن أن ميكن اإلعالن يأن آخر، موضع يف يرى فاريب كان وإن
 من منطي بني اإلعالن إدراج جيعل إقناعي، يأهداف األمم الغالب يف ارتباطه حبتة، إعالمية يأهداف اإلعالن
 :األيت ابلشكل األهداف

 
 ـــــالنـــــاإلعــــــــ

 
 .املؤسسة يف التسويقية و االتصالية األهداف 5: رقم شكل 

 تأثري،ال عن البحث إىل النقل عملية حدود يتجاوز ولكنه معلومة، نقل ابلضرورة اإلعالن فيتضمن
 حيقق ال ولكنه والشراء، االستهالك على للعمالء حثه خال من التجارية، األهداف من األخرى اجلهة يف ويقرتب
 . 2 "البيع حتريك هي واضحة بنية منقولة املعلومة وهذه ابألساس، ومعلومة رسالة نقل إنه" مباشرة، البيع

 إىل حباجته العميل إقناع سابقة،هي مبرحلة مير حيث مباشرة، غري بطريقة يكون احلالة هذه يف البيع لكن
 ويهيئ.....عنها املعلن املنتوجات حنو الّنفسي الرضا من حالة يهيئ" اإلعالن فإن مبزاايه،وابلتايل وإغرائه املنتوج،

 3  "لتقبلها املستهلك

                                                           
 والتوزيع للنشر الفجر دار .اخلزامي أمحد احلكيم عبد:ترمجة .انجحة إعالنية ومحلة فعاال إعالان وتدير تنتج كيف :اإلعالن فن:فاريب.د-أ 1

 11، ص 1111،القاهرة
2 LEDUC (Robert), Qu'est ce que le publicité?, Dunod, Paris, 1976, p.02. 

 116 ..دت. القاهرة . مصرية االجنلو مكتبة .واإلعالن البيع فن:وآخرون الربقوقي رفيق دمحم  3
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 الفكرة اخلدمة، للمنتوج، العمالء والء عن مرتتبة مصاحلة تبقى حبيث للمعلن، حيواي هدفا ميثل اإلقناع إن
 ليضفي واحلجة، الربهان يستخدم وإمنا ووقائع، حقائق بسرد يكتفي ال ، املصاحل هذه عن وللدفاع ...الشخص أو

 الصحفي، إىل منه احملامي إىل أقرب" اإلعالن رجل فيصبح واجلاذبية، واجلودة التميز قيم املنتوج على دوما
 1(Partisane )" حيادي وغري منحاز مجاهريي اتصال اإلعالن إن. والذاتية األحادية ثناايه نيب إعالنه وحيمل

 املؤسسة داخل اإلقناعية األهداف عن يعرب حيث اإلعالم، للغة خالفا الشكل هبذا اإلعالن لغة وتتحدد
 :ـب

 ...للمؤسسة للعالمة، للمنتوج، الشهرة ضمان 1-
 .العالمة أو للمنتوج خاصية أو عنصر تثمني 2-
 املؤسسة أو للعالمة للمنتوج، صورة إعطاء 3-
 (Commercialisation) .ابملنتوج االاجار دعم 4-
 2 .لالتصال األخرى األشكال وإسناد دعم 5-

 بث "هو اإلعالن فيكون ،"للمنتوج جيدة ذهنية صورة بناء" هي جامعة عبارة يف اللغة هذه إجياز وميكن
 لدى جيدة صورة إحداث أو خلق هبدف لرسالة ....حملية مجاعة أو إدارة أو كدولة عامة هيئة أو مؤسسة
 أمامه، املتاحة اخليارات لتقييم املستهلك يتبناه كمعيار تكون الصورة وهذه  " 3.ابلتمثالت املستهدف اجلمهور
 قرار أي وابلتايل األفضل، هي صورة أي النهاية يف صور،ليقرر من ذهنه يف ترسب ما على يعتمد حيث

 .سيتخذه استهالكي
 تبدأ ما وغالبا بسهولة، بناؤها يتم ال حيث البعيد، املدى على فاعليتها الَّذهنية الصورة هذه وتكتسب

 وبذلك. ملنتجاته مضافة قيمة أعطى قد املعلن فيها يكون بعيدة، زمنية فرتات على االستقرار و ابلظهور أتثرياهتا
 الصورة ترسيخ حياول وإمنا مباشر، بشكل الطلب استثارة يستهدف ال أنه يف الرتقوية األشكال عن اإلعالن خيتلف
 االكرتاث دون من وذلك الطلب، الستثارة السبل أقصر الرتقوية األشكال تسلك حني يف لالستهالك، كمعيار
 4.املنتوج بصورة تلحق أن ميكن اليت لآلاثر

 تنحصر واليت األخرية، وهذه .اجلماهريي االتصال وسائط هي معينة، وسائط عرب الصورة هذه نقل ويتم
 املنتوج، من اجعل أن إبمكاهنا واألفيشات السينما التلفزيون، اإلذاعة، الصحافة، :هي أساسية وسائل مخس يف

 .واحدة حلظة يف واسع جلمهور التبليغ متاحة ...الشخص أو الفكرة اخلدمة،

                                                           
1 LENDREVIE (Jacques) et BROCHAND (Bernard), Publicitor, Dalloz, Paris, 2001, p.04.  
2 JOFFRE (Patrick) et SIMON (Yves), Encyclopédie de gestion, vol.II, Economica, Paris, 
1989, p.2428. 
3 COHEN (Elie),op.cit.,p.295. 
4 JOFFRE (Patrick) et SIMON (Yves), op.cit., p.2429. 
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 وابلتايل "وسائطيا اتصاال" يصبح للمخاطبة كأداة اجلماهريي االتصال وسائل اإلعالن يستخدم وعندما
 يفقد ال ولكنه مجهوره، مع "االتصال شخصانية" املعلن فيه يفقد حيث الشخصية، يعالب جمهودات عن يتميز
  يأن" Kotler Ph كوتلر فيليب" يرى معروفا هكذا دوما اإلعالنية الرسائل مصدر يبقى حيث هويته،

 بواسطة األجر، مدفوعة متخصصة وسيلة عرب جيري لالتصاالت، الشخصية غري األشكال من شكل هو اإلعالن"
 1 "وحمددة معلومة جهة

 مجهور خماطبة إمكانية يف واملتمثلة مجاهريي، االتصال وسائل من املعلن منها يستفيد اليت املزااي مقابل ويف
 هذه يف بيةذاجلا عناصر خمتلف توظيف و للرسائل اإلجيايب احملتوى اختيار وحرية مغرية، سوق وابلتايل واسع،
 إن .وإقناعه اجلهود مع للتواصل فضاءا يشرتي وابلتايل مايل، مقابل بدفع املعلن يقوم الصورة، جودة لدعم الوسائل
 2"اإلعالم وسائل داخل فضاء شراء بعد منشورة معني، هدف أجل من مبنية رسائل" هو اإلعالن

 احملسوب اجلماهريي االتصال" :يأنه اإلعالن " Aaker et Mayersمايرز " و "آكر" من كل وحيدد
 وكالة طرف من عموما معدة رسالة بث أجل من اإلعالم لوسائل يدفع الذي املعلن مصاحل معروفة،هي ملصاحل
 3 "إعالن

 :هي فئات ثالث يف اإلعالن عملية يف الفاعلني حصر ميكن التعريف، هذا ظل ويف
 .اإلعالم وسائل يف حيز شراء طريق عن نشرها إىل ويسعى اخلدمة أو الفكرة السلعة، ميلك من وهو :املعلن 1-
 ما وغالبا اإلعالن، ومتابعة وتسيري وإنتاج تصميم يف االشتغال هي ابألساس ووظيفته :اإلعالن وكيل 2-
 .املعلن على اإلعالن وكيل حيسب
 أتجريه أو بيعه على ويعمل اإلعالين، الفضاء أو اإلعالم وسيلة مالك هو أو: اإلعالنية الواسطة مالك 3-
 .الوكيل أو للمعلن

 :اآلتية العناصر يف اإلعالن خصائص إجياز ميكن ذكره سبق ما لكل ووفقا
 بني العالقة أن حبيث ابلالشخصانية، يتسم هو وابلتايل اجلماهريي، االتصال أشكال من شكل هو اإلعالن إن -

 :اخلمس اجلماهريية االتصال وسائل إحدى عرب واحملفزات املعلومات فتنتقل وسائطية، تصبح وعمالئه املعلن
 .وامللصقات التلفزيون السينما، الراديو، الصحافة،

 ابألفكار اإلقناع عن يبحث إّنه بل فقط، املعلومات نقل حدود عند يتوقف ال االتصال من الشكل هذا إن -
 .اّلذهنية الصور وترسيخ واخلدمات، واملنتجات

 السلوك العمالء حنوه يسلك لكي هبويته، الّتعريف مصلحته يف ألن واضحة، اإلعالن يف املعلن صفة إن -
 .املنشود
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2 DECAUDIN (Jean Mark), La communication marketing, Economica, Paris, 1999, p.51. 
3 LENDREVIE (Jacques) et BROCHAND (Bernard), op.cit., p.03 
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 هلذه أجر تقدمي مقابل يكون زابئنه إىل الوصول يف وإمكانياهتا اجلماهريي االتصال وسيلة من املعلن استفادة إن -
 .اإلعالنية الوسيلة وصاحب املعلن بني املنفعة لتبادل جماال اإلعالنية الفضاءات تصبح حبيث ، الوسيلة

 
 .اإلعالن ووظائف أهداف: لثثاالاملطلب 

 يضمن طريقه عن فهو فقط، ابملعلن األمر يتّعلق حينما الكثريين لدى اإلجيابية بعني اإلعالن إىل ينظر
 بكامل تلم وال جزئية تبقى اثنية جهة من فهي صحيحة، الرؤية هذه كانت إن و.خدماته أو لسلعه منافذ إجياد
 .املشهد

 من املؤسسة فيه اجد ما إىل فباإلضافة املستهلك، و املعلن من كل ملصاحل التقاء نقطة ميّثل اإلعالن إن
 وعيوب ومزااي أمامه، املتاحة اخليارات على للتعرف سبيال جهته من املستهلك فيه جيد السابقة، ألهدافها حتقيق
 سلوكات إىل النظر يتم وحينما .االستهالك سلوك عقلنة و لتقييم أداة اإلعالن يكون مث ومن خيار، كل

 فرص يوفر وابلتايل اجلماعي، االستهالك يعقلن إمنا اإلعالن، يأن القول يكمن اجتماعي منظور من املستهلكني
 .وتوازان استقرارا أكثر اجتماعية حياة

 :مستويني على اإلعالن وظائف حندد أن ويكمن
 .اجملتمع أو املستهلك الفرد مستوى على 2-    املؤسسة مستوى على 1-

 1:التالية األهداف للمؤسسة حيقق اإلعالن أن "فاريب.د.أ"فريى
 .عليها احلصول وكيفية واستخداماهتا وخصائصها السلعة بوجود املستهلكني لدى وعي خلق 1-
 .اخلدمة أو السلعة حيال إجيابية ااجاهات تنمية أو خلق 2-
 .هلا ذهنية صورة بناء طريق ،عن التجارية للعالمة هوية تنمية 3-
 .السوق يف للمنتوج "وضع" توفري 4-
 .مستدمية ابلعميل املنتوج عالقة جعل 5-
 .عنه واملعلن املعروض املنتوج إىل وجذبه العميل إقناع 6-
 اباجاه املنتوج وأفضلية جبودة اقتناعه بعد العميل يتحرك حيث بسابقتها، الوظيفة هذه وترتبط الطلب، خلق 7-
 .فيه والرغبة طلبه
 .املبيعات وطلب املنتوج بني وصل حلقة ميثل فهو الطلبات، زايدة 8-
 .واألسواق اخلطوط خمتلف على املوزعني تدعم اليت القوى إحدى فاإلعالن املوزعني، تدعيم 9-

 .واخلارجي الداخلي جبمهورها مبحيطها، املؤسسة أواصر تقوية على اإلعالن يعمل حيث املنظمة، مساندة 10-
 .السوق يف قواي دفعا وإعطائه جديد نتجم تدشني 11-

                                                           
1 LENDREVIE (Jacques) et BROCHAND (Bernard), op.cit., p.281 



 .ةــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــــــــــــــــالنــــــــــــــــــــــاإلع: اينــــــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــالف

33 
 

 .املضادة االدعاءات وتدعيم العمالء إقناع طريق عن املنافسة مسايرة 12-
 إن متميزة وخاصية فريدة شخصية فرقا، هناك أن تعين ابألساس فالعالمة التميز، أوجه تقدمي على املساعدة 13-
 .اإلعالن خالل من االختالف أوجه تبيع التجارية العالمة
 .نفسه اإلعالن يف إال املعلن جيدها ال طرق عرب ذلك يتيح فاإلعالن اجلمهور، إىل الوصول على املساعدة 14-

 1:يف واجملتمعات لألفراد اإلعالن هبا يقوم اليت الوظائف بعض حتديد يكمن أخرى، جهة ومن
 وطرق كيفيات الناس بتعليم يقوم فعندما الثقافة، أدوات من أداة اإلعالن إن :تعليمية قوة اإلعالن ( 1

 التفكري يف جديدة طرق إّتباع إىل جهة،ويدفعهم من األشياء حول معارفهم يقوي واخلدمات،إمنا السلع استخدام
 .اثنية جهة من املستجدة األشياء حنو
 عريضة فئات إىل يتوجه إنه :وفئاته الشعب أفراد املختلف املتكافئة الفرص إاتحة على يساعد اإلعالن ( 2
 العادل نصيبه على منهم كل ليحصل واخلدمات، السلع على احلصول كيفيات و بوجود ليعلمها املستهلكني من
 .واحد كل إلمكانيات وفقا
 من األسواق مستجدات على للتعرف للناس السبل أقصر يّوفر فاإلعالن :حياهتم الناس على ييسر اإلعالن ( 3
 عناء يقيه بذلك وهو عليها، احلصول كيفيات و أسعارها استخدامها، كيفيات و خصائصها وخدمات، سلع

 .السلع هذه استعمال من واالرتباك التخوف بواعث على لديه ويقضي االستخدام، وسلبيات البحث،
 بعد املستهلكني عند اجلديدة العادات من الكثري فرتسخ :جديدة عادات الناس عند يغرس اإلعالن (4

 اإلعالن يعرض حني إال املستهلكني بثقة حتظى ال واخلدمات السلع بعض إن.واخلدمات للسلع املتكرر استعماهلم
 .اثبتة كعادات السلع هذه استخدام يستقر املتكرر االستعمال ونتيجة مزاايها،

 أن هبا املّسلم املبادئ من :الفردي الدخل متوسط يف وابلتايل القومي الدخل زايدة يف يساهم اإلعالن (5
 متلك إلشباع الطرق أنسب إىل وإرشاده إشباعها وكيفية حاجاته حقيقة اجلمهور تعريف على يعمل اإلعالن
 .وكيفا كما اإلنتاج يزداد وابلتايل االستهالك، يزداد لذلك ونتيجة اقتصادية، بطريقة احلاجات

 فإنه الواحدة، األمة داخل الطبقات بني احلواجز من الكثري اإلعالن يلغي كما :األمم بني يقرب اإلعالن (6
 خصوصا أخرى، إىل أمة من الثقافية العادات من الكثري عربه تنتقل حيث املختلفة، األمم بني التقريب على يعمل

 .الّناس حياة حتسني يف فاعليتها تثبت واليت القيمة، اجلوانب من املفرغة العادات
 الّتميز و اجلودة جوانب للمستهلكني يعرض أن حياول املنافسة إطار يف فاإلعالن:املنتوجات وتطوير حتسني (7
 املنتوجات انتقاء خالل من وذلك اجلمهور، رأي على متوقفا اجلودة هذه تقييم ويبقى واخلدمات، السلع يف

 .واستهالكها األفضل
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 الرؤية فإن غالبا، املستهلك عاتق على تقع اإلعالن نفقات أن من البعض يعتقد ما فعكس :النفقات ختفيض (8
 األسواق يف خصوصا األسعار، ختفيض على يعمل األخري هذا يأن تبني حقيقة إلعالن يقدمه ملا الواقعية

 .اإلعالين اإلنفاق السرتجاع أكثر، وحدات بيع على آماله كامل املعلن يعقد حيث التنافسية،
 .اإلعالانت الصحفية تصميم: ثايناملبحث ال

 .اإلعالانت الصحفية تصميم مراحل: املطلب األول

 :مبجموعة متتالية من املراحل و اخلطوات كما يليالصحفي  اإلعالنمير تصميم 
 : النماذج املبدئية الصغرية مرحلة إعداد-1

توضيح عدد من الصغرية اليت يتم من خالهلا  األحجامعدد من النماذج ذات  إبعدادحبيث يقوم املصمم 
 أوليةتوضح صورة بل  اإلعالنيةحبيث ال تظهر فيها التفاصيل الكاملة للرسالة . املختلفة اإلعالنيةالتصميمات 

و تنفيذ الفكرة و حتديد بداية ااجاه حركة عني القارئ، و عادة ما تتم املقارنة بينها و اختيار النموذج  ألسلوب
حبيث يتم تنفيذه على مساحة متاثل  اإلعالنيةاخلدمة املعلن عنها و مضمون الرسالة  أومالئمة للسلعة  األكثر
 1.املستهدف نشره ليتسىن عرضه على املعلن اإلعالنمساحة 

 :النماذج املبدئية الكبرية إعدادمرحلة -2
رمسه مبساحة اكرب  إعادةاملصمم يف  يبدأمن ميثله على احد النماذج املبدئية الصغرية  أوبعد موافقة املعلن 

، و يتم حتديد اإلعالينو قدرته النسبية يف التصميم  أمهيتهو  اإلعالنيةالرسالة  و حتديد موقع كل عنصر من عناصر
 ابأللوانمثل حروف العناوين و العناوين الفرعية و نوع البنط املستخدم و الرتكيبة اخلاصة  األخرىبعض التفاصيل 

 .املستخدمة
الصحفي و موافقة املعلن عليه قبل  لإلعالنالنظر يف الشكل العام  إعادةو اهلدف من هذه املرحلة  

و  إعداديف سهولة و سرعة  اإلعالنو العديد من الربامج يف جمال تصميم تنفيذه، و قد ساعد استخدام الكمبيوتر 
 .الصحفي لإلعالنتصميم العشرات من النماذج املبدئية 

  :مرحلة النموذج النهائي-3
الصحفي بشكل يتسم  اإلعالنيتم حتديد مالمح تصميم  إليهاملقدم  موافقة املعلن على النموذج بعد 

و حتديدها و رسم الرسوم ووضع الصور املطلوبة و   اإلعالنيةمن العناصر ابلدقة و توضيح مساحات كل عنصر 
ابملوافقة املتفق عليها، حبيث يتم توقيع املعلن على هذا النموذج  األلوان إضافةكتابة العناوين بنفس البنط مع 

 .لنشرهمتهيدا 
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 :األصلمرحلة -4
 إنتاجهو التصميم الذي وافق عليه املعلن مبا يسمح بطباعته  أوللنموذج الفين النهائي  اإلعدادحيث يتم  

 األلواناملطلوبة و حتديد مجيع اخلطوات الفنية اخلاصة به و فصل  اإلعالنيةالوسيلة  أواجمللة  أويف اجلريدة 
 .بذات االبناط املطلوبة اإلعالينو كتابة النص املستخدمة 

العمل الفين من خالل العمل  إعدادو الوحدة بني عناصر على التكامل  نؤكد أنو قد يكون من املفيد  
قدرة الرسام على التعبري عن الفكرة  أن إذ، اإلعالنيةالرسام و حمرر الرسالة و  اإلعالناجلماعي بني مصمم 

مؤثر  إعالينو احملرر ليستطيع كتابة نص  اإلعالنيةيدرس موضوع و مضمون الرسالة تزداد متاما حني  اإلعالنية
 .اإلعالنالتصميم و طبيعة الصور و الرسوم املستخدمة يف  أسلوبو شكل و  اإلعالنيةحينما يدرك مغزى الفكرة 

 .اإلعالانت الصحفية تصميم أساليب: ثايناملطلب ال

 1: األساليبهذه  أهم، و من اإلعالينتصميم اإلعالانت الصحفية وفقا للعوامل املؤثرة يف العمل تتعدد أساليب 

 : تصميم انفذة الصورة-1

و اليت برعت يف  Ayer األمريكية اإلعالنو ذلك نسبة على شركة  Ayer N 01و يطلق عليه البعض 
مساحة واسعة من على  اإلعالنيةعلى استخدام الصورة  أساسيةالذي يعتمد بصفة  األسلوباستخدام هذا 

اثنوية حيث يشغل العنوان و النص و  األخرىالتصميم و قد تشغل كل مساحة التصميم بينما تصبح كل العناصر 
 .حمدودة للغايةالشعار مساحات 

على جذب من القدرة  اإلعالنيةابلبساطة الشديدة، و يتمتع مبا تتمتع به الصور و يتميز هذا التصميم  
 .اإلعالنيةعن الرسالة بالغة من الكلمات  أكثرانتباه القارئ و تقدمي املعلومات، حيث تكون الصور 

 :تصميم السلويت-2

تفريغ خلفيتها متاما، و هو مشتق اما يفعله يعتمد على اجسيم الصورة و إبرازها من خالل هو تصميم  
مبالمحه اجلانبية احملددة، و يف هذا التصميم  إنسانة ليشكل منها وجه فنان السلويت الذي حيصل على قطعة ورقي

فقط كما يف  األسودو  األبيضاستخدام اللونني  األسلوبتشغل الصورة املفرغة مساحة كبرية، و ال يقصد هبذا 
 .كانت التفاصيل ظاهرة و ملونة  إنمالمح الصورة و  إبرازيقصد  إمنافن السلويت، و 

ة سواء كانت صورة كاملة او نصفية، و حول هذه الصورة اجملسم األخرى اإلعالنيةمجيع العناصر و تدور  
 .مجيع كلمات العناوين و النص شكل املستطيل املعتاد أيخذال تكاد الكلمات تالمس هذه الصورة حيث 
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 أنقاعدة الرؤية اجلانبية، حيث ال يفضل هذا التصميم  إتباعالسلويت يقتضي تصميم  أنو يرى البعض  
 .كامالتعرب الصورة عن وجه الشخص  

  :اإلطارتصميم -3

للمساحة  إطارالتشكل  اإلعالنيةو هو تصميم يعتمد على استخدام جمموعة من الصور 
ابقي عناصر التصميم، و يتميز هذا النوع ابستخدام  اإلطاريوضع بداخل هذا  أن، على اإلعالنية
و قدرته على االحتفاظ بعني القارئ داخل التصميم، و ترديد جذاب من الصور و الرسوم،  إطار

 .أتكيدهايف الرسالة الداخلية و املعاين املضافة 

 :تصميم الصور احملرية-4

 أو إحياءاتحتتمل  أورسوم متثل لغزا معينا  أوو يعتمد هذا التصميم على استخدام صور  
اجلمهور املتلقي يف حماولة  إشراكو متداخلة بكثرة، من اجل مزيد من تداعيات متعددة  أو أفكار

ميثل هدفا يف حد ذاته، لذلك غالبا ما يكون  أناللغز ال ميكن  أن إىل اإلشارةالتفسري، و ينبغي 
 األثرو حتقيق  اإلعالينمن وصول اهلدف  للتأكداملستخدمة حيل لغز الصورة  أنهناك نص حياول 

 1.املطلوب

 :الوحدات املتعددةتصميم -5

وحدات متساوية من املربعات و  إىل اإلعالنيةعلى تقسيم املساحة  األسلوبو يعتمد هذا  
االستخدامات اخلاصة به مع تعليق  أواملنتجات  ألحداملستطيالت، و يعرض يف كل وحدة صورة 

 .كل منها  فلأس

بتعدد عن منتجات احملالت االستهالكية الكربى اليت تتميز  اإلعالنو هذا التصميم شائع يف  
 .عنها اإلعالنالسلع املطلوب 

 إمكانيةاستيعابه من جانب اجلمهور، و ، و سهولة إنتاجهسهولة  األسلوبو من مزااي هذا  
و ارتباطه كان يعيبه راتبة التقسيم   إناملربعات و املستطيالت ، و  ألوانيف التباين املطلوب  إحداث

 .األخرىغالبا ابلسلع االستهالكية و مواسم التخفيضات، و لذلك فهو ال يالئم السلع 
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 :تصميم موندراين-6

الذي كان يعتمد على  Piet Mondrianالفنان اهلولندي  إىل األسلوبينسب هذا  
 أسلوبمن املستطيالت املتفاوتة يف املساحة، و هو بذلك خيتلف عن عدد  إىلتقسيم اللوحة الفنية 
كل مستطيل لعرض عنصر من العناصر سواء كانت   األسلوبو خيصص هذا . الوحدات املتعددة

، و أساسيو ذلك يف تكوين يعتمد على التناسب بشكل عناوين،  أوشعارات  أونصوصا  أوصورا 
 .قدرا كبريا من احليوية و احلركة اما يكسبهالتوازن غري املتماثل 

الرتكيز على تشكيالت  أوعن منتجات متعددة لشركة واحدة،  اإلعالنو يالئم هذا التصميم  
تطورا لتصميم الشبكة  األسلوبو يعد هذا . جوانبه من زوااي متعددة إبراز أوخمتلفة من نفس املنتج، 

Grid  الفواصل غري املرئية بني العناصر  و كان هناك شبكة منيبدو  اإلعالنو الذي جيعل
 1.املختلفة اإلعالنية

 :اإلعالينتصميم النص -7

مثل  األخرىتتحول مجيع العناصر  أن، على أساسيةبصفة  اإلعالينيعتمد هذا التصميم على النص  
 .نوية حتتل مساحات حمدودة للغاية، و قد ال توجدعناصر اث إىلالصور و الرسوم 

مكانة  إبراز أواملزااي اليت تتمتع هبا، اليت حتتاج عرضا حتريراي مفصال لعرض و لذلك فهو يناسب املنتجات  
 .املؤسسة

 أنمن الفن، فيجب على املصمم  أكثرمن التصميمات يعتمد على احلرف  األسلوبو نظرا الن هذا  
 :أمههالزايدة جاذبية التصميم من  ابحلرف صةيهتم بعدد من املتغريات اخلا

 :سهولة قراءة احلرف-أ

يساعد  أنتؤخذ يف احلسبان عند اختيار العنصر التيبوغرايف، فهو ميكن  أناليت جيب االعتبارات  أهممن  
و هو يتضمن نوع احلرف، ثقله، و املسافات بني الكلمات، و املسافات بني السطور، و حجم  مينع القراءة أو

 .احلرف
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تعوق العملية القرائية مثل استخدام  أنبعض استخدامات احلروف ميكن  أن إىلالبحوث  أشارتو قد  
داكنة، و كذلك احلروف غري املعتادة و احلروف املطبوعة فوق  أوالبيضاء على خلفية سوداء  أواحلروف املضيئة 

 1.الصورة

 :املالئمة-ب

يؤدي دوره يف التعبري  أنعنه حىت يستطيع  اإلعالنيكون شكل احلرف مالئما للمنتج الذي يتم  أنجيب  
الرقة،  أوالشباب  أواحلروف تعطي ابلرفاهية  أشكالعن احلالة النفسية كجزء من معاين الكلمات نفسها، فبعض 

 .الكالسيكية أواو القوة، 

 :املظهر املتجانس-ت

غري متجانس، ذلك  اإلعالنيبدو عديدة فتيبوغرافية  أشكالميزج  أنللخربة  حياول التصميم الذي يفتقر 
، و اإلخراج أسلوبمبا فيها الرسوم و الصور و  اإلعالنعناصر بشكل طبيعي مع ابقي  متتزج أناحلروف جيب  أن

 .خيتارون احلرف من نفس نسيج املظهر العام للتصميماملخرجون املاهرون 

 :التأكيد-جـ

التباين يف  أساليبمن  أكثر أو أسلوابيستخدموا  أن، و حياول املصممون التأكيد إىليؤدي التباين  
 إىلعلى كل شيء قد تؤدي  التأكيداملبالغة يف  أنو الصغرية، و لكن جيب مالحظة احلروف مثل احلروف الكبرية 

 .اإلطالقعلى أي شيء على  التأكيدعدم 

 2:احلروف أشكالالتصميم املعتمد على -3

، اإلعالينعلى احلروف و لكنه خيتلف عن التصميم الذي يعتمد على النص  أيضاو هذا التصميم يعتمد  
حبروف كبرية للغاية، و بعدد  يأكملها اإلعالنيةعلى حروف العنوان و اليت قد تشغل املساحة  أساساحيث يعتمد 

 .شعار املنتج أوفقط  املنتجاسم حمدود جدا من الكلمات، فقد تكون كلمة واحدة مثل 

أي  إىلال حتتاج  أهناالكثريين يرون  أنلدرجة  التأثرييف جمال  أخردور احلرف دورا فنيا و هنا يلعب  
 3.مضافة أخرىعناصر فنية 
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 اإلجيادو يعكس املكانة اخلاصة للمنتج  أنمن التصميم بقدرته الكبرية على  األسلوبو يتميز هذا 
 .يف التصميم اجلرأة وابلقدرة 

 :األجبديةتصميم احلروف -1

 أوZأو  Tحرف : مثل األجنبية أوعربية ال األجبديةعلى استخدام احد احلروف  األسلوبو يعتمد هذا  
S  املختلفة داخل هذا التكوين اإلعالنحبجم كبري و ترتيب عناصر 

، كما جيب اإلعالنية يتوافر يف اختيار احلرف قدرته على توجيه حركة العني يف ااجاه العناصر أنو جيب  
بعض  إحداثميكن  إمناو على استخدام احلروف ابلشكل املطلق اجملرد، التصميم ال يعتمد  هذا أنمالحظة 

 .اإلعالينكنقطة انطالق للتصميم   إالو ال يستخدم احلرف التعديالت حول احلرف، 

 :تصميم السريك-21

 األسلوباجلمهور، و يتسم هذا  أفرادلدى العديد من املصممني و غري املفضلة و هو من األساليب  
حيث يوجد به  اإلعالنية، و ازدحامه ابلعديد من العناصر اإلعالين اإلخراجيف  األساسيةبعدم مراعاة املبادئ 

نسق  أوترتيب  أوو عناوين كثرية، تبدو مجيعا متداخلة بال نظام صور كثرية، و فقرات كثرية، و فقرات كثرية، 
يف شكل يوحي ابلفوضى و احلرية، و تبدو فيه العناصر  أوعلى عقب،  رأسامقلوب  اإلعالنيظهر منظم، و قد 

 .املرئية صغرية املساحة و متداخلة

يتحرر جيب ان  اإلعالن، و يرى بعض من يفضلونه ان األسعارختفيض  إعالانتو هو تصميم يناسب  
تكتنفها املغامرة غري ، وهي وجهة نظر من القواعد التقليدية يف جمال التصميم من اجل مزيد من حرية التعبري

 .املضمونة

 1:الصحفية اإلعالانتاستخدام الصور و الرسوم يف  أساليب -

يف اثين  كليبنرو قد صنف  الصحفية،  اإلعالانتاستخدام الصور و الرسوم يف  أنواعو  أساليبتتعدد  
 :، و هيأسلوابعشر 

 :صورة السلعة فقط -2

 .على صورة السلعة نفسها دون غريها اإلعالنيةحبيث تركز الرسالة 

 
                                                           

   .117 إىل 111، ص 1111الصحفي، القاهرة،  اإلعالنصفوت دمحم العامل و هنلة احلنفاوي، فن  1



 .ةــــــــــــــــــــــيــــــــــــــــــــــفــــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــــــــــــــات الصـــــــــــــــــــــــــــــــــالنــــــــــــــــــــــاإلع: اينــــــــــــــــــــــل الثــــــــــــــــــــــصــــــــــــــــــــــالف

34 
 

 :االستخدام أثناءصورة السلعة  -1

يث ل استعمال السلعة املعلن عنها، حبو يوضح هذا التصميم العديد من االستخدامات اليت تتم من خال 
اصة ابلسلعة او مدى التعدد و التنوع يف االستخدامات اخل أبرزت إذا اإلعالنيةللرسالة  اإلقناعيةتزداد القدرة 

 .اخلدمة املعلن عنها

 :األشخاصصورة السلعة مع جمموعة من -8

بني و الشخصية  اإلنسانيةو توظيف العالقات  اإلنساينالبعد  إضافة األسلوبو ميكن من خالل هذا  
 األفراديف اليت تؤثر  اإلنسانيةاملعاين و القيم و العواطف  إبرازالواحدة و  األسرة أفراد أو اإلانثالذكور و  األفراد

جانب  إىل األشخاصصور  إببرازو غريها، و ذلك ...  األسريو العاطفة و االرتباط  األمومةمثل احلب و 
 .السلع و اخلدمات املعلن عنها

 :عدم استخدام السلعة أوصور نتيجة استخدام -1

تهدف نتيجة استخدام السلعة، اليت تعود على اجلمهور املسو هو التصميم الذي يوضح النتائج االجيابية  
بتبين  اإلعالنيةيف الرسالة حماكاة السلوك املقدم  إىلاالجيابية اليت تدعو املستهلك  االستعماالت إببرازو ذلك 

، و يف بعض احلاالت قد يربز اإلعالناخلدمة للحصول على النتائج االجيابية املقدمة يف  أواستهالك السلعة 
النتائج السلبية اليت قد حتدث للمستهلك نتيجة عدم استخدام السلعة املعلن عنها من خالل  اإلعالنمصمم 

السلبية املقدمة يف  اآلاثرالسلعة لتالقي النتائج و اجنب عدم استخدام  إىلالصور و الرسوم اليت تدعو املستهلك 
املطلوب على  التأثري إلبرازصور و الرسوم بني نوعني من ال اإلعالينو قد جيمع املصمم . اإلعالنيةالصور و الرسوم 

 .اجلمهور املستهدف

 :تضخيم الربهان-1

الرئيسية ابعتبارها النقطة البيعية الرئيسية للسلعة  اإلقناعيةعلى االستمالة حبيث تركز الصور و الرسوم  
التنوع يف املكوانت و  أواالستخدام  أسلوب أوالسعر  أوالغالف  أو، و قد تكون هي اجلودة املعلن عنها
 .و غريها...  اإلحجام

 :تضخيم احد التفاصيل-1

اخلصائص البيعية التفصيلية اليت تنفرد هبا السلعة  أواحد املزااي  إلبرازتستخدم الصور و الرسوم حبيث  
ل يؤثر على و تضخيمها بشكبسيطة، و يتم الرتكيز عليها  أومهما كانت حمدودة املنافسة  األخرىابملقارنة ابلسلع 

 .املنافسة األخرىدرجة تفضيل هذه السلعة لدى املستهلكني ابملقارنة ابلسلع 
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 :التباين أواملقارنة -7

املقارنة من خالل الصور و الرسوم اخلاصة ابلسلعة املعلن عنها  إبرازعلى  اإلعالينحبيث يركز التصميم  
قد جيمع بني الصور املقارنة  أحياانقبل تطويرها و بعد تطويرها، و ، و قد يقارن بني صور السلعة األخرىابلسلع 

اخلدمة، و   أوابملستهلك بعد استخدامه للسلعة اخلدمة و بني الصور اخلاصة  أوللمستهلك قبل استخدام السلعة 
دامه للسلعة نتيجة استختربز من خالل املقارنة و تباين النتائج االجيابية اليت تعود على املستهلك  أساليبكلها 
 .اخلدمة املعلن عنها أوللسلعة  اإلنتاجية أواخلاصة ابملرحلة التسويقية  اإلعالنية األهداف إطاريف 

 :الرسوم الفكاهية-3

غري  أواخلصائص و املزااي غري احملسوسة  إبرازحبيث ميكن من خالل الرسوم الكاريكاتورية تصوير و  
 .اخلدمة املعلن عنها أوامللموسة للسلعة 

 :الصفة التجارية-1

الرسم الذي  أوالشعار  أوالعالمة التجارية  أوالغالف  أوالرسوم على شكل العبوة  أوحبيث تركز الصور  
 .املنافسة األخرىمييز السلعة عن السلع 

 :الرسوم البيانية و اجلداول-21

و  اإلنتاجيةو الرسوم البيانية اليت تزيد من االقتناع ابلتطور يف السياسات  األرقامحبيث توضح الرسوم و  
 .اإلعالنيةاملستهدف ابلبياانت و املعلومات املقدمة يف الرسالة التسويقية للمعلن، و تدعيم عملية اقتناع املستهلك 

 :الرمزية-22

شيء معني حيمل  أومنظر ما  أو شخصعلى صورة  اإلعالنيةحتتوي الصور املقدمة يف الرسالة  أنو هي  
فقد تستخدم اخلدمة املعلن عنها،  أوداللة رمزية موحية للمستهلك املستهدف، و مبا يتفق مع طبيعة السلعة 

جودة  إىلشركات الطريان صورة مضيفة مجيلة و هي تقدم خدماهتا للركاب بكل مودة و ترحيب اما يرمز  إحدى
 .استخدامهم طائرات هذه الشركةيف حالة اخلدمة املقدمة للركاب 

 :التصميم اجملرد-21

لصعوبة  اإلعالانتالرسوم استخداما يف  أنواعاحد الرسوم التجريدية، و هو اقل  اإلعالنيتضمن  أنهو  
تستخدم الرسوم و اللوحات التجريدية لتعكس احد املعاين املرتبطة ابلسلعة  أنو ميكن . داللته إدراكو فهمه 
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او الوقار و االتزان، او يتم توظيفها لتحدث اثرا نفسيا مرغواب على اجلمهور ل القدم و العراقة املعلن عنها مث
 .املستهدف

 .اإلعالانت الصحفية تصميم و قواعد أسس: ثالثاملطلب ال

يف التوازن و  أمههاالصحفي يتمثل  اإلعالناليت جيب مراعاهتا عند تصميم  األسس أوتوجد العديد من املبادئ 
و فيما يلي نتناول كال منها و غريها، . .التتابعالتضاد و التكوين و  أوو التباين و الوحدة و البساطة  الرتكيز

 1:ابلشرح و التحليل على النحو التايل

 :التوازن-1

بطريقة اجعل كل العناصر مرئية، و تشعر على جوانب املركز البصري  اإلعالنيةو هو توزيع العناصر  
قليال من املركز اهلندسي  أعلىتقع قطة ن، بل اإلعالنمتوازن، و املركز البصري ليس منتصف  اإلعالن أنالقارئ 

، و هي األسفل، و املساحة الباقية للمساحة اإلعالنحة مسا أمثانثالثة  األعلى اإلعالنيةبنسبة اجعل املساحة 
و ابلتايل  إعالنيةأي مساحة  إىلعند النظر تقع عليها مباشرة عني القارئ  أن إىلالدراسات  أشارتة اليت النقط

 .اإلعالنفهي النقطة املركزية اليت ينطلق منها 

 :و هناك نوعان من التوازن، مها 

 :التوازن املتماثل-أ

كانت هناك صورة يف   فإذاجلانبني متماثلني متاما،  اإلعالن و يعتمد على املركز البصري الذي يقسم 
، و هكذا ابلنسبة للعناوين و املساحات اللونية و غريها، و األخرتقابلها صورة اماثلة يف اجلانب  أنجانب فالبد 

 .اإلعالانتو احليوية املطلوبة يف  اإلاثرةو السهولة، و ينقصه احلركة و  األانقةطة و البسا من اميزاته

 :التوازن غري املتماثل-ب

، و هذه اإلعالنعلى جانيب مركز دث ابستخدام عناصر خمتلفة ، و حياإلاثرةو يتميز ابحلركة و احليوية و  
تتوازن مع عنوان   أنالعناصر خمتلفة من حيث الشكل و احملتوى و املوضع يف كل جانب، و لذا فالصورة ميكن 

الشبابية و التكنولوجية و الرايضية و  اإلعالانتيف املساحة و اللون عنها، و هو توازن مفضل يف كبري خمتلف 
 .البس، و غريهاامل

 

                                                           
1
   .111 - 111، ص مرجع سبق ذكرهصفوت دمحم العامل و هنلة احلنفاوي،   
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 :الرتكيز-1

 أنوفقا لقيمة كل عنصر، فالعناصر الميكن  التأكيدمن خالل  أمهية األكثرالبد من الرتكيز على العنصر  
يف التصميم، و الرتكيز عليه ابعتباره  أمهية أكثرالعناصر  يأيتتساوى يف قيمتها، و لذا البد من اختاذ قرار خاص 

و جيب وضع هذا العنوان، أوالشعار  أوتقع عليه العني، و قد يكون الصورة  أنعنصر جيب  أول، و اإلعالنحمور 
طرة على املوقع من اجل السي أواملساحة  أوعليه من خالل الكثافة اللونية  التأكيدالعنصر يف مركز االهتمام و 

 .و ليس منافسته إبرازهاليت تصبح عناصر داعمة للعنصر املركزي تتفاعل معه من اجل  اإلعالنابقي عناصر 

 :البساطة-8

اجزئة التصميم، و عموما   إىلاملزدمحة و الغري منظمة تؤدي التصميم الن العناصر الكثرية  أساسو هي  
القادرة على حتقيق اهلدف الرئيسي  األساسيةاحملتوى، و قاعدة االستغناء هي القاعدة  أتثريكلما قلت العناصر زاد 

 .اإلعالنن تبديد طاقات اجلمهور ومساحات و د

 :الوحدة-1

املختلفة حبيث تصبح شيئا واحدا، حبيث يقود كل عنصر  اإلعالنو هي وجود عالقة ترابط بني عناصر  
 :الوسائل اليت تسهم يف حتقيق الوحدة أهممن اإلعالن، الشعور بوحدة  إىلمبا يؤدي  األخرالعنصر  إىل

 .كتلة واحدة  اإلعالنمبا يسهم يف جعل  اإلعالنحول  إطاروضع  .2
 .واحد إخراجي أسلوباحلرص على استخدام  .1
العادي، و جيب احلرص على  اإلطارتقوم مقام  أناستخدام املساحات البيضاء حبكمة، فمن املمكن  .8

التجزئة،  أوابالنفصال الداخلي  إحساساحىت ال تعطي  اإلعالنترك مساحات بيضاء بني عناصر عدم 
 .حيث ترتك مساحات معقولة ملنع تصادم العناصر مع بعضها البعض

ترديد اللون الواحد بتنويعات خمتلفة يف كل عنصر،  أواالستفادة من قدرة اللون على الوحدة، الن تكرار  .1
 .استخدام درجات اللون حيقق الوحدة أو
من خالل استخدام نفس الصحيفة  أوامتد على صفحتني متقابلتني يف اجمللة  إذا اإلعالنتوحيد عناصر  .1

 .اليسرى إىلو اخلط و جعل العنوان و الصورة تتحرك من الصفحة اليمىن  األلوان
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 :التباين-1

 جذب االنتباه و الرتكيز، و ذلك و املقصود به االختالف يف عرض عناصر التصميم مبا حيقق هدف 
، وتنوع احلروف، و التنويع بني الرسوم و األلوان، و اإلضاءةالف املساحات، و الدرجات اللونية، ونسب اخت

 .الصور، تسهم يف حتقيق التباين

 :التناغم-1

و امتالكه شخصية خاصة تتميز ابلتناغم و التوافق و عدم التنافر بني  اإلعالنالذي يسهم يف اتساق  
يف حتقيق التناغم هي املالئمة  األساسيةملن يالحظه، و القاعدة مربكا  اإلعالنمكوانهتا و عناصرها، حيث يبدو 

حروفا  يستخدم أالفاعالن عن سيارات نقل جيب و اليت اجعل كل عنصر متوافقا و متالئما مع كل العناصر، 
 .شبابية
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 :خامتة

 

 يأسلوبكانت مصممة   إذاالصحفية دورا مهما يف جذب انتباه املستهلك خصوصا  اإلعالانتتلعب  

على  التأثرييلعب دورا كبريا يف التعريف ابملنتجات و التشهري هبا و حىت  اإلعالن أنحيث حمكم و جيد، 

 .سلوكات املستهلكني 

اما يساهم يف زايدة يف زايدة حجم مبيعات الشركات  اإلعالنالكبرية اليت يلعبها  األمهيةو ابلرغم من  

تضليل املستهلك من خالل املبالغة يف التعريف مبميزات  إىل األحيانانه يؤدي يف بعض  إالحصصها السوقية 

 .مصداقيته اإلعالنغري املرغوب هبا، و ابلتايل يفقد  اآلاثربعض  إخفاء أواملنتج 

و رسالته ابلصدق فان النتج املعلن عنه سيحصل على والء املستهلك، و ابلتايل  اإلعالناتصف  إذا أما 

 .و اخلدمات املعلن عنها للمنتجاتتظهر استجابته من خالل اقتناءه 
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 :مقدمة

من مستهلكني، ابئعني، منتجني، مشرتين صناعيني،  األفراديعتمد التخطيط يف البحوث التسويقية على  

و للقيام أبي حبث تسويقي بطبيعة احلال ال ميكننا دراسة مجيع األفراد نظرا لعددهم .... موزعني، مندويب البيع، 

مع احملافظة البحث  أهداف أووسيلة لتحقيق هدف  أجنع العينة اليت تعترب إىلو لذلك فان كل ابحث يلجا اهلائل 

 الصحف على سلوك املستهلك إعالانت أتثريحتت  سابقاعلى اجملتمع قيد الدراسة، و لدراسة موضوعي املعنون 

 .اختيار عينة عشوائية إىل جلأت

ابللغة العربية استبيان  إبعدادو قمت ابلتساوي تقريبا،  إانثو تكونت العينة العشوائية من ذكور و  

حول املوضوع قيد الدراسة بلغ  أسئلةخاصة ابملستجوب و احملور الثاين  أسئلة األوليتكون من حمورين تناول احملور 

 .أايم 01، وزعت يف والية مستغامن يف مدة أسئلةستة عددها 

املئوية  استعملت النسبو لتحليل النتائج  استمارة، 21 إلغاءاستمارة و مت  021د مت توزيع و ق 

على موضوعنا و تفيدان الدراسات  اإلجابةنتائج متكننا من  إىلللتكرارات، املتوسطات احلسابية، و مت التوصل 

 .الالحقة للموضوع
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 :حتليل نتائج الدراسة

 :ابملستجوب عرض نتائج األسئلة اخلاصة-1 

 :نوع اجلنس-0.0

 .النتائج اخلاصة بنوع اجلنس: 1اجلدول رقم 

 النسبة لتكرارا اجلنس
 %      55 55 أنثى
 % 55 55 ذكر

 % 011 011 اجملموع
 .من إعداد الطالب: املصدر

و هناك تقارب للذكور  %55و  لإلانث %55ان نسبة املستقصى منهم  كانت نالحظ من اجلدول  
 .النسبتني تقرتابن من متثيل الواقع يف اجملتمع اجلزائريبني النسبتني، كما ان 

 :توى التعليمياملس-2.0

 النتائج اخلاصة ابملستوى التعليمي: 2اجلدول رقم 

 اجلنس             
 املتغري

 النسبة التكرار
 ذكور إانث ذكور إانث

 % 8.89 % 11 5 11 ابتدائي 

 % 2.22 % 11 0 11 متوسط

 % 05.56 % 9.0 7 5 اثنوي 

 % 73.33  % 91.9 33 51 جامعي

 % 011 % 011 55 55 اجملموع

 .من إعداد الطالب: املصدر
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 أمامستواهن اثنوي،  % 9.0جامعيات و  اإلانثمن  % 91.9نسبة  أننالحظ من خالل اجلدول  
من املستوى املتوسط  % 2.22مستواهم اثنوي ،  % 05.56مستواهم جامعي ،  % 73.33فنسبة الذكور 

 .من املستوى االبتدائي % 8.89و 

 :احلالة االجتماعية -3.0

 .ابحلالة االجتماعيةالنتائج اخلاصة : 3ول رقم اجلد

 اجلنس             
 املتغري

 النسبة التكرار
 ذكور إانث ذكور إانث

 % 66.67 % 80.82 31 55  أعزب

 % 33.33 % 08.08 05 01 متزوج

 % 011 % 011 55 55 اجملموع

 .من إعداد الطالب: املصدر

ذكور و  % 66.67و  إانث، % 80.82هم عزاب بنسبة اغلب املستقصى من أننالحظ من اجلدول  
 .من الكل عزاب % 75يف اجملموع 
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 :املهنة-5.0

 .ابملهنةالنتائج اخلاصة : 4اجلدول رقم 

 اجلنس             
 املتغري

 النسبة التكرار
 ذكور إانث ذكور إانث

 %33,33 %05,55 05 18 موظف
 %00,00 %3,65 15 12 إطار سامي

 %2,22 % 1,11 10 11 ار متوسطإط
 %0,00 %0,00  11 11 مهنة حرة

 %22,22 %  45,45 01 25 طالب
 %2,22 %0,00 10 11 بدون عمل
 %2,22 %0,00 10 11 مهنة أخرى

 %0,00 %9,09 11 15 موظف و طالب
 %11,11 %3,64 15 12 مهنة حرة و طالب

 %4,44 %0,00 12 11 موظف و مهنة أخرى
 %2,22 %5,45 10 13 ة حرةموظف و مهن

 %8,89 %08,08 15 01 و بدون عمل جامعي
 % 011 % 011 55 55 اجملموع

 .من إعداد الطالب: املصدر

موظفات مث % 05,55من اإلانث طالبات مث نسبة  %  45,45نالحظ من اجلدول أن نسبة  
موظفات و  %5,45موظفات و طالبات يف نفس الوقت مث  %9,09طالبات و بدون عمل مث % 08,08

 %. 3.65ميارسن مهنا حرة يف نفس الوقت مث اإلطارات السامية و طالبات ميارسن مهنا حرة بنسبة 
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 إطارات% 00,00طلبة مث نسبة  %22,22مث نسبة موظفني % 33,33ابلنسبة للذكور فيوجد  أما 
موظفني ميارسون  %4,44جامعيني بدون عمل مث نسبة % 8,89مث نسبة و طالب ميارس مهنة حرة سامية 
 .بدون عمل، مهن أخرى، موظف ميارس مهنة حرةمتوسطة،  إطاراتلكل من    2,22%مث نسبة  أخرىمهن 

 :السن-5.0

 .لسنالنتائج اخلاصة اب: 5اجلدول رقم  

 اجلنس             
 املتغري

 النسبة التكرار
 ذكور إانث ذكور إانث

 %55.56 %55.55 25 31 سنة 25اقل من 
 %22.22 %08.08 01 01 سنة 25-36
 %00.00 %27.28 5 05 سنة 37-51

 %00.00 %11.11 5 11 سنة 51أكثر من 
 % 011 % 011 55 55 اجملموع

 .من إعداد الطالب: املصدر

  اإلانثسنة، و تبلغ نسبة  25من النصف اقل من  أكثراملستقصى منهم معظم أن اجلدول  نالحظ من 
 .%55.56و نسبة الذكور  55.55%
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 :مستوى الدخل الشهري-6.0

 .الدخل الشهريستوى النتائج اخلاصة مب: 6اجلدول رقم 

 اجلنس             
 املتغري

 النسبة التكرار
 ذكور إانث ذكور إانث

 %55.56 %55.55 25 31 دج08111اقل من 
 %00.00 %9.19 5 5 دج09111-26111
 %1 %08.08 11 01 دج27111-31111
 %33.33 %08.08 05 01 فأكثر دج31111

 % 011 % 011 55 55 اجملموع

 .من إعداد الطالب: املصدر

 %9.19تليها نسبة  %55.55هي دج 08111هلن دخل اقل من  الاليت اإلانثنسبة  أننالحظ  
و  دج 31111إىل  27111 من هلن دخل %08.08مث نسبة دج  26111 إىل 09111هلن دخل من 
 .دج 31111خل أكثر من ملن هلن دنفس النسبة 

تليها نسبة  %55.56دج هي08111كما نالحظ أن نسبة الذكور الذين هلم دخل اقل من  
 .دج 31111من  أكثر مهل %33.33دج مث نسبة  26111إىل  09111دخل من  مهل 00.00%
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 :اخلاصة ابملوضوع األسئلةعرض نتائج -2 

 :الصحف الناطقة بـتفضل قراءة : األولالسؤال 

 :املستجوبني من العينة موضحة يف اجلدول كالتايل إجابةو كانت 

 .بنسبة قراءة الصحف ابللغتني العربية و الفرنسيةالنتائج اخلاصة : 7اجلدول رقم 

 اجلنس             
 املتغري

 النسبة التكرار
 ذكور إانث ذكور إانث

 % 77.78 % 80.82 35 55 اللغة العربية

 % 22.22 % 08.08 01 01 اللغة الفرنسية

 % 011 % 011 55 55 اجملموع

 .من إعداد الطالب: املصدر

الذين يقرؤون الصحف الناطقة ابللغة العربية هم نسبة املستقصى منهم  أناجلدول نالحظ من خالل  
 .ذكور % 77.78إانث و نسبة  % 80.82بنسبة 

و إانث،  % 08.08ذكور و  % 22.22وهم بنسبة الصحف ابللغة الفرنسية  أما الباقون فيقرؤون 
 .ذلك بسبب ان اللغة العربية هي اللغة الرمسية يف اجملتمع اجلزائري و هناك القليل ممن يتقن الفرنسية جيدا
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 هل تعطي أمهية إلعالانت الصحف؟: السؤال الثاين

 :و كانت إجابة املستجوبني من العينة موضحة يف اجلدول كالتايل

 .يمهية النسبية عإعالانت الصحفاأل: 8اجلدول رقم 

 اجلنس             
 املتغري

 النسبة التكرار
 ذكور إانث ذكور إانث

 % 66.67 % 55.55 31 31 نعم

 % 33.33 % 55.55 05 25 ال

 % 011 % 011 55 55 اجملموع

 .من إعداد الطالب: املصدر

، إانث % 55.55نالحظ من هذا اجلدول أن نسبة الذين يعطون أمهية إلعالانت الصحف هي نسبة  
 .ذكور % 55.55و نسبة 

 يف رأيك يعترب اإلعالن الصحفي كمحفز لالستهالك؟: السؤال الثالث

 :و كانت إجابة املستجوبني من العينة موضحة يف اجلدول كالتايل

 .ي املستهلك حول حتفيز اعإعالن الصحفي لالستهالكالتوزيع النسيب لرأ: 9اجلدول رقم 

 اجلنس             
 املتغري

 النسبة التكرار
 ذكور إانث ذكور إانث

 % 66.67 % 63.63 31 35 نعم

 % 33.33 % 36.37 05 21 ال

 % 011 % 011 55 55 اجملموع

 .من إعداد الطالب: املصدر
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اإلعالن الصحفي كمحفز لالستهالك و هذا يعتربون  اغلب املستجوبنينالحظ من هذا اجلدول أن  
يعترب كمحفز الصحفي  اإلعالن أنو من هنا نستنج ذكور  % 66.67، و نسبة إانث % 63.63نسبة ب

 .لالستهالك

 ؟ماهي مصادر املعلومات اليت تساعدك يف اختاذ قرار الشراء : السؤال الرابع

 :اجلدول كالتايلو كانت إجابة املستجوبني من العينة موضحة يف 

 .اغلب املستهلكني إليهااملصادر اليت يتجه  أكثريوضح : 11اجلدول رقم 

 التكرار 
مصادر 
 املعلومات

 هام جدا
(5) 

 هام
(5) 

 متوسط األمهية
(3) 

 غري هام
(2) 

 غري هام إطالقا
(0) 

 15 01 01 25 51 التلفزيوين
 15 01 51 25 21 الصحفي
 15 05 51 25 05 اإلذاعي

 01 15 21 21 55 رتنتاالن
 05 25 05 05 31 أخرى

 .من إعداد الطالب: املصدر

 

اجل اختاذ القرار الشرائي، علينا القيام بتحليل هذا املصادر اليت تساعد املستهلك من من اجل معرفة  
 :كاأليتو ذلك حبساب املتوسط احلسايب املرجح  اجلدول ملعرفة املصادر 

   
      

 
 

                                 

   
 المصدر االول 

   
      

 
 

                                 

   
 المصدر الثاني 

   
      

 
 

                                 

   
 المصدر الثالث 
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 المصدر الرابع 

   
      

 
 

                                  

   
 المصدر الخامس 

 

 .15إىل  10ميثل األمهية النسبية من  Kحيث  

 5.15= املصدر األول  -
 3.55= املصدر الثاين  -
 3.3= املصدر الثالث  -
 3.85= املصدر الرابع  -
 3.2= املصدر اخلامس  -

املصادر اليت تساعد املستهلك على اختاذ قرار  حلسابية املرجحة أنخالل حساب املتوسطات انالحظ من 
 .أخرىمصادر  اإلذاعة، الصحف، االنرتنت، التلفزيون،: الشراء هي على التوايل
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 ؟ بني درجة موافقتك على العبارات التالية: السؤال اخلامس

 :و كانت إجابة املستجوبني من العينة موضحة يف اجلدول كالتايل

 .أهم العبارات اليت تؤثر على قرار شراء املستهلكيوضح : 11اجلدول رقم 

املتوسط  التكرار 
احلسايب 
 املرجح

 جدا موافق العبارات
(5) 

 موافق
(5) 

 عادي
(3) 

 موافق غري
(2) 

موافق غري 
 (0) إطالقا

النية  إىلالصحف  إعالانتتؤدي 
 .الشرائية لشراء املنتوج

05 25 51 05 15 3.3 

الصحف اهتمامي  إعالانت تثري
 .ابملنتوج

15 31 35 21 01 3 

الصحف رغبيت يف  إعالانتتثري 
 .شراء املنتوج

01 25 35 21 01 3.15 

الصحف على توليد  إعالانتتعمل 
 .تفضيل املنتوج لدي

01 21 35 21 05 2.9 

الصحف يف  إعالانتتساعدين 
 .تكوين اجتاه حنو البدائل السلعية

05 35 21 25 15 3.3 

شراء  إىلالصحف  إعالانتتدفعين 
 .املنتوج

15 21 35 25 05 2.75 

 

 .من إعداد الطالب: املصدر

 :علينا القيام بتحليل هذا اجلدول ملعرفة املصادر و ذلك حبساب املتوسط احلسايب املرجح كاأليت 

   
      

 
 

                                 

   
ىاالول   العبارة 

   
      

 
 

                                 

   
 العبارة الثانية 
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 العبارة الثالثة 

   
      

 
 

                                  

   
 العبارة الرابعة 

   
      

 
 

                                 

   
 العبارة الخامسة 

   
      

 
 

                                 

   
 العبارة السادسة 

 3.3=  األوىل العبارة -
 3=  ةالثانيالعبارة  -
 3.15=  ةالثالث العبارة -
 2.9=  ةالرابع العبارة -
 3.3=  ةاخلامس العبارة -
 2.75= العبارة السادسة  -

الصحف متوسطة  إعالانتل النتائج يتضح لنا انه يف مجيع مراحل قرار الشراء لدى املستهلك تكون من خال
 .هلا دور كبري يف حتديد السلع البديلة أنكما نالحظ  التأثري
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 حدد درجة رضاك على إعالانت الصحف من حيث ؟: السؤال السادس

 :ول كالتايلو كانت إجابة املستجوبني من العينة موضحة يف اجلد

 .يبني درجة رضا املستهلك على العبارات التالية: 12اجلدول رقم 

املتوسط  التكرار 
احلسايب 
 املرجح

 جدا راض العبارات
(5) 

 راض
(5) 

متوسط 
 (3) الرضا

 راضغري 
(2) 

 راض غري
 (0)إطالقا 

 3.58 2 8 51 31 21 اإلعالينالتصميم 
 3.51 3 02 56 31 00 اإلعالن إخراج أساليب
 3.28 8 21 22 36 05 املستعملة األلوان

 3.27 9 06 31 29 06 العنوان املستعمل
 .من إعداد الطالب: املصدر

 :حبساب املتوسط احلسايب املرجح كاأليت لتحديد درجة رضا املستهلك على كل عبارة نقوم 

   
      

 
 

                                

   
ىاالول  ةالعبار   

   
      

 
 

                                 

   
 العبارة الثانية 

   
      

 
 

                                 

   
 العبارة الثالثة 

   
      

 
 

                                 

   
 العبارة الرابعة 

 3.58= العبارة األوىل  -
 3.51= الثانية  العبارة -
 3.28= العبارة الثالثة  -
 3.27= العبارة الرابعة  -
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على معظم املستجوبني درجة رضاهم متوسطة  أنيتضح لنا املتوسطات احلسابية املرجحة من خالل نتائج 
 .اإلعالانت الصحفية
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 :خامتة

 

صحفي بطبيعته و من منطلق البحث ال اإلعالن أننستنج اليت سهرت عليها من خالل نتائج الدراسة  

دورها جيدا و لزايدة  اإلعالنيةو لتحقق و تؤدي الرسالة ذات جودة عالية،  إعالنيةتقدمي خدمة  إىليسعى 

 .اإلعالنيةاملستهلك ابملنتج املعلن عنه البد من تطوير و تدعيم احلمالت  إقناع إمكانية

 اإلعالانتاجل رفع مستوى لية، و هذا من وات و مراحل علمية و عمطتتبع خ أنجيب  أهناكما  

حيث يعتربه املستهلك كمحفز  لإلعالنحتفيزي  هناك دور أنراسيت للموضوع الحظت و من خالل د. الصحفية

  . الستهالك املنتج املعلن عنه

 

 

 

 

 

 

 



71 
 

 :اخلامتة العامة

نظرا للتطور احلاصل يف شىت اجملاالت و املنافسة الشديدة بني خمتلف املؤسسات و رغبة كل  

االهتمام كبريا  أصبحمن زابئنها  أكثررية و والء و حصة سوقية كب كبري  أعمالرقم مؤسسة يف حتقيق 

و لتحقيق كل هذا ابت من ابملستهلك حيث تعمل كل مؤسسة على تلبية رغبات و حاجات زابئنها 

بعني االعتبار العوامل الداخلية و اخلارجية اليت تساعد على التوفيق  أتخذ أنالضروري على املؤسسة 

لسلوك الشرائي للمستهلك البد من ا لفهمو تلبية حاجات و رغبات املستهلك، و  أهدافهابني 

هو حتد كبري من فروع املعرفة مها علمي النفس و االجتماع و فهم السلوك الشرائي التعامل مع جمالني 

الدوافع و املربرات  أيضاعلى سلوك املستهلك، كما تتعدد  التأثريلرجل التسويق و ذلك لتعدد عوامل 

املعرفة و املعلومات و اكتساب  أمههاالصحفية من  لإلعالانتالتعرض  إىلاليت تدفع اجلمهور 

 .اجليد ابلسلع و اخلدمات املعلن عنها من طرف املؤسسات اإلملامو  اطةاإلح

 اإلعالنذات جودة عالية و ليحقق  إعالنيةتقدمي خدمة  إىلالصحفي دائما  اإلعالنيسعى  

علمية  أسستتماشى مع  أنكما جيب   اإلعالنيةالبد من تدعيم احلمالت و مبستوى جيد  أهدافه

 لإلعالن أنجيد للصحيفة، و من خالل دراسيت وجدت  إعاليناثبتة و هذا لتحقيق مستوى 

، لدى املستهلك و يعترب حمفزا له الستهالك املنتجات املعلن عنها من طرف املؤسسة أمهيةالصحفي 

الصحف على سلوك املستهلك يتمثل يف دفع املستهلك للقيام بعملية الشراء  إعالانت أتثري أنو جند 

تغيري أو تعديل  السلع و اخلدمات و الدور الذي يلعبه اإلعالن الصحفي يفاملقارنة بني خمتلف بعد 

 .سلوك املستهلك اجتاهها
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 هابتنا ةيفحصلا تانالعالا تفلت ذا ىلو الا ةيضر فلا ةحص تتبثا ثحبلا جئاتن لالخ نم و 

 نالعالا ريتعي ال ذا ةئطاخ يهف ةيناثلا ةيضر فلا صخي اميف و ، ءار شلا ىلع هز فحت و كلهتسملا

 يهف ةثلاثلا ةيضر فلا اما ، كلهتسملا فر ط نم تامو لعملا عمجل ىلثملا و ىلو الا ةليسو لا يفحصلا

 .نالعالا ةيقادصم و ةدو ج و ةيعو ن بسح ىلع نكل و ةحيحص

 :التوصيات

 إنتاجهمن خالل عملي املتواضع حاولت تقدمي بعض االقرتاحات للمؤسسة املعلنة و القائمة على 

 :نذكر منها

 إلخراجالعلمية  األسسو  األساليب إتباعالصحفية على  اإلعالانتدعوة مصممي  -

 .الصحفية خاصة يف ظل ما يشهده القطاع من تطور متسارع اإلعالانت

للنتائج تصحيح و تصويب األخطاء و النقائص اليت حالت دون حتقيق اإلعالن الصحفي  -

 .املرجوة منه

 .كسب الزبون و ثقته ملنتجات املؤسسةلالصحفية  اإلعالانتالسهر على مصداقية  -

لكسب والء  اإلعالنملنتجات خبصائص و مكوانت كما يذكرها  إعالانتالسهر على وضع  -

 .الزبون

 .إشراك خمتصني يف علمي النفس و االجتماع لدراسة خصائص القراء و ميوهلم -

 .عدم اإلكثار من اإلعالانت الصحفية يف الصحف و لذلك لتجنب امللل منها لدى القارئ -
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 :امللحق

 -مستغامن -جامعة عبد احلميد بن ابديس 

 .و علوم التسيري التجاريةاالقتصادية، كلية العلوم 

 استبيان

 

 :حتية طيبة و بعد

الصحف على سلوك املستهلك من اجل نيل  إعالانت أتثريدراسة حول  إبجراءيقوم الباحث 

و علوم التسيري  شهادة املاسرت يف العلوم التجارية ختصص تسويق من كلية العلوم االقتصادية التجارية

 .جامعة مستغامن

االستبيان بدقة و موضوعية و اهتمام، علما ابن املعلومات  أسئلةيرجى التكرم ابالجابة على 

 .خدم ألغراض البحث فقطتستاليت سيتم احلصول عليها 

 .شكرا حلسن تعاونكم
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 :ابملستجوب األسئلة اخلاصة -1 

 :اجلنس-1.1
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 :املستوى التعليمي-1.1

  ابتدائي

  متوسط

  اثنوي

 جامعي

 :احلالة االجتماعية -1.1

  أعزب

 متزوج

 :املهنة-1.1

  موظف

  إطار سامي

  إطار متوسط

  مهنة حرة

  طالب

 بدون عمل
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 :خلاصة ابملوضوعاألسئلة ا -1 

 :تفضل قراءة الصحف الناطقة بـ: السؤال األول

 اللغة العربية

 اللغة الفرنسية

  هل تعطي أمهية إلعالانت الصحف؟: الثاين السؤال

  نعم

 ال

  يف رأيك يعترب اإلعالن الصحفي كمحفز لالستهالك؟: السؤال الثالث

  نعم

 ال
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 التكرار 
مصادر 
 املعلومات

 هام جدا
(2) 

 هام
(4) 

 متوسط األمهية
(6) 

 هام غري
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 .شراء املنتوج
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تساعدين إعالانت الصحف يف 
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 .املنتوج
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 املرجح

 جدا راض العبارات
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متوسط 
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 راضغري 
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       اإلعالين التصميم
       أساليب إخراج اإلعالن
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