


 
 

 *كممة شكر  *

 

تمام عممنا ىذا، نحمدك يا هللا حمدا يميق العزيمة واإلرادة عمى إ الحمد  الّذي أعطانا

 بجاللك وعظمتك.

 *مرواني دمحم*نتقدم بالشكر الخالص إلى األستاذ المحترم المشرف عمى ىذا العمل 

القيمة وصبره معنا، حيث وجينا عند الخطأ، وشجعنا عند  الذي لم يبخل عمينا بنصائحو

 الّصواب، فكان نعم المشرف ونعم األستاذ.

بجزيل الشكل والتقدير إلى جميع أساتذة جامعة عبد الحميد بن باديس، قسم  كما نتقدم

 عموم اإلعالم واالتصال.

 ونشكر األساتذة عمى قبول مناقشة عممنا ىذا.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 *إهداء *

أفتتح إىدائي ىذا باسم هللا عز وجل الّذي منحني القدرة واإلرادة لموصول إلى ىذا 

 ﴿عز وجل:  المبتغى إلى من قال فييما هللا                  

    ﴾ 

أىدي ثمرة جيدي إلى ياقوتة الحياة ومنيرة الّدرب من جعمتني انسانا ضمن أناس 

ىا العمم، والحب والسمم، إلى الغالية التي أرضعتني الكرامة يممؤ يطمحون إلى أرقى حياة 

 الحبيبة. أمي، إلى قدمت لي ما تممك في سبيل ىذه المحظاتوالحب و 

إلى الّذي عممني أصول الحياة ومنحني الثقة، إلى من غاب عن بصري ولم يغب عن قمبي، 

 والديإلى نبع الحنان والعطف والرحمة في عالم البرزخ، حيث ممكوت هللا والغفران، إلى 

 الغالي رحمو هللا.

  .عمر ، إلى األب الثاني خالي  حموجمي، أخي العزيز  إلى الذي عشت ألجمو وعاش أل

  جمول عبو سنوسيةإلى صديقتي ورفيقتي في ىذا العمل  

لى جميع األساتذة وعمى رأسيم األستاذ  وفي األخير، إىدائي إلى كل زمالئي وزميالتي وا 

 حياتنا.   الذي ساعدنا في ىذا العمل الّذي اعتبرناه خطوة كبيرة فيمرواني دمحمالمؤطر  
    

 

 



 
 

 *إهداء *

نشكر صاحب الفضل ذو الجالل واالكرام، مسبب األسباب وفاتح األبواب، الّذي أنزل في 

 ﴿ كتابو الكريم:          ﴾ 

، إلى من منحتني الحب واألمان، التي أوصى وأبي أمي أغمى الناس إلى جيدي ثمرة أىدي

 حفضيا هللا وأنعم عمييا بالسعادة واليناء وأطال في عمرىا. العزيزة أميبيا الرحمان، 

 .الغالي أطال هللا في عمره أبي إلى

 . دمحم و  فطيمة ،  مريم ،  كريمة ،  نورالدين إخوتي  إلى

 "فاطمةبن والي   ورفيقة دربي صديقتي إلى

لى وزميالتي زمالئي كل إلى إىدائي أقدم األخير، وفي  األستاذ رأسيم وعمى األساتذة جميع وا 

 .حياتنا في كبيرة خطوة اعتبرناه الّذي العمل ىذا في ساعدنا الذي  دمحم مرواني  المؤطر

رافقني طيمة مشواري الّدراسي ومد يد العون والمساندة مع قطرات إلى السند األعمى الّذي 

  قالل دمحمالّندى وما يحممو الورد من شذى، يامن غاله ليس لو مدى  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 ةـــــدمـقـم



 أ 
 

 مقدمة

نظرا لتميز التمفزيون عمى مستوى التقنية وظروف التعرض، فإّن اإلشيار التمفزيوني 

يعتبر أىم أنواع اإلشيار وأبرزىا. حيث نافس ما سبقو وما تاله من أنواع مطبوعة ومسموعة 

يعرف خاصة بعد القفزة التي شيدىا التمفزيون عمى مستوى تنوع قنواتو وانتشارىا وظيور ما 

بالقنوات المتخصصة، وامتداد ساعات البث ودخول التمفزيون عصر الفضاء، مّما ألغى 

 المغات.  اختالفر التمفزيوني وتغمب عمى الحواجز والمسافات أمام اإلشيا

فمم يعد من الممكن تجاىل ذلك الكم اليائل من اإلشيارات التمفزيونية التي أصبحت 

توجد كما نعمم في العالم اليوم شبكة تمفزيونية ال تقدم تنتشر بشكل سريع وتيار قوي، فال 

اإلشيار ضمن نشاطيا، وصار اإلشيار يشاركنا حياتنا ويساىم في تكوين قراراتنا الشرائية 

بما يعرضو عمينا من سمع وخدمات ويصورىا لنا عمى أّنيا األنسب واألصح لنا مستعممة 

استغل اإلشيار التمفزيوني تكنولوجيا الّتصوير جميع أنواع اإلغراء والتسويق والجاذبية، حيث 

واإلضاءة والمونتاج وغيرىا من التقنيات من أجل إبيار المتعرض ليا وربطو بصورة مباشرة 

 أو غير مباشرة بالخدمة أو المنتج المعمن عنو. 

حيث أصبح لإلشيار التمفزيوني تأثير كبير عمى حياة المستيمكين وخاصة المرأة 

دد وظائفو، كما تتنوع رسائمو التي تطورت أساليب تصميميا والحاجات التي الجزائرية بتع

تركز عمييا لمتحفيز عمى االستيالك، حيث أصبحت غايتو األساسية استيداف السموك 

سنتطرق في دراستنا إلى اإلطار االستيالكي لممستيمك )المرأة( والتأثير عميو بشتى الّطرق. و 



 ب 
 

ة الدراسة، التساؤالت الفرعية، أىمية الّدراسة، أىداف المنيجي وقد احتوى عمى إشكالي

 الدراسة، تحديد المفاىيم، منيج البحث، أدوات جمع البيانات، عينة البحث.

مدخل إلى اإلطار ـ الفصل الّنظري فتضمن فصمين، الفصل األول معنون ب أّما

ريف وعوامل بصفة عامة من تع  ماىية اإلشيار ، حيث تضمن المبحث األول  التمفزيوني

 تطور وأىمية ووظائفو وأىدافو. 

.  ماىية اإلشيار وكذا أىداف ووظائف اإلشيار التمفزيوني أّما المبحث الثاني، فتضمن 

 . االساليب االقناعية لإلشيار التمفزيوني وأما المبحث الثالث فتضمن 

الّذي شمل و   المرأة واإلشيار التمفزيوني أما الفصل الثاني والّذي كان تحت عنوان  

ثالثة مباحث، حيث عنون المبحث األول بـ  المرأة  وتضمن المرأة من المنظور الّديني 

والخصوصيات االجتماعية لممرأة الجزائرية وصورة المرأة في وسائل اإلعالم. أما المبحث 

المرأة في اإلشيار التمفزيوني  وتضمن الحماية المدنية لمصورة في  الثاني فعنون بـ  صورة

اجية الصحافة واستعمال المرأة في اإلشيار التمفزيوني وصورة المرأة في اإلشيار مو 

 التمفزيوني. 

أما المبحث الثالث، فعنون بـ  عالقة اإلشيار التمفزيوني بالسموك الّشرائي لممرأة  

وتضمن آثار اإلشيار التمفزيوني عمى سموك المستيمك واستجابة المستيمك لإلشيار 

 ا نماذج استجابة المستيمك لإلشيار التمفزيوني.التمفزيوني وأيض

وفيما يتعمق باإلطار التطبيقي، تضمن تفريغ االستمارات وتحميل الجداول واستخالص 

 النتائج.



 

 

 

 

 

 

 

 

الفصل المنهجي
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 اإلشكالية:

إّن الوظائف التقميدية لإلشيار التمفزيوني تعرف تطورا كبيرا وأدوار جديدة فرضتيا 

ذات عالقة يفة اإلشيار اليوم أصبحت ة واجتماعية وثقافية وفكرية، فوظمقتضيات اقتصادي

مباشرة بالمستيمك الّذي يمثل العنصر األىم في العممية اإلشيارية التي تستيدف التأثير عميو 

قناعو ثم تغيير طريقة تفكيره ونمط حياتو من أجل مزيد من الشراء لمسمع والمنتجات  وا 

ىناك اندفاعا كميا كبيرا لإلشيار عبر مختمف القنوات  المعروضة. ونالحظ اليوم أنّ 

كانت أرضية أو فضائية وسواء كانت عامة أو خاصة بحيث ال يكاد يخمو التمفزيونية سواء 

 أي برنامج تمفزيوني من الومضات اإلشيارية.

ويتضح جميا من خالل معظم ىذه االشيارات حضور المرأة بشكل كبير سواء من حيث 

لمسمع والخدمات المعمن عنيا خاصة وأّن إعالنات اليوم تسعى لجذب المشاىد  كونيا مقدمة

المستيمك نحوىا باقتحام المرأة في اإلشيار ألسباب قد تكون موضوعية أو غير موضوعية 

 أو من حيث كونيا المستيدفة من ىذه المنتجات المعروضة.

في تقديمو يطرح  وحضور المرأة في اإلشيار التمفزيوني من حيث استخداميم ليا

 .Jاشكالية أخالقية من حيث الّصور التي تظير بيا المرأة وفي ىذا الّصدد يرى  

Boudrillard أّنو كانت الومضات اإلعالنية التمفزيونية تعتمد أساسا عمى المرأة، فذلك  

 ستيالك.سدىا كي يتحول إلى أجمل قابمة لاليستدعي بالضرورة التركيز عمى ج

أثبتتو معظم الّدراسات التي تناولت موضوع استخدام المرأة في  وىو األمر الّذي

 اإلشيار سواء كانت ىذه الّدراسات عربية أو أجنبية.
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ومن جية أخرى فإّن حضور المرأة في اإلشيار من حيث كونيا جميورا مستيدفا لو 

تتمثل في ومحاولة التأثير عمى سموكيا االستيالكي وقراراتيا الّشرائية يطرح إشكالية أخرى 

مضمون اإلشيار من حيث تأثيره عمى القيم ومساىمتو بشكل كبير في صياغة وا عادة 

 صياغة أفكار وعادات وقيم المجتمع.

  أّن اإلعالن يحرك الّرأي العام عبد هللا دمحم عبد الّرحمانوفي ىذا الّصدد يقول  

ث والّدوافع السيكولوجية ويعتبر نوعا من الّدعاية الّتجارية التي تستخدم الكثير من البواع

لحمل الجميور عمى تغيير أنماط السموك الفردي وتكون نتائج ىذا التغيير ذات طابع إيجابي 

أو سمبي عمى نوعية القيم والعادات والتقاليد واالتجاىات المحافظة. والسبب في ذلك يكمن 

شترييا الّناس ليس في القيمة المضافة التي يستطيع اإلشيار وحده أن يضفييا عمى السمعة في

من أجل الحاجة إلى استخداميا ولكن من أجل المعاني التي تثار لدييم عند مشاىدة 

اإلشيار، ومنو فإّنو ومن خالل التركيز عمى الخصائص غير الممموسة لممنتج ينجح 

اإلعالن في دفع المستيمك نحو شراء سمعة ما حتى إذا ما كان سعرىا أغمى من مثيالتيا 

  .نادية العارفعنيا عمى حد تعبير   غير المعمن

واستيداف المرأة باإلشيار التمفزيوني يرجع إلى كونيا أىم شرائح المجتمع وكونيا معنية 

بالكثير من المنتجات المعمن عنيا سواء الخاصة بيا كمنتجات العناية الّشخصية أو تمك 

التنظيف، األدوات الكيرو الخاصة بشؤون البيت واألسرة ككل ومنيا المواد الغذائية، مواد 

منزلية، األثاث المنزلي باإلضافة إلى المنتجات الخاصة باألطفال وذلك طبعا بحكم أنيا ربة 

المنزل ومديرة األسرة ويمكن أن يكون ليا تأثير كبير عمى قرارات الشراء المتعمقة بيذه 
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المرأة من أّن صورة  "E. chapus و A. Ancelin المنتجات وىو ما يؤكده كل من 

يستغميا مصممو اإلشيارات لسببين رئيسين وىما قدرتيا عمى الشراء وقدرتيا عمى اإلغراء، 

فالمرأة تممك اليوم قدرة كبيرة عمى الشراء مثل مواد التجميل التي تتوجو إلييا باإلضافة إلى 

مون اإلشيارات يستخد ة تشترييا المرأة، كما أّن مصمموأغمب المنتجات االستيالكية اليومي

من أجل قيمتو الجمالية، فاإلشيار عندما يأخذ منحى اغرائيا فإن جمال المرأة جسد المرأة 

يصبح حجة لمبيع، وىذا إن كان مقبوال في بعض منتجات الجمال والعطور فإّنو أحيانا يطرح 

مشكمة عدم الّتطابق بين المنتوج وحضور المرأة، فيل ىناك عالقة بين القيوة والمرأة العارية 

 مثال ومنو فإّن المرأة أصبحت موضوعا لمّرغبة ىدفيا إثارة انتباه الّرجل.

ن كانت تستفيد منيا من  المرأة من خالل مشاىدة اإلشيارات الخاصة بيذه المنتجات وا 

حيث معرفة جديد السمع والخدمات وخصائص وكيفية استخداميا فإّنيا سوف تكسب بعض 

الحياة الّذي قدمت من خاللو ىذه المنتجات ولو كان األفكار والمعتقدات والّسموكات ونمط 

ىذا التأثير وىذا االكتساب بطريقة غير مباشرة  أو عمى المدى البعيد، يزداد األمر تعقيدا في 

يغيب فييا الوعي حول موضوع الّتأثيرات السمبية لإلشيار التمفزيوني بسبب المجتمعات التي 

ء ىذا البحث االستطالعي الّذي تساؤلنا فيو عن نقص المعمومات، وىو ما دفعنا إلى إجرا

كيفية مشاىدة المرأة لإلشيار التمفزيوني وكانت مدينة مستغانم نموذجا وأدرج ضمن ىذا 

 التساؤل اإلشكال التساؤالت الفرعية التالية:
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 التساؤالت الفرعية: -

 ماىي عادات وأنماط مشاىدة المرأة المستغانمية لإلشيار التمفزيوني؟ -

 اتجاىاتيا لإلشيار التمفزيوني؟ ماىي -

 كيف يؤثر اإلشيار التمفزيوني عمى الّسموك الّشرائي لممرأة؟  -
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 أسباب اختيار الموضوع:

 تعزيز البحث العممي بمنتوج عممي إضافي. -

مستغانم وكيفية تمقيو لمضامين  –الرغبة في دراسة الجميور في مدينة غميزان  -

 اإلشيارات وتأثره بيا.

األىمية والّدور الكبير الّذي حاز عميو اإلشيار التمفزيوني من طرف المنتجين  -

 لمضاعفة معدل تأثر المرأة بو.

معرفة درجة اىتمام وتأثر المرأة الماكثة بالبيت في واليتي مستغانم وغميزان  -

 باإلشيارات التمفزيونية.

ق أىداف معينة ودراستنا : تسعى أي دراسة أيا كانت إلى الوصول إلى تحقيأهداف الّدراسة

 ال تخمو من األىداف التي اخترنا عمى أساسيا ىذا الموضوع وىي:

معرفة مكانة اإلشيار التمفزيوني بالّنسبة لممرأة الماكثة بالبيت ودوره في سموك الّشراء  -1

عض مشاىدتيا في االشيار عمى لدييا، ففي كثير من األحيان تقتضي األشياء ب

 المواد الغذائية وغيرىا.خاصة  شاشة التمفزيون،

اكثة بالبيت باإلشيار التمفزيوني وىل ىذا ينعكس عمى معرفة درجة تأثر المرأة الم  -2

 معدل نفقاتو.

 معرفة األسباب وراء مشاىدة المرأة الماكثة بالبيت لإلشيار التمفزيوني.  -3

 محاولة قدر المستطاع الخروج بنتائج موضوعية.  -4
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عمى السموك االستيالكي بالّنسبة لممرأة  تمفزيونيالمحاولة دراسة تأثير اإلشيار  -5

 الماكثة بالبيت من منظور نظرية االستخدامات واالشباعات.

 : لكل دراسة أىمية، وأىمية ىذه الّدراسة ىي كالتالي:أهمية الّدراسة

إبراز الّطريقة األنسب في تحقيق الربح األكبر من طرف المعمنين عمى السمعة  -

براز كذلك مدى تأثر الجميور بمحتوى ىذه اإلشيارات.  وا 

التعرف عمى استخدامات المرأة الماكثة بالبيت لإلشيار التمفزيوني إلشباع رغباتيا  -

 حول المنتوجات المعروضة.

 يفية معمقة.التوسع في مجال اإلشيار ودراستو بك -

العممية في عموم اإلعالم واالتصال عمى مجموعة متكاممة : تعتمد الّدراسات منهج الّدراسة

من المناىج العممية المستوحاة من العموم التجريبية لتحاكي نتائجيا العممية القابمة لمتعميم، 

ء كانت فالمنيج ىو وسيمة لغاية من حيث استعمالنا لو من أجل الوصول إلى الحقيقة سوا

   .1مجيولة أو معمومة

إّن نوع الّدراسة التي اعتمدت عمييا في ىذا البحث ىي الّدراسة الوصفية التي تستخدم 

ألغراض الوصف المجرد لمظاىرة وأّما المنيج المستخدم فيو المنيج المسحي، فيو عبارة 

وف المحيطة عن عممية تحميمية لجميع القضايا الحيوية، إذ بفضمو يمكن الوقوف عمى الظر 

بالموضوع الّذي نرغب في دراستو والتعرف عمى الجوانب التي ىي بحاجة إلى تعبير وتقييم 

                                                           

.14، ص2212عبدالناصر الجندي، تقنيات البحث العممي في العموم السياسية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   1  
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شامل، فيو في مجممو أداة لتوضيح الطبيعة الحقيقية لممشكمة أو الواقع االجتماعي وتحميل 

 .1تمك األوضاع والوقوف عمى الظروف المحيطة بيا أو األسباب الّدافعة إلى ظيورىا

بأّنو: المنيج الّذي يقوم عمى جمع المعمومات والبيانات   ذوقان عبيداتو الباحث  ويعرف

 قصد التعرف عمة نقاط قوتيا وضعفيا. عن الظاىرة المدروسة

 : بأّنو دراسة الظاىرة في وضعيا دمحم زيانيعرف المنيج المسحي حسب الباحث  

ت ظروف طبيعية غير الطبيعي دون أي تدخل من قبل الباحث أي دراسة الظاىرة تح

 اصطناعية، كما ىو الحال في المنيج التجريبي.

 : وصف لظاىرة عبده الرحمان صالح عبد هللا  و حممي محمود فودةوعرفو الباحث  

 .2معينة في الموقف الراىن فيقوم بتحميل خصائص تمك الظاىرة والعوامل المؤثرة فييا

تحميمية لجمع من القضايا الحيوية إذ وعموما فإّن المنيج المسحي ىو عبارة عن عممية 

بفضمو يمكن الوقوف عمى الظروف المحيطة بالموضوع الّذي نرغب في دراستو والتعرف 

 . 3عمى الجوانب التي ىي بحاجة إلى تفسير وتقييم شامل

وقد تم اختياره دون المناىج األخرى لكونو يتوافق وموضوع الّدراسة، حيث يعتبر من 

 في الّدراسات الوصفية.المناىج المستعممة 

                                                           
  .15، ص 2213صالح شروخ، منيجية البحث العممي في العموم السياسية، دار العموم، عنابة،  1
، 2224، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 3أحمد بن مرسمي، مناىج البحث العممي في عموم اإلعالم واالتصال، ط 2

  .289 – 287ص ص 
، ص 1985عمار بوحوس، دليل الباحث في المنيجية وكتابة الرسائل الجامعية، المؤسسة الوطنية لمكتاب، الجزائر،   3
32.  
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ىو المجتمع األكبر أو مجموعة المفردات التي يستيدف الباحث دراستيا مجتمع البحث: 

لتحقيق الّدراسة، ويمثل ىذا المجتمع الكل أو المجموعة األكبر لممجتمع المستيدف الّذي 

إلى ىذا  ييدف لدراستو ويتم تعميم نتائج الدراسة عمى كل مفرداتو، إاّل أّنو يصعب الوصول

أو الممكن الوصول إليو المجتمع المتاح بضخامتو فيتم التركيز عمى المجتمع المستيدف 

والّذي يعتبر عادة جزءا ممثال  accessible populationواالقتراب منو لجمع البيانات 

 .1لممجتمع المستيدف ويمي حاجات الّدراسة وأىدافيا ونختار منو عينة البحث

صر ليا خاصية أو عدة خصائص مشتركة تميزىا عن غيرىا أو ىو مجموعة من عنا

 .2من العناصر األخرى والتي يجري عمييا البحث أو التقصي

 وقد تم اختيارنا لمجتمع البحث لمقيام بدراستنا وىو والية مستغانم.

 عينة الدراسة:

: طريق من طرق البحث وجمع المعمومات وتؤخذ عينة من مجموع ما لالنتقال العينة

عمى المجتمع في ضوء بعض أفراده، فيي ضرب الجزء إلى الكل أو لمتوصل إلى الحكم من 

من االستقراء، وليست العينة إال مثال أو مجموعة أمثمة واستخمصوا منيا أحكام فييا قدر 

 .3االحتمال

                                                           
 .132، ص 2224، البحث العممي في الّدراسات اإلعالمية، عالم الكتب، القاىرة، دمحم عبد الحميد  1
 .381، ص 2224موريس أنجرس، منيجية البحث العممي اإلنسانية، ترجمة بوزيد صحراوي، مصر،   2

 .120، ص 7112دمحم منير حجاب، المعجم اإلعالمي، دار الفجر للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر،   3
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جراء الّدراسة  عبارة عن مجموعة جزئية من مجتمع الدراسة يتم اختيارىا بطريقة معينة وا 

 .1ن ثم استخدام تمك النتائج وتعميميا عمى كامل مجتمع الدراسة األصميعمييا وم

وعميو تم اختيارنا لمعينة القصدية: التي يكون االختيار في ىذا النوع من العينات عمى 

أساس حر من قبل الباحث، وحسب طبيعة بحثو، بحث يحقق ىذا االختيار ىدف الّدراسة 

 .2المطموبة

قصدية ىو ىذا النوع من العينات يتالءم وطبيعة الدراسة، يعود اختيارنا لمعينة ال

 مفردة. 122وسنعتمد عمى عينة من 

 أدوات جمع المادة العممية:

حتى يمكن الباحث من الوصول إلى النتائج الموضوعية بالنسبة إلشكالية البحث، 

 يستمزم من الباحث استخدام أدوات وطرق في جمع المعمومات، وىذه األدوات ىي التي

تستخدميا في عممية جمع البيانات المستيدفة ففي البحث ضمن منيج معين، ومن بين 

 أدوات البحث العممي سنستخدم في دراستنا.

 تعتبر االستمارة من أىم أساليب جمع المعمومات، لما تمتع من االستبيان استمارة :

 خصائص تميزىا عن غيرىا من األساليب. وتتفق مع طبيعة الظاىرة.

 بمعنى أوضحو وعرفو، واالستبيان  ،: كممة مشتقة من الفعل استبان األمراناالستبي

بذلك ىو التوضيح والتعريف ليذا باألمر، في البحث العممي، فإن االستبيان ىو تمك 

                                                           
 .84، ص 1999بيدات، عقمة مبيضين، دمحم أبو نصار، منيجية البحث العممي، دار وائل، عمان، ععامر   1

 .147، ص 1999عامر قنديمحي، البحث العممي، دار البازوري العممية، عمان،   2
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بعناية في تعبيرىا عن الموضوع المبحوث القائمة من األسئمة التي يحضرىا الباحث 

حوث من أجل الحصول عمى إجابات عة لتقدم إلى المبفي إطار الخطة الموضو 

تتضمن المعمومات والبيانات المطموبة لتوضيح الطاىرة المدروسة، وتعريفيا من 

 جوانبيا المختمفة.

 -األوساط البحثية العممية تحت أسماء عديدة مثل االستقصاءيعرف االستبيان في 

في المغة  sondage أو questionnerاالستفتاء، وكميا كممات تفيد الترجمة الواحدة لكممة 

 الفرنسية.

تعرف عمى أنيا مجموعة األسئمة عامة التي يجيب عنيا المبحوث وىي محضرة 

 .1ومحددة من طرف الباحث

: أسموب جمع البيانات الذي يستيدف استشارة األفراد فاالستقصاء أو االستبيان هو

عينة في إطار البيانات المبحوثين بطريقة منيجية، ومقنعة لتقديم حقائق أو آراء أو أفكار م

المرتبطة بموضوع الّدراسة وأىدافيا، دون تدخل من الباحث في التقريري الذاتي لممبحوثين 

 في ىذه البيانات.

 

 

 

 
                                                           

 -ص، 2227، دار العدى، الجزائر، 1رشيد زرواتي، مناىج وأدوات البحث العممي في العموم االجتماعية، ط  1
 .222 -219ص
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 الدراسات السابقة:

الفضائية عمى السموك االستيالكي  MBCدراسة ميدانية تأثير اإلعالن في قنوات   -1

دراسة ميدانية، ىدفت  2228  بجامعة عمان ةعمي أرشيد عمي مشاقبلممشاىدين من إعداد  

 لتمفزيوني عمى سموكيات المشاىدينالّدراسة إلى معرفة وقياس التأثير الّذي يتركو اإلعالن ا

 MBCومنيا السموك االستيالكي، بحيث تمت دراسة تأثيرات اإلعالن الذي تبثيا قنوات 

 نوات. الفضائية المختمفة عمى الجميور األردني كمشاىدة ىذه الق

مفردة واستعان الباحث  622اتبع الباحث في دراستو المنيج المسحي، وشممت العينة 

بأداة االستبيان كأداة لمبحث، وأىم ما توصمت إليو الدراسة ىو أن مجتمع البحث يشاىد 

ويتعرض لمقنوات الفضائية العربية. كما أّنيا تأثر تأثيرا قويا عمى قرار الشراء لديو، كما بينت 

الفضائية خصوصا، تترك لدييم أقوى دوافع  MBCئج الّدراسة أّن اإلعالنات في قنوات نتا

 القتناء السمع والخدمات.

المستيمك من إعداد  مرعوش إكرام  وتحت  دراسة مدى تأثير اإلعالن عمى سموك -2

، رسالة ماجيستر ىدفت إلبراز كيفية تأثير 2229 -2228إشراف  زيتوني عمار  سنة 

لى إبراز مدى امكانية االعتماد عميو عند شراء المنتجات، المستيمك ال جزائري باإلعالن وا 

كما ىدفت الدراسة إلى إبراز مكانة اإلعالن ودوره في تغيير معتقدات المستيمكين الجزائريين 

حول المنتجات المعمن عنيا، بحيث انطمق البحث من الفرض القائم عمى أّن اإلعالن أىم 

 حفز قرار الشراء.وسيمة اتصال تخمق وت
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الوصفي الستعراض الوسائل واالستراتيجيات المستخدمة في اعتمد الباحث عمى المنيج 

لى المنيج االستقرائي والتحميمي لقياس مدى تأثير اإلعالن عمى سموك المستيمك،  اإلعالن وا 

ين اعتمد الباحث عمى االستبيان كأداة لجمع البيانات وكان مجتمع البحث مجموعة المستيمك

مفردة. اىم النتائج المتوصل إلييا أن المستيمك الجزائري بدأ  322الجزائريين وبمغت العينة 

يعتمد عمى االعالنات كمصدر لجمع المعمومات عن السمع التي يرغب في اقتنائيا، إاّل أن 

ة اعتماده عمى أىمو وأقاربو وأصدقائو ال يزال يحتل المرتبة األولى، كما أظيرت نتائج الّدراس

أن تأثير اإلعالن عمى سموك المستيمك يختمف من فرد إلى آخر باختالف خصائصو 

 الشخصية.

 ، سعاد محرازواستيالك السمع في الجزائر من إعداد   دراسة اإلشيار التمفزيوني   -3

  رسالة ماجيستر ىدفت لمعرفة األسباب التي تؤدي حاج سماحة جيالليتحت إشراف  

تكون من منطمق نجاعة المنتج، أم لمجرد اإلعجاب بو، ىذا من بالمستيمك إلى الشراء، ىل 

جية، ومن جية أخرى قياس درجة تأثير اإلعالنات عمى السموك الشرائي لممستيمك ومحاولة 

 الربط بين مجموعة المتغيرات لإلشيار التمفزيوني والمستيمك والسموك الشرائي لديو.

شيار قد أصبح يمارس نوعا من الييمنة أىم ما توصمت إليو الّدراسة الميدانية أن اإل

وفرض مجموعة من األفكار وأنماط السموك والتي تؤثر عمى تماسك األسرة وعمى القيم 

االجتماعية الحقيقية لمجميور، فمم يعد اإلشيار يخاطب وعي الفرد بقدر ما أصبح يتوج 

 إلثارة عواطفو لمحصول عمى استجابة آنية.
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 المفاهيم والمصطمحات:

: يعرف بأنو اتصال غير شخصي بواسطة وسيمة إعالمية إلرسال رسالة هاراإلش 

إلى المتمقي إلعالمو والتأثير عميو واقناعو بالشراء، فيعمل اإلشيار عمى خمق الحاجة إلى 

: ىو نشاط ىدفو  »  « petit la rousseالسمعة وزيادة الطمب عمييا. ويعرفو قاموس 

منتوج ما وىو مجموعة الوسائل والتقنيات، تستعمل التعريف بماركة ودفع الناس لشراء 

 .1لغرض التعريف وعرض المنتجات

الّذي يتم التركيز عميو في ىذه الّدراسة ىي إّن أي  نوع اإلشيار  :التعريف اإلجرائي 

اإلشيارات التي تبث بالتمفزيون من خالل مختمف القنوات الجزائرية أو العربية الخاصة 

ث يتخمل ىذا اإلشيار البرامج التمفزيونية المعروضة عمى الجميور بالمنتجات والّسمع، حي

وفي مراجع المغة العربية التي اعتمدناىا في دراستنا. ىم استخدام مصطمح اإلعالن فييا بدال 

من اإلشيار، ألنيما يحمالن نفس المعنى والّذي يتمثل في إعالم المتمقي بوجود سمعة معينة 

ن ورد ف ي دراستنا مصطمح اإلعالن، فنحن نقصد بو اإلشيار )اإلعالن ودعوتو لشرائيا. وا 

 التجاري التمفزيوني لمسمع(.

 :اإلشهار التمفزيوني 

ىي مجموعة من الّرسائل الفنية المتنوعة المستخدمة خالل الوقت  :اصطالحا -

المباع من قبل التمفزيون إلى الجميور، بقصد تعريفو بسمعة أو خدمة او فكرة 

                                                           
1
 Dictionnaire petit la rousse illustre, libraire la rousse, Paris, 1994, p 77. 
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الّذي يؤثر في معموماتو وميولو وقيمو وسموكو االستيالكي  بالشكل والمضمون 

 .1وأفعالو وسائر المقومات الثقافية األخرى 

 :القيم 

ىي مجموعة من االتجاىات المعيارية المركزية لدى الفرد في المواقف  :اصطالحا -

االجتماعية، تحدد لو أىدافو العامة في الحياة والتي تتضح من خالل سموكو العممي 

 .2مفظيأو ال

 : بأّنيا: اعتقادات عامة تحدد الّصواب من الخطأ Hofstad هوفستاد  وعرفيا -

 .3واألشياء المفضمة من غير المفضمة

وىي أولى عناصر البناء االجتماعي، وتمثل الّصفات والمثاليات المرغوب فييا  -

 .4لمفعل االجتماعي الّذي يطمح الّناس إلييا ويتطمبون ليا

ألفعال واألخالق الحسنة التي تبثيا اإلشيارات التمفزيونية : تتمثل في اإجرائيا -

 اإلجرائية.

 

                                                           
 .134، ص 2221إيناس دمحم غزال، اإلعالنات التمفزيونية وثقافة الطفل، دار الجامعة الجديدة لمنشر، االسكندرية،   1

 .95، ص 2228تاب لمنشر، القاىرة، ، مركز الك1دمحم الجزار، القيم في تشكيل السموك االنساني، ط  2

، دار حامد لمنشر 1عبد هللا عقمة مجمي الخزاعمة، الصراع بين القيم االجتماعية والقيم التنظيمية في اإلدارة التربوية، ط  3
 .31، ص 2229والتوزيع، األردن، 

 .164منشر، القاىرة، ص ، دار الثقافة ل1إسماعيل عبد الفتاح عبد الكافي، معجم مصطمحات عصر العولمة، ط  4
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 تمهيد:

دنا بمجموعة مف يمارس اإلشيار دورا ىاما في حياتنا اليومية كأفراد باعتباره يم

المعمومات الّتجارية والخدماتية التي تسير لنا سبل التعامل مع احتياجاتنا ومتطمباتنا الحياتية 

وكذلؾ باعتباره مساىما أساسيا في اإلسراع بعمميات التنمية االقتصادية وتحقيق الرواج 

 الّتجارؼ.

شيار باإلضافة إلى كونو مصدر تمويل حيوؼ لوسائل االتصاؿ كما يخص اإل

التمفزيوني بالمكانة البارزة بيف أنواع اإلشيار األخرػ وتصدره ألغمب القنوات والشبكات 

 التمفزيونية.

وسنحاوؿ في ىذا الفصل التعرؼ عمى العديد مف الجوانب المتعمقة باإلشيار بصفة 

 عامة واإلشيار التمفزيوني خاصة.

 

 

 

 

 

 

 



 مدخل إلى اإلشهار التلفزيىني                                                             ولالفصل األ
 

21 
 

 ماهية اإلشهار:المبحث األول: 

 تعريف اإلشهار وعوامل تطوره:مب األول: المط 

عدد مف العموـ بتعدد الباحثيف الميتميف بو في تعددت التعاريف المقدمة لإلشيار 

والفنية، فعمى مستوػ المغة العربية والنفسية واإلعالمية التجارية واالجتماعية االقتصادية 

الممارس عف اإلشيار عمى المستوػ الميني ىناؾ تعبيراف يستخدماف في مجاؿ الحديث 

حيث تستخدـ كممة اإلعالف في دوؿ المشرؽ  األكاديمي التعميمي والبحثيوعمى المستوػ 

في حيف تستخدـ كممة اإلشيار لمتعبير عف نفس المعنى  سوريا(–األردف  -العربي )مصر

 1الجزائر. -المغرب -في دوؿ المغرب العربي تونس

بطرس البستاني عمى وعرفو النو، أظير الجير بالشيء وا عاإلشيار مف أشير بمعنى لغة: 

 2أنو اإلظيار والنشر والوضوح.

تعددت التعريفات في المعجـ اإلعالمي لدمحم منير حجاب عمى أنو النشاط الذؼ اصطالحا: 

يقدـ الرسائل اإلعالنية المرئية أو المسموعة إلى الجميور إلغرائو عمى شراء سمعة أو خدمة 

 3مقابل أجر مدفوع.

ة اإلعالمية فقد جاء تعريف اإلشيار باعتباره أحد األشكاؿ الرئيسية أما في الموسوع

الوسائل اإلعالمية الرئيسية غير الشخصية لترويج المبيعات ويستخدـ مجموعة مف 
                                                           

 مصرعي والتمفزيوني، مركز جامعة القاىرة لمتعميـ المفتوح، منى سعيد الحديدؼ، عدلي سيد رضا، اإلعالف اإلذا   1
  .15، ص2002

 2001إيناس دمحم غزاؿ، اإلعالنات التمفزيونية وثقافة الطفل، دار الجامعة الجديدة لمنشر، اإلسكندرية، مصر،   2
 .131ص

 .65، ص2004، دار الفجر، لمنشر والتوزيع، القاىرة، 1دمحم منير حجاب، المعجـ اإلعالمي، ط  3
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)الراديو والتمفزيوف( والسينما واإلذاعة بنوعييا  كالصحف بنوعييا )الجرائد والمجالت(

في وسائل النقل لمركاب والبريد ضيئة واإلعالنات وا عالنات الطرؽ والالفتات الموالممصقات 

 1المباشر.

 تصالية واإلعالميةبأنو كافة الجيود االويعرؼ الدكتور سمير دمحم حسيف "اإلشيار" 

والمنظمات غير اليادفة لمربح المؤسسات اإلعالنية المدفوعة والتي تقـو بيا  غير الشخصية

وتظير مف خالليا كافة الوسائل اإلعالنية خداـ وتعرض أو تنشر أو تذاع باستوكذلؾ األفراد 

بمعمومات معينة وحممو عمى القياـ شخصية المعمف وكذلؾ بيدؼ تعريف جميور معيف 

 2بسموؾ معيف.

مجموع الوسائل المستخدمة كالتالي: وقد جاء تعريف دائرة المعارؼ الفرنسية لإلشيار 

إليو بطريقة بامتياز منتجاتو واإليعاز  إقناعوأو صناعية أو لتعريف الجميور بمنشأة تجارية 

وضعتو تعبيرا عنو ىو ذلؾ الذؼ ولعل أقرب التعاريف المقدمة لإلشيار ما بحاجة إلييا 

حيث عرفتو عمى أنو عبارة عف وسيمة غير شخصية لتقديـ األمريكية جمعية التسويق 

 3جية معمومة ومقابل أجر مدفوع.األفكار أو السمع أو الخدمات بواسطة 

الرئيسي ومف خالؿ التعاريف يعتبر اإلشيار أحد عناصر المزيج الترويجي وبيذا المعنى 

 جممة مف الخصائص التي تميز اإلشيار نذكر منيا:المقدمة لإلشيار يمكننا استخالص 

                                                           
 .342، ص2003دمحم منير حجاب، الموسوعة اإلعالمية، المجمد األوؿ، دار الفجر لمنشر والتوزيع،   1
 .151، ص2004مرزوؽ عبد الحميد عدلي، اإلعالنات الصحفية، دار الفجر لمنشر والتوزيع،   2
، 2004راسات لمنشر والتوزيع، األردف، ، دار أدـ لمد1تصاؿ واإلعالـ في المجتمعات المعاصرة، طاالصالح أبو أصبع،  3

 .359ص
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إلى أف نقل المعمومات مف المعمف  تصاؿ بمعنىفي االانتقاء العنصر الشخصي   -1

فإنو ال ينتيي عند حد تباره عممية اتصاؿ وباعيتـ مف خالؿ وسائط المستيمؾ 

بل أف يقتنع بما جاء في الرسالة ويعمل طبقا مف طرؼ آلخر المعمومات توصيل 

 1اإلقناع.لذلؾ 

 2تصاؿ وفق المخطط التالي:تكوف عممية اال وعميو

 معمومات                        محددة معاني                 

 مدفوع األجر:اإلشيار   -2

 ويكوف ذلؾ عادة باتفاؽ مسبق قبل التنفيذ.

 شمولية اإلشيار:  -3

  واألفكار والمبدغ.تروج وتعرض السمع والخدمات شيارات نجد بعض اإلف

 اإلشيار يفصح عف شخصية المعمف:  -4

 .وىو الذؼ يدفع ثمف تصميـ اإلشيار وتنفيذه

  المنافسة.ومواجية يعتمد اإلشيار عمى التكرار لموصوؿ إلى الجميور المستيدؼ   -5

ىتماـ ضرورؼ حيث عمى االستحواذ ر عناصر جذب النظر واالنتباه واالفي اإلشيا  -6

 3وراء المعمف إليو إال في بعض الحاالت. أف المعمف ىو عادة الذؼ يسعى

 
                                                           

 .37، دار المعرفة، د، س، ش، القاىرة، ص2عمي سممى، إدارة اإلعالف، ط  1
 .24، ص2007، مكتبة المجتمع العربي لمنشر والتوزيع، 1، طtvنور الديف النادؼ، الدعاية واإلعالف في السينما و   2
 .37زيوني، مرجع سابق، صمنى الحديدؼ، اإلعالف اإلذاعي والتمف   3

 المعمف وسيمة اتصاؿ المستيمؾ
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 لمحة تاريخية عن تطور اإلشهار:

ن اؿ شكما ىي قديمة قدـ التاريخ بداية بأليست صناعة اإلشيار مف الفنوف المستخدمة وا 

 1بدائية أخذت في التطور عمى مر العصور وصوال إلى عصرنا الحالي.

 قبل اختراع المطبعة:

كاف لدػ مموؾ البابمييف بصفة خاصة أىمية كبيرة لإلشيار عف أعماليـ فكانوا يدونوف 

ا أو يعمقونيا في الحروب واألعماؿ التي قاـ بيا كل ممؾ عمى األلواح الطينية ويحفظوني

ومع أف ىذه األمور لـ تكف إعالنا تجاريا إال أنيا أقرب ما تكوف إلى الدعاية، ، أماكف العبادة

وعرفت الحضارات القديمة بعض أشكاؿ اإلشيار التجارؼ وما يدؿ عمى ذلؾ اإلشيار 

حتى اآلف عمى ألواح البردؼ في مصر القديمة وكذلؾ استعمل المصريوف المناديف الموجود 

الشوارع معمنيف عف وصوؿ السفف والبضاعة التي تخص الذيف استأجروىـ ليجوبوا في 

وىذا يطمق أيضا عمى بالد ما بيف النيريف في عيد الحضارات القديمة كاألشورية التجار، 

قدماء الروماف وىذا يعتبر الصياح أوؿ وسيمة رئيسية لإلشيار وذلؾ والبابمية واألكدية وكذا 

 2نظرا النتشار األمية.

                                                           
 .15نورالديف النادؼ، مرجع سابق، ص  1
 .15نورالديف النادؼ، مرجع نفسو، ص   2
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في حدود القرف العاشر اديف متفشية في كثير مف المدف األوروبية المنحيث أصبحت ظاىرة 

أخرػ وىي كتابة اإلشيار باليد عمى لفائف مف طريقة ميالدؼ، بعدىا أعقبت ىذه الطريقة 

 .1يراىا أكبر عدد مف الجميورالمجمد وتعمق عمى المباني الحكومية حتى 

 بعد اختراع المطبعة: -ب

بدأ شكل اإلشيار يأخذ في التميز ـ 1438وتنبرغ عاـ بعد اختراع المطبعة عمى يد ج

 والبروز.

ويعتبر أوؿ إشيار حديث ذلؾ الذؼ نشر في الصحف لترويج كتاب بمندف في أوؿ 

ولـ  "advisesفي ذلؾ الوقت اسـ نصائح " حيث كاف يطمق عمى اإلشياراتـ 625فبراير

ـ وكانت اإلشيارات 655عاـ  منذ "advertising"تستخدـ الكممة اإلشيار بمعناىا المألوؼ 

 تتناوؿ الكتب واألدوية والشاؼ والمبف واألشياء المفقودة...

عمييا مكتوبة باليد كاف يطمق ميالدؼ ظيرت في انجمترا إشيارات  15قبل ذلؾ أؼ في القرف 

مف ناحية أخرػ يشير تاريخ الصحافة إلى أف ىناؾ مف رجاؿ التحرير مف ، "Siquisاسـ "

الدور الذؼ تمعبو اإلشيارات في حياة  ىميةالتحريرية إشارة إلى أ وؽ المادة فاإلشيار وضع 

كتب التاريخ إلى بف جاميف وتشير كذلؾ عمى حد سواء  قتصاديةوفي الحياة االالصحافة 

في أوؿ عدد  عمى رأس الصحيفة األولىالذؼ وضع اإلشيار فوؽ المادة التحريرية فرنكميف، 

والذؼ لقبو ميالدؼ  1729عاـ  benssylvania gazetteازيت بنسمفانيا كأصدره في جريدة 

 الكثيروف ب "أب اإلعالف في الواليات المتحدة األمريكية".
                                                           

 .16نورالديف النادؼ، المرجع نفسو، ص  1
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 واإلنتاج بتطور اإلشهار: عصر النهضة وزيادة التجارة

الصحفي نتيجة تطورا ىائال في مجاؿ اإلشيار  شيد القرف التاسع عشر ميالدؼ

بكميات ىائمة عممت عمى زيادة اإلنتاج ورة الصناعية التي التطور الكبير الذؼ أحدثتو الث

وجات وتعريف ىذه المنتوالتي كاف البد مف استنباط وسائل ما تعمل عمى ترويج وتسويق 

مف جية وانتشار التعميـ مف نتشار الصحف والمجالت زىيدة الثمف الناس بيا وقد كاف ال

انتشر في الواليات ميالدؼ  1820ففي عاـ أكبر األثر في تطور اإلشيار جية أخرػ 

 1961عاـ ومجمة تطورت إلى آالؼ صحيفة صحيفة يومية  600حوالي المتحدة األمريكية 

واحد مف إحداىا عمى عدد احتوػ اشيارية كوسيمة وعندما استقر استخداـ المجالت ميالدؼ، 

 .1صفحة إشيارية 100

 1875ففي عاـ ت نفسيا وفرضواإلشيار في ىذه الفترة كما برزت وكاالت الدعاية 

خدمات لممعمنيف في أبرز وىي وكالة إشيارية أمريكية بدأت وكالة "أف دبميو أبروولد" ميالدؼ 

 2.تدريجيا إلى أف أصبحت أوؿ وكالة إشيارية حديثة

شيرتيا كما برزت وفي ىذه الفترة تمكنت المركات التجارية المعروفة اآلف مف وضع 

اإلشيار عمى وىي تفوؽ إرادات الصحفية اإلشيارات  في مجاؿظاىرة اقتصادية ميمة 

                                                           
 .17 -16نورالديف النادؼ، مرجع سابق: ص  1
 .18نورالديف النادؼ، مرجع سابق ص  2
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في الواليات المتحدة بالعصر الذىبي ( 1929 -1914)حيث لقبت الفترة التوزيع إرادات 

 1األمريكية.

 تطور وسائل االتصال الحديثة بتطور اإلشهار:

نشر جديدة وىي السينما والراديو والتمفزيوف  ظيرت وسائلمع حموؿ القرف العشريف 

إشيارؼ سينمائي  أوؿ شريطعرؼ اإلشيار تطورا واسعا إذ تـ إخراج يذه الوسائل الجديدة وب

بدأ استعمالو في اإلذاعة فقد مف طرؼ اإلخوة لومبير أما عف ميالدؼ وذلؾ  1904عاـ 

عممية بيع ترويج المؤسسات لمنتوجاتيا وتسييل مف أجل ميالدؼ  1947ألوؿ مرة عاـ 

وكذلؾ  ميالدؼ 1968إال عاـ مرخصا اإلشيار التمفزيوني  كفيفمـ أما في فرنسا السمع، 

 ستيالكيثير السمبي لإلشيار عمى النمط االإلى التأألنيا كانت تنظر الغربية دوؿ أوروبا 

مف أىـ وسائل وبعدىا أصبح التمفزيوف  2الحقيقية حتياجاتلألفراد لجعمو ال يتالءـ مع اال

أىـ مصادر تمويل القنوات التمفزيونية، لكف ار أحد اإلشيوأصبح اإلشيارية لمرسائل النشر 

الثانية ظيرت عدة عوامل أكدت عمى ظيور اإلشيار في مستواه الحالي، العالمية بعد الحرب 

بعد أف أقيمت في التصميـ واإلخراج وخاصة وبالصفة التي تعرفيا اليـو مف حيث الجودة 

بشكل متخصص وىكذا استطاع ة حوؿ المادة اإلشياريتقدـ مقررات دراسات أكاديمية 

                                                           
 .18نورالديف النادؼ، مرجع سابق ص  1
 .19النادؼ، مرجع سابق، صنورالديف   2
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وتعرؼ العالـ أنحاء في مختمف وذلؾ بوضع شبكات أف يعزز جميع المنشآت اإلشيار 

          1ستجابة لطمبات زبائننا.واال جل تحسيف وتطور اإلشيارمف أ اإلشياريةالوكاالت ب

 عوامل تطور اإلشهار: 

مف األشكاؿ البسيطة لو وانتقاعمى تطور اإلشيار ىناؾ مجموعة مف العوامل ساعدت 

 إلى شكمو الحديث المعقد نذكر أىميا:

  قنوات لوصوؿ المعمف إلى اتصاؿ متعددة كونت وما تالىا مف وسائل اختراع المطبعة

 بسيولة ويسر عمى الطرفيف.المستيدفة وقطاعاتو جماىيره 

  وظيور التطورات التكنولوجية والتقدـ العممي اليائل الذؼ أدػ إلى التوسع اإلنتاجي

   2.التي تعمل عمى نطاؽ واسعما يعرؼ باإلنتاج الجماىيرؼ والمؤسسات اإلنتاجية 

  مما جعل اتصاؿ الكبيرة ضمف ما يسمى باألسواؽ كبيرة مف المستيمكيف أعداد ظيور

 تحقيقو إال مف خالؿ اإلشيار.يصعب بجميع المستيمكيف المنتج 

 3ستيالؾ.اال زيادةبالتالي إلى  وىو ما أدػ نفاؽزيادة الدخل الفردؼ الناتج لإل    

  وـ التسويقي الحديث اإلنتاجية وظيور المفيفي توجيو السياسة المستيمكيف دور زيادة

 .المستيمكيف ورغباتوحاجات وفقا لكافة الجيود التسويقية عمى بناء الذؼ يعتمد بدوره 

                                                           
 .19نورالديف النادؼ، مرجع سابق، ص  1
 .78منى الحديدؼ، عدلي سيد رضا، اإلعالف التمفزيوني واإلذاعي، مرجع سابق، ص  2
 .79منى الحديدؼ، عدلي سيد رضا، اإلعالف اإلذاعي والتمفزيوني، مرجع سابق، ص:   3



 مدخل إلى اإلشهار التلفزيىني                                                             ولالفصل األ
 

29 
 

  مما أتاح ة الجغرافيالتغطية مف حيث وانتشارىا وتنوعيا تعدد الوسائل اإلشيارية

عبر وسائل عدة في وقت واحد يوفر مزيدا مف وأتاح تكرار اإلشيار قنوات مختمفة 

     1الفرص لموصوؿ إلى الجميور المستيدؼ.

  ومما أتاح فرصة أكبر لممنافسة واالبتكار ورفع تزايد الوكاالت اإلشيارية المتخصصة

ور األفكار وظيشكال ومضمونا مستوػ الجودة في مجاؿ اإلنتاج اإلشيارؼ 

مف محرريف ومصمميف توافر المتخصصيف والمستحدثة نتيجة الجديدة واألساليب 

وضرورية لممعمنيف ر اقبوؿ أىمية اإلشيحيث تعكس ذلؾ عمى زيادة ومنفذيف 

 باختالؼ مجاالت األنشطة.

  الوعي والتطمعات وزيادة التعميـ وانتشار  واالستيالؾ الحياة وأنماطخصائص تغيير

في عمى المظممة والكذب عتماد االضرورة مما أدػ إلى قة المتوسطة، ونمو الطب

المستمر والدائـ لممعمف وما تبع ذلؾ المادؼ أف يحقق النجاح ينبغي اإلشيار الذؼ 

 2المستيمؾ والمجتمع.وتحمي في مجاؿ اإلشيار تنظـ التعامل مف ظيور تشريعات 

 

 

 

 
                                                           

 .79اعي والتمفزيوني، مرجع سابق، صمنى الحديدؼ، عدلي سيد رضا، اإلعالف اإلذ :( 1
 .80( منى الحديدؼ، عدلي سيد رضا، نفس المرجع، ص 2
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 أنواع اإلشهار.المطمب الثاني: 

 مف المحددات نذكر أىميا:وفقا لمجموعة لإلشيار عديدة ىناؾ تصنيفات 

 حسب الجمهور المستهدف: تصنيف اإلشهار  - أ

معينة مف السوؽ يطمق عمييا الجميور ييدؼ اإلشيار إلى الوصوؿ إلى شريحة 

 1المستيدؼ.

 الصناعي:اإلشهار  -1

منتجات عمى شراء ال تأثيرالىو إشيار يستيدؼ األفراد الذيف يقع عمى عاتقيـ شراء أو 

ت األعماؿ ويشتمل ذلؾ شراء السمع والخدمات التي في الشركات أو منظماالصناعية 

والتي تشكل جزء مف ما إلى ذلؾ واآلالت و تستخدـ في إنتاج سمع أخرػ الماكينات والمعدات 

 2منتجات أخرػ المواد الخاـ والسمع المصنعة وقطع الغيار.

 اإلشهار التجاري: -2

عف طريق تطوير ار التجارؼ لتحقيق توزيع أكبر  لمنتجاتيا تمجأ الشركات إلى اإلشي

ويتعمق البيعية،  المزيد مف المنتجات لنفس المنافذالمزيد مف المنافذ البيعية أو عف طريق بيع 

بيع ىذه السمع مرة أخرػ بغرض لمشتريف ىدفيـ ىو إعادة ىذا اإلشيار بالسمع التي تباع 

                                                           
 .19، ص2004، دار الشروؽ لمنضر والتوزيع، األردف، 1مصطفى دمحم محمود، اإلعالف الفعاؿ، ط  1
 .21 -20مصطفى دمحم محمود، مرجع سابق، ص، ص  2
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ويستخدـ ىنا الوسائل اإلشيارية التي توفر ليـ التجزئة وتحقيق األرباح مثل تجار المتاجرة 

 1مثل البريد المباشر والمجالت المتخصصة.المعمومات الكافية حوؿ ىذه السمع 

 اإلشهار المهني: -3

المحاسبيف أو يتعمق ىذا النوع مف اإلشيارات بخدمات أصحاب مينة واحدة مثل 

ويتـ سمع أو الخدمات التي يحتاجونيا عف الاألطباؽ أو الميندسيف أو المحاميف بمعمومات 

الفنية والعممية والرسائل المينية كالمجالت كالمجالت المتخصصة إعالنية عبر وسائل 

   2والبريد اإللكتروني.البريدية 

 اإلشهار حسب الوظيفة التي يؤديها:تصنيف  - ب

 اإلشهار التعميمي: -1

ألوؿ مرة في األسواؽ  ىو اإلشيار الذؼ يعمل عمى تسويق السمع الجديدة التي تطرح

ويرىا حديثا كاف يظير ليا بعض يتـ تطأو اإلشيار الذؼ يعمل عمى تسويق سمع قديمة 

 .3مات الجديدة لـ تكف معروفة سابقاستخدااال

 

 

 

                                                           
 .27نورالديف النادؼ، مرجع نفسو، ص  1
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 اإلشهار اإلرشادي: -2

أو المنشآت التي ال يعرؼ الناس عنيا معمومات ويتعمق بالسمع والخدمات أو األفكار 

والمطموبة التي تسير لو ر ىنا إخبار الجميور بالمعمومات الكافية كافية ووظيفة اإلشيا

 الحصوؿ عمى ما يريد بأقل كمفة وجيد ممكف.

 اإلشهاري التذكيري: -3

ىو اإلشيار الذؼ يعمل عمى تذكير الناس والمستيمكيف بوجود سمعة أو خدمة ما في 

 واستمراريتيا.بوجود ىذه السمعة األسواؽ واليدؼ ىنا تذكير الناس 

 اإلشهار التنافسي:  -4

يستخدـ ىذا األسموب عند ظيور سمع أو خدمات منافسة لسمع أو خدمات أخرػ 

في األسواؽ ليا ثقل ووزف ممتاز ويشترط تكافؤ السمع أو الخدمات المتنافسة في متواجدة 

 1النوع والثمف وظروؼ االستعماؿ.

 تصنيف اإلشهار حسب النطاق الجغرافي:

 اإلشهار المحمي:/ 1

 ذلؾ النمط الذؼ يعمف عف سمع أو خدمات في منطقة محمية ال تتعدػ حدودىا.ىو 

 اإلشهار عمى المستوى القومي الوطني:/ 2

 وىو الذؼ يوجو إلى جميور دولة معينة ويغطي جميع مناطقيا. 
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 اإلشهار عمى المستوى اإلقميمي:/ 3

 اإلفريقية أو األوروبية. وىو ذلؾ الذؼ يوجو إلى مناطق جغرافية متقاربة كالسوؽ العربية أو

 اإلشهار عمى المستوى الدولي:/ 4

 وىو الذؼ يستيدؼ األسواؽ الدولية.

 اإلشهار متعدد الجنسيات:/ 5

الشروط ويعبر عف ذلؾ اإلشيار الذؼ يخضع في طبيعة الدعوة والتنفيذ الخاص بو إلى 

 الشروط التسويقية.قتصادية و دولة عمى حدة وفقا لممتغيرات اال الخاصة بكلستراتيجية اال

 اإلشهار العالمي:/ 6

 1يتضمف تكامال بيف اإلشيار الدولي ومتعدد الجنسيات.

  شهر بواسطتها:عامات المإلشهار حسب الوسائل والد  تصنيف ا 

 :اإلشهار المسموع 

 في اإلذاعات والمحاضرات والندوات والخطب.ويتـ مف خالؿ الكممة المسموعة 

سيمة استعمميا اإلنساف في اإلشيار وأىـ ما يميزىا ىو وتعد الكممة المسموعة أقدـ و 

إذ يمعب الصوت دورا بالغ األىمية في التأثير عمى المتمقي بما يحمل مف طريقة أدائيا 

في التنغيـ والنبر والجير واليمس وتصحب الكممة المسموعة أحيانا الموسيقى  خصوصيات

 ي األعماؽ.وعمال عمى استشارة الحمـ وايقاظ الراقد فوالتخيل 
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كوسيمة إشيارية إذ تتميز ويأخذ اإلشيار المسموع خصوصيتو مف خصوصية اإلذاعة 

 بالمزايا التالية:

  :استخدام الجماهير لمراديو 

واالنتقاؿ مف السيل حممو فيذا الجياز أصبح رخيص الثمف كما أف حجمو قد أصبح 

لى امكانية سماع اإلذاعة، ؾ يؤدؼ إولعل ذلبو مف مكاف آلخر بل يوجد أيضا في السيارات 

 1كما أف اإلذاعة تغطي مختمف األعمار واألجناس.

 امكانية التعامل مع قطاع محدود من المستهمكين: - ت

في ىذه الوسيمة فإننا يمكف أف نستخدـ المحمية اإلذاعة  محطاتنظرا لوجود عدد مف 

والتي ت اإلذاعة كذلؾ فإف وجود العديد مف محطا التعامل مع قطاع محمود مف المستيمكيف،

مف التعامل مع تختمف برامجيا بحيث تجذب قطاعات معينة مف المواطنيف تمكف المعمف 

 قطاع سوقي محدد.

  :السرعة والمرونة 

مف كل وسائل اإلشيار فإف اإلذاعة تتطمب أقل فترة أقفاؿ حيث يمكف تسميـ الرسالة 

في إعداد الرسالة  المرونة العالية ىويؤدؼ ذلؾ إلاإلشيارية وقت إذاعتيا عمى اليواء مباشرة، 

   2اإلشيارية وزيادة درجة مالئمتيا مع األحداث الجارية.
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 :انخفاض التكاليف 

رنت بتكمفة الوسائل اإلشيارية إذا ما قو إف تكمفة اإلشيار في اإلذاعة تعد أقل تكمفة 

 خرػ.األ

 التأثير النفسي الجيد:

عمى األثير في التي تبث  رسالة اإلشياريةتدؿ نتائج البحوث عمى اقتناع المستيمؾ بال

المبسطة والتي تذاع في اإلذاعة كذلؾ نتائج الدراسات عمى أف الرسالة اإلذاعة عاؿ جدا 

 حتفاظ بيا.كوف لمفرد القدرة العالية عمى االي

بحيث يمكف أف يستخدميا الموزع ـ اإلذاعة كوسيمة تدعيـ لمموزعيف، يمكف استخدا

 1مف التدعيـ لوظيفة البيع. لمحصوؿ عمى أكبر قدر

 اإلشهار المكتوب:

أو المدف  جدرافعمى  توالمصقاويتخذ وسيمة الصحف والمجالت والكتب والنشرات والتقارير 

لزجاجات العطر أو أنواع  في ساحاتيا العامة حيث يكثر الناس وذلؾ ما نالحع مف صور

 ... إلخ.الصابوف 

أو المتحركة ألف وحات اإلعالنية الثانية واألمر نفسو لما نالحع مف إشيار عمى الم

تشيع ويتسع مداىا وتصل إلى أكبر قدر ممكف مف المتمقيف أؼ أف اإلشيار ذلؾ يجعميا 

 المكتوب يتمثل في: 
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  عمى اإلطالؽ بيف فنوف اإلعالف وىي إعالنات  وىي األقدـ المطبوعةاإلعالنات

 الصحف والدوريات والمنشورات والممصقات.

 والمطويات التي ترسل بالبريد ألشخاص ومنيا الكتيبات ر المباشرة اإلعالنات غي

 بعينيـ.

  اإلعالنات عمى جوانب الشوارع والمعارض و اإلعالنات الخارجية وىي إعالنات

     1ج.الحافالت العامة

 إشيارية والمتمثمة في: اإلشيار المكتوب بيف خصائص الصحف كوسيمةوبالتالي يجمع 

جميع ىذه تالئـ أف مواضيعيا  فئات المجتمع كما صحف إلى مختمفوصوؿ ال - أ

 إلى أف الصحيفة قميمة الكمفة.ة فباإلضاالفئات 

العديد مف القراء الصحف مصدر أساسي لممعمومات فنجد أف ىناؾ  تعتبر - ب

خالؿ األخبار والمعمومات التي تعينيـ بشكل يومي لقراء الذيف يتابعوف الصحف 

 اإلشيارات بصورة مستمرة.شاىدة مما يزيد مف فرصة مأوقات الفراغ 

الواسعة تتميز الصحف بالمرونة مف حيث التغطية الجغرافية فيي مف الوسائل  - ت

 نتشار عمى أوسع نطاؽ.إلشيار باالنتشار مما يسمح لاال

         2إمكانية تكرار اإلشيار في الصحف وبشكل يومي. - ث

                                                           
 .121، 2008نورالديف النادؼ، دمحم صديق البينسي، تصميـ اإلعالف، مكتبة المجتمع العربي، عماف،   1
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ربة وعشريف ساعة نتشار حيث يستطيع المعمف تسميـ إعالنو خالؿ األسيولة اال - ج

وتفيد ىذه الخاصية  أؼ إشياراتيمكف إلغاء السابقة عمى النشر وفي نفس الوقت 

وكذا خصائص اإلعالنات الخارجية  1األحداث مف جانب المعمفسرعة مالحقة 

 الممصقات والالفتات والمتمثمة في:

 المرونة: 

سواقا محددة فيمكف تفضيل مجموعة مف الالفتات التي تغطي السوؽ ككل أو تغطي أ

 أو حتى أحيانا أجزاء محدودة مف سوؽ محمي.

  مف فاألفراد يشاىدوف الممصقات والالفتات بينما ىـ يتحركوف وجود جميور متحرؾ

وتساعد أو خدمة معينة الفرد في طريقو إلى شراء سمعة مكاف إلى آخر وقد يكوف 

      2لحصوؿ عميو.التي يرغب في افي تقرير نوع العالمة أو الخدمة ىذه اإلشيارات 

  ،إف فرصة تعرض الفرد لنفس اإلشيار لعدة مرات تزداد التعرض المتكرر لإلشيار

 الالفتات اإلشيارية.مع استخداـ 

  ،الالفتات اإلشيارية  ففي معظـ الحاالت تكوف الغياب النسبي إلشيارات المنافسيف

عف كف عزليا وبيذا يممعينة معزولة في منطقة معينة التي تحمل اإلشيار لشركة 

                                                           
 .122 صديق البينسي، المرجع السابق، صنورالديف النادؼ، دمحم  1
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لموسائل التي تندرج المميزات األخرػ الخاصة بالمنافسة وكذا الوسائل اإلشيارية 

                     1ضمف ىذا النوع مف اإلشيار.

 اإلشهار اإللكتروني:

ويتمثل في اإلشيارات عمى شبكة األنترنت وقد زادت أىميتيا بازدياد أىمية شبكة 

مي ىائل وتطورت إعالناتيا حتى وصمت إلى المستوػ المعمومات العالمية كوسيط إعال

باإلضافة إلى في عدد مستخدمي األنترنت، حيث نالحع ارتفاعا ، 2الذؼ نراه اليوـالمتقدـ 

   االرتباط بيذه الوسيمة الحديثة والتعرض ليا بشكل كبير.

ميا وعدد السنوات التي يقضيو الفرد في استخداالذؼ ويتضح ىذا مف خالؿ الوقت 

في المنازؿ إلى  األنترنت نتشارازيادة عمى االتجاه المتزايد نحو داـو فييا عمى استخدامو 

فرصة أكبر شيارات المعروضة عبر ىذه الوسيمة والشركات مما يعطي لإلالمؤسسات جانب 

حيث تشير احصائيات سبتمبر لألنترنت عمى تفضيالت المستخدميف لمظيور والسيطرة 

وتتميز  3مميوف مستخدـ 606،60إلى خدمي األنترنت إلى وصوؿ عدد مست 2006

 مف الخصائص نذكر منيا:بمجموعة عمى األنترنت اإلشيارات المعروضة 
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 معينة:التسويق لجماعات  - أ

 حيث يتـ تحديد شرائح مختارة مف الجميور ىي التي ييتـ بيا المعمف دوف غيرىا بحيث

  1فراد المستيدفيف المحدديف.تقابل ىذه اإلشيارات احتياجات ورغبات ىؤالء األ

  تصميم رسائل محدد: - ب

كي تتوافق ومحدد بدقة فإنو يمكف تصميـ وتفضيل الرسائل جميور مستيدؼ نتيجة لوجود 

  2عبر مواقع األنترنت.ورغبات الجميور المستيدؼ مع احتياجات 

  :القدرات التفاعمية 

ي االتصاؿ وبناء العالقة المستيدؼ فبيف المنظمة وجميورىا  اؾحيث تمكف مف خمق اشتر 

 الحصوؿ عمى رجع الصدػ فورؼ لممشتركيف والبائعيف.كما يمكف بيف الطرفيف 

 .وفرة أو زيادة المعمومات 

 .اإلبداع والمرونة 

 .التعرض والتكمفة المنخفضة 

 .3السرعة        

عدد زوار حيث يمكف معرفة التعرؼ عمى نوع وحجـ الجميور باإلضافة إلى امكانية 

 اصيل.ففي ىذا الموقع وغيرىا مف التوالزمف الذؼ يستغرقو الزائر  الزيارةع ووقت كل موق

                                                           
 .160 ي، اإلعالف، مرجع سابق، صمنى الحديدؼ، سموػ إماـ عم  1
 .160منى الحديدؼ، سموػ إماـ عمي، اإلعالف، مرجع سابق، ص   2
 .177منى حديدؼ، نفس المرجع ص   3



 مدخل إلى اإلشهار التلفزيىني                                                             ولالفصل األ
 

40 
 

 اإلشهار عبر الهاتف النقال:

 اإلشهار المسموع والمكتوب السمعي البصري:

األداء والحركة والموسيقى وطريقة  ويتـ بالصورة والموف  ،وسيمتو األساسية التمفزة

نجازه  متخصص في اإلخراج والديكور ووضع فرؽ عمل والموضوع، يتعاوف عمى إنتاجو وا 

 الصوت والتركيب والتمثيل... إلخ.والتجميل واإلضاءة والتسجيل وضبط األثاث والحالقة 

خصوصياتو وأبعاده وأىمية الدور اإلشيار كخطاب سار في المجتمع لو وىذا يبيف أىمية 

مف المزايا تتميز بمجموعة وىذه األخيرة  1في المجتمعكوسيمة إعالمية الذؼ تمعبو التمفزة 

 إشيارية لجمعيا بيف مميزات الوسائل اإلشيارية األخرػ نذكر منيا: كوسيمة 

 :التغطية وفعالية التكمفة 

عدد مف الجميور في نفس الوقت وبسرعة حيث أنو  يستطيع التمفزيوف الوصوؿ ألكبر

ما يجعل المواد مأكثر الوسائل اقباال مف الجماىير عمى اختالؼ خصائصيـ يعتبر إحدػ 

عند الشركات أكثر عرضة لممشاىدة فالتمفزيوف وسيمة شائعة ومفضمة مف خاللو معروضة 

في الوصوؿ إلى توزيع متسع وتستخدـ التمفزيوف ذات التي تبيع سمعا تستيمؾ جماىيريا ألنيا 

ذؼ لحجـ الجميور الالسوؽ الجماىيرؼ وتوصل رسائميا اإلشيارية بتكمفة قميمة جدا بالنسبة 

 2تصل إليو الرسالة.
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 :اإلبداع والتأثير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

ة مقنعة ومؤثرة الفتة لمنظر مما جعل منو وسيمة شارح لجمعو بيف الصوت والصورة المتحركة

 1الرسالة اإلشيارية.في تنمية ومرونة والسمع واالنتباه مما يسمح بوجود فرض إبداعية ىائمة 

 :االنتقالية والمرونة 

خالؿ نتقاء المشاىديف في طرؽ مختمفة منيا اليـو يذاع فيو اإلشيار يتيح التمفزيوف ميزة ا

مف ومف ثـ يجد المعمف فئة امج التمفزيونية المذاعة ووقت إذاعة اإلشيار ونوعية البر األسبوع 

 الذيف يمثموف بالنسبة لو القطاع السوقي المستيدؼ والمتركزيف في ىذه األوقات.المشاىديف 

 :القوالب الفنية 

التي يمكف مف خالليا تقديـ اإلشيار في التمفزيوف ما بيف أشكاؿ بسيطة تتنوع القوالب الفنية 

ر بيف أكثر ختياحرية االالتكمفة، عة اإلعداد والتنفيذ أشكاؿ مركبة عالية سريقتصادية التكمفة ا

اإلعالني ومضموف اليدؼ مف بينيا وفقا لطبيعة ختيار األمثل مف قالب ويمكنو مف اال

 2أو الخدمة المعمف عنيا.والجميور وطبيعة السمعة الرسالة 
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 : أهمية اإلشهار:المطمب الثالث

بالغة بحيث جعمت منو ذو أىمية لألفراد والمؤسسات تعددة مخدمات يحقق اإلشيار 

 في النقاط التالية: اإلشيار ة يستغناء عنيا وتبرز أىماالأصبح ضرورة حياتية يصعب 

  :أهمية اإلشهار بالنسبة لممنتج 

المستيمؾ التي تعرؼ ىو الوسيمة وثيق بيف اإلشيار والمنتج ألف اإلشيار  ىناؾ ارتباط

الذؼ يقدـ إنتاجو ألوؿ مرة أو موقعو بالسمعة أو الخدمة أو المنتج جنسو ميما كاف نوعو، 

المطموب عمى لمنتجاتو مف أجل تحقيق األثر وتعريف سميـ يحتاج إلى تقديـ جيد 

أكثر بالغ باإلشيار باعتباره  ىتماـيكوف ليـ ا وليذا نجد أف المنتجيف الجدد المستيمكيف، 

لممنشأة، أساسا باألىداؼ الرئيسية ما وأف اإلشيار يرتبط بالمنتوج كالوسائل نجاعة لمتعريف 

ي تستغرؽ والتعدة سنوات مف اإلنتاج التي تتحقق بعد المدػ البعيدة خاصة تمؾ األىداؼ 

في عندما يكوف المنتج مف المعروفيف األمر وتتبايف األىمية ختمف تحقيقيا عدة سنوات وقد ي

لسبق تعامميـ معو وفي ىذه بو ىذا المنتج نتيجة عمى عمـ بما يقـو السوؽ وأف المستيمكيف 

الحالة تكوف ميمة اإلشيار أقل عناء إضافة إلى تفاوت أىميتو حسب عدد المنافسيف في 

ألف اإلشيار يمثل جيدا غير عادؼ يشتد كمما السوؽ كذلؾ عدد الموزعيف لمسمع المستوردة 

  1اشتدت المنافسة.
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 ة لمموزع:بأهمية اإلشهار بالنس 

التجارؼ أو الوحيد الوكيل  وكيلال، تجزئة أو جممة وزع عدة صفات فقد يكوف تاجرلمم

فاإلشيار يعمل في ىذه تتولى توزيع منتجاتيا بنفسيا بالعمولة أو الموزع التابع لممنشأة 

أؼ دعوتيـ لشراء السمعة والمستيمكيف بيا وتعريف العمالء الحاالت عمى زيادة ترويج السمعة 

المزايا كذلؾ بيا تباع التي وجودىا واألسعار ف الخدمة مع تعريفيـ بأماكف م ستفادةأو اال

 ... إلخ.الخدمة اإلضافيةتي تمنحيا المؤسسة ليـ مثل الخصـ، ال

واإلقباؿ تختمف مف سمعة ألخرػ  التوزيعف منافذ التسويق أ ومف المعروؼ في مجاؿ

فقد يجد لحجاتو ورغباتو يا مالءمتيا لممستيمؾ ومدػ إشباععمى السمعة يتوقف عمى مدػ 

إشيارية مف خالؿ  السمعة ما لـ تكف ىناؾ جيودجيدا ومعاناة في تصريف الموزعوف 

       1الوسائل المخصصة لذلؾ ومف ىنا تبرز أىمية اإلشيار ليؤالء الموزعيف.

 :أهمية اإلشهار بالنسبة لممستهمك أو المنتفع  

تمؾ المتعمقة في السوؽ خاصة الجيدة السمع إلى معرفة  كثيرا ما يحتاج المستيمؾ

ينقل لممستيمؾ اإلشيار بدور كبير حيث يحاوؿ أف قـو باالستعماؿ الشخصي اليومي وىنا ي

 2وأينما يذىب.يحتاجيا إلى حيث يتواجد المعمومات التي 

مف سمع لتمبية احتياجاتو ىو الوسيمة الفعالة والمثمى لمساعدة المستيمؾ فاإلشيار 

 أفضل وأيسر. وخدمات بطريقة
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وطرؽ استخداـ ما يحتاجو مف سمع وخدمات التعرؼ عمى خصائص كما توفر لو 

جديد في عالـ اإلنتاج بكل ما ىو كما يجعمو عمى دراية وكيفية حصولو عمييا بدوف جيد 

 عمى المستوػ المحمي والخارجي.والخدمات 

كمية كبيرة سو أماـ نفختيار فقد يجد المستيمؾ عد اإلشيار الفرد في حل مشكمة االيسا

ومزايا معينة قد تتعامل مع بعضيا والتي تتميز كل منيا بصفات مف السمع المعروضة 

في عممية االختيار فمكل مستيمؾ تفضيالتو خاصة مف حيث نوع البعض مما يجعمو يختار 

نحو السمعة التي تتوافق أكثر وىنا يكوف اإلشيار ىو  الموجو لممستيمؾ وخصائصيا السمعة 

وزيادة وعيو لمجميور واإلشيار يحمل عمى رفع الذوؽ  1يالتغيرىا مع ىذه التفض مف

الكثيريف بما يدفع التطمعات الجديدة كما يعمل عمى زيادة لمسمع وتحسيف سبل استخدامو 

المتطمبات الجديدة مما يحقق في النياية االرتقاء الدخل لتوفيره ىذه لزيادة العمل لرفع مستوػ 

 2.لمستوػ المعيشة
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 وظائف وأهداف اإلشهار: :المطمب الرابع 

إف لإلشيار مجموعة مف الوظائف واألىداؼ التي يسعى لمقياـ بيا ويمكف إجماليا فيما 

 يمي:

 الوظائف: - أ

 خمق الوعي أو اإلدراك: -1

بالسمع والخدمات فالمتمقي غالبا ما يتجنب وذلؾ مف خالؿ التعريف المفصل 

قيمة التي ال تتفق مع يسمع عنيا مف قبل أو تمؾ لـ التي  أوالغربية الموضوعات واألفكار 

  1المربعية التي ينتمي إلييا.الجماعات مع اتجاىات أو تتعارض الشخصية ومعتقداتو 

 تجاهات:التأثير في اال  -2

والتأثير فييا عف طريق توظيف االتجاىات حيث يقـو اإلعالف بدور فعاؿ في تحويل 

 قناعية.االستراتيجيات اال

 الصور الذهنية: بناء -3

ميمة في خمق انطباعات عف طريق ما يقدمو مف معرفة وأفكار فاإلشيار يساىـ 

 القضايا والموضوعات في عقوؿ الجميور.عف وانعكاسات عقمية 
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 التعريف بالمؤسسات والتنظيمات: -4

الكافية حوؿ الجية الخدمة اليادفة وغير اليادفة لمربح بحيث توفر لممتمقي المعمومات 

 جتماعيةااللخمق الروابط وشرح أىدافيا بأىمية دورىا في المجتمع وتعرؼ الجميور تجة المن

  المحابية بيف الجميور وجية التأثير.

 الوصول إلى القطاعات الجماهيرية العريضة: -5

  التغطية المطموبة.اإلعالني وتحقيق وذلؾ مف خالؿ االنتشار عبر وسائل االتصاؿ 

 األخبار: -6

المطموبة المعمومات المادة اإلعالنية مف خالؿ توفير متمقي بموضوع بحيث يتـ تعريف ال

 عناء البحث عنيا لموصوؿ لمقرار المالئـ.المتمقي وتجنيب 

 :اإلقناع -7

فيـ موضوع أو تسييل االنتباه وجذب إف دور اإلشيار يتوقف عند تحقيق اإلدراؾ 

نما اإلشيارية الرسالة  تجاىات قباؿ عمى تبني االالمتمقي عمى اإلحفز يتجاوز ذلؾ إلى وا 

والتخمي عف االتجاىات والسموكيات في ضوء خمق الرغبة في التغيير والسموكيات اليادفة 

  لألفضل.

 وأالقيمة إلى إضفاء إذ ييدؼ االتصاؿ اإلعالني  :إضفاء القيمة واألهمية -8

 1المادة اإلشيارية.الجميور إلى قيمة عمى موضوع اإلشيار مف خالؿ تنبيو األىمية 
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في أو الموضوع وتتمثل الوظيفة التذكيرية لإلشيار في الحفاظ عمى الفكرة  :ذكيرالت -9

 1المستمر لمرسالة اإلعالنية.عقل المتمقي مف خالؿ التكرار 

 المستيدفة وذلؾ مف خالؿ:المزيد مف المستيمكيف إلى األسواؽ اب اجتذ :األهداف - ب

رتقبيف لتعريفيـ بمزايا السمع تقديـ المعمومات لغير المستيمكيف أو المستيمكيف الم -1

 والخدمات وأماكف توافرىا.

العزوؼ عف الطمب وذلؾ عف طريق محاولة التعرؼ إلى التغمب عمى معوقات 

 ومحاولة رفع وعيو.أو عزوؼ المستيمؾ الكامف أسباب إعراض 

 الحالييف.زيادة معدالت الطمب لدػ المستيمكيف  -2

بإبراز جودة والخدمات مة في مواجية السمع الحفاظ عمى والء المستيمؾ لمسمعة أو الخد -3

 العالمة التجارية.

 الموسمي في المبيعات. التغمب عمى مشكالت التذبذب -4

 اكتشاؼ أسواؽ ومستيمكيف جدد. -5

   2تعريف الجميور بالمزايا الكامنة لممنتج.  -6

الفعاؿ لطمعت أسعد عبد الحميد في كتاب التسويق وردت جممة مف األىداؼ وىناؾ 

 يما يمي:نذكرىا ف
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 مكانياتيا في تحقيق اإلشباع المنشأة لمسوؽ والمتعامميف وتوضيح  تعريف أىدافيا وا 

 لممستيمكيف وخمق التقبل السـ المنشأة في نفوس المتعامميف.المطموب 

  أو والعمل عمى خمق الطمب األوؿ لمسمعة المنشأة، تعريف الزبائف المرتقبيف بمنتجات

 البيع.وتعريفيـ بوقت ومكاف معمومات المتاحة لدييـ العف طريق بناء وتدعيـ الخدمة 

  المرتبط  سـوخمق الطابع المميز لالفي أذىاف المتعامميف السمعة مجموعة بناء مفيـو

 منتجات األدوات الكيربائية.ومثاؿ ذلؾ بالمجموعة 

  زيادة عدد مرات مف السمعة وذلؾ مف خالؿ حث المستيمكيف عمى زيادة مشترياتيـ

 بالمعجوف عدة مرات يوميا.التذكير بغسل األسناف مثل:  االستعماؿ:

  وبذلؾ تقـو الحممة اإلشيارية بضـ فئات معينة مف الجميور، اجتذاب جيل جديد أو فئة

والجماعات وبناء مفاىيـ جديدة خاصة بطبيعة األفراد مف الزبائف كل فترة زمنية، جديدة 

 لمسمع والخدمات.المستيمكة 

 وذلؾ عف طريق زيادة في السوؽ لصالحيا لنسبية لكل منشأة إعادة توزيع الحصة ا

 ىذه المنشأة.مف منتجات مستوػ تفضيل المستيمؾ لنوع أو شكل معيف 

  وتقميل مخاوؼ المستيمكيف مف استعماؿ أو السمعة محاربة اإلشاعات الضارة بالمنشأة

 السمعة ويدخل ذلؾ في تصحيح المفاىيـ المتاحة لدػ الجميور.
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 الصناعة وذلؾ بيدؼ في الحمالت التعاونية التي تقدميا مجموعة شركات شتراؾ اال

صورة أوضح لممتعامميف عف المنتجات الصناعية لضماف السمعة الطيبة إعطائو 

  1لمشركات الداخمية في ىذا المجاؿ.
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 المبحث الثاني: ماهية اإلشهار التمفزيوني.

 بيف خصائصع اإلشيارات األخرػ كونو يجمع يعتبر اإلشيار التمفزيوني مف أىـ أنوا 

والتي تجعمو األقرب ومختمف المؤثرات الستعمالو الصورة والصوت جميع وسائل اإلشيار 

التعميـ إلحداث التأثير وكذا حيث أصبح اإلشيار التمفزيوني وسيمة بأبعاده، إلى تمثيل الواقع 

دتيا عمى متمقي ىذا النوع مف يعتقد مرسل اإلشيار بصحتيا وفائوالتغيير نحو اتجاىات 

 اإلشيار.

 : تعريف اإلشهار التمفزيوني:المطمب األول

جاء تعريفو في قاموس المحيط الشيرازؼ عمى أنو المجاىرة ويعرفو بطرؽ البستاني بأنو لغة: 

 1اإلظيار والنشر والتشيير.

إلى سموعة أو المالمرئية اإلشيارية اإلشيار ىو النشاط الذؼ يقدـ الرسائل اصطالحا: 

 2أجر مدفوع.مقابل أو خدمة الجميور إلغرائو عمى شراء سمعة 

إلى المعمف بيدؼ استخدامو لإلشيار التمفزيوني كما يمكف استخالص تعريف إجرائي 

ضوابط المحطة التمفزيونية وفي إطار مواثيق والشكل الذؼ يراه ويختاره في إطار بالطريقة 

 جتمع.ضوابط القانوف والمالشرؼ إلى جانب 
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والمستخدمة خالؿ الوقت المباع مف قبل إلى وىو مجموعة مف الرسائل الفنية المتنوعة 

بسمعة أو فكرة بالشكل والمضموف الذؼ يؤثر في معموماتو وميولو الجميور بقصد تعريفو 

 1المقومات الثقافية األخرػ.وقيمتو وسموكو االستيالكي وأفعالو وسائر 

 هارية التمفزيونية:المطمب الثاني: القوالب اإلش

قي تمتكميا كانت التمفزيوني اإلشيار أنواع صنيف محاوالت لتنجد في ىذا الجانب عدة 

أو الفريق اإلعالنية بيف المعمف أو الوكالة  ايجابيتفاعل عند ىدؼ واحد أال وىو ايجاد 

و بخاصة يؤدؼ وظيفة اإلعالنات أف كل أنواع تمؾ  ويالحععف تحرير اإلعالنات المسؤوؿ 

التي قدىما تمؾ قبوؿ لمحاوالت وأكثر غيره ألىداؼ مغاير ىدؼ عمى تحقيق أو يساعد 

 إلى:المتقدـ العالـ في التمفزيونية اإلشيارات حيث قسـ  1973"عاـ نيمسوف 

 القصة: -1

ومشكمة  ثارةوالتي تبدأ بإعمى قصة  سـاال كما يدؿمف اإلشيارات يحتوؼ ىذا النوع 

الخدمة المعمف  الفكرة أوعيدة وذلؾ بيدؼ إظيار كيف أدت كما تنتيي بخاتمة سمعينة، 

 عمى ىذه المشكمة.إلى التغمب  عنيا
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 شرائع الحياة: -2

أفراد مف  ي بحيث يركز عمى إظياراألسموب القصصيستخدـ ىذا النوع مف اإلشيارات 

نختار ينبغي أف ناجحا اإلشيار ىذا يكوف كي لالخيالييف، و ويتجنب األفراد الحياة الواقعية 

  1في الخصائص والصفات.ويتقاربوف معيـ المشاىديف  ثموف اإلشيار أفرادا يممحرر 

 إعالن المذيع: -3

أف يقف أحد فأحد األشكاؿ بأف لو أكثر مف شكل يتميز ىذا النوع مف اإلعالنات 

ومزاياه ومف األشكاؿ عف المنتج وينظر إلى الكاميرا ويبدأ في الحديث عف الشركة المسؤوليف 

صوتي أثناء إذاعة اإلشيار، ولكف ما يوجد ىو تسجيل ليذا النوع أال يظير المذيع ػ األخر 

  المعروضة.لو يصاحب الصورة 

 العرض: -4

أو يوضح كيف وتعبئتو ونقمو يتـ تصنيع المنتج يوضح المعمف في ىذا النوع كيف 

ويعد ىذا ، ةالبديم وأالمنافسة ببعض المنتجات ىذا المنتج أو مقارنة يمكف استخداـ المنتج 

  التمفزيونية شيوعا.اإلشيارات أشكاؿ مف أكثر النوع 

     استخدام المؤثرات الخاصة: -5

حتى يمكف جذب انتباه الخاصة يستخدـ ىذا النوع بعض المؤثرات الصوتية أو المرئية 

 المشاىد.
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اإلعالف رضا في كتابيما  وعدلي سيدوحسب التقسيـ الذؼ أوردتو منى الحديدؼ 

 ينقسـ اإلشيار التمفزيوني إلى األنواع التالية:لتمفزيوني، اإلذاعي وا

 من حيث طريقة عرض اإلشهار: - أ

مف أحد رسالة مباشرة توجيو يكوف ىذا اإلشيار عمى شكل : اإلشهار المباشر -1

ويذىب بعض السمعة أو الخدمة إلى المشاىديف يدعوىـ إلى استخداـ األشخاص 

والتي تدعوا الشخصيات المشيورة ؿ إحدػ مصممي اإلشيار إلى تنفيذ اإلشيار مف خال

 الستعماؿ السمعة.

بخصوص بيف اثنيف أو أكثر إجراء محادثات يعتمد ىذا النوع عمى : اإلشهار الحواري  -2

أو  فكرةفرد يطرح بحيث والرأؼ اآلخر المعارض الرأؼ وقديـ مبادلة السمعة المعمف عنيا 

 السمعة.الحل عف طريق استخداـ  باقتراحاآلخر ويسأؿ في كيفية حميا ويقـو مشكمة 

فإف ىذا النوع  ومف ثـوييدؼ إلى تذكير المشاىد بسمعة معروفة : اإلشهار التذكيري  -3

في تشكيالت فقط قصيرا مف الوقت وقد ينطوؼ عمى عرض اسـ السمعة يستغرؽ زمنا 

 1متتابعة مع موسيقى خفيفة.

ر عمى العرض المادؼ ويعتمد ىذا النوع مف اإلشيا: اإلشهار عن طريق عرض السمع -4

ظيار استخداميا عف طريق إظيارىا مف حيث حجميا لمسمعة  وغالفيا واسميا التجارؼ وا 

 ستخداـ.وكيفية استخداميا وعيوب اال
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في شكل وفييا يتـ استخداـ الرسـو المتحركة : اإلشهار عن طريق الرسوم المتحركة -5

نوعا مف أنواع اإلشيار كة الرسـو المتحر وال يمثل إعالنات أليفة أشخاص أو حيوانات 

ومف ثـ يمكف المتباينة اإلشيارية عف األفكار التغيير ىو أسموب مف أساليب ولكف 

 في عرض ىذه األفكار.الحوارؼ أو الدرامي اإلشيار استخداـ 

عمى إبراز فكرتو مف اإلشيارات في ىذا النوع عمى يعتمد المعمف : اإلشهارات الدرامية -6

السمعة عف استخداـ توضح مزايا موضوع أو قصة درامية اإلشيارية مف خالؿ عرض 

وقد تعتمد وبعد استخداميا قبل المستخدـ لمسمعة الفرؽ بيف حالة الفرد إظيار طريق 

   1المترتبة عمى عدـ استخداـ السمعة.الخوؼ مف خالؿ إظيار المخاطر  ثراتعمى مؤ 

 من حيث طريقة شراء الوقت اإلشهاري: - ب

يف لإلشيار عف منتجاتو وقت معيق قياـ المعمف بشراء عف طر : اإلشهار الفردي -1

فترة  وزيع ذلؾ الوقت عمى عدد مف اإلشيار لنفس السمعة عمى مداربحيث يتـ ت

 اإلرساؿ.

: وفييا يمكف لممعمف أف يقوـ باإلشيار عف سمعة خالؿ تمويل برامج تمفزيونية متكاممة -2

 أو بعد البرنامج.فترة إذاعة البرامج أو حتى قبل 

معنوؼ يقـو بيا شخص أشكاؿ التمويل والدعـ والمساىمة  ىي شكل مف: رعايةال -3

والثقافية جتماعية واالقتصادية االوالتظاىرات األنشطة البرامج تيدؼ لترقية لعمميات 
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التجارية أو أنشطتو  أو عالمتووالرياضية بشكل يسمح بترقية اسـ ىذا الشخص المعنوؼ 

  1وخدماتو.

  الومضة اإلشهارية: -

الدعوػ توعوؼ مثل: تربوؼ إخبارؼ وفيمـ بيدؼ ي عبارة عف فيمـ مصغر ميكرو ى

تجارية تيدؼ مف خالليا أو ألغراض عمى البيئة أو المحافظة  ستيالؾعمى ترشيد اال

بذلؾ الفرصة التي يتيحيا معيف مستغمة وجودة منتوج المشاىد بقيمة إلى إقناع الشركات 

مقابل مبالغ مالية مالييف المشاىديف في الداخل والخارج مع الالمباشر بالتواصل التمفزيوف 

  2قيمتو حسب زمف بث الومضة.تختمف 

 المشاركة: -

لإلشيار عف تتميز بمشاركة المعمف بعض المعمنيف األقربيف في شراء وقت اإلشيار 

 مما يؤدؼ إلى تخفيض التكاليف.منتجاتيـ 

 مف حيث النطاؽ الجغرافي:

 اإلشهار المحمي: -

 3محصورة ضمف محافظة ما.يار الذؼ ينشر ضمف منطقة جغرافية وىو اإلش
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 اإلشهار األهمي الوطني: -

أكبر وأوسع مف اإلعالف السابق مثل وىو اإلشيار الذؼ ينشر ضمف منطقة جغرافية 

 عمـو أرجاء الوطف.

  :اإلشهار الدولي -

 أكثر اتساعا وشموال مف اإلشياروىو اإلشيار الذؼ ينشر ضمف منطقة جغرافية 

 1الفضائية.المحطات التمفزيونية األىمي مثل استخداـ 
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 خصائص ومميزات اإلشهار التمفزيوني:المطمب الثالث: 

 الخصائص: -

مف األشكاؿ يتميز اإلشيار التمفزيوني بعدد مف الخصائص تجعمو يتميز عف غيره 

 األخرػ ونذكر مف ىذه الخصائص:تصاؿ التي تبث عبر وسائل اال

إلى جماىيرؼ يتميز بضماف انتشار ووصولو  ر التمفزيوني عممية اتصاؿاإلشيا يعد -1

اليـو حيث باتساع مساحتو الزمنية أعداد كبيرة مف الناس في ذات الوقت كما يتميز 

 (1)في مختمف الفترات مما يجعل منو رسالة جماىيرية.توجد إعالنات 

بحيث ى العائمة كوحدة واحدة إلينقل الرسالة اإلشيارية يتميز اإلشيار التمفزيوني بأنو  -2

في حاؿ وىو ما ال يمكف تطبيقو المعروضة تشاىد األسرة مجتمعو الرسالة اإلشيارية 

ألحد األفراد عمى مف خالؿ الكممة فرصة التأثير الصحف والمجالت مما قد يتيح 

والمخطط التالي يعرض دور الرسالة اإلشيارية المقدمة عبر  2جميعيا األسرة

 .3التمفزيوف 

  معاني محددة                   معمومات                    
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 مرتدة عمى مدػ فيـ الجميور لمرسالة اإلعالنية: معمومات -

في مع انتقاء العنصر الشخصي  1في الرسالة اإلشياريةوضوح شخصية المعمف  -3

عمومات مف بمعنى أف اكتساب الماتصاؿ غير مباشر فيو رسالة اإلشيار التمفزيوني 

بيف البائع في االتصاؿ كما ىو الحاؿ مباشرة مواجية يتـ بدوف المعمف إلى الجميور 

  2والمشترؼ أثناء لحظة الشراء.

 المشاىديف مف خالؿ طرؽ مختمفة منيا:ميزة انتقاء تحقيق  -4

 الذؼ يذاع فيو اإلشيار خالؿ األسبوع.اختيار اليوـ  -

 اختيار وقت بث اإلشيار. -

ومف ثـ يجد المعمف الفئة لبرنامج التمفزيوني الذؼ يذاع اإلشيار خاللو اختيار نوعية ا -

 3لو القطاع المستيدؼ.يمثموف بالنسبة الذيف مف المشاىديف المناسبة 

الذؼ يقـو باإلشيار تكمفة حيث يتحمل المعمف المادة اإلشيارية مدفوعة األجر،  -5

كبيرة مف حيث يتميز بتغطية وف التمفزيوف باعتباره الوسيمة المستخدمة وبما أف التمفزي

 ةفضالمشاىد لو ستكوف منختكمفة اإلشيار لمفرد يشاىده فإف إعداد الجميور الذؼ 

مف ارتفاع المبمغ اإلجمالي المطموب لإلشيار التمفزيوني مف حيث الزمف نسبيا بالرغـ 

 4وتكاليف إخراج اإلشيار نفسو.الذؼ يتـ شراءه 
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الفنية مف حيث استخداـ العمل الخالؽ مف الناحية  بفرصةيمتد التمفزيوف المعمف  -6

لو أكبر أثر عمى السمعة والصوت... إلخ مما يكوف والحركة واأللواف وعرض  األفراد

 1المشاىديف.

ستيالكية االعند التعامل مع الخدمات أو السمع أىمية اإلشيار التمفزيوني تتزايد  -

 2صناعية.بأىميتو بالنسبة لمخدمات أو السمع البالمقارنة 

 مميزات اإلشيار التمفزيوني: -

 في النقاط التالية: يمكف إجماليا  يتميز بمجموعة مف الخصائص

يقدـ مرونة خالقة ويجعل تمثيل والصوت والموف إف تفاعل النظر اإلبداع والتأثير:  -1

حي وممكف ويساعد اإلشيار التمفزيوني مف خالؿ بشكل درامي والخدمات المنتجات 

عاطفية لتطوير دعوات وأيضا لماركة تجارية ى إظيار حالة أو صورة ىذه الوسيمة عم

 يظير بشكل ممتع.تساعد عمى جعل منتوج غير مرغوب أو ترفييية 

 التغطية وفعالية التأثير: -2

بغض النظر عف أمرا ممكنا العريضة إلى الجماىير اإلشيار التمفزيوني يجعل الوصوؿ إف 

مثمى يصموف مف قافي في اإلشيار التمفزيوني وسيمة الجنس، الدخل أو المستوػ الثالعمر، 

 خالليا إلى أسواؽ ضخمة.
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 الجذب واالنتباه: -3

عمى فرض نفسو عمى المشاىديف وامكانية اختيار الوقت فزيوني القوة والجاذبية ملإلشيار الت

والتأثير عمييـ بشكل إيجابي لكي يقتنع المناسب والقناة المناسبة لموصوؿ إلى المشاىديف 

 المعمف عبر ىذه الوسيمة.التي يعرضيا لفكرة با

إف لـ تكف كميا فطبيعة  فزيونيةالتميموؿ أغمب المحطات  أصبح اإلشيار التمفزيوني -4

اليائل الذؼ ىذه الوسيمة مسؤولة عف التقدـ ىذه الوسيمة الديناميكية والفنية قد جعمت 

  شيدتو صناعة اإلشيار في العالـ.

في وقت واحد وبالتالي صار جميع حواس اإلنساف  خاطبةلإلشيار التمفزيوني ميزة م -5

مف برامج البعض بأنيا أفضل تثقيف وتعميـ وترفيو ينظر إلييا اإلشيار أداة 

 التمفزيوف.

وبذلؾ تنخفض الذؼ يشاىده مف حيث عدد الجميور  يتميز التمفزيوف بالتغطية الكبيرة -6

اإلجمالي المطموب لإلشيار  المبمغمف ارتفاع بالرغـ الواحد اإلشيار لمفرد تكمفة 

 مف حيث الزمف الذؼ يتـ شراؤه وتكاليف إخراج لإلشيار.التمفزيوني 

اإلشيار يتميز عف غيره مف وسائل فإنو  بما أف التمفزيوف صديق حميـ داخل البيت -7

بيذه الحالة أو التواصل القوؼ مع المشاىد والتمفزيوف بنوع مف التخاطب المباشر 

وبيف المشاىدة وىذه الميزة تخدـ بيف ما يعرض عمى شاشتو ندماج االيوفر فرصة 

 كثيرا.اإلشيار التمفزيوني 
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أو الخدمة موضوع اإلشيار  عند عرض اإلشيار عف طريق التمفزيوف فإف السمعة -8

 سوؼ تظير بشكل منفرد عمى المشاىديف.

جموعة مف بموزيادة معرفتيـ  يساىـ اإلشيار في زيادة ثقافة بعض أفراد المجتمع -9

كما لخدمات معينة أو متمقيف كمستيمكي لسمع معينة  واجييـالمسائل واألخطاء التي ت

مف أفكار تعبر عف مضموف السمع وحاالت يعد اإلشيار مصدرا لالستمتاع بما يقدمو 

  استخداميا.

واألضرار  توجو بعض اإلشيارات التمفزيونية انتباه األشخاص إلى بعض األخطار -10

والسجائر... إلخ إضافة التجميل اؿ األدوية ومستحضرات في السمعة أمثالموجودة 

إلى لفت النظر إلى ضرورة اإلقناع عف بعض العادات السيئة أو التوقف عف 

  1سموكيات.
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 أهداف ووظائف اإلشهار التمفزيوني:المطمب الرابع: 

في  ئيسيةخطوة ر أىداؼ اإلشيار التمفزيوني يمثل تحديد أىداؼ اإلشيار التمفزيوني 

إلى مكانية قياس أثرىا بدقة تحقيقيا  الفعاؿ كما يؤدؼقناعي االتخطيط برامج االتصاؿ 

اإلشيارية تنقسـ إلى أربعة أىداؼ فريق مف الباحثيف أف األىداؼ وتقويـ فعاليتيا إذ يرػ 

 مرتبة في:

 الدراية واإلدراؾ. -

 الفيـ. -

 اإلقناع. -

 ستجابة.اال -

الرئيسي لإلشيارات ىو تغيير أف اليدؼ كيد عمى كما يذىب فريق مف الباحثيف إلى التأ

 بالنسبةالمستيمكيف وحثيـ عمى اتخاذ مواقف ايجابية أو تدعيميا لدػ غالبية  تجاىاتاال

في إثارة اإلشيار التمفزيوني وآخروف حددوا أىداؼ  1أو السمعة المعمف عنيا مفكرة أو لمخدمةل

أو الخدمة وزيادة المبيعات وحث الفكرة جيد لدييـ تجاه إدراؾ المستيمؾ وتكويف انطباع 

أو الخدمة أو المنظـ، أما الفكرة المعمومات عف تمؾ المستيمكيف عمى طمب المزيد مف 

 في مؤلفو اإلعالـ واألسرة فقد حدد أىداؼ اإلشيارات فيما يمي:"عاطف عدلي العبد" 

مما يؤدؼ ، يصعب عمى اآلخريف تقميدىاومنتجاتيا بحيث تكوف صورة متميزة لممنشأة  -1

 بطبيعة األمر إلى اإلسياـ في زيادة إرباح المنشأ.
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مف حيث خصائصيا زيادة معمومات المستيمكيف عف منتجات المنشأة وخدماتيا  -2

 وأسعارىا واستخداماتيا.ومميزاتيا وأشكاليا 

أو اإلقباؿ عمى خدمة معينة أو زيادة مبيعات تخدمو، زيادة المبيعات الكمية لممنشأة  -3

 جدد.جتذاب مستيمكيف عف طريق ا

 مف الخدمات أو السمع المنافسة.مواجية المنافسة التجارية أو اإلشيارية  -4

أو دوف الخدمات أو خدماتيا لمنتجات المنشأة زيادة مستوػ تفضيل المستيمكيف  -5

أو اإلقباؿ عمى المنتجات في شراء  وزيادة رغبة المستيمكيفالمنتجات المنافسة، 

 الخدمات.

 أو اإلقباؿ عمى خدمات.مستيمكيف مف استعماؿ المنتجات ؼ التقميل مخاو  -6

 في قرارات الشراء.لمتأثير المستمر تذكير المستيمكيف بأسماء المنتجات أو الخدمات  -7

 العاممة فيو.التي تبذؿ في المجاؿ االقتصادؼ تعريف الجميور بالمنشأة وبالجيود  -8

عمى قاصرة عالنات التمفزيونية أىداؼ اإلأف معظـ ومف خالؿ كل ىذه التقسيمات يتضح لنا 

 .ستياللي لمبحثأؼ عمى الجانب االالدعاية التجارية 

 اإلشيارية.كما أف اإلشيار التمفزيوني يستيدؼ تحقيق االقتناع بالرسالة 

عمي فقد جاء لمنى الحديدؼ وسموػ إماـ أما في التصنيف الذؼ جاء في كتاب اإلعالف 

شيارات الخدمات. ظيفية لإلشيار إلىاألىداؼ الو تقييـ   أىداؼ إشيارات السمع وا 
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 الوظيفية في إشيارات السمع:ؼ ااألىد -

 تركزت األىداؼ الوظيفية إلشيارات السمع في اآلتي:

 عرض خصائص السمعة واستخداماتيا: -

 واستخداماتيا.لخصائصيا ومواصفاتيا وعرض فعند اإلشيار لسمعة ما يتـ تقديـ 

تستغرؽ النوع مف اإلشيارات التي ىي ذلؾ التمفزيونية، شرة المبا ستجابةوتعتبر إعالنات اال

خصائص بالتفصيل التي تعرض وتشرح ألكثر مف ساعة مف أكثر اإلشيارات دقيقة  60مف 

ىذه النوعية مف اإلشيارات ألف مف خالؿ اعتماد استراتيجية المعمومات واستخداماتيا السمعة 

 فة لممستيمؾ.منتجات وماركات جديدة وغير مألو تقدـ غالبا 

الوظيفي الذؼ يعتمد عمى عرض وشرح خصائص السمعة واستخداماتيا يسعى إف اليدؼ 

سواء لعرض مزايا السمعة أو اإلشيارية إلى مستقبل الرسالة المعمومات أساسا لتوصيل 

 استخداـ ىذه السمع.اإلشيارية كيفية مستقبل الرسالة لتعميـ باستخداماتيا المختمفة التعريف 

التي الوظيفية اليامة مف األىداؼ يعتبر ىذا اليدؼ  فوائد استخداـ السمعة:توضيح  -

جانب إلى المتحركة عمى الصورة عتماده النظرا دورا كبيرا في توضيحيا تمعب التمفزيوف 

السمعة عمى ىذه ما تضيفو توضيح عف طريق مف خالؿ النص اإلعالني، توضيحيا أيضا 

 مستيمكييا مف مزايا.

التي توضيح الفروؽ اإلشيار مف خالؿ حيث يتـ عمى المنافسيف:  توضيح التفوؽ  -

المستيمؾ في التعريف عمييا دوف غيرىا مما يساعد منافسة أخرػ يتميز منتجا عف منتجات 
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مف اإلشيارات يكوف بيف السمع والخدمات المماثمة حيث يقوـ إف ىذا النوع مف الماركات، 

ما والخدمات سمعتو وخدمتو عف السمع بتمييز كل معمف  األخرػ إما بخصائص مادية وا 

لممنتجات أو الخدمات المنافسة التسويقية أو اإلشيارية  ثرلمقاومة أبفروؽ سيكولوجية 

  1المنافسة.

 الوتر المنفرد ويعني ذلؾ.باعتمادىا عمى ما يطمق عميو ب:  افسيةوتتميز اإلشيارات التن

عميو مف وراء سوؼ تعود فائدة  إف كل إشيار أف يعطي المستيمؾ المرتقب ميزة أو -

 استعماؿ المنتج المعمف عنو.

 دوف المنتجات المنافسة.ىذا المنتج أف تكوف ىذه الفائدة ميزة ينفرد بيا  -

عف طريق فيخمق ليا مكانا متميزا وذلؾ قيمة لممستيمؾ، وذات أف تكوف ىذه الفائدة  -

 تمييز السمعة عف غيرىا مف السمع.

لدػ المستيمكيف اإلشيار التذكيرؼ مقاومة أثر النسياف  يستيدؼ التذكير بالمنتج: -

احتياجاتيـ مما يجعل يطمبونيا مرة أخرػ وقدرتيا عمى إشباع باسـ السمعة ومواصمة تذكيرىـ 

بعد أف يكوف المنتج التذكيرية تكوف في مرحمة الحقة مف المعروؼ أف اإلشيارات وىكذا 

ل ىذه الحالة بالتذكير باسـ المنتج التركيز فيقـو المعمف في مثمعروفا، حقق شيرة وأصبح 

إال أنو يؤدؼ دورا ىذا النوع مف اإلشيارات وعمى الرغـ مف بساطة عمى عالمتو التجارية 

                                                           
 .223 -219منى الحديدؼ، سموػ إماـ عمي، اإلعالف، مرجع سابق، ص ص   1
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ستغناء عنو كثيرا ما كما أف االالمستقبل في اإلبقاء عمى اسـ السمعة في ذىف ىاما وبارزا 

 1المعمف جزءا مف السوؽ المحتممة.يفقد 

إلى يسعى الكثير مف المعمنيف عف السمعة أو المنتج: طيبة ومتميزة ية خمق صورة ذىن -

صورة ذىنية أىداؼ السمعة والمكانة مف خالؿ رسـ الرسالة اإلشيارية في تحقيق استخداـ 

 العديد مف السمع والمنتجات...اليدؼ في وقد استخدـ ىذا أو المتجر، طيبة ومتميزة لمسمعة 

أو المتجر تسعى دوما إلى عف السمعة طيبة ق صورة ذىنية خمإف اإلشيارات التي تستيدؼ 

متعددة وأف ىذا المتجر لو سمعة طيبة بيف األفراد أف المعمف يقدـ منتجات وتأكيد توضيح 

تحظى بسمعة مف السمع مجموعات متنوعة ألنو يقدـ ليـ ويتردد عميو الكثيروف مف الناس 

 بيف المستيمكيف.طيبة 

طبيعة الخدمات ختالؼ نالحع أنو نظرا الالنات الخدمات: في إعاألىداؼ الوظيفية  -

تختمف في جزء كبير عف إلشارات الخدمات الوظيفية عف السمع فإف األىداؼ 

وىو الوصوؿ إلى ىدفا أساسيا صحيح أف ليا السمعية لإلشيارات الوظيفية األىداؼ 

كف األىداؼ ولمف الخدمة، األخير وحثو عمى شراء السمعة أو االستفادة المستيمؾ 

ف اتفاقا عف بعضيا الوظيفية التي تحقق لكل منيا مختمفة   في بعض األىداؼ مثل:وا 

 مف الخدمة.االستفادة نتيجة بالنسبة لمسمعة يقابمو شرح شرح نتيجة االستخداـ  -

 معة يقابمو التذكير بالخدمة أيضا.التذكير بالس -

 خمق صورة متميزة لممنشأة. -
                                                           

 .226  -225نفس المرجع، ص ص   1
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 النات الخدمات فيما يمي:إلعوتتمثل األىداؼ الوظيفية 

 األخبار:

الخدمات التي استغميا معظـ إشيارات أحد األىداؼ ىو وا عالمو إف أخبار المستيمؾ 

ليذا استخداما الخدمية أكثر اإلشيارات تعتبر والترفيو حيث والتعميـ والثقافة الفنوف كإشيارات 

 اليدؼ.

ذا نظرنا لألخبار   مف الخدمات.وطبيعة ىذا النوع يتفق اليدؼ ىذا نجد أنو واإلعالـ وا 

مف بعض النوعيات استخدمت ىذا اليدؼ مف الخدمات: االستفادة شرح نتيجة  -

توضيح ما  يحاوؿواحد منيا كل نجد أف حيث البنوؾ منيا إشيارات اإلشيارات 

التي يقدميا البنؾ وغيرىا مف الخدمات مف ثمار نتيجة استفادتو المعمف إليو سيجنيو 

 اإلشيارات.مف 

أحد يعتبر خمق صورة طيبة ومميزة لممنشأة ومميزة لممنشأة: خمق صورة طيبة  -

تقدـ خدمات لمجميور، ويتضح ذلؾ بالنسبة لكثير مف المنشآت التي األىداؼ اليامة 

خالؿ الكثير مف إشيارات شركات السياحة والطيراف التي تحاوؿ أف تخمق صورة مف 

شيارات البنوؾ متميزة لنفسيا   المؤسسات. وغيرىا مفوا 

التي تنفرد بيا مف األىداؼ اإلشيارية تعتبر التوعية واإلرشاد التوعية واإلرشاد:  -

وتوعيتو في مجاالت معينة الفرد وىي قائمة عمى أساس توجيو الخدمات، إشيارات 

الخدمية واألمراض ولقد تنوعت إشيارات التمفزيوف مف األخطار سالمتو بما يضمف 
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في الدوؿ لياـ لجميور المشاىديف وا  ىذا اليدؼ الحيوؼ التي تسعى دائما لتحقيق 

 النامية 

وظائف اإلشيار التمفزيوني: يقـو اإلشيار التمفزيوني بمجموعة مف الوظائف األساسية  -

 في مجاالت مختمفة ىي:تمكنو مف تحقيق دوره الفعاؿ والرائد التي 

أو شراء  السمع ناءوتشجيع المستيمكيف الحالييف عمى اقت حث المستيمكيف المرتقبيف -1

ثارة حواسيـ عف طريق تحويل انتباىيـ الخدمات   ودفعيـ لمقياـ بعممية الشراء.وا 

والخدمات وىـ بحالة مف الرضا لكي يتقبموا تمؾ السمع  تييئة ىؤالء المستيمكيف نفسيا -2

 الذىني والنفسي.

 مف سمع أو خدمات.في تصريف ما لدييـ  مساعدة المنتج والموزع -3

 عمى زيادة األرباح.والتي تساعد بدورىا  بيرة في زيادة المبيعاتالمساىمة الك -4

 مف التعرض لمتمف والتقادـ. المساعدة عمى تخميص السمع والمنتجات -5

 تخفيف أعباء وجيود رجاؿ البيع في منافذ التوزيع. -6

 التمفزيوني بالنسبة لممستيمؾ: وىناؾ بعض وظائف اإلشيار 

 نواع الكثيرة المتواجدة في السوؽ.واألتسييل ميمة االختيار بيف السمع  -

بمكاف حيث يقوـ اإلشيار التمفزيوني بإبالغ المستيمؾ زماف ومكاف تواجد السمعة،  -

لمحصوؿ عمى السمعة ويستفيد منيا المستيمؾ ووقت الحاجة إلييا وزماف وجود السمعة 

 وبكميات كبيرة.وأمكنة معينة بأسعار أقل 
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مف متاعب ديـ نصائح تسيـ في تخميص المستيمؾ بتقبميارات مفيدة تزويد المستيمؾ  -

 كثيرة.

ضافة إلى ىذا قدـ الدكتور   عبد الرحمف إدريس بعض الوظائف منيا: وا 

أو جمل قصيرة مف شأنيا خمق صورة ذىنية عرض صور وبيانات أو رسـو  -1

 وانطباع ذىني لدػ المستيمكيف عف السمع.

لمنافسة إلى السمع مف السمع اكسب حرب المنافسة بتحويل المستيمكيف  -2

 في اإلشيار.المعروضة 

 تعريف المستيمكيف عمى طرؽ استخداـ السمعة وصيانتيا... إلخ. -3

         1بو وبأماكف تواجده.لفت انتباه الناس إلى منتج معيف وتذكيرىـ  -4
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 المبحث الثالث: األساليب اإلقناعية في اإلشهار التمفزيوني:

 بالشكل المرتبطة اعيةالمطمب األول: األساليب االقن

فيناؾ اإلعالنية المستعممة ميما كانت طبيعة الوسيمة : قناعية بالشكلاألساليب اال

 مف األخرػ أىميا:شكمية تجعل الرسالة أكثر إقناعا عوامل 

  :حيز اإلعالن -1

الذؼ نقصده كمما زادت قيمتو والحيز حيز اإلعالف كبيرا أثبتت التجارب أنو كمما كاف 

 وليذا أف تمفت النظر إلى عناصر أخرػ ليا عالقة بالحيز. ىو الزماني،

  :استخدام الصور والرسوم في اإلعالن التمفزيوني -2

استخداـ الكممات لممستيمؾ المرتقب إما عف طريق اإلعالنية يتـ التعبير عف األفكار 

مف أىمية الوسيمتيف في نقل األفكار أو مف خالؿ التعبير بالصور والرسـو وبالرغـ 

 1عالنية.اإل

أف استخداـ الصور والرسـو في اإلعالف تعتبر في مجاؿ اإلعالف يعتبروف إال أف الخبراء 

ثارة االعنصرا أساسيا في جذب  حيث يمكف توصيل بموضوع اإلعالف، ىتماـ االنتباه وا 

 2والصور دوف الحاجة الستخداـ العديد مف الكممات.مف المعاني باستخداـ الرسـو العديد 

                                                           
 .49 -50، ص ض 2010عبيدة صبطي، فؤاد شعباف، كيفية تصميـ اإلعالف، دار الخمدونية، الجزائر،   1
إلعالف في التمفزيوف الجزائرؼ، مذكرة مقدمة لنيل شيادة ماجيستر في عمـو اإلعالـ واالتصاؿ، مريبعي إسمياف، ا  2

 .89، ص 2000جامعة الجزائر، 
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في اإلعالنات التمفزيونية في تحقيق الكثير مف تخداـ الصور والرسـو المتحركة ويفيد اس

حيث يتـ تصوير األفكار اإلعالنية بسرعة وكفاءة،  اإلعالنية مف خالؿ التعبير عفاألىداؼ 

أف يتبيف مدػ لمفرد المشاىد مما يتيح السمعة المعمف عنيا وىي في العديد مف الحاالت 

 معة.مف استيالؾ ىذه الستعود عميو  التي يمكف أفالفائدة 

  :اإلضاءة -3

ودورىا في الحقيقة ال يدرؾ مباشرة مف ءة عنصرا بنائيا لتعبير اإلعالف، تعتبر اإلضا

فالذؼ تغنيو ىو المشاىد المشارؾ الذؼ يعطي لكل بعد مف أبعاد طرؼ المشاىد البسيط 

بمثابة عنصر فاعل ضاءة ومف ىذا المنطق تعتبر اإلالعرض اإلعالني نصيبو مف األىمية، 

فيي ليست سالة اإلعالنية لمجميور المستيمؾ، وليا دور ميـ في تبميغ الر في البناء الشكمي، 

نما ليا مكانتيا بحسب ما يقتضي مقاـ العرض، مجرد وسيمة فنية بسيطة  مما يجعمنا وا 

بير عف داللة والتعفي التعبير عف الرسالة اإلعالنية نستنتج أف اإلضاءة ليا أىمية كبيرة 

يساعد عمى الوصوؿ إلى اليدؼ مف  تؤثر في الجميور المستيمؾ تأثيرا سيكولوجيامعينة 

  1العممية اإلعالنية.

 وتتضمن المراحل التالية: إخراج الومضة التمفزيونية: -4

تحوؿ المناظر إلى نص وتتضمف عممية الكتابة لمكاميرا بحيث  المرحمة التحضيرية: -أ 

يتـ مع العمـ أف كل عنصر زوايا...(  -إضاءة -)ديكورىد يحمل كل جزئيات المشا

 ركاتو الداللية.انتقاء ما
                                                           

 .90مريبيعي إسمياف، المرجع نفسو، ص   1
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الطبيعي بموقع وسير العمل تتضمف حركة عناصر المشيد  عممية التصوير: -ب 

 التصوير )حركة كاميرا، ممثميف(.

دخاؿ المؤثرات يقع فييا انتقاء المشاىد والمقطات وىي آخر مرحمة عممية التركيب:  -ج  وا 

  الومضة بشكل نيائي.تجسد وفييا 

عيوننا  قوـ بياإف الموف ىو الترجمة التي ت :استخدام األلوان في اإلشهار -5

ألشعة الضوء المنعكسة وىو يختمف باختالؼ طوؿ الشعاع الذؼ يعبر وأدمغتنا 

الناتج أؼ الخاص بوظائف أعضاء الجسـ والموف ىو ذلؾ التأثير الفيزيولوجي، العيف. 

فالموف إذا اء كاف ناتجا عف المادة الممونة أو الضوء المموف، سو عف شبكة العيف 

إلى جانب أف الموف إحساس وليس لو وجود خارج الجياز العصبي لمكائنات الحية 

دراكو شرط وجود الضوء كما أف إال بارتباطو بالعيف التي تسمح بإليس لو أؼ حقيقة 

والتي  1األلواف... إلخ.ت، لمشخصياالمرئية الرسالة اإلعالنية تتكوف مف العناصر 

ثارة االىتماـتعمل عمى جذب االنتباه  المقدمة في ىذا المجاؿ حيث أف األبحاث ، وا 

كما تساعد استخداـ األبيض واألسود، تجذب االنتباه أكثر مف أثبتت أف األلواف 

يمكف أف يتحصل لسمعة كما وأف المشاىد األلواف عمى تكويف صورة ذىنية صحيحة 

 قيقة عمى الشكل الذؼ تكوف عميو السمعة في الواقع.دعمى فكرة 

األخرػ اإلعالف التمفزيوني عف غيره مف اإلعالنات أما بالنسبة لمحركة فيي أكبر ما يميز 

والشيء المعمف عنو مف السمع واىتماـ المشاىد لإلعالف في جذب انتباه وليا أىمية كبيرة 
                                                           

 .2083، ص 2004دمحم منير حجاب، المعجـ اإلعالمي، دار الفجر لمنشر والتوزيع، القاىرة، مصر،   1
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بحركة في إعالف موجو إليو فيقرر اىديف أحد المشأف يتأثر  مثال فمف الممكفوالخدمات، 

نتباىو وأعجبتو، فنجد الكثير مف اإلعالنات عتمادا عمى تمؾ الحركة التي شدت اا الشراء 

واأللواف في عرض إعالناتيا حوؿ السمع والخدمات اليـو تعتمد عمى الحركات والرقص 

إذا ما قورنت ؤثرة العناصر الثانية غير مالمعروضة... إلخ وقد تبيف عمميا وعمميا أف 

  بالعناصر المتحركة متعددة األلواف.

  الصوت في النص اإلعالني التمفزيوني: -6

صوت رجاؿ أو نساء سواء كاف ذلؾ الرسالة اإلعالنية نوعية الصوت الذؼ يقرأ مقصود بو ال

بيف األصوات الثالث  عا كاف قالبو الفني يكوف فيو الجمأيأو أطفاؿ أو الجميع معا والصوت 

أو صوت الطفل بمفرده أو صوت الرجل بمفرده مما يساعد صوت المرأة ثر مف استخداـ أك

  مي لمسمعة أو الخدمة المعمف عنيا.العائعمى إضفاء صفة االستخداـ 

 استخدام الشخصيات المشهورة في اإلعالن: -7

قط أو فالسمعة أو الخدمة المعمف عنيا إما عمى إبراز تعتمد الرسالة اإلعالنية التمفزيونية 

وىؤالء األفراد مف خالؿ التعامل أو الشيادة أو  ستخداـالأو الخدمة مف خالؿ اتقديـ السمعة 

وقد يمجأ أو السمعة مف ذوؼ الشيرة عادييف غير معروفيف أو أفرادا أفراد إما أف يكونوا 

 .مف كل استخداـباألفراد العادييف والمشيوريف معا لالستفادة  ستعانةإلى االالمعمف أيضا 

بيذه النوعية مف ستعانة يساعد اال)األفراد( العادييف: االستعانة بالشخصيات  - أ

اإلعالنية والرسالة المستيدؼ لإلعالف بيف الجميور التطابق عمى تحقيق األشخاص 
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الواقعي يتطابق ويتفق مع محيط عبر اإلعالف ما يقوـ بو أف إليو حيث يشعر المعمف 

أو الخدمة المعمف عنيا يتوقف الفرد بالسمعة عف ايماف أف اقتناع ومجتمعو وحتى 

وسيولة يا وأسموب تمقيترتبط بسعرىا وشكميا إلى مجموعة عوامل أخرػ باإلضافة 

ويطمق البعض الخدمة وثيقة الصمة بو، لشعوره بأف ىذه السمعة أو  الحصوؿ عميو،

اىده مع ما يشوىو ما يشير إلى توحد المشاىد  -محتوػ الرؤية –عمى ىذا التطابق 

     .1أو السينمائيةالتمفزيونية عبر الشاشة 

تعتبر االستعانة بيذه النوعية مف االستعانة بالشخصيات )األفراد( المشيوريف:  - ب

لمبعض في المجتمع المحمي والدولي التي تمثل ذات المكانة المتميزة األشخاص 

ويعتبر نية، قد تضاعف مف تأثير الرسالة اإلعالالقدوة والمثل األعمى مما يجعميا 

وتفوقيا عمى غيرىا عمى مزايا السمعة أحد سبل التأكيد  يورةالشخصيات المشاستخداـ 

ير السمعة أو وشعبية حيث تظمكانة مميزة مف قبل األفراد ذوؼ مف السمع المنافسة 

المستيدؼ الجميور وكأنيا سمعة أو خدمة الصفوة، مما يجعل الخدمة المعمف عنيا، 

أو الرياضة مف سواء كانوا نجوـ السينما المشيوريف ء في محاكاة ىؤاليرغب 

كوسيمة الشخصيات المشيورة، إلى استخداـ الشخصيات العامة وتظير الحاجة أحيانا 

التجارية عمى غيرىا مف العالمات أو الخدمة وتفوقيا عمى جودة السمعة لمتأكيد 

المختمفة لسمعة ية التي تتعدد فييا العالمات التجار في المجتمعات المنافسة خاصة 

                                                           
اإلعالف في التمفزيوف الجزائرؼ، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجيستر في عمـو األعالـ واالتصاؿ، جامعة مريـ زعتر،   1

 .67، ص 2008 -2007منتورؼ، قسنطينة، 
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صعبة وفي حاجة إلى ختيار االمما يجعل عممية حيث تتعدد وسائل الترغيب، واحدة 

عالية ممف ىو محل تقدير الجميور وممف يتمتعوف بدرجة مصداقية مف يدعميا 

حيث أنو مف عند استخداـ ىذا األسموب، غير أنو يجب االحتياط وشعبية كبيرة، 

    المستخدمة مع السمعة أو الخدمة المعمف عنيا.أف تتناسب الشخصية الضرورؼ 

  القوالب الفنية التي يقوم من خاللها اإلعالن التمفزيوني: -8

تتعدد القوالب أو األشكاؿ أو الصيغ الفنية التي يقدـ مف خالليا اإلعالف التمفزيوني ونذكر 

  الحوار واألغنية.، المباشر الحديث منيا:

 ويأخذ شكميف: :المباشر الحديث -1

 أؼ يقدـ النص اإلعالني في شكل خبر.: طريقة إلقاء األخبار - أ

أؼ يقدـ النص اإلعالني عمى شكل حديث مباشر  :طريقة الحديث المباشر العادي - ب

حيث تقوـ في اإلعالنات عادؼ مف شخص واحد وعادة ما يستخدـ ىذا النوع 

ل الخبر، ذلؾ الحديث شكحديثيا لمجميور دوف أف يتخذ بتوجيو الشخصية اإلعالنية 

 النوع مف اإلعالنات "باإلعالنات المباشرة".ويطمق البعض عمى ىذا 

مف أو أكثر شخصية ىذا النوع يعتمد عمى إجراء حوار بيف  :الديالوج أو الحوار -2

سعرىا، خصائصيا المميزة، عف السمعة، إليو لممعمف المطموب تقديميا خالؿ البيانات 

مجموعة مقابالت  تشيرشكل مقابالت: حيث  ؼ الحوار اإلعالف وقد يأخذ مكاف بيعيا، 

كشيادة منيـ عمى جودة عمى صالحيتيا وامتيازىا السمعة لمتأكيد مع مستخدمي 
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مف التطابق، إلى الشخصيات العادية لالستفادة وأحيانا تمجأ ىذه اإلعالنات السمعة 

  1مف الرغبة في محاكاة األفراد المتميزيف.لالستفادة أو الشخصيات المشيورة 

في االنتشار مما يجعل ىذا القالب مفيدا في وىي مف أكثر القوالب سرعة  :األغنية -3

اسـ السمعة إلى تذكر الشعور والعواطف ومساعدة الجميور في مخاطبة حالة الرغبة 

 أو انتشارىا.

تعتمد عمى بسيطة مف خالؿ التمفزيوف ما بيف أشكاؿ اإلعالنات أساليب تقديـ تتعدد  -

تخاطب العيف الؿ الصورة الثابتة مف خالؿ الفيمـ وا عالنات خمف العيف مخاطبة 

لمواقع مف خالؿ الرسـو المتحركة، غير مطابقة أو بمعنى آخر فييا، بحركة مبالغ 

الرسـو مع أو الفيمـ مف أسموب كالفيمـ مع الشريحة بيف أكثر كما يمكف المزج 

ا بخصائص الوسيمة اإلعالنية يرتبط أساسالفني لممعالجة إف األسموب المتحركة 

التي مف خصائص الوسيمة أف يستفيد قدر امكانو وعمى المعمف الذكي المستخدمة 

في وانطالقا مف ىذا االختيار فإف األسموب األكثر استخداما ، ايدفع مف استخدامي

 التمفزيوف ىي اإلعالنات الفيممية.

را الستفادتيا تسمى اإلعالنات الفيممية باإلعالنات المتحركة نظأسموب الفيمـ:  -أ 

في وتأتي ىذه اإلعالنات بر مف خصائص التمفزيوف، تعتة التي كمف عنصر الصورة المتحر 

وغالبا ما  أو الحديث المباشر،أو الحوارؼ يعتمد عمى القالب الدرامي جذاب قالب مشوؽ 

 أو الخدمة المعمف عنيا.إلى جانب السمعة يستخدـ األشخاص 
                                                           

 .70. 69زعتر مريـ، المرجع نفسو، ص   1
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وتعتبر مرحمة جذب االنتباه واالقناع والتأثير،  بقدرتو عمى الفيممي المتحرؾويتميز اإلعالف 

وخمق الرغبات واثارة االىتماـ بعد جذب االنتباه مف المراحل اليامة في النشاط اإلعالف 

لمسمعة تقييـ الفرد المستيدؼ حيث تمثل مرحمة االقناع وتكويف الصورة الذىنية واالحتياجات 

أو السمعة أو مع الخدمة أو التعامل واتخاذ القرار بالشراء ا أو سمبيإيجابيا أو الخدمة تقييما 

 يحقق لممعمف فرصة:ويتميز اإلعالف الفيممي المتحرؾ بأنو االنصراؼ عنيا، 

مما  الحية أو استعراضيا مف جوانبيا المختمفةتقديـ السمعة أو الخدمة بصورتيا  -

 واقتنائيا.يا بأىميتيا وضرورتيا وفوائد استخداميساعد في عممية اإليحاء 

تصويرىا في محيط األسرة أو أو السمعة مف خالؿ عمى الخدمة مناخ معيف إضفاء  -

 مقر العمل أو األماكف السياحية.

بتكار والحداثة االالتي يستند عمييا ويعتمد ىذا األسموب عمى االختيار الجيد لمفكرة  -

  لبعد عف النمطية.وتنفيذه واوأساليب إخراجو في أفكاره، وجاذبية أشخاصو والتجديد 

وىي ، ة في إطار خاص وليا مقاييس مختمفةتمثبىي صورة شفافة  التسريحة: -ب 

  1تعرض عمى شاشة التمفزيوف. عبارة عف لوحة ثابتة

ثابت يظـ بحيث يظير عمى الشاشة منظر واحد ه شخص، أ عرضيا نص يقر ويصاحب 

منتج السمعة أو الخدمة اسـ يكتب لمسمعة أو الخدمة مع اسميا مكتوبا وأحيانا صورة أو رسـ 

فإنو وىي الصورة المتحركة، ال يستثمر أىـ خصائص التمفزيوف، وبالتالي فإف ىذا األسموب 

 مع إضافة عنصر التعميق.مقدـ عبر شاشة التمفزيوف إعالف مطبوع 
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الوسط بيف الثابت ىو ذلؾ األسموب الذؼ يستخدـ في اإلعالنات  الروؿ: -ج 

في أو بيع أراضي أو كطمب موظي إعالنات اإلخطارات ويستعمل غالبا ف والمتحرؾ،

 يكتب عمى الروؿ نص اإلعالف كامال. ،العسكرية استدعاء الخدمة

 زمنية طويمةة المضموف الذؼ يشغل مساحمف اإلعالنات تخص واألىمية في ىذا النوع 

يوف في التمفز والمعروؼ أف المساحة الزمنية تصل في بعض األحياف إلى أكثر مف دقيقتيف 

  مما يجعل إعالنات الدقائق الكثيرة غالية التكمفة.تباع بالثانية 

عمى ىو ذلؾ النوع مف اإلعالنات التي تعتمد الكارتوف )الرسـو المتحركة(:  -د 

ولكف إما في صورة حيوانات أو أدميف  المختمفة،التي تصور الشخصيات الرسـو المتحركة 

رغـ ما يتيحو مف فرص جذب االنتباه د كثيرا إال أف ىذا األسموب ال يعتمبطريقة فكاىية، 

شاعة جو البيجة  وارتفاع يرجع أساسا لمتعقيدات اإلنتاجية والمبالغة وتصوير السمعة، وا 

إعالنية كبيرة الذيف ال يخصصوف ميزانية مف المعمنيف مما ال يتناسب مع الكثرة التكمفة 

 لمشاريعيـ.

التمفزيونية اإلعالنية في الرسالة ستخدمة المىذا فيما يخص مختمف األساليب االقناعية 

 :بالشكل، أما فيما يخص المضموف والمرتبطة 
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 المرتبطة بالموضوعاألساليب اإلقناعية : المطمب الثاني

ال الذؼ واإلعالف مف أصعب األمور، مدة ممكنة إف الحفاظ عمى انتباه المتمقي أطوؿ  

لممختصيف بالنسبة ىاما سؤاال يطرح ىنا متو، مف قييفقد مف األفراد عدد أكبر انتباه يجذب 

بو أطوؿ مدة واالحتفاظ انتباه األفراد لجذب أفضل الطرؽ واألساليب ما ىي في المجاؿ: 

 ممكنة؟

لذا يرتكز المختصيف ىذا األخير يتعمق اإلعالف مباشرة بنوع االستجابة التي يتطمبيا 

وفي دراسة قاـ ولمدة أطوؿ، الجميور  في ذاكرةالتي تثبت مضمونو عمى األساليب اإلقناعية 

والتي لخصت أعماؿ عشريف وكالة بيا كل مف "ستوارت وكوزاؾ" بالواليات المتحدة األمريكية 

تداوال األكثر ية عاإلقنااألساليب "وتقر بأف: متخصصة في دراسة وقياس فعالية اإلعالف 

   1فيما بعد.ىا وتذكر و مف رسالة في ذاكرتالفرد بأكثر باحتفاظ ىي المتعمقة وفعالية 

ومخاطبة والحجج المنطقية البراىيف ال حتى وعده العقمي األسموب باإلقناع وال يقعد 

العاطفية  ستماالتعمى اإلتعتمد التي  ناعلإلقاألخرػ الجوانب أيضا يشمل بل فقط، العقل 

في الرساالت تستخدـ التي وتمثل األساليب اإلقناعية  2والفضمى الشائعةاإليحاءات المباشرة 

 اإلعالنية.

األساسية  مف المفاتيحلمخاطبة الجميور المتمقي لغة اإلعالف أف يختار المغة المناسبة 

فأؼ المعمف عنيا واقتنائيا إلى تقبل المادة لإلقناع، وذلؾ باختيار الكممة المؤثرة التي تدفعو 

                                                           
 .74زعتر مريـ، المرجع نفسو، ص   1
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والموضوع الذؼ قدـ ة بالممل وعدـ تقبل ىذه األخير لسامعيا احساسا تعطي لغة غير مفيومة 

 مف خالليا.

كما المغة والثقافية لمفرد،  جتماعيةاالبمختمف مجاالت الحياة والمغة مرتبطة ارتباطا وثيقا 

وىي مجموعة رموز وتبادؿ المشاعر واألفكار، ظاىرة بشرية ووسيمة اتصاؿ عمى أنيا 

بمعنى إدراؾ  وفيـ المتمقي متفق عمييا ألداء ىذه المشاعرومنطوقة ومسموعة صوتية 

وىذه المواصفات لوليا وبيف الكممات ببعضيا البعض، ومدالتي تقـو بيف األصوات العالقات 

وتعد المغة عنصرا ىاما في مقومات دالالتيا األمر األساسي الذؼ تستمد المغة منيا ىي 

إلى فئات مختمفة مادامت الرسالة موجية فيجب أف تكوف سيمة بسيطة اإلعالنية، الرسالة 

 وتقـو المغة بثالث وظائف أساسية.ف الجميور م

ييدؼ إلى توصيل قدر اإلقناعية فاالتصاؿ المغوؼ والتعبيرية وأخيرا الوظيفة البالغية  -

البسيطة والواضحة والسيمة المؤثرة استخداـ األلفاظ ليتمكف مف تحقيق مف المعمومات 

ووضوح المعاني العبارات سيولة في لغة اإلعالف والبد مف توفر بعض الشروط والدقيقة، 

ولغة سميمة الموضوع اختيار الكممات التي تتناسب مع ضرورؼ لإلقناع ألف فيـ المعاني 

                                                           1التي تساعد عمى تقبل الفكرة.تكرار الكممات المفتاحية الرئيسية مؤثرة، 
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 خالصة:

اوؿ ىذا الفصل في طياتو اإلشيار بصفة عامة واإلشيار التمفزيوني بصفة لقد تن

 خاصة كوسيمة إعالنية وأىـ القوالب اإلشيارية التمفزيونية.

 اإلقناعية في اإلشيار التمفزيوني. وأىـ خصائصو ومميزاتو كما تطرقنا إلى األساليب

اليامة التي يمجأ إلييا بأىمية التمفزيوف كما أّنو الوسيمة وذلؾ قصد تعريف القارغ 

        الجميور في نقل الّرسالة اإلشيارية وعرضيا بالّصورة والّصوت.



 

 
 

 

 الفصل الثاني

 المرأة واإلشهار التمفزيوني 

 : المرأةالمبحث األول

 التمفزيونيالمبحث الثاني: صورة المرأة في اإلشهار 

بالسموك  التمفزيونيالمبحث الثالث: عالقة اإلشهار 

 ي لممرأةالشرائ
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 تمهيد:
شاءت حكمة هللا أف يخمق المرأة مف ضمع الرجل لتكوف لو عونا وسندا ومع المراحل 

التي مرت بيا البشرية عرفت المرأة استغالال واضحا وضغوطات منعتيا مف تحقيق ذاتيا 

ثبات انسانيتيا، فجاء اإلسالـ لينكر ىذا االستغالؿ حيث كرميا وأعطى ليا حقوقا ما كانت  وا 

تكسبيا في أمـ سابقة وال الحقة مادامت بعيدة عف ىذا الّديف وفي عصرنا الحديث أصبحنا ل

نشاىد تأثرا كبيرا مف طرؼ المرأة باالشيارات التمفزيونية. ومف ىذا التأثير اليائل لإلشيارات 

 التمفزيونية عمى المرأة نالحع أّف ىناؾ عالقة بيف اإلشيار التمفزيوني والسموؾ االستيالكي.

ولقد تطرقنا في ىذا الفصل عبر ثالثة مباحث إلى المرأة في المبحث األوؿ حيث 

تطرقنا إلى المرأة في المنظور الديني والخصوصيات االجتماعية لممرأة الجزائرية وصورتيا 

في وسائل اإلعالـ. أّما في المبحث الثاني فتطرقنا إلى صورة المرأة في اإلشيار التمفزيوني 

المدنية لمصورة واستعماؿ المرأة في االشيار التمفزيوني وصورتيا في  مف حيث الحماية

 .التمفزيونياإلشيار 

 بالسموؾ الّشرائي لممرأة. التفزيونيفأما المبحث الثالث فتطرقنا إلى عالقة اإلشيار 
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 المبحث األول: المرأة

يني  المطمب األول: المرأة في المنظور الد 

نية طويمة في ظل الييودية والمسيحية مف إىدار لكرامتيا بعد أف عانت المرأة حقبا زم

واحتقار إلنسانيتيا ونسبت خطيئة الخروج مف الجنة لقوانينيا وجعميا دائما روحا شريرة نجسة 

. تدنس كل ما تحيط بو أو يحيط بيا، وحرمانيا مف الغفراف واإلنزاؿ بيا إلى مرتبة الحيواف

بني اإلنساف ويقرر إلى جنس  الطغياف، فيعيدىا لينفض عف وجييا كل ىذاأتى االسالـ 

كالىما ذات أصل مشترؾ في االنسانية، حيث يقوؿ عز وجل: ، ولـ ال؟ ف1مساواتيا بالرجاؿ

﴿                                      

              ﴾2 

﴿ثـ قاؿ تعالى في أية أخرػ:                   

                  ﴾3 

والحديث ىنا ينصرؼ إلى أف النساء والرجاؿ  «إّنما النساء شقائق الرجاؿ»: وقاؿ ملسو هيلع هللا ىلص

 ىـ إخوة في النسب، حيث يرجع كل البشرية في نسبيا ألب واحد وأـ واحدة ىما آدـ وحواء.

                                                           
  .25-24، ص ص 2007منتصر سعيد حمودة، الحماية الّدولية لممرأة، دار الجامعة الجديدة،   1
  .13ورة الحجرات، اآلية س 2
 . 124سورة النساء، اآلية  3
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وتؤكد الشريعة اإلسالمية السمحاء عمى المساواة بيف الرجل والمرأة في جميع التكاليف 

ى العبادات والقواعد األساسية لمّديف، باإلضافة إلى كافة مظاىر العبودية واألعياد الّدينية حت

 .1ىو عدـ المفاضمة بيف أحد تعالى واالمتثاؿ ألوامره. فاألساس 

والنواىي تخاطب الرجاؿ والنساء عمى حد  األوامرفكل اآليات القرآنية تشمل عمى 

  ﴿سواء قاؿ تعالى:                 

          ﴾2  . 

 ونستخمص أف نظرة اإلسالـ لممرأة ىي نظرة متميزة بحيث: 

في صفة اإلنسانية، قاؿ إّف المرأة في اإلسالـ شأنيا شأف الرجل تماما، فيما متحداف  -1

  ﴿تعالى:             ﴾3  

المرأة مكمفة مثل الرجل   تماما في اإلسالـ وكالىما متساوياف في الحقوؽ والواجبات   -2

وكالىما يسكنيا والجنة واحدة  أماـ هللا، فاألرض ىي حقل العمل ومزرعة الخير أو الشر

حسب ما زرع في حقل العمل في األرض مزرعة النار واحدة، وكالىما يسير إلى أؼ منيما 

 الدنيا.

                                                           
خالد مصطفى فيمي، حقوؽ المرأة بيف االتفاقيات الّدولية والشريعة اإلسالمية والتشريع الوضعي، دار الجامعة الجديدة،   1

 .35، ص 2007
 .35سورة األحزاب، اآلية   2
 .195سورة آؿ عمراف، اآلية   3
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 وخمق ديف ذات كانت إذا الرجل، مف هللا عند إكراـ تكوف  قد اإلسالـ في المرأة إفّ   -3

 .وتقوػ 

 عدـ عمى ساءالنّ  بايع ملسو هيلع هللا ىلص الرسوؿ فأ حيث ،االسالـ في دينية استقاللية ليا المرأة إفّ   -4

 عمى ورسولو هللا وطاعة القتل وعدـ الفروج وحفع والزنا السرقة وعدـ وجل عز با الشرؾ

 وسيدنا السالـ عميو نوح سيدنا قصة االستقاللية ىذه يؤكد وما المصطفى، ليـ يستغفر أف

. االخريف القـو مع ىالكيما وقت الكافرتيف زوجاتيما بييفالنّ  ىذيف إيماف ينفع لـ حيث لوط

 . الجنة أىل سيدات مف وجعاىا وجل عز هللا أكرميا بل آسيا زوجتو فرعوف  كفر يضر لـ كما

 أخييا أو أبييا أو زوجيا كاف سواء الرجل ذمة عف مستقمة ذمة ليا سالـاإل في المرأة -5

براـ والشراء البيع حق تممؾ فإنيا لذلؾ ابنيا، حتى أو  حق وليا شرعا الصحيحة العقود وا 

 .الطالؽ طمب وليا زوجيا اختيار وحق الميراث

 السياسية الحقوؽ  مف مجموعة ومنحيا المرأة حرر الـاإلس أف القوؿ وخالصة  -

 كتاب إلى الرجوع يكفينا المياديف، جميع في والصحة التعميـ في كحقيا واالجتماعية والثقافية

 .المرأة اإلسالـ بو ميز الذؼ التكريـ مدػ لنعرؼ الكريـ رسولنا وسنة هللا

 ةالجزائري ةلممرأ االجتماعية الخصوصيات: الثاني المطمب

 حضرية أوليما شريحتيف مف يتكوف  الجزائرؼ  المجتمع فّ أ تتجاىل ال أف عمينا جبي 

. استثنائية حاالت كدراسة وليس األغمبية أساس عمى تكوف  بذلؾ الدراسة أو ريفية واالخرػ 

 :التالي النحو عمى الجزائرؼ  المجتمع في ومكانتيا ةالمرأ  أدوار استخالص ويمكف
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 : لجزائريةا لممرأة التقميدي الدور -

 مف وحتى التقميدية العائمة في الرجل طرؼ مف محو الجزائرية المرأة عاشت طالما

 في الزواج بعد أما أصبحت إذا إال بو تقـو ال ودورىا ىكذا كاف مركزىا ككل، العائمة طرؼ

 كانت. وجدة أما تصبح أف قبل والتقدير المرتبة بنفس تكوف  أف يمكف ال فيي أطفاليا، تربية

 واالسـ العائمة شجرة عمى لمحفاظ األطفاؿ إنجاب مجاؿ بو وتقصد إنتاجي دور ذات أةالمر 

 الرجل أماـ ممحيا كاف ىذا يومنا قبل المرأة عنصر وعموما زواجيـ، غاية إلى تربيتيـ ودور

 :1عالميف وىناؾ ائرؼ،الجز  المجتمع في

 واألمور الخارجية توالعالقا التجارؼ  العممي الميداف في السوؽ، في: الرجال عالم -

 .... المادية

 النسوية والعالقات والتربية اليدوية واألشغاؿ المنزلية األمور في: النساء عالم -

 .التقميدؼ والتزييف بالجماؿ واالىتماـ

 النساء تبقى حيث الكبير المنزؿ جدراف وىي وقوية واضحة حدود العالميف يفرؽ  وما

 .خارجي والرجاؿ المنزؿ في

 بغير كائف خصوصا والجزائرية عموما العربية ةالمرأ  أف الدراسات أثبتت رػ أخ جية مف

 ىذا في فيي فالف، ابنة فالف، أخت فالف، زوجة: مثال تقديميا في يقاؿ حيث. لذاتو ال

 .لمرجاؿ شيء اإلطار

                                                           
لمرأة في اإلشيار التمفزيوني الجزائرؼ، مذكرة تخرج لنيل شيادة ليسانس في عمـو اإلعالـ نسيمة أولبصير، صورة ا  1

 .46، ص 2001واالتصاؿ، جامعة الجزائر، 
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 أـ مساندة، زوجة كطباخة، دورىا الجزائرية المرأة لعبت، التقميدؼ اإلطار نفس وفي

 وال المتحجرة الذىنيات يشر لـ كمجاىدة خروجيا اف كما التحريرية، لثورةا إباف مشجعة

 إلى السالح بذلؾ وحممت واالفتخار بالشرؼ مرتبطة وطنية القضية اف بما الوالد سمطوية

 بيف يفرؽ  مجتمع في خاصة المساواة عف التحدث يمكف ال الثورؼ  الدور رغـ الرجل جانب

 عمة المنديل، القندورة، مثل المباس طريق عف يظير لنساءا مف التقميدؼ والنوع وآخر، فرد

 ...  الحايؾ، الرأس،

 تنتمي التقميدية فالمرأة المنزؿ، داخل الوقت أغمبية في المتمثمة العيش طريقة وفي

 المدارس أقداميف تطأ لـ المواتي كل أؼ الخالة، العمة، الجدة، السابقة، األجياؿ إلى عموما

 التقميدية والعائمة العائمية الخمقية بالقيـ مباشرة عالقة ذو التقميدؼ الدور وىذا الشغل عالـ أو

 أف ويحدث بالوالد، األـ عالقة إطار في المرأة بيا تقوـ التنشئة، في األساسية المسؤولة

 نشاطات في عائقا تبقى األسرة تطمعات حيث كفرد، والمرأة كجماعة األسرة مصالح تتناقض

 .الخارجية المياديف في ةالمرأ 

 مف والخوؼ التقميدية العائمية القرارات في تشارؾ ال المرأة األسرية األنظمة معظـ ففي

 .والتقوالت التقاليد

 حر غير عالـ في تعيش المرأة جعمت التي الظروؼ وىذه الصالبة ىذه مف وبالرغـ

 رونةوالم المينة مف نوعا منيا جعمت واقتصادية سياسية أخرػ  ظروؼ توفرت فقد وضيق،

 التغيرات بعض حدثت وبالتالي االقتصادية والضغوطات بالتمديف تتأثر العائمة وأصبحت

 المنزؿ خارج المرأة وعمل العائمة في الجنسيف لكال وضرورتو العمـ انتشار مثل جابيةياإل
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 الحديث الدور إلى لممرأة التقميدؼ الدور تحوؿ ومف المباشر والسبب المحوؿ يعتبر الذؼ

 . والعصرؼ 

 :الجزائرية لممرأة الجديد الدور -

 لممجتمع الصناعي التطور بفضل وىذا الرجل مساعدة دوف  عمل عمى المرأة تحصمت 

. شيادتيا أساس عمى مبني كذلؾ المرأة وعمل االجتماعي التصنيف عف واالبتعاد الجزائرؼ 

 إطار في عملوال الدراسة ىما أساسييف بعامميف الجزائرية لممرأة الجديد الدور ىذا ويرتبط

 .والثقافي االجتماعي التغيير

 :المرأة تعمم

 مكانتيا ازدىرت كمما جامعية، إلى ثانوية مف لممرأة التعميمي المستوػ  ارتفع كمما

 طريق فعف. الوطني لمتطور وعامال قوة كذلؾ وتصبح اقتصادية والسوسيو ثقافية السوسيو

 الصراع وتواجو يزعجيا الذؼ والعائق ستارال ذلؾ تزيل أف األخيرة ىذه استطاعت المرأة تعميـ

 .التعميمي المستوػ  عمى الرجل تنافس أصبحت وحتى عائمتيا مع

حساسيا ازدىارىا أوج في الجامعية الشيادة بفضل المرأة وأصبحت  بالمسؤولية وا 

 .والسياسية واالقتصادية والثقافية االجتماعية

 إلى تنتمي البكالوريا أو الجامعية شيادةلم الحاممة المرأة ىذه أف إليو اإلشارة يجب وما

 العائمية قوتيا تشكل النساء أصبحت الوقت ومع العصرية أو التقميدية العائمة نفس

 .واالجتماعية
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 :المرأة عمل

 كاف ما كثيرا الشغل عالـ في اآلخر الجنس تتحدػ أف إلى أوصميا المرأة تطور إفّ 

 فالشغل االقتصادية وقدرتيا براتبيا تترؾ أف ةلممرأ  يسمح الشغل أو العمل. الرجل عمى حكرا

 .القرار واتخاذ والزواج االسرة في بمركزىا ترتقي حيث لممرأة إيجابية آثار ذو

 المرأة بذلؾ وفقدت الصراعات، رغـ الزوجية لمسعادة العاـ المستوػ  مف يعتبر ال والعمل

 في ىاـ دور ذو الرجل صبحي األحياف بعض وفي المنزلية لألعماؿ الشاممة السمطة العاممة

 أضحى. لمعاممة بالنسبة االقتصادية القرارات عمى التأثيرات تزايد وبالمقابل األعماؿ، ىذه

 مف واعتبروه منيا المتعصبة خاصة واألسرة والمجتمع لممرأة جمبت ما كثيرا ظاىرة المرأة شغل

 .المشبوىات

 المالية المساعدات تقدـ كونيا مةالعائ في مرموؽ  بمركز العاممة المرأة تمتعت بالمقابل

 تساىـ الذؼ االقتصادؼ بالبناء المجتمع وفي ضعيف، دخل ذات العائمة كانت إذا خاصة

 األحزاب في تشارؾ وأصبحت الجزائرية المرأة إليو توصمت السياسي المجاؿ وحتى فيو

 ... العسكرؼ  المجاؿ في وعممت المينية الصعوبات كل تحدت كما السياسية،

 ... أب زوج، أخ، بالرجل تربطيا كانت التي التبعية وأزالت حرية ذات فأصبحت
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 : الجزائرية لممرأة العصرية الصورة -

 ىناؾ أف حيث والدراسة، العمل عدا ما أخرػ  بمالمح تتميز العصرية المرأة أصبحت

 يكوف و  المباس طريقة في ذلؾ ويتجمى والعصرؼ  الحديث النوع مف ولكنيف يعممف ال نساء

 .الظاىرة ىذه انتشار في دورا المقعرة اليوائيات وتمعب الغربية الطريقة عمى زييف

المرأة التي  تمؾ تعد ولـ الخارجي العالـ اتفتح كثرأ المرأة اصبحت ثانية جية مف

يصحبيا الزوج أو األب إلى الطبيب وكما أف زواؿ بعض العقميات جعل مف المرأة حرة مف 

 أجل التسويق.

قى ىذا األمر نسبي بالنسبة لمناطق معينة في الجزائر كأعالي القبائل وبعض لكف يب

 القرػ الريفية.

ومف ىنا المرأة الحضرية القاطنة بالمدينة التي نمثل الّنسبة األكبر مف المساء ذات 

الّدور الحديث، لكف ما ىو ميـ كذلؾ، يمكف أف نجد المرأة العصرية والمرأة التقميدية في نفس 

مة، يعني ىذا الكبرػ مثال ال يسعفيا الحع لمواصمة الّدراسة والدخوؿ في عالـ الشغل العائ

 عكس الصغرػ.

عموما تتمتع المرأة في الّدور الجديد بوجود شخصاني أقل ممحي مقابل الميزة الثانية 

المسؤولة في المنزؿ باإلضافة إلى في الّدور التقميدؼ، كما تقوـ باألشغاؿ المنزلية وىي 

ولياتيا الخارجية والشغل، بمحاولة منيا لمموافقة بيف الّدور التقميدؼ والعصرؼ وفق ما مسؤ 
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تمميو متطمبات الّطور الّذؼ يعيشو المجتمع الجزائرؼ عمى المستوػ المادؼ والتكنولوجي الّذؼ 

 .1يعتبر المرأة جزءا رئيسيا في دفعو

 المطمب الثالث: صورة المرأة في وسائل اإلعالم

الـ يحظى باىتماـ زائد باعتباره أحد األدوات األساسية التي يمكف مف خالليا بات اإلع

إحداث تغيير في الثقافة المجتمعية المرتبطة بدور المرأة وحدوده وضوابطو الّدينية 

واألخالقية، كما أف بمقدوره أف يميد لبعض المفاىيـ والقيـ الوافدة ويجعل قبوليا ميسورا، 

ر التكرار واإللحاح في تناوؿ الفكرة وعنصر اإلشيار البصرؼ وذلؾ باعتماده عمى عنص

الذؼ يحوؿ دوف وقوؼ المشاىد أماـ المدلوالت المتضمنة وغير المعمنة التي يحمميا المشيد 

 البصرؼ.

بصيغة المرأة النموذج متمثمة في : مع ظيور السينما ظيرت المرأة فييا السينما -

بمغتيا وحركة جسدىا وىو ما جسد صورة لألنوثة، جرػ مارليف مونرو المرأة المعوب والفاتنة 

تعميميا في فترة الخمسينات والستينات مكف القرف الماضي وصارت نموذجا لمصممي 

األزياء ومصنعي الماكياج وصارت صورة مارليف مونرو ىي الّصيغة الفنية لممرأة الجميمة ما 

ف سيدات العالـ في األناقة لبثت أف تبعتيا نماذج أخرػ لنساء ممثالت عرضف عمى أني

 .2والجماؿ إلى يومنا ىذا واألسماء ال تعد وال تحصى

                                                           
 .52 -46ص  -نسيمة أولبصير، مرجع سابق، ص  1
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تكاد الدراسات المتعمقة برصد صورة المرأة في وسائل  :مجالت المتعة والتسمية -

جميعا تقدـ صورة سمبية لممرأة وذلؾ عمى اختالؼ  اإلعالـ المقروءة والمسموعة والمرئية، أنيا

ثاؿ فإّف الدراسة المسحية التي أجريت عمى المجاالت النسائية في توجياتيا وعمى سبيل الم

مف صفحاتيا لمجوانب المظيرية والجمالية  %5الوطف العربي أكدت أنيا تخصص حوالي 

لممرأة كاألزياء وأدوات الزينة، أو المشاكل العاطفية لمقارئات مع إغفاليا األبعاد النفسية 

المرأة وكأنيا مظير وشكل جميل، دوف أؼ مضموف داخمي والداخمية لممرأة وىكذا يتـ تصوير 

وىذا ما يدؿ عمى أّف القائميف عمييا عمى قناعة بأّف المرأة تولي االىتمامات المظيرية 

والشكمية عناية قصوػ عمى حساب قدراتيا الذىنية والفكرية. وضمف ىذا اإلطار يمكف أف 

سالمية وذلؾ حيف تكرس نفسيا لمتابعة تدرج بعض المجاالت النسائية التي تدعي الصفة اإل

أحداث صيحات األزياء وتتفنف في صنع أشكاؿ متعددة لمحجاب الّذؼ حولتو إلى رمز لمتبرج 

 بدال مف أف يكوف رمزا لالحتشاـ والتعفف.

اإلعالمية "جوؾ ىيرمف" أّف ىناؾ عنصريف أساسييف  واستنادا إلى ىذا ترػ الباحثة

ئية عمى اختالفيما وىما " المتعة والتسمية" وىي تذىب إلى حد تقـو عمييما الّصحافة النسا

افتراض أف قراءة إحدػ المجالت النسائية ينتج عنيا متعة تساوؼ مع المتعة المتحققة مف 

تناوؿ قطعتيف مف الشوكوالتة،  معتبرة أنو مثمما ال تنتمي المجمة النسائية أفكار المرأة 

 . 1تمي لجسدىا أو تغذيياوثقافتيا فإف قطعة الشكوالتة ال تن

                                                           
1
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التمفزيوف أف احتوػ عمى دوائر االستقباؿ البشرؼ كميا ومع لـ يمبث الفضائيات:  -

تطوراتو السريعة مف بث محمي غير مموف إلى بث مموف ثـ إلى بث فضائي عمومي، جرػ 

توسيع دوائر التعميـ والتمويف حتى صارت الّصورة المؤثرة ىي الصورة األكثر حضورا في كل 

 .1فسياأنواع التقابالت حتى عند الرجاؿ أن

وتعد مساحة العرؼ أحد المؤشرات الدالة عمى نجاح الكميب وامكانية تحقيقو لجماىيرية 

ّنما يمتد ليشمل طائفة  وىذا التوظيف لمجسد النسوؼ ليس قاصرا عمى القنوات الغنائية وا 

مى استقطاب المشاىديف ليس أخرػ مف القنوات التي شيدت ظاىرة المذيعة النجمة القادرة ع

ّنما لنجاحيا في جذب االنتباه فتظير مذيعات األخبار وكأنيف في  لمضموف ما تقدمو، وا 

منافسة مع عارضات األزياء والمغنيات في جماؿ اإلطاللة وتمويف الشكل والممبس وأكثر مف 

قديـ ذلؾ تقـو بعض القنوات باالستعانة بممكات الجماؿ أو عارضات أزياء مف أجل ت

 . 2البرامج

ومع طغياف الجوانب الشكمية ال يمكف الحديث عف عمق في المضموف فيذه 

الفضائيات تقدـ المتعة المطمقة الخيالية مف أؼ مضموف ديني أو خمقي أو فكرؼ، وذلؾ 

بإفراطيا في التركيز عمى النماذج التي تحقق المتعة لممشاىد كالممثالت والراقصات 

وة ومثال أعمى عمى حيف تعتمد تجاىل النماذج الممتزمة دينيا والتي وتقديميف باعتبارىف قد

 استطاعت تحقيق مكانة عممية.
                                                           

 .115عبد هللا الغذامي، مرجع سابق، ص  1
2
 http://tablelaval.typepad.com/zeroclichearabe/image des femmes htnil. تاريخ الىلىج:  

.11:25. الساعة: 11/00/2011   

 



 المرأة واإلشهار التلفزيىني                                                                لثانيالفصل ا
 

95 
 

وبيذا تخل بالميزاف األخالقي الّذؼ يحتكـ إليو المجتمع وتحدث تشويشا في المعايير 

 .1األخالقية أدػ الشباب خصوصا

ير السمبي الوحيد في إّف التركيز عمى الجسد واتخاذ المرأة أداة المتعة ال يعد المظ

تعامل ىذه القنوات مع المرأة، فيناؾ إصرار عمى تصوير العالقة بيف الرجل والمرأة عمى 

ىيئة صراع مفتوح وممتد بيف الطرفيف وعمى التعامل مع المرأة باعتبارىا كيانا فرديا منعزال 

بضرورة التخمص وكأنيا ال ترتبط بأسرة أو مجتمع. وال تتوانى ىذه الفضائيات عف المطالبة 

مف األدوار التقميدية لممرأة كاف تصور أما أو أختا وزوجة ويعتبرونيا أدوارا نمطية تكرس 

العاممة باعتبارىا أدوار عصرية وليس  لدونية المرأة في المقابل بدعوة إلبراز أدوار المرأة

ّنما ا لمشكل مشكال جوىريا أّف صاحب استغالؿ لجسد المرأة مف قبل وسائل اإلعالـ، وا 

بنظرىـ تقديـ صورة سمبية عف قدراتيا العقمية، وىكذا أضحت المرأة فريسة أصحاب القنوات 

الفضائية المتاجريف بجسدىا مف جية، وصار الرؤػ النسوية المتاجريف بعقيدتيا وقيمتيا مف 

 .2جية أخرػ حتى تدنت صورة المرأة في وسائل اإلعالـ إلى أدنى مستوياتيا

 

 

 

 

                                                           
 .116 ص سابق، مرجع الغذامي، هللا عبد  1

2
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 : صورة المرأة في اإلشهار التمفزيونيالمبحث الثاني

منذ أف اخترعت الصورة وىي تشيد عدة ممارسات واستغالالت جعمتيا تنحاز عف 

وظيفتيا التعبيرية األصمية التي تنبع مف تعبير عف أحاسيس ومشاعر البشر عمى مدػ 

فييا األزماف وبمرور األجناس البشرية إلى أف وصمت إلى اإلشيار التمفزيوني الذؼ وظف 

 المرأة عنصر جمالي آخر يزيد مف بريق وجماؿ الصور.

 المطمب األول: الحماية المدنية في الحق في مواجهة الصحافة

تعرؼ الصورة بأنيا تمثيل لشخص أو شيء، والحق في الصورة ىو مكنة الشخص في 

 االعتراض عمى تصويره أو نشر صورتو أو السماح بذلؾ.

وؽ الشخصية التي تنبت لمجميع بدوف تميز لذا كانت وىو مف الحقوؽ العامة أو الحق

مف القانوف المدني ىي األساس الذؼ تستند إليو المسئولة عند التعدؼ عمى الحق  17المادة 

في الصورة ألف ىذه المادة تعتبر القاعدة العامة في المسؤولية عف التعدؼ عمى الحقوؽ 

 الشخصية.

ينص عمى جريمة التعدؼ عمى الحق في والمالحع عمى التشريع الجزائرؼ أنو لـ 

الصورة عمى العكس مف بعض التشريعات األخرػ، ليذا تبقى الحماية المقررة لمحق في 

الصورة حماية مدنية فحسب، وال تكوف حماية جزائية إال إذا كاف التعدؼ عمى الحق في 

حينئذ عمى الصورة يرتب تعديا عمى الشرؼ وال اعتبار أو عمى الحق في الحياة الخاصة و 

 يكوف أساس المسئولية الجزائرية التعدؼ عمى الحق في الحياة الخاصة.
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وبظيور الصحافة الصفراء وابتعاد الكثير مف الصحف عف أخالقيات المينة أصبح 

التعدؼ عمى الحق في الصورة شيئا مألوفا في الممارسة الصحفية وكأنو ال يرتب أؼ مسئولية 

لغالب عف المطالبة القضائية، لعدـ عمميـ بأحكاـ القانوف خاصة وأف األفراد يحجموف في ا

في ىذا المجاؿ، ومما زاد في ذلؾ عدـ تجريـ التعدؼ عمى الحق في الصورة وعدـ وجود 

نصوص خاصة بقواعد المسئولية المدنية عف العمل الصحفي، فالتعدؼ أصبح وكأنو فعل 

مف  47سا ليا سوػ ما قررتو المادة مباح إذا ال تجد المسئولية المدنية المترتبة عنو أسا

القانوف المدني لتحميل ىذا النص الذؼ يحيطو الغموض يمكف استنباط بعض الحاالت مف 

 الفقو والقضاء المقارف أشيرىا:

 تشويو صورة اإلنساف بنشر صورتو. -

 استغالؿ شخصية اإلنساف بنشر صورتو. -

لسينمائية، ألنيا وسنتعرض لتشويو شخصية اإلنساف صورتو مف خالؿ الصورة ا

 األقرب مف موضوع بحثو.

فالصورة السينمائية ىي مجموعة مف الصور الثابتة توضع عمى شريط بشكل متجاور 

وأثناء تمرير الشريط بسرعة تظير ىذه الصورة وكأنيا تتحرؾ وىي تظير اإلنساف في 

ت أوضاع مختمفة وحركات مختمفة بحيث يعبر عف نفسو بالصورة والصوت، وليذا كان

الصورة السينمائية أكثر عرضة لمتشويو وىنا يكوف التشويو مباشرا عف طريق المونتاج مما 

الشخصية بغير الوضع الحقيقي الذؼ مف المفروض أف تظير بو والقوانيف يؤدؼ إلى إظيار 

ال تحـر عميو المونتاج السينمائية ألنيا تعد تقنية مف تقنيات التصوير واإلخراج وىي 
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لعمل، ولكف الفقو يرػ أف ىذه العممية تصبح غير مشروعة متى أدت إلى ضرورية ليذا ا

انطباع لدػ الجميور يخالف الحقيقة ووصمت إلى درجة تشويو الشخصية أماـ الجميور، 

ويكوف التشويو غير مباشر في المونتاج التمفزيوني عف طريق بث شريط متجزغ قد ال يعكس 

صورة فوتوغرافية ونشرىا منفصمة عف السياؽ الذؼ الحقيقة، أو تحويل صورة سينمائية إلى 

  ة.كاف يحتوييا، وىذا النشر يؤدؼ إلى تشويو حقيقة الشخصي

كما أيضا استغالؿ شخصية اإلنساف بنشر صورتو فقد ال يتـ تشويو شخصية ال إنساف 

بنشر صورتو، بل تنشر وىي تعبر عف الشخصية الحقيقية لصاحبيا بدوف أؼ تغيير فييا 

، فالدعاية التجارية تيدؼ 1تـ استغالليا ألغراض الدعاية التجارية واأليديولوجيةولكف ي

براز منتجاتو  لتحقيق غرض مادؼ فيي تتولى تعريف الجميور بمشروع صناعي أو تجارؼ وا 

فيقبل عمييا الجميور وتزداد المبيعات وكذا الحاؿ بالنسبة لمخدمات. فعمماء النفس يؤكدوف 

ترؼ سمعة معينة يتصرؼ ال شعوريا تحت تأثير الصورة والرسـو التي أف المستيمؾ الذؼ يش

ارتبطت في ذىنو بالسمعة التي يشترييا أو الخدمة التي يطمبيا، خاصة إذا تعمق األمر 

بالمشاىير كنجوـ السينما وأبطاؿ الرياضة إذ أف الجميور سيندفع إلى تقميد ىؤالء المشاىير 

ذه السمعة أو الخدمة لكف ليس معنى ذلؾ أف القضاء ال الذيف يراىـ في اإلعالـ يجندوف ى

يحمي اإلنساف ضد استغالؿ صورتو في الدعاية إال إذا كاف شخصا مشيورا، فيذه الحماية 

                                                           
رة بمناسبة اليـو الدراسي المنعقد بالمركز رشيد شميشـ، الحماية المدنية لمحق في الصورة في مواجية الصحافة، محاض  1

 .2007/ 01/ 03الجامعي بالمدية، بتاريخ: 
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تشتمل كل مف تستخدـ صورتو ليذا الغرض حتى لو كاف شخصا عاديا مف أحاد الناس متى 

 .1تـ دوف رضا

ة يتمثل في أف الشركات والمشروعات واستغالؿ الصورة ألغراض الدعاية التجاري

التجارية والصناعية وغيرىا تمارس لترويج سمعيا وخدماتيا اإلشيارية والدعاية لكسب أكبر 

عدد ممكف مف المستيمكيف، وغالبا يتـ ذلؾ بصور المشاىير سواء صور فوتوغرافية أو 

لدعاية ىي صفقة تسجيل سينمائي قصير وىذا لحث الجميور لالقتداء بيؤالء المشاىير، وا

تجارية بيف شخص عاـ في شكل عقد بيف التزامات لكل منيما إال برضا صاحب الصورة 

وفي حدود شروط العقد بينيما. وفي األخير يمكف أف نستنتج األركاف التي تقوـ عمييا 

 المسؤولية الصحفية عف استغالؿ الضرورة ألغراض الدعاية التجارية فيما يمي:

 الخطأ الصحفي:  -1

القياـ عنصر رضا صاحب الضرورة نشر ضرورتو واستغالليا لمدعاية والشرط  شرط

 الثاني ىو نشر ىذه الصورة في صحيفة أو وسيمة مف وسائل اإلعالـ.

 الضرر: -2

وىو عمى وجييف األوؿ األدبي أو المعنوؼ والثاني مادؼ والقانوف المدني الجزائرؼ 

 مكرر. 82يجيز المطالبة بيما معًا في المادة 

 

                                                           
 .44، ص 1976سعيد جبير، الحق في الصورة، دار النيضة العربية، القاىرة،    1
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 القة السببية: ع -3

وىي أف يكوف الضرر الذؼ يمحق صاحب الصورة سببو االستغالؿ غير المشروع 

 1.لمصورة والقضاء يفترض توافرىا وعمى مف يدعي العكس أف يثبت ذلؾ

 المطمب الثاني: استعمال المرأة في اإلشهار التمفزيوني.

أصبحت أنوثتيا سمعة كثرت في السنوات األخيرة عمميات استغالؿ المرأة بطريقة سيئة ف

 تستغل في عمميات التسويق والبيع واإلعالنات.

وىذا االستغالؿ لممرأة كسمعة يؤدؼ بيا إلى عصور االمتياف األولى بعد أف حققت 

 اآلف كثيرا مف المكاسب والحريات.

ومنطمق ىذا االستعماؿ لممرأة في اإلشيار ىو انعكاس لما يوصف باقتصاديات السوؽ 

الغرب يتعامل مع كل شيء باعتباره وسيمة لمكسب دوف اعتبار لمقيـ الدينية  وىو مستورد مف

واالجتماعية ألف المكسب ىو ىدفو األوؿ واألخير، وبالتالي تصبح المرأة مف السمع الرائجة 

والتي تدر ربحا كبيرا عمى ىؤالء الذيف يستغمونيا في اشياراتيـ؛ وال يقتصر استعماليا عمى 

نما توكل ليا مياـ أخرػ كقياميا بعمل العالقات ظيورىا كعارضة لمم نتوج أو الخدمة، وا 

العامة أو مندوبة لشركات أو أشخاص لدػ مؤسسات أخرػ لجمب اإلعالنات لوكاالت 

ثارة.  اإلعالـ بالتركيز عمييا كوسيمة لإلغراء والتأثير لما تممكو مف جماؿ وا 

ات وعطور الرجاؿ، وشفرات فنجد المرأة تروج لماركات السيارات وا عالنات الخدم

شيارات أنيا ال تحتـر المعايير ما يالحع عمى ىذه اإلالحالقة ومنتوجات ... الخ. و 
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االجتماعية والثقافية والدينية لممجتمعات بما أف اإلشيار أصبح ذو طابع عالمي خاصة 

قافة األقميات التمفزيوني منو، فبدال مف أف يقوـ بتدعيـ القيـ والمحافظة عمييا يقـو بمياجمة ث

مف خالؿ نمذجة صوره المرأة عمى أنيا تمؾ المرأة المتحررة الجريئة سواء في ماكياجيا أو 

لباسيا أو عالقاتيا وأيضا تحاوؿ تغيير المفاىيـ عف المرأة العاممة وربة البيت، وتحاوؿ رسـ 

 العالقة الزوجية بنوع مف المثالية والجرأة.

لمرأة مف أجل غرس بعض العادات واألنماط كما يعمل اإلشيار عمى استعماؿ ا

كالمباس واألكل وىو ما يبدو واضحا في المجتمع ويعتبر عمماء االجتماع أف ظيور المرأة 

 في اإلشيار ىو تعد عمى إنسانيتيا ومساومة لكرامتيا ميما كانت الصورة التي تظير بيا.

ات عمى أكثر وما يالحع انو أصبح ىناؾ نوع مف المنافسة بيف مختمف المارك

ثالثة ¾ العارضات إثارة وجرأة وجماال، فيناؾ مف العارضات مف بمغت بيا درجو العرؼ 

أرباع جسدىا. فنتائج الحممة اإلعالنية مرىونة بالمرأة التي تستخدـ في اإلعالنات، فكمما كاف 

 الموديل فاتنا وجذابا كمما كاف احتماؿ النجاح كبير، وبذلؾ يضرب اإلشيار بالمواثيق

 األخالقية عرض الحائط ويجعل مف القيـ االجتماعية موروثا قديما يجب التخمص منو.
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 المطمب الثالث: صورة المرأة في اإلشهار التمفزيوني الجزائري.

استغل اإلشيار في الفقرة مع الحديث لممرأة الجزائرية محاولة منو ترسيخ قيـ جديدة 

لمنبثة بيف الخطأ والصواب، غابا ما يعتقد ىذا وأصبح القائـ باإلشيار تتفاوت رسائمو ا

األخير أف الحداثة في الدور الذؼ تمعبو المرأة الجزائرية واالرتقاء بالمكانة التي تحتميا بفضل 

ع ىذا صحيح ومنطقي ألف م، التغيير االجتماعي تتـ عبر استغالليا في الرسائل اإلشيارية

بالنسبة لإلشيار ولكف تمرير الرسالة  المرأة كعنصر اجتماعي وبشرؼ وىي كائف جميل

اإلشيارية بفضميا كثيرا ما ال يوفق المبدع الجزائرؼ فييا، ألف الحداثة في الدور ليس 

رساؿ مكانة لشيء لـ تحتمو بعد المرأة الجزائرية فإف أراد ترسيخ قيـ الحداثة  بإظيار صور وا 

فعميو أف يقـو مثال بتوظيف المرأة  أو التعبير عف ما تعيشو المرأة مف مكانة مرموقة أو تقد،

عوض ما نشاىده مف صور ليا في بعض الومضات اإلشيارية، في إشيار عف سيارتو، 

التي ال تظير فييا بصورة مطابقة لواقعيا االجتماعي وحادات عنو ولـ تحقق الصورة التي 

بل  تعمده ىي ي ذاتيا وال ىو ما كانتأرادتيا المتمثمة في صورة ذاتيا وىذا ليس مف شيء ف

 ىو خطأ المصمـ الذؼ أخفق في ترجمة صورة ذاتيا الحقيقية في إشيار.

كيف ذلؾ؟ ألف المجتمع الجزائرؼ يعاني مف تغيرات المتالحقة دوف أف يكوف مييأ  

الستيعابو، ومع النشاط الصناعي والتجارؼ، أدخمت متغيرات فجائية، تبث مف خالليا بعض 

ؼ وراء الكسب السريع، وتفتقر ىذه الفئات في معظميا إلى الفئات االجتماعية التي تجر 

خمفيات عممية، ثقافية، معرفية وفنية، وبالتالي اقتراف الكـ العشوائي مع الكيف الردؼء ألف 
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الكثير مف القائميف باإلشيار في بالدنا غير مؤىميف عمميا ومينيا لمممارسة الميدانية 

ة ومنيجية ... ويحمموف بذلؾ خدمة لممعمف بمفيومو الحديث كعمـ وفف ذات أسس نظري

رسائل إشيارية تحمل بدورىا أفكارىا وصور يمكف أف تمس بالقيـ الحضارية التقميدية 

 األصمية لممجتمع الجزائرؼ، ويتـ بذلؾ تعميـ نمط معيشة دخيل عمينا.

مع وىذا ما نراه كذلؾ في اإلعالنات المستوردة التي تتالءـ مف حيث الرسائل الضمنية 

 1خصوصيات المجتمع الجزائرؼ.

فاإلشيار يحاوؿ بعث رسائل رمزية معنوية لممتمقي أكثر منيا مادية فالمصمـ عف 

طريق ىذا ىناؾ رسالة رمزية معنوية يريد المتمقي أف تصمو مف خالؿ المصمـ اإلشيارؼ 

ف كانت الصورة متنافية ومت ناقضة مع وما يريد إرسالو، وترسيخو وتعزيزه في المجتمع حتى وا 

 حقيقة ىذا المجتمع، اإلشيار ليس برؼء مف إعطاء صورة ما لممرأة وذلؾ أف:

اإلشيار نظاـ يعمل لتمثيل الحياة االجتماعية الراقية السعيدة التي تنبثق مف مجتمع  -1

 ما المراد ترسيخيا في مجتمع آخر.

ا ما يعكس تتفاوت القيـ االجتماعية الموظفة في الرسائل اإلشيارية الجزائرية فمني -2

 مفيوـ الجماعات ومفيوـ الفرد ذاتو.

المرأة يتـ توظيفيا في اإلشيار لمضرورة الجمالية أكثر منيا ضرورة اجتماعية سواء  -3

لطبيعة المنتوج أ، لكف يبقى ىذا أف المرأة عنصر اجتماعي ألنيا ال تولد امرأة بل 
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طريق اإلشيار تصبح كذلؾ امرأة، ليذا ال بد مف فيـ الدور الضمني لممرأة عف 

 ثقافية لممرأة. الذؼ ىو وليد المجتمع والحياة االجتماعية وكذا القيـ السوسيو

نادرا ما يوفق المبدع اإلشيارؼ الجزائرؼ في جعل المرأة تتقمد دورىا الحديث، لكف  -4

 باستعمالو لبعض التقنيات كاإلثارة والجنس ال يمثل أبدا لممرأة الجزائرية.

ق بيف الدوريف التقميدؼ والحديث إال التمثيل الدوريف في اإلشيار فالمرأة الجزائرية توف

يكوف بصفة غير متكافئة حيث يمثل األوؿ بكل نجاح بينما الثاني يغالي فيو ويحوذ اإلشيار 

 عف تجسيده كما ىو في حقيقة المرأة.

 ثقافية المرسمة عبر ومضات تختمف بيف: القيـ السوسيو -5

 التصميم الجزائري: -

زائرية التقميدية وتعزيز إيجابيات الدور التقميدؼ الرمزؼ لممرأة الجزائرية مع القيـ الج

 احتراميا كعنصر جمالي واجتماعي وبذلؾ الومضة تصمـ انطالقا مف ما ىي عميو حاليا.

القيـ الجمالية، اإلثارة، الجنس، حيث أف المرأة صورة لمجماؿ تستغل لالقتناع بالمنتوج 

 مميزة لمنص والرسالة اإلشيارية. أو الخدمة أو إضفاء صفة

 التصميم األجنبي، عربي، غربي: -

رساؿ أدوار جديدة ليست منافية لمديف لكنيا تتصادـ واألعراؼ التقميدية ومع ما  تعميـ وا 

 يعايشيا المجتمع الجزائرؼ.
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اإلشيار إذف ىو صورة جميمة والصورة ىذه تتمثل في المرأة الجميمة لذا ال بد مف 

اليا، فالصورة االجتماعية لممرأة ومكانتيا تنبثق فييا يريد المجتمع أف يعطييا االحتفاظ بجم

ويمنحيا إياه وما يريد المجتمع أف يرػ نفسو أؼ بذلؾ يصنع صورة لنفسو واإلشيار ذو 

التصميـ الجزائرؼ يحاوؿ إعطاء مكانة لممرأة الجزائرية دوف أف يتنافى أو يتصادـ مع الواقع 

 1الذؼ ىو عميو.
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 عمى سموك المستهمك التمفزيونياإلشهار  عالقةبحث الثالث: مال

 التمفزيوني عمى سموك المستهمك اإلشهارثر أ: األولالمطمب 

يكوف جذابا مثير  أفيجب  ،ممستيمؾل اليومية اتحاجمل اإلعالفحتى يستجيب 

ديق معمومات المعمف وتص ،الجميور بالشراء إقناعنيا أمف ش ، وتقديـ األسباب التيلالىتماـ

 تبدأ وفاعال امؤثر  اإلشيارلجعل  متعددة أساليبوف نيستخدـ المعم الخدمة، أو السمعةعمى 

 :فنيو مثل أساليباستخداـ ثـ  اإلشيار الرئيسية أو فكرةالبيع  ةوىي نقط األساسية، شدةبالمنا

 .لالنتباه ةالفتالالعناويف  -1

 .الشعارات -2

 .التكرار -3

 السمعة.صفات ومميزات  -4

 .مقارنو السمعة -5

قناعيـ باالستجابةوف رسائميـ لممشاىديف نرح المعميطوعموما  استعماؿ بالحتياجاتيـ  وا 

 السمعة نيل تركز عمى لمعاطفة ةمثير  أو بطرؽ  لمسمعة، الظاىرةتبرز المميزات  ةطرؽ واقعي

في سموؾ المستيمؾ  متنوعة أثارا بالنتيجة اإلشيارويحدث  ،مرضا الشخصي لممستيمؾل

 :ىا فيما يميوجز ن االستيالكية وحاجاتولمشاىد ا
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  :المستهمك ىتمفزيوني عمال لإلشهار النفسية اآلثار-1

الباطف وتدفعو لمقياـ  وكبير عمى نفسيو المستيمؾ فيي تتحكـ بعقم تأثير لإلعالف

الدراسات  أكدتوقد  ،عف طريق استخداـ وسائل الخداع سميمةغير  استيالكيةبسموكيات 

 أفكما  العشوائية، مبدأتتخذ دوف وعي وتعتمد  الشرائيةالقرارات  أغمبية أف لحديثةا العممية

عمى  التأثيرجل أومف  ةالتمفزيوني اتشيار يعرض في اإلما مف الناس يصدقوف  ةنسب

 ستيمؾالم جاتالكثير مف حا إشباععمى  قادرة اإلشيارية الرسالةتكوف  أفالمستيمؾ يجب 

 ة.واحد ةدفع

 التمفزيوني عمى المستهمك: لإلشهار ماعيةاالجت اآلثار -2

وينعكس مدػ إلييا، التي ينتمي  الجماعة ؼرو ظوفقا ليشكل الفرد عاداتو وحاجاتو 

في  الدعايةوقد عممت  .1إليوالذؼ ينتمي  عمى المجتمع اإلشيارية بالدعايةالفرد  تأثير

 ،تمع االستيالكيوبالتالي عادات المج ،االستيالكيةالفرد عمى تغيير عادات  اإلشيار

وامتالكيا  الناس لشراء السيارات سعي مثل ،في المجتمع جديدة استيالكيةانتشرت عادات 

وذلؾ  نة،االستدا أوالقروض مف البنوؾ اضطر لسحب حتى ولو  اإلشكاؿشكل مف  بأؼ

كانة واإلشيار الذؼ يصور ركوب السيارات وامتالكيا داللة عمى الم الدعاية تأثيرتحت 

يا نساء مثيمتقـو بت شيارات التي تروج لمنتجات عديدة والتية المطمقة وكذلؾ اإلوالرفاىي

                                                           
ريـ عمر شريتح، أسس عمـ النفس المستخدمة في اإلعالف التجارؼ المتمفز، مذكرة مكممة لنيل شيادة الماجيستر،   1

 .46، ص 2011سوريا، 



 المرأة واإلشهار التلفزيىني                                                                لثانيالفصل ا
 

108 
 

ىي  الجميمة فالمرأة األنثوؼ مجماؿ لترسخ مفيوـ محدد  ةخفي رسالة ثتب ةبمواصفات معين

 .شياراتالتي تشبو فتيات اإل

 التمفزيوني عمى سموك المستهمك: لإلشهار والسياسية االقتصادية اآلثار -3

ومضار ىذه  بخطورةرغـ معرفتو  ىاتقميدل ينساؽو  التجارية،شيارات اإلبمستيمؾ ال يتأثر

ىذه  السيئة الغذائية الثقافة النتشار ةمباشر  يجةفي العالـ كنت البدانة زيادةمثل  1،المنتجات

 أيضا اإلشيارويستخدـ  التجارية،ارات يشباإل األولى بالدرجة المتأثرة االستيالكية الثقافة

 الفقيرةعمى الشعوب والبالد  السيطرةجل أمف  خاصةمنيا  واألمريكية الغربية ألفكارللمترويج 

 .ومحو حضارتيا وثقافتيا

  المستهمك في االختيار: حريةالتمفزيوني عمى  اإلشهارثر أ -4

حاجاتو  عالمستيمؾ في اختيار السمع والمنتجات التي تشب حريةزيد مف  اإلشيار إف

 :بارهمف غيره باعت أكثرورغباتو 

يساعد عمى زيادة حرية المستيمؾ في اختيار السمع وذلؾ عف طريق اتباع سياسة تميز 

المنتجات التي تشبع بعض رغبات المستيمؾ الذؼ عادة ما يقبل األصناؼ التي توافقو 

ويرفض األصناؼ األخرػ وىذا انطباعا مما يزيد مف حدة المنافسة في تمييز السمع التي 

مع في المدػ الطويل ال يعطي اإلشيار جميع المعمومات الكافية ينتج عنيا تحسيف الس

رشاده في اختيار السمع اختيارا سميما، ولكف اإلشيار مازاؿ المصدر الرئيسي  لممستيمؾ وا 
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لممعمومات الخاصة بالسمع الموجودة في األسواؽ والتي يحتاج إلييا المستيمؾ إلرشاده في 

 عممية الشراء.

مات التي يوفرىا اإلشيار لممستيمكيف إلى قياـ ونيوض حركة أدػ القصور في المعمو 

رشادىـ في عمميات الشراء.  1حماية المستيمكيف التي ترمي إلى إعالـ المستيمكيف وا 

 المطمب الثاني: استجابة المستهمك لإلشهار التمفزيوني.

يؤثر اإلشيار التمفزيوني بشكل كبير في تكويف استجابة لممستيمؾ لمختمف السمع 

 والخدمات.

 :تعريف استجابة المستهمك -1

يمكف تعريف استجابة المستيمؾ بأنيا النتيجة النيائية المستيدفة ىما عممية االتصاؿ 

 التسويقي وقد تكوف ىذه االستجابة مرغوبة وقد ال تكوف كذلؾ.

فاإلشيار ىو أحد الجيود االتصالية التي تسعى إلى التأثير في النشاط االتصالي 

نما يسعى إلى التأثير  لتحقيق أىداؼ تجارية، واإلشيار ال يتوقف عند المتمقي بالمعمومات وا 

عمى اتجاىاتو وسموكو ليصل في النياية إلى اليدؼ المطموب المحدد مع مالحظة ضرورة 

توافر الجانب المعموماتي في اإلشيار مما يجعمو نشاط إيجابي لممستيمؾ المنتظر ولغيره مف 

 2مستقبمي ىذه الرسائل.

                                                           
اجيستر في العمـو كوسة ليمى، واقع وأىمية اإلعالف في المؤسسة االقتصادية الجزائرية، مذكرة مكممة لنيل شيادة الم- 1

 .93، ص 2008 -2007التجارية، جامعة منتورؼ، قسنطينة، 
 .76 ، ص2008عاطف العيد، فوزية آؿ عمي نيى العيد، المرأة العربية ووسائل اإلعالـ، دار الفكر العربي،   2
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 المراحل االتصالية لإلشهار التمفزيوني لجذب المستهمك لالستجابة: -2

يعتبر اإلشيار التمفزيوني بمثابة رسالة مقنعة، يسعى مف خالليا المعمف إلى التعريف 

بالسمعة ومزاياىا، لكف طريقة عرض ىذه الرسائل يخضع آلليات ومراحل مختمفة ربما تضمف 

 في: لو تحقيق ىدفو، إذ تتمثل ىذه المراحل

  (:Stimulating Attentionجذب االنتباه ) - أ

شيارات التمفزيوف إلى عدد وفير مف اإليتعرض المشاىد أثناء متابعتو لبرنامج 

التمفزيونية تختمف في تصميميا ومضمونيا حسب ىدؼ المعمف، لذلؾ تعتبر عممية جذب 

ممية االتصاؿ انتباه المستيمؾ ومحاولة االحتفاظ بو إحدػ أىـ المشاكل التي تواجو ع

شيارات التي تحقق لو اشباعاتو ورغباتو وىذا رؼ، ذلؾ أف المشاىد ينجذب إلى اإلاإلشيا

 نظرا لمحدودية ذاكرتو.

وتقسـ العناصر الخاصة باإلشيار والمؤثرة عمى حدوث عممية جذب االنتباه إلى 

مو وموقعو مجموعتيف رئيسيتيف تتمثل في: الجانب الشكمي لإلشيار، وتتمثل عناصره في حج

 في البرنامج المشاىد وكذا طريقة تصميمو.

في حيف يتمثل الجانب الثاني في جاذبية الرسالة اإلشيارية واالستماالت المستخدمة 

فييا، وتتكوف خاصة مف الصور والعناويف الرئيسية أو الفرعية والنص اإلشيارؼ، وتكمف 

 1ر معيف في اإلشيار.أىمية الجانبيف في جذب انتباه المشاىد إلى جزء أو عنص

                                                           
، ص 1999وح، مصر، سامي عبد العزيز، صفوت دمحم العالـ، مقدمة في اإلعالف، مركز جامعة القاىرة لمتعميـ المفت  1
71. 
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، لكي يحقق اإلشيار التمفزيوني ىذه العممية ال بد أف Henri Joannisوحسب 

 تشتمل عمى العناصر التالية:

 .تشخيص السمعة مف خالؿ ذكر مزاياىا 

  محاولة جعل الجميور المستيدؼ يشعر باالنفعاؿ مف خالؿ ما يوفره مضموف

 المناظر الموظفة. اإلشيار مف ديكور، وجمالية الصورة، وطبيعة

 .الترفيو الذؼ يمكف أف يحدث شعور لدػ المتمقي بدفعو لتبني سموؾ الشراء 

 .المفاجأة التي ينتظرىا الجميور المستيدؼ مف جراء تمقيو مضموف ذلؾ اإلشيار 

  ويمكف أف يتوفر اإلشيار عمى عنصر الفكاىة الذؼ يشعر المتمقي بنوع مف

 الطمأنينة.

 (: Influencing Perception) التأثير في اإلدارة - ب

يتعمق اإلدراؾ بتكويف صور األشياء الموجودة في البيئة في ذىف الفرد، ويقـو الفرد 

بتكويف ىذه الصور مف خالؿ إضفاء المعاني، ويتـ ذلؾ أيضا أساسا باالعتماد عمى 

نما يشترؼ أيضا المعاني ال تي الخبرات المكتسبة لديو، فالجميور ال يشترؼ السمع فقط، وا 

تحمميا السمعة وذلؾ مف خالؿ الصورة الذىنية التي يعمل المعمنيف عمى ترسيخيا لدػ 

الجميور المستيدؼ، إذ أف صورة العالمة قد تثير العديد مف المعايف لدػ المستيمؾ 

المستيدؼ، لذلؾ يركز االتصاؿ اإلشيارؼ عمى خمق حالة التميز بيف السمع وذلؾ باستخداـ 

لعاطفية، أو الروابط االجتماعية واألسرية المتضمنة في السمعة المعمف المعاني والدالالت ا

عنيا، وتعّد عممية تكويف الصورة الذىنية نشاطا أساسيا لدػ القائميف باالتصاؿ اإلشيارؼ، 
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فيـ ييتموف أساسا بكيفية تأثير عمى الصورة الذىنية المنطبعة لدػ المستيمكيف حوؿ السمعة 

الشرائي االختيارؼ لممستيمؾ ضمف السمع المختمفة المتاحة كما في التأثير عمى السموؾ 

يتعمق اإلدراؾ أيضا بفيـ العناصر المباشرة وغير المباشرة التي يتضمنيا اإلشيار، ويتـ ذلؾ 

مف خالؿ فيـ الترابط الحاصل بيف مختمف المعاني واأللفاظ التي يحتوييا اإلشيار ويكوف 

  1قية اإلشيار.ىذا مرتبطا بالدرجة األولى بمصدا

 (:Facilitating Retention) تسهيل عممية الحفظ أو التذكر - ت

إذا كاف اليدؼ األساسي في االتصاؿ اإلشيارؼ ىو التأثير عمى السموؾ الشرائي 

لمجميور المستيدؼ، فال بد مف معرفة وفيـ العمميات التي تؤثر في تغيير السموؾ والكيفية 

ر، ويعد التعمـ بمثابة العممية التي تيتـ بتغيير وتدعيـ التي يتـ بيا تدعيـ السموؾ المتغي

 ف:يتـ ذلؾ عف طريق طرح سؤاليف ميّميالسموؾ اإلنساني، و 

o إلى أؼ مدػ يمكف استخداـ التكرار لزيادة عممية الحفع أو التذكر لممستوػ المالئـ؟ 

o عند أؼ مستوػ يبدأ التكرار في االنخفاض؟ 

بطبيعة السمعة ونوعية الرسالة اإلشيارية وخصائص  وترتبط ىذه العممية ارتباطا وثيقا

الجميور المستيدؼ، ومدػ صعوبة الرسالة المطموب تذكرىا، وبالتالي تعد عممية تكرار 

الخطاب اإلشيارؼ، مف أنجع الطرؽ لمحفاظ بمضمونيا لدػ الجميور المستيدؼ، لكف ىذا 

ال أّدػ بالجميور إ  لى الممل.التكرار ال بد أف ال يتسـ بالكثافة وا 

 

                                                           
1
 - Henri Joannis, De la stratégie Marketing à la création publicitaire, Pp 190- 192 
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 (: Convictionاالقتناع ) - ث

عندما يتمقى المستيمؾ الرسالة االشيارية، فتخمق لو ىذه األخيرة استجابة تتعمق إما 

بتدعيـ سموكو الشرائي أو بتغيير اتجاىو نحو السمعة المشّير عنيا، وتمر عممية اقناع 

ثارة االىتماـ الجميور المستيدؼ بدءا مف خمق الوعي ومرورا بغرس الصورة الذىنية  وا 

 واالنتباه لدػ المتمقي تمييدا التخاذ القرار.

فالمعوقات التي تجعل المتمقيف يحجموف عف القياـ بالسموؾ أو االستجابة لمرسائل قد 

 1تكوف نفسية أو اقتصادية أو اجتماعية.

 المطمب الثالث: نماذج استجابة المستهمك لإلشهار التمفزيوني.

والعمـو السموكية األخرػ ايجاد  يحاوؿ عمماء النفسمنذ أكثر مف خمسيف عاما 

تفسيرات منطقية واضحة لسموؾ المستيمؾ، وقد تـ تطوير عدة نماذج ليذا العرض ومف أبرز 

ىذه النماذج نجد مجموعة مف النماذج التي تصف عممية االستجابة أو مراحل لإلشيار التي 

 ماذج ىي:يمر بيا المستيمؾ حتى قيامو بالسموؾ الشرائي والن

 االستجابة: -نموذج المثير -1

االستجابة، فالتعرض لإلعالف يضمف في  –ويقوـ ىذا النموذج عمى فكرة نظرية المثير 

 .2المحصمة النيائية استجابة المستيمؾ بالشكل أو الطريقة التي يتمناىا ويرغبيا المعمف

                                                           
 .67 -67سامي عبد العزيز، صفوت دمحم العالم، المرجع السابق، ص   1

ة، االسكندرية، عبد السالـ أبو قحف وطارؽ طو أحمد، محاضرات في ىندسة اإلعالف اإللكتروني، الدار الجامعي  2
 .74، ص 2006
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اقتراح معروض إف نقطة البداية بالنسبة لممستيمؾ تتمثل في المثير، حيث يأخذ شكل 

مف مصدر خارجي )اإلعالف( بغرض الحصوؿ عمى استجابة مف نوع معيف )شراء 

 .1السمعة(

 نموذج المبيعات كمؤشر ألثر لإلشهار: -2

يقـو ىذا النموذج عمى فكرة رئيسية ىي أف نقطة البداية في التأثير عمى المستيمؾ 

تج، ونظرا ألف المستيمؾ لو تتمثل في إعداد رسالة إعالنية تحفز المستيمؾ عمى شراء المن

ظروفو االقتصادية الخاصة فيو يتخذ قراره في ضوء ىذه العوامل، فإذا وجد المستيمؾ أف 

الظروؼ المحيطة بو مناسبة فإنو يستجيب لمرسالة اإلعالنية ويقرر الشراء ويكوف ىدؼ 

 اإلعالف قد تحقق، وبطبيعة الحاؿ فإف اليدؼ ىنا يتمثل في زيادة المبيعات.

 يت ليذا النموذج عدة انتقادات منيا:وج

إذا كاف اليدؼ النيائي لإلعالف ىو زيادة المبيعات فيذا ال يعني أنو اليدؼ الوحيد،  -

 فيناؾ أىداؼ فرعية ووجدانية يسعى االعالف إلى ترسيخيا في ذىف المستيمؾ.

ال يوضح ىذا النموذج كيف أدػ اإلعالف إلى زيادة المبيعات وىل اإلعالف ىو  -

 .2بب الوحيد في تحقيق ىذه الزيادةالس

 

 

                                                           
 .74المرجع السابق، ص عبد العزيز، صغوت دمحم العالـ،سامي   1
 .372العالؼ بشير عباس، رباعية عمي دمحم، الترويج واإلعالف التجارؼ )مدخل متكامل(، ص   2



 المرأة واإلشهار التلفزيىني                                                                لثانيالفصل ا
 

115 
 

 ستجابة:هيراركية ال انماذج  -3

أدت االنتقادات التي وجيت لنموذج المبيعات كمؤشر ألثر اإلعالف إلى ظيور عدة 

نماذج تنصب كميا تحت مفيـو ىيراركية ال استجابة أو ىـر االستجابة، حيث تقـو ىذه 

 النماذج عمى افتراضيف أساسييف.

وـ باتخاذ القرار عمى خطوات متتابعة وتبدأ ىذه الخطوات باإلدراؾ أف المستيمؾ يق - أ

 وتنتيي تدريجيا بالشراء.

أف ىدؼ اإلعالف ىو تحضير المستيمكيف عمى االنتقاؿ مف خطوة ألخرػ  - ب

 إلى أف ينتيي ذلؾ بشراء السمعة.

 : AIDAنموذج  -4

عف مراحل قد أعطى اسمو مف االختصارات األولى لمكممات التي تعبر  ىذا النموذج

 االستجابة، وحسب ىذا النموذج فإف الفرد يمر بأربعة مراحل أساسية وىي:

(: بمعنى إثارة انتباه الفرد إلى الشيء موضع caper l’attentionجذب االنتباه ) (1

 الترويج.

(: وذلؾ مف خالؿ خمق درجة عالية مف اىتماـ susciter l’intérêtإثارة االىتماـ ) (2

 ويج.الفرد بالشيء موضع التر 
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(: مف خالؿ خمق الرغبة لدػ المتمقي stimuler le désirإحداث الرغبة ) (3

 . 1لمحصوؿ عمى الشيء المروج لو

(: أؼ قياـ المتمقي بالتصرؼ تجاه pousser à l’actionالدفع إلى التصرؼ ) (4

 الشيء موضع الترويج، أؼ القياـ بفعل الشراء.

النماذج اعتمادا في السابق، إال أنو لكف، عمى الرغـ مف أف ىذا النموذج كاف مف أكثر 

أصبح كالسيكيا وتعرض النتقادات كثيرة مف طرؼ المختصيف، وذلؾ لعدـ اىتمامو بمرحمة 

 :2أساسية تتعمق باإلدراؾ وبالتالي أدػ ذلؾ إلى ظيور نماذج أخرػ منيا

 :DAGMARنموذج  -5

 Gools to Mesture Advsrtising Resultوىو اختصار لمكممات التالية: 

Defining Advertisingىذا النموذج مف أكثر النماذج دقة، وذلؾ العتماده  ، إذف، يعتبر

عمى التحديد الدقيق ألىـ الخطوات العقمية والنفسية التي تدفع بالمتمقي إلى القياـ بسموؾ 

 الشراء، إذ تتمخص عناصره في المراحل التالي:

 ( المرحمة المعرفيةétape de connaissanceإذ يت :) ـ في ىذه المرحمة

 ى وجود عالمة معينة في السوؽ.موضع وصياغة كل المعمومات التي تدؿ ع

                                                           
1
 Jacques LENDREVIE :Arnaud DEBAYNASI, p 31   

 .55-54ص  -لعربي الجديث االسكندرية، مصر، صاسماعيل دمحم السيد، اإلعالف، المكتب ا  2
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 ( مرحمة الفيـétape de compréhension وىي المرحمة التي يتـ فييا :)

تحديد مختمف األىداؼ التي تؤدؼ بالترويج لمختمف السمع، وبعبارة أخرػ ىي 

 (.Gools Mesureالمرحمة التي يتـ فييا قياس أىداؼ اإلشيار )

 ( مرحمة اإلقناعétape de conviction تيدؼ ىذه المرحمة إلى إقناع :)

المستيمؾ بضرورة القياـ بسموؾ الشراء وذلؾ مف خالؿ التعبير فييا عف أىـ 

 نتائج اإلشيار.

وانطالقا مف مختمف ىذه العناصر االتصالية، فإف المعمنيف يسعوف مف خالليا إلى 

الشرائي لمجميور المستيدؼ، ألف اليدؼ األوؿ واألخير بالنسبة إلييـ التأثير عمى السموؾ 

تحقيق أكبر قدر ممكف مف األرباح، وذلؾ عف طريق خمق استجابات محابية لمسمع 

 والخدمات، سواء كانت جديدة أو تـ استخداميا مف قبل.

بأّنو ىي تمؾ التي تسببيا إحدػ الدوافع والتي يكوف موضوعيا تافيا، يشعر المتمقي 

 غير ميـ لذلؾ البد عميو مف مراقبة نفسو.

وفي ىذا الّنموذج اليدؼ اإلعالني ىو ميمة اتصالية يسعى اإلعالف إلى تحقيقيا لدػ 

لـ يمنع بعض الباحثيف في مجاؿ اإلعالف  جميور محدد في وقت معيف. إاّل أف ىذا النموذج

  مف توجيو االنتقادات لو ولعل أىـ االنتقادات ما يمي:

 .1تجاه وال إدراؾ والفيـاس االجود مشكالت عممية وصعبة لقيو  -

                                                           
، ص 1996، الجزائر، 14فايزة يخمف، األسس النفسية والفنية لمصورة اإلعالنية، المجمة الجزائرية لالتصاؿ، العدد   1

174. 
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عالف بعيدا التشويش، فيصعب قياس فاعمية اال تؤدؼ الجيود الترويجية إلى إحداث -

 عف المتغيرات الترويجية ال أخرػ.

ليس مف الضرورؼ أف يمر المستيمؾ بجميع نمؾ الخطوات، فيمكف مثال االنتقاؿ  -

 راء.مباشرة مف اإلدراؾ إلى الشّ 

 نموذج هيراركية التأثير: -6

يعد ىذا النموذج مف أشير نماذج ىيراركية )ىرمية( االستجابة وأكثر توضيحا لممراحل 

 التي يمر بيا الفرد مف خالؿ عممية االستجابة لمجيود االعالنية.

في عممية االستجابة لإلعالف يمر بسمسمة مف ويفترض ىذا النموذج أف المستيمؾ 

عة، حيث ييدؼ اإلعالف إلى التأثير مف خالؿ تحريؾ األفراد عمى خط الخطوات المتتاب

متصل مف المعرفة باإلعالف عمى السموؾ الشرائي مف خالؿ تحقيق عدد مف االستنتاجات 

التدريجية والتي تنتيي إما بالقبوؿ أو بالرفض لمشيء أو لمفكرة المعمف عنيا. ولذلؾ فإف 

ة طويمة، أؼ ليا تأثيرات طويمة األجل أكثر منيا تأثيرات االعالف تحدث عبر فترة زمني

 .1تأثيرات فورية

 

 

 

 
                                                           

 .278، ص 2006العوادلي سموػ، اإلعالف وسموؾ المستيمؾ، دار النيضة،   1
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 يمثل عممية الشراء وكيفية تأثير اإلشيار فييا. (:1الشكل )

 نموذج ىيراركية التأثير لمراحل الشراء وكيفية تأثير اإلشيار فييا.

 مرحمة اإلدراؾ                  اإلدراؾ 

 ترتبط باألفكار، ويمعب اإلشيار دوره في تزويد الفرد وىي                          

 بالمعمومات والحقائق                           

 مرحمة التأثيراإلعجاب          -المعرفة

 التفضيل         وىي ترتبط بالمشاعر، ويمعب اإلشيار دوره في تغيير -اإلقناع

 االتجاىات والمشاعر                         

 مرحمة االستجابةالشراء                    

 وىي تتعمق بالسموؾ ويمعب االشيار دوره في إثارة وتوجيو الرغبات                         

 العوادلي سموػ، اإلعالف وسموؾ المستيمؾ :المصدر

 

 وتجمع ىذه المستويات الست مكونات االتجاه األساسية:  

 الحاؿ الفكرية والعقمية.المكونات اإلدراكية: التي تخص  -

 المكونات العاطفية والتأثيرية: وىي تخص الحالة العاطفية. -

 المكونات السموكية: وىي التي تخص السعي إلى الشراء واتخاذ القرار. -
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 نموذج تبني المستحدثات: -7

يقصد بعممية تبني المستحدثات أو نشر األفكار المستحدثة ىي تمؾ العممية التي تنتقل 

األفكار الجديد عبر قنوات االتصاؿ بيف المسوقيف والمستيمكيف وبيف المستيمكيف  مف خالليا

أنفسيـ. وألف عممية قبوؿ سمعة جديدة عممية صعبة ومعقدة فإف االعالف يعتبر أىـ قنوات 

االتصاؿ تأدية ليذه الميمة والعممية في المجاؿ التسويقي، فالمستيمؾ وصولو إلى اتخاذ قرار 

صاحب ىذا  Rojersجديدة أو عدمو سيمر حتما بعدة مراحل كما وضعيا شراء السمعة ال

 التبني. -التجريب -التقييـ -االىتماـ -النموذج: اإلدراؾ

 وفيما بعد تـ دمج مراجل ىذا النموذج في ثالثة مراحل ىي:

 .المعرفة 

 .االتجاه 

 .السموؾ 

فجوة بيف المعرفة وىو النموذج الذؼ خرجت منو فكرة الفجوة بيف ىذه المتغيرات أؼ ال

واالتجاه، وكذلؾ الفجوة بيف االتجاىات والسموؾ. أؼ أف الفرد تكوف لديو معرفة وقد يكوف 

اتجاىيا إيجابيا وألنو ال يصل إلى مرحمة التبني أو الشراء أو االقباؿ عمى الفكرة أو السمعة 

نو ليس مف خطي، فإأنو عمى الرغـ مف تتابع المراحل في شكل  Rojersويرػ  .المستحدثة

 .1التبني بقبوؿ الفكرة الجديدة، بل إنيا قد تنتيي بالرفض الضرورؼ أف تنتيي بعممية
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 أف األفراد ال يتبعوف بالضرورة ىذه المراحل بشكل تسمسمي دوف محاولة لتغييركما 

تسمسيا وتختمف أىمية كل مرحمة مف ىذه المراحل وفقا لما يعرفو الفرد عف السمعة ووفقا 

 يرات أخرػ )ثقافية، اجتماعية، نفسية،...(لعوامل وتغ

ويمعب اإلشيار دورا ىاما في تزويد الفرد بالمعمومات عف االفكار الجديدة خاصة في  

مرحمة المعرفة األولى بالفكرة حيث عف طريق اإلشيار يتعرؼ الفرد عمى نوعية السمعة 

السمعة القديمة  وخصائصيا ومنافعيا وسعرىا، وقد يؤدؼ ذلؾ إلى تغير معتقداتو حوؿ

 واقتناعو بضرورة تجريب ىذه الفكرة أو السمعة الجديدة.

ف كانت  بعد استعراض نماذج التأثيرات المختمفة يالحع أف ىذه النماذج االستجابة وا 

تختمف في خطواتيا الفرعية إاّل أّنيا تتفق جميعا في كوف االشيار يعتبر قوة دافعة لتغيير 

 ات معينة.السموؾ أو تثبيتو وفق تتابع

إاّل أف الكثير مف الباحثيف في ىذا المجاؿ يروف أنو مف المستحيل االعتماد عمى 

نموذج واحد ألثر اإلشيار، حيث أف ىناؾ الكثير مف القيود عمى ىذه النماذج في المجاؿ 

التطبيقي في ميداف اإلشيار، كما أف ىناؾ مجاؿ ال نيائي حوؿ اإلشيار وفعاليتو حيث مف 

 .1وؿ إلى تعميمات تقبل مف كافة الفئاتصعوبة الوص
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 ( الخطوات التي يشمميا كل نموذج مف النماذج التي تـ عرضيا2يوضح الشكل )

 النماذج

 المراحل

تبني  ىيراركية التأثير داجمار ايدا

 المستحدثات

 اإلدراؾ االنتباه المعرفة

 الفيـ

 اإلدراؾ

 المعرفة

 اإلدراؾ

 االىتماـ التأثير

 ةالرغب

 اإلعجاب االقتناع

 التفضيل

 االقتناع

 االىتماـ 

 التقييـ

  السموؾ

 السموؾ

 

 السموؾ

 التجريب الشراء

 التبني

 

 .276: العوادلي سموػ، المرجع نفسو، ص المصدر
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 خالصة الفصل:

لقد تناوؿ ىذا الفصل في طياتو المرأة واإلشيار التمفزيوني بصفة عامة، حيث تطرقنا 

رأة مف خالؿ المتطور الّديني والخصوصيات االجتماعية لممرأة. وتطرقنا أيضا إلى إلى الم

صورة المرأة في اإلشيار التمفزيوني وعالقة اإلشيار التمفزيوني بالسموؾ االستيالكي لممرأة، 

حيث درسنا نماذج استجابة المستيمؾ لإلشيار التمفزيوني ومف خالؿ ىذه النماذج التي 

حدوث االستجابة أّنيا تتفق تقريبا في أف عممية االستجابة تبدأ مف عدـ حاولت فيـ كيفية 

 الوعي بالسمعة ثـ إدراكيا واالىتماـ بيا. ثـ خمق الرغبة في الحصوؿ عمى ىذه السمعة.

 وفي األخير

قياـ المرأة بالسموؾ، إما الشراء أو عدمو، ويؤثر االشيار في كل مرحمة مف ىذه 

عامل الوحيد الذؼ ينقل المرأة مف مرحمة إلى أخرػ، أؼ أف اإلشيار المراحل لـ نقل أنو ىو ال

 التمفزيوني يؤثر في السموؾ االستيالكي لممرأة.



 

 

 

 

 الفصل التطبيقي
 عرض وتحميل نتائج الدراسة -

 نتائج عامة -
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 المحور األول: البيانات الشخصية

 يمثل متغير السف عند النساء: (:1جدول )ال

 سبةالن   التكرار االقتراح

18-25 (24) 31,5 % 

26-35 (18) 23,6 % 

36-45 (25) 32,8 % 

 % 11,8 (9)  فأكثر 46

 % 100 76 المجموع

 التحميل:

سنة،  45إلى  36نرػ في ىذا الجدوؿ أف أكبر نسبة أعمار ىي التي تتراوح ما بيف  -

 24وكاف عددىـ  25إلى  18، ثـ مف % 8,32مبحوثة بنسبة  25حيث كاف عددىـ 

 18سنة، وكاف عدد المبحوثات  35إلى  26، ثـ تمييـ فئة مف % 5,31وثة بنسبة مبح

 سنة ىي الفئة الضعيفة بالنسبة لمشاىدة 45. ونرػ أّف فئة األكثر مف % 6,23 بنسبة

سنة ىي  45 -36. وما نفسره أّف فئة % 8,11مفردات بنسبة  9اإلشيارات وكاف عددىف 

ى اىتماـ النساء في ىذه الفترة العمرية بالمسمسالت االكثر مشاىدة لإلشيارات، نسبة إل

 والبرامج  التي تبث مف خالليا اإلشيارات.
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 يمثل المستوػ التعميمي (:2الجدول)

 النسبة المئوية التكرار المستوى التعميمي

 % 2,5 (04) ابتدائي

 % 1,17 (13) متوسط

 % 3,26 (20) ثانوؼ 

 % 3,51 (39) جامعي

 %100 76 المجموع

 

 التحميل:

نالحع مف خالؿ الجدوؿ أّف أكبر نسبة ىف أصحاب المستوػ الجامعي وكاف عددىف 

 % 3,26مفردة بنسبة  20وتمييا فئة الثانوؼ وكاف عددىف  % 3,51مفردة بنسبة  39

وتأتي في األخير فئة المستوػ  % 1,17بنسبة  13وتمييا فئة مستوػ المتوسط بعدد 

، ونالحع مف خالؿ ىذه النسب أّف النساء ذوات % 2,5بنسبة مفردات و  4االبتدائي بعدد 

 ىذا المستوػ التعميمي ىـ المواتي ال ييتموف باإلشيار.
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 يمثل الحالة االجتماعية (:3الجدول )

 الن سبة التكرار الحالة االجتماعية

 % 47,3 (36) عزباء

 % 39,4 (30) متزوجة

 % 9,2 (07) مطمقة

 %93, (03) أرممة

 %100 76 جموعالم

 

 التحميل:

يمثل الجدوؿ اآلتي الحالة االجتماعية لمنساء المواتي يعرض لإلشيار حيث الحظنا أف 

مفردة بنسبة  36الفئة األكثر تعرضنا لإلشيار ىي فئة العزباء حيث وصل عددىف إلى 

وبعدىا فئة المطمقات  % 39,4مفردة وبنسبة  30وتمييا فئة المتزوجات بعدد  % 47,3

مفردات  3، وأقل فئة تتعرض لإلشيار ىي فئة األرامل بعدد %  9,2مفردات بنسبة  7دد بع

ومف ىنا نستنتج أف نقص تعرض ىذه الفئة األخيرة لإلشيار ىو لكثرة  % 3,9وبنسبة 

 انشغاالتيا ومسؤولياتيا وقمة الوقت المخصص لمتمفزيوف وما يبثو مف إشيارات.
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 يةيمثل الحالة الماد (:4الجدول )

 النسبة المئوية التكرار الحالة المادية

 % 13,1 (10) منخفضة

 % 71 (54) متوسطة

 % 15,7 (12) جيدة

 % 100 76 المجموع

 

 التحميل:

نالحع مف خالؿ الجدوؿ الّذؼ يمثل الحالة المادية أف المستوػ المادؼ الغالب ىو 

 12، وتمييا الجيدة بعدد % 71مفردة بنسبة  54المستوػ المتوسط حيث بمغ عدد مفرداتو 

 .% 31,1مفردات نسبة  10، وأخيرا فئة الدخل المنخفض بعدد % 15,7مفردة بنسبة 
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 التمفزيونيالمحور الثاني: عادات وأنماط مشاهدة المرأة لإلشهار 

 يمثل تعرض النساء لإلشيار التمفزيوني (:5الجدول )

 النسبة المئوية التكرار االقتراح

 % 25 (19) دائما

 % 56,5 (43) أحيانا

 % 18,4 (14) نادرا

 % 100 76 المجموع

 التحميل:

نالحع مف خالؿ الجدوؿ أعاله أف متابعة اإلشيار تختمف مف امرأة إلى أخرػ، 

مفردة مف العدد اإلجمالي،  19، أؼ ما يعادؿ % 25فيناؾ مف تشاىده بصفة دائمة بنسبة 

 % 18,4مفردة مف العدد الكمي، وأخيرا نادرا بنسبة  43أؼ  % 56,5ثـ تمييا أحيانا بنسبة 

 مف العدد الكمي. 14أؼ 

نجد أّف اإلشيار ال يؤدؼ وظيفتو التسويقية عمى أحسف وجو وعمى حسب ما ومنو 

يرغب فيو المستيمؾ وأف النساء ال يشاىدوف اإلشيار نظرا لقمة الوقت وتسخير وقتيـ في 

مواتي أجيف بػ دائما وىذه الفئة تيتـ باإلشيار وتشاىده نظرا الأعماليـ اليومية، ثـ يمييا النساء 

ألّنو صادؽ وال يخدع المستيمؾ ويتناسب مع رغباتيـ وميوالتيـ. تمييا الفئة التي ال تيتـ 
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باإلشيار وال تتابعو نظرا لعدـ تعرضيـ لمتمفزيوف بشكل كبير، وليس ليـ رغبة وحاجة في 

 ناء مشترياتيـ ومستمزمات حياتيـ اليومية.اإلشيار، فيـ ال يتأثروف بو في اقت

 يمثل طريقة تعرض المرأة لإلشيار (:6الجدول )

 النسبة المئوية التكرار االقتراح

 % 46 (35) الصدفة

 % 18,4 (14) عف قصد

 % 35,5 (27) دوف قصد

 % 100 76 المجموع

 

 التحميل:

يتعرضف لإلشيار عف يشير الجدوؿ مف خالؿ النتائج عمى أّف أغمبية المبحوثات 

مفردة مف العدد الكمي، تمييا  35أؼ ما يعادؿ  % 46طريق الصدفة، بحيث بمغت نسبتيـ 

مفردة. وفي  27أؼ ما يعادؿ  % 35,5الّنساء المواتي يتعرضف لإلشيار دوف قصد بنسبة 

 14أؼ ما يعادؿ  % 18,4األخير فئة النساء المواتي يتعرضف لإلشيار عف قصد بنسبة 

ونستنتج مف ىذه الّنتائج أّف النساء يتعرضف لإلشيار ضمف البرامج التمفزيونية أؼ  مفردة،

 عف طريق الصدفة وليس لرغبتيـ في ذلؾ.
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 يمثل البرامج التي تشاىد مف خالليا المرأة اإلشيار التمفزيوني (:7الجدول )

 النسبة المئوية التكرار االقتراح

 % 60,5 (46) مسمسالت

 % 32,8 (25) أفالـ

 % 6,5 (05) برامج أخرػ 

 % 100 76 المجموع

 

 التحميل:

يشير الجدوؿ مف خالؿ النتائج أّف أغمبية الّنساء يشاىدوف اإلشيار ضمف برامج 

مفردة، تمييا النساء المواتي  46أؼ ما يعادؿ  % 60,5تمفزيونية منيا مسمسالت بنسبة 

مفردة، وفي األخير تأتي  25ؿ أؼ ما يعاد % 32,8يشاىف اإلشيار ضمف األفالـ بنسبة 

أؼ ما يعادؿ  % 6,5فئة الّنساء المواتي يشاىدف اإلشيار ضمف برامج تمفزيونية أخرػ بنسبة 

 مفردات، ونستنتج مف ىذا كثرة تعرض الّنساء لممسمسالت التمفزيونية. 5
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 يمثل فترات مشاىدة المرأة لإلشيار (:8الجدول )

 يةالنسبة المئو  التكرار االقتراح

 % 9,2 (07) صباحا

 % 34,2 (26) مساءا

 % 56,5 (43) ليال

 % 100 76 المجموع

 

 التحميل:

يوضح الجدوؿ الفترات التي تتابع فييا النساء اإلشيار التمفزيوني وكانت الفترة المفضمة 

ىـ والمناسبة لمنساء ىي الفترة الميمية التي تجد المرأة راحتيا لمشاىدة اإلشيار، حيث كاف عدد

، أّما في % 34,2مفردة بنسبة  26. أّما في فترة المساء وجدنا % 56,5مفردة بنسبة  43

، وىذا راجع إلى أّف النساء % 9,2مفردات بنسبة  7فترة الصباح فكاف عدد المبحوثات 

مشغوليف باألعماؿ اليومية مع العمـ أّف الفترة الميمية والمسائية ىي الفترة التي يتفرغ فييا 

 لمبحوثات.أغمب ا
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 يمثل مع مف تتابع المرأة اإلشيار (:9الجدول )

 النسبة المئوية التكرار االقتراح

 % 23,6 (18) وحدؾ

 % 67,1 (51) مع العائمة

 % 9,2 (07) مع األصدقاء

 % 100 76 المجموع

 

 التحميل:

اف عدد يشير الجدوؿ أّف النساء يتابعف اإلشيار التمفزيوني مع أفراد العائمة، حيث ك

، وىذا مف خالؿ مشاىدة التمفاز، وأّما بالنسبة لمنساء % 67,1مفردة بنسبة  51المبحوثات 

، وىذا ألسباب غير % 23,6مفردة بنسبة  18المواتي يتابعف اإلشيار لوحدىف كاف عددىف 

 مبررة.

وتبقى المشاىدة والتعرض لمتابعة اإلشيار حسب نوعو وىدفو ورسالتو، ففي بعض 

عض اإلشيارات ال تستطيع أف تشاىدىا مع أفراد العائمة، فميذا يجب عمى المعمنيف األحياف ب

 التحكـ ومراعاة خصوصيات المشاىدة والمجتمع حتى المتمقي.
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 TVالمحور الثالث: اتجاهات المرأة لإلشهار 

 يمثل الومضات اإلشيارية التي تفضل المرأة مشاىدتيا (:10الجدول )

 ة المئويةالنسب التكرار االقتراح

 % 17,1 (13) مواد غذائية

 % 34,2 (26) مواد التجميل

 % 13,1 (10) مواد التنظيف

 % 10,5 (08) أجيزة كيرو منزلية

 % 5,2 (04) اليواتف النقالة

 % 1,3 (01) سيارات

 % 18,4 (14) موضة

 % 0 (0) أخرػ 

 % 100 76 المجموع

 

اإلشيارية التي تفضل المرأة مشاىدتيا، حيث يشير الجدوؿ اآلتي إلى الومضات  التحميل:

نالحع أّف أكثر الومضات مشاىدة ىي المتعمقة بمواد التجميل، حيث بمغ عدد المبحوثات 

، تمييا % 18,4مفردة بنسبة  14تمييا ومضات الموضة بعدد  % 34,2مفردة بنسبة  26

مفردات  8منزلية بعدد ، تمييا أجيزة كيرو % 17,1مفردة بنسبة  13المواد الغذائية بعدد 
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، وىذه النسب راجعة % 5,2مفردات بنسبة  4، تمييا اليواتف النقالة بعدد % 10,5بنسبة 

 إلى اىتمامات المرأة.

 يمثل األشياء التي تركز عمييا المرأة عند مشاىدتيا لإلشيار (:11الجدول )

 النسبة المئوية التكرار االقتراح

 % 2,6 (02) الرسـو المتحركة

 % 38,1 (29) خصياتالش

 % 17,1 (13) الموسيقى

 % 42,1 (32) السمعة نفسيا

 % 100 76 المجموع

 

 التحميل:

الجدوؿ الّذؼ بيف أيدينا يبيف لنا عمى ماذا تركز المرأة في اإلشيارات، فاتضح مف 

مفردة بنسبة  32خالؿ الجدوؿ أّف المبحوثات يركزف عمى السمعة نفسيا، وكاف عددىـ 

وىذا بسبب عدة عوامل أبرزىا الّدخل المالي لممرأة وقدرتيا الشرائية ونوع السمعة ، % 42,1

 29وأىميتيا لدييا، ثـ تمييا النساء المواتي ييتموف بالشخصيات التي تقدـ اإلشيار بعدد 

 .% 17,1مفردة بنسبة  13تمييا المواتي ييتموف بالموسيقى بعدد  % 38,1مفردة بنسبة 
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 نوع اإلشيار المفضل لدػ المرأة يمثل (:12الجدول )

 النسبة المئوية التكرار االقتراح

 % 32,8 (25) محمية

 % 67,1 (51) أجنبية

 % 100 76 المجموع

 

 التحميل:

يوضح ىذا الجدوؿ نوع اإلشيار المفضل لدػ المرأة، حيث الحظنا أف أغمب الّنساء 

تمييا فئة الّنساء المواتي  % 67,1مفردة بنسبة  51يفضمف اإلشيارات األجنبية وكاف عددىف 

. وىذا راجع إلى % 32,8مفردة بنسبة  25ييتموف باإلشيارات المحمية وكاف عددىف 

 انتشار فكرة أّف األشياء األجنبية ىي أفضل مف المحمية.
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 يمثل الوقت المخصص لإلشيار (:13الجدول )

 النسبة المئوية التكرار االقتراح

 % 71 (54) مقبوؿ

 % 28,9 (22) ير مقبوؿغ

 % 100 76 المجموع

 

 التحميل:

يوضح ىذا الجدوؿ، الوقت المخصص لإلشيار، حيث ترػ معظـ النساء اف الوقت 

، تفوؽ النصف بقميل، % 71مفردة بنسبة  54المخصص لإلشيار مقبوؿ وكاف عددىـ 

مفردة، أؼ  22د تمييا فئة النساء المواتي يروف أف الوقت المخصص لإلشيار غير مقبوؿ بعد

 .% 28,9ما يعادؿ 
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 يمثل انعكاس اإلشيار عمى نفسية المرأة :1جزء  (14الجدول )

 النسبة المئوية التكرار االقتراح

 % 48,6 (37) نعـ

 % 51,3 (39) ال

 % 100 76 المجموع

 

 التحميل:

يث أف يشير الجدوؿ اآلتي إلى انعكاسات اإلشيار، وىل يؤثر عمى نفسية المرأة، ح

 39أغمب النساء ال يتأثرف وال تكوف ىناؾ انعكاسات لدييف، بسبب اإلشيار، وبمغ عددىف 

، وىؤالء كانت إجابتيف بنعـ، والذيف تحدث عندىف انعكاسات % 51,3مفردة، أؼ نسبة 

 .% 48,6مفردة بنسبة  37بسبب اإلشيار فقد بمغ عددىف 
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 ؾ نعـيمثل إذا كانت إجابت :2( جزء 14الجدول )

 النسبة المئوية التكرار االقتراح

 % 81 30 االستمتاع

 % 2,7 1 االنزعاج

 % 5,4 2 الغيرة

 % 2,7 1 الممل

 % 5,4 2 نقص وحرماف

 % 2,7 1 عدـ الشعور بأؼ شيء

 % 100 37 المجموع

 

 التحميل:

شعور يمثل الجدوؿ اآلتي االنعكاسات التي تحدث عند المرأة عند مشاىدتيا لإلشيار، ف

عند النساء عند مشاىدتيف لإلشيار، حيث بمغ عددىف االستمتاع ىو الشعور االكثر انتشارا 

، وغيرىف % 5,4مفردة بنسبة  2يمييا شعور الغيرة وبمغ عددىف  % 81مفردة بنسبة  30

 مف االنعكاسات. ونستنتج أف شعور االستمتاع ىو االنعكاس األكثر انتشارا عند الّنساء.
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 رابع: تأثير اإلشهار التمفزيوني عمى السموك الشرائي لممرأةالمحور ال

 عمى السموؾ االستيالكي لممرأة TVيمثل تأثير اإلشيار  (:15جدول )ال

 النسبة المئوية التكرار االقتراح

 % 59,2 (45) نعـ

 % 40,7 (31) ال

 % 100 76 المجموع

 

 التحميل:

زيوني عمى السموؾ االستيالؾ في المرأة يبيف ىذا الجدوؿ عممية تأثير اإلشيار التمف

بنسبة لممبحوثات المواتي أجبف بنعـ، أؼ أف ىناؾ تأثير مف طرؼ اإلشيار عمى السموؾ 

، وىذا قد يرجع إلى % 59,2مفردة أؼ بنسبة  45لدييف، حيث بمغ عددىف االستيالكي 

يير سموكيـ. أّما تكرار اإلشيار التمفزيوني وترسخ الفكرة لدييف وىذا  ما أجبرىـ عمى تغ

مفردة  31بالّنسبة لمنساء الذيف ال يأثر اإلشيار في تغير سموكيف االستيالكي، فقد سجمف 

 فيذه الفئة ال تتأثر باإلشيار وال يغير سموكو االستيالكي. % 40,7بنسبة 
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 رأيتيا السمعة المتعمقة بو عند TVتذكر المرأة لإلشيار يمثل  (:16الجدول )

 النسبة المئوية رارالتك االقتراح

 % 93,4 (71) نعـ

 % 6,5 (05) ال

 % 100 76 المجموع 

 

 التحميل:

يوضح الجدوؿ اآلتي امكانية تذكر المرأة لإلشيار التمفزيوني عند رأيتيا لمسمعة المتعمقة 

بو، فيناؾ مف أجابوا بنعـ، أؼ يتذكروف اإلشيار عند رؤية السمعة المتعمقة بو. وكاف 

 .% 93,4دة، أؼ بنسبة مفر  71عددىف 

مفردات أؼ بنسبة  5أما المواتي أجبف بػ ال، أؼ ال يتذكرف اإلشيار، فكاف عددىف 

%6,5 . 
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 المرأة عمى شراء السمعة: TVيمثل تحفيز اإلشيار  (:17الجدول )

 النسبة المئوية التكرار االقتراح

 % 75 (57) نعـ 

 % 25 (19) ال

 % 100 76 المجموع

 

 :التحميل

يوضح الجدوؿ الّذؼ بيف أيدينا تحفيز اإلشيار التمفزيوني المرأة عمى شراء السمعة، فيناؾ مف 

أؼ أف اإلشيار يساعدىا ويحفزىا عمى شراء السمعة المعرضة، وكاف  النساء مف أجابت بنعـ

، وىناؾ مف ال يكثرف اإلشيار، أؼ ال يحفزىف عمى % 75مفردة، أؼ بنسبة  57عددىـ 

 مفردة  19أؼ ما يعادؿ  % 25، وىذه الفئة تمثل نسبة قميمة وىي شراء السمعة
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 يزيد رغبتيا في الشراء TVيمثل اعتقاد المرأة في أف اإلشيار  (:18الجدول )

 النسبة المئوية التكرار االقتراح

 % 72,3 (55) نعـ 

 % 27,6 (21) ال

 % 100 76 المجموع

 

 التحميل:

تقاد المرأة أف مشاىدة اإلشيار وتعرضيا لو تزيد مف رغبتيا يشير الجدوؿ اآلتي إلى اع

، أّما % 72,3مفردة، أؼ بنسبة  55في شراء السمع، فيناؾ مف أجبف بنعـ وكاف عددىـ 

، وىذه الفئة ىي التي تعتقد أف % 27,6مفردة أؼ بنسبة  21الّذيف أجابوا بػ ال كاف عددىـ 

 دييا.ال عالقة لإلشيار في زيادة رغبة الشراء ل
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 يمثل امكانية شراء المرأة لمسمعة المعمف عنيا في اإلشيار (:19الجدول )

 النسبة المئوية التكرار االقتراح

 % 11,8 (09) دائما

 % 64,4 (49) أحيانا

 % 23,6 (18) نادرا

 % 100 76 المجموع

 

 التحميل:

ي اإلشيار، فيناؾ مف يمثل الجدوؿ اآلتي امكانية شراء المرأة لمسمع المعمف عنيا ف

مفردات أؼ  9النساء مف تتأثر باإلشيار عمى حد أنيا دائما تشترؼ ىذه السمع، وكاف عددىـ 

، وىناؾ مف أحيانا ما يتأثرف بالسمع المعروضة في اإلشيار ويقتنييا وكاف % 11,8بنسبة 

أبدا أو ، وفي األخير فئة النساء المواتي ال يقتنيف % 64,4مفردة أؼ بنسبة  49عددىف 

 .% 23,6ؼ بنسبة Hمفردة  18نادرا السمع المعروضة في اإلشيار وكاف عددىـ 
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 يمثل امكانية خمق اإلشيار لسموكيات شرائية جديدة لدػ المرأة(: 20الجدول )

 النسبة المئوية التكرار االقتراح

 % 68,4 (52) نعـ

 % 31,5 (24) ال

 % 100 76 المجموع

 

 التحميل:

حع مف خالؿ الجدوؿ اف معظـ النساء تخمق لدييف سموكيات شرائية يمكف أف نال

 52جديدة مف خالؿ اإلشيار وىذا مف خالؿ النساء المواتي أجبف بنعـ الذيف كاف عددىـ 

، وىناؾ مف ال تحدث لدييف تغييرات شرائية وىف المواتي أجبني % 68,4مفردة، ما بنسبة 

 .% 31,5مفردة اؼ نسبة  34بػ ال، وكاف عددىـ 
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  نتائج الدراسة:

 مف خالؿ دراستنا الميدانية توصمنا إلى النتائج التالية:

 .توصمنا إلى  أّف المرأة الجزائرية أحيانا ما تتعرض لإلشيار التمفزيوني 

 .أف ىذا التعرض يكوف عف طريق الصدفة 

 .أّف البرامج التي تشاىد المرأة مف خالليا اإلشيار ىي المسمسالت 

 جزائرية تحب مشاىدة ومتابعة اإلشيار التمفزيوني في الميل، وذلؾ عند أف المرأة ال

 تفرغيا مف األشغاؿ والمسؤوليات اليومية وىو الوقت المناسب لمشاىدة اإلشيار.

 .توصمنا أف المرأة الجزائرية تحب متابعة اإلشيار مع أفراد العائمة 

  بمواد االجميل.المرأة الجزائرية تيتـ كثيرا بالومضات اإلشيارية الخاصة 

  الشخصيات الموجودة في اإلشيار.المرأة الجزائرية تركز كثيرا عمى 

 .توصمنا إلى أف المرأة الجزائرية تفضل اإلشيارات األجنبية أكثر مف المحمية 

 ترػ الوقت المخصص لإلشيار مقبوؿ. الجزائرية المرأة أف إلى توصمنا 

 فسية المرأة الجزائرية.اإلشيارات التمفزيونية ال يحدث انعكاسات عمى ن 

 .توصمنا إلى أف اإلشيار التمفزيوني يؤثر عمى السموؾ االستيالكي لممرأة الجزائرية 

 .تذكر المرأة الجزائرية لإلشيار التمفزيوني عند رؤيتيا السمعة المتعمقة بو في األسواؽ 

 .توصمنا إلى أف اإلشيار لتمفزيوني يحفز المرأة عمى شراء السمعة 

  أة الجزائرية في أف اإلشيار التمفزيوني يزيد رغبتيا في الشراء.اعتقاد المر 
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 .توصمنا إلى أف المرأة أحيانا ما تشترؼ السمع المعمف عنيا في اإلشيار التمفزيوني 

 .توصمنا إلى أف اإلشيار يخمق سموكيات شرائية جديدة لدػ المرأة 
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  ممخص:

ث اخترنا فكرة الّدراسة بعد نستعرض في ىذه الدراسة نتائج استطالعية ميدانية، حي

االىتماـ الشديد بالمستيمؾ، فأصبح محط أنظار جميع مف يعمل في مجاؿ التسويق 

 واإلشيار وبناء عمى ذلؾ أتت ىذه الّدراسة لمعرفة كيفية إقباؿ ومشاىدة المرأة الجزائرية

إلشيار وخاصة المستغانمية لإلشيار التمفزيوني. كذلؾ ييدؼ ىذا البحث إلى تحديد أثر ا

رأة كصدر معمومة مفيدة عف التمفزيوني وتقييـ دور تمؾ اإلشيارات عمى السموؾ الشرائي لمم

 السمع.

 المستغانمية باإلشيار التمفزيونيكما سعت ىذه الدراسة لموقوؼ عمى مدػ تأثر المرأة 

رأة وفقا لخصائصيا الشخصية، ومعرفة التأثيرات الحقيقية لإلشيارات التمفزيونية اتجاه الم

المستغانمية، وما يترتب عميو مف اتجاىات ومواقف إيجابية وسمبية تجاه سمعة معينة أو 

خدمة ما وذلؾ في إطار تنامي األفكار والبحوث التي تؤكد التأثيرات السمبية البعيدة المدػ 

لإلشيار عمى القيـ والسموكات وترسيخو لمنمط االستيالكي الّذؼ يخدـ مصمحة المعمنيف 

 حة الجميور، خاصة إذا كاف ىذا الجميور جميور النساء. وليس مصم

وقد تـ استخداـ المنيج المسحي كونو يتوافق وموضوع الدراسة، كما تـ جمع البيانات 

استمارة عمى  76مف خالؿ استمارة االستبياف. تـ تصميميا ليذا الغرض، حيث تـ توزيع 

 الدراسة.  معتجم
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ويات االىتماـ وتفضيل البرامج التمفزيونية التي جاءت ىذه الّدراسة لبحث وتحميل مست

مف خالليا تندرج اإلشيارات وكذا محاولة معرفة أسباب ودوافع تعرض المرأة إلشيارات 

معينة وكيفية التعرض ليا، عادات وأنماط مشاىدة المرأة المستغانمية لإلشيار التمفزيوني 

ت المفضمة، أساليب اإلشيار، كذلؾ آراءىا ونظرتيا لمحتوػ اإلشيار مف حيث المنتجا

الوقت المخصص لو باإلضافة إلى مدػ الفيـ واألحاسيس الناجمة عف المشاىدة ومدػ تأثر 

 السموؾ االستيالكي بيذه المشاىدة.

ومف أىـ النتائج المتوصل إلييا أف ىناؾ نسبة كبيرة مف النساء المستغانميات يتعرضف 

ف كانت ىذه المشا ىدة غير قصدية في الكثر مف األحياف وعف طريق لإلشيار التمفزيوني، وا 

 ت، كما أف معظـ المبحوثات عزباء.الصدفة ومف خالؿ المسمسال

ىتماـ وتفضيل بعض اإلشيارات عف طريق كذلؾ ىناؾ اختالؼ في مستويات اال

اتضح أف درجة التعرض واالىتماـ باإلشيارات ىي جد  غرييا لدػ الّنساء المبحوثات،

ظير ىذا مف خالؿ ترتيبيف لنوعية اإلشيارات المفضمة لدييف، حيث رتبت مختمفة لدييف، و 

النساء المبحوثات حسب درجة االىتماـ بيا، وحسب إشباعيا لرغبتيف وتطمعاتيف وىذا ما 

أكدتو دوافع المشاىدة لدييف، حيث اتضح أف المرأة تتعرض لإلشيارات في فترة المساء 

اسات نفسية عمى المرأة وأحاسيسيا، ومف أىـ األحاسيس والميل، وكما يترؾ اإلشيار عدة انعك

الناجمة عف ىذه المشاىدة االستمتاع والغيرة والممل وغيرىا مف األحاسيس، كما يؤدؼ أيضا 

إلى خمق عادات وأنماط سموكية غير إيجابية منيا اإلفراط في االستيالؾ وسرعة تبديل ما 

 يتـ اإلشيار عنو بكثافة. يممكو اإلنساف مف سمع سعيا وراء الجديد الذؼ
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 خاتمة

بعدما تعرفنا عمى عادات وأنماط المشاىدة لدػ مفردات عينة البحث مف النساء، سوؼ 

في نحاوؿ معرفة األنماط السموكية الستخدامات المرأة المبحوثة لتعرضيا لإلشيار التمفزيوني 

الفرد أؼ االنفراد )المتمقي( يمزموف إطار نموذج االستخدامات واالشباعات الّذؼ يرػ أف 

اختيار القنوات والبرامج )اإلشيارات( إلشباع حاجات شخصية لدييـ، وذلؾ مف خالليا تندرج 

االشيارات وكذا محاولة معرفة أسباب ودوافع تعرض المرأة إلشيارات معينة وكيفية التعرض 

طة بحاجات نفسية واجتماعية ليا، فعميو اختيار نوع واحد مف االشيارات التمفزيونية مرتب

 وذىنية لكل مشاىدة. 

وىذا ما يؤدؼ إلى التبايف في النوعية والكيفية وحتى التعرض والمتابعة التي تحصل 

شباع حاجاتيا وىذا ما تؤكده نظرية  عمييا المرأة مف خالؿ مشاىدتيا لإلشيار وا 

سائل اإلعالمية االستخدامات واالشباعات ) الجميور يتجاوز مقاومة تأثير ىذه الو 

 باستخدامو وسائل اإلعالـ ما تحتاج إليو ويخدـ أىدافو وذلؾ بانتقائو لما يناسبو.

فالمرأة بإمكانيا اختيار اإلشيارات التي تفيميا، إضافة إلى المحتويات التي تتضمنيا 

، وفي نفس السياؽ ينطمق المدخل مف ىذه اإلشيارات التمفزيونية وتمبي مف خالليا حاجاتيا

افع استخداـ المرأة لإلشيارات التمفزيونية بناء عمى الّدور اإليجابي الّذؼ تمعبو المرأة دو 

والمتمثل في اإليجابيات والنشاط واختيارىا الواعي وتفكيرىا الجيد، وعمى الرغـ مف أف تأثير 

 مشاىدة اإلشيارات التمفزيونية وتأثيرىا عمى السموؾ االستيالكي بشكل عمـ عمى المرأة، إال
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أّف نتاج ىذه الّدراسة تعكس مدػ قوة العالقة التي تنشأ بيف الوسيمة وجميورىا والذؼ يؤكد 

عمى أف األفراد واعوف جيدا باختياراتيـ ويعبروف بصراحة عف حاجياتيـ والوسيمة تمبي ىذه 

 االحتياجات )أؼ أف الوسيمة تستطمع آراء الجميور وتأخذه بعيف االعتبار(.

ف كانت ولقد أكدت الّدراس  ة أف نسبة كبيرة مف النساء يتعرضف لإلشيار التمفزيوني وا 

ىذه المشاىدة غير قصدية في الكثير مف األحياف وذلؾ نظرا لخصوصية اإلشيار ولتخممو 

لمبرامج التي عادة ما تفضل المرأة مشاىدتيا، وقد أبدت النساء ميوال لمشاىدة إشيارات معينة 

 ض المنتجات التي تعينيا خاصة وتعنى بشؤونيا.دوف غيرىا ويتمق األمر خاصة ببع

وىنا يمكف القوؿ أف بعض اإلشيارات تمبي حاجاتيف إلى معرفة كل ما ىو جديد في 

تمؾ المنتجات، وىذا ما أكدتو نظرية االستخدامات واالشباعات أف الجميور وحده الذؼ يحدد 

ف المحتويات تحمل قيمة إذا قيمة المحتوػ اإلعالمي )أؼ قرار المشاىدة(، تعتبر النظرية أ

ذا امتنع الجميور عف مشاىدتيا فغنيا ال تصمح لو )استمرارية  كاف الجميور يشاىدىا، وا 

البرامج التمفزيونية مرتبط بالمشاىدة إذا كاف البرنامج مشاىدة مف طرؼ الجميور فإنو يستمر 

ذا لـ يشاىد فإنو يتوقف(.   وا 

ميور ليس الرسالة وال الوسيمة، الميـ االستخداـ إف مركز االىتماـ ليذه النظرية ىو الج

مرتبط بالرغبة التي يشبعيا المستخدـ، حيث كانت مشاىدة ىذه اإلشيارات مشاىدة إيجابية 

ويظير ىذا في عدـ تأثير المشاىدة عمى الواجبات اليومية. وىذا ما يعكس السموؾ 

تعرضيا ليذه اإلشيارات وىذه  أثناءاالتصالي الذؼ تتخذه ىذه الفئة مف المجتمع اإليجابي 

تعتبر قيـ وسموكات قد نتجت عف مدػ مشاىدة المرأة اإليجابية وذلؾ في حسنيا االختيار 
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لما يناسبيا ويمبي رغباتيا وحاجاتيا، وىذا مف خالؿ تفضيميا وانتقائيا لبعض اإلشيارات 

منزلية( وغيرىا مف  التي تيميا بالّدرجة األولى )مواد غذائية، مواد تجميل، المواد الكيرو

اإلشيارات التي تمبي حاجاتيا كامرأة، وىذا يعني أف ىناؾ ارتباطا وما تود المرأة المبحوثة 

ّنما تقتفي ما يتماشى وأذواقيا مف إشيارات مناسبة  تحقيقو مف إشباع مف خالؿ ما تختاره وا 

مدػ إشباع ىذه  ومختارة، كما أف المرأة مف خالؿ تعرضيا ليذه البرامج )مسمسالت وأفالـ(

نما نجد في ىذه البرامج  النساء لرغباتيف النفسية كانت أو االجتماعية خالؿ المشاىدة وا 

البدائل الوظيفية التي تعوضيا عما ينقصيا في واقعيا المعاش، فالسموؾ االتصالي ىنا مدعـ 

ة المبحوثة بعوامل نفسية وىي مف الدوافع األساسية لتحقيق االستمتاع مف المشاىدة لدػ المرأ 

وبالتالي تحقيق اإلشباع الّذؼ تسعى إلى تحقيقو ويؤدؼ ىذا الّنوع مف السموؾ إلى تكويف 

عادات مشاىدة تتحدد وفق ميوالت تشكمت لدييا تجاه أنواع معينة مف اإلشيارات التي تفضل 

متابعتيا، ومف بيف اإلشباعات المحققة لدػ المرأة ىي اإلشباعات النفسية والرغبات 

 دانية.الوج

كذلؾ ىناؾ اختالفات في مستويات االىتماـ وتفضيل بعض اإلشيارات عف غيرىا لدػ 

واالىتماـ باإلشيارات جد مختمفة لدييف، وظير  النساء المبحوثات، اتضح أف درجة التعرض

ىذا مف خالؿ ترتيبيف لنوعية اإلشيارات المفضمة لدييف، حيث رتبت النساء المبحوثات 

بيا وحسب إشباعيا لرغبتيف وتطمعاتيف، وىذا ما أكدتو دوافع  حسب درجة االىتماـ

 المشاىدة لدييف، حيث اتضح أف المرأة تتعرض لإلشيارات إلشباع حاجات معينة.
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يحتل مكانة ىامة في  ومف خالؿ النتائج المتوصل إلييا يتضح بأف اإلشيار التمفزيوني

ف كانت ىذه  المشاىدة غير قصدية في الكثير مف فضاء المشاىدة التمفزيونية لدػ النساء وا 

األحياف وذلؾ نظرا لخصوصية اإلشيار ولتخممو لمبرامج التي تفضل المرأة عادة مشاىدتيا، 

ومنو فإف ىذه الدراسة االستطالعية توحي بمؤشرات ىامة في دراسة تأثير اإلشيار التمفزيوني 

إشيارات معينة دوف عمى المرأة ويتعمق األمر بالتعرض غير القصدؼ وتفضيل مشاىدة 

األخرػ، إضافة إلى األحاسيس المتولدة عف مشاىدة ىذه اإلشيارات وخاصة السمبية منيا 

 كالشعور بالنقص والحرماف والغيرة والممل. 

إف ىذه المؤشرات تقتضي ضرورة دراسة محتويات اإلشيار الّذؼ تشاىده المرأة خاصة 

 الّذؼ تقدمو ىذه اإلشيارات، وذلؾ في محاولةما يتعمق بجانب القيـ والسموكات ونمط الحياة 

الوصوؿ إلى إجابة محددة وواضحة حوؿ ما تكتسبو المرأة مف قيـ مف خالؿ مشاىدتيا 

لإلشيار التمفزيوني وما ىي انعكاسات ذلؾ عمى حياتيا اليومية، وىو سؤاؿ ممح نظرا لدور 

مف جية أخرػ نظرا لدور المرأة ومكانتيا داخل األسرة والتنشئة االجتماعية مف جية، و 

ومكانة اإلشيار اليـو والذؼ أصبح يحتل مساحة في البث التمفزيوني وفي غيره مف وسائل 

االتصاؿ الجماىيرية األخرػ، وكذا نظرا العتماده عمى أساليب واستراتيجيات عممية ودقيقة 

، خاصة وأف لتحقيق أىدافو التأثيرية عمى الجميور المستيدؼ، يجب وقف الييمنة اإلشيارية

الفضائيات أصبحت تعتمد بشكل كبير عمى اإلشيارات الستمرارية بثيا، حيث ترػ 

 الفضائيات بأف اإلشيارات ثروة ال يمكف التفريط فييا في أؼ حاؿ مف األحواؿ، وما تشاىده

مف تحكـ بنوعية البرامج ومدتيا وفترة بثيا، واحيانا تحدد ضيوؼ البرنامج   عمى الفضائيات
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مو ليو دليل عمى الييمنة المطمقة لإلشيارات ولف تتوقف ىذه الييمنة ماداـ أعطى ومف يقد

لممعمف )المشير( الخيط والمخيط ليفصل الخطط البرامجية عمى مقاسو ويعرض ما يخدـ 

 مصمحتو في المقاـ األوؿ قبل مصمحة المشاىد.
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