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 مقدمة

فيك يقكـ عمى  ،ُيعد اإلعالف عبر التمفزيكف مف أىـ أدكات المزيج التركيجي في المنظمات المعاصرة
شباع حاجاتو كرغباتو كليس كما يعتقد البعض بأنو يزيد مف التكاليؼ حيث تتضح ،إثارة الفرد كجذبو لمشراء كا 

أىمية اإلعالف التمفزيكني بالنسبة لممنظمة كالمستيمؾ مف خالؿ األىداؼ التي يحققيا، مف المساىمة في 
الكالء كاالرتباط لدل المستيمؾ بمنتجات المنظمة، زيادة المبيعات كمكاجية المنافسيف في السكؽ، كخمؽ 

المرسكمة في ذىنو، ككذلؾ ترشيد قراراتو الشرائية مف خالؿ مشاىدة مبية كتصحيح بعض االتجاىات الس
اإلعالنات التمفزيكنية، كبالتالي إمكانية المقارنة كالتقييـ مع المنتجات األخرل، كذلؾ مف خالؿ المعمكمات 

 لمستيمؾ. التي يحصؿ عمييا ا

ُيعد اإلعالف عف طريؽ التمفزيكف أحد أىـ عناصر المزيج التركيجي المؤثرة في سمكؾ المستيمكيف ك 
األداة المعبرة عف أفكار كتكجيات المنظمات المختمفة  التمفزيكفعبر عمكمان، حيث تمثؿ الرسائؿ اإلعالنية 

كاىتماـ المستيمكيف في السكؽ  انتباها جذب في التعريؼ بمنتجاتيا، فعف طريؽ ىذه الرسائؿ اإلعالنية يمكني
المستيدؼ، كىنا تتعد األشكاؿ كالقكالب الفنية المستخدمة في تقديـ كعرض اإلعالنات المختمفة كالتي يمكف 
االختيار مف بينيا مف قبؿ إدارات  التسكيؽ في المنظمات المعمنة، كالتي مف أىميا الدراما، القصة، الرسـك 

 ، كغيرىا.المتحركة، الرياضة

عد شريحة النساء مف بيف شرائح المستيمكيف الميمة في السكؽ الميبي، حيث تتعرض ىذه الشريحة كتُ 
، كلما تمثمو ىذه الشريحة مف أىمية تسكيقية كبيرة بالنسبة لمنظمات زيكفلإلعالنات المختمفة عبر التمف

األعماؿ المختمفة بشكؿ عاـ، كمدراء التسكيؽ بشكؿ خاص، حيث تسعى ىذه المنظمات مف خالؿ ىذه 
الكسيمة إلى إيصاؿ رسالتيا اإلعالنية إلى ىذه الشريحة اليامة في السكؽ، كذلؾ لما تتميز بو مف خصائص 

ىا عف غيرىا مف الشرائح، مف الناحية الثقافية، كاالجتماعية، كالفكرية، كاالقتصادية، ككذلؾ كصفات تميز 
 .الشراءمساىمتو في اتخاذ قرار 

في السمكؾ االستيالكي  كنيأثر اإلعالف التمفزيالتعرؼ عمى  إلىف الدراسة تسعى إكبناءن عميو ف
 لمعممات التعميـ الثانكم بمداينة مصراتة.
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 الدراسة مشكمةأواًل: 
اإلعالف عبر التمفزيكف ذك أىمية بالغة في تسكيؽ المنتجات )سمع، خدمات، كأفكار(، كما أف لو  عديُ       

تأثير كاضح في تحقيؽ أىداؼ منظمات األعماؿ المختمفة، كالمستيمكيف عمى حد السكء، كتؤكد العديد مف 
زيكنية اليادفة في السمكؾ األبحاث كالدراسات)أنضر إلى الدراسات السابقة( التأثير الكبير لإلعالنات التمف

االستيالكي لجميع شرائح المجتمع في ظؿ البيئة التقنية كالتكنكلكجية المعاصرة كالحديثة، كتعدد األسكاؽ 
المستيدفة كتنكعيا، كذلؾ تعدد كتنكع تقنيات االتصاؿ الحديثة كالمتطكرة التي دفعت العديد مف المنظمات 

تيا التسكيقية التقميدية لتقديـ رسائميا اإلعالنية المرتبطة بيدؼ المعاصرة إلى تغيير كتطكير استراتيجيا
يحيا ىذه الكسيمة التركيجية الفاعمة، لمتأثير اإليجابي في سمكؾ المستيمكيف الستفادة الفرص التسكيقية التي تتا

ستيمكيف المستيدفيف، كحيث أف الرسالة اإلعالنية )عبر التمفزيكف( ال تعمؿ فقط عمى تقديـ المنتجات لمم
بؿ تمتد إلى التأثير فييـ ك أقناعيـ بأىمية كقيمة كجدكل ىذه المنتجات كخمؽ صكرة  الحالييف كالمرتقبيف،

 ذىنية إيجابية لممستيمكيف.
البحكث كالدراسات التركيجية كاإلعالنية، حكؿ تأثير اإلعالف عبر التمفزيكف في نظران لعدـ تكفر  

بييف، كخصكصان شريحة النساء، دفع الباحثة لمتعرؼ عمى دراسة تأثير السمكؾ االستيالكي لممستيمكيف المي
 اإلعالف التمفزيكني في سمكؾ معممات التعميـ الثانكم بمداينة مصراتة. 

 كبالتالي يمكف صياغة مشكمة الدراسة في السؤاؿ اآلتي:
 بمداينة مصراتة؟.  ما ىو تأثير اإلعالن التمفزيوني في السموك االستيالكي لمعممات التعميم الثانوي

 الدراسة: فرضيات ثانياً 
 :اآلتيبالشكؿ  فرضياتالصياغة  يمكففي ضكء مشكمة الدراسة 
 الفرضية الرئيسية األولى
السمكؾ االستيالكي لمعممات التعميـ  كبيف إلعالف التمفزيكنيا بيف داللة إحصائية تكجد عالقة ذات
 الثانكم بمدينة مصراتة.

 :الفرضيات الفرعية اآلتية كينبثؽ منيا مجمكعة مف
تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف نمط مشاىدة اإلعالف التمفزيكني كالسمكؾ االستيالكي  -1

 لمعممات التعميـ الثانكم.
تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف فترات مشاىدة اإلعالف التمفزيكني كالسمكؾ االستيالكي   -2

 لمعممات التعميـ الثانكم.
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د عالقة ذات داللة إحصائية بيف شكؿ اإلعالف التمفزيكني كالسمكؾ االستيالكي لمعممات تكج  -3
 التعميـ الثانكم.

تكجد عالقة ذات داللة إحصائية بيف مصداقية اإلعالف التمفزيكني كالسمكؾ االستيالكي  -4
 لمعممات التعميـ الثانكم.
 الفرضية الرئيسية الثانية

السمكؾ االستيالكي لمعممات التعميـ ك اإلعالف التمفزيكني  فيذات داللة إحصائية  فركؽال تكجد 
تعزل لمخصائص الشخصية اآلتية: )العمر، الحالة االجتماعية، سنكات الخبرة  الثانكم بمدينة مصراتة

 .العممية، الدخؿ(
 :كينبثؽ منيا مجمكعة مف الفرضيات الفرعية اآلتية

إحصائية في اإلعالف التمفزيكني كالسمكؾ االستيالكي لمعممات التعميـ  ال تكجد فركؽ ذات داللة -1
 .معمرلالثانكم بمدينة مصراتة تعزل 

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اإلعالف التمفزيكني كالسمكؾ االستيالكي لمعممات التعميـ  -2
 الثانكم بمدينة مصراتة تعزل لمحالة االجتماعية.

داللة إحصائية في اإلعالف التمفزيكني كالسمكؾ االستيالكي لمعممات التعميـ  ال تكجد فركؽ ذات -3
 الثانكم بمدينة مصراتة تعزل لسنكات الخبرة العممية.

ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية في اإلعالف التمفزيكني كالسمكؾ االستيالكي لمعممات التعميـ  -4
 الثانكم بمدينة مصراتة تعزل لمدخؿ.

 أىداف الدراسة: ثالثاً 
 اإلعالن التمفزيوني   العالقة بينالتعرف عمى تيدؼ الدراسة إلى تحقيؽ اليدؼ الرئيسي اآلتي كىك: 

، كما تسعى إلى تحقيؽ األىداؼ الفرعية السموك االستيالكي لمعممات التعميم الثانوي بمداينة مصراتةو 
 اآلتية:
السمكؾ االستيالكي لمعممات التعميـ الثانكم ك اإلعالف التمفزيكني  مشاىدة العالقة بيفالتعرؼ عمى  (1

 بمدينة مصراتة.
السمكؾ االستيالكي لمعممات التعميـ ك اإلعالف التمفزيكني  فترات مشاىدة العالقة بيفالتعرؼ عمى  (2

 الثانكم بمدينة مصراتة.
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السمكؾ االستيالكي لمعممات التعميـ الثانكم ك اإلعالف التمفزيكني  شكؿ العالقة بيفالتعرؼ عمى  (3
 بمدينة مصراتة.

السمكؾ االستيالكي لمعممات التعميـ الثانكم ك اإلعالف التمفزيكني  مصداقية العالقة بيفالتعرؼ عمى  (4
 بمدينة مصراتة.

تأثير اإلعالف التمفزيكني في السمكؾ االستيالكي لمعممات التعميـ الثانكم  في فركؽالالتعرؼ عمى  (5
، سنكات الخبرة )العمر، الحالة االجتماعية :بمدينة مصراتة باختالؼ خصائصيـ الشخصية اآلتية

 .(العممية

 رابعًا: أىمية الدراسة
 ىذه الدراسة أىميتيا مف النقاط اآلتية:تستمد 
 :بالنسبة لممجتمع (1

يمثمو اإلعالف عبر التمفزيكف مف أىمية كبيرة مف الناحية التسكيقية كالتركيجية في التعريؼ ما  -
بكافة المنتجات المتكفرة في األسكاؽ، خصكصان مع حدة المنافسة، ككثرة كتنكع المنتجات 

 المعركضة في الكقت الرىف، مما يستدعي االىتماـ بيذا النشاط التركيجي الياـ.
مستيمكيف كخصكصان شريحة لإلعالف عبر التمفزيكف في التأثير في سمكؾ الالبعد التكعكم  -

معممات التعميـ الثانكم بمدينة مصراتة(، مف خالؿ تزكيد ىذه الشريحة بالمعمكمات النساء )
 المختمفة عف المنتجات كأىميتيا كجدكىا.

 : بالنسبة لمبحث العممي (2
المكتبة العممية خاصة المحمية مع قمة الدراسات المتخصصة حسب عمـ الباحثة، في  إثراء -

 دراسة تأثير اإلعالف التمفزيكني في السمكؾ االستيالكي لشريحة ىامة في المجتمع.
 :ةبالنسبة لمباحث (3

يمثمو اإلعالف عبر التمفزيكف مف أىمية اقتصادية بالغة عمى مستكل  بما كاإلحاطةالمعرفة  -
 مات االقتصادية المختمفة، ككذلؾ عمى مستكل المستيمكيف األفراد في المجتمع.المنظ

 خامسًا: متغيرات الدراسة ونموذجيا
 تتمثؿ متغيرات الدراسة في اآلتي:
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 نمط عنو مجمكعة مف المتغيرات الفرعية المستقمة كىي:)كتتفرع  اإلعالن التمفزيوني :المتغير المستقؿ
 .(يمصداقية اإلعالف التمفزيكنك اإلعالف التمفزيكني، كشكؿ ، كفترات المشاىدة، المشاىدة

 السموك االستيالكي :المتغير التابع. 

 المتغير التابع المتغير المستقل 

 

 

 في       يؤثر

 

 
 

 نموذج الدراسة
 ةالمصدر: من إعداد الباحث

 

 الدراسة مصادر جمع بياناتسادسًا: 

 :اعتمدت الدراسة عمى نكعيف مف المصادر في جمع البيانات كىي

العينة التي تـ اختيارىا لغرض الدراسة، كما تـ مفردات كذلؾ مف خالؿ  المصادر األولية:أواًل/ 
 بيانات أساسية تـ جمعيا ميدانيان، مف خالؿ استمارة االستبياف.الحصكؿ عمييا مف 

 مف دراساتؿ اإلطالع عمى أدبيات المكضكع تـ الحصكؿ عمييا مف خالك  المصادر الثانوية:ثانيًا/ 
الباحثة عمى  اعتمدت، ككذلؾ مف الكتب العممية المتخصصة في ىذا المكضكع، كما كأبحاث سابقة

 الشبكة العالمية اإلنترنت.بعض المكاقع العممية في 
 

 اإلعالن التلفزيوني

 نمط المشاىدة

 فترات المشاىدة
 السلوك االستهالكي

 شكل اإلعالن

 إلعالنمصداقيةا
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 منيجية الدراسةسابعًا: 

 منيج الدراسة  .1
، ، لجمع بيانات الدراسة كتبكبييا كعرضيا كتحميميا كتفسيرىاالمنيج الكصفيتـ استخداـ 

 .باعتباره أكثر المناىج مالئمة لمثؿ ىذه الدراسات
 مجتمع الدراسة  .2

( 1248كالبالغ عددىـ ) مصراتة بمدينةمعممات التعميـ الثانكم مثؿ مجتمع الدراسة في ت
 .مكتب شؤكف التعميـ مصراتة البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مفمعممة، حسب 

 عينة الدراسة .3

معممات التعميـ ( مفردة بطريقة العينة العشكائية مف جميع 297تـ اختيار عينة حجميا )
( مف حجـ المجتمع األصمي، كتـ تحديد حجـ العينة بناءن %0.21بمدينة مصراتة، كبنسبة )الثانكم 

 .لتحديد حجـ العينة  Krejicie and Morgan (1970)عمى جدكؿ  

 األساليب اإلحصائية المستخدمة .4
تـ االعتماد عمى تطبيؽ أساليب  لغرض إجراء التحميؿ اإلحصائي الالـز لمدراسة، فإنو

التحميؿ اإلحصائي باستخداـ برنامج الحزمة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية، كالمعركؼ اختصاران 
 .(SPSSببرنامج )

 حدود الدراسة ثامنًا: 

 .معممات التعميـ الثانكم بمدينة مصراتةتـ تطبيؽ ىذه الدراسة عمى  :الحدود البشرية .1
 التعميـ جميع مدارس التعميـ الثانكم التابعة لمكتب شؤكفحدكد الدراسة ىي  الحدود المكانية: .2

 بمدينة مصراتة.
 .ـ2016 كذلؾ عاـ فترة إعداد الدراسةخالؿ  الحدود الزمنية: .3
تأثير اإلعالف التمفزيكني في السمكؾ االستيالكي لمعممات في دراسة تمثمت  الحدود الموضوعية: .4

 مصراتة.التعميـ الثانكم بمداينة 
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 التعاريف اإلجرائيةتاسعًا: 

الذم يحدد نكعية ككمية السمعة أك السمع التي  األساسيكىك المحرؾ  :سموك المستيمك النيائي (1
 تنتجيا الشركة.

المختمفة مف  اإلذاعات المرئيةىك اإلعالف عف المنتجات كالذم يعرض عبر  :اإلعالن التمفزيوني (2
 خالؿ برامجيا.

ىك شكؿ مف أشكاؿ التأثير المقصكد الذم يمارسو المعمف عمى السامع أك المشاىد لتحقيؽ  :اإلعالن (3
 ىدؼ.

ىك ذلؾ المكقؼ الذم يبديو فرد ما عندما يتعرض لمنبو معيف داخمي كاف أـ خارجي كالذم  :السموك (4
 يتكافؽ مع حاجة غير مشبعة لديو.

ف عرضيا في السكؽ لجذب شيء يحمؿ خصائص كصفات مممكسة كغير مممكسة يمك :السمعة (5
 .إنسانية كقد تككف مادية أك خدميةاالنتباه كيمكف ليذا الشيء تمبية حاجات كرغبات 

الخاصة بسمعة  المستيمؾ بالمعمكمات عف المزايا مدادإبمجمكعة الجيكد التسكيقية المتعمقة  الترويج: (6
ثارةك أك خدمة معينة  قناعو بمقدرتيا دكف غيرىا ا  ا  بإشباع احتياجاتو كذلؾ بيدؼ دفعو ىتمامو بيا كا 

 لمشراء. ذ قراراإلى اتخ
7) (spss): statistical package fa social saluce 

 عاشرًا: الدراسات السابقة
 :بالمكضكع كىىالحصكؿ عمى بعض الدراسات ذات العالقة  كقد تـ

بعنكاف " اإلعالف التمفزيكني كأثره في اتخاذ قرار الشراء"، كىدفت ىذه  (،2014دراسة ) فتحي نصر:  -1
الدراسة إلى التعرؼ عمى تأثير اإلعالف التمفزيكني عمى اتخاذ قرار الشراء لدل المستيمؾ كفيما إذا كاف ىناؾ 

 اختالؼ في ىذا التأثير باختالؼ العكامؿ الديمغرافية لممستيمكيف.
( مفردة، مف المجتمع األصمي، كتـ استخداـ العديد مف 400ية طبقية حجميا )حيث تـ اختيار عينة عشكائ

 األساليب اإلحصائية المناسبة باستخداـ الحزمة اإلحصائية لمعمـك االجتماعية.
 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:

كالخدمات عمى اتخاذ ىناؾ أثر داؿ إحصائيان لتعرض المستيمؾ لإلعالف التجارم التمفزيكني لمسمع  - أ
 قرار الشراء مف قبؿ المستيمؾ.
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يختمؼ تأثير اإلعالف التمفزيكني في اتخاذ قرار الشراء باختالؼ جنس المستيمكيف، ككجد أف اإلناث  - ب
 أكثر تأثران باإلعالف التجارم التمفزيكني في اتخاذ قراراتيـ الشرائية مف الذككر.

التمفزيكني لمسمع االلكتركنية  اإلعالنيبعنكاف "أثر التركيج  ،(2012 :دراسة )عمي العيساوي -2
" أجريت ىذه الدراسة عمى طمبة كمية اليندسة جامعة طرابمس، ،في السمكؾ الشرائي لممستيمكيف

لمسمع االلكتركنية عمى السمكؾ الشرائي  اإلعالنيمحاكلة تحديد مدل كجكد تأثير لمتركيج  إلىكىدفت 
عمى  اإلعالفلمساعدة ىذا  األكقاتثر المراحؿ تأثران بذلؾ كأفضؿ كلمتعرؼ عمى أىـ ك أك

التجارم  اإلعالفبيف أساليب  ايجابيةأف ىناؾ عالقة  إلىالمستيمكيف، كقد تكصمت ىذه الدراسة 
 التمفزيكني كالسمكؾ الشرائي لممستيمكيف.

، عبر التمفاز في سمكؾ المستيمؾ" اإلعالفبعنكاف " تأثير  ،(2010 :دراسة )عبدالحميد أكواص -3
ناث مف مدينة طرابمس حيث ىدفت  كأجريت  إلىىذه الدراسة عمى عينة مف الجميكر البالغيف ذككر كا 

عبر التمفاز كمعرفة العكامؿ التي تؤثر في فعالية الرسالة  باإلعالناتالتعرؼ عمى مدل تأثر المستيمؾ الميبي 
الشكؿ كالمضمكف في عبر التمفاز مف حيث  اإلعالفتأثير خصائص  عدـ إلى، كقد تكصؿ الباحث اإلعالنية

التجارم عبر التمفاز في سمكؾ المستيمكيف باختالؼ  اإلعالف، كما انو يختمؼ تأثير سمكؾ المستيمؾ
 . الجنس كالعمر كالمستكل التعميمي في الشخصيةخصائصيـ 

، "التجارية عبر التمفاز في سمكؾ المستيمؾ اإلعالناتأثر "  :بعنكاف ،(2009 :دراسة )زيد ظويير -4
مف  األساسي)التالميذ كالتمميذات( الدارسيف بمرحمة التعميـ  األطفاؿأجريت ىذه الدراسة عمى مجمكعة مف 

التعرؼ عمى  إلى، كقد ىدفت ىذه الدراسة لتاسع بمدارس شعبية النقاط الخمس، االصفكؼ السابع، الثامف
عمى  اإلعالنيةان عمى سمكؾ الطفؿ كالمعكقات كالمشاكؿ التي تعرقؿ تأثير الكسيمة تأثير  اإلعالفأكثر أساليب 

 السمكؾ ككذلؾ كاقع السكؽ الميبي كمدل فعاليتو عمى التأثير عمى سمكؾ الطفؿ المستيمؾ.
 التجارم عبر التمفاز كبيف اإلعالفبيف  ايجابينتائج أىميا أف ىناؾ تأثير  أيضاإلىكقد تكصمت ىذه الدراسة 

 .ىذا التأثير باختالؼ مكاف السكف سمكؾ المستيمؾ الطفؿ ، ككذلؾ ال يختمؼ
بعنكاف، " أثر اإلعالف عبر الرائي في سمكؾ المستيمؾ"، كىدفت  (2008دراسة ) الطاىر اليميمي:  -5

الدراسة إلى تحميؿ كدراسة المتغيرات التي تمثؿ العالقة المفترضة بيف اإلعالف عبر الرائي كبيف سمكؾ 
المستيمكيف، ككذلؾ تحميؿ االتجاىات النفسية لممستيمكيف المشاىديف نحك اإلعالف عبر الرائي كنحك السمعة 

( مفردة، مف المجتمع األصمي، كتـ استخداـ 600المعمف عنيا، حيث تـ اختيار عينة عشكائية حجميا )
 ـك االجتماعية.العديد مف األساليب اإلحصائية المناسبة باستخداـ الحزمة اإلحصائية لمعم
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 كتكصمت الدراسة إلى مجمكعة مف النتائج أىميا:
إف تأثير اإلعالف عبر الرائ في سمكؾ المستيمؾ يعتمد عمى مدل تكافر القدرة الشرائية لديو  - أ

 لمحصكؿ عمى السمعة المعمف عنيا.
تأثير اإلعالف عبر الرائي في سمكؾ المستيمؾ ال يعتمد عمى مكقؼ مككنات محيطو االجتماعي  إف  - ب

 مف اإلعالف.
ىناؾ عالقة طردية بيف كثافة اإلعالنات عبر الرائي مف حيث تكرارىا كتنكعيا، كبيف اتجاىات  - ت

 المستيمؾ المحددة لسمككو الشرائي.
المرئي عمى جذب انتباه المختمفة لإلعالف  األساليبأثر " بعنكاف،(2007دراسة )عبدالسالم عبدالنبي:  -6

دراسة أثر األساليب المختمفة  إلى، أجريت ىذه الدراسة عمى عينة مف سكاف مدينة طرابمس كىدفت المشاىد "
المختمفة كخصائص الجميكر  األساليبلإلعالف المرئي عمى جذب انتباه المشاىد كمعرفة الفرؽ بيف 

ـ كمساعدة المعانيف في معرفة األساليب المالئمة لتفادم ضخامة المبالغ المالية المصركفة كاتجاىاتيـ كميكلي
التي تركز عمى تمييد جذب  األفضؿاختيار األساليب  إليياكمف أىـ النتائج التي تكصؿ  ،اإلعالفعمى ىذا 

نحك السمعة المعمف  إيجابيةانتباه ذىف المستيمؾ ككذلؾ تحقيؽ أىداؼ المعمف في خمؽ اتجاىات كسمككيات 
 .عنيا

 :من الدراسات السابقة االستفادةأوجو 
 استفادة الباحثة مف الدراسات السابقة في تحديد مشكمة البحث. -1
 استفادة الباحثة مف الدراسات السابقة في اختيار العينة المناسبة إلجراء الدراسة عمييا. -2
 النظرم لمدراسة. اإلطاراستفادة الباحثة مف الدراسات السابقة في تككيف  -3
 .االستبيافاستفادة الباحثة مف الدراسات السابقة في صياغة  -4

 أوجو القصور في الدراسات السابقة :
 في الماضي. أجريت معظـ الدراسات -1
  بشكؿ خاص.لـ تتطرؽ ىذه الدراسات لشريحة النساء في البحث كالدراسة  -2
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 مقدمة

 ،أساسية في نجاح استراتيجية التسكيؽمكانة ميمة ك مزيج التسكيقي يحتؿ أف التركيج كأحد عناصر ال     
كخاصة لككف تكاليؼ التركيج مرتفعة  ،فأف التركيج ذا أثر ىاـ في نجاح منظمة األعماؿ لتحقيؽ أىدافيا لذا

التركيج  الفشؿ في الحمالت التركيجية يككف لو انعكاس سمبي كىدران لألمكاؿ كعميو فأف جدان مما يعني أف
 ،)يكسؼميمة في تكجيو األنشطة التركيجية كفقان لألىداؼ التسكيقية في المنظمة أداةلمسمع كالخدمات يعتبر 

2008، 197.) 

كلقد تطكرت كسائؿ نقؿ المعمكمة مف  ،اإلنساف فضكلي بطبيعتو يرغب في معرفة كؿ جديد ُيعدك 
لى الكتابة الكرقية ك المسرح  الشعر إلى إلى ثريةاألكمف الرسكمات كالنقكشات  لألفرادالخطاب المباشر  ثـ ا 

عالـ الحاسكب كاإلنترنت الذم  أخيران ك المسمكعة فالمرئية  اإلذاعة المجالت( فظيكرالمطابع )الصحؼ ك  إلى
مكانية تخزينيا كنقميا حمؿ في طياتو كؿ ما عرفو البشر مف كسائؿ إعالمية بالنص كالصكت كالصكرة مع إ

 .كيفما شئت

؟ فاإلعالـ باختصار ىك فف تكصيؿ المعمكمة فما ىك اإلعالـ،ال شؾ ىك عصر اإلعالـفعصرنا ب
إلى  يصالياإ: كجكد معمكمة يراد عالـ يعتمد عمى قاعدتيف: أكليماكمف ىنا نالحظ أف اإل ،إلى الناس

ال في ،الناس ألف المعمكمة مشتقة مف العمـ كىك معرفة الشيء  ،خياؿ يكالمعمكمة البد أف تككف صادقة كا 
التعقيد ألف النفس البشرية تستيكييا طريقة  غاية في ثانييما: فف التكصيؿ: كىذا أمر .ىك عميو عمى ما

 (.1 ،2010 ،)الشكرالعرض الفنية في تحصؿ اإلنساف عمى المعرفة كالمتعة معان 

باعتباره كسيمة تعتمد عمى السمع  ،ركاجان في العالـالتمفزيكف أقكل كسائؿ اإلعالـ المعاصرة  ُيعدك 
كما أنو الجياز اإلعالمي األكثر قدرة عمى  ،كالبصر كسيمة سيمة لعرض الحركة المرافقة لمصكرة كالصكت

كلقد عرؼ العالـ العربي كلكج البث  ،نتشارىتماـ الناس لربطيـ بأشياء محددة كلو قدرة فائقة عمى االا تركيز 
ذا كاف لكؿ كسيمة إعالمية ميزتيا الخاصة بيا في  ،التمفزيكني في بداية الخمسينات مف القرف الماضي كا 

الحديثة كالراديك  اآلالتفأغمب  ،ىتماـ المشاىدا التمفزيكف ىك األقرب إلى الكاقع مف غيره في كسب 
 ،1980 ،)رشتيكىي أمكر لـ تتكفر لممطبكع ،ريةأكثر فك مف الكاقع ك كأقرب  ،أسرع مف الصحافة ،كالتمفزيكف

359) . 
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 : اإلعالناألولالمبحث 
 مفيوم اإلعالن  أواًل:

التسكيقي ككما تتعدد األدكار التي يمعبيا  االتصاؿاإلعالف يمثؿ أحد العناصر األساسية لمزيج 
في ىذا  التعاريؼككبداية يمكف استعراض بعض  ،اإلعالف في مجاؿ التركيج تتعدد كتختمؼ أنكاعو كأشكالو

 :الخصكص كاألتي
غير الشخصي مدفكع القيمة  االتصاؿأم شكؿ مف أشكاؿ  بأنو:اإلعالف  "(2004عرؼ أبكقحؼ )

 .إلرساؿ فكرة أك معمكمة ترتبط بسمعة أك خدمة بكاسطة منظمة ما أك شخص معيف
ذ "(1995) إسماعيؿعرؼ كذلؾ  اعة اإلعالف بأنو مختمؼ نكاحي النشاطات التي تؤدم إلى نشر أكا 

بغرض حثو عمى شراء سمع أك خدمات معينة أك قبكؿ  ،المسمكعة عمى الجميكرالرسائؿ اإلعالنية المرئية ك 
 .األشخاص أك المنشآت المعمف عنيا الحسنة مف األفكار

كالتي يتـ  ،اإلعالنية المدفكعة الثمفك  االتصاليةمجمكعة الجيكد بأنو (" 1989و العالـ )كما عرف
كيتـ مف خالليا ظيكر  ،أك أكثر مف كسيمة ،االتصاليةنشرىا أك إذاعتيا مف خالؿ كاحدة مف الكسائؿ 

 .الذم ييدؼ إلى تعريؼ جميكر معيف كحثو عمى القياـ بسمكؾ محدد ،شخصية المعمف

كىك محاكلة تقريب  ،الفرصة المتاحةبالسمع كالخدمات ك التعريؼ  بأنو (2009كذلؾ عرفو عالكنة )
 .الباحث عف الفرص المنتفع بالخدمة أك أك ،المستيمؾ النيائي المسافة بيف المنتج أك مقدـ السمعة إلى

ؿ رسائؿ إلى عدد كبير مف الناس يقـك بإيصارسالة متكاممة يمكف التحكـ بيا ك يقدـ اإلعالف ك 
 اختيارأف إمكانية نجاح اإلعالف أك فشمو ك  اإلعالف ىي التي تحددأف طبيعة رسالة ك  لالتصاؿبكمفة قميمة ك 

 الكسيمة اإلعالنية أك النشاط اإلعالني المناسب يأتي متالزمان مع الرسالة المكجية.

 تطور اإلعالن ثانيًا:

إلى  كانتياءمعينة  مف نقطة انطالقان يمكننا أف نتحدث عف تاريخ خطي يصكر تطكر اإلعالف  ال
فمقد ارتبط اإلعالف تاريخيان ببنى اجتماعية عديدة كمتباينة ظير فييا، كظؿ دكمان خاضعان ،نقطة آخر

شكالن معينان  يأخذ فكاف ،تكالحضارية لمختمؼ الحضارا الثقافية، السياسية االجتماعيةلمظركؼ النسبية 
ا كاف ينظر إليو كشيء في حضارة ثانية، كم أخرلكأىدافان  شكالن كيخدـ أىدافان معينة في حضارة ما، كيتخذ 
 (.2005 ،)العيارممتبدؿ ترفضو قيـ كتمثيالت الحضارة الثالثة 
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ثة، التي ىيئة لو المناخ ليثبت لممجتمعات الحدي االجتماعيةلقد ارتبط اإلعالف الحديث بالبنيات 
النسبية في ىذه  االختالفاتيتطكر كيترسخ كضركرة بنيكية ليذه المجتمعات، كالبد مف اإلشارة إلى ك 

مجتمعات اشتراكية، بؿ بمجتمعات رأسمالية أكثر  المجتمعات فاألمر يتعمؽ بمجتمعات رأسمالية أكثر مف
 .أخرلمف 

قـ، في حضارة مصر القديمة حيث ثـ العثكر  3000 يؤرخ ألكؿ إعالف جرل اكتشافو إلى العاـ
تزاؿ  دان قادران كاف ممكان ألحد السادة، كاللمف يجد عب مكافأةعمى قطعة مف كرؽ البرد يتعرض عمى العامة 

 (.125 ،1986 ،الشاؿ(محفكظة في أحد المناطؽ البريطانية

ىدفو عف اإلعالف بشكمو الحديث فيك يخمك مف ذا اإلعالف أنو يبتعد في جكىره ك كمما لكحظ عمى ى
 مكافأةأم تحفيز يدفع العامة إلى شراء منتكج أك استعماؿ خدمة بمقابؿ، بؿ فيو كعد لمقارئ لمحصكؿ عمى 

في مقابؿ قضاء مصمحة األسياد، لقد كاف اإلعالف أداة مف أدكات الحكـ، ككاف محتكاه يخدـ مصالح 
 (.76 ،2005 ،)عبدالكريـألىداؼ التجارية المالكيف كاألسياد، كيبتعد عف ا

كشيدت العصكر الكسطى تغيران طفيفان، حيث حمت المناداة عكض الكتابة في األماكف العامة ككسيمة 
أساسية لإلعالف، ككاف المنادكف مرتبطيف بالسمطة الممكية باعتبارىـ يؤدكف خدمة عمكمية، كعدت باريس 

 .(1986 ،الشاؿ(. دمنا 3000 كحدىا في القرف الخامس عشر

في  1665 كترجع األبحاث، أكؿ ممارسة مكثفة كمنظمة لما يمكف أف يككف حممة إعالنية إلى العاـ
 انتشاركالمطكيات عمى خمفية  الالفتاتعادية بمدينة لندف الكثير مف  بطرؽ غير انتشرت، حيث انجمترا

مف  كانطالقان  ،ألدكية كالعالجاتلمفاضؿ  أبرازباألساس ىك  مرض الطاعكف، ككاف محتكل اإلعالنات
 القرف التاسع عشر، بدأ اإلعالف يأخذ شكمو الحديث، ففي العاـ  ءخر القرف الثامف عشر كبكاداأك 

يرل بأف اإلعالف يقترب أكثر نحك الكماؿ، بحيث أصبح مف الصعب   "صامكم لجكنسكف" كاف1759
إضافة تحسينات عميو كبالتزامف مع نمك اإلعالف في الصحؼ تطكر أسمكب جديد في تسيير العالقة بيف 

كالصحافة، حيث ظيرت الككاالت اإلعالنية كطرؼ ثالث، تحمؿ عمى عاتقيا ككالة كؿ مف  المعمنيف
 اكؿ المساحات اإلعالنية بيعيا ك شرائيا.الصحؼ كالمعمنيف في تد
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مع بداية القرف العشريف يمكف رصد تطكرات جديدة، ترافقت مع ( بأف 2010ذكر الطرابمسي )
 :ةاآلتيالعكامؿ 

اإلنتاج الصناعي األمريكي أكبر بكثير مقارنة بإنتاج الدكؿ األكركبية، كبعد الصناعة ازدىر قطاع  نمك 1-
 .مناخان أكثر مالئمة أمريكا ليذا كجد اإلعالفالخدمات كذلؾ في 

 فقد ظيرت السينما، ثـ،جديدة اتصاؿابتكار كسائط إلى  أدلالتطكر الصناعي كالتقني األمريكي  2-
 .خصكصان في الكاليات المتحدة ثـ التمفزيكف الذم أصبح الكسيمة الرائدة عالميان  اإلذاعة

 االتصاؿكاإلنسانية في الفترة تطكران كبيران عمى غرار عمـ النفس، التسكيؽ،  االجتماعيةالعمـك  تطكر 3-
 االقتصاد، كؿ ذلؾ ساىـ في نضج الممارسة اإلعالنية في أمريكا.

كبيران في الكاليات  اىتمامان دخكلو ميداف المنافسة عمى المكارد اإلعالنية كلـ يمؽ الراديك بعد اختراعو ك 
مف مجمؿ اإلنفاؽ اإلعالني %0.3لـ يحز الراديك سكل عمى حكالي 1928 المتحدة األمريكية، ففي العاـ

كعمى خالؼ الراديك فقد حاز التمفزيكف منذ ظيكره عمى بالغ ،دكالر مميكف 3400 األمريكي الذم بمغ حكالي
 كسيمة أصبحبالنظر إلى المزايا التي يقدميا مف حيث الصكرة كالصكت، كسرعاف ما  المعمنيف اىتماـ

يخضع لقطاع خاص  كسيمة اإلعالف األكلى في العالـ، حيث كاف التمفزيكفالجماىيرية األكلى ك  االتصاؿ
كبية البث التمفزيكني الكثير مف الدكؿ األكر  يتغذل بشكؿ حيكم مف عائدات اإلعالف، كفي نفس الكقت كاف

 كازدىارالتمفزيكف يكتسي المزيد مف العائدات اإلعالنية بعد نمك  الدكلة، ثـ سرعاف ما بدأ احتكارمف 
منذ الثمانينات،  كاالنتشارفي أكركبا، ففي فرنسا بدأت التمفزيكنات الخاصة بالظيكر  التمفزيكنات الخاصة

  حصة التمفزيكف افة، حيث بمغتكحازت عمى نصيب كبير مف العائدات التي كانت تذىب سابقان لمصح
 .(60 ،2010 ،)الطرابمسي 1995 سنة 40%
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 أدوار اإلعالن ثالثًا: 
اإلعالـ كتنتيي  أك تبدأ باألخبار يمعب عددان مف األدكار( بأف اإلعالف 2005ذكر أبكقحؼ )

 ،2005 ،قحؼ أبك)التي يمعبيا اإلعالف في الحياة العممية  "فطريا" بالتذكير كيكضح الشكؿ اآلتي أىـ األدكار

517.) 
 
 
 
 

 األخبار  مساعدة                       ىك بديؿ لمبيع الشخصي                      البيع الشخصي

 االتصاؿكسيمة  التذكير التشجيع  في كثير مف الحاالت

 ( أدور اإلعالن4شكل رقم )

 .61 ،2010 ،الطرابمسي المصدر:

 خصائص اإلعالن رابعًا: 

 الخصائص التي تميز عنصر اإلعالف مف أىميا:( 2011عدد شيبة )

ىذه الكسيمة تختمؼ يرية غير شخصية تتـ بيف المعمف كالجميكر المعمف إليو ك جماى اتصاؿىك عممية  -1
 الخدمات المعمف عنيا. باختالؼ السمع أك

 جر محدد.أيدفع عنو  -2
 محدديف. أشخاصكخدمات ك  أفكارمعمكمات عف  إعطاء يستيدؼ اإلعالف -3
 حث المستيمؾ عمى شراء السمعة. -4
 .بث عبر كسائؿ إعالنية مختمفةال -5

 

 

 أدوار اإلعالن
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 أىداف اإلعالن خامسًا:

  :اآلتيةاألىداؼ ( أف اإلعالف يحقؽ كؿ أك بعض 2011( كشيبة )2000ذكر يكنس )
خاصة إذا كانت  ،اإلعالف إالالتعريؼ بالبضائع كالخدمػػػػػػػػػات كىك مف أىػػػػػـ األىػػػػػداؼ التي ال يحققيا  -1

السمعة اختراعان جديدان أك تطكيران لسمعة معركفة أك بداية دخكؿ سكؽ جديدة كفي كؿ ىذه المكاقؼ يتعيف 
 سعرىا كمنافذ تكزيعيا .القياـ بحممة إعالنية مناسبة لمتعريؼ بالسمعة كخصائصيا ك 

التذكير بكجكد السمعة في السكؽ كيتـ ذلؾ عندما يتقادـ تكزيع السمعة كيشعر المركج أف السمعة بدأت  -2
عندىا تسعى الشركة  ،عرضو لمنسياف أك أف الطمب عمييا بدأ يقؿ كأف نصيب الشركة في السكؽ بدا يتقمص

 .كفؽ ما عرفت خالؿ الفترة السابقةالحاجة أنيا تمبي كير المستيمؾ بالسمعة كخصائصيا ك إلى تذ
كذلؾ باعتبار أف اإلعالف يؤدم إلى تعريؼ المستيمؾ بكؿ التفاصيؿ  ،مف تحقيؽ المنافسة الكاممة االقتراب -3

المتعمقة بالسمعة مف حيث الخصائص كاألسعار كالتكزيع بحيث يمكف أف تتحقؽ المنافسة الكاممة كىك ماقد 
 نافسة المتعمقة بتحسيف طرؽ اإلنتاج كتقميؿ التكمفة كتخفيض األسعار.يؤدم إلى تحقيؽ أىداؼ الم

مع مالحظة أف ىذه  ،زيادة الطمب عمى السمع كالخدمات مما يؤدم بدكره إلى مزيد مف النشاط االقتصادم -4
أما إذا كاف اإلعالف يتعمؽ ببضائع  ،الميزة ليا أىميتيا إذا كاف اإلعالف يتعمؽ ببضائع منتجة محميان 

 لالقتصادكردة فأف ىذا اليدؼ ليس لو أىمية باعتبار أف زيادة الطمب عمى بضاعة أجنبية فيو ضرر مست
 .الكطني

 .ت الطمب لدل المستيمكيف الحالييفزيادة معدال -5
 .ة التجاريةمجكدة العال بإبرازالخدمات الخدمة في مكاجية السمع ك  الحفاظ عمى كالء المستيمؾ لمسمعة أك -6
 .التذبذب المكسمي لممبيعاتمشكالت التغمب عمى  -7
 .اكتشاؼ أسكاؽ كمستيمكيف جدد -8
 .الكامنة لممنتج تعريؼ الجميكر بالمزايا -9
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 أنواع اإلعالن  سادسًا:

 إلعالف نذكر منيا:انكاع ( أىـ أ2011عدد شيبة )

 كىك الذم يتعمؽ بتسكيؽ السمع الجديدة التي لـ يسبؽ ليا كجكد في السكؽ  :التعميمي اإلعالف

 يءالش ىيستيدؼ إخبار الجميكر بالمعمكمات التي تيسر لو الحصكؿ عم :كاإلخبارم رشادماإلاإلعالف 
 أقؿ النفقات. كقت ك  أقصرالمعمف عنو بأقؿ جيد ك 

 الخدمات. ية صناعة أك نكع معيف مف السمع ك يعمؿ عمى تقك  :اإلعالمي اإلعالف

 الشركة.  أفكارك  يستيدؼ تذكير الجميكر بسمع كخدمات: اإلعالف التذكيرم

متساكية مع بعضيا البعض في دمات متنافسة متكافئة في النكع ك خيككف عمى سمع ك  :اإلعالف التنافسي
 .االستعماؿظركؼ خصائص ك ال

 الوسيمة اإلعالنية  اختيارأسس  سابعًا:

أف مخطط الكسيمة اإلعالنية يجب أف يعرؼ طاقة كؿ كسيمة إعالنية عمى الكصكؿ ( 1997) ذكر الفراجي
 : اآلتية، كعميو أف يختار مف بيف ىذه الكسائؿ بناء عمى مجمكعة مف المتغيرات كاالستمراريةالتكرار 

لكؿ كسيمة إعالنية خصائصيا التي تميزىا عف غيرىا  :ر المستيدفعادات الوسيمة اإلعالنية لمجميو  -1
كاف جميكرؾ المستيدؼ ىك األطفاؿ فبإمكانؾ  بالنسبة لمجميكر الذم يتعامؿ معيا، فعمى سبيؿ المثاؿ إذا

مخاطبتيـ مف خالؿ مجالت األطفاؿ أك مف خالؿ فترات األطفاؿ في المحطات التمفزيكنية، أما إذا كاف 
لسيدات فيناؾ أيضان عدد مف البرامج التي تقبؿ النساء عمييا بشكؿ أكبر مف خالؿ الجميكر المستيدؼ ىك ا
ع الكسيمة المجالت النسائية المتخصصة، كىكذا حسب طبيعة الجميكر كعالقاتو م التمفزيكف كىناؾ أيضان 
 .اإلعالنية المناسبة لو

كزنا كبيران  إعطاؤىاايير الكاجب الخدمة أحد أىـ المع حيث يعتبر نكع السمعة أك: طبيعة ونوع المنتج -2
الخدمات تتحدد الكسائؿ، فالمالبس  كسيمة اإلعالف المناسبة، فمف خالؿ التحديد لنكع السمع أك اختيارعند 
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النسائية مثال يمكف إظيارىا بشكؿ أكبر كأفضؿ مف خالؿ المجالت النسائية، كالكاميرات يمكف أف يتـ 
يككف أفضؿ مف خالؿ  االستيالكيةلتمفزيكف، كاإلعالف عف السمع كصفيا كتجربتيا بشكؿ أفضؿ مف خالؿ ا

 الكسائؿ المرئية، أما السمع الصناعية فيالئميا بشكؿ أكبر الكسائؿ المقركءة عمى اختالؼ أنكاعيا لحاجتيا
إلى تقديـ معمكمات فنية أكثر يصعب تقديمو مف خالؿ الكسائؿ المرئية لطكؿ الكقت كارتفاع التكمفة، 

تكضيح كالمصداقية مختمفة فيما بينيا مف حيث التجربة كالتصكير كال إمكانياتؿ اإلعالنية تمتمؾ كالكسائ
 .كالمكف

في  أخذىاالنقاط الكاجب  تعتبر المناطؽ الجغرافية المطمكب تغطيتيا مف أىـ: المنطقة الجغرافية -3
اإلعالف محميا فالبد كأف نتكقع أف  ، فإذا كافالمناسبة الكسيمة اإلعالنية اختيارعند التفكير في  االعتبار

 كسيمتنا اإلعالنية المالئمة سكؼ تختمؼ عف الكضع إذا كاف اإلعالف دكليان.

كسائؿ اإلعالف )المرئية كالمسمكعة كالمقركءة( فأف طبيعة التغطية الجغرافية سكؼ  الختالؼكنظران 
تختمؼ بالتبعية، ففي حيف ننظر ليا في حالة التمفزيكف كاإلذاعة عمى أنيا المناطؽ التي يصؿ إلييا اإلرساؿ 

، منا إلى الكسائؿ المقركءةذا أنتقالتمفزيكني كاإلذاعي سكاء داخؿ الدكلة أك خارجيا، نرل األمر يختمؼ تمامان إ
 .التي تصؿ إلييا الكسيمة المقركءةإذ أننا نعني بيا األماكف 

: إذ البد أف تختمؼ الكسيمة حسب نكع اإلعالف المراد إيصالو إلى اإلعالن طبيعة الرسالة أو -4
ة لمبيع في المستيمؾ، فمثالن الرسالة التي تتضمف إعالف عف مبيعات رئيسية في اليكـ التالي يتضمف فرص

التمفاز كليس في المجالت مثالن، أما الرسالة  ذلؾ اليكـ، يتطمب أف يككف اإلعالف في الصحؼ اليكمية أك
 .كف اإلعالف عنيا في مجالت متخصصةالتي تحتكم عمى معمكمات فنية معقدة فأنيا تتطمب أف يك

كسيمة  اختياركمة في : حيث أف عنصر التكمفة يعد أحد العناصر المتحتكمفة اإلعالن والوسيمة -6
اإلعالف، ففي حالة اإلعالف الصحفي نجد أف التكمفة تعتمد عمى سعر السطر أكالسنتيمتر، 

اإلذاعة، كما أف التكمفة عند  كاإلعالف التمفزيكني يتـ حسابو بالثانية حسب مدة اإلعالف كتكقيت
الكسائؿ المقركءة نظران لتأثرىا  استخداـالكسائؿ المرئية كالمسمكعة تختمؼ عنيا في حاؿ  استخداـ

 .اإلذاعة بنكعيف مف التكمفة تكمفة ثابتة مكجية إلى إنتاج الفمـ، كتكمفة العرض أك
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 عيوب اإلعالنثامنًا: 

ليا كالتقميؿ  االنتباهترتب عمى اإلعالف بعض المشكالت كترتبط بو عيكب يجب  ( بأنو1991ذكر أحمد )
 منيا بقدر اإلمكاف كلعؿ أىـ العيكب ىي:

يضيؼ اإلعالف المزيد مف التكمفة لسعر السمعة كبالتالي المزيد مف األعباء عمى المستيمؾ كمف البدييي أف  -1
 تحمؿ تكمفة اإلعالف عمى السمعة باعتبار أف اإلعالف يقدـ بمقابؿ كتكمفة معينة البد مف استردادىا.

ضفاء طابع أخئؿ اإلعالنية المصممة بطريقة فنية ممتازة إقد تؤدم الرسا -2 عمى شكميا  ادلى التشكؽ لمسمعة كا 
بالنسبة ليـ  استخدامياكمزاياىا كفكائدىا كبتالي قياـ بعض األفراد بشراء سمع قد ال يحتاجكف ليا أك أف 

 محدكد جدان كعمى فترات متقطعة.
 استغالؿمثؿ  ،الثقافات إعالنية غير مناسبة لبعض الشعكب أككثيران ما تستخدـ الرسائؿ اإلعالنية دعكات  -3

كىك ما يؤدم إلى نشر  ،في إبالغ رسالة إعالنية معينة ،جسد المرأة أك خصكصية العالقات الزكجية
 سيطرة نداء الغرائز عمى أفراد المجتمع.األخالقي ك  االنحطاط الخالعة ك

كجعمو صادقان كيقدـ بناء عمى بيانات كحقائؽ مكجكدة فعالن السيطرة عمى اإلعالف  األعراؼك  القكانيفتحاكؿ  -4
في السمعة كلكف الكاقع العممي يفيد أف الرسائؿ اإلعالنية كثيران ما تفتقر إلى الصدؽ كتكرد بيانات كحقائؽ 

 .لمجرد التأثير عمى المستيمؾ كجعمو يقتنع بالشراء دكف التقيد بالخصائص الحقيقية لمسمعة كمزاياىا

أما في حالة السمع  ،يؤدم إلى زيادة الطمب عمى السمع كىك أمر جيد إذ كاف منشأ السمع كطني اإلعالف -5
 المستكردة فأف زيادة الطمب عمييا يعتبر تبديدان لممكاد كخدمة القتصاد آخر ال فائدة مف كرائيا.

ات جديدة لدل المرئية التي تستخدـ القنكات الفضائية إلى خمؽ رغب اإلذاعة يؤدم اإلعالف الخاص عبر -6
كىك ما يؤدم  ،الشعكب التي ال تسمح ليا مكاردىا بإشباع ىذه الرغبات كالحاجات بصكرة قانكنية كشرعية

ليـ مكاردىـ بالحصكؿ عمى المالي في العديد منيا ألف األفراد الذيف ال تسمح إلى شيكع الفساد اإلدارم ك 
 رؽ غير قانكنية.الخدمات التي يقدميا اإلعالف يحاكلكف الحصكؿ بطالسمع ك 

تستخدـ بعض الدكؿ اإلمبريالية اإلعالف ككسيمة لمييمنة العالمية عف طريؽ بث رسائؿ إعالنية عديدة  -7
تستخدـ أساليب اإليحاء كالخداع كتظير نمط الحياة السائد فييا كما لك كاف نمط الحياة المثالي كتعكس قيـ 

ال تستطيع تحقيقو  استيالكيان المشركعة كتعكس كاقعان  الفردية كالنجاح كالثراء بكؿ الكسائؿ المشركعة كغير
 .الدكؿ الفقيرة
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 اإلعالن التمفزيوني :الثانيالمبحث 
 مفيوم اإلعالن التمفزيوني أواًل:

كما كيطمح المعمف أف  ،باتت كسائؿ المتاحة في المجتمعات الحديثة كثيرة لنشر أك بث اإلعالنات
كىناؾ مسكغات الختيار اإلعالف مف حيث تصميمو  ،يحقؽ إعالنو االنتشار األكبر عمقان بيف أفراد الجميكر

 (. 1998 أبك أصبع،)كالكسيمة التي سيعمف عنيا كتكراره 

عمى العناصر المطمكبة مف الصكت عد اإلعالف التمفزيكني مف أنجح الكسائؿ اإلعالنية لتكفره يُ 
المعمف تعد أىميا إمكانية  المستيمؾ أك باىتماـكلو خصائص عديدة تجعمو يحظى  ،الصكرة كحركة األلكافك 

الكاسع ك قدرتو عمى جذب المساىميف إال أف  االنتشار ،كاإلبداع في مجاؿ إخراج كتصميـ اإلعالف االبتكار
ميارة كخبرة كبيرة خاصة في ظؿ أىـ المعكقات في اإلعالف عبر التمفزيكف ىك أف تصميـ اإلعالف يتطمب 

حيث يصعب قصر  ،االنتقاليةإلى خاصية  كافتقاره ،تطكر التقنيات الحديثة المعالجة لمصكرة كالصكت
 ،إلى تكمفة مقابؿ قصر فترة ظيكره عمى الشاشة باإلضافة ،اتياذالرسالة اإلعالنية عمى سكؽ المستيدؼ ب

حد يؤثر عمى فاعمية كمصػداقية كؿ منيػػا ما قػد يػؤدم كما أف عرض عدد كبير مف اإلعالنات في كقت كا
 (.345 ،2010 ،)عفاؼالمشاىديف لإلعالنات  اىتماـإلى عدـ 

كنحقؽ  فيي تمدنا بالمعمكمات التجارية الخدمية ،تمارس اإلعالنات التمفزيكنية في حياتنا دكران كبيران ك 
كتحقؽ  االقتصاديةجماعات فضالن عف ككنيا تساىـ في اإلسراع بعمميات التنمية لنا فكائد عديدة كأفراد ك 

كتعدد أنكاع  ،كمصدر مف مصادر التمكيؿ االتصاؿالركاج التجارم باإلضافة إلى دكرىا الحيكم لكسائؿ 
 اإلعالنات التمفزيكنية ككسائؿ نشرىا بتعدد اليدؼ مف اإلعالنات.

ستطيع السيطرة عمى حاستي البصر كبذلؾ ي ،يف الصكرة كالصكتكالتمفزيكف كسيمة إعالمية يجمع ب
 السمع.ك 

لذا ينفؽ المعمنكف مبالغ طائمة سنكيان عمى  ،كيعتبر التمفزيكف أحد أىـ كسائؿ عرض اإلعالنات
متمثالن  التكنكلكجيكما أف التطكر  ،المطمكبة مف المستيمكيف االستجابةاإلعالنات التمفزيكنية لمحصكؿ عمى 

ككذلؾ تعدد القنكات التمفزيكنية التي يمكف مشاىدتيا سكاء كانت  ،زيكف الذم يعمؿ بالريمكت كنتركؿبالتمف
 أرضية أك فضائية أدل إلى تغير سمكؾ المشاىدة لدل المشاىديف كزيادة تعرضيـ لإلعالنات التمفزيكنية.

تأثيران عمى المستيمؾ عد اإلعالف التمفزيكني مف أفضؿ الكسائؿ اإلعالنية في الكقت الحاضر كيُ 
مثؿ الصكت كالمؤثرات المكسيقية كالصكتية  خرللككنو يجمع بيف خصائص اإلعالف في كافة الكسائؿ األ
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مكانية  كالمجالت كالكتمكجات( الصحؼ)كالكتابة المتكاجدة في المتكاجدة في )الراديك( كأيضان الركايا كا 
 (.2008 ،كطعيمة)أبالمؤثرات الحركية )صكر طبيعية متحركة(  استخداـ

كبالتالي يمكف تعريؼ اإلعالف التمفزيكني عمى أنو ىك مجمكعة مف الكسائؿ الفنية المتنكعة  
فكرة مفزيكني )تعريفو بسمعة أك خدمة ك المستخدمة مف خالؿ الكقت المباع مف التمفزيكف بقصد اإلعالف الت

كسائؿ المقكمات  أمثالوك  االستيالكيسمككو المضمكف الذم يؤثر في معمكماتو كميكلو كقيمتو ك بالشكؿ 
 (.2001 ،)مغراكمخرلالثقافية األ

 أىمية اإلعالن التمفـزيـوني  ثانيًا:
 :أىمية اإلعالف التمفزيكني مف خالؿ النقاط اآلتية (2001( كالمغراكم )2003كحدد الناشؼ )

 .لـ يكف الكحيد لممؤسسة اإلعالميةأف اإلعالف ىك المصدر المالي األىـ أف  -1
لـ ينضـ قانكف البث التمفزيكني كاإلذاعي الشؤكف اإلعالمية بطريقة تفصيمية بؿ ترؾ ذلؾ إلى  -2

 قانكف خاص يصدر فيما بعد.
حتى  االقتصادميمعب اإلعالف التمفزيكني اليكـ دكران ميما ن في المجتمع خاصة عمى الصعيد  -3

كما أف اإلعالف أصبح  ،معركفان كمطبقان " االنتقاد أك االختياربات المبدأ القائؿ "اإلعالف يمنح حؽ 
تكظؼ فيو الرسائؿ الضخمة كتعمؿ فيو عناصر بشرية ال يقؿ  ،اتوذقطاعان فنيان كاقتصاديان قائمان ب

 .أىمية عف غيره مف القطاعات األساسية

 ،أف معرفة الطبيعة اإلنسانية ىي أساس اإلعالف الناجح كىذه المعرفة تمتؿ جكىر عمـ النفس -4
 .كبالتالي فأف عمى دارس اإلعالناف يككف مطمعا ن كمدركان تماـ اإلدراؾ لو ،تمقى إقباالن كبيران لذلؾ 

أصبحت تحتؿ مساحة  كما أف ظير التمفزيكف حتى ،طرقت اإلعالنات كؿ الكسائؿ اإلعالمية-5
 .كبيرة مف زمنو

ىذه الكسيمة حتى أصبحكا يخصصكف ليا الجزء األكبر  استخداـكقد ازداد إقباؿ المعمنيف عمى -6
التمفزيكف ككسيمة  استخداـكىذا اإلقباؿ مف جانب المعمنيف عمى  ،مف ميزانياتيـ لتقديـ إعالناتيـ

كالتمفاز   ،إعالنية جعؿ اإلنترنت مصدران ميمان مف مصادر تمكيؿ كسائؿ اإلعالف بصكرة عامة
فيك  ،عمى النصيب األكبر مف مخصصات اإلعالناتالتمفاز  ذحيث يستحك   ،بصكرة خاصة

 .يختص بنحك نصؼ ىذه المخصصات في الدكؿ المتقدمة كثمثيا في بعض الدكؿ العربية
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 األسس المتعمقة باإلعالن التمفزيونيثالثًا: 
 :األسس المتعمقة باإلعالف التمفزيكني منيا (2003عدد الناشؼ )

سة معينة لإلعالف الغاية منيا عدـ تحكيؿ المؤس أسسبناء عمى اإلذاعي ث التمفزيكني ك الب ديحدتـ ت -1
 أيضان حماية المشاىد كالمستمع.اإلعالمية إلى إعالنية فحسب ك 

 :ذم أكجب تجنب اإلعالف ما مف شأنويمكف تحديد تمؾ األسس مف خالؿ ما نص عميو القانكف ال -2
 أف يخدع المستيمؾ كأف يكجيو تكجييان خاطئان. . أ
 .ف يركج لمكاد مضرهف يضر بصحتو كأأ . ب
 أف يضر مصمحتو. . ت
 أف يسيئ إلى األخالؽ العامة. . ث

معظميا تعابير عامة غير محددة كتحمؿ تفسيرات عدة كمتناقضة  عممان أف التعابير المستعممة تبقى في
 لذلؾ تقتضي صدكر قانكف خاص باإلعالف يحدد بكضكح مفيكـ تمؾ التعابير.ك 

 فأكجبت أف يأتي اإلعالف: ،كبثوطريقة إعداد اإلعالف  37حددت المادة  -3
 سيالن.كاضحان ك  . أ
أصكات الديف ؿ ذلؾ نص عمى منع استعماؿ كجكه ك كمف أج ،المكاد التي يبث خالليامتميزان عف البرامج ك  . ب

 يقدمكف األخبار فييا.
 أما لماذا األخبار فكي ال يمتبس األمر عمى المستيمؾ فيظف أف ما يسمعو أك يشاىده ىك خبر اإلعالف. . ت

كيمكف بتيا خالؿ البرنامج الكاحد شرط  أخرلكأكجبت المادة نفسيا عمى أف تبت اإلعالنات بيف برامج ك 
 .أال تؤثر في كحدتو كقيمتو كال تضر بحقكؽ أصحاب الحقكؽ األدبية كالفنية

 خصائص اإلعالن التمفزيونيرابعًا:
العائمة ككحدة كاحدة بحيث تنشأ ىذه اإلعالف التمفزيكني بأنو ينقؿ الرسالة اإلعالنية إلى  يتميز
بجممة مف الخصائص نحصرىا  خرلاأل كينفرد اإلعالف التمفزيكني عف بقية األنكاع اإلعالنية،األسرة مجتمعة

 :(72، 2001 ،)الغزاؿفي اآلتي

يتيح اإلعالف التمفزيكني فرصة التعرض الجماعي الذم ال يمكف تطبيقو في حاؿ الصحؼ  أ.
 :خالؿ المشاىديف مف التقاءاإلعالف التمفزيكف ميزة  كالمجالت كما يحقؽ
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 .األسبكعاليـك الذم يذاع فيو اإلعالف خالؿ اختيار  .1
 .كقت اإلعالف اختيار  .2
 .نكعية البرنامج التمفزيكني الذم يذاع اإلعالف خاللواختيار  .3

المستيدؼ يتابعكف  كمف ثـ يجد المعمف الفائدة المناسبة مف المشاىديف الذيف يمثمكف بالنسبة لو القطاع
 .التمفزيكف في ىذه األكقات

المحظات كحدىا دكف  خالؿ ىذه خدمة ما فأنيا تظير اإلعالف التمفزيكني لسمعة أك يتعرضعندما  ب.
 .أخرل اتصاليةمنافسة مف كسائؿ 

األفراد كالحركة  استخداـيمد التمفزيكف المعمف بفرصة العمؿ الخالؽ مف خالؿ الناحية الفنية مف حيث  ج.
 .عمى المشاىديف كاأللكاف، كعرض السمعة كالصكت مما يككف لو أكبر األثر

يقدـ التمفزيكف الفرصة لممعمنيف لمكصكؿ إلى أكبر عدد ممكف مف المشاىديف مف خالؿ رسالة إعالنية  د.
اد أصبحكا يممككف أجيزة مستكيات المعيشة فأف نسبة كبيرة مف األفر  كارتفاعكاحدة، فنظران لمتقدـ االقتصادم 

 .تمفزيكنية كمف ثـ يزداد عدد المشاىديف لمرسالة اإلعالنية في أكقات المساء حيث تمثؿ أكقات الفراغ معظـ

 عناصر اإلعالن التمفزيونيخامسًا: 

 الخدمة متكاممة عف السمعة أك يجعميا تعطي المشاىد فكرة اإلعالنات التمفزيكنية بالمركنة كالحيكية ما تتميز
الرسالة اإلعالنية عمى جممة مف العنصر كتتمثؿ  احتكاء مكضكع اإلعالف كما ساعدىا في ذلؾ ىك

 :(72 ،2010، )الطرابمسيفي

شاشة التمفزيكف، فالجانب المرئي  تتضمف العناصر المرئية كؿ شيء يتـ رؤيتو عمى: المرئية العناصر1-
لمرئيات ىي ايعتبر أف  االبتكارالرسالة التمفزيكنية، لذا فأف فريؽ  إدراؾىك الجانب المؤثر كالمسيطر في 
الخدمة المعمف عنيا  كبناءن عمى السمعة أك.بتكارم بأقصى سرعة ممكنةالالكسيمة األساسية لتقديـ المفيكـ ا

كاإلضاءة  بتكارية المتعمقة بالمرئيات لتكضع في مكانيا الصحيح مثؿ الديككر كاألزياءالالقرارات ا اتخاذيتـ 
كقد اتاحت  ،كالماكياج، كشكؿ مقدـ اإلعالف كالمكقؼ، كاأللكاف كالرمكز المكحية ككذلؾ سرعة إيقاع المشيد

فرصان عديدة لتغيير صكرة التمفزيكف بطريقة جذرية، فقد أصبح مف الممكف  أنظمة الرسكـ عبر الكمبيكتر
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ضفاءألكاف مسيطرة كقكية،  ابتكار في تكنكلكجيا المعمكماتية  مى الكجكه أف التطكربتكارية عالالمسائؿ ا كا 
التي حققت لو األثر الذم يشيده  يعرفيا اإلعالف التمفزيكني قبؿ أك العديد مف الخصائص التي لـ أضفي

، فبداية مف المقطات التمفزيكنية المقربة أك close up اإلعالف التمفزيكني إلى الحيؿ ما يصطمح عمييا  اليـك
إلى عمميات المكنتاج، كؿ ىذه العكامؿ ساىمت في إضفاء الكاقعية كالخياؿ كتحقؽ  التصكيرية كصكالن 

 .لإلعالف التمفزيكني قكة التأثير

العناصر الثالثة لمصكت في التمفزيكف ىي الصكت البشرم كالمكسيقي كالمؤثرات الصكتية،  :الصوت2-
 .حيث أنيـ مرتبطكف أساسان بالصكرةالراديك،  في التمفزيكف بطريقة مختمفة عف استخدامياكلكف يتـ 

الصكت البشرم عف طريؽ مباشر مع الجميكر أكمف خالؿ حكار  استخداـقد يككف  :الصكت البشرم -أكالن 
صكت شخص ال يظير في اإلعالف، كلكف  استخداـيظيركف في اإلعالف، أك مف خالؿ  بيف أشخاص ال

 (.2010، الطرابمسي) عمى الشاشة يصؼ بصكتو الشاىد المتتابعة

ابتكار  الشعكر بالمحتكل أكمتعددة مف أىمو التكثيؼ ك  األسبابالمكسيقى إعالني  تستخدـ :الموسيقى-3
مقدمة لصكت المعمؽ، أك كمؤثر صكتي في جزئية معينة في اإلعالف أك لتكفير خمفية مالئمة أك خمؽ 
مشاعر إيجابية ترتبط بالمنتج المعمف عنو أك خمؽ حالة نفسية إيجابية تجعؿ المستيمؾ أكثر قابمية 

 .لمرسالة اإلعالنية لالستجابة

ر مف أىميا أف بعض الشركات تكمؼ مكسيقييف معدة سمفان كلمكسيقى اإلعالنات في التمفزيكف عدة مصاد
 استخداـبدفع مبالغ طائمة نظير حؽ  أخرلسكاء لألغاني أك كمطبكعات مكسيقية منفصمة كتقكـ شركات 

 األغاني الشييرة في إعالناتيا.

معينة  أما المؤثرات الصكتية فيي تمعب دكران خاصان في تعميؽ اإلحساس بمشاعر :المؤثرات الصوتية-4
 "العيكف أبحاثنفسيا، فقد كجد الباحثكف في مركز  يقؿ أىمية عف المرئيات تجاه المرئيات كىك دكر ال

 في ساف فرانسيسكك أف تداخؿ كتنكع المؤثرات الصكتية مع المحظة التي ينظر فييا المشاىد "سميثكيمكيؿ
كجعمكا المؤثرات "المكناليزا" لكحةإلى لكحة ما يمكف أف يؤثر في إحساسو بيا، كقد أجركا دراسة عمى 

تراكحت ك  بابتسامتياإحساس المشاىديف  اختالؼذلؾ إلى  أدلالصكتية لحظة مشاىدتيا تختمؼ، كقد 
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، الطرابمسي) كفقان لممؤثرات المصاحبة االبتسامةاإلجابات بيف اإلحساس بدرجات متفاكتة مف سعادة أك حزف 
2010.) 

 مشاىدة اإلعالن التمفزيوني متعةسادسًا: 

فأكثر ما يمفت انتباىيـ عمى الشاشة ىك  ،تمتمؾ اإلعالنات التمفزيكنية قكة تأثير عمى المشاىديف
كبحكـ ما يتكفر لصانعي ىذه  ،بحكـ االستخدامات الذكية لممؤثرات السمعية كالبصرية ،اإلعالف التمفزيكني

تؤىميـ إلنتاج إعالف تمفزيكني يجذب المشاىديف الصغار قبؿ  ،اإلعالنات مف إمكانيات مادية كتقنية ىائمة
فأنو مف الصعكبة تصكر نفكذ التأثير اإلعالني دكف أف يجتمع لإلعالف  ون كورنلككما يرل جك ،الكبار

التمفزيكني المعرفة كالمتعة كألف حدكد العامؿ األكؿ مثار جدؿ فأنو بدكف أف يتحقؽ لممشاىد قدر مف المتعة 
 .الضركرم لإلعالف االنتباهز بالحد األدنى مف يصعب الفك 

كنستنتج مف ذلؾ أف التمفزيكف ىك كسيمة اإلعالف المثالية كذلؾ لقابميتو عمى دمج الصكرة البصرية 
كلو عدة محاسف يتغمب بيا  ،كالحركة كالمكف تنقؿ لممعمف الفرحة لتطكير أشكاؿ اإلبداع كالتخيؿ ليذه الكسيمة

كالمركنة  كاالنتقاءضمنيا اإلبداع كالتأثير كالتغطية كتأثير التكمفة كاألثر كاالنتباه عمى باقي الكسائؿ مف 
 . (1999،132 ،)خضكرجماىير كبيرة إلىكبذلؾ استطاع الكصكؿ 

 فاعمية التمفزيون كوسيمة إعالنية سابعًا:

إمكانات يجمع التمفزيكف بيف الضكء كالصكت كالحركة كيككف بذلؾ مشيدان كامالن فيك خالصة 
لذلؾ يعتبر التمفزيكف مف  ،الراديك كالسينما كيضيؼ التمفزيكف إلى سحر الصكت كا غراء الصكرة المتحركة
عمى الصكرة الحية  اعتمادهأقكل كسائؿ اإلعالـ التي ظيرت في القرف العشريف ألنو يتميز بمزايا كثيرة منيا 

راؾ اإلنساني لما ليا مف قدرة تأثيرية عالية في التي تؤيدىا المشاىدة الكاقعية التي تستطيع مخاطبة اإلد
ككاف لظيكر التمفزيكف ككسيمة إعالنية مميزة تجاكز كؿ ما  ،أخرلالمشاىد أكثر مف أم كسيمة  اىتماـجذب 

أحدثتو كسائؿ اإلعالـ السابقة نظران لقدرتو المميزة عمى الجمع بيف الكممة كالصكرة المنقكلة مف خالؿ شاشة 
التمفزيكف كليا دكر في تقريب المشاىد مف الكاقع كتضيؼ إلى ىذا الكاقع تأثيرىا لما تقدمو مف جديد كأحداث 
كثيرة يستطيع أف يعيشيا المشاىد كىك في مكانو مف خالؿ مكاقع كتجارب فضالن عف التقنية السيمة التي 

التمفزيكف بعد ذلؾ كأدخمت عميو  استخداـأحداث العالـ أماـ ناظريو لقد تطكر  استحضارمف أمكنتو مف 
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العالـ كسارعت الدكؿ إلى  في دكؿ استخدامونتشر االكسائؿ العممية الحديثة ك  باستخداـتحسينات كثيرة 
عمى الجماىير كيتطكر التمفزيكف بصفة مستمرة نحك  ككسيمة إعالمية ذات أىمية كبيرة لمتأثير اقتنائو

 .(2011 ،)الغمراكماألفضؿ كقد أدخؿ عميو نظاـ األلكاف لجذب الجماىير لمشاىدتو 

 اإلعالن التمفزيوني  تكاليف ثامنًا:

غير أف الكقت  ،يباع بنفس األسمكب الذم يتبع في بيع الكقت اإلذاعيالكقت في إعالنات التمفزيكف 
كتعد كمفة إنتاج اإلعالف في التمفزيكف أكبر بكثير مف كمفة  ،في التمفزيكف أعمى سعران مف الكقت اإلذاعي

إذا يحتكم األكؿ عمى تكاليؼ اإلضاءة كالمناظر كالمالبس التي ال أىمية ليا  ،إنتاج اإلعالف اإلذاعي
 .اإلذاعي اإلعالفب

حيث يقؿ السعر إلى أدنى  ،سعر الكقت في التمفاز أيضان يختمؼ كفقان لمفترة التي يذاع فييا اإلعالف
أك أثناء  ،لو قبيؿ أك بعد نشرة األخبار الرئيسية المسائية ارتفاعحد لو في الفترة الصباحية كيبمغ أقصى 

 ،اىتماميـعدد كبير مف جميكر المشاىديف كتشيد  استقطابعرض الفقرات المسائية كالسيرة كالتي تشيد 
 مثؿ المسمسالت التمفزيكنية المسائية كاألفالـ كمباريات كرة القدـ ...الخ.

بحيث يحتسب السعر عمى أساس  ،ثانية 60ثكاني إلى  10اإلعالف في التمفزيكف يستغرؽ مدة تتراكح بيف 
 (.2008 ،)النادم كآخركفكيتحمؿ المعمف تكاليؼ اإلنتاج  ،الكقت بالنسبة لألفالـ كالكحدة بالنسبة لمشرائح

 مفيوم الرسالة اإلعالنية تاسعًا: 

تعرؼ الرسالة اإلعالنية عف أنيا شرح الفكرة الرئيسية لإلعالف كالتي قد تككف كممة أك كممتيف أك 
قناعو ليتعرؼ بالصكرة المطمكبة  التي يريدىا جممة كاحدة أك عدة جمؿ كذلؾ بغرض تشجيع المستيمؾ كا 

أسمكب عقالني مثؿ السمع  المعمف كالتي يستخدـ فييا أسمكب العاطفة مثؿ اإلحساس بممسة الجماؿ أك
 (.2005،)دفع هللاالصناعية التي ىي رمز القكة كالمتانة كتدكـ طكيالن 

أك كما تعرؼ الرسالة اإلعالنية بأنيا شرح لفكرة اإلعالف الرئيسية كالتي قد تككف في صكرة كممات 
كما أف الرسالة  ،الخدمة المعمف عنيا جمؿ كذلؾ بيدؼ إقناع المستيمؾ الحالي كالمرتقب بالسمعة أك

اإلعالنية التمفزيكنية ال تعني فقط الكممات كالجمؿ التي تكتب أك تقاؿ بخالؼ مثمما يحدث في إعالنات 



29 
 

نما ،الصحؼ كالمجالت يضاؼ عمى إعالنات التمفزيكف عنصر الحركة كتصرفات يقكـ بيا المعمف  كا 
كالتي ييدؼ مف خالليا إلى طبع صكرة السمعة في ذىف المستيمؾ  ،كيدعميا باإلضاءة كالمكسيقى كاإلخراج

 (.39 ،2008 ،العكدلي ،)رضاالحالي كالمرتقب 

 مكونات الرسالة اإلعالنية . أ

كيشده إلى متابعة  ،الشاىد ف مؤثر كقكم يجذب القارئ كالسامع أكتتككف الرسالة اإلعالنية مف عنكا
كذلؾ فأف لمرسالة ىيكؿ متكازف يستخدـ العديد مف المؤثرات مثؿ الصكر  ،ما جاء بالرسالة اإلعالنية

عند تصميـ أم إعالف البد أف يضع المصمـ في الحسباف ضركرم  ،التجارية كغيره كالعالماتكالرسـك 
كبياف كما ،كالنص اإلعالني كخاتمة اإلعالف ،كالعنكاف الفرعي ،ة أجزاء ىي العنكاف الرئيسيتقسيمو إلى أربع

 (:1997 ،)سعيديأتي

 العنكاف الرئيسي  -1

الصكرة إلى قيادة  مع الرسـ أك باالشتراؾمف عناصر اإلعالف إذ يعمؿ  ىامان العنكاف الرئيسي عنصران  يعتبر
 :حدد الكظائؼ الرئيسية في العنكافكتت ،نظر المعمف إليو إلى بقية اإلعالف

ثارة  انتباهجذب  -ا  باإلعالف كتحفيزه لتكممة بقية اإلعالف. اىتماموالمعمف إليو كا 

 الكاردة في اإلعالف. المعمف إليو عمى أىـ األفكار اىتماـتركيز  -ب

 إعطاء فكرة سريعة عف محتكيات اإلعالف. -ج

 .العنكاف الفرعي -2

 بيف العنكاف الرئيسي كالنص اإلعالني.كيمثؿ ىمزة الكصؿ 

 إيجاد صمة بيف العنكاف الرئيسي كالنص اإلعالني. -ا

 إعادة شرح العنكاف الرئيسي لتأكيده لدل المعمف إليو. -ب
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 اليامة الخاصة بيف النص اإلعالني. ةشرح بعض النقاط البيعي -ج

 تمخيص الرسالة اإلعالنية. -د

 .النص اإلعالني -3

كعادة ما يتضمف  ،ناع المعمف كتحفيزه لمتصرؼ اإليجابي نحك الشيء المعمف عنوكييدؼ إلى إق
المزايا التي يحصؿ عمييا المستيمؾ مف حصكلو عمى السمعة كاالدعاءات كاألدلة كالبراىيف التي تبث ذلؾ 

مف كيدكر النص اإلعالني حكؿ الفكرة الرئيسية التي يرغب المعمف في تكصيميا إلى المعمف إلييـ كيتض
 الكممات كالجمؿ التي يستخدميا المعمف لتحفيز المعمف إليو.

 .الخاتمة اإلعالنية -4

د تستخدـ لما في اإلعالف كق لالستجابةالجمؿ التي تيدؼ إلى دفع المعمف إليو  كتتضمف الكممات أك
 :الخاتمة اإلعالنية بغرض

 إليو لمنقاط الرئيسية في اإلعالف. تمخيص الرسالة اإلعالنية الطكيمة إلعادة تركيز انتباه المعمف -ا

 لإلعالف. كاالستجابةدفع المستيمؾ لمتصرؼ  -ب

 الرسالة اإلعالنية عبر التمفزيون  ب.

أبرزىا نمخصو  بناءن عمى المعطيات السالفة الذكر تأخذ الرسالة اإلعالنية التمفزيكنية عدة أشكاؿ لكف
 :(1999 ،)خضكرفي النقاط اآلتية

 اإلعالنية الخفيفة الرسالة :أوالً 

ىذا النكع مف الرسائؿ يتميز بالخفة كالبساطة بمعنى أنو ال يحتكم عمى بيانات كمعمكمات جامدة أك 
نمامنطقية فقط تخاط بالعقؿ،  تقدـ لمقارئ أك المشاىد أك المستمع بعض المعمكمات البسيطة كالتي قد  كا 

بحيث تنفذ بكؿ لطؼ إلى نفس الجميكر  تقتصر عمى اسـ السمة كبعض مزاياه في صياغة فنية كسيمة
 .المقصكد
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 الرسالة اإلعالنية الوصفية: ثانيا

كىي ذلؾ النكع مف الرسائؿ اإلعالنية التي قد يككف ىدفيا األساسي ىك كصؼ السمعة خصائصيا، 
 .المختمفة التي تصمح ليا ماتااالستخدكيفية استعماليا، كذلؾ 

قميالن ما يعتمدكف تمامان لما قد تنطكم عميو مف مخاطر تحكؿ كبالرغـ مف أىميتيا إال أف المعمنيف 
 .تحقيؽ األىداؼ المرجكة اإلعالف إلى نشرة تعميمات تتصؼ بالرقابة كالممؿ، مما يحكؿ دكف

 الرسالة اإلعالنية التفسيرية: ثالثاً 

 تعتمد ىذه الرسالة عمى مخاطبة القارئ منطقيان حيث تقدـ لو معمكمات كحقائؽ عف السمعة
 .كخصائصيا، كيككف ىدفو األكؿ ىك اإلعالـ كالتعميـ كاإلرشاد كاستخداميا

كتتحدد طبيعة السمع التي يمكف أف يطبؽ عمييا ىذا النكع مف الرسائؿ في تمؾ السمع التي يحتاج 
 .غير مقتنع بيا المعمف أف يعرؼ بيا جميكره، سكاء كانت جديدة أك لـ يزؿ الجميكر

 ية المحتوية عمى الشيادةالرسالة اإلعالن :رابعاً 

 االعتمادأف  ،السمعة تعتمد عمى تكظيؼ القدرة التأثيرية لشخصية ما، كتحاكؿ إضفاء ىذه القكة عمى
عمى ىذه الشخصية مبرر بقربيا مف الجميكر كلتقبؿ ىذا األخير آلرائيا التي يعتبرىا نمكذجية تحت تأثير 

 .أك معرفتيا الجيدة بالسمعة االجتماعيةمكانيا 
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 الخالصة
حيث يمعب التركيج إلى التركيج  تطرؽكتـ ال تناكؿ ىذا الفصؿ مكضكع أساسيات اإلعالف التمفزيكني

قناعيـ بشراء منتجات  دكران ىامان في التكاصؿ كالتحاكر مع األفراد كالمجمكعات المختمفة مف المستيمكيف، كا 
إلعالف حيث ُيعد مف العناصر أك الكسائؿ الجيدة المنظمة أك االنتفاع مف خدماتيا، كمف ثـ تبيف دكر ا

كاليامة مف حيث قدراتو عمى الكصكؿ إلى أكبر عدد ممكف مف الجميكر، حيث يستيدؼ أحداث تأثير 
المعمف، كيتصؼ النشاط اإلعالني بأنو مدفكع  يبتغيوذىني بقصد تحقيؽ استجابة سمككية في االتجاه الذم 

 عمييا مف خالؿ الرسالة اإلعالنية. ضحة، أك يمكف االستدالؿتككف كاالثمف كأف شخصية المعمف 
ثـ تـ تكضيح اإلعالف التمفزيكني كباعتباره المتغير المستقؿ في ىذه الدراسة كالذم ُيعد مف أكثر 

فيك مف أفضؿ أنكاع اإلعالف انتشاران حيث يصؿ إلى عدد كبير مف الجميكر كلمختمؼ الشرائح المجتمع، 
فاعمية الشتماليا عمى كافة المؤثرات الفنية مثؿ الحركة كالصكت كالصكرة كاأللكاف  الكسائؿ اإلعالنية
يساعد المعمف عمى إبالغ رسالتو اإلعالنية إلى الجميكر المستيدؼ بطريقة تستطيع جذب كالمكسيقى مما 

 انتباىيـ كتشجيعيـ عمى شراء السمع كالخدمات كاألفكار. 
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 مقدمة
المستيمؾ انعكاسان حقيقيان لمسمكؾ اإلنساني الذم ييدؼ منو إشباع الحاجات كالرغبات  د سمكؾيع
 اإلنساني
كسائؿ اإلشباع المتاحة في السكؽ كالمتمثمة في المنتجات المختمفة مف سمع كخدمات  باستخداـ ،ة

حيث تفيد دراسة سمكؾ المستيمؾ الميتميف كالمختصيف في مجاالت اإلنتاج كالتصنيع  ،كأفكار كغيرىا
في كضع الخطط كالبرامج كتحديد األساليب كالطرؽ الكفيمة  ،كأنشطة التسكيؽ كالبيع كاإلعالف كغيرىا

تبادؿ لالتي تعكس سمكؾ المستيمؾ أك مجمكعة مف المستيمكيف في مكاقؼ ا ،بالتعامؿ مع األنماط المختمفة
 .كالتسكيؽ كالشراء كنحك ذلؾ

المنتجة  المنشآتأف فيـ كتحميؿ طبيعة سمكؾ المستيمؾ كمعرفة خصائصو يفيد كثيران في تمكيف 
إلنتاج كتقديـ منتجات  ،األساليب كاألدكات المناسبة كاستخداـمف تقديـ الخطط كالبرامج الفعالة  ،كالمسكقة
كضمف مزيج  ،ات اإلنسانية المختمفة لدل المستيمؾ في السكؽقدرة عمى إشباع الحاجات كالرغب ىي أكثر

تسكيقي متكامؿ يصمـ بناءن عمى إدراؾ كفيـ المنتجيف كالمسكقيف لطبيعة سمكؾ المستيمكيف الحالييف 
 .ثمكف الشريحة المستيدفة في السكؽكالمرتقبيف الذيف يم

مف القكل كالعكامؿ المحركة كُيعد سمكؾ المستيمؾ نظامان متكامالن، كمحصمة لتفاعؿ مجمكعة 
كالمؤثرة في دكافعو كحاجاتو كرغباتو كاتجاىاتو، كلضماف أف يككف سمكؾ المستيمؾ متكافقان مع أىداؼ 

التسكيقية كالخطط المكضكعة لتنفيذىا في  االستراتيجيةالمنظمة التسكيقية، التي تعبر عنيا مف خالؿ 
السكؽ، في شكؿ مزيج تسكيقي فعاؿ تتكافر في عناصره الرئيسية الخصائص كالمكاصفات التي يبحث عنيا 

زيع أك التركيج، فإف ذلؾ يتطمب منيا ضركرة اإللماـ الكافي المستيمؾ، سكاء المنَتج أك السعر أك التك 
مؾ ككجكده، مف حيث معرفتيا ألنماط عيشو كاستيالكو كشرائو كعالقاتو بجكانب عديدة ترتبط بحياة المستي

حاطتيا بالتغيرات التي تطرأ عمى نكع ثقافتو كطريقة تفكيره، ككذلؾ عمى أذكاقو كتفضيالتو  المختمفة، كا 
كظركفو المجتمعية، بما يساعد المنظمة المنتجة كالمسكقة في المحصمة عمى فيـ كتحميؿ دكافع السمكؾ 

 .(2013)اليميمي، تيالكي لدل المستيمؾاالس
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 المبحث األول: ماىية سموك المستيمك
 مفيوم سموك المستيمك  أواًل:

الذم اليدؼ منو إشباع الحاجات كالرغبات  ُيعد سمكؾ المستيمؾ انعكاسان حقيقيان لمسمكؾ اإلنساني
اإلنسانية، باستخداـ كسائؿ اإلشباع المتاحة في السكؽ كالمتمثمة في المنتجات المختمفة مف سمع كخدمات 
كأفكار، حيث تفيد دراسة سمكؾ المستيمؾ الميتميف كالمختصيف في مجاالت اإلنتاج كالتصنيع كأنشطة 

الخطط كالبرامج كتحديد األسباب كالطرؽ الكفيمة بالتعامؿ مع األنماط  التسكيؽ كالبيع كاإلعالف؛ في كضع
 ،)عبيدات المختمفة؛ التي تعكس سمكؾ المستيمؾ أك مجمكعة مف المستيمكيف في مكاقؼ التبادؿ كالتسكيؽ

2004، 13 ،41.) 

ف دراسة سمكؾ المستيمؾ في األسكاؽ المستيدفة  تعتبر مف المشكالت التي تكاجو إدارة التسكيؽ كا 
كحتى تتغمب اإلدارة التسكيقية عمى ىذه المشكمة فالبد مف معرفة ما يدكر في ذىف كعقؿ المستيمؾ كما الذم 
ذا لـ  يدفعو التخاذ قرار الشراء، الف سر نجاح العممية التسكيقية في أم منظمة ىك االىتماـ بالمستيمكيف، كا 

ي إشباع حاجاتيـ كرغباتيـ فأف مصيرىا الفشؿ، كحتى نفيـ سمكؾ المستيمؾ فالبد مف تنجح المنظمة ف
معرفة ما معرفة جميع المعمكمات المتعمقة بيذا السمكؾ ككما يقاؿ أف سمكؾ شبيو بالصندكؽ األسكد، فال يتـ 
كمعرفة  بداخؿ ىذا الصندكؽ إال عف طريؽ عمـ التسكيؽ كالذم مف خاللو يمكف فيـ تصرفات المستيمؾ

)عزاـ دكافعو الشرائية التي تساعد في بناء نظاـ تسكيقي قادر عمى تحقيؽ أىداؼ المنظمة بكفاءة
 (.140 2012كآخركف،

 :السمكؾ كالمستيمؾ :يضـ سمكؾ المستيمؾ مصطمحيف ىماك 
يعرؼ السمكؾ بأنو ذلؾ التصرؼ الذم يبرزه شخص ما نتيجة تعرضو أما إلى منبو داخمي أك خارجي 

 ،2004 ،)عبيدات الفرد، كالذم يسعى مف خاللو عمى تحقيؽ تكازنو البيئي أك إشباع حاجاتو كرغباتو يكاجيو

13). 

المستيمؾ ىك كؿ شخص طبيعي أك معنكم يستعمؿ سمعة أك خدمة، كمف كجية النظر التسكيقية كيعرؼ 
 .المحكر األساسي لكؿ ما يتـ إنتاجو أك تكزيعو ىك المستيمؾ
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 :ستخدـ مصطمح مستيمؾ عادة لكصؼ نكعيف مف المستيمكيفنك 

الشخصي، أك  لالستعماؿالمستيمؾ الفرد ىك الشخص الذم يقكـ بشراء السمع كالخدمات :المستيمؾ الفردم
 (.2004 ،)عبيداتالعائمي أك تستيمؾ مف طرؼ فرد مف العائمة، أك لتقديميا كيدية لصديؽ لالستيالؾ

ىي الكحدات التي تقـك بإنتاج السمع أك تقديـ الخدمات كيككف دافع الشراء ىنا ىك إلعادة  :المنظمات
 (.16 ،2001 ،أميف (اإلنتاج أك إعادة البيع

العديد مف الباحثيف كالكتاب إلعطاء تعريفان  أجتيدمف خالؿ محاكلة تحديد مفيكمي السمكؾ كالمستيمؾ و
 :خاصان لسمكؾ المستيمؾ نذكر أىميا

األفعاؿ التي يسمكيا األفراد في تخطيط كشراء المنتج كمف تـ مكؾ المستيمؾ عمى أنو التصرفات ك سيعرؼ 
 .(18 ،2001 ،يكسؼ ،)الصميدعياستيالكو

أك التقييـ لمسمع  االستخداـالذم يتبعو المستيمؾ في سمككو لمبحث أك الشراء أك  النمطكما يعرؼ بأنو 
 .(60 ،2006 ،)المنصكررغباتو تشبع حاجاتو ك  لتي يتكقع منيا أفاألفكار اكالخدمات ك 

المنتجات أك  استخداـىك ذلؾ التصرؼ الذم يبرزه المستيمؾ في البحث عف شراء أك كيعرؼ أيضان بأنو  
األفكار أك الخبرات التي يتكقع أنيا ستشبع رغباتو كتمبي حاجاتو كىذا حسب إمكانياتو الشرائية المتاحة 

 (.13 ،2004 ،عبيدات)

 أىداف دراسة سموك المستيمك ثانيًا:

 :يأتيبما  التسكيؽرجؿ ك سمكؾ المستيمؾ كؿ مف المستيمؾ  تفيد دراسة

ىذا األخير يكميان مف قرارات شرائية كتساعده عمى  ما يتخذهكالمستيمؾ مف فيـ  التسكيؽتمكف رجؿ  –1
 :معرفة اإلجابة عمى األسئمة المعتادة

مكضكع الشراء التي تشبع حاجاتو يشترم؟ أم التعرؼ عمى األنكاع المختمفة مف السمع كالخدمات  ماذا-
 .رغباتوك 
عمى تحثو  المؤثرات التي يشترم؟ أم التعرؼ عمى األىداؼ التي مف أجميا يقدـ عمى الشراء، أك لماذا-

 .الخدماتشراء السمع ك 
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 .األنشطة التي تنطكم عمييا عممية الشراءيشترم؟ أم التعرؼ عمى العمميات ك كيؼ  -

 المؤثرات الخارجية تمكف رجؿ اإلشيار كالتسكيؽ مف فيـ العكامؿ أك المؤثرات الشخصية كالعكامؿ أك – 2
البيئية التي تؤثر عمى تصرفات المستيمكيف حيث يتحدد سمكؾ المستيمؾ الذم ىك جزء مف السمكؾ  أك

 .ذه العكامؿاإلنساني بصفة عامة، نتيجة تفاعؿ ى

تمكف دراسة سمكؾ المستيمؾ رجؿ اإلشيار كالتسكيؽ مف معرفة سمكؾ المشتريف الحالييف كالمحتمميف، -3
كالبحث عف الكيفية التي تسمح لو بالتأقمـ معيـ كالتأثير عمييـ كحمميـ عمى التصرؼ بطريقة تتماشى 

، كبالتالي كضع الالزمةكأىداؼ الحممة اإلشيارية، كتستعيف المؤسسات في ذلؾ بالبحكث التسكيقية 
سمكؾ المستيمؾ معقدة كذلؾ لعدة أسباب منيا  المناسبة لمتأثير في المستيمؾ كتبقى عممية فيـ االستراتيجية

 :(118 ،1979 ،الشربيني ،)عبدالرحيـيأتي ما

مما قد يؤدم إلى  يتأثر بالعديد مف العكامؿ أك المؤثرات المتداخمة االستيالكيأف السمكؾ  :تعقد الظاىرة . أ
 .تفسيرات مختمفة لنفس الظاىرة

 .التخميفك  االرتجاؿ النظريات التي حاكلت تفسير سمكؾ المستيمؾ عمى أساس عممي بعيدان عف اختالؼ . ب
بسمكؾ المستيمؾ النيائي  االىتماـيعتبر عمـ سمكؾ المستيمؾ مف العمكـ الحديثة نسبيان، فمثالن ترجع بداية  . ت

أك  الخمسينات مف القرف الماضي، بيف ما لـ يبدأ التفكير في السمكؾ المستيمؾ التنظيمي أكاخرإلى 
ما جعؿ البعض يقكؿ أف المعرفة المتحصؿ  الصناعي إال في منتصؼ الستينات مف نفس القرف ىذا

ؿ عمييا في ك االعتمادعمييا لحد اآلف قد تككف غير كافية لعمؿ تعميمات أك كضع قكاعد نيائية يمكف 
الحاالت عمى الرغـ مف أف مؤيدم كؿ عمـ يعتقدكف أف نظرياتيـ تقدـ األساس الصحيح لتفسير ىذا 

 .السمكؾ
 أىمية وفوائد دراسة سموك المستيمكثالثًا: 

العممية التبادلية بدءان مف  تنبع أىمية دراسة سمكؾ المستيمؾ مف أنيا تشمؿ كتفيد كافة أطراؼ
التجارية حتى إلى إلى المؤسسات كالمشركعات الصناعية ك  استيالؾ(ككحدة )المستيمؾ الفرد إلى األسرة 

األسرة( في التعرؼ عمى كافة تيمؾ )األفراد ك تفيد دراسات سمكؾ المس ،عمى سبيؿ المثاؿ ،الحككمات نفسيا
رائية ؽ إمكانياتيـ الشالخدمات المطركحة كف األمثؿ لمسمع أك االختيارالمعمكمات كالبيانات التي تساعد في 

في تحديد حاجاتيـ  تقيدكـ االستيالكيةك لؾ أف نتائج الدراسات السمككية يضاؼ إلى ذ  ،أذكاقيـكميكليـ ك 
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تقاليد األسرة كعادات ك  –ظركؼ البيئية المحيطة الت التي تحددىا مكاردىا المالية ك رغباتيـ كحسب األكلكياك 
 (.170 ،2001 ،)عبيداتالمجتمع 

إال أنيا   ،الصعكبةطكم عمى درجة عالية مف التعقيد ك المستيمؾ تنكبالرغـ مف أف دراسة سمكؾ 
ذلؾ أف دراسة سمكؾ المستيمؾ تفيد كافة أطراؼ العممية  ،تنطكم أيضان عمى درجة كبيرة مف األىمية

)الغدير كفي ىذا الصدد يمكف اإلشارة إلى بعض جكانب األىمية في دراسة سمكؾ المستيمؾ لككنيا ،التبادلية

 :(9 ،1997 ،آخركف

التعرض إلى كافة البيانات كالمعمكمات التي تساعدىـ في  تفيد دراسات سمكؾ المستيمؾ في التعرؼ أك -1
 .ات المعركضةاألمثؿ لمسمع كالخدم االختيار

 ،كاالختيارتفيد دراسة سمكؾ المستيمؾ أيضان في تحميؿ مزايا المنتج التي عمى أساسيا تتـ المفاضمة كالتقييـ  -2
 .ر مف المنتجات المعركضة في السكؽكثي اتجاهيد طبيعة العادات الشرائية لممستيمؾ ككذا في تحد

بما  ،مف جانب أطراؼ العممية التبادلية كاالستثمارتفيد دراسة سمكؾ المستيمؾ في تحديد أكلكيات اإلنفاؽ  -3
ؿ كيتالءـ كأيضان في تخطيط كتطكير المنتجات كتقديميا مزيج تسكيقي متكام ،يحقؽ أقصى منفعة ممكنة

 .اجات المستيمؾ كرغباتو اإلنسانيةمع ح
 ،كغيرىا كاالستيالؾتفيد دراسة سمكؾ المستيمؾ كفيـ دكافعو الشرائية كالدكر الذم يؤديو في عمميات الشراء  -4

كالتعرؼ عمى أسبابيا  ،كغيرىا كاالجتماعية كاالقتصاديةفي تفسير كثير مف الظكاىر كالمشكالت اإلنتاجية 
ظاىرة تفضيؿ المستيمكيف لممنتجات األجنبية عمى ك  ،كالعكامؿ المؤثرة فييا كظاىرة تراكـ المخزكف السمعي

حسب الحاجة  االستيالؾكظاىرة الميؿ نحك الشراء بغرض التخزيف بدؿ الشراء بغرض  ،المنتجات المحمية
 .خرلكغيرىا مف الظكاىر األ

عداد المنتجة كالمسكقة في كضع ك  منشأةالمؾ تساعد أف دراسة سمكؾ المستي -5 كالسياسات  االستراتيجياتا 
ي الحاجات بكتصميـ المزيج التسكيقي الفعاؿ الذم يم بإعدادال سيما المتعمقة منيا  ،كاإلنتاجية كالتسكيقية

مف تكجيو  تأمما يمكف تمؾ المنش ،القطاع السكقي المستيدؼ الرغبات اإلنسانية الحقيقية لمجميكر أكك 
كبالتالي إنجاز األىداؼ التي تسعى  ،مكاردىا المتاحة إلنتاج السمع أك تقديـ الخدمات المطمكبة دكف سكاىا

 .فعاليةلتحقيقيا في السكؽ بكفاءة ك 
التي تؤشر إلى كجكد حاجات  ،الفرص التسكيقية اكتشاؼك المستيمؾ تفيد في تحميؿ السكؽ  أف دراسة سمكؾ -6

إضافة إلى التعرؼ  ،كرغبات غير مشبعة لدل شريحة مف المستيمكيف في سكؽ معيف تحتاج إلى إشباع
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عمى التيديدات المختمفة في السكؽ ال سيما المتعمقة منيا بالمستيمكيف كالناجمة عف التغير المستمر في 
لمبدائؿ المتكافرة مف المنتجات  كاختياراتيـتقييميـ كتفضيالتيـ ك  أذكاقيـككذلؾ في  ،حاجاتيـ كرغباتيـ

عد أمران ضركريان لفيـ طبيعة السكؽ مما يعني أف دراسة سمكؾ المستيمؾ يُ  ،المعركضة في السكؽ
 كخصائصو كمشكالتو المختمفة.

تفيد دراسة سمكؾ المستيمؾ في معرفة كتحميؿ خصائص المستيمكيف كظركفيـ المعيشية باإلضافة إلى  -7
كالمعايير التي يعتمدكنيا في البحث كالتقييـ كالمقارنة  ،كطرؽ الشراء لدييـ االستيالؾرؼ عمى أنماط التع

مما يساعد بالتالي المنشآت المنتجة كالمسكقة عمى تجزئة  ،لمسمع كالخدمات التي يقكمكف بشرائيا كاالختيار
 ي خدمتيـ.القطاع السكقي المناسب مف المستيمكيف الذيف ترغب ف كاختيارالسكؽ 

تفيد دراسة سمكؾ المستيمؾ في تزكيد المستيمكيف عمكمان بالمعرفة الكافية التي تعينيـ عمى تفسير كتحميؿ  -8
أك تمؾ التي تستحدث بحكـ  ،السائدة في السكؽ االستيالؾ السمكؾ المتعمقة بالشراء أك نماذجبعض مف 

كبما يمكنيـ مف تجنب كثير  ،التغيرات كالتطكرات الحاصمة في السكؽ كالمنتجات كالثقافة المجتمعية كغيرىا
مما يحسف بالتالي مف شركطيـ التبادلية  ،مف المشكالت التي تكاجييـ في مكاقؼ التبادؿ كالشراء المختمفة

 .عنيا في السمع كالخدمات المشتراهصكؿ عمى المنافع التي يبحثكف البائع لمح التفاكضية مع المنتج أك أك
المتعمقة بدراسة كتحميؿ السمكؾ اإلنساني بعامة كسمكؾ المستيمؾ  كالنماذجكفي ىذا السياؽ تتعدد النظريات 

بما يحقؽ أىداؼ  ،كمف ثـ التنبؤ بو كتكجييو ،كذلؾ في محاكلة لتفسير ىذا السمكؾ كفيمو ،بخاصة
 (.48-47 ،2011 ،)اليميميالمنتجة ك المسكقة عمى السكاءالمنشآت 

إال أنيا في مجمميا تقر بصعكبة الكصكؿ إلى تفسير  االتجاهكعمى الرغـ مف تعدد المحاكالت في ىذا 
مما يجعؿ مف دراسة ىذا السمكؾ أمران مكتنفان بصعكبات  ،دقيؽ كمطمؽ لسمكؾ المستيمؾ في مكقؼ معيف
 :(10-9 ،1997 ،الساعدك  )الغديريأتيعدة، نذكر منيا عمى سبيؿ المثاؿ ال الحصر ما 

كنظريات عمـ النفس  كاالستيالكيتعدد النظريات التي تحاكؿ تقديـ تفسير معيف لمسمكؾ اإلنساني  .1
كؿ ذلؾ أدل إلى صعكبة إيجاد نمط كاحد يككف مقبكالن  ،كعمـ اإلنساف ،االقتصادكعمـ  ،االجتماعي

المعايير التي يتـ عمى أساسيا تفسير ذلؾ  اختالؼكيعزم ذلؾ إلى  ،لألفراد االستيالكيلتفسير السمكؾ 
ككذا تبايف األسس كالفرضيات التي تمثؿ منطمقات تقكـ عمييا نظرية في تفسيرىا لمسمكؾ  ،السمكؾ

سناده إلى نظرية بعينيا دكف أخر أمر  مراأل ،كاالستيالكياإلنساني  الذم يجعؿ مف تفسير سمكؾ ما كا 
كيعبر عف كجية نظر جزئية كغير متكاممة ال تقدـ تفسيران  ،غير مقبكؿ كمتحيز في بعض األحياف

 عميو كالكثكؽ بو. االعتمادمتكامالن يمكف 
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كالتي  ،سمكؾ المستيمؾ يعد محصمة لتفاعؿ مجمكعة متعددة مف القكل كالعكامؿ الداخمية كالخارجية أف .2
مع مالحظة أف يككف  ،يصعب معيا إرجاع سمكؾ المستيمؾ لتأثير عامؿ معيف دكف بقية العكامؿ

 .خرللبعض العكامؿ تأثيران أكبر عمى ذلؾ السمكؾ مف بعض العكامؿ األ
ال يخضع في معظـ األحياف لمعايير أك  ،لألفراد كاالستيالكيةنماط السمككية أف تحميؿ كتفسير األ .3

 ،بؿ يتـ في الغالب كفؽ معايير ذاتية تعتمد عمى الخبرة كالحكـ الشخصي ،مقاييس مكضكعية كثابتة
 اعتمادىابسبب  ،أخرلالذم يجعؿ مف تمؾ التحميالت كالتفسيرات غير مكضكعية بدرجة أك ب األمر

كىي في حد ذاتيا  ،الشخصية المحككمة بالخبرة كالمكاقؼ المسبقة االجتياداتخر عمى بشكؿ أك بآ
معايير ذاتية أكثر مف ككنيا مكضكعية كبالتالي ينبغي قبكؿ تمؾ التحميالت كالتفسيرات عمى أنيا غير 

 .أخرلبؿ ىي في الغالب نسبية بدرجة أك ب ،قطعية كغير مؤكدة تمامان 
يجد تفسيران كاضحان لبعض سمككياتو ألنيا ببساطة قد تككف نابعة أساسان مف أف المستيمؾ نفسو قد ال  .4

 .ر كاضح كقاطع لتمؾ السمككياتكىذا في حد ذاتو سبب رئيس لعدـ إعطاء تفسي ،حالة الالشعكر لديو
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 العوامل المؤثرة في سموك المستيمك المبحث الثاني:

التي تؤثر في تصرفاتو كتكجو سمككو نحك ما ىك مطركح  يتعرض المستيمؾ إلى جممة مف العكامؿ
حكؿ تقسيـ العكامؿ المؤثرة عمى سمكؾ المستيمؾ، بحيث تتداخؿ  اتفاؽيكجد  مف سمع كخدمات، غير أنو ال

كالذاتية فضالن عف طبيعة السكؽ التي يتعامؿ معيا كيمكف أف  كاالجتماعيةتبعان لطبيعة الفرد كخمفيتو الثقافية 
 :المستيمؾ كىي سمكؾ فيالمؤثرات ك  العكامؿ مف جممة نشير إلى

 أواًل: العوامل الثقافية

الذم يتصرؼ تحت تأثير ثقافتو الخاصة، التي  تؤدم الثقافة دكران ميمان في تحديد سمكؾ المستيمؾ 
تميزه عف اآلخريف مف ذكم ثقافة أخرل مغايرة مكاقؼ الشراء كالتبادؿ المختمفة، كرغـ تعدد مفاىيـ الثقافة إال 
أنيا تشير إلى ككنيا مزيجان مف العناصر المترابطة كالمؤثرة في آف كاحد، كُتعد الثقافة نظامان متكامالن تشتمؿ 

كاألفكار كالمكاقؼ كالقكاعد  ، كالرمكزدات كالعادات كالتقاليد كاألعراؼمكعة مف القيـ األساسية كالمعتقعمى مج
كالقكانيف كالطقكس، التي يتشارؾ فييا أفراد المجتمع الكاحد كتحكـ تصرفاتيـ، كتحدد سمككياتيـ الكاجب 

بيا في حياتيـ اليكمية، بما فييا أنماط عمييـ إتباعيا في المكاقؼ كالحاالت كالظركؼ المختمفة التي يمركف 
الشراء كاالستيالؾ السائدة، كطرؽ التقييـ كالمقارنة كاالختيار بيف المنتجات، ككذلؾ أساليب التسكؽ كالتبادؿ، 

 (.2013)اليميمي،كتحتكم العكامؿ الثقافية عمى

لحاجات كرغبات األفراد كأنماط سمككيـ كىي تتعمؽ   ُتعد الثقافة مف المحددات الرئيسية الثقافة. .1
بمحاكلة الفرد لالنسجاـ مع الثقافة التي ينتمي إلييا، كيمكف تعريؼ الثقافة عمى أنيا مجمكعة مف 
المفاىيـ اإلنسانية، كالقيـ األساسية كنماذج اإلدراؾ كاالحتياجات كاألنماط السمككية التي يككنيا 

بصفتيا محددات كضكابط لمسمكؾ اإلنساني كلكؿ طبقة أك  ؿ إلى جيؿالمجتمع بحيث تنتقؿ مف جي
لالستيالكي، كيسعى القائميف عمى التسكيؽ دائمان مجتمع ثقافتو الخاصة بو كالتي تؤثر عمى سمككو 

إلى إظيار التطكرات الثقافية كي يعرفكا ما ىي السمع التي يمكف أف يسعى المستيمككف القتنائيا، 
التحكؿ الثقافي لالىتماـ بالصحة كالمياقة البدنية أدل إلى ظيكر عدة صناعات  فعمى سبيؿ المثاؿ

)عزاـ لممعدات الرياضية كاألغذية التي تحتكم عمى كميات أقؿ مف الدىكف كالمنتجات الطبيعية
 (.2012،137كآخركف، 
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ية الصغيرة أك في المجتمع عمى العديد مف المجمكعات الثقاف. تحتكم الثقافة العامة الثقافة الفرعية .2
، كىي التي تعطي ىكية أك خاصية اجتماعية محددة ألعضائيا، كتشمؿ ىذه الثقافات الفرعية

"الجنس، كالديف، كالمجمكعات العرقية، كاألقاليـ الجغرافية"، حتى داخؿ الدكلة الكاحدة ىناؾ ثقافات 
ض ىذه الثقافات ىناؾ فرعية يتميز بيا سكاف كؿ إقميـ أك منطقة معينة في المأكؿ كالممبس، كبع

السكؽ كعميو يقكـ رجاؿ التسكيؽ بتطكير المنتجات كالحاجات كالبرامج التسكيقية التي إمكانية لتجزئة 
تناسب كؿ سكؽ عمى حده، كليذه المجمكعات احتياجات مختمفة كأنماط سمككية استيالكية كعادات 

ثر مف ىذه الثقافات كأسكاؽ مستيدفة كاحد أك ػكشرائية معينة، كيأتي دكر رجاؿ التسكيؽ في اختيار 
 (.2014)النسكر كالشرعة، ليـ

. ُتعد الطبقة االجتماعية تصنيفان فرعيان داخؿ المجتمع الذم يتـ تحديده مف قبؿ الطبقة االجتماعية .3
كتعرؼ الطبقة االجتماعية بأنيا التجانس النسبي لألقساـ أك األجزاء في المجتمع  ،أفراد المجتمع

كالمرتبة بشكؿ ىرمي كيشترؾ أعضائيا بقيـ كاىتمامات مشتركة كبسمكؾ متشابو، حيث أف االنتماء 
إلى أحد ىذه الطبقات االجتماعية ال يحدد بعامؿ كاحد كليكف عمى سبيؿ المثاؿ الدخؿ فقط بؿ مف 

مجمكعة مف العكامؿ مثؿ التعميـ كالكضع المادم كالكظيفة كغيرىا مف المكاصفات كقد قسـ خالؿ 
عمماء االجتماع الطبقات االجتماعية إلى ثالثة طبقات رئيسية كىي العميا كالكسطى كالدنيا، فكؿ 

 (.2012ركف، )عزاـ كآخطبقة معينة يميؿ أفرادىا إلى سمكؾ شرائي متشابو

 تماعيةثانيًا: العوامل االج

 تؤثر مجمكعة مف العكامؿ االجتماعية عمى السمكؾ الشرائي لدل المستيمؾ كمنيا:

. كىي المجمكعات التي لدييا تأثير مباشر عمى اتجاىات األفراد كسمككياتيـ الجماعات المرجعية .1
، كتسمى المجمكعات ذات التأثير المباشر بالمجمكعات العضكية مثؿ: العائمة، كاألصدقاء، الشرائية

كالجيراف، كاألقارب، كىي تتفاعؿ بشكؿ مستمر غير منظـ أما المجمكعات الثانكية فيي مجمكعات 
يف، أكثر تنظيمان كلدييا إيحاءات أك عالمات غير مباشرة تؤثر في السمكؾ الشرائي لألفراد مثؿ: الد

كما  كيحاكؿ رجاؿ التسكيؽ تحديد الجماعات المرجعية التي تؤثر عمى المستيمكيف،كالنقابات، 
يظير دكر الجماعات المرجعية في التأثير عمى اختيار أصناؼ معينة ألسباب سياسية مثؿ: 

ات مقاطعة المنتجات األمريكية كاإلسرائيمية، أك تؤثر في مجاؿ ترشيد االستيالؾ، كتأجيمو في فتر 
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ارتفاع األسعار، كاألحجاـ عف الشراء، كما قد تقـك بإصدار قائمة باألسعار التأشيرية لمسمع الغذائية 
عمى ىذه الجماعات عمى ىذه ما يعرؼ بحركة حماية المستيمؾ الميمة لدخؿ األفراد، كمف األمثمة 

 (. 2014)النسكر كالشرعة، 

كتعرؼ بأنيا منظمة  كُتعد مف أقكل مصادر التأثير االجتماعي في سمكؾ المستيمؾ .األسرة .2
)النسكر استيالكية شرائية في المجتمع يسيـ أعضاءىا في معظـ الجماعات المرجعية األكلية،

 (. 2014كالشرعة، 

األسرة عمى أعضائيا مف تكرار االتصاؿ مع بعضيـ البعض، األمر الذم كعف طريؽ ما تفرضو 
مكاقؼ كاتجاىات كقيـ مشتركة نسبيان بيف أعضاء األسرة الكاحدة، كُيعد خبراء  ؤدم إلى تككيفي

ة األساسية في أم مجتمع، كأف ا االجتماع كغيرىـ مف الميتميف بالشأف االجتماعي األسرة بأنيا النك 
ف إدر  اؾ المنتجيف الحكـ عمى استقراره يعتمد عمى ما تتمتع بو األسرة مف استقرار مادم كمعنكم، كا 

كالمسكقيف لمتفاعؿ المستمر بيف األدكار المختمفة، التي يؤدييا أعضاء األسرة الكاحدة كطريقة تكزيع 
ىذه األدكار، يساعد في تحديد األعضاء المعنييف باتخاذ قرارات الشراء كالتأثير فييا، كخاصة 

 (.228، 2013ي، )اليميمبالنسبة لممنتجات التي تيـ األسرة ككحدة استيالكية مجتمعية

يعتبر الفرد عضكان في العديد مف الجماعات آنفة الذكر حيث يمكف تحديد كضعو  األدوار والمكانة. .3
الذم يمثمو في ىذه الجماعات، كيعرؼ الدكر عمى أنو  نظر الدكر كالمكقعكمكقعو مف كجية 

مجمكعة مف التفاعالت كالنشاطات التي يتكقع أعضاء المجمكعة مف الشخص أف يقـك بيا كبالتالي 
فإف مكقع ىذا الشخص يتحدد بالدكر كالمكانة التي يمتمكيا في ىذه المجمكعة فيمعب الفرد دكر 

كما أف التقييـ العاـ الذم يعطيو المجتمع لذلؾ الدكر يسمى  مع أستاذه، كاالبف مع كالديو. الطالب
بالمكانة التي تعكس مدل االحتراـ كالتقدير الذم يتمتع بو الشخص مف قبؿ المجتمع فإف مدير 
التسكيؽ في الشركة يمعب دكران كيحتؿ مكانة أكبر مما ىي عميو بالنسبة لرئيس قسـ المبيعات، 

ى مف عميد الكمية، كعادة يقكـ األشخاص بتفضيؿ المنتجات التي كرئيس الجامعة يحتؿ مكانة أعم
 (.2012،137)عزاـ كآخركف، تعبر عف األدكار كالمكانة التي يحتمكنيا في المجتمع
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 ثالثًا: العوامل الشخصية

عنده كتكجد مجمكعة مف العكامؿ  السمكؾ االستيالكي كالشرائي فيالعكامؿ الشخصية لمفرد  تؤثر
 الشخصية منيا:

المختمفة أثناء  . ترتبط عممية اختيار السمع كالخدمات بالفئات العمريةدورة الحياة ومراحل العمر .1
حياة الفرد )الطفكلة كسف المراىقة كمرحمة الشباب كمرحمة الرجكلة كمف ثـ الشيخكخة(، كما تؤثر 

رائي كىي المراحؿ التي تمر مف خالليا العائمة في تطكرىا مراحؿ دكرة الحياة عمى السمكؾ الش
"كحيدكف، عائالت دكف أطفاؿ، عائالت مع أطفاؿ، مطمقكف مف دكف أطفاؿ، مطمقكف مع أطفاؿ" 

 (.2012)عزاـ كآخركف،كفي كؿ مرحمة كفئة عمرية ىنالؾ سمكؾ شرائي مختمؼ عف المراحؿ األخرل

فالعامؿ مثالن يشترم مالبس  لنمط االستيالكي لمفرد،. تؤثر الكظيفة بشكؿ كاضح عمى االمينة .2
العمؿ كاألحذية، كالطالب يشترم المكضة، بينما يشترم المدير خدمات السفر كالسياحة كالترفيو، 
كيقكـ رجاؿ التسكيؽ بتحديد المجمكعات الكظيفية التي يككف لدييا اىتماـ مرتفع بالسمع كالخدمات، 

ه المنتجات، كتجزئة السكؽ كفقان لمتصنيؼ الكظيفي أك الميني كعميو تقكـ المنظمة بإنتاج ىذ
 (. 2014)النسكر كالشرعة، لممستيمكيف

 ككف في الثقافات الفرعية أك الطبقة االجتماعية. إف األشخاص الذيف ينتمكف كيشتر نمط الحياة .3
كالكظيفية يمكف أف يككف ليـ نمط لمحياة مختمؼ عف اآلخر، كنمط الحياة يصؼ كيصكر 
خصائص الحياة اليكمية لمناس كجميع التفاعالت التي يقكـ بيا الفرد مع بيئتو إلعطاء صكرة 
شاممة بطريقة كجكده كتفاعمو مع العالـ مف حكلو كيمكف التعبير عف نمط الحياة مف خالؿ نشاطاتو  

 (. 2012كآخركف، )عزاـ

يتأثر اختيار المنتج بالعامؿ االقتصادم لمفرد )الدخؿ القابؿ لإلنفاؽ(، . الظروف االقتصادية .4
كيعرؼ بأنو مقدار المبمغ المخصص لإلنفاؽ عمى السمع كالخدمات نسبةن إلى مجمؿ الدخؿ المتاح، 

عمى السمع كالخدمات  ككما ترل القاعدة االقتصادية بكجكد عالقة طردية بيف الدخؿ كحجـ الطمب
الجديدة كذات الجكدة العالية كيطمؽ عمييا السمع العادية، فاألسرة كاألفراد ذكم الدخكؿ المرتفعة 
ينفقكف أكثر عمى شراء السمع كالخدمات بزيادة الدخؿ، لذلؾ يعطي رجاؿ التسكيؽ أىمية لمعكامؿ 

االدخار، كالقركض  األخرل غير الدخمية، التي تؤثر عمى سمكؾ المستيمؾ مثؿ: معدؿ
 .( 2014)النسكر كالشرعة، ، كسعر الفائدةاالستيالكية



45 
 

تمثؿ الشخصية العنصر الذم يميز بيف كؿ فرد عف اآلخر كىي التي  .الشخصية والمفيوم الذاتي .5
تؤثر عمى تصرفاتو كسمككياتو، كيقكد التمييز بيف الخصائص النفسية إلى تكافؽ في طريقة 
االستجابة لمبيئة المحيطة، كتعبر الشخصية عف بعض الخصائص مثؿ: الثقة بالنفس، كالعدكانية، 

درة عمى التكييؼ، إف ىذه الشخصية تمعب دكر ميـ في تحميؿ سمكؾ كاالستقاللية، كاالختالؼ، كالق
المستيمؾ، كىي تكفر تغذية عكسية حكؿ العالقة بيف أنكاع الشخصية كبيف خيارات الُمَنتج في 

كالمفيكـ الذاتي)الشخصي( يدفع رجاؿ التسكيؽ لتطكير المنتجات، التي ترتبط مع التكجو السكؽ، 
فة، ففي أغمب األحياف يختمؼ المفيكـ الذاتي لمفرد عف المفيكـ الذاتي الذاتي في األسكاؽ المستيد

لمفكرة، أك المفيكـ القائـ لدل اآلخريف، كىنا يأتي دكر الرجؿ التسكيؽ في محاكلة التنبؤ كالتكافؽ 
 .(96،  2014)النسكر كالشرعة، بيف تطكير المُنَتج ككيفية استجابة المستيمؾ لو

 رابعًا: العوامل النفسية

حيث تتأثر  كائنان نفسيان،يعد الفرد بحكـ فطرتو االجتماعية أن  (2014ذكر النسكر كالشرعة ) 
مف األفراد تؤثر فيو العديد مف العكامؿ النفسية، قبؿ أك سمككياتو بالبنية كالتركيبة النفسية لو، فكؿ مستيمؾ 

 .أثناء أك بعد اتخاذ قرار الشراء، كمف أىـ ىذه العكامؿ ما يأتي

يتأثر الفرد بدكافعو كحاجاتو المتعددة فيك الذم يسعى إلشباع تمؾ الدكافع كالحاجات مف  .الدوافع .1
السمع كالخدمات، كيحاكؿ المختصيف دراسة سمكؾ ىذا المستيمؾ كتفسيره مف أجؿ التعرؼ عمى 

الناجـ عنو كالتنبؤ باألفعاؿ التي يقكـ بيا في المستقبؿ، كمنيا  ، بيدؼ تفسير السمكؾحقيقة دكافعو
 .ينطمؽ رجاؿ التسكيؽ في تحريؾ دكافع المستيمؾ الشرائية

ىك عممية ذىنية تنطكم عمى استقباؿ المعمكمات الكاردة مف منبو حسي معيف، كتككيف  .اإلدراك .2
ك ىي العممية التي يقكـ الفرد صكرة كاضحة عنو في الذىف كترتيب تمؾ المعمكمات كتفسيرىا، أ

باختيارىا، كتنظيميا، كتفسير كؿ ما يحصؿ عميو مف معمكمات لخمؽ أك إيجاد صكرة ذات معنى 
، كيعتمد اإلدراؾ عمى الظركؼ التي تحيط بالفرد كتشكؿ مصدران عف العالـ أك األشياء المحيطة بو

المستيمؾ إلى كثير مف المنبيات لممعمكمات التي يحصؿ عمييا، كمف الناحية التسكيقية يتعرض 
الحسية في بيئتو الخارجية مثؿ اإلعالنات ككسائؿ التركيج المختمفة التي ال يدرؾ إال عدد محدكد 
منيا، لذلؾ فإف رجاؿ التسكيؽ يمكنيـ تكجيو اىتماـ المستيمؾ نحك المعركض مف مختمؼ تمؾ 
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مكف استخداميا في ىذا المجاؿ، تكرار الكسائؿ لتحفيزه عمى شراء المنتجات، كمف األساليب التي ي
 .اإلعالف كعرضو بطريقة مميزة كجذابة كمختمفة عف المنافسيف

ميمان ُيعد التعمـ ىك أساس إدراؾ الفرد لمحيطو ككيانو الذاتي، كتمارس نظريات التعمـ دكران  .التعمم .3
ة كراء اتخاذ الفرد لقرار في معرفة سمكؾ المستيمؾ كالتنبؤ بو، فيك السبيؿ إلى معرفة الدكافع الكامن

معيف، كما يشير مفيكـ التعمـ إلى التغير الدائـ في السمكؾ الذم ينتج عف الخبرة المكتسبة مف 
التجارب السابقة، كالتي يتـ تدعيميا بصكرة أك بأخرل، كىك أيضان يعبر عف تراكـ المعرفة مف خالؿ 

ثالن أك أم شيء يؤثر عمى اتجاه تغيير الخبرات المكتسبة بتكرار التجربة كشراء منتجات معينة م
 السمكؾ.

. يعبر ىذا المفيـك عف مجمكعة مف الخصائص العقمية، كالجسمية، كاالجتماعية التي الشخصية .4
تميز الفرد عف اآلخريف، كتعتبر الشخصية متغيران ميمان في مجاؿ التسكيؽ، حيث ينظر إلييا 

كالتي تحدد مدل استعداده لمتفاعؿ كلمسمكؾ مف الخصائص التي يتميز بيا المستيمؾ، كمجمكعة 
كلتقبؿ الُمَنتج، كمف ىنا كانت العالقة بيف شخصية المستيمؾ كسمككياتو كقراراتو الشرائية محؿ 
اىتماـ رجاؿ التسكيؽ، فيذه الشخصية تعتبر أداة فعالة بجانب المككنات األخرل لمفرد: كاإلدراؾ 

ف الخطة التسكيقية التي تأخذ تمؾ العناصر باالعتبار كالذكاء كاالتجاىات كالمعتقدات، لذلؾ فإ
 .ستككف قريبة مف تحقيؽ أىدافيا بفعالية

يعبر االعتقاد عف فكر كصفي يحممو الفرد في ذىنو عف شيء ما، كيقـك  .االعتقادات واالتجاىات .5
ىذا المفيكـ عمى المعرفة، كالحب كاإلخالص، أما االتجاه فيك قريب مف فكرة االتصاؿ االجتماعي 

المستيمؾ، كىك عبارة عف استعداد سمككي نحك شيء ما قد يككف سمعة، أك شخص  منو إلى سمكؾ
ضمف ذلؾ شعكر معينان نحكىا، كالمزيج التسكيقي الجيد يجب أف يدعـ أك فكرة، أك منظمة، كيت

االتجاىات اإليجابية التي تعزز سمكؾ المستيمككف نحك السمع كالخدمات، كاالتجاه عمكمان ىك اتخاذ 
مكقؼ معيف كاالستعداد لمتجاكب مع حدث أك سمعة أك مجمكعة أحداث كمنتجات، كما أنو يعتبر 

 التي تؤخذ باالعتبار أثناء اتخاذ القرار أك االختيار بيف البدائؿ المتاحة. مف العكامؿ الرئيسية 
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 المبحث الثالث: النماذج المستخدمة في تفسير سموك المستيمك

مى الرغـ مف صعكبة تفسير سمكؾ المستيمؾ تفسيران دقيقان في مكاقؼ الشراء كالتبادؿ كاالستيالؾ ع 
بكجو خاص، كاالستعماؿ لممنتجات المختمفة، إال أف ذلؾ لـ يمنع الباحثيف في مجاؿ سمكؾ المستيمؾ 

تحميمية يمكف مف  كمجاالت عمـ النفس كعمـ االجتماع كعمـ االقتصاد كغيرىا، مف البحث في تطكير نماذج
دراؾ كامؿ لمعكامؿ المختمفة المؤثرة في سمكؾ  خالليا تفسير سمكؾ المستيمؾ بغية الكصكؿ إلى فيـ أعمؽ كا 

كسنعرض في ىذا ، (2013)اليميمي، المستيمؾ سكاء ما تعمؽ بذاتو، أك ما تعمؽ منيا ببيئتو التي يعيش فييا 
 كىي: لمستيمؾالمبحث أىـ النماذج المستخدمة في تفسير سمكؾ ا

 المفسرة لسموك المستيمك أواًل: النماذج

 نموذج مارشال االقتصادي . أ
النمكذج كضعو االقتصادم المشيكر مارشاؿ ككانت لو كجية نظر مفادىا أف الكائنات البشرية  ىذا

تككف أنانية بشكؿ عاـ ذلؾ ألف االىتماـ بالذات يصبح محكر التركيز لدل البشر، كنحاكؿ أف 
كاإلشباع كىذا يستكجب تطبيؽ نظاـ األكلكيات )التفضيؿ(، نحصؿ عمى أقصى درجات الرضا 

مستيمككف دكافع عقالنية ليذا الغرض، كلكف المسكقكف يختمفكف مع ىذا الرأم، فيـ كيتبنى ال
يعتقدكف أف نمكذج مارشاؿ مبني عمى الكىـ/ الخياؿ كقد فشؿ النمكذج في تفسير السمكؾ، صحيح 
أف النمكذج الذم كضعو مارشاؿ ىك معيارم كليس كصفي، فيك مبني عمى افتراض أف سعر ُمنَتج 

أنو رار الطمب عميو، أك شرائو أك استخدامو مف قبؿ المستيمكيف، كلكف النقاد يعتقدكف ما يؤثر عمى ق
إضافة إلى العكامؿ االقتصادية ، ىناؾ عدد مف العكامؿ الفاعمة في العممية، كقد فشؿ النمكذج في 

دات، النية، تفسير المككنات اليامة المختمفة مثؿ، الُمنَتج، العالمة التجارية، االتجاه، اإلدراؾ، العا
 (.2001مقابمة كالسرابي، )الشعكر

 .نموذج مورغان . ب
يعتمد ىذا النمكذج في تفسيره لسمكؾ المستيمؾ عمى الجمع بيف المفاىيـ السمككية كالمفاىيـ 
االقتصادية في الكقت ذاتو، حيث يتـ االعتماد عمى استخداـ مفاىيـ الدكافع كالتعمـ كاإلدراؾ 
كالشخصية كغيرىا، كىي بطبيعة الحاؿ مفاىيـ سمككية، كاستخداـ مفاىيـ اقتصادية كالدخؿ 

شباع كاالستيالؾ كغيرىا، حيث يكاجو المستيمؾ في مكقؼ معيف ضركرة االختيار بيف كاإل
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عدة بدائؿ إلنفاؽ دخمو نضير الحصكؿ عمى السمع كالخدمات التي يحتاجيا، كىك بذلؾ 
يتأثر بميكلو كاتجاىاتو كدكافعو كخصائص شخصيتو في اتخاذ القرار المتعمؽ باختيار 

عمى شراء السمع كالخدمات المختمفة، كبالتالي فإنو كحسب ىذا التي ينفؽ بيا دخمو الطريقة 
 اآلتي: النمكذج يمكف تحديد العكامؿ األساسية المؤثرة في السمكؾ االستيالكي عمى النحك

كتشمؿ المكارد المتاحة لممستيمؾ كالتي قد تككف مساعدة أك  العوامل االقتصادية .1
اإلتياف بسمكؾ معيف في مكقؼ معكقة لو لمتصرؼ بطريقة معينة دكف غيرىا، أم 

 معيف، كذلؾ تبعان لمدل تكافر ىذه المكارد.
كالتي يمكف مف خالليا كصؼ الحالة الراىنة أك المكقؼ  العوامل المتعمقة بالموقف .2

الحالي كما يدركو المستيمؾ، كىي بذلؾ تتمثؿ في إدراؾ المستيمؾ الحتماالت 
 كفي إدراكو لقيمة اإلشباع بالنسبة لو.اإلشباع التي يتكقعيا عند اتخاذه لقرار معيف 

، كالمتمثمة في الحاجات العوامل المتعمقة بالجانب النفسي واالجتماعي لممستيمك .3
 .(2013)اليميمي، كالرغبات كالدكافع كاالتجاىات كالميكؿ كاإلدراؾ كالتعمـ كغيرىا

 نموذج فرويد النفسي . ج
كقد كضع ىذا النمكذج عالـ النفس المشيكر فركيد كىك مؤسس عمى االعتبارات النفسية، كطبقان ليذا 
النمكذج ، فإف األفراد المستيمككف يتـ تحفيزىـ مف قبؿ منتج معيف بسبب االىتمامات )االعتبارات( 

سيات المستيمكيف، تتعامؿ مع نفالرمزية ككذلؾ الكظيفة المعتادة كاالقتصادية، مثؿ ىذه االىتمامات 
األنا كاألنا العميا، فالشخصية ىي مصدر الطاقة الذىنية )العقمية(، كالتي تدفع البشر إلى بدء 
العمؿ، كالذات أك األنا ىي المكجو الكاعي لنبضات حركات الشخصية إلشباع الكائنات البشرية 

ذا النمكذج أدخمكا بعض كاألنا العميا ىي التمثيؿ الداخمي لما ىك مقبكؿ اجتماعيان، كمؤيدك ى
التعديالت الطفيفة عميو فقد أدرجكا في النمكذج االعتبارات الثقافية كالبيكلكجية، كىـ يعتقدكف أف 

ليس كحده الذم يؤثر عمى البشر بؿ أيضان ىناؾ تفكؽ القكة كاألماف يؤثراف عمى البشر، كقد الجنس 
 ،(.2001مقابمة كالسرابي، )لتركيجيةكجد أف ىذا النمكذج مناسب لممسكقيف خاصة في الحمالت ا
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 .ه. نموذج دورنيزي
يركز ىذا النمكذج في تفسيره لسمكؾ المستيمؾ عمى البعد االجتماعي؛ باعتباره أحد أىـ النماذج 
االجتماعية التي أكلت األىمية لمصفات كالخصائص االجتماعية، مقارنة بالنماذج التي ركزت عمى 
البعد النفسي مف خالؿ التركيز عمى الصفات كالخصائص النفسية دكف الصفات كالخصائص 

سمكؾ المستيمؾ؛ الذم زم يؤكد عمى الفيـ الحقيقي لطبيعة بتماعية، كىك بذلؾ إم نمكذج دكرناالج
ينبغي أف يبدأ باالعتراؼ بحقيقة الطابع االجتماعي لظاىرة االستيالؾ كيرل أف المستيمؾ حينما 

في  يكاجو مكقفان يتطمب اتخاذ قرار استيالكي معيف؛ فإف حريتو في اتخاذ مثؿ ىذا القرار تنحصر
تغيير جكدة السمع كالخدمات التي يستخدميا ألم غرض كاف، أم أف المظير األخير لمسمكؾ 
نما في اختيار  االستيالكي ليس في شراء كميات مف السمع كما يفترض النمكذج االقتصادم، كا 
مستكل الجكدة المطمكبة في حدكد ميزانية المستيمؾ كرغبتو في االدخار، األمر الذم يكضح أىمية 

السمع كالخدمات لبعد االجتماعي لظاىرة االستيالؾ، إذ أف المستيمؾ يسعى دائمان لتحسيف جكدة ا
 التي يستيمكيا، كمصدر ىذه الرغبة في رأم دكرنبرم ينبع مف:

أف طبيعة المجتمع الحديث تجعؿ المتفكقيف اجتماعيان)أم األكثر ثراءن أك عممان أك  .1
 راد المجتمع.مركزان...إلخ( يتميزكف عف غيرىـ مف أف

أف ىذا التميز ينعكس في شكؿ مستكيات معيشية أعمى كأفضؿ مف مستكيات المعيشة  .2
 السائدة في المجتمع.

أف ارتفاع مستكل معيشة األفراد المتميزيف في المجتمع يتخذ شكالن استيالكيان لسمع مف  .3
 جكدة أعمى كاستيالؾ السمع المستكردة المرتفعة الثمف.

ة يعد ىدفان اجتماعيان في حد ذاتو يسعى إلى تحقيقو أفراد المجتمع أف رفع مستكل المعيش .4
 جميعيـ.

)التشبو( أف الطريؽ أماـ األفراد الذيف يرغبكف في تحسيف مستكل معيشتيـ يتحدد بالتمثؿ  .5
بأفراد الطبقات المتميزة اجتماعيان في أنماطيـ االستيالكية، أم يصبح استيالؾ السمعة 

إليو المستيمؾ، كيصير بذلؾ استيالؾ سمع ذات جكدة أعمى  األعمى جكدة ىدفان يسعى
ىك مظير السمكؾ، كليس االستيالؾ لكميات أكبر مف السمع نفسيا كما يفترض النمكذج 

 االقتصادم.
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االستيالؾ مف السمع األعمى جكدة؛ تتكقؼ عمى معدؿ ككفقان لنمكذج دكرنبرم فإف قكة الدافع إلى 
مف تمؾ السمع التي يستخدميا فعالن، ىذا األمر يؤكد حقيقة ؿ كأعمى جكدة تكرار تعرض المستيمؾ لسمع أفض

أف اتخاذ المستيمؾ لقرار استيالؾ السمع األعمى جكدة يعتمد عمى درجة تعرضو لسمع أفضؿ مف ناحية 
 .(84، 2013)اليميمي، كرغبتو في االدخار مف ناحية أخرل، كذلؾ في حدكد ميزانيتو

 د.نموذج بافولف التعميمي
كضع ىذا النمكذج مف قبؿ عالـ النفس المشيكر بافكلؼ، فمف الناحية العممية، أف جميع  

نظريات سمككيات المستيمكيف مبنية عمى ىذا النمكذج، كالنمكذج يشير إلى أف التغيير في السمكؾ 
نو نتيجة التبرير، معالجة المعمكمات كالفيـ كاإلدراؾ، طبقان ليذا ال نمكذج فإف يقع نتيجة لمممارسة، كا 

خبرة التعمـ لممستيمكيف تؤثر عمى سمككيـ، كعمماء النفس يعزكف القسط األكبر منيا لتككيف 
التي قاـ الحاجات، كقد اخترع العالـ النفسي الركسي بافكلؼ ىذا النمكذج كطبقو عمى كمبو، التجربة 

اب كاف ينساب مف بيف بيا أثبتت أف الكالب عندما تتكيؼ لربط قرع الجرس بتقديـ الطعاـ، فإف المع
فكي الكمب في أم كقت كاف يقرع فيو الجرس حتى كلك لـ يتـ تقديـ الطعاـ فيو، كبعد ذلؾ بكقت 
قصير، فإف التجارب قد اجريت عمى حيكانات أخرل كتـ كضع نمكذج المؤثر كاالستجابة المبني 

ف يجدكف أف ىذا النمكذج عمى الدافع، المعالجة، االستجابة، كالتعزيز، كعمى الرغـ مف أف الناقدي
غير كامؿ، فقد كجد عمى أم حاؿ، أنو مفيد في مجاؿ التسكيؽ، فيك يساعد عمى خمؽ الطمب كذلؾ 

كربطو مع الدكافع، كتكفير الخيكط اإلرشادية )معالـ المنجات(، التصكرات كالتشكيؿ، كمزيد  بإشراكو
تيـ حكؿ سمكؾ المستيمكيف مؤسسة كمؤيدك ىذه النظرية يشعركف بأف نظريامف التعزيز اإليجابي، 

 (.48، 2001مقابمة كالسرابي، )عمى نماذج التعمـ، بالتحديد نمكذج التأثير _ االستجابة
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 دراسة سموك المستيمك وأنماط مشاكل ثانيًا:

 مشاكل دراسة سموك المستيمك  أ.

إال  ،كسمكؾ الفرد بصفة عامةتعقد السمكؾ اإلنساني فعمى الرغـ مف كثرة البحكث عف سمكؾ المستيمؾ  -1
كذلؾ لتعقيد السمكؾ اإلنساني كأف  ،أنيا ال تمثؿ إجابات قاطعة ال تتعدل تخمينان ال يصؿ بعد لمعرفة محددة

 .كؽ مظمـ ال يمكف معرفة ما بداخموشخصية الفرد صند

بيف الباحثيف  اؽاتففميس ىناؾ  ،األكاديميةفيناؾ فجكة بيف الكاقع العممي كالدراسات  ،مشاكؿ البحكث -2
فنتيجة لحداثة الدراسات في ىذا المجاؿ كتعقد  ،عمى مفاىيـ عامة بخصكص دراسة سمكؾ المستيمؾ

الظكاىر الخاصة بسمكؾ الفرد كسمكؾ المستيمؾ نجد أف كؿ باحث لو منظكره الخاص عند 
 .(2008،146،)عمرالدراسة

 أنماط سموك المستيمك ب .

ردكد األفعاؿ التي يصدرىا ؿ في سمسمة متعاقبة مف األفعاؿ ك يمكف القكؿ بأف سمكؾ المستيمؾ يتمث    
استنادان إلى ذلؾ فأنو اع حاجاتو كرغباتو المختمفة، ك المستيمؾ في تفاعمو المستمر مع البيئة أك السكؽ إلشب

 :(2009 ،)المنصكرلسمكؾ المستيمؾ اآلتيةاألنماط  يمكف التمييز بيف

 :يقسـ سمكؾ المستيمؾ حسب ىذا المعيار :ـ حسب شكل السموك1

 األفعاؿ الظاىرة التي يتـ مالحظتيا مف خالؿ الحكاس اإلنسانية.ك يشمؿ التصرفات ك  :سمكؾ ظاىر

ردكد األفعاؿ غير الظاىرة، ك التي ال يمكف كيشمؿ التصرفات كاألفعاؿ ك  :سمكؾ باطف أك مستمـز
 عمييا مف خالؿ السمكؾ ذاتو أك مف خاللو. االستدالؿمالحظتيا بشكؿ مباشر، بؿ يمكف 

 : يقسـ سمكؾ المستيمؾ حسب ىذا المعيار :ـ حسب العدد2

 .باآلخريفالتصرفات التي تتعمؽ بالمستيمؾ ككحدة في عالقاتو كىك مجمؿ األفعاؿ ك  :سمكؾ فردم
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األفعاؿ التي تخص مجمكعة مف األفراد كىك السمكؾ الذم يعكس التصرفات ك  :سمكؾ جماعي
المستيمكيف، كما ىك الحاؿ في التسكؽ الجماعي أك المسكمة الجماعية سمكؾ جماعات حماية المستيمؾ 

السمكؾ قائـ عمى ال شؾ أف ىذا النكع مف أك البائعيف، ك تجاه تجاكزات أك تصرفات بعض المنتجيف 
 غيرىا.ك  االنتفاعك تشتمؿ دائمان عمى عمميات البيع كالشراء التأثر في عالقات التبادؿ التي عالقة التأثير ك 

 :ـ حسب تكرار السموك حيث يقسم سموك المستيمك إلى3

عند البحث عف  يشتمؿ عمى التصرفات التي يبدييا المستيمؾ أثناء تعاممو ألكؿ مرةك  :سمكؾ ألكؿ مرة
 .منتج جديد كشرائو

المتكرر مف جانب المستيمؾ، أثناء قيامو بالبحث كيتمثؿ في السمكؾ المعتاد ك  :ركتينيسمكؾ متكرر ك 
 بطريقة معينة.ة أك خدمة معينة، مف مكاف معيف كفي كقت محدد ك عف أك شراء سمع

 مراحل تأثير اإلعالن في القرار الشرائي ثالثًا:

لإلعالف ىك تغير ميكؿ كسمكؾ كاتجاىات المستيمكيف في ىذا اإلطار يمكف القكؿ اليدؼ األساسي 
حتى  ،كبشكؿ أكضح فأف اإلعالف ككسيمة يستخدـ لتغيير سمكؾ المستيمكيف المحتمميف ،المحتمميف

أم أف المعمف يحاكؿ أف يغرم المستيمكيف سمعة مف خالؿ اإلعالف  ،يتصرفكا بطريقة أكثر قبكالن لمسمعة
 :(2008،146،)عمركمف ىذه العكامؿ ألمركالذم بدكنو قد ال يتحقؽ ىذا ا

 توفير المعمومات : 1

يستطيع النشاط اإلعالني أف يؤثر عمى سمكؾ كتصرفات المستيمكيف مف خالؿ إمداد المستيمؾ 
ككثيران ما  ،بالبيانات كالمعمكمات التي تساعده عمى اكتشاؼ الكثير مف الجكانب التي كاف يجيميا عف السمعة

نجد أفرادان تتأثر قراراتيـ الشرائية بشكؿ ممحكظ بسبب اإلعالف كخير مثاؿ عمى ذلؾ اإلعالنات عف السمع 
 : يحتكم عمى معمكمات تكضحاآلتيةكيمتاز اإلعالف عف السمع الجديدة بالصفات  ،كالمنتجات الجديدة

 .لممستيمؾ مزايا كمكاصفات المنتج
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اإلعالف أف يخمؽ الرغبة في الحصكؿ عمى السمعة الجديدة مثؿ اإلعالف عف مكنسة  يحاكؿ
كيربائية جديدة يحاكؿ أف يقدـ المعمف لربة البيت الحؿ المناسب لمشكمتيا مف خالؿ تقديـ الحؿ لممستيمؾ 

 .خمؽ الرغبة في الحصكؿ عمى السمعةلمشكمة تكاجيو فأنو ي

عان مف األىمية لمتابعة التطكرات الحاصمة كالتغيرات في البيئة يضفي اإلعالف عف السمع الجديدة نك 
 المحيطة بالمستيمؾ.

 تغيير تفضيل المستيمك لمماركات المختمفة  :2

حيث ال يستدعي  ،في كثير مف األحياف ال يحتاج المعمف إلى تغيير سمكؾ المستيمؾ تغييران أساسيان 
كلكف في معظـ األحياف يجد المعمف نفسو  ،ة جديدة تمامان منو محاكلة مثؿ ىذا التغيير إلى حيف تقديـ سمع

في مكقؼ يتطمب تغيير سمكؾ المستيمكيف الذم يرغبو فعالن في السمعة بمعنى أف يحكؿ تفضيميـ مف ماركة 
 كفي ىذه الحاالت يعتمد المعمف عمى الرغبات كالحاجات الحالية لممستيمكيف  ،ماركتو ىك إلىمنافسو 

 تغير الرغبات العمل عمى :3

أف تغيير رغبات كاتجاىات المستيمكيف مسألة صعبة كلكف اإلعالف بإمكانو القياـ ( 2008ذكر عمر )
تؤثر عميو عكامؿ كثيرة منيا الظركؼ  االستيالكيألف السمكؾ  ،بيذه الميمة إذا أحسف تصميمو كاستخدامو

  اآلتية:لميمة إذا تحققت الشركط كيستطيع اإلعالف القياـ بيذه ا ،كالثقافية كغيرىا االجتماعية

 .بالفكرة أك الرغبة الجديدة ،اقتناعوأف يبرز اإلعالف الفكائد التي تعكد عمى المستيمؾ نتيجة .1

أف يككف المستيمؾ راغبان في تغيير اتجاىاتو كتبنى األفكار الجديدة كأف يخمؽ جكان مف التأييد .2
 الجديد. االتجاهبقبكؿ الفكرة ؟ أك  اتخذهلممستيمؾ يؤكد سالمة القرار الذم 

المزيد مف الجيكد لمتابعة الحاالت كاألدكار المختمفة التي يمر بيا  االتجاىاتتحتاج مسألة تغيير .3
 المستيمؾ.
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 الخالصة

كالذم يعبر عف تناكؿ ىذا الفصؿ أساسيات سمكؾ المستيمؾ مف خالؿ مفيكـ سمكؾ المستيمؾ  لقد
تصدر عف األفراد، كالمرتبطة بشراء كاستعماؿ السمع كالخدمات كاألفكار، بما في مجمكعة التصرفات التي 

ذلؾ عممية اتخاذ القرارات التي تسبؽ كتحدد ىذه التصرفات، كذلؾ مف أجؿ تحقيؽ مستكل معيف مف 
اإلشباع لمحاجات كالرغبات التي يفضمو، كبالنظر إلى السمكؾ االستيالكي مف الناحية التسكيقية، ُيعد 

، كعميو فإف كؿ الجيكد التسكيقية تنصب لدراسة سمككو، كالبحث عف لمستيمؾ صميـ النشاط التسكيقيا
 اىتماماتو، ككذلؾ دراسة االتجاىات كالمؤثرات بقصد تحديد كمعرفة المثيرات األكيدة لعممية الشراء.

ذ قرارات الشراء كتـ التعرؼ عمى العكامؿ المؤثرة في سمكؾ المستيمؾ كالتي ليا دكر كبير في اتخا
كالعكامؿ الشخصية كأخيران العكامؿ النفسية، كتبيف أف ما لديو مثؿ العكامؿ الثقافية كالعكامؿ االجتماعية 

يشغؿ باؿ رجؿ التسكيؽ كما يحاكؿ إيجاد تفسير لو ىك ما يحصؿ مف عمميات نفسية داخؿ الصندكؽ 
 كفي عممية اتخاذ القرارات الشرائية. األسكد، كالذم يتمثؿ في العكامؿ المختمفة التي تؤثر فيو،

كما تـ التطرؽ إلى العديد مف النماذج المفسرة لسمكؾ المستيمؾ حيث تمت االستفادة منيا في كضع 
كا عطاء تفسيرات عديدة لمسمكؾ االستيالكي لألفراد كباالعتماد عمى العديد مف العمـك التي حاكلت المساىمة 

 مف العمكـ األخرل. اع كاالقتصاد كغيرىافي التفسير مثؿ عمـ النفس كاالجتم
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 مقدمة

السمكؾ االستيالكي لمعممات التعميـ  فيإلى معرفة أثر اإلعالف التمفزيكني ىدفت الدراسة الحالية 
ككيفية تعامؿ المعممات مع اإلعالف التمفزيكني كمدل تأثرىف بو كقابميتيف  الثانكم بمدارس مدينة مصراتة

كذلؾ ما مدل مصداقية اإلعالف التمفزيكني لممكاد التي يتـ  ،لتقبؿ الشراء مف خالؿ اإلعالف التمفزيكني
 التركيج ليا كىؿ تناسب اإلعالنات التمفزيكنية طبيعة المجتمع الميبي.

التحميؿ العممي لتفسير النتائج مف خالؿ كضع فرضيات ك لظاىرة ا راسةلدالمنيج الكصفي  استخدـك 
 ذات العالقة بمكضكع الدراسة.كاختبارىا كفؽ المعايير اإلحصائية المناسبة 

خصائص عينة الدراسة، ككصؼ متغيراتيا   خالؿ مف، العمميةتحميؿ كعرض نتائج الدراسة  ككذلؾ
استخداـ األساليب اإلحصائية المناسبة الختبار الفرضيات ة كالفرعية لمدراسة، كتـ ياختبار الفرضيات الرئيسك 

 .(ANOVA(، كتحميؿ التبايف الحادم)Tكاختبار) كىي معامؿ االرتباط بيرسكف،
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 اإلجراءات المنيجية المتبعة في الدراسةالمبحث األول: النبذة و 

 ةبمدينة مصرات األساسيمدارس التعميم نبذة عن  أواًل:

 التعميم الثانوي في مدينة مصراتة . أ

 كزيةر المبمدرسة مصراتة الثانكية  1955/1956في العاـ  ةكلد التعميـ الثانكم في مدينة مصرات
/ عبدالسالـ الفاضؿ ( طمبة ككاف مدير المدرسة في ذلؾ الكقت األستاذ7ككاف عدد الطمبة الدفعة األكلى )
تحت مسمى مدرسة  1936مف سنة  كاإلعدادملؾ الكقت تشمؿ االبتدائي الرفاعي ككانت المدرسة في ذ

مصراتو المركزية ككاف في ذلؾ الكقت يديرىا األستاذ الفاضؿ/ محمد مسعكد افشيكة كالتي قد أحتفؿ بيا في 
 .بعد بمكغيا الذكرل الثمانكف عاـ مف تأسيسيا 2016اآلكنو األخيرة في شير مايك 

استقمت المدرسة الثانكية تحت مسمى مدرسة مصراتة المركزية لمتعميـ الثانكم  1964اية سنة دكمع ب
 االزديادثـ أخذ التعميـ الثانكم يتطكر شيئا فشيئا مع  ،ككاف أغمب المدرسيف في ذلؾ الكقت مف خارج البالد

 .في عدد المدرسيف مف المدينة

قرف الماضي كبداية األلفية الجديدة تقمبات غير شيد التعميـ الثانكم في بداية التسعينات مف ال
مما أثر في سير التعميـ  ،التخصصية بشكؿ كامؿ تالثانكيا إلى كاالتجاهمدركسة نتيجة إلغاء الثانكية العاـ 

لمطالب  االختيارالتخصصي كيترؾ  إلىككاف األجدر استمرار الثانكم العاـ باإلضافة  ،الثانكم في البالد
 متطمبات سكؽ العمؿ. كحسبركؼ حسب الرغبة كالظ

انكيات العامة بشقييا ثال إلىثـ شيد التعميـ الثانكم مرحمة أخرل كىي إلغاء الثانكيات التخصصية كالعكدة 
 العممي كاألدبي.

مكزعة عمى مختمؼ  بناتالثانكية لمبنيف ك ال العديد مف المدارسكيكجد في الكقت الحالي بالمدينة 
كيقكـ بمتابعة ىذه المدارس  الكثافة السكانية كتتبع إداريان كفنيان لمراقبة التعميـ بالمدينةسب حمناطؽ المدينة 

 مكتب التعميـ الثانكم بمراقبة التعميـ مصراتة.
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% مف المدرسيف 95كنالحظ التطكر خالؿ ىذه الفترة بعد أف كانت البداية يعتمد في التدريس عمى  
يث كصمت النسبة إلى أكثر مف ذلؾ مف المدرسيف الميبييف ذككران األجانب أصبحت األف النسبة بالعكس ح

ناثان حيث كصؿ عددىـ اإلجمالي إلى أكثر مف )  ( معممة 1248( كمف بينيـ عدد معممات )3000كا 

كنتيجة القصكر في التنسيؽ بيف التعميـ العالي كالتعميـ الثانكم نجد أف بعض التخصصات بيا نقصان  
التي يكجد بيا فائض كبير  التخصصاتكمف جانب آخر ىناؾ بعض  ،بيقية بصفة عامةكالمغات كالعمـك التط

 جدان مف المدرسيف كىذا يرجع إلى عدـ التنسيؽ بيف مخرجات التعميـ العالي كمتطمبات سكؽ العمؿ

 مكتب اإلعالم بمراقب شؤون التربية والتعميم مصراتة . ح

مسؤكلية متابعة الخبر كتكثيؽ المعمكمة في كؿ ىك أحد المكاتب الميمة كالتي تحمؿ عمى عاتقيا 
 .النشاطات ذات العالقة بقطاع التعميـ

كاقتصرت فقط  ،كبإمكانيات قد تككف معدكمة ،ـ2013سنة فبراير 17ُأنشأ ىذا المكتب بعد ثكرة 
عمى كاميرا خاصة لمدير المكتب يقكـ مف خالليا بتكثيؽ بعض النشاطات دكف القدرة عمى نشرىا لعدـ تكفير 

كلكف بمركر الكقت كبإصرار كرغبة العامميف بيذا المكتب في المساىمة في بناء الدكلة الميبية  ،اإلمكانية
" مكظفيف مكزعيف عمى 9مكظفي المكتب " عدد ،حدث الكثير مف التغيير كالتقدـ في نشاط المكتب

 .تخصصات مختمفة منيا التصكير كاإلخراج كالتصميـ كالطباعة كالصفحة اإللكتركنية كالعالقات العامة

 ظيران( 12عند الساعة  ،)مقابمة شخصية مع مكظؼ في كزارة التربية كالتعميـ

 منيجية الدراسة ثانيًا:

 منيج الدراسة .1

دراسة مف خالؿ اإلعالف التمفزيكني كأثره في سمكؾ المستيمؾ التعريؼ بإلى تسعى ىذه الدراسة  

 .اتةمعممات التعميـ الثانكم بمدينة مصرعينة عشكائية مف ميدانية عمى 

المنيج الكصفي  يتالءـ ، حيثالمنيج الكصفي ةالباحث تىذه الدراسة فقد استخدم أىداؼكمف خالؿ 
مع اليدؼ مف ىذه الدراسة، كال يتكقؼ المنيج الكصفي عند جمع البيانات كالمعمكمات المتعمقة بالظاىرة مف 
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أجؿ استقصاء مظاىرىا كعالقاتيا المختمفة، بؿ يتعداه إلى تحميؿ الظاىرة كتفسيرىا كالكصكؿ إلى نتائج تسيـ 
 في تطكير الكاقع كتحسينو.

 مجتمع الدراسة.2

صد بالمجتمع، مجمكع كحدات البحث أك الدراسة التي يراد الحصكؿ عمى معطيات عنيا، كيشمؿ يق
 ( معلمت.:846) والبالغ عددههالمعممات بمرحمة التعميـ الثانكم بمدينة مصراتة جميع مجتمع الدراسة 

 عينة الدراسة.3

، كتـ تحديد حجـ العينة بناءن عمى المعمماتتـ اختيار العينة بطريقة العينة العشكائية مف جميع 
%( 21 )كبنسبة( 297)لتحديد حجـ العينة، فكاف حجـ العينة   Krejicie and Morgan (1970)جدكؿ  

 .تي يبيف العينة كحركة االستبيافمف المجتمع األصمي، كالجدكؿ اآل

 

 ( إجراءات توزيع عينة الدراسة وحركة االستبيان1الجدول )

نسبة  العينة المجتمع
العينة من 
 المجتمع

االستبيانات 
 المفقودة

االستبيانات 
 غير الصالحة

االستبيانات 
 الخاضعة لمتحميل

نسبة العينة 
 الخاضعة لمتحميل

1248 294 23.5% 96 10 188 15% 
 ةالمصدر:إعداد الباحث

 أداة الدراسة .4

تمثمت أداة الدراسة في استمارة االستبياف كالتي تعد أسمكبان مناسبان في مثؿ ىذه الدراسات لجمع 
البيانات كآراء المبحكثيف حكؿ ظاىرة أك مكقؼ معيف مف خالؿ اإلجابة عمى مجمكعة األسئمة التي 

إعدادىا كتصميميا تمثؿ"فقرات االستبياف" كالتي تقدـ ليـ في صفحات محددة تسمى استمارة استبياف يتـ 
 لتشكؿ أداة الدراسة لقياس متغيرات الدراسة كالكصكؿ إلى حقائؽ عممية حكليا.

كأداة لجمع البيانات مف عينة الدراسة  المقفؿك  المفتكحكتـ تصميـ استمارة استبياف خاصة مف النكع 
 تتككف مف قسميف:
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 البيانات الشخصية والوظيفية القسم األول:

 كالحالة االجتماعية البيانات الشخصية كالكظيفية ألفراد عينة الدراسة كىي العمر يحتكم ىذا القسـ عمى
 . كالدخؿ سنكات الخبرة

 يتعمق بأثر اإلعالن التمفزيوني عمى سموك معممات التعميم الثانويالقسم الثاني: 

 :كذلؾ مف حيث

 نمط المشاىدة -1
 فترات المشاىدة -2
 اإلعالني الشكؿ -3
 التمفزيكني اإلعالف مصداقية -4

تـ اختيارىا بناء عمى ،المتغير التابع السمكؾ االستيالكيلمكضكع الدراسة تمثؿ أبعاد  أربعةكقد تـ تحديد  
 :فقرات عمى اآلتيةالمراجعة أدبيات مكضكع الدراسة كالدراسات السابقة، كتـ تكزيع 

 ( فقرات.6) المستهلكة على التلفزٌونً اإلعالن تأثٌر .1
 ( فقرات.8)المستهلك سلوك وثقافة مع التلفزٌونً اإلعالن .2
 ( فقرات.8) مصداقٌة اإلعالن عند المستهلك .3
 .( فقرات7) اإلعالن التلفزٌونً و التوعٌة .4
 :، محايد، مكافؽ()غير مكافؽبػأحد االختيارات اآلتية اجيب عمى األسئمة التي كجيت إلييتأف المعممة كعمى 

 :آلتيكا خالليا يمكف الحكـ عمى إجابات عينة الدراسةك أعطيت العبارات األكزاف المقابمة ليا  

 مكافؽ مكافؽ إلى حد ما غير مكافؽ
1 2 3 

 أدوات التحميل اإلحصائي  .5

 لتحميؿ إجابات أفراد العينة األدكات اإلحصائية اآلتية: ةالباحث تاستخدم

 الخصائص الشخصية كالكظيفية. تستخدـ لمعرفة التكزيع النسبي ألفراد العينة حسبالنسبة المئوية:  أ.
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 يستخدـ لقياس متكسط إجابات أفراد العينة عمى فقرات االستبياف.الوسط الحسابي:  ب.

 يستخدـ لقياس االنحرافات في إجابات أفراد العينة عمى فقرات االستبياف.االنحراف المعياري:  ج.

 الدراسة )استمارة االستبياف(. لمتحقؽ مف مقدار االتساؽ الداخمي ألداة: معامل كرونباخ ألفا د.

 يستخدـ الختبار صدؽ االتساؽ الداخمي. : معامل االرتباط ق.

 السمكؾ االستيالكي لممعممات.لمعرفة الفرؽ في لمعينة الواحدة:  Tاختبار  ك.

أثر اإلعالف كذلؾ لمعرفة ما إذا كانت ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية في تحميل التباين األحادي:  ز.
الحالة ،العمر) اآلتيةالعكامؿ الشخصية كالكظيفية تعزل الختالؼ  التمفزيكني في السمكؾ االستيالكي

 سنكات الخبرة الكظيفية(. االجتماعية،

 صدق وثبات مقياس الدراسة. 6

 الصدق أ.

بصدؽ المقياس مدل قدرتو عمى قياس الشيء المراد قياسو بدقة، كلمتحقؽ مف صدؽ األداة  يقصد
المستخدمة في الدراسة كالتأكد مف دقة فقرات المقياس كتناسقيا كتكافقيا ككضكحيا كمالءمتيا لمبيئة البحثية 

 باختبارات الصدؽ اآلتية: ةالباحث تقام

 الصدق الظاىري )صدق المحكمين(.1

بعرض استمارة االستبياف عمى مجمكعة  ةالباحث تقام عناصر اإلعالف التمفزيكنيمف صدؽ  لمتأكد
كذلؾ إلبداء رأييـ  (1) مف المحكميف مف ذكم الخبرة كاالختصاص في الجامعات الميبية. انظر الممحؽ

مستخدـ كمدل كتقديـ مقترحاتيـ حكؿ استمارة االستبياف، كاالستفادة مف خبراتيـ في الحكـ عمى المقياس ال
 مالءمتيا لمتطبيؽ في الدراسة كقد طمب مف المحكميف اآلتي:

 مدل مصداقية كصالحية الفقرات، كصياغتيا. أ.

 مدل انتماء الفقرات لممتغير أك المقياس المدرجة تحتو. ب.

 إضافة أك تعديؿ أك حذؼ ما تركنو مناسبان. ج.
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عمى المالحظات القيمة الكاردة مف المحكميف تـ إجراء بعض التعديالت عمى استمارة االستبياف بشكميا  كبناء
 النيائي.

 صدق االتساق الداخمي .2

( استمارة 20بعد إتماـ إجراءات الصدؽ الظاىرم )صدؽ المحكميف( بتكزيع عدد ) ةالباحث تقام
ؽ االتساؽ الداخمي لممقاييس المستخدمة في ، كذلؾ لحساب صدبياف عمى عينة مف المجتمع األصمياست

 الدراسة مف خالؿ حساب معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة كالدرجة الكمية لممقياس.
 (.0.05كتبيف الجداكؿ اآلتية معامؿ االرتباط ك مستكل الداللة اإلحصائية كذلؾ عند مستكل معنكية )

 (2جدول )

 .االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور األول والدرجة الكمية لممحور معامل

 مستوى الداللة     Sig        معامل االرتباط الفقرة ر.م

 دال إحصائيا 0.013 0.547 كمستهلكة التلفزٌونً اإلعالن ٌلفت انتباهك 1

إحصائيادال  0.000 0.739 للسلع تذكري على التلفزٌونً اإلعالن ٌساعد 2  

دال إحصائياغير  0.055 0.435 التلفزٌونً لإلعالن اٌجابً انطباعتشعرٌن  3  

 دال إحصائيا 0.004 0.735 التلفزٌونً تتأثرٌن بمشاهدة اإلعالن  4

 األسالٌب من أكثر التلفزٌونً باإلعالن تقتنعٌن 5

 .األخرى

 دال إحصائيا 0.001 0.609

بأنواعه  التلفزٌونًترغبٌن فً مشاهدة اإلعالن  6

 .المختلفة

ادال إحصائي 0.001 0.697  

 .α<0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة                

 اإلعالن تأثٌربالنظر إلى الجدكؿ السابؽ كالذم يكضح صدؽ االتساؽ الداخمي لمفقرات التي تقيس محكر 

 الدراسة االستطالعية يتضح اآلتي: ةلعين المستهلكة على التلفزٌونً
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عمى كجكد  (0.05)(، كجميعيا دالة إحصائيان عند مستكل 0.739( ك)0.435تراكحت معامالت االرتباط بيف )
كالدرجة  المستهلكة على التلفزٌونً اإلعالن تأثٌرمحكر عالقات ارتباط طردية بيف جميع الفقرات التي تقيس 

كعميو يتـ حذفيا مف االستبياف عند  (0.05)عند مستكل  ماعدا الفقرة الثالثة غير دالة إحصائيا الكمية لممحكر
 على التلفزٌونً اإلعالن تأثٌرلمحكر ، كىذا بدكره يؤكد صدؽ االتساؽ الداخمي تكزيعو عمى عينة الدراسة

 .المستهلكة

 (3جدول )

 .االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثاني والدرجة الكمية لممحور معامل

 
معامل  الفقرة

 االرتباط
       Sig     

 مستوى الداللة

7 
 اإلعالن التلفزٌونً ٌنسجم تشعرٌن بأن

 .ثقافتك كمعلمة مع

0.536 
 

0.015 
ادال إحصائي  

قادر  اإلعالن التلفزٌونً تعتقدٌن أن 8

 .إلٌصال األفكار

ادال إحصائي 0.005 0.600  

تعتقدٌن أن اإلعالن التلفزٌونً ٌخدش  9

 .الشعور نوعا ما

ادال إحصائيغير  0.341 0.225  

 بعقلك التلفزٌونً اإلعالن ٌستخف  10

 . كمعلمة

ادال إحصائيغير  0.520 0.153  

11 
 ٌعرض اإلعالن التلفزٌونً مشاهد

 . تنسجم ورغبتك كمعلمة

اإحصائيدال  0.001 0.701  

تشعرٌن بأن اإلعالن التلفزٌونً  12

 ٌتماشى و الوازع األخالقً .

ادال إحصائي 0.012 0.549  

 .تنتقدٌن اإلعالن التلفزٌونً أحٌانا   13

 

ادال إحصائي 0.011 0.554  

جزء من  اإلعالن التلفزٌونً تعتبرٌن 14

 ثقافة المستهلك.

ادال إحصائي 0.000 0.748  

 .α<0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

 اإلعالنبالنظر إلى الجدكؿ السابؽ كالذم يكضح صدؽ االتساؽ الداخمي لمفقرات التي تقيس محكر 

 الدراسة االستطالعية يتضح اآلتي: ةلعين المستهلك سلوك وثقافة التلفزٌونً مع
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عمى كجكد  (0.05)(كجميعيا دالة إحصائيان عند مستكل 0.712( ك)0.205) تراكحت معامالت االرتباط بيف
 سلوك وثقافة التلفزٌونً مع اإلعالنمحكر عالقات ارتباط طردية بيف جميع الفقرات التي تقيس 

 (0.05)عند مستكل  عاشرة غير دالتيف إحصائياماعدا الفقرتيف التاسعة كال كالدرجة الكمية لممحكر المستهلك
، كىذا بدكره يؤكد صدؽ االتساؽ الداخمي مف االستبياف عند تكزيعو عمى عينة الدراسة كعميو يتـ حذؼ الفقرتيف

 .المستهلك سلوك وثقافة التلفزٌونً مع اإلعالنلمحكر 
 (4جدول )

 معامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات المحور الثالث والدرجة الكمية لممحور.

معامــــــــــــــــــل  الفقرة 
 االرتباط

sig مستوى الداللة 

تعتقدٌن بأن اإلعالن التلفزٌونً ٌساعدك فً  15

 االختٌار المناسب.
 ادال إحصائي 0.046 0.337

تثقٌن فً اغلب ما ٌقدمه اإلعالن التلفزٌونً  16

 من منتجات و سلع.
 ادال إحصائي 0.002 0.644

السلع بعد تنصحٌن صدٌقاتك بشراء المنتجات و 17

 التلفزٌونً. عرضها فً اإلعالن
 ادال إحصائي 0.002 0.657

تهتمٌن باتخاذ القرار بالشراء بعد اإلعالن   18

 التلفزٌونً.

 ادال إحصائي 0.000 0.761

ترد باإلعالن  التً تعتقدٌن أن المعلومات  19

 .مبالغ فٌها نوعا ما

 ادال إحصائيغير  0.111 0.368

تشعرٌن أن اإلعالن التلفزٌونً ٌتمٌز  20

 فقط. للمنتج العالمة التجارٌة حسب بالمصداقٌة

 ادال إحصائي 0.023 0.506

تهتمٌن بمصداقٌة اإلعالن التلفزٌونً حسب  21

 نوعٌة القنوات المحلٌة أو األجنبٌة.

 ادال إحصائي 0.016 0.532

التلفزٌونً مناسب أكثر  تعتقدي بأن اإلعالن 22

 من غٌره من أنواع اإلعالن.

 دال إحصائيا غير 0.064 0.422

 .α<0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ كالذم يكضح صدؽ االتساؽ الداخمي لمفقرات التي تقيس محكر 
 الدراسة االستطالعية يتضح اآلتي: ةلعين مصداقٌة اإلعالن عند المستهلك

عمػػػى  (0.05)كجميعيػػػا دالػػػة إحصػػػائيان عنػػػد مسػػػتكل (  0.761ك )( 0.368-تراكحػػػت معػػػامالت االرتبػػػاط بػػػيف )
كالدرجػة الكميػة  مصداقٌة اإلعالالن عنالد المسالتهلكمحكر كجكد عالقات ارتباط طردية بيف الفقرات التي تقيس 
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كعميػو يػتـ حػذؼ الفقػرتيف مػػف (0.05)عنػد مسػػتكل  مػا عػدا الفقػرتيف التاسػعة عشػػرة كالفقػرة الثانيػة كالعشػريف لممحػكر
مصالداقٌة اإلعالالن لمحػكر ، كىػذا بػدكره يؤكػد صػدؽ االتسػاؽ الػداخمي تكزيعو عمػى عينػة الدراسػةاالستبياف عند 

 .عند المستهلك
 (5جدكؿ )

 .معامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات المحكر الرابع كالدرجة الكمية لممحكر

معامــــــــــــــــــــــــل  الفقرة 
 االرتباط

Sig مستوى الداللة 

التلفزٌونً لدوره  اإلعالن تهتمٌن بمتابعة 23

 الوقت.تقلٌل التكلفة و فً التوعوي

 ادال إحصائي 0.003 0.627

فً  التوعوي التلفزٌونً تعتقدٌن أن اإلعالن 24

 واالستهالك. اإلسراف تقلٌل

 ادال إحصائي 0.006 0.588

 باإلعالن التلفزٌونً التوعويتستعٌنٌن   25

 دائما.

 ادال إحصائي 0.029 0.487

التلفزٌونً التوعوي  تتابعٌن اإلعالن  26

 الصحً و االجتماعً.

 ادال إحصائي 0.000 0.718

التلفزٌونً له دور فً  تعتقدٌن بأن اإلعالن 27

 بصفة عامة. التوعٌة

 ادال إحصائي 0.001 0.667

له  التوعويتعتقدٌن أن اإلعالن التلفزٌونً  28

 أثر اٌجابً.

 ادال إحصائي 0.046 0.451

التلفزٌونٌة  اإلعالنات كثرة تساعدنً 29

 .اتخاذالقرارات فً التوعوٌة

 ادال إحصائي 0.003 0.637

 .α<0.05االرتباط دال إحصائيًا عند مستوي داللة  *

اإلعالن بالنظر إلى الجدكؿ السابؽ كالذم يكضح صدؽ االتساؽ الداخمي لمفقرات التي تقيس محكر 

 الدراسة االستطالعية يتضح اآلتي: ةلعين التلفزٌونً و التوعٌة
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عمى كجكد  (0.05)كجميعيا دالة إحصائيان عند مستكل (  0.718( ك)0.451تراكحت معامالت االرتباط بيف )
كالدرجة الكمية  اإلعالن التلفزٌونً و التوعٌةمحكر عالقات ارتباط طردية بيف جميع الفقرات التي تقيس 

 .اإلعالن التلفزٌونً و التوعٌةلمحكر اؽ الداخمي لممحكر، كىذا بدكره يؤكد صدؽ االتس

 : الصدق البنائيب

 يبيف مدم ارتباط كؿ محكر مف محاكر الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات االستبياف.

 .( معامل االرتباط بين كل محور  والدرجة الكمية لممقياس6جدول)

معامل  المحور م
 االرتباط

sig مستوى الداللة 

 ادال إحصائي 0.000 0.727 التمفزيوني عمى المستيمكة اإلعالنتأثير  1

التمفزيوني مع سموك وثقافة  اإلعالن 2
 المستيمك.

 ادال إحصائي 0.000 0.745

 ادال إحصائي 0.000 0.806 عند المستيمك اإلعالنمصداقية  3

 ادال إحصائي 0.001 0.698 التمفزيوني و التوعية اإلعالن 4

 .α<0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *

 الدراسة االستطالعية يتضح اآلتي: ةبالنظر إلى الجدكؿ السابؽ كالذم يكضح الصدؽ البنائي لعين

ممػػا  (0.05)( ، كجميعيػػا دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل 0.806( ك)0.698تراكحػػت معػػامالت االرتبػػاط فػػي بػػيف )
كالدرجػػة الكميػػة  أثػػر اإلعػػالف التمفزيػػكنيعمػػى كجػػكد عالقػػات ارتبػػاط طرديػػة بػػيف جميػػع المحػػاكر التػػي تقػػيس يػػدؿ 

 .لممتغير، كىذا بدكره يؤكد صدؽ االتساؽ الداخمي

 الثبات ج.

يقصد بثبات المقياس االتساؽ الداخمي بيف عباراتو، كلثبات المقياس جانباف األكؿ ىك استقرار المقياس 
كأف يتـ الحصكؿ عمى ذات النتائج إذا قيس المتغير مرات متتالية، أما الجانب اآلخر لثبات المقياس فيك 
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لذم يطبؽ االختبار أك عف الشخص ا النظرالمكضكعية، كىك أف يتـ الحصكؿ عمى ذات الدرجة بصرؼ 
 الذم يصممو، كقد جرل التحقؽ مف ثبات المقاييس المستخدمة في الدراسة كما يأتي:

 الثبات بداللة االتساق الداخمي .1

، لقياس Cronbach Alphaتـ استخراج الثبات بداللة االتساؽ الداخمي باستخداـ معامؿ كركنباخ ألفا
الفقرات، كيأخذ قيمة تتراكح بيف الصفر كالكاحد الصحيح ككمما االتساؽ الداخمي أم قكة االرتباط بيف كؿ 

 اقترب معامؿ الثبات مف الكاحد الصحيح دؿ ذلؾ عمى ارتفاع الثبات كانخفاضو كمما اقترب مف الصفر.

 .( يبين مستويات الثبات7والجدول )

%60أقؿ مف  المعامؿ  60 %-70%  70 %- 80% % فأكثر80   

 ممتاز جيد مقبكؿ ضعيؼ الثبات

 .(8كتـ حساب معامؿ الثبات لكؿ محكر مف محاكر الدراسة كتبيف ارتفاع معدؿ الثبات كما بالجدكؿ)

 ( الثبات باالتساق الداخمي لمحاور الدراسة.8الجدول )

 معامؿ الثبات عدد العبارات المحكر ـ

 0.760 6 التمفزيوني عمى المستيمكة اإلعالنتأثير  1

 0.734 8 التمفزيوني مع سموك وثقافة المستيمك. اإلعالن 2

 0.766 8 عند المستيمك اإلعالنمصداقية  3

 0.778 7 التمفزيوني و التوعية اإلعالن 4

كبالنظر إلى الجدكؿ السابؽ نجد أف جميع مؤشرات الثبات مرتفعة كذات داللة إحصائية عند مستكل 
مؤشرات جيدة كمطمئنة كيمكف الكثكؽ بيا، كتعطي مؤشران جيدان عمى ثبات  ( كىي0.05معنكية )
 المقياس.
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 واختبار الفرضياتعرض وتحميل بيانات  المبحث الثاني:

 خصائص عينة الدراسة ووصف متغيراتيا أواًل:

بمدينة معممة مف معممات التعميـ الثانكم 188اإلحصاء الكصفي لبيانات العينة البالغ عددىا 
كسنكات  مرمصراتة، حيث تـ حساب الجداكؿ التكرارية لمبيانات الشخصية كالكظيفية لمعينة كالمتمثمة في كالع

 .كالدخؿ الخبرة

تمخيص لبيانات العينة كصؼ ك  عطاءأ اإلحصاء الكصفي لبيانات العينة ييدؼ إلى كاليدؼ مف 
كقد تـ ،حسابي كاالنحراؼ المعيارمبشكؿ كاضح كمبسط كذلؾ مف خالؿ مقاييس النزعة المركزية كالكسط ال

 :اآلتيةكأظيرت النتائج حساب ىذه المقاييس 

 خصائص عينة الدراسة .1
 توزيع أفراد العينة حسب العمر 

( توزيع عينة الدراسة حسب العمر.9الجدول )  

 النسبة% العدد العمرية الفئات
 11.7% 22 25أقل من 

 %50.5 95 35إلى أقل من  25من 
 %32.4 61 45أقل من إلى  35من
 %5.3 10 فأكثرسنة 45

 %       100 188 المجموع

 معممة( 22عينة )ال( في 25بالنظر في الجدكؿ السابؽ يتضح أف عدد الفئة العمرية مف )أقؿ مف 
بنسبة  معممة( 95عينة )ال( في 35إلى أقؿ مف 25، بينما كاف عدد الفئة العمرية )مف %(11.7بنسبة )

%(. كمف الجدكؿ 5.3بنسبة ) معممة( 10عينة )الفأكثر( في سنة  45الفئة العمرية ) عددك %(، 50.5)
( كىي األعمى بيف أفراد العينة كىي الفئة العمرية 35إلى أقؿ مف  25يتبيف أف اغمب أعمار المعممات مف) 

ف ىذه الفئة العمرية األكثر متابعة كمشاىدة لمتمفزيكف بصكرة أكثر مف غيرىا مف الفئات  العمرية كبالتالي تكك 
 األكثر أثرا في تفسير النتائج مف غيرىا مف الفئات العمرية.
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  توزيع أفراد العينة حسب سنوات الخبرة 
 ( توزيع عينة الدراسة حسب سنوات الخبرة.10الجدول )

 

 

 

 

( في سنكات 5أقؿ مف خبرتيـ الكظيفية ) المكاتي المعمماتبالنظر في الجدكؿ السابؽ يتضح أف عدد 
( في 15إلى اقؿ مف 5مف خبرتيـ الكظيفية ) المكاتي المعممات%(، كعدد 43.6بنسبة )ك ( 82) الدراسةعينة 
( 25إلى اقؿ مف 15مف خبرتيـ الكظيفية ) المكاتي المعممات%(، كعدد 44.7بنسبة ) ك( 84) الدراسةعينة 

( في عينة سنة فأكثر 15خبرتيـ الكظيفية ) المكاتي المعممات%(، كعدد 8بنسبة ) ك( 15) الدراسةفي عينة 
سنة( األكثر 15إلى أقؿ مف  5كعميو تككف المعممات المكاتي خبرتيف )مف .%(4.7بنسبة ) ك( 7) الدراسة

 .( 35إلى أقؿ مف 25العمرية )مف تأثر كىذا يتطابؽ مع الفئة 

  الحالة االجتماعيةتوزيع أفراد العينة حسب 
 .الحالة االجتماعية( توزيع عينة الدراسة حسب 11الجدول )

 

 

 

 

بينما عدد المعممات   ،(%50.53نسبتيف )( ك 95ف عدد المعممات المتزكجات )مف الجدكؿ يتبيف أ
( 4) ( كالمعممات المكاتي كضعيف االجتماعي غير ذلؾ عددىف%47.34( كنسبتيف )89الغير متزكجات )

بالمقارنة الحاالت االجتماعية السابقة نجد التقارب بيف أفراد العينة مف حيث المتزكجات ، ك (%2.12كبنسبة )
كالتي ىي  أكثر متابعة لمبرامج  (35إلى أقؿ مف  25) كالغير متزكجات كىذا يتطابؽ مع الفئة العمرية 

 .ي تتخمميا اإلعالنات التمفزيكنيةالتمفزيكنية الت

 النسبة% 5العدد سنوات الخبرة
سنوات 5اقل من   82 %43.6 

15إلى اقل من 5من   84 %44.7 
 %8 15 25إلى أقل من  15 من
 %4.7 07 فأكثر 25

 %100 188 المجموع

 النسبة% العدد الحالة االجتماعية
%50.53 95 متزوجة  

%47.34 89 غير متزوجة  
%2.12 4 غير ذلك  
 %100 188 المجموع
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  الدخلتوزيع أفراد العينة حسب 

 .الدخل( توزيع عينة الدراسة حسب 12الجدول )

 

 

 

 

 الدراسة( في عينة 500أقؿ مف ) دخميف المكاتي المعمماتبالنظر في الجدكؿ السابؽ يتضح أف عدد 
( 93) الدراسة( في عينة 700إلى اقؿ مف 500مف ) دخميف المكاتي المعممات(، كعدد %6.9بنسبة )ك ( 13)
 (ك79) الدراسة( في عينة 900إلى اقؿ مف 700مف ) دخميف المكاتي المعممات(، كعدد %49.5)بنسبة  ك

 .%(1.6بنسبة ) ك( 3) الدراسة( في عينة سنة فأكثر 900) دخميف المكاتي المعممات%(، كعدد 42بنسبة )

     كىذا يتطابؽ مع الفئة العمرية ( 900إلى أقؿ مف  700كبالمقارنة نجد أف أغمب المعممات دخميف )مف 
كتعتبر ىذه الفئة   ،كيعكس ذلؾ التقارب الشديد في مستكل الدخؿ كالقدرة الشرائية (35إلى أقؿ مف  25 )

كبالتالي تسعي اغمب المعممات لمشاىدة اإلعالف األكثر متابعة لمبرامج التمفزيكنية التي تتخمميا اإلعالنات 
 التمفزيكف لمحصكؿ عمى السمع بأقؿ تكمفة.

 

 

 

 

 

 

 

 النسبة% العدد الدخل
500  اقل من  13 %6.9 

700من إلى اقل  500من   93 %49.5 
 %42 79 900إلى أقل من  700من 

 %1.6 3 فأكثر 900
 %100 188 المجموع
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 وصف متغيرات الدراسة .2

مصداقية  ،الشكل اإلعالني ،فترات المشاىدة  ،الجداول التكرارية لممتغيرات المستقمة ) نمط المشاىدة :أوالً 
 اإلعالن(

 نمط المشاىدة لممعممات لإلعالن التمفزيوني 
 .يبين نمط المشاىدة لعينة الدراسة( 13الجدول )

 
 
 
 

تبيف أف اغمب المعممات تفضمف مشاىدة اإلعالف التمفزيكني بشكؿ فردل حيث  السابؽ بالنظر إلى الجدكؿ
( كنسبتيف 139كعدد المكاتي يفضمف المشاىد الجماعية )  ،%(26.1( كنسبتيف )49بمع عددىف )

كبالتالي  ،كالسبب في تفضيؿ المشاىدة الجماعية طبيعة تككيف األسرة كالترابط األسرم الشديد  ،%(73.9)
شاىدة الجماعية الفرصة األكبر مع األسرة لمشاىدة اإلعالف التمفزيكني كالتعميؽ عمى اإلعالنات تعطي الم
 التمفزيكنية.

 فترات المشاىدة لممعممات لإلعالن التمفزيوني 
 .يبين فترات المشاىدة لعينة الدراسة( 14الجدول )

 
 
 
 
 

بالنظر 
التمفزيكني  في الفترة المسائية نظرا  اإلعالفتبيف أف اغمب المعممات تفضمف مشاىدة  السابؽ الجدكؿ إلى

%( كىي األعمى كىي الفترة الزمنية 67( كنسبتيف )126لطبيعة الدكاـ في الفترة الصباحية حيث بمع عددىف )
اإلناث  كذلؾ يتـ عرض المسمسالت التمفزيكنية التي تجذب األسرة كخصكصان  ،التي تجمع اغمب أفراد األسرة

 النسبة% العدد النمط
 26.1% 49 فردي

 73.9% 139 جماعي
 %100 188 المجموع

 النسبة% العدد الفترات
 3.2 6 الصباحية

 13.3 25 الظييرة
 67 126 المسائية
 13.5 31 السيرة

 %100 188 المجموع
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كعدد المكاتي يفضمف المشاىدة في فترة السيرة  ،يتخمميا عرض اإلعالنات التمفزيكنيةخالؿ الفترة المسائية التي 
%( كتقؿ فترة المشاىدة في الفترة 13.3نسبتيف )( ك 25الظييرة عددىف )%( كفي فترة 13.5( كنسبتيف )31)

 .%(3.2( كنسبتيف )6مؿ حيث عددىف )الصباحية كالسبب طبيعة الع
 األشكال اإلعالنية التي تفضميا المعممات لإلعالن التمفزيوني 

 .يبين األشكال اإلعالنية لعينة الدراسة( 15الجدول )

 
 
 
 
 

تبيف أف اغمب المعممات تفضمف مشاىدة اإلعالف التمفزيكني الحكارم لقدرتو عمى  السابؽ بالنظر إلى الجدكؿ
جذب االنتباه كاستخداـ التعبيرات الممفتة لالنتباه كذلؾ الف اغمب الحكارات تتـ عف طريؽ شخصيات معركفة 

ضمف كعدد المكاتي يف %( كىي األعمى45.7( كنسبتيف )85كليا تأثير عمى المشاىد حيث بمع عددىف )
الحكارم  %( كبالتالي نجد التقارب بيف الشكؿ اإلعالني43.1( كنسبتيف )81مشاىدة اإلعالف التمثيمي )

%( كىي األقؿ كيرجع السبب 11.2( كنسبتيف )21كعدد المكاتي يفضمف مشاىدة اإلعالف الغنائي ) ،التمثيميك 
 في ذلؾ طبيعة المستكل التعميمي كثقافة المعممة كالعمر.

  مصداقية اإلعالن التمفزيوني لدى المعممات 
 .يبين مصداقية اإلعالن لعينة الدراسة( 16الجدول )

 
 
 
 
 

تبيف أف اغمب المعممات تعطي مصداقية منخفضة لإلعالف التمفزيكني كيرجع  السابؽ بالنظر إلى الجدكؿ
لككف القنكات التمفزيكنية التي  ذلؾ لعدـ تقديـ الضمانات الالزمة مف الجية العارضة أك القناة التمفزيكنية نظران 

 النسبة% العدد الشكل اإلعالني
 11.2% 21 غنائي
 43.1% 81 تمثيمي
 45.7% 86 حواري

 %100 188 المجموع

 النسبة% العدد التمفزيوني اإلعالنمصداقية 
 20.7% 39 غير صادقة

 77.1% 145 صادقة  نوعا ما
 2.1% 4 صادقة

 %100 188 المجموع



73 
 

لإلعالف كيمييف المكاتي ينظر  %(،77.1( كنسبتيف )145بمغ عددىف )يتـ متابعتيا قنكات خاصة حيث 
%( كأخير المعممات المكاتي يعطيف اإلعالف 20.7( كنسبتيف )39التمفزيكني عمى انو غير صادقة كعددىف )
%( كىي األقؿ كيرجع ذلؾ لطبيعة القنكات التمفزيكنية 2.1( كبنسبة )4التمفزيكف المصداقية حيث بمغ عددىف )

 مف ككنيا خاصة تيتـ بتغطية تكاليؼ بثيا التمفزيكني.
 : الجداول التكرارية لمحاور الدراسةثانياً 

حيث يتـ إيجاد الكسط الحسابي المرجح كاالنحراؼ المعيارم لكؿ محكر عمى حدة  بيدؼ تحديد االتجاه لكؿ 
 .الثالثيرت اعبارة مف عبارات المحكر كذلؾ بالمقارنة بمقياس ليك

 المستخدـ لتحديد االتجاىات. الثالثيكقبؿ عرض الجداكؿ التكرارية لممحاكر األربعة نكضح مقياس ليكارت 

، مكافؽ إلى حد ما: بما أف المتغير الذم يعبر عف الخيارات  المتاحة )مكافؽ، الثالثيتكضيح مقياس ليكارت 
غير  ،2=  مكافؽ إلى حد ما،3غير مكافؽ( مقياس ترتيبي، كاألرقاـ التي تدخؿ في البرنامج ىي )مكافؽ = 

اـ مساحة مف المقياس كنسبة مئكية كمف خالليا يمكف الحكـ عمى إجابات (. كتمثؿ ىذه األرق1مكافؽ = 
 :يميعينة الدراسة. كيككف الكسط الحسابي المرجح كما 

 االتجاه العاـ الكسط الحسابي المرجح
1–01.65  غير موافق 

1.66 – 2.32 مكافؽ إلى حد ما محايد   
2.33 – 3.00  موافق 

 ) تكضيح كيفية حساب االتجاه العاـ لمقياس ليكارت الثالثي (

 0.66كبالتالي طكؿ الفترة  ، 3عدد الفترات  ، 1حيث المدل =

 : كما يميكيتـ تحديد مقياس مستكل األىمية ) استجابة أفراد العينة بالنسبة لممتكسط( 

 مرتفع متكسط منخفض مستكل األىمية
 3 –2.50 2.49  –  1.5 1.49أقؿ مف -0 المقياس
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 (المستيمكة عمى التمفزيوني اإلعالن تأثيرالجداول التكرارية لعبارات المحور األول )

كتـ فييا حساب النسبة كالكسط الحسابي المرجح كاالنحراؼ المعيارم كتـ تحديد األىمية النسبية لكؿ فقرة مف 
 فقرات المحكر.

 المستيمكة عمى التمفزيوني اإلعالن تأثير( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور 17الجدول )
 الوسط  العبارة 

 الحسابي
الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الداللة

 الترتيب
موافق إلى  غير موافق

 حد ما
 موافق

التمفزيوني  اإلعالنيمفت انتباىك   1
 كمستيمكة

 

24.5 54.8 20.7 
1.9628 

65.4267 
0.449 

 
3 

التمفزيوني عمى تذكري  اإلعالنيساعد   2
 لمسمع

 

20.7 42.6 36.7 
2.1596 

71.9867 
0.004 

 
1 

 التمفزيوني  اإلعالنتتأثرين بمشاىدة  3
 

34.6 44.7 20.7 
1.8617 

62.0567 
0.010 

4 

من  أكثرتقتنعين باإلعالن التمفزيوني  4
 األخرى األساليب

42.0 42.0 16.0 
1.7394 

57.9800 
0.000 

5 

 اإلعالنترغبين في مشاىدة   5
 التمفزيوني بأنواعو المختمفة

33.5 36.2 30.3 
1.9681 

65.6033 
0.585 

2 

التمفزيوني عمى  اإلعالنتأثير  نتيجة 
 المستيمكة

 
1.9353 

65.4267 0.042  

 α     مستوي داللة ماالمتوسط الحسابي دال إحصائيًا عند

 يمي:مف الجدكؿ يمكف استخالص ما 
  التمفزيـــوني  اإلعـــالنيمفـــت انتباىـــك ( كالتػػػي تػػػنص عمػػػى"1)رقػػػـ الفقػػػرة  الجػػػدكؿ السػػػابؽ أف مػػػفيتبػػػيف

ىػػي اإلجابػػة  نسػػبة (، كتمييػػا54.8موافــق إلــى حــد مــا" وتســاوي)ىػػي اإلجابػػة " أعمػػى نسػػبة كانػػت"، كمســتيمكة
(، كأف 1.96)يسػاكمالمتكسط الحسػابي (، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 24.5" وتساوي)موافق"غير 

(كىػػػي 14449تسػػػاكم ) كحيػػػث أف قيمػػػة الداللػػػة اإلحصػػػائية لالختبػػػار (،65.42%الػػػكزف النسػػػبي لمفقػػػرة )
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( لػػذلؾ تعتبػػر ىػػذه الفقػػرة غيػػر دالػػة إحصػػائيان عنػػد مسػػتكل داللػػة 1415أكبػػر مػػف مسػػتكل الداللػػة المعتمػػد )
0.05  (، ممػا يشػػير إلػػى أف المشػػاركيف فػػي الدراسػػة 2أصػػغر مػػف ) المتكسػػط الحسػػابي، كبمػا أف قيمػػة

 ".التمفزيوني كمستيمكة اإلعالنيمفت انتباىك غير مكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "
  التمفزيوني عمى تذكري  اإلعالنيساعد ( كالتي تنص عمى"2)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف

موافق ىي اإلجابة "  نسبة (، كتمييا42.6موافق إلى حد ما" وتساوي)ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، لمسمع

(، كأف الكزف 2.15)المتكسط الحسابي يساكم(، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 36.7" وتساوي)
مف  أصغر(كىي 14114تساكم ) كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،71.98%النسبي لمفقرة )

0.05( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة 1415مستكل الداللة المعتمد )  كبما ،
(، مما يشير إلى أف المشاركيف في الدراسة مكافقيف عمى محتكل 2مف ) أكبر المتكسط الحسابيأف قيمة 

 ". التمفزيوني عمى تذكري لمسمع اإلعالنيساعد ىذه الفقرة "
  التلفزيوني اإلعالن بمشاهدة تتأثرين( كالتي تنص عمى"3)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف ،"

موافق " ىي اإلجابة " غير  نسبة (، كتمييا44.7موافق إلى حد ما" وتساوي)ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت

(، كأف الكزف 1.86)المتكسط الحسابي يساكم(، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 34.6وتساوي)
مف  أصغر(كىي 14101تساكم ) كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،62.05%النسبي لمفقرة )

0.05( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة 1415مستكل الداللة المعتمد )  كبما ،
(، مما يشير إلى أف المشاركيف في الدراسة غير مكافقيف عمى 2أصغر مف ) المتكسط الحسابيأف قيمة 

 ".التلفزيوني اإلعالن بمشاهدة تتأثرينمحتكل ىذه الفقرة "
  من  أكثرتقتنعين باإلعالن التمفزيوني ( كالتي تنص عمى"4)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف

ىي  نسبة (، كتمييا36.2موافق إلى حد ما" وتساوي)ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، األخرى األساليب
المتكسط الحسابي (، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 33.5موافق " وتساوي)اإلجابة " غير 

 كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%>=.;9(، كأف الكزف النسبي لمفقرة )1.73)يساكم
( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أصغر(كىي 14111تساكم )

0.05عند مستكل داللة   (، مما يشير إلى أف 2أصغر مف ) المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة
من  أكثرتقتنعين باإلعالن التمفزيوني ر مكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "المشاركيف في الدراسة غي

 ".األخرى األساليب
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  التمفزيوني اإلعالن مشاىدة في ترغبين( كالتي تنص عمى"5)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 
ىي  نسبة كتمييا(، 42.0وتساوي)موافق إلى حد ما" ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، المختمفة بأنواعو

المتكسط الحسابي (، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 42.0موافق " وتساوي)اإلجابة " غير 
 كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%6:.9:(، كأف الكزف النسبي لمفقرة )1.96)يساكم

دالة إحصائيان  غير ( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أكبر(كىي 14585تساكم )
0.05عند مستكل داللة   (، مما يشير إلى أف 2أصغر مف ) المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة

 التمفزيوني اإلعالن مشاىدة في ترغبينالمشاركيف في الدراسة غير مكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "
 ".المختمفة بأنواعو

، أف قيمة المتكسط الحسابي لممجاؿ بالكامؿ السابؽكيتبيف مف خالؿ البيانات الكاردة بالجدكؿ 
تساكم  كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار %(،9.86:كأف الكزف النسبي لممجاؿ ) (،1.96)
(، لذلؾ يعتبر ىذا الفقرة داؿ إحصائيان عند 1415(كىي أصغر مف مستكل الداللة المعتمد )14142)

0.05مستكل داللة   (، مما يشير إلى أف المشاركيف 2أصغر مف ) المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة
 .معممات التعميـ الثانكم بمدينة مصراتة عمى التمفزيكني إلعالفل تأثيرفي الدراسة يركف بأنو ال يكجد 

 (المستيمك وثقافة سموك مع التمفزيوني اإلعالن) الثانيالجداول التكرارية لعبارات المحور 

كالكسط الحسابي المرج كاالنحراؼ المعيارم كتـ تحديد االتجاه لكؿ فقرة مف فقرات كتـ فييا حساب النسبة 
 المحكر.

 المستيمك وثقافة سموك مع التمفزيوني اإلعالن( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور 18الجدول )

 الوسط  العبارة 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 الترتيب قيمة الداللة
موافق إلى  غير موافق

 حد ما
 موافق

 مع اإلعالن التلفزيوني ينسجم تشعرين بأن 6

 .ثقافتك كمعلمة
33.5 47.9 18.6 1.8556 61.8533 0.006 4 

قادر  اإلعالن التلفزيوني تعتقدين أن 7

 .إليصال األفكار
11.2 51.6 37.2 2.2606 75.3533 0.000 2 

تنسجم  يعرض اإلعالن التلفزيوني مشاهد 8

 . ورغبتك كمعلمة
34.0 52.1 13.9 1.7979 59.9300 0.000 5 

تشعرين بأن اإلعالن التلفزيوني يتماشى و  9

 الوازع األخالقي .
38.3 46.8 14.9 1.7660 58.8667 0.000 6 
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 0.000 82.4467 2.4734 57.4 32.4 10.2 .تنتقدين اإلعالن التلفزيوني أحيانا  10
1 
 

جزء من ثقافة  اإلعالن التلفزيوني تعتبرين 11

 المستهلك
20.7 48.4 30.9 2.1011 70.0367 0.053 3 

  نتيجة المحور 
1.9767 68.5 0.335  

 مف الجدكؿ السابؽ يتبيف اآلتي:

  ينسجم التمفزيوني اإلعالن بأن تشعرين( كالتي تنص عمى"6)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 
ىي  نسبة (، كتمييا47.9موافق إلى حد ما" وتساوي)ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، كمعممة ثقافتك مع

المتكسط الحسابي (، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 33.5موافق " وتساوي)اإلجابة " غير 
 كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%9>.8:(، كأف الكزف النسبي لمفقرة )1.85)يساكم

( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أصغر(كىي 14116تساكم )
0.05عند مستكل داللة   (، مما يشير إلى أف 2أصغر مف ) المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة

 مع ينسجم التمفزيوني اإلعالن بأن تشعرينالمشاركيف في الدراسة غير مكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "
 ".كمعممة ثقافتك

  قادر التمفزيوني اإلعالن أن تعتقدين( كالتي تنص عمى"7)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 
ىي اإلجابة  نسبة (، كتمييا51.6موافق إلى حد ما" وتساوي)ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، األفكار إليصال

(، كأف 2.26)المتكسط الحسابي يساكم(، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 37.5" وتساوي)موافق"
 أصغر(كىي 14111تساكم ) كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%9.7;الكزف النسبي لمفقرة )

0.05( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة 1415مف مستكل الداللة المعتمد )  ،
(، مما يشير إلى أف المشاركيف في الدراسة غير مكافقيف 2أصغر مف ) المتكسط الحسابيكبما أف قيمة 

 ".كمعممة ثقافتك مع ينسجم التمفزيوني اإلعالن بأن تشعرينعمى محتكل ىذه الفقرة "
  تنسجم مشاىد التمفزيوني اإلعالن يعرض( كالتي تنص عمى"8)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 

ىي  نسبة (، كتمييا52.1موافق إلى حد ما" وتساوي)ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، كمعممة ورغبتك
المتكسط الحسابي (، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 34.0موافق " وتساوي)اإلجابة " غير 

 كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%59.73(، كأف الكزف النسبي لمفقرة )1.79)يساكم
( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أصغر(كىي 14111تساكم )
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0.05عند مستكل داللة   (، مما يشير إلى أف 2أصغر مف ) المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة
 تنسجم مشاىد التمفزيوني اإلعالن يعرضر مكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "المشاركيف في الدراسة غي

 ".كمعممة ورغبتك
  يتماشى التمفزيوني اإلعالن بأن تشعرين( كالتي تنص عمى"9)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 

ىي  نسبة كتمييا(، 46.8موافق إلى حد ما" وتساوي)ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، األخالقي والوازع
المتكسط الحسابي (، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 38.3" وتساوي)موافقغير اإلجابة "
 كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%:>.>9(، كأف الكزف النسبي لمفقرة )1.76)يساكم

تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان  ( لذلؾ1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أصغر(كىي 14111تساكم )
0.05عند مستكل داللة   (، مما يشير إلى أف 2أصغر مف ) المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة

 يتماشى التمفزيوني اإلعالن بأن تشعرينالمشاركيف في الدراسة غير مكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "
 ".األخالقي والوازع

  أحيانا التمفزيوني اإلعالن تنتقدين( كالتي تنص عمى"10)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف ،"
موافق إلى حد ما " ىي اإلجابة " نسبة (، كتمييا57.4موافق ما" وتساوي)ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت

الكزف  (، كأف2.47)المتكسط الحسابي يساكم(، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 32.4وتساوي)
مف  أصغر(كىي 14111تساكم ) كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%6.88>النسبي لمفقرة )

0.05( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة 1415مستكل الداللة المعتمد )  كبما ،
(، مما يشير إلى أف المشاركيف في الدراسة مكافقيف عمى محتكل 2مف ) كبرأ المتكسط الحسابيأف قيمة 

 ".أحيانا التمفزيوني اإلعالن تنتقدينىذه الفقرة "
  من جزء التمفزيوني اإلعالن تعتبرين( كالتي تنص عمى"11)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 

ىي  نسبة (، كتمييا48.4حد ما" وتساوي)موافق إلى ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، المستيمك ثقافة
(، 2.10)المتكسط الحسابي يساكم(، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 38.3" وتساوي)موافقاإلجابة "

(كىي 14153تساكم ) كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%6.67;كأف الكزف النسبي لمفقرة )
دالة إحصائيان عند مستكل داللة غير ( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أكبر

0.05  (، مما يشير إلى أف المشاركيف في الدراسة 2مف ) كبرأ المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة
 ". ثقافةالمستيمك من جزء التمفزيوني اإلعالن تعتبرينمكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "
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 (،1.97، أف قيمة المتكسط الحسابي لممجاؿ بالكامؿ )السابؽكيتبيف مف خالؿ البيانات الكاردة بالجدكؿ 
تساكم  كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار %(،96.>:كأف الكزف النسبي لممجاؿ )

(، لذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ غير داؿ إحصائيان عند 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) (كىي أكبر14335)
0.05مستكل داللة   (، مما يشير إلى أف المشاركيف 2أصغر مف ) المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة

 .التعميـ الثانكممعممات  كثقافة سمكؾ مع يتفؽ ال التمفزيكني اإلعالفأن في الدراسة يركف
 (مصداقية اإلعالن عند المستهلكالجداول التكرارية لعبارات المحور الثالث )

 مصداقية اإلعالن عند المستهلك( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور 19الجدول )

 الوسط  العبارة 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

قيمة 
 الداللة

 الترتيب
غير 
 موافق

 موافق محايد

التمفزيوني  اإلعالنتعتقدين بأن  12
 يساعدك في االختيار المناسب.

29.3 57.4 13.3 
1.8404 

61.3466 
0.000 

3 

 اإلعالنغمب ما يقدمو أتثقين في   13
 .وخدمات سمعالتمفزيوني من 

46.3 45.2 8.5 
1.6223 

54.3000 
0.000 

5 

تنصحين صديقاتك بشراء المنتجات و   14
في اإلعالن  السمع بعد عرضيا

 التمفزيوني.

57.5 32.4 10.1 
1.5266 

50.8866 
0.053 

6 

تيتمين باتخاذ القرار بالشراء بعد  15
 التمفزيوني. اإلعالن

41.5 42.5 16.5 
1.7500 

58.3333 
0.001 

4 

التمفزيوني يتميز  اإلعالنتشعرين أن   16
بالمصداقية حسب العالمة التجارية 

 لممنتج فقط.

31.9 49.5 18.6 
1.8670 

62.2333 
0.000 

2 

التمفزيوني  اإلعالنتيتمين بمصداقية  17
حسب نوعية القنوات المحمية او 

 .األجنبية

35.6 38.8 25.5 
1.8989 

63.0000 
0.000 

1 

  0.000 62.4566 1.8737  نتيجة المحور 
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 مف الجدكؿ السابؽ يتبيف اآلتي:

  يساعدك التمفزيوني اإلعالن بأن تعتقدينتنص عمى" ( كالتي12)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 
ىي  نسبة (، كتمييا57.4موافق إلى حد ما" وتساوي)ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، المناسب االختيار في

المتكسط الحسابي (، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 29.3" وتساوي)موافقغير اإلجابة "
 كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%8.78:الكزف النسبي لمفقرة ) (، كأف1.84)يساكم

( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أصغر(كىي 14111تساكم )
0.05عند مستكل داللة   (، مما يشير إلى أف 2أصغر مف ) المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة

 يساعدك التمفزيوني اإلعالن بأن تعتقدينالمشاركيف في الدراسة غير مكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "
 ".المناسب االختيار في

  اإلعالن يقدمو ما غمبأ في تثقين( كالتي تنص عمى"13)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 
 نسبة (، كتمييا46.3" وتساوي)موافقغير ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، وخدمات سمع من التمفزيوني

المتكسط الحسابي (، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 45.2موافق إلى حد ما" وتساوي)ىي اإلجابة "
 كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%98.76(، كأف الكزف النسبي لمفقرة )1.62)يساكم

( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أصغر(كىي 14111تساكم )
0.05عند مستكل داللة   (، مما يشير إلى أف 2أصغر مف ) المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة

 إلعالن يقدميا ما غمبأ في تثقينالمشاركيف في الدراسة غير مكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "
 ".وخدمات سمع من التمفزيوني

  السمع بشراء صديقاتك تنصحين( كالتي تنص عمى"14)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 
" موافقغير ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، التمفزيوني اإلعالن في عرضيا بعد والخدمات

(، كيتضح مف بيانات نفس 32.4حد ما" وتساوي) موافق إلىىي اإلجابة " نسبة (، كتمييا57.5وتساوي)
كحيث أف قيمة  (،%>>.96(، كأف الكزف النسبي لمفقرة )1.52)المتكسط الحسابي يساكمالجدكؿ أف 

( لذلؾ تعتبر 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أكبر(كىي 14153تساكم ) الداللة اإلحصائية لالختبار
0.05دالة إحصائيان عند مستكل داللة  غير ىذه الفقرة  أصغر مف  المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة

 صديقاتك تنصحين(، مما يشير إلى أف المشاركيف في الدراسة غير مكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "2)
 ".التمفزيوني اإلعالن في عرضيا بعد والخدمات السمع بشراء
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  بعد بالشراء القرار باتخاذ تيتمين( كالتي تنص عمى"15)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 
ىي  نسبة (، كتمييا42.5موافق إلى حد ما" وتساوي)ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، التمفزيوني اإلعالن
المتكسط الحسابي (، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 41.5" وتساوي)موافقغير اإلجابة "
 كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%77.>9(، كأف الكزف النسبي لمفقرة )1.75)يساكم

( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أصغر(كىي 14110تساكم )
0.05عند مستكل داللة   (، مما يشير إلى أف 2أصغر مف ) المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة

 اإلعالن بعد بالشراء القرار باتخاذ تيتمينالمشاركيف في الدراسة غير مكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "
 ".التمفزيوني

  يتميز التمفزيوني اإلعالن أن تشعرين( كالتي تنص عمى"16)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 
موافق إلى حد ما" ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، فقط لممنتج التجارية العالمة حسب بالمصداقية

(، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ 31.6وتساوي)موافق" غير ىي اإلجابة " نسبة (، كتمييا49.5وتساوي)
أف قيمة الداللة  كحيث (،%6.67:(، كأف الكزف النسبي لمفقرة )1.86)المتكسط الحسابي يساكمأف 

( لذلؾ تعتبر ىذه 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أصغر(كىي 14111تساكم ) اإلحصائية لالختبار
0.05الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   (، مما 2أصغر مف ) المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة

 اإلعالن أن تشعرينيشير إلى أف المشاركيف في الدراسة غير مكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "
 ".فقط لممنتج التجارية العالمة حسب بالمصداقية يتميز التمفزيوني

  التمفزيوني اإلعالن بمصداقية تيتمين( كالتي تنص عمى"17)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 
موافق إلى حد ما" ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، األجنبية أو المحمية القنوات نوعية حسب

(، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ 35.6وتساوي)موافق" غير ىي اإلجابة " نسبة (، كتمييا38.8وتساوي)
أف قيمة الداللة  كحيث (،%7.66:(، كأف الكزف النسبي لمفقرة )1.89)المتكسط الحسابي يساكمأف 

( لذلؾ تعتبر ىذه 1415مستكل الداللة المعتمد )مف  أصغر(كىي 14111تساكم ) اإلحصائية لالختبار
0.05الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   (، مما 2أصغر مف ) المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة
 اإلعالن بمصداقية تيتمينغير مكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة " يشير إلى أف المشاركيف في الدراسة

 ".األجنبية أو المحمية القنوات نوعية حسب التمفزيوني
 (،1.87، أف قيمة المتكسط الحسابي لممجاؿ بالكامؿ )السابؽكيتبيف مف خالؿ البيانات الكاردة بالجدكؿ 

تساكم  أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار كحيث %(،6.89:كأف الكزف النسبي لممجاؿ )
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(، لذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ داؿ إحصائيان عند 1415(كىي أصغر مف مستكل الداللة المعتمد )14111)
0.05مستكل داللة   معممات (، مما يشير إلى أف 2أصغر مف ) المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة

 .يعتقدف بأف اإلعالف التمفزيكني ال تتكفر فيو المصداقية الكافية ينة مصراتةالتعميـ الثانكم في مد
 (اإلعالن التلفزيوني و التوعيةالجداول التكرارية لعبارات المحور الرابع )

كتـ فييا حساب النسبة كالكسط الحسابي المرجح كاالنحراؼ المعيارم كتـ تحديد االتجاه لكؿ فقرة مف فقرات 
 المحكر.

 التلفزيوني و التوعية اإلعالن( الوسط الحسابي واالنحراف المعياري لمحور 20) الجدول

 الوسط  العبارة 
 الحسابي

الوزن 
 النسبي

 الترتيب قيمة الداللة
غير 
 موافق

 موافق محايد

تيتمين بمتابعة اإلعالن التمفزيوني  18
لدوره التوعوي في تقميل لتكمفة و 

 الوقت.

31.4 45.7 22.9 
1.9149 

63.83 
0.000 

5 

تعتقدين أن اإلعالن التمفزيوني   19
التوعوي في تقميل اإلسراف و 

 االستيالك.

30.3 46.3 23.4 
1.9309 

64.36 
0.000 

4 

تستعينين باإلعالن التمفزيوني   20
 التوعوي دائما.

37.2 47.3 15.4 
1.7819 

59.39 
0.010 

7 

التمفزيوني التوعوي  اإلعالنتتابعين  21
 الصحي و االجتماعي.

11.2 51.6 37.2 
2.2606 

75.35 
0.076 

3 

التمفزيوني لو دور  اإلعالنتعتقدين بأن  22
 في التوعية بصفة عامة.

11.7 48.9 39.4 
2.2766 

75.58 
0.533 

2 

التمفزيوني  اإلعالنتعتقدين أن  23
 التوعوي لو أثر ايجابي.

9.0 45.7 45.2 
2.3617 

78.72 
0.113 

1 

تساعدني كثرة اإلعالنات التمفزيونية   24
 التوعوية في اتخاذ القرارات

30.3 52.1 17.6 
1.8723 

62.41 
0.197 

6 

  0.078 68.5 2.0570    نتيجة المحور 
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 مف الجدكؿ السابؽ يتبيف اآلتي:

  لدوره التمفزيوني اإلعالن بمتابعة تيتمين( كالتي تنص عمى"18)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 
 نسبة (، كتمييا45.7موافق إلى حد ما" وتساوي)ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، تكمفة تقميل في التوعوي

المتكسط الحسابي (، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 31.4وتساوي)موافق" غير ىي اإلجابة "
 أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار كحيث (،%7>.7:(، كأف الكزف النسبي لمفقرة )1.91)يساكم

( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أصغر(كىي 14111تساكم )
0.05عند مستكل داللة   (، مما يشير إلى أف 2أصغر مف ) المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة

 لدوره التمفزيوني اإلعالن بمتابعة تيتمينفقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "المشاركيف في الدراسة غير مكا
 ".تكمفة تقميل في التوعوي

  لدوره التمفزيوني اإلعالن بمتابعة تيتمين( كالتي تنص عمى"19)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 
 نسبة (، كتمييا45.7وتساوي) موافق إلى حد ما"ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، تكمفة تقميل في التوعوي

المتكسط الحسابي (، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 31.4وتساوي)موافق" غير ىي اإلجابة "
 كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%7>.7:(، كأف الكزف النسبي لمفقرة )1.91)يساكم

( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أصغر(كىي 14111تساكم )
0.05عند مستكل داللة   (، مما يشير إلى أف 2أصغر مف ) المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة

 لدوره ونيالتمفزي اإلعالن بمتابعة تيتمينالمشاركيف في الدراسة غير مكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "
 ".تكمفة تقميل في التوعوي

  التوعوي التمفزيوني اإلعالن أن تعتقدين( كالتي تنص عمى"19)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 
 (، كتمييا46.3موافق إلى حد ما" وتساوي)ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، واالستيالك اإلسراف تقميل في
المتكسط الحسابي (، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 30.3وتساوي)موافق" غير ىي اإلجابة " نسبة
 كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%:8.7:(، كأف الكزف النسبي لمفقرة )1.93)يساكم

( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أصغر(كىي 14111تساكم )
0.05عند مستكل داللة   (، مما يشير إلى أف 2أصغر مف ) المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة

 في التوعوي التمفزيوني اإلعالن أن تعتقدينالمشاركيف في الدراسة غير مكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "
 ".واالستيالك اإلسراف تقميل
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  التوعوي التمفزيوني باإلعالن تستعينينتنص عمى"( كالتي 20)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 
غير ىي اإلجابة " نسبة (، كتمييا47.3موافق إلى حد ما" وتساوي)ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، دائما

(، كأف الكزف 1.78)المتكسط الحسابي يساكم(، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 37.2وتساوي)موافق" 
مف  أصغر(كىي 14101تساكم ) كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%=7.=9النسبي لمفقرة )

0.05( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة 1415مستكل الداللة المعتمد )  كبما ،
مكافقيف عمى  (، مما يشير إلى أف المشاركيف في الدراسة غير2أصغر مف ) المتكسط الحسابيأف قيمة 

 ".دائما التوعوي التمفزيوني باإلعالن تستعينينمحتكل ىذه الفقرة "
  التوعوي التمفزيوني اإلعالن تتابعين( كالتي تنص عمى"21)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 

ىي  نسبة (، كتمييا51.6موافق إلى حد ما" وتساوي)ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، واالجتماعي الصحي
(، 2.26)المتكسط الحسابي يساكم(، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 37.2وتساوي)موافق" اإلجابة "

(كىي 14176تساكم ) كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%9.79;كأف الكزف النسبي لمفقرة )
دالة إحصائيان عند مستكل داللة غير  ( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أكبر

0.05  (، مما يشير إلى أف المشاركيف في الدراسة 2مف ) كبرأ المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة
 ".واالجتماعي الصحي التوعوي التمفزيوني اإلعالن تتابعينمكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "

  دور لو التمفزيوني اإلعالن بأن تعتقدين( كالتي تنص عمى"22)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 
 نسبة (، كتمييا48.9موافق إلى حد ما" وتساوي)ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، عامة بصفة التوعية في

المتكسط الحسابي (، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 39.4وتساوي)موافق" ىي اإلجابة "
 كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%>9.9;الكزف النسبي لمفقرة ) (، كأف2.27)يساكم

دالة غير  ( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أكبر(كىي 1.533تساكم )
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   (، مما يشير إلى أف 2مف ) كبرأ المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة

 في دور لو التمفزيوني اإلعالن بأن تعتقدينالمشاركيف في الدراسة مكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "
 ".بصفةعامة التوعية

  التوعوي التمفزيوني اإلعالن أن تعتقدين( كالتي تنص عمى"23)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 
ىي اإلجابة  نسبة (، كتمييا45.7موافق إلى حد ما" وتساوي)ىي اإلجابة " نسبةأعمى  كانت"، يجابيإ أثر لو
(، كأف 2.36)المتكسط الحسابي يساكم(، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 45.2وتساوي)موافق" "
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(كىي 1.003تساكم ) كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%6;.>;الكزف النسبي لمفقرة )
دالة إحصائيان عند مستكل داللة غير  ( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أكبر

0.05  (، مما يشير إلى أف المشاركيف في الدراسة 2مف ) كبرأ المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة
 ". يجابيإ أثر لو التوعوي التمفزيوني اإلعالن أن تعتقدينمكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "

  التمفزيونية اإلعالنات كثرة تساعدني( كالتي تنص عمى"24)رقـ الفقرة  الجدكؿ السابؽ أف مفيتبيف 
 نسبة (، كتمييا52.1موافق إلى حد ما" وتساوي)ىي اإلجابة " أعمى نسبة كانت"، القرارات اتخاذ في التوعوية

المتكسط الحسابي (، كيتضح مف بيانات نفس الجدكؿ أف 30.3وتساوي)موافق" ىي اإلجابة "
 كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار (،%6.88:(، كأف الكزف النسبي لمفقرة )1.87)يساكم

دالة غير  ( لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) أكبر(كىي 1.097تساكم )
0.05إحصائيان عند مستكل داللة   (، مما يشير إلى أف 2مف ) كبرأ المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة

 التمفزيونية اإلعالنات كثرة تساعدنيمكافقيف عمى محتكل ىذه الفقرة "غير المشاركيف في الدراسة 
 ". القرارات اتخاذ في التوعوية

كأف  (،2.05قيمة المتكسط الحسابي لممجاؿ بالكامؿ )، أف السابؽكيتبيف مف خالؿ البيانات الكاردة بالجدكؿ 
كىي أكبر  (14178تساكم ) كحيث أف قيمة الداللة اإلحصائية لالختبار %(،96.>:الكزف النسبي لممجاؿ )

0.05(، لذلؾ يعتبر ىذا المجاؿ غير داؿ إحصائيان عند مستكل داللة 1415مف مستكل الداللة المعتمد ) 

 في الدراسة يركف  اتالمشارك المعممات (، مما يشير إلى أف2أكبر مف ) المتكسط الحسابي، كبما أف قيمة 
 .يسيـ إلى حد ما في التكعية التمفزيكني اإلعالفبأف 
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 اختبار الفرضيات ثانيًا:

 األكلىالفرضية الرئيسية 

الشكؿ   ،فترات المشاىدة  ،)نمط المشاىدةجد عالقة بيف المتغيرات المستقمةال تك : ةالصفري يةالفرض
 .المتغير التابع السمكؾ االستيالكي لممعمماتك  ،التمفزيكني( اإلعالفمصداقية   ،اإلعالني

  ،اإلعالنيالشكؿ  ،فترات المشاىدة ،نمط المشاىدةستقمة)تكجد عالقة بيف المتغيرات الم: ةالبديم يةالفرض
كينبثؽ عنيا الفرضيات الفرعية .المتغير التابع السمكؾ االستيالكي لممعمماتك  ،(التمفزيكني اإلعالفمصداقية 

 :اآلتية

 الفرضية الفرعية األكلى

السػػػػمكؾ ك نمػػػػط مشػػػػاىدة اإلعػػػػالف التمفزيػػػػكني بػػػػيف داللػػػػة إحصػػػػائية  عالقػػػػة ذاتكجػػػػد ت:ال يػػػػةالعدم يةفرضػػػػال
 االستيالكي لممعممة.

السػػػػػػمكؾ ك نمػػػػػػط مشػػػػػاىدة اإلعػػػػػػالف التمفزيػػػػػكني بػػػػػيف داللػػػػػة إحصػػػػػػائية  عالقػػػػػػة ذاتكجػػػػػد ت: ةالبديمػػػػػػ يةالفرضػػػػػ
 االستيالكي لممعممة.

 :اآلتيتمت دراسة االرتباط بيف المتغيريف ككانت النتائج بالجدكؿ  
 التمفزيوني والسموك االستيالكي لممعممة اإلعالننمط مشاىدة ( االرتباط بين 21جدول )

 قكة االرتباط نكع العالقة P-VALUEالمعنكية المشاىد  مستكل معامؿ االرتباط
 ضعيؼ طردية 0.596 0.39

 ةالمصدر: اعداد الباحث

 ضػػػػػػعيفة ن قػػػػػػكة االرتبػػػػػػاط  أف أنػػػػػػو باسػػػػػػتخداـ معامػػػػػػؿ االرتبػػػػػػاط لػػػػػػػ بيرسػػػػػػكف تبػػػػػػيف يكضػػػػػػح الجػػػػػػدكؿ السػػػػػػابؽ 
-P= 0.596  أف القيمػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػةحيػػػػػػػث  ،(0.39(حيػػػػػػػث معامػػػػػػػؿ االرتبػػػػػػػاط كيسػػػػػػػاكم طرديػػػػػػػةكالعالقػػػػػػػة 

VALUE   كبػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػػتكل أكانػػػػػػػػػػػػت(  0.05الداللػػػػػػػػػػػػة االحصػػػػػػػػػػػػائية =α)  أم أفp-value>0.05  ك
نمػػػػػط بػػػػػيف داللػػػػػة إحصػػػػػائية  عالقػػػػػة ذاتكجػػػػػد تكالتػػػػػي تػػػػػنص عمػػػػػى "  البديمػػػػػةيػػػػػتـ قبػػػػػكؿ الفرضػػػػػية بالتػػػػػالي 

 مف كجية نظر أفراد العينة. "السمكؾ االستيالكي لممعممةك مشاىدة اإلعالف التمفزيكني 
تػػػػػـ اسػػػػػػتخداـ تحميػػػػػؿ التبػػػػػػايف لالنحػػػػػػدار الخطػػػػػي البسػػػػػػيط كذلػػػػػؾ إلثبػػػػػػات صػػػػػػالحية النمػػػػػكذج  مػػػػػػف عدمػػػػػػو ك 

 الختبار الفرضية  األكلى، كما ىك مبيف بالجدكؿ 
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 ( نتائج تحميل التباين لالنحدار البسيط لمتأكد من صالحية النموذج22الجدول )
 الختبار الفرضية الفرعية األولى

مصدر 
 االختالف

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
 المحسوبة

مستوى داللة 
F 

معامل 
 R²التحديد

 0.20 0.596 0.281 0.028 0.028 1 االنحدار
 0.099 18.485 186 الخطأ

  18.513 187 المجموع
 ةالباحث إعدادالمصدر: 

اسػػػػػػتنادان إلػػػػػػى  األكلػػػػػػىالفرضػػػػػػية  يتضػػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدكؿ السػػػػػػابؽ  صػػػػػػالحية النمػػػػػػكذج الختبػػػػػػار 
كبػػػػػر أ( كىػػػػػك 0.596( بمسػػػػػتكل داللػػػػػة محسػػػػػكب )0.281( المحسػػػػػكبة كالبالغػػػػػة )Fانخفػػػػػاض قيمػػػػػة )

كيتضػػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدكؿ نفسػػػػػػو أف المتغيػػػػػػر ( 0.05مػػػػػف مسػػػػػػتكل قيمػػػػػػة الداللػػػػػػة اإلحصػػػػػػائية المعتمػػػػػػد )
التبػػػػػػػػايف فػػػػػػػػي  ( مػػػػػػػػف%0.20( فػػػػػػػػي ىػػػػػػػػذا النمػػػػػػػػكذج يفسػػػػػػػػر مػػػػػػػػا مقػػػػػػػػداره )نمػػػػػػػػط المشػػػػػػػػاىدةالمسػػػػػػػػتقؿ )

 ، ممػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػى أف ىنػػػػػاؾ أثػػػػػري قػػػػػكة تفسػػػػػيرية ضػػػػػعيفةالمتغيػػػػػر التػػػػػابع )السػػػػػمكؾ االسػػػػػتيالكي( كىػػػػػ
 ضعيؼ لممتغير المستقؿ عمى المتغير التابع كتككف معادلة االنحدار التقديرية

 )نمط المشاىدة( 0.28 -2.017)السموك االستيالكي(=          
 

 الفرضية الفرعية الثانية:

السػػػػػػػػمكؾ ك اإلعػػػػػػػالف التمفزيػػػػػػػكني  بػػػػػػػيف شػػػػػػػػكؿداللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية  عالقػػػػػػػػة ذاتكجػػػػػػػد تال  :يػػػػػػػةالعدم يةفرضػػػػػػػال
 االستيالكي لممعممة.

السػػػػػػػػػػمكؾ ك اإلعػػػػػػػػػػالف التمفزيػػػػػػػػػػكني  بػػػػػػػػػػيف شػػػػػػػػػػكؿداللػػػػػػػػػػة إحصػػػػػػػػػػائية  عالقػػػػػػػػػػة ذاتكجػػػػػػػػػػد ت: ةالفػػػػػػػػػػرض البديمػػػػػػػػػػ
 االستيالكي لممعممة.

 :اآلتيتمت دراسة االرتباط بيف المتغيريف ككانت النتائج بالجدكؿ 
 التمفزيوني والسموك االستيالكي لممعممة اإلعالن( االرتباط  بين شكل 23جدول )

 قكة االرتباط نكع العالقة P-VALUEمستكل المعنكية المشاىد  معامؿ االرتباط
 ضعيؼ طردية 0.617 0.37

 ةالباحث إعدادالمصدر: 
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ضػػػػػػعيفة قػػػػػػكة االرتبػػػػػػاط  أف معامػػػػػػؿ االرتبػػػػػػاط لػػػػػػػ بيرسػػػػػػكف تبػػػػػػيف أنػػػػػػو باسػػػػػػتخداـ  السػػػػػػابؽيكضػػػػػػح الجػػػػػػدكؿ 
-P= 0.617  أف القيمػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػةحيػػػػػػػث  ،(0.37)حيػػػػػػػث معامػػػػػػػؿ االرتبػػػػػػػاط كيسػػػػػػػاكم  طرديػػػػػػػةكالعالقػػػػػػػة 

VALUE   كبػػػػػػػػػػػػػر مػػػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػػػتكل أكانػػػػػػػػػػػػػت(  0.05الداللػػػػػػػػػػػػػة االحصػػػػػػػػػػػػػائية =α)،  أم أفp-value>0.05 
بػػػػػػيف شػػػػػػكؿ داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية  عالقػػػػػػة ذاتكجػػػػػػد تكالتػػػػػػي تػػػػػػنص عمى" البديمػػػػػػةؿ الفرضػػػػػػية يػػػػػػتـ قبػػػػػػك بالتػػػػػػالي ك 

 ." السمكؾ االستيالكي لممعممةك اإلعالف التمفزيكني 
تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ تحميػػػػػؿ التبػػػػػايف لالنحػػػػػدار الخطػػػػػي البسػػػػػيط كذلػػػػػؾ إلثبػػػػػات صػػػػػالحية النمػػػػػكذج  مػػػػػف عدمػػػػػو   

 :اآلتيالختبار الفرضية  الثانية، كما ىك مبيف بالجدكؿ 

 تحميل التباين لالنحدار البسيط لمتأكد من صالحية النموذج ( نتائج24الجدول )
 الختبار الفرضية الفرعية الثانية

مصدر 
 االختالف

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة
 المحسوبة

مستوى داللة 
F 

معامل 
 R²التحديد

 0.047 0.617 0.252 0.025 0.025 1 االنحدار
 0.099 18.299 186 الخطأ

  18.324 187 المجموع
 ةالمصدر: إعداد الباحث

اسػػػػػػتنادان  الفرضػػػػػػية  الثانيػػػػػػةيتضػػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدكؿ السػػػػػػابؽ عػػػػػػدـ  صػػػػػػالحية النمػػػػػػكذج الختبػػػػػػار 
( كىػػػػػػك 0.617( بمسػػػػػػتكل داللػػػػػػة محسػػػػػػكب )0.281( المحسػػػػػػكبة كالبالغػػػػػػة )Fإلػػػػػػى انخفػػػػػػاض قيمػػػػػػة )

كيتضػػػػػػػح مػػػػػػػف الجػػػػػػػدكؿ نفسػػػػػػػو أف ( 0.05كبػػػػػػػر مػػػػػػػف مسػػػػػػػتكل قيمػػػػػػػة الداللػػػػػػػة اإلحصػػػػػػػائية المعتمػػػػػػػد )أ
%( مػػػػػف التبػػػػػايف 0.47( فػػػػػي ىػػػػػذا النمػػػػػكذج يفسػػػػػر مػػػػػا مقػػػػػداره )اإلعالنػػػػػيالشػػػػػكؿ المتغيػػػػػر المسػػػػػتقؿ )

، ممػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػى أف ىنػػػػػاؾ سػػػػػتيالكي( كىػػػػػي قػػػػػكة تفسػػػػػيرية ضػػػػػعيفةفػػػػػي المتغيػػػػػر التػػػػػابع )السػػػػػمكؾ اال
 قديريةأثر ضعيؼ لممتغير المستقؿ عمى المتغير التابع كتككف معادلة االنحدار الت

 (اإلعالني)الشكل  0.17 -2.012)السموك االستيالكي(=           
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 الفرضية الفرعية الثالثة:

السػػػػػػمكؾ ك اإلعػػػػػالف التمفزيػػػػػكني  بػػػػػيف مصػػػػػداقيةداللػػػػػة إحصػػػػػائية  عالقػػػػػة ذاتكجػػػػػد تال :يـــــةالعدم يةفرضـــــال
 .االستيالكي لممعممة

السػػػػػػمكؾ ك اإلعػػػػػػالف التمفزيػػػػػػكني  مصػػػػػػداقيةبػػػػػػيف داللػػػػػػة إحصػػػػػػائية  عالقػػػػػػة ذاتكجػػػػػػد ت: ةالبديمــــــ يةالفرضــــــ
 االستيالكي لممعممة.

 :اآلتيتمت دراسة االرتباط بيف المتغيريف ككانت النتائج بالجدكؿ  
 التمفزيوني والسموك االستيالكي لممعممة اإلعالن( االرتباط  بين مصداقية 25جدول )

 قكة االرتباط نكع العالقة P-VALUEمستكل المعنكية المشاىد  معامؿ االرتباط
 ضعيؼ طردية 0.20 0.22

 ةالمصدر: اعداد الباحث

 ضػػػػعيفة جػػػػدان قػػػػكة االرتبػػػػاط  أف يكضػػػػح الجػػػػدكؿ السػػػػابؽ  أنػػػػو باسػػػػتخداـ معامػػػػؿ االرتبػػػػاط لػػػػػ بيرسػػػػكف تبػػػػيف 
-P= 0.002  أف القيمػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػةحيػػػػػػػث  ،(0.20)كالعالقػػػػػػػة طرديػػػػػػػة حيػػػػػػػث معامػػػػػػػؿ االرتبػػػػػػػاط كيسػػػػػػػاكم 

VALUE   مػػػػػػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػػػػػتكل  كبػػػػػػػػػػػػػرأكانػػػػػػػػػػػػػت( 0.05  اإلحصػػػػػػػػػػػػػائيةالداللػػػػػػػػػػػػػة =α)،  أم أفp-value<0.05 
بػػػػػػػيف داللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية  عالقػػػػػػػة ذاتكجػػػػػػػد تكالتػػػػػػػي تػػػػػػػنص عمػػػػػػػى " البديمػػػػػػػةالفرضػػػػػػػية  قبػػػػػػػكؿيػػػػػػػتـ كبالتػػػػػػػالي 
 مف كجية نظر أفراد العينة. "السمكؾ االستيالكي لممعممة.ك اإلعالف التمفزيكني  مصداقية

تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ تحميػػػػػؿ التبػػػػػايف لالنحػػػػػدار الخطػػػػػي البسػػػػػيط كذلػػػػػؾ إلثبػػػػػات صػػػػػالحية النمػػػػػكذج  مػػػػػف عدمػػػػػو   
 : اآلتيالختبار الفرضية  الثالثة، كما ىك مبيف بالجدكؿ 

 ( نتائج تحميل التباين لالنحدار البسيط لمتأكد من صالحية النموذج26الجدول )
 الختبار الفرضية الثالثة

مصدر 
 االختالف

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمـــــــــــــــــــــة
 المحسوبة

مســـــــــــــــــتوى 
 Fداللة 

معامــــــــــــــــــــــــــل 
 R²التحديد

 %22.3 0.002 9.709 0.918 0.918 1 االنحدار
 0.095 17.595 186 الخطأ

  18.513 187 المجموع
 ةالباحث إعدادالمصدر: 
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اسػػػػػػتنادان إلػػػػػػى ارتفػػػػػػاع  الثالػػػػػػثالفرضػػػػػػية  يتضػػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدكؿ السػػػػػػابؽ صػػػػػػالحية النمػػػػػػكذج الختبػػػػػػار  
( كىػػػػػػػػػك اقػػػػػػػػػؿ مػػػػػػػػػف 0.002( بمسػػػػػػػػػتكل داللػػػػػػػػػة محسػػػػػػػػػكب )9.709( المحسػػػػػػػػػكبة كالبالغػػػػػػػػػة )Fقيمػػػػػػػػػة )

كيتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػف الجػػػػػػػػدكؿ نفسػػػػػػػػو أف المتغيػػػػػػػػر ( 0.05مسػػػػػػػػتكل قيمػػػػػػػػة الداللػػػػػػػػة اإلحصػػػػػػػػائية المعتمػػػػػػػػد )
%( مػػػػػػػػف 22.3( فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا النمػػػػػػػكذج يفسػػػػػػػر مػػػػػػػا مقػػػػػػػداره )التمفزيػػػػػػػكني اإلعػػػػػػػالفمصػػػػػػػداقية المسػػػػػػػتقؿ )

، ممػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػػى سػػػػػتيالكي( كىػػػػػػي قػػػػػكة تفسػػػػػيرية ضػػػػػعيفةتبػػػػػايف فػػػػػي المتغيػػػػػر التػػػػػابع )السػػػػػمكؾ االال
 أف ىناؾ أثرضعيؼ لممتغير المستقؿ عمى المتغير التابع كتككف معادلة االنحدار التقديرية

 التمفزيوني( اإلعالن)مصداقية  0.0950.51+)السموك االستيالكي(=    
 

 الفرضية الفرعية الرابعة

اإلعػػػػػػػالف التمفزيػػػػػػػكني  بػػػػػػػيف فتػػػػػػػرات مشػػػػػػػاىدةداللػػػػػػػة إحصػػػػػػػائية  عالقػػػػػػػة ذاتكجػػػػػػػد ت:ال يـــــــةالعدم يةفرضـــــــال
 السمكؾ االستيالكي لممعممة.ك 

ــــ يةالفرضــــ السػػػػمكؾ ك اإلعػػػػالف التمفزيػػػػكني  بػػػػيف فتػػػػرات مشػػػػاىدةداللػػػػة إحصػػػػائية  عالقػػػػة ذاتكجػػػػد ت: ةالبديم
 االستيالكي لممعممة.

 :اآلتيتمت دراسة االرتباط بيف المتغيريف ككانت النتائج بالجدكؿ  
 التمفزيوني والسموك االستيالكي لممعممة اإلعالن( االرتباط  بين فترات مشاىدة  27جدول )

 قكة االرتباط نكع العالقة P-VALUEمستكل المعنكية المشاىد  معامؿ االرتباط
 ضعيؼ طردية 0.257 0.42

ضػػػػػػػعيفة قػػػػػػػكة االرتبػػػػػػػاط  أف أنػػػػػػػو باسػػػػػػػتخداـ معامػػػػػػػؿ االرتبػػػػػػػاط لػػػػػػػػ بيرسػػػػػػػكف تبػػػػػػػيف  السػػػػػػػابؽيكضػػػػػػػح جػػػػػػػدكؿ 
  P-VALUE= 0.257  أف القيمػػػػػػػة االحتماليػػػػػػػة،(0.42)كالعالقػػػػػػػة طرديػػػػػػػة حيػػػػػػػث معامػػػػػػػؿ االرتبػػػػػػػاط كيسػػػػػػػاكم 

يػػػػػػػػػتـ كبالتػػػػػػػػالي  p-value>0.05أم أف  ،(α= 0.05  اإلحصػػػػػػػػائيةالداللػػػػػػػػة )كانػػػػػػػػت اكبػػػػػػػػر مػػػػػػػػف مسػػػػػػػػػتكل 
 بػػػػػػيف فتػػػػػػرات مشػػػػػػػاىدةداللػػػػػػػة إحصػػػػػػائية  عالقػػػػػػة ذاتكجػػػػػػد تكالتػػػػػػي تػػػػػػػنص عمػػػػػػى " البديمػػػػػػةالفرضػػػػػػية قبػػػػػػكؿ 

 مف كجية نظر أفراد العينة. " السمكؾ االستيالكي لممعممة.ك اإلعالف التمفزيكني 
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تػػػػػـ اسػػػػػتخداـ تحميػػػػػؿ التبػػػػػايف لالنحػػػػػدار الخطػػػػػي البسػػػػػيط كذلػػػػػؾ إلثبػػػػػات صػػػػػالحية النمػػػػػكذج  مػػػػػف عدمػػػػػو   
 :اآلتي ، كما ىك مبيف بالجدكؿالرابعةالختبار الفرضية  

 ( نتائج تحميل التباين لالنحدار البسيط لمتأكد من صالحية النموذج28الجدول )
 الختبار الفرضية الفرعية الرابعة

مصدر 
 االختالف

درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمـــــــــــــــــــــة
 المحسوبة

مســــــــــــــــــتوى 
 Fداللة 

معامــــــــــــــــــــــــــل 
 R²التحديد

 %0.48 0.257 1.291 0.128 0.128 1 االنحدار
 0.099 18.385 186 الخطأ

  18.513 187 المجموع
 ةالمصدر: إعداد الباحث 

اسػػػػػػتنادان إلػػػػػػى  الفرضػػػػػػية  الرابعػػػػػػةيتضػػػػػػح مػػػػػػف الجػػػػػػدكؿ السػػػػػػابؽ  صػػػػػػالحية النمػػػػػػكذج الختبػػػػػػار 
( كىػػػػػػػػك اكبػػػػػػػػر مػػػػػػػػف 2.257( بمسػػػػػػػػتكل داللػػػػػػػػة محسػػػػػػػػكب )1.291( المحسػػػػػػػػكبة كالبالغػػػػػػػػة )Fقيمػػػػػػػػة )

كيتضػػػػػػػػح مػػػػػػػػف الجػػػػػػػػدكؿ نفسػػػػػػػػو أف المتغيػػػػػػػػر ( 0.05مسػػػػػػػػتكل قيمػػػػػػػػة الداللػػػػػػػػة اإلحصػػػػػػػػائية المعتمػػػػػػػػد )
%( مػػػػػػػف التبػػػػػػػايف فػػػػػػػي 0.48( فػػػػػػػي ىػػػػػػػذا النمػػػػػػػكذج يفسػػػػػػػر مػػػػػػػا مقػػػػػػػداره )فتػػػػػػػرات المشػػػػػػػاىدةالمسػػػػػػػتقؿ )

 ، ممػػػػػا يػػػػػدؿ عمػػػػػى أف ىنػػػػػاؾ أثػػػػػرسػػػػػتيالكي( كىػػػػػي قػػػػػكة تفسػػػػػيرية ضػػػػػعيفةالمتغيػػػػػر التػػػػػابع )السػػػػػمكؾ اال
 .لممتغير المستقؿ عمى المتغير التابع كتككف معادلة االنحدار التقديرية ضعيؼ

 (فترات المشاىدة) 2.880.04 -)السموك االستيالكي(=           
 

 الثانيةالفرضية الرئيسية 

ؾ االستيالكي  لمعممات كالسمك تمفزيكني ال اإلعالف ذات داللة إحصائية في فركؽ تكجد الالفرض الصفري : 
 مممتغيرات الشخصية.الثانكم في مدينة مصراتة تعزىالتعميـ 

ؾ االستيالكي  لمعممات كالسمك التمفزيكني  اإلعالف ذات داللة إحصائية في فركؽ تكجدالفرض البديل :
 مممتغيرات الشخصية.الثانكم في مدينة مصراتة تعزىالتعميـ 
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 :اآلتيةالفرعية كتنبثؽ منو الفرضيات 

 األكلىالفرضية الفرعية 

كالسمكؾ االستيالكي  لمعممات التمفزيكني  اإلعالفذات داللة إحصائية في  فركؽ تكجد ال: العدمية يةالفرض
 التعميـ الثانكم في مدينة مصراتة تعزل لمعمر.

لمعممات كالسمكؾ االستيالكي التمفزيكني  اإلعالف ذات داللة إحصائية في فركؽ تكجد :ةالبديم يةالفرض
 التعميـ الثانكم في مدينة مصراتة تعزل لمعمر.

 الختبار (ANOVA)( نتائج تحميل التباين األحادي 29الجدول )
 الفروق في متغير العمر.

 مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات Fقيمة  مستوى الداللة

 المجموعات بين 3 0.519 1.73 1.799 0.149
 داخل المجموعات 184 17.68 0.096

 المجموع 187 18.199 
 ةالباحث إعدادالمصدر: 

، كقد تبيف مف نتائج الختبار الفرضية الفرعية األكلى (ANOVA)استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف األحادم
(، كمستكل الداللة 1.799) Fالجدكؿ السابؽ عدـ جكد فركؽ ذات داللة إحصائية، حيث بمغت قيمة 

الفرضية  كبذلؾ نرفض .(0.05( كىك أكبر مف مستكل الداللة المعتمد في الدراسة )0.149المحسكبة )
السمكؾ االستيالكي  ك التمفزيكني  اإلعالفإحصائية في  ذات داللة فركؽ تكجد الالصفرية التي نصيا "

 " كنقبؿ الفرضية البديمة.لمعممات التعميـ الثانكم في مدينة مصراتة تعزل لمعمر

 الفرضية الفرعية الثانية 

لمعممات ستيالكي كالسمكؾ االالتمفزيكني  اإلعالفذات داللة إحصائية في  فركؽ تكجد ال: العدمية يةالفرض
 التعميـ الثانكم في مدينة مصراتة تعزل لمدخؿ.

لمعممات السمكؾ االستيالكي ك التمفزيكني  اإلعالفذات داللة إحصائية في  فركؽ تكجد :ةالبديم يةالفرض
 التعميـ الثانكم في مدينة مصراتة تعزل لمدخؿ.
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 الختبار (ANOVA)( نتائج تحميل التباين األحادي 30الجدول )
 .الفروق في متغير الدخل

 مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات Fقيمة  مستوى الداللة

 بين المجموعات 3 0.377 0.125 1.297 0.277
 داخل المجموعات 184 17.823 0.097

 المجموع 187 18.199 
 ةالباحث إعدادالمصدر: 

، كقد تبيف مف نتائج الختبار الفرضية الفرعية الثانية(ANOVA)استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف األحادم
(، كمستكل الداللة 1.29) Fالجدكؿ السابؽ عدـ جكد فركؽ ذات داللة إحصائية، حيث بمغت قيمة 

كبذلؾ نرفض الفرضية  .(0.05( كىك أكبر مف مستكل الداللة المعتمد في الدراسة )0.277المحسكبة )
كالسمكؾ االستيالكي  التمفزيكني  اإلعالفذات داللة إحصائية في  فركؽ تكجد الالتي نصيا " العدمية

 " كنقبؿ الفرضية البديمة. لمعممات التعميـ الثانكم في مدينة مصراتة تعزل لمدخؿ

 الفرضية الفرعية الثالثة 

لمعممات الستيالكي كالسمكؾ االتمفزيكني  اإلعالفذات داللة إحصائية في  فركؽ تكجد ال: العدمية يةالفرض
 مصراتة تعزل لمحالة االجتماعية.التعميـ الثانكم في مدينة 

السمكؾ االستيالكي  لمعممات ك التمفزيكني  اإلعالفذات داللة إحصائية في  فركؽ تكجد :ةالبديم يةالفرض
 التعميـ الثانكم في مدينة مصراتة تعزل لمحالة االجتماعية.

 .الحالة االجتماعيةالفروق في متغير الختبار  (ANOVA)( نتائج تحميل التباين األحادي 31الجدول )

 مصدر التباين درجات الحرية مجموع المربعات متوسط المربعات Fقيمة  مستوى الداللة

 بين المجموعات 2 0.019 0.010 0.099 0.906
 داخل المجموعات 185 18.180 0.098

 المجموع 187 18.199 
 ةالباحث إعدادالمصدر: 
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، كقد تبيف مف نتائج الختبار الفرضية الفرعية الثالثة(ANOVA)استخدمت الباحثة تحميؿ التبايف األحادم
(، كمستكل الداللة 0.099) Fالجدكؿ السابؽ عدـ جكد فركؽ ذات داللة إحصائية، حيث بمغت قيمة 

الفرضية كبذلؾ نرفض  .(0.05( كىك أكبر مف مستكل الداللة المعتمد في الدراسة )0.906المحسكبة )
كالسمكؾ االستيالكي   التمفزيكني اإلعالفذات داللة إحصائية في  فركؽ تكجد الالتي نصيا " العدمية

 " كنقبؿ الفرضية البديمة. لمعممات التعميـ الثانكم في مدينة مصراتة تعزل لمحالة االجتماعية

 الرابعةالفرضية الفرعية 

لمعممات الستيالكي كالسمكؾ االتمفزيكني  اإلعالفذات داللة إحصائية في  فركؽ تكجد ال: العدمية يةالفرض
 .لسنكات الخبرةالتعميـ الثانكم في مدينة مصراتة تعزل 

السمكؾ االستيالكي  لمعممات ك التمفزيكني  اإلعالفذات داللة إحصائية في  فركؽ تكجد :ةالبديم يةالفرض
 .لسنكات الخبرةالتعميـ الثانكم في مدينة مصراتة تعزل 

 .لسنوات الخبرةالفروق في متغير الختبار  (ANOVA)( نتائج تحميل التباين األحادي 32الجدول )

 مصدر التبايف درجات الحرية مجمكع المربعات متكسط المربعات Fقيمة  مستكل الداللة

 بين المجموعات 3 0.377 0.125 1.297 0.277

 داخل المجموعات 184 17.823 0.097

 المجموع 187 18.199 
 

نتائج ، كقد تبيف منالرابعةالختبار الفرضية الفرعية  (ANOVA)تحميؿ التبايف األحادم ةالباحث تاستخدم
(، كمستكل الداللة 1.29) Fالجدكؿ السابؽ عدـ جكد فركؽ ذات داللة إحصائية، حيث بمغت قيمة 

الفرضية  نرفضكبذلؾ  .(0.05( كىك أكبر مف مستكل الداللة المعتمد في الدراسة )0.277المحسكبة )
فً  الثانوي ملمعلمات التعلٌ السلوك االستهالكً في ذات داللة إحصائٌة فركؽ تكجد الالتي نصيا "  العدمية

 .كنقبؿ الفرضية البديمة "لسنوات الخبرةمدٌنة مصراتة تعزى 

 

 



95 
 

 النتائج والتوصيات المبحث الثالث:

 النتائج أواًل:
 إلى مجمكعة مف النتائج كىي: ةالباحث تمف خالؿ الدراسة تكصم

 .فً مدٌنة مصراتة تتعرض لها المعلماتوالتً  اإلعالن التلفزٌونً المختلفةقصور فً وسائل هناك  (1
 كان المنظمات المختلفة التً تقدمها اإلعالنات التلفزٌونٌة الناتج على السلوك االستهالكً للمعلماتإن  (2

 .سلبً
، حٌث بلغت قٌمة معامل والسلوك االستهالكً للمعلمات المشاهدةنمط وجود عالقة ارتباط طردٌة بٌن  (3

 (.0.05(، وهً ذات داللة إحصائٌة عند مستوى )0.39االرتباط بٌرسون )
السلوك %( من التباٌن فً 20حٌث فسر هذا المتغٌر ما مقدراه ) لنمط المشاهدةوجود عالقة تأثٌر  (4

 .االستهالكً للمعلمات
، حٌث بلغت والسلوك االستهالكً للمعلمات شكل اإلعالن التلفزٌونًٌن وجود عالقة ارتباط طردٌة ب (5

 (.0.05(، وهً ذات داللة إحصائٌة عند مستوى )0.37قٌمة معامل االرتباط بٌرسون )
%( من التباٌن فً 47حٌث فسر هذا المتغٌر ما مقدراه ) لشكل اإلعالن التلفزٌونًوجود عالقة تأثٌر  (6

 .السلوك االستهالكً للمعلمات
، حٌث والسلوك االستهالكً للمعلمات اإلعالن التلفزٌونً مصداقٌةوجود عالقة ارتباط طردٌة بٌن  (7

 (.0.05(، وهً ذات داللة إحصائٌة عند مستوى )0.22بلغت قٌمة معامل االرتباط بٌرسون )
التباٌن %( من 22.3حٌث فسر هذا المتغٌر ما مقدراه ) لمصداقٌة اإلعالن التلفزٌونًوجود عالقة تأثٌر  (8

 .السلوك االستهالكً للمعلمات
، والسلوك االستهالكً للمعلمات فترات مشاهدة اإلعالن التلفزٌونًوجود عالقة ارتباط طردٌة بٌن  (9

 (.0.05(، وهً ذات داللة إحصائٌة عند مستوى )0.42حٌث بلغت قٌمة معامل االرتباط بٌرسون )
%( من 48حٌث فسر هذا المتغٌر ما مقدراه ) نًلفترات مشاهدة اإلعالن التلفزٌووجود عالقة تأثٌر  (10

 .السلوك االستهالكً للمعلماتالتباٌن فً 
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 : التوصياتثانياً 
 بما ٌأتً< ةوصً الباحثتفً ضوء النتائج التً توصلت إلٌها الدراسة 

نها األكثر مشاهدة من قبل ألعلى المنظمات المختلفة زٌادة االهتمام باإلعالنات التلفزٌونٌة،  (1

 .المستهلكٌن خاصة شرٌحة النساء
األكثر مشاهدة من قبل  التلفزٌونٌةمحاولة بث اإلعالنات التلفزٌونٌة من خالل مختلف البرامج  (2

 المعلمات مثل المسلسالت واألفالم وغٌرها.     
خالل الفترات المختلفة مع التركٌز على الفترات  اإلعالنات التلفزٌونٌةبث وتقدٌم العمل على  (3

 .ة واللٌلٌة األكثر مشاهدة من شرٌحة المعلمات كنساء بصفة خاصةالمسائٌ
فً شكل قوالب إعالنٌة ممٌزة تزٌد من إقناع المستهلكات بشكل عام  اإلعالنات التلفزٌونٌة تقدٌم (4

 .والمعلمات بشكل خاص بجدوى وقٌمة السلع والخدمات المعلن عنها
التلفزٌونٌة وذلك باالبتعاد عن أسالٌب  محاولة توخً المصداقٌة والشفافٌة فً عرض اإلعالنات (5

 .الغش والخداع التً تمارسها بعض المنظمات فً حق المستهلكٌن
قبل مختلف المنظمات التجارٌة عبر التلفزٌون  من اإلعالنات التلفزٌونٌةبضرورة االهتمام  (6

 .من حٌث الشكل والمضمون.         
السوق والعمل على لى مختلف الشرائح الموجودة فً دراسة السوق من حٌث للتعرف ع      (7

 .اإلعالنات التلفزٌونٌةتقدٌم 
وكذلك التعرف على  باإلعالنات التلفزٌونٌةالقٌام بدراسات وبحوث مستمرة فً كل ما ٌتعلق      (8

 الحالٌة والمرتقبة.  المستهلكٌنحاجات ورغبات 
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 وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً

 

 األكاديمية الليبية 
 مدرسة العلوم اإلدارية والمالية

 قسم اإلدارة وتنظيم
 

 
 

 

 اىسالً ػيٍنٌ ًرمحة اهلل ًبزماتو
 

 مبجستير بعنوان:تقوم الببحثت بإعذاد رسبلت 

 دراسة ٍٍداٍّة ػيى ٍؼيَات اىتؼيٌٍ اىثاٌّي مبدٌنة ٍصزاتة( –) اإلػالُ اىتيفزًٌٌّ ًأثزه يف سيٌك املستييل     

 

يف حماًىإة تخإصٍا اىظإاىزمل املدرًسإة بخإنو ػيَإً  ًمبإا         –بإذنُ هلل   –ّظزاً ألمهٍة رأٌنٌ يف ىذه اىدراسة ًاىيت ّتَنى أُ تسيٌ 

ملستفٍدٌِ ٍِ ىذه اىدراسة  ّأٍو ٍننٌ اىتؼإاًُ ٍؼنإا يف اسإتٍفال اىنٍاّإات اىإٌاردمل يف انسإتناّة اىإيت بإ  أٌإدٌنٌ بنإو           ٌؼٌد باىنفغ ػيى ا

دقة  ًٌّد أُ ّؤمد ىنٌ أُ اىنٍاّات اىيت سٍتٌ احلصٌه ػيٍيا ستؼاٍو بسزٌة تاٍة  ًسٍقتصز اسإتصداٍيا ػيإى أاإزال اىناإع اىؼيَإً      

 فقط.
 

 تقنو شنزي ًتقدٌزي ىنٌ سيفاً  ًباهلل اىتٌفٍق ٍغ

 
 

 

 

 
 

 اىناحثة / ىاجز اهلادي ػاشٌر

 قسٌ اإلدارمل ًتنظٌٍاألمادميٍة اىيٍنٍة / فزع ٍصزاتو/ 
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 البيبنبث الشخصيت والوظيفيتأوالً/ 

 

 العمر -1

 .سىت 35سىت إلى أقل مه 47)      ( مه         .سىت47)       ( أقل مه 

 فأكثس.سىت  67)      ( مه.    سىت 67سىت إلى أقل مه 57)       ( مه

 

 الخبرة العلميتسنواث  -2

 .سىـــت 87 -8)       ( مه   .سىىاث فـــــأقل 7)      ( 

 .سىت 47)       ( أكثس مه .سىت 47 -88)      ( مه 

 

 الحبلت االجتمبعيت -3

 عزباء.)       (  مخزوجت.)      ( 

 .............)       ( غٍس ذلك ٌركس . 

 

 الذخل ببلذينبر -6

 .955أقل مه – 755)       ( مه.755أقل مه )       ( 

 .55;)       ( أكثس مه.55; -955)       ( مه 
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 ثبنيبً: أسئلت تتعلق بنمط  والتعرض والشكل وفتراث المشبهذة لإلعالن التلفزيوني

 

 نمط المشبهذة -1

 فسدٌت )  ( جماعٍت   )  (

 المشبهذة فتراث -2

 الصباحٍت  )  ( الظهٍسة  )  (المسائٍت )   (السهسة   )   (

 ٌكىن مصحىبا بــالشكل اإلعالني :-3

 إعالواث الغىائٍت   )   (

 إعالواث حمثٍلٍت   )   (

 إعالواث حىازٌت   )  (

 مصذاقيت اإلعالن التلفزيوني-4

 صادق )  (      غٍس صادق )  (         صادق وىعاً ما )  (               
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 ببلذراستمجموعت األسئلت المتعلقت ثبلثبً:  

 المحور األول: تأثير اإلعالن التلفزيوني على المستهلكة
 

 

 غير موافق ــرةـــــــــالفقــ
موافق إلى 

 حذ مب
 موافق

 
    ٌلفت انتباهك اإلعالن التلفزٌونً كمستهلكة.-8

 
    تذكري للسلع والخدمات. ٌساعد اإلعالن التلفزٌونً على-4

 
    نطباع اٌجابً لإلعالن التلفزٌونً.حشعسٌه با-5

 
    تتأثرٌن بمشاهدة اإلعالن التلفزٌونً. -6

    تقتنعٌن باإلعالن التلفزٌونً أكثر من األسالٌب األخرى. -7 

 
    بأنواعه المختلفت. ترغبٌن فً مشاهدة اإلعالن التلفزٌونً-8

 

 
 م

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 المحو الثاني:اإلعالن التلفزيوني مع سلوك وثقافة المستهلك
 

 

 غير موافق ــرةـــــــــالفقــ
موافق إلى 

 حذ مب
 موافق

 
    .تشعرٌن بأن اإلعالن التلفزٌونً ٌنسجم مع ثقافتك كمعلمة–8

 
    .تعتقدٌن أن اإلعالن التلفزٌونً قادر إلٌصال األفكار-4

 
    . تعتقدٌن أن اإلعالن التلفزٌونً ٌخدش الشعور نوعا  ما   – 5

 
    . ٌستخف اإلعالن التلفزٌونً بعقلك كمعلمة – 6

 
    . ٌعرض اإلعالن التلفزٌونً مشاهد تنسجم ورغبتك كمعلمة– 7

 
    تشعرٌن بأن اإلعالن التلفزٌونً ٌتماشى والوازع األخالقً.– 8

 
    .التلفزٌونً أحٌانا  تنتقدٌن اإلعالن -9

 
    تعتبرٌن اإلعالن التلفزٌونً جزء من ثقافة المستهلك.-:

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 االالال
 المحور الثالث: مصداقية اإلعالن عند المستهلك
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 غير موافق ــرةـــــــــالفقــ
موافق إلى 

 حذ مب
 موافق

 
    بأن اإلعالن التلفزٌونً ٌساعدك فً االختٌار المناسب. تعتقدٌن-8

 
    حثقٍه فً أغلب ما ٌقدمه اإلعالن الخلفزٌىوً مه مىخجاث وسلع.-4

 
تنصحٌن صدٌقاتك بشراء المنتجات والسلع بعد عرضها فً -5

 اإلعالن التلفزٌونً.
   

 
    تهتمٌن باتخاذ القرار بالشراء بعد اإلعالن التلفزٌونً. -6

 
    تعتقدٌن أن المعلومات التً ترد باإلعالن مبالغ فٌها نوعا  ما. -7

 
تشعرٌن أن اإلعالن التلفزٌونً ٌتمٌز بالمصداقٌة حسب العالمة -8

 فقط. التجارٌة للمنتج
   

 
حهخمٍه بمصداقٍت اإلعالن الخلفزٌىوً حسب وىعٍت القىىاث  -8

 المحلٍت أواألجىبٍت.
   

 
بأن اإلعالن التلفزٌونً مناسب أكثر من غٌره من أنواع  تعتقدي-:

 اإلعالن.
   

 

 
 

 

 
 

 الخاي
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 المحور الرابع: اإلعالن التلفزيوني والتوعية
 
 

 
 

 

 غير موافق ــرةـــــــــالفقــ
موافق إلى 

 حذ مب
 موافق

 
حقلٍل الخكلفت تهتمٌن بمتابعة اإلعالن التلفزٌونً لدوره التوعوي فً -8

 والىقج.
   

 
تعتقدٌن أن اإلعالن التلفزٌونً التوعوي له دور فً تقلٌل اإلسراف -4

 واالستهالك.
   

 
    دائماً. باإلعالن التلفزٌونً التوعويحسخعٍىٍه  -5

 
    تتابعٌن اإلعالن التلفزٌونً التوعوي الصحً واالجتماعً. -6

 
    بصفت عامت. تعتقدٌن بأن اإلعالن التلفزٌونً له دور فً التوعٌة-7

 
    له أثس اٌجابً.التوعوي حعخقدٌه أن اإلعالن الخلفزٌىوً -8

 
    تساعدنً كثرة اإلعالنات التلفزٌونٌة التوعوٌة فً اتخاذ القرارات.-9
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