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 الصبور عبد لوائ .د

 المالص

 متمثلـة األردنيـة الخاصـة للجامعـات اإلعالنيـة الحمـالتالتعـرف علـ   إلـ هدفت هذه الدراسة 

 نـواحي بيـان، و ) األوسـط، جامعـة عمـان العربيـة، وجامعـة الشـرق افيالدلفيـجامعـة ) عينات مـن  في

مقترحـات  حيـث تـم تقـديم ،عينـة الدراسـة لجامعـاتفـي ا اإلعالنية الحمالت في فالضع ونواحيالقوة 

 اسـتقطاب فـيًا نجاحـ األكثـر اإلعالنيـة سـاليباأل علـ  التعـرف إلـ  أيضـاً تطويرهـا. وهـدفت الدراسـة ل

 .الخاصة يةاألردن للجامعات الطلبة

 اإلعالنيـــةعلـــ  التســـاال األساســـي  مـــا هـــي درجـــة فاعليـــة الحمـــالت  اإلجابـــةالدراســـة  قامـــت

 الجامعات األردنية الخاصة؟  إل في استقطاب الطلبة والمسموع والتلفزيوني المطبوعة واإللكترونية 

ومـــات كـــةداة لجمـــع المعل االســـتبانةاســـتخدم كمـــا اســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي التحليلـــي، 

الجامعيـــة المطبوعـــة، المحـــور  اإلعالنيـــةالمحـــور األول عـــن الحمـــالت  :تكونـــت مـــن محـــورينوالتـــي 

وقـد تـم اختيـار العينـة بطريقـة العينـة العشـوائية الجامعية االلكترونيـة.  اإلعالنيةعن الحمالت  يالثان

 10لعربيـة، ومـن طلبـة جامعـة عمـان ا 10من طلبة جامعة فيالدلفيا، و 10)المحدودة( ومكونة من 

 .األوسطمن طلبة جامعة الشرق 

 كمات مفتاحية  فاعاية، حمالت إعالنية، استقطاب، مزيج ترويجي. 
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Abstract 

This study aimed to investigate the Ad campaigns of the private universities in 

Jordan, represented in (Philadelphia university, Amman Arab University, and Middle 

East university) to identify the strength, weaknesses and shortcoming aspects in the 

advertising campaigns in the above -mentioned universities, and to present suggestions 

to develop them. The study also aimed to identify the most successful advertising 

methods in attracting students to the private Jordanian universities. In addition, this 

study attempts to answer the fundamental question: What is the degree of effectiveness 

of the printed and electronic advertising campaigns in attracting students to the private 

Jordanian Universities?  

In order to achieve the objectives of this study, the researcher used the analytical 

descriptive methodology and utilized a questionnaire as a tool to gather information, 

and it consisted of two Axises: The first is about the Printed Ad Campaigns of private 

Jordanian Universities, and the second is about the Electronic Ad Campaigns of private 

Jordanian Universities. The specimen of the study has been selected as a (limited 

random specimen), and it consisted: thirty students from Philadelphia University, 

Amman Arab University, and The Middle East University.  

Key words: Effectiveness, advertising campaigns, attracting, promotional 

combination.
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 الفصل األول

 لافية الدراسة وأهميتاا

 المقدمة

 فقـد ،اإلنسـانية بالحضـارات وارتبطـت التـاريخ قـدم قديمـة واإلعـالن الدعايـة اسـتخدام فكـرة إن

 امعـ منـذ وذلـك لمتـاجرهم للدعايـة ملصـقات النهـرين بـين مـا بـالد فـي عاشـوا الـذين البـابليون اسـتخدم

 عدد كان حيثمتاجرهم.  خارج إعالنية الفتات والرومانيون القدام  اإلغريق وضع كما، م.ق 3000

 ،األحجـار علـ  المنحوتة الرموز في الحضارة الرومانية التجار فقد استعمل ،قليل القراءة من يجيدون

 المكتوبة. الالفتات عن اً عوض الخشب أو الصلصال، أو

 ففي ،األفراد بين التسويق أساليب من كةسلوب المناداة أسلوب استخدم أيضاً  القديم التاريخ وفي 

 وفي .وبضائعهم سفنهم وصول عن معلنين الشوارع يجوبون ُمَناِدين باستئجار التجار قام القديمة مصر

 وقـد، األوروبيـة المـدن مـن كثيـر فـي منتشـرة المنـاداة ظـاهرة أصـبحت المـيالدي العاشـر القـرن بـدايات

 .وبضائعهم منتجاتهم وترويج متاجرهم إل  العمالء الجتذاب المنادين جارالت استخدم

 يطلـق وكـان اليـد، بخـط مكتوبـة إعالنـات إنجلتـرا فـي ظهـرت عشـر الخـامس القـرن نهايـة وقبـل

 العصـور وفـي لنـدن، فـي بـولس القـديس لكنيسـة األوسـط الجنـاح فـي تعلـق وكانـت ،si quis عليهـا

 طريـق عـن وذلـك اإلعالنيـة للدعايـة كوسـيلة انجلتـرا فـي المسـموعة الكلمـة اسـتخدام نتشـرا الوسـط 

 .المنادين

غ، وقـد ظهـر فـي هـو إعـالن عـن منتجـات التـدخين والتبـ الصـحف فـي نشـر إعـالن أول ويعتبر

 .(2008)يوسف،  1789.عام  كاليومية، وذلجريدة نيويورك 
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 التـي الصـناعية لثـورةل نتيجـة الصحفية اإلعالنات فيوقد شهد القرن التاسع عشر تطورًا كبيرًا 

 لتسويق الالزمة اإلعالنية الوسائل باستخدام مصحوبة تكون أن من البد وكان اإلنتاج، زيادة إل أدت 

 والصـحف المجـالت انتشـار األول :عـامالن اإلعالنيـة الحمـالت تطـور فـي أسـهم وقـد .المنتجـات هـذه

 .مستواه وارتفاع التعليم انتشار والثاني ،الثمن قليلة اليومية

 وقـد ،اإلذاعـة المسـموعة والتلفـاز وهمـا ،لإلعـالن جديـدتين وسـيلتين العشـرين القـرن شـهد وقـد

 نطـاق اتسـع ثـم ومـن ،األسـيوية ثـم األوروبيـة الـبالد فـي اإلعـالن لغـرض الوسـيلتين هـاتينمت اسـتخد

 اإلعـالن فـن تطـور أن كمـا ،العشـرين القـرن مـن الثـاني النصـف فـي متنوعـة ألغـراض اإلعالن اعتماد

ل  العالم، في المجال هذا في العاملة اإلعالنية الماسسات انتشار إل  أدج  الوسائل في واسع تطور وا 

 (2014)صالح،  .الماسسات هذه تستعملها التي اإلعالنية والتقنيات

 في المختلفة التخصصات بين المنافسة واحتدام األردن في الخاصة الجامعات أعداد ازدياد ومع

 الطلبـة مـن قطـاع أكبـر إلـ  فاعلة للوصول إعالنية حمالت تطوير أهمية برزت ،العالي عليمالت قطاع

لثالث مـن الجامعـات  اإلعالنيةهذا البحث دراسة للحمالت  ويمثل دراسي. برنامج كل مميزات وتبرز

 .األوسطوجامعة الشرق ، األردنية الخاصة وهي  جامعة فيالدلفيا، جامعة عمان العربية

 أوائـل مـن األردن، فـي الخاصـة الجامعـات أقـدم مـن كونهـا بحكـم فيالدلفيـا جامعـ  تكانـ ولقـد

ومن خالل تواصـل الباحـث مـع ة، الدراسي برامجها عن ةإعالني حمالت بتنظيم اهتمت التي الجامعات

 م، 1989عـام البـرامج عـن تعلـن دائرة العالقات العامة تبين لنا أن جامعة فيالدلفيـا كانـت فـي نشـةتها

 الدراسـية البـرامج عـن الدعايـة وسـائل أهـم مـن الصـحف كانـت حيـث الصـحف، إعالنـات ريـقط نعـ

ة فيالدلفيـا لجامعـ الدعايـة أسـلوب تطـور ثـم ومـن المملكـة، داخـل بهـا التعريـف في هام وسبب للجامعة،

  .االجتماعي التواصل ومنصات والتلفاز، الملصقات، مثل أخرج إعالنية وسائل ليشمل
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وكانـت فـي بـدايتها مخصصـة  م،1999معة عمان العربية فقد أنشةت في عام أما بالنسبة لجا

للدراسات العليا، وذلك تحت مسم  جامعة عمان العربيـة للدراسـات العليـا، وكانـت بـذلك أول جامعـة 

وبعـد التواصـل مـع أردنية مختصة في بـرامج الدراسـات العليـا تطـرح برنـامجي الماجسـتير والـدكتوراه، 

فـي البدايـة تعلـن عـن برامجهـا  العامة في جامعة عمان العربية، إتضح لنا أنهـا كانـتدائرة العالقات 

الستقطاب الطلبة غير األردنيـين، وفـي  األخرجالدراسية من خالل عمل اتفاقيات مع سفارات الدول 

اســـتقطاب الطلبـــة مـــن خـــالل الصـــحف  إلـــ بـــدأت فـــي برنـــامج البكـــالوريوس، وســـعت  م 2009عـــام 

التواصــل  منصــاتعــة، ومــن ثــم أصــبحت تعلــن عــن برامجهــا الدراســية مــن خــالل والمجــالت المطبو 

 .االجتماعي

 مخصصـة البدايـة فـي وكانـت ،2005عـام أنشـةت فقـط األوسـط الشـرق لجامعـة بالنسـبة أمـا

تواصل الباحث مع مركز اإلستقطاب الخاص بجامعة الشرق األوسط تبين أن  دوبع العليا، للدراسات

 الجامعـة أضـافت 2008 عام وفي المطبوعة، الصحف خالل من الطلبة قطبتست بدأتهذه الجامعة 

 من الطلبة تستقطب األوسط الشرق جامعة أصبحت ثم ومن ،البكالوريوس درجة ةالتعليمي برامجها إل 

 واإلعـالن الدعايـة وسـائل تطـور ومـع .اإلذاعـةو  التلفـاز مثل والمرئية المسموعة وسائل اإلعالن خالل

قبال األردن في التجارية المراكز وشيوع  الشرق جامعة شرعت ،ارتيادها عل  الشباب من كبير قطاع وا 

 نيممثلـ ووجـودالمطبوعـات،  توزيـع طريـق عـن الكبـرج التجارية المجمعات داخل اإلعالن في األوسط

 الطلبـة األوسـط الشـرق جامعـة واسـتقطبت .عينـة الدراسـة سـااالتت عـن ولإلجابـة المشـورة لتقـديم عنهـا

 ،- Roll up) آب رول (و ،اإلعالنية الملصقات مثل المطبوعة اإلعالنية الحمالت طريق عن أيضاً 

 .(Brochures) المطبوعة التعريفية والمطويات

 الطـرق إعالنـات خـالل مـن الدراسـية برامجهـا عـن تعلـن الجامعـة أصـبحت وفـي مرحلـة الحقـة

ة. التكلفـ عاليـة كانـت كونهـا مسـتمر، كلبشـ اإلعـالن فـي الوسـيلة هـذه تسـتخدم تكـن لـم ولكن الخارجية،
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 اإلعالنية الحمالت الطلبة عل  استقطاب في بشكل أساسي تعتمد الجامعة فإن الحالي الوقت في أما

 .االجتماعي التواصل ومنصات اإلنترنت مواقع عبر

 :الدراسة مشكاة

بداعيـــة   ب الســـتقطافـــي الوصـــول إلـــ  الطالـــب وذويـــ   ومضـــموني هنـــاك مشـــكلة تصـــميمية وا 

 األردنيـة للجامعـات اإلعالنية الحمالت من لعدد ميدانية دراسة البحث هذا ويعدبجامعة ما،  لاللتحاق

 بهـدف وذلـك ،) األوسـط الشـرق جامعـ -العربيـةعمـان  جامعـة- فيالدلفيـا جامعة (في متمثلة الخاصة

 الدعاية سلوبأ لتطوير مقترحات وتقديم الحمالت تلك في ضعف والقصورال نواحي عل  الضوء إلقاء

 .الطلبة من قطاع أكبر إل  الوصول لضمان الجامعية

 :الدراسة أهداف

 جامعـة فيالدلفيـاجامعـة  (فـي متمثلـة األردنيـة الخاصـة للجامعـات اإلعالنيـة الحمـالت دراسـة ،

 .) األوسطعمان العربية، جامعة الشرق 

 ومحاولـة ،كورةالمـذ الجامعـات فـي اإلعالنيـة الحمـالت فـي الضـعف والقصـور نـواحي بيـان 

 .معالجتها

 األردنيـة للجامعـات الطلبـة اسـتقطاب فـيًا نجاحـ األكثـر اإلعالنيـة سـاليباأل علـ  التعـرف 

 .الخاصة

 :الدراسة أهمية

المتبعــــة الســــتقطاب الطلبــــة فــــي تلــــك  اإلعالنيــــةاستكشــــاف األســــاليب  إلــــ وتســــع  الدراســــة 

 الدعائيــة الحمــالت ســتراتيجياتا تطــور إلــ الجامعــات. ومــن خــالل هــذه الدراســة يســع  الباحــث 

فيالدلفيـا، كونهـا مـن أقـدم الجامعـات  جامعـة :لنماذج مـن الجامعـات األردنيـة الخاصـة وهـي المختلفة
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جامعــة عمــان العربيــة ألنهــا  ،لبرامجهــا الدراســية اإلعالنيــةاألردنيــة الخاصــة التــي وظفــت الحمــالت 

 اإلعالنيـةرسين فيها وتميزها في الحمالت تحتوي عل  عدد كبير من الجنسيات المختلفة للطلبة الدا

 الدراسـة تطـرح كمـا ة.الخاصـ األردنيـة الجامعـات أحـدث مـن كونهـا األوسـط الشـرق وجامعـة ،اإلقليميـة

 السـابق الخاصـة األردنيـة للجامعـات اإلعالنيـة بالحمالت والقصور الضعف نواحي لمعالجة مقترحات

 .ذكرها

 الدراسة  أسئاة

 لة إحصائية عند مستوج الداللة هل توجد فروق ذات دال(<_0.05)  بين األوساط الحسابية

 ؟الطلبةدرجة فاعلية اإلعالنات المطبوعة التي قامت بها الجامعة الستقطاب في 

 عنـد مسـتوج الداللـة  هل توجد فروق ذات داللة إحصـائية(<_0.05)  بـين مسـتوج األوسـاط

 الطلبة؟التي قامت بها الجامعة الستقطاب في درجة فاعلية اإلعالنات اإللكترونية  الحسابية

 :الفرضيات

  أقــــل تاثيــــرًا فــــي اســــتقطاب الطلبــــة مــــن المطبوعــــة  اإلعالنيــــةيفتــــرض الباحــــث أن الحمــــالت

 الحمالت اإلعالنية اإللكترونية رغم تكلفتها المرتفعة.

  اإللكترونيـــة أكثـــر نجاحـــًا فـــي اســـتقطاب الطلبـــة مـــن اإلعالنيـــةيفتـــرض الباحـــث أن الحمـــالت 

 المطبوعة. اإلعالنيةالحمالت 

 ة الدراس حدود

 2011 – 2017زمانية حدود: 

 األوسط الشرق جامعة – عمان العربية جامعة-فيالدلفيا جامعة :مكانية حدود. 

 الخاصة نيةداألر  للجامعات اإلعالنية الحمالت الموضوعية  الحدود. 
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 :المصطاحات

  (Effectiveness) الفاعاية

 الطب ففي ،المجاالت مختلف في متباينة خاصة معان   ولها تةثير، إحداث  عل القدرة هي  نظرياا 

 .المراد التةثير إحداث عل  الدواء أو الطبي اإلجراء قدرة تعني

   )Advertising Campaigns (اإلعالنيةالحمالت 

إبـراز نشـاط مـنظم ومخطـط لجهـة مـا بهـدف نشـر  إلـ تهدف هي برامج إدارية عالمية   نظرياا 

 .مختلفـــــةأنشـــــطة اتصـــــالية  خـــــاللغيـــــر ذلـــــك، مـــــن  أوتعـــــديل ســـــلوك  أوتقـــــديم خدمـــــة  أوالـــــوعي 

 (2013ميرزا،)

 وسـائل مـن أكثـر أو واحـدة فـي واحـد إعـالن أو المختلفـة اإلعالنـات مـن سلسـلة هـي  إجرائيااا 

 تقصر أو تطول قد زمنية فترة امتداد عل  وتقوم اً محددًا جمهور  وتستهدف واحد هدف يجمعها ،ماإلعال

 (2009العالق، ) .الحملة من الشركة هدف حسب عل 

  (Advertisingاإلعالن )

 اإلقنـاعي االتصـال لتصـميم االبتكاريـة األسـاليب يسـتخدم ،ممـنظ إداري نشـاط هـو :نظريااا  

 (2008)الحديدي،  .الجماهيرية االتصال وسائل باستخدام المتميز، التةثيري

هـــوم اإلعـــالن حيـــث أشـــارت الجمعيـــة األمريكيـــة لمف البـــاحثين والكتـــابتعـــددت تعريفـــات وقـــد "

إذاعـــة الرســـائل  أونشـــر  إلـــ أن اإلعـــالن هـــو مختلـــف نـــواحي النشـــاط التـــي تـــادي  إلـــ  للتســـويق

مـن أجـل  أوخدمـة،  أوالمسموعة عل  الجمهـور بغـرض حثـ  علـ  شـراء منـتج  أوالمرئية  اإلعالنية

 (2008)صادق،  .ن عنها"منظمات معل أوفكار أشخاص ألالتقبل الطيب  إل استمالت  
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جمهــور محــدد، وهــي تعتبــر كــل الفعاليــات التــي  إلــ   هــو وســيلة إقناعيــة يــتم توجيههــا إجرائياااا 

األفكــــار  أوالتــــي تتعلــــق بــــالمنتج  اإلعالنيــــةمرئيــــة ضــــمن الوســــائل  أومكتوبــــة  أوتكــــون مســــموعة 

 (2008غنيم،)والتوجهات. 

  ((Recruitingاستقطاب 

لتــي تجعــل مــن المنظمــة محــور جــذب لافــراد الــراغبين فــي العمــل كافــة النشــاطات ا  نظرياااا 

ـــ ، ب ـــتمكن مـــن تعزيـــز مواردهـــا البشـــرية فـــي ســـوق حوالقـــادرين علي وبمـــا يتناســـب مـــع  العمـــل،يـــث ت

 احتياجاتها.

 (Graphic Designالتصميم الجرافيكي )

ر   هـــو عمليـــة وفـــن الجمـــع بـــين النصـــوص والرســـومات إليصـــال رســـالة فعالـــة للجمهـــو نظريااااا 

 نوع من أنواع االتصاالت البصرية. المستهدف عبر أي

  هــو إعــادة تشــكيل وصــياغة أفكــار معينــة لتصــبح حــل لمشــكلة مــا عــن طريــق تطبيــق إجرائياااا 

، Meggs) عناصـــر التصـــميم إلبـــداع عمـــل فنـــي تواصـــلي مرئـــي. باســـتخداممجموعــة مـــن المبـــاد  

Purvis ،2006) 

  (Marketing mix) المزيج التسويقي

بهـــا تقـــوم  السياســـات والخطـــط التـــيالتســـويقي علـــ  أنـــ  مجموعـــة مـــن  المـــزيجيعـــرف   نظريااااا 

ـــــك  بالمنشـــــ تالتســـــويقية الخاصـــــة  اإلدارة ـــــات  إشـــــباعمـــــن أجـــــل والماسســـــات وذل المســـــتهلكين رغب

 .اآلخـرأن كـل عنصـر مـن عناصـر المـزيج التسـويقي يتـةثر بالعنصـر  واحتياجاتهم، والجـدير بالـذكر

(www.almrsal.com) 

 

  

http://www.almrsal.com/
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   (Promotional mix) الترويجيالمزيج 

مـن عناصـر المـزيج التسـويقي، وجميعهـا تعـد بمثابـة  جـداً  اً هامـ اً التـرويج عنصـر  يعتبـر  نظرياا 

أنشــطة، وأســاليب مختلفــة للمشــاركة مــع الجمهــور ويقــع علــ  عــاتق التــرويج مســئولية كبيــرة لنجــاح 

 .(www.almrsal.com) عرضها يتمتي المنتجات ال
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة

  تعريف اإلعالن

 turn (تحويــل العقــل)وهــي تعنــي  "advertereكلمــة اإلعــالن جــاءت مــن الكلمــة الالتينيــة "

toeord، ـــين رئيســـيينفـــإن م ـــ  األول لإلعـــالن  ،صـــطلح اإلعـــالن يمكـــن أن يحمـــل معني أمـــا المعن

 إلـــ  ويشـــير - macro- advertising-يتضــمن المفهـــوم الكلـــي لإلعـــالن وهـــو مـــا يطلـــق عليـــ  

ـــ  الثـــاني فيتضـــمن اإلعـــالن  أوبةكملهـــا  اإلعالنيـــةالصـــناعة  القطـــاع اإلعالنـــي بةكملـــ ، أمـــا المعن

نشـاط مـن األنشـطة التسـويقية بـةي منشـةه، وهـو بهـذا المفهـوم يعنـي  أوباعتباره وظيفة من الوظائف 

وهــذا هــو اإلعــالن بمعنــاه  االتصــالإرســال الرســائل والمعلومــات ألفــراد المجتمــع مــن خــالل وســائل 

الجزئـــي. ويعتبـــر اإلعـــالن فـــن التعريـــف، ويتحـــدد الغـــرض الرئيســـي لإلعـــالن فـــي التعريـــف بمـــا يـــتم 

خـراج. ويعتبـر اإلعـالن وسـيلة  تنفيـذالفـن فـي  باسـتخداماإلعالن عن ، وذلـك  اإلعـالن مـن تصـميم وا 

لقطـــاع كبيـــر مـــن الجمهـــور، أي أن الغـــرض الرئيســـي لإلعـــالن هـــو إقنـــاع ة موجهـــ ةاتصـــال إقناعيـــ

 (2014. )صالح، الجمهور بما يعلن عن 

د وســيلة اتصــال تعتمــ يشــكلالمختلفــة، فهــو  التجاريــةات فــي العمليــاثرة ويعــد اإلعــالن أداة مــ

تاحـة لبنـاء اتصـال بـين اسـتخدام إحـدج وسـائل التـرويج الم عـن طريـق ،أكثر أوعل  التةثير في فرد 

وذلـك  ،جر للتـةثير فـي المشـتريايمثـل اإلعـالن األسـلوب المسـتخدم مـن التـو الُمستهلكين والُمنتجات، 

 مـــن أجـــل نقـــل األفكـــار والتـــرويج، االتصـــالباالعتمـــاد علـــ  تطبيـــق مجموعـــة مـــن وســـائل وطـــرق 

 .(2007. )المناصير،للمنتجات والخدمات
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خراج  هـو العمـل علـ  جـذب  ثـارة  المتلقـي انتبـاهإن الهدف من اإلعالن وا   دويعتمـ اهتمامـ ،وا 

التركيز عل  بعض العناصر الهامـة  األمثل، مثلتوظيف أدوات  بالشكل  فيذلك عل  قدرة المصمم 

عناصر الحمـالت  أهماإلعالن يعتبر من  تصميمو  داخل .من رسالة اإلعالن والتحكم بحركة النظر 

ـــة وهنـــا يمكـــن القـــول أن التصـــميم . جـــاح عمليـــة التســـويقحـــد بعيـــد فـــي ن إلـــ التـــي تســـهم  اإلعالني

ـــم والصـــناعة والثقافـــة والسياســـة  التجـــارةخـــل نـــواحي الحيـــاة كلهـــا مثـــل واإلعـــالن د ـــنفس وعل ـــم ال وعل

هـور مإثـارة اهتمـام الج فـيعل  قـدرة اإلعـالن وتاكد العديد من الدراسات التسويقية  ،اإلجتماع واللغة

 المعلنة.االستفادة من خدمات تقدمها الجهة  أو سلع،تحفيزه لشراء  أو سلوك ،وتوجي  

إن فعالية اإلعالن تعتمد أيضا عل  مصداقية اإلعالن وما يقدم  من معلومات، وذلك يـادج 

ن تكــون صــادقة أة اإلعــالن يجــب ر المســتهدف، فرســالبنــاء صــورة ذهنيــة إيجابيــة عنــد الجمهــو  إلــ 

 ومرتبطة باحتياجات الجمهور المستهدف. 

ول  أهمية كبرج في  ، كما أن اإلعالن جزء من نشاط متعدد العناصر وهو النشاط الترويجي

علــ  عكــس  المــزيج الترويجــي، أي أن اإلعــالن النــاجح يعــد عنصــرًا أساســيًا فــي تســويق المنتجــات،

يمكن تحقيـق اتصـال علـ  نطـاق واسـع جـدًا فـي وقـت يق اإلعالن عن طر البيع الشخصي حيث أن  

التطور فــبــالتطور التقنــي الــذي نصــل إليــ ، متــةثرًا محــدود للغايــة، واإلعــالن فــن يتطــور تطــورًا ذاتيــًا 

"ومعظم . الدعاية واإلعالن في عالمنا اليوم، انعكس بدوره عل  عالم نولوجياالتك أحدثت  الكبير الذي

ــــوفر لــــ  العديــــد مــــن  العــــاملين فــــي نشــــاط اإلعــــالن يتفقــــون علــــ  أن التصــــميم الفعــــال يجــــب أن تت

-الزعبــــيالخصــــائص الفنيــــة مثــــل التــــوازن، التناســــب، حركــــة العــــين، التضــــاد، الوحــــدة، البســــاطة" )

 (2015،الحبوني

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A8
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أن  وسيلة للتواصل مع مستخدمي منتج  اإلعالن عية اإلعالن في المملكة المتحدةوعرفت جم

 أواإلعـالم  إلـ اإلعالنات رسائل مدفوعة من قبل أولئك الذين يرسلونها ويهدفون  خدمة، وتعتبر أو

 (2015 ،الحبوني-الزعبي) التةثير عل  األشخاص الذين يتلقونها.

  تاريخ اإلعالن

بــدايتها كةحــد  إلــ قــدم المجتمعــات اإلنســانية نفســها، ويمتــد تاريخــ   اً قــديم اً يعــد اإلعــالن نشــاط

 ، وذلــكلتلبيــة احتياجاتــ  المعيشــية، والتعبيــر عــن متطلباتــ  الســبل التــي لجــة اإلنســان البــدائي األولــ 

ان عنـد ملـوك وكـ ، وتحقيق المصالح والمنفعة المشتركة.اآلخرينبهدف إقامة العالقات المتبادلة مع 

، حيــث كــانوا يــدونون الحــروب واألعمــال التــي قــام بهــا الملــوك علــ  األلــواح يين بصــفة خاصــةالبــابل

 ،الطينية ويعلقونها في أماكن العبادة، وقام حامورابي بإعالن أول شريعة قانونيـة للعالقـات اإلنسـانية

 إالتجاريًا،  عالناً إهذه األمور لم تكن  أن  الجمهور عن استتاب العدالة، ومع  إل وكانت إعالنًا من  

ــابليون الرمــوز المنحوتــة علــ   إلــ أقــرب مــا تكــون  أنهــا الدعايــة، وفــي فتــرة مــن الفتــرات اســتخدم الب

 الخشب للداللة عل  المهن عوضًا عن هذه الالفتات. أوالحجر 

طريقــة اإلعــالن الشــفهي )المســموع(، فقــد  أيضــاً رهاصــات األولــ  لإلعــالن اإل مــن لقــد كــانو 

 عامـــة الشـــعب. إلـــ لحضـــارات القديمـــة بالمنـــادين لتوصـــيل رســـائلهم وقـــراراتهم اســـتعان الحكـــام فـــي ا

فقـد كـان المنـادون فـي العهـود القديمـة  ،المناداة أول وسـيلة إعالنيـة اسـتخدمها اإلنسـان وكانت تعتبر

األوامــــر الحكوميــــة المكتوبــــة علــــ  اللفــــائف،  إلــــ النــــاس لالســــتماع  انتبــــاهيســــتخدمون البــــوق للفــــت 

اداة كوســيلة إعالنيــة حتــ  أتــ  بعــدها طريقــة كتابــة اإلعالنــات باليــد علــ  لفــائف مــن واســتمرت المنــ

وكانت تنقـل مـن مكـان  ،الجلد لتعلق بعد ذلك عل  المباني لكي يراها أكبر عدد ممكن من الجمهور
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 ،ازمـــور)الجمهـــور. آخـــر وبـــذلك ظهـــر اإلعـــالن المكتـــوب الـــذي زاد مـــن تـــةثير اإلعـــالن علـــ   إلـــ 

2011) 

زادت مـن تـةثير اإلعـالن، وهـي كتابـة اإلعالنـات باليـد علـ  لفـائف  أخرجالك طريقة وكان هن

من الجلد لتعلق عل  المباني الحكومية، وذلك لكي يراها أكبـر عـدد مـن الجمهـور، وكانـت تنقـل مـن 

آخــر، ومــن خــالل هــذه الطريقــة ظهــر اإلعــالن المكتــوب، ويوجــد فــي المتحــف البريطــاني  إلــ مكــان 

ف سـنة، آالثالثـة  إلـ هـذه الرقعـة  مدينة طيبة المصـرية، ويعـود تـاريخشفت من بقايا رقعة بردج اكت

وقـــد أعلـــن فيهـــا عـــن فقـــدان عبـــد مملـــوك، ويعتبـــر هـــذا اإلعـــالن مـــن أقـــدم اإلعالنـــات المكتوبـــة فـــي 

الهالكـة بعـض اإلعالنـات المكتوبــة  Pompeiiمدينـة )بـامب (  أطـاللفـي  أيضـاً التـاريخ. وكمـا وجـد 

مكافئـات، وقـد وجـد مـا يشـابهها فـي مدينـة بابـل، حيـث  أوردي، وأشياء معروضة للبيـع عل  ورق الب

يرسـمونها بشـت   أوكان سكان البالد يحفرون في الحجارة عل  جدران منازلهم اإلعالنات المختلفـة، 

 .(2012 ،الفارق) األلوان

كـي تميـزهم وفي بالد ما بين النهرين كان بعـض التجـار يسـتخدمون شـعارات دعائيـة خاصـة ل

أعمدة مرمرية لإلعالنات التجاريـة،  أوخشبية  ألواح، وكان اإلغريق يستخدمون اآلخرينعن التجار 

لواحــــًا حجريـــة مكتــــوب عليهـــا بعــــض أفـــي حـــين كــــان قـــدماء الرومــــان يضـــعون فــــي ســـاحات رومـــا 

ــةلوان زاهيــة، وقــد صــدرت فــي رومــا أول صــحيفة مطبوعــة فــي العــا لم اإلعالنــات التجاريــة المنفــذة ب

 (   2008مكتوبة بخط اليد تحت اسم )األحداث اليومية(. )الحديدي، 

Gutenberg Johannes (-1468 جـــوتنبير ( زالمطبعـــة علـــ  يـــد )يوهـــان اختـــراعوبعـــد 

، قــام )ويليــام كاكســتون(  1472(، بــدأ شــكل اإلعــالن يةخــذ طــابع التميــز والبــروز، وفــي عــام1398

William caxton دران الكنــائس اإلنجليزيــة، وذلــك لإلعــالن عــن بتثبيــت ملصــق علــ  إحــدج جــ

اإلعالنـات الحديثـة،  وأول  أشـكالطرح الكتاب المقدس في المكتبات، ويعتبر هذا اإلعالن من أقدم 
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، وقـد 1625إعالن حديث ذلك الذي نشر في الصحف لتـرويج كتـاب فـي لنـدن فـي أول فبرايـر عـام 

، ولـم تسـتخدم كلمـة إعـالن بمعناهـا المـةلوف إلعالنات في ذلك الوقت اسم نصـائحكان يطلق عل  ا

، وكانـــت اإلعالنـــات المطبوعـــة تتنـــاول 1655(، إال منـــذ عـــام Advertisingفـــي الوقـــت الحـــالي )

الكتـب واألدويـة والشـاي والشـوكوالت ، واألشــياء المفقـودة، وانتشـرت هـذه النصــائح فـي مـا يطلـق عليــ  

ن الخامس عشر، ظهرت إعالنـات فـي انجلتـرا ، وقبل ذلك في القر  News Stories )كتب األنباء(

لكنيسـة  األوسـط(، وكانـت تعلـق علـ  الجنـاح Si quisمكتوبـة بخـط اليـد، وكـان يطلـق عليهـا اسـم )

أن هناك من رجال التحرير مـن وضـع اإلعـالن  إل القديس يولس في لندن. ويشير تاريخ الصحافة 

لعبــــ  اإلعالنــــات فــــي حيــــاة الصــــحافة. الــــدور الــــذي ت إلــــ فــــوق المــــادة التحريريــــة وذك لكــــي يشــــير 

 (2011البهنسي، الدرايسة،)

وقـــد شـــهد القـــرن التاســـع عشـــر تطـــورًا هـــائاًل فـــي إعالنـــات الصـــحف المطبوعـــة، وذلـــك نتيجـــة 

الثــورة الصـناعية التــي عملــت علــ  زيــادة اإلنتـاج، وكــان ال بــد فــي ذلــك  أحدثتــ التطـور الهائــل الــذي 

سـويق وتـرويج هـذه المنتجـات وتعريـف النـاس بهـا، وقـد كـان الوقت من استنباط وسائل تعمـل علـ  ت

أثــرًا فــي تطــور  أخــرجالــثمن مــن جهــة وانتشــار التعلــيم مــن جهــة  باهظــةانتشــار الصــحف والمجــالت 

م، انتشـــر فـــي الواليـــات المتحـــدة األمريكيـــة مـــا 1820بـــ ، ففـــي عـــام  واالرتقـــاءاإلعـــالن بشـــكل كبيـــر 

م ارتفـع عـدد المجـالت والصـحف المطبوعـة 1861م صحيفة ومجلـة مطبوعـة، وفـي عـا 800يقارب 

 ( 2011لبهنسي، الدرايسة،ا) صحيفة.5000  إل 

الملصقات قبل مائتي كانت تستخدم  ، فقدMax Gallo جالو(ماكس )وتبعَا للمارخ الفرنسي 

إلصــاقها فــي أمــاكن مختلفــة مــن العــالم مــن أجــل دعــم  ، وكــان يــتمعــام أثنــاء الحــرب العالميــة الثانيــة

يتضـح لنـا أن فكـرة الملصـقات قديمـة جـدًا،  مـن ذلـكو عل  سبيل المثـال.  االنتخابيةالحمالت بعض 
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ـــزمن تطـــور  ومـــع مـــرور يبقـــ  هـــدفها ولكـــن التـــي ُتصـــمم ألجلهـــا،  وتنوعـــت األهـــداف اســـتخدامهاال

 .وملفتإيصال فكرة معينة بشكل جذاب وهو  الرئيسي واحدَا،

في القرن التاسع عشـر. ففـي حـوالي  األوروبيين عند الفنانين وأصبح تصميم الملصقات شائعاً 

بإنتــاج أكثــر مــن Jules Cheret  (1836-1932 )(جــول شــيري ) الفرنســي ، بــدأ الفنــان1866 عــام

وفـي . االختراع حديثةالطباعة الحجرية الملونة التي كانت  باستخدامكبير الحجم،  ملون ألف ملصق

 de Henri (1901-1864) دو( التسعينات من القرن التاسع عشر، اكتسب الفنان الفرنسي )هنري

وصـمم . الـرقص شهرة بسبب تصميمات  الجميلة الواضحة للملصقات التي صممها للمسـارح وقاعـات

 .فنية أعمال أنهاعدد من الفنانين في القرن العشرين ملصقات تم جمعها عل  

 أهداف اإلعالن 

  جدد من خـالل إعالنـات جيدة العمالء الويمكن أن يتم جذب ، زيادة المبيعات فيالمساهمة

 .وفعالة

  تدعيمها وخلق حالة رضا لدج  فيالمساهمة و  للمنتج،تعريف المستهلكين بالعالمة التجارية

 .المستهلك عن العالمة التجارية وقبولها

  قوج يمكنها من  يعل  اكتساب مركز تنافس الماسسةمساعدة  فييـساهم اإلعـالن الجيد

 السوق.االحتفاظ وتنمية نصيبها من 

 (التايبوغرافي –الصورة  –عناصر تصميم اإلعالن )الرسوم التوضيحية 

 التوضيحية(  )الرسومillustration 

"غالبـــًا مـــا تكـــون الرســـوم التوضـــيحية موجـــودة مـــع القصـــص األدبيـــة والشـــعر والعلـــوم والفنـــون 

والكتابات الفلسفية والدينية، وكل ما يمكن توضيح  وتفسـيره وتقريبـ  للـذهن، وقـد مـارس هـذه الرسـوم 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/1866
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%84_%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AC%D9%88%D9%84_%D8%B4%D9%8A%D8%B1%D9%8A%D9%87&action=edit&redlink=1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%88%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%82%D8%B5
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B4%D8%A7%D8%B7_%D9%8A%D8%AF%D9%88%D9%8A
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ب الحركــــة التشــــكيلية". فنــــانون باقتــــدار، وأصــــبح فــــن الرســــوم التوضــــيحية يعكــــس اتجاهــــات ومــــذاه

 (2013العاني، )

ودورهــا ووظائفهــا  هـذه الرســوم تاكـد العديــد مــن الدراســات المتخصصـة علــ  فاعليــة اســتخدامو 

أثبتـــت فائـــدتها فـــي إكســـاب األطفـــال معـــارف  أن الرســـوم التوضـــيحية والملفـــتفـــي شـــت  المجـــاالت، 

مهــاراتهم اللغويــة،  تقــوي أنهــاد ، إذ تةكــفــي الرســوماســتعمال األلــوان  عنــد وخصوصــاً حيويــة مميــزة، 

 . قدراتهم العقلية وتنمي

انتشــرت وحــازت شــعبية  أنهــاقيمــة ودور الرســوم التوضــيحية، ونجــد  أدرك العــرب منــذ القــدمو 

 ذلــك فــي العديــد مــن المالفــات ظونالحــ، األدب والفنــونكبيــرة لــدج مبــدعيهم ومفكــريهم فــي مجــاالت 

هـذا الشـةن أنـ  كانـت المخطوطـات العربيـة العلميـة ويتضح في  .وبشكل خاص المخطوطات العربية

ن يطلـق العنـان لخيالـ  أل ال تـدع للفنـان مجـاالً  ،بحكم موضـوعاتها، تحتـوي علـ  رسـوم علميـة بحتـة

هــدف التفســير والتوضــيح للنصــوص المصــاحبة لهــا، وذلــك  الرســوم التوضــيحية الفنــي، إذ قصــد مــن

بية في هذا الخصوص، الترجمة العربية لكتـاب دون تدخل من الرسام، ومن أشهر المخطوطات العر 

، وكــذلك كتــاب DISCHORIDES( ديســقوريدس)للمالــف اليونــاني  (1)( شــكل خــواص العقــاقير)

الــذي تضــمن مائــة اختــراع وتصــميم ألجهــزة تقنيــة ونــوافير مائيــة،  موســ  بــن شــاكر لبنــي (الحيــل)

تعتبـر علـ   توضـيحيةرسـوم كمـا احتـوت مخطوطـات علميـة علـ  . وغيرها العديد مـن المخطوطـات

 (.2013ة )العاني، جانب أهميتها العلمي إل من الناحية الفنية  كبيرمستوج 
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 ( ملطوطة في كتاب )لواص العقاقير(1)شكل 

 

، يمكــن مــن لالنتبــاهأمــا بالنســبة للرســوم التوضــيحية فــي اإلعــالن فهــي عنصــر مهــم وملفــت 

فـي اإلعـالن،  أخـرجاسـتخدام عناصـر  إلـ اجـة توصـيل الفكـرة للجمهـور المسـتهدف دون الح اخالله

رســوم التوضــيحية أهميــة كبــرج فــي تصــميم اإلعــالن، وذلــك ألن هنالــك فئــة مــن الجمهــور قــد ال للو 

قد ال يتاح لهم وقت كافي لقـراءة اإلعـالن، فمـن خـالل الرسـوم التوضـيحية يمكـن  أويعرفون القراءة، 

الرسوم التوضيحية فـي إعالنـات الطـرق السـريعة أن تصل فكرة اإلعالن للجمهور بسرعة، واستخدام 

وبشــكل خــاص، يســاعد علــ  وصــول فكــرة اإلعــالن للجمهــور بســرعة وفاعليــة، وذلــك ألن إعالنــات 

 الطرق السريعة يجب استيعاب مضمونها في وقت محدود للغاية.
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 الرسوم التوضيحية باستلدام( ماصق إعالني 2)الشكل 

يــد بشــري وهــي تضــغط  ( وهــو عبــارة عــن2ية مثــال رقــم )ومــن األمثلــة علــ  الرســوم التوضــيح

علـ  زر متصــل بشــكل يشــب  المجتمــع البشــري، وبداخلـ  العديــد مــن التــروس المتداخلــة. وقــد رســمت 

، وهـو أحـد األسـاليب المعاصـرة فـي Flat Designالمسـطح(  التصـميمعناصـر التصـميم بةسـلوب )

( كافيــة إليصــال الفكــرة 2) ســتخدمة فــي الشــكلالرســوم التوضــيحية الرقميــة، والرســوم التوضــيحية الم

ألي شخص، حت  لو لم يستخدم عنصر الكتابة في هذا التصـميم، ويوضـح لنـا المصـمم مـن خـالل 

ضغط اليد عل  الزر بةن  تلقائيًا سوف تبدأ عملية التفكير، وهذه العملية تتم عنـدما تـةتي الفكـرة كمـا 

( أما بالنسبة لالـوان التـي اسـتخدمت فـي هـذا time to thinkهو موضح لنا في العنصر الكتابي )
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التصـــميم فهـــي متناســـقة جـــدًا مـــع بعضـــها، وخصوصـــًا مـــع العنصـــر الكتـــابي، واللـــون األزرق الفـــاتح 

 المستخدم في الخلفية يعطي بروز ووضوح للتصميم، وهو لون متناسق جدًا مع ألوان التصميم. 

 

 التصوير الفوتوغرافي( )Photography 

 اللتقـاطبعمل تجربة، وهي عبارة عن محاولـة  1800في عام  Thomas( توماس)م قام العال

صــورة بالكــاميرا، وذلــك مــن خــالل اســتخدام مــواد حساســة للضــوء، لكنهــا فشــلت ولــم تــنجح، ومــن ثــم 

، مــن نافــذة 1826أول صــورة فــي عــام  Joseph Niepce  الــتقط العــالم الفرنســي جوزيــف نيــبس(

ظهــور ضــوء الشــمس  إلــ ســاعات كاملــة، وذلــك ممــا أدج  8يض لمــدة منزلــ  واســتمرت عمليــة التعــر 

علـ  جهتـي الصــورة، واسـتطاع مــن خـالل هــذه التجربـة أن يلـتقط الحركــات والظـالل التــي كانـت فــي 

 (1987(. )هيديك،1)منطقة التصوير كما في الشكل 

 
 1826( أول صورة ماتقطة عام 3)الشكل 
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يط ب  لتعبر عن زمان ومكان ما، وتشكل الصور يعيش اإلنسان في عصر المرئيات التي تح

لما  البصرية،هذه المرئيات التي تضفي عل  حياة الناس مزيدًا من اإليضاح واإلقناع والمتعة  إحدج

التــي يــنعكس توظيفهــا فــي و األحــداث الواقعيــة بمنتهــ  الدقــة،  ونقــل بــارز فــي تســجيل تاديــ  مــن دور

لتعبيــــري للمضــــامين المنتقــــاة بشــــكل مقنــــع فــــي التصــــميم إحــــداث التوافــــق ا إلــــ الوســــائل االتصــــالية 

 .اإلعالني

 أفضـل.العـالم بشـكل  إل وسيلة اتصال سريعة وقادرة عل  تغير نظرة الناس  أيضاً  والتصوير

كمـا ، األخيـرةالتصـوير فـي العقـود  آالتظهور مجموعـة كبيـرة مـن  إل  التكنولوجيالتطور  جأدوقد 

التصــوير بشــكل  إمكانيــاتطــور ات الرقميــة فــي الحاســوب، ممــا ظهــرت تقنيــات جديــدة مكملــة للعمليــ

  (Curtin, 2007) هائل.

مــن أهــم عناصـر التصــميم اإلعالنــي، بمــا تملكــ  مـن مميــزات فاعلــة للتــةثير فــي والصـورة تعــد 

لما تملك  من قوج كامنة  واضحة،يفترض توظيفها في التصميم بقصدية و مدركات المتلقي الحسية، 

 المتلقـي نحوهـا )الغـانمي، انتبـاهواألثر التحفيـزي لجـذب  لإلعالن،التصميمي  لبناءماثرة في مجمل ا

1998.) 

. غايت بطريقة مباشرة بالفكرة العامة لإلعالن، ليحقق  يكون مضمون الصور مرتبطاً  أنالبد و 

ه سـلوبًا مباشــرًا مشخصـًا يمــنح تــةثير أالتصـوير اإلعالنــي يعتمــد  أنيجـب ، وانطالقـًا مــن هـذا التصــور

 للمتلقي،ن التجريد صيغة تلغي الطابع المحسوس للتجربة المراد تقديمها أذلك  ،بعيدًا عن أي تجريد

تســتدعي مجهــودًا تةويليــًا قــد يصــرف نظــر المتلقــي ولــو لحظيــًا عــن  ذلــك،بــل هــي علــ  العكــس مــن 

 .تيعاباألســلوب المباشــر فــي اإلدراك والفهــم واالســ إلــ الســلعة، فــي حــين يحتــاج اإلعــالن المرجعــي 

  (2008غنيم، )
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ويتضمن استخدام الصور في التصميم الجرافيكي لإلعالن قيمًا تعبيرية متعددة، قد تغني عن 

فالناحيــة الجماليــة فــي تصــميم اإلعــالن مثــل الكتابــة،  أخــرجالمكثــف لعناصــر تصــميمية  االســتخدام

 .النفسيةوالتمتع والراحة  اإلثارة البصرية لدج المتلقيتحقيق عل  تعتمد أساسًا 

 أهمها يجب أن تتصف بمواصفات عدة من  اإلعالنيةوالصورة 

   اإلعالنيةارتباطها بالفكرة.  

   .امتالكها لقيم فنية وجمالية لتحقيق الجذب 

   منافسة.في حالة وجود عناصر  المتاحة اإلعالنيةأن تتناسب مساحتها مع المساحة  

  مالءمتها مع المجتمع من حيث األعراف والتقاليد. 

األحجـام، وتكـون  أو واالسـتمالة اإلقنـاعيمكن إن تاثر في سـلوك المتلقـي مـن خـالل  والصورة

المعلومــــات نقــــل  إلــــ إضــــافة  ،اإلعالنيــــةوظيفتهــــا الرئيســــة هــــي تســــهيل المهمــــة واســــتيعاب الفكــــرة 

تغنــي المشــاهد عــن  قــد لــذا فــإن مــا تقدمــ  الصــور فــي اإلعــالن مــن حقــائق وأفكــار .(2011قريعــي،)

فضـاًل عـن تحريـك المشـاعر  ،الوضـوح وسـهولة الفهـمب لتميزهـاوذلك  ،مكتوبةالصفحات المن  الكثير

 (.Bull ،2010واألحاسيس عن طريق اللون والتعبير )

وعلـ  هــذا يمكننـا القــول إن غالبيـة اإلعالنــات الناجحــة اليـوم، توظــف الصـورة بمــنهج إبــداعي 

جمــــالي والتعبيــــري للصــــور الفوتوغرافيــــة، خــــارج عــــن المــــةلوف، ويســــتفيد فيــــ  المصــــمم مــــن البعــــد ال

الجوانــب التصــميمية  يهمـل أالالتةكيــد علـ  مضــمون اإلعــالن. ويجـب علــ  المصــمم  إلــ باإلضـافة 

 ،والمنظــور ،والملمــس ،واللــون ،واتجاهاتهــا الصــورةكخلفيــة ، التــي تظهــر مــن خاللهــا جماليــة الصــور

سـوف  تنظـيم العناصـرأي خلـل فـي  ألن ،وتـداخلها األخـرجوعالقة الصـور مـع العناصـر  ،والتجاور

 .في اإلعالن سلبياً  ويحدث تةثيراً  ،يضعف الناتج التصميمي
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لها  بباقي عناصر التصميم وما تربطها من عالقات ،التي يتضمنها اإلعالن الصور أنكما  

مجســدة بفكرتهــا التصــميمية مــن خــالل فعاليــة نظامهــا  أوالقــدرة علــ  أثــارة تصــورات ذهنيــة موحيــة 

 .يعطي اإلعالن الحيوية والحركة أنيمكن للتنوع و  تصميمي.ال

 Typography )التايبوغرافي( .3

وجذابـة عنـد عرضـها. يبــرع ، ةسـهلة القــراءوتنفيـذ وترتيـب الحــروف لخلـق لغـة مكتوبـة هـو فـن 

 .Graffitiالهزلية، وفنانو)الجرافيتي( لكتب ومصممو الجرافيك، وفنانو ا ،في هذا العمل الخطاطون

 (γράφειν) و بمعن  نمط، (τύπος) من الكلمتين اليونانيتين ةمشتق Typography كلمةو 

وينبـع أصـولها مـن صـنع األختـام والعمـالت فـي العصـور القديمـة التـي  الخـطنمط  أي الخط، بمعن 

 .قبل الميالد (3500) إل يعود تاريخها 

المتماســــكة،   بخطوطــــوهنــــاك نوعــــان مــــن أنمــــاط الخطــــوط الرومانيــــة  الــــنمط القــــديم يتميــــز 

وبحلــول  األنمــاط.الثقيلــة والســميكة. وغالبــا مــا يــتم الجمــع بــين هــذه  بخطوطــ والحــديث الــذي يتميــز 

وقـد سـمح ذلـك  ،الخطـوط العديـد مـن أنمـاط تصـميم ، تـمأجهـزة الكمبيـوتر وباستخدامالقرن العشرين، 

 .بابتكار العديد من أنواع الخطوط الجديدة

ن اتفقت جميع اآلراء عل  أما الخط العربي فقد اختلف     أنت آراء المارخين حول أصول، وا 

قد  األنباطمنطقة شمال الجزيرة العربية في مملكة )النبط(، وذكر أن  إل أصول الخط العربي ترجع 

والخــط النبطــي، حتــ  أصــبح لهــم  اآلرامــي، وكــان األنبــاط يربطــون بــين الخــط اآلرامــيتعلمــوا الخــط 

 اً الكتابــة حتــ  ظهــرت الكتابــة العربيــة، وكــان الخــط العربــي متــةثر  طــابع خــاص بهــم، ومــن ثــم طــوروا

بخطــوط الحضــارات القريبــة مــن الجزيــرة العربيــة. وكــان اهتمــام العــرب بالكتابــة محــدودًا قبــل ظهــور 

بعـد بعثـة  إالمن كـانوا يسـتعملون ، ولـم يـتم انتشـار الخـط العربـي  أكثرالتجار هم  أناإلسالم، حيث 

صــالة والســالم، حيــث أمــر بةســرج بــدر ممــن يعرفــون الكتابــة أن يفــدوا أنفســهم النبــي محمــد عليــ  ال
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بتعلـــيم عشـــرة صـــبيان مـــن المســـلمين الكتابـــة، وذلـــك لكتابـــة القـــرآن الكـــريم وكتابـــة العقـــود والمواثيـــق 

ورسائل ملوك الدول المجاورة، وقـد أصـبح الكتـاب يتنافسـون فيمـا بيـنهم فـي تجويـد الخـط، وذلـك ألن 

الكتـاب خطـًا لكتابـة الرسـائل التـي كـان يرسـلها لملـوك  أجـودوالسـالم كـان يختـار  لصـالةاالنبي عليـ  

 (.2009)القصاص،  األرض

وقــد تطــور الخــط العربــي عبــر مراحــل التــاريخ المختلفــة، فكثــرت بــ  أنمــاط الخطــوط، كــالخط 

ي الفتـرات ، وشهد الخط العربي فـاألخرجالمدني، والكوفي، والمكي، والبصري، والكثير من الخطوط 

والخالفة العثمانية استقرارًا في األساليب وهندسـتها علـ  قواعـد ذهبيـة،  األمويةالوسيطة بين الخالفة 

مثاليـة. وارتبطـت أنـواع الخطـوط العربيـة السـتة بتنـوع  أنهـاالخـط العربـي أجمعـوا علـ   أهـل أنحيث 

ة أشــكال رئيســية، ويمكــن مواصــفات األقــالم التــي كتبــت بهــا، وتنحصــر هــذه األقــالم العربيــة فــي ســت

وهــي الخطــوط التــي لهــا تــاريخ واصــل عربــي  األولحســب أصــلها، فــالنوع  أنــواعثالثــة  إلــ تقســيمها 

)خــــط الثلــــث، وخــــط النســــخ(، والنــــوع الثــــاني وهــــي خطــــوط خرجــــت مــــن أرض فــــارس مثــــل )الخــــط 

ة، والخـط أصول تركيـة )خـط الرقعـ إل الفارسي(، والنوع الثالث وهي عبارة عن خطوط عربية ترجع 

 الديواني(.

المباعـدة بـين  (، ومـن هـذه القواعـدTypography) التـايبوغرافيكثيـرة السـتخدام  قواعـدهناك 

 ،Height( االرتفـــاع)، Font size( حجـــم الخـــط)، Distances( المســـافات)وتقلـــيص  األحـــرف

 (العــرض)، Character variation( تبــاين الطــابع)، Vertical ratios( النســب الرأســية)و

Display  ،(الـــوزن )the weight بشـــكل  فـــي إعتبـــارات التصـــميم، وتـــاثر، وهـــذه القواعـــد تـــدخل

للعنــوان الرئيســي وبــاقي الكلمــات  األكبــرعلــ  ســبيل المثــال، إذا كــان حجــم الخــط  وواضــح.اب ذجــ

 .أكبرالعنوان بشكل  إل بخطوط رقيق  يساعد ذلك في جذب المزيد من االهتمام 
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 ،العالقــــات بــــين الكلمــــات والصــــور وهــــو فــــن يعتمــــد علــــ  توظيــــف  التااااايبوغرافيالتشااااكيل 

، ويمكــــن اســـتخدام هـــذا الـــنمط مــــن فـــي التصـــميم الجرافيكـــيالمتولــــدة  خاصـــةالبصـــرية اللتـــةثيرات وا

كثيـرة  التـايبوغرافيوتطبيقات التشكيل  ءةقرا إل في التصميمات التي ال تحتاج  التايبوغرافيالتشكيل 

 التجاريــــة،الشــــعارات والعالمــــات  الكتــــب،أغلفــــة  التغليــــف، والنشــــرات، الكتيبــــات اإلعالنــــات،منهــــا و 

 (.2009القصاص، )

 
 بالحروف اليابانية( Typography( تصميم حروفي )9)شكل 

ذا انتقلنا     وقد (، نالحظ أن الحروف مشتقة من اللغة اليابانية، 9مثال وهو التصميم شكل ) إل وا 

، والمقصود بها Japanese)اليابانية( ألول من كلمة ( وهو الحرف اJ) صمم بها شكل الحرف
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 والفكرة، ذه الكلمة لكي يعمل بداخل  تصميماللغة اليابانية، وقد استخدم المصمم أول حرف من ه

(، واستخدم في الخلفية Jاإلبداعية في هذا التصميم، هو استخدام الحروف اليابانية داخل حرف )

اللون األبيض، وذلك لكي ياكد  التايبوغرافيفي التصميم  اً أيضاللون الرمادي الداكن، واستخدم 

 عل  أهمية الحروف اليابانية ولكي تكون واضحة. 

 

 اجتماعي( –سياسي –اإلعالن )تجارى أنواع

 اإلعالن التجاري

ربح  أوساسي من اإلعالن التجاري هو تحقيق أكبر عائد أليرج بعض الخبراء أن الهدف ا

، ومن الممكن التعبير عن المنتج التجاري في التصميم اإلعالني عن ممكن للسلعة المعلن عنها

مع  االثنيناستخدام  أو، التايبوغرافيالتصميم  مكوناستخدام  أوالصورة فقط،  مكونطريق استخدام 

متوسط المدج  أوبعضهما، وهنالك تصنيفات لإلعالن التجاري، فيجب تحديد إن كان قصير المدج 

 ( 2009أبو سمرة،)يعتمد عل  عمر المنتج المعلن عنها. طويل المدج، وذلك  أو

يكثر في هذا النوع من الملصقات األلوان المستخدمة  والدعائية  اإلعالنيةالماصقات 

حدث معين لإلعالن  إل عامة الناس  أوالزبائن  انتباهمختلفة، وذلك بهدف لفت  والصور بةحجام

تي ينظمها بعض مكاتب السفريات، وهنالك العديد حت  للرحالت كتلك ال أومنتج معين،  أوعن ، 

الفكرة بشكل  والدعائية يظهرون اإلعالنيةمن المصممين المتخصصين في تصميم الملصقات 

 .من أجل  الغرض المصمم وبمحتوج يعكسمبتكر 
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  لامنتج والبائع وظائف اإلعالن التجاري بالنسبة

ف المســتهلك بالســلع والخــدمات التــي يقــدمها المعلــن يقــوم اإلعــالن التجــاري بالنســبة للمنــتج بتعريــ   

السـوق بـاألخص السـلع التـي  إلـ حت  يكون عل  دراية بالسلعة التي بـين يديـ ، واإلعـالن هـو منفـذ 

بعـد  إالتدخل السوق ألول مرة، فالسلع الجديدة ال تجد الترحاب واإلقبال عليها من طـرف المسـتهلك 

والفضــول الكامنــة فــي نفــس اإلنســان،  االســتطالعيثيــر غريــزة فــاإلعالن التجــاري  عليهــا،مــا يتعــرف 

الذي ينجح في إثارة تلك الغريزة لدج ، واإلعالن الناجح هو هاالسلعة وتجربتعل  التعرف  إل فيحث  

المعلـن عنـ  ونوعيتـ   المنـتجاإلعالن التجاري للمستهلك كمية مـن المعلومـات حـول  يقدمو  .الجمهور

المعلومات المتعلقة بـ ، وهـذا يـوفر علـ  المسـتهلك  وكلتواجده وأسعاره  وخصائص  ومزاياه، وأماكن

 . احتياجات مشقة البحث عن 

 
  Mitsubishi (اإلعالن لاص بشركة )ميتسوبيشي( 5)شكل 

 خاص بشركة )ميتسوبيشي((، وال5)ومن أمثلة اإلعالن التجاري، إعالن شكل 

Mitsubishi ،مدج قوة  الداللة عل في  صمم هذا اإلعالنوقد نجح م، وهي شركة سيارات عالمية
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ألن  يتميز بكبر هذا الحيوان واستخدم  ،(وحيد القرن)صورة  استخدام وصالبة السيارة من خالل

 لون السيارة مع لون وحيد القرن. والمميز في هذا اإلعالن هو تناسق ،وقوت حجم  

 اإلعالن السياسي

الشعوب والمجتمعات  ًا فيالسياسي تةثير  لاالتصااإلعالن السياسي هو أكثر أنواع    

الوسيلة التي يستطيع من  اإلعالن هو حيث يعتبر ،االنتخاباتوبالذات عل  الناخب في مواسم 

، وتقوم اإلعالنات السياسية التواصل مع أكبر قطاع من جمهور الناخبينخاللها المرشح السياسي 

 وتلك الوسائل، واإللكترونيةالمطبوعة هيري الجما االتصالمن خالل وسائل  عل  تسويق المرشحين

ثارة لتحقيق الهدف المنشود  إعداد تتضمن وهو رفع رصيد هذا المرشح خالل  إالعناصر جذب وا 

 عملية التصويت.

وعل  مر العصور واألوقات وظف الكثير من القادة وسائل اإلعالن بكافة أشكالها لخدمة 

يجا مثاًل نجح في توظيف الدعاية واإلعالن  (تلره(بي، فأهدافهم وتحقيق غاياتهم بشكل سلبي وا 

السياسي في تحقيق طموح  وخداع الرأي العام المحلي والدولي، وكذلك الحال بالنسبة لتسويق 

تحسين صورة السياسي النمطية في أذهان الناخبين، وبالتالي ل ،المرشحين عبر اإلعالنات السياسية

اإلعالنات السياسية توفر قدرًا معينًا من المعلومات  تغيير أفكارهم عن ، ومن جانب أخر فإن

وهنالك تعاريف  .بشةنهم  للناخب لكي يتعرف عن كثب عل  المرشحين وبالتالي فإن  يحدد قناعات

النشاط الذي يستهدف تنظيم عدد المايدين  فهو يعرف بةن  ،عدة تناولت مفهوم اإلعالن السياسي

كافة وسائل  باستخدامذلك الدعم المادي والجماهيري  حزب معين بما في أوللمرشح السياسي 

 ( Timmers،(2003 الجماهيري. االتصال
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 أوفكرة تتعلق بجذب الناخب  أوويعرف بةن  بيع المنتج السياسي الذي هو عبارة عن برنامج 

قناعهمالفكرة للجماهير المستهدفة  أوالمرشح، أي توصيل البرنامج  حداث التةثير ابها بقصد  وا 

  مطلوب في أفكارهم وسلوكياتهم تجاه المرشح.ال

 أوالمختلفة دورًا مهمًا بالنسبة للمرشح  االنتخاباتويادي اإلعالن السياسي خاصة في مواسم 

مصادر اإلعالن السياسي أهداف محددة يراد الوصول  أوالناخب، ومن البديهي أن يكون للقائمين 

رنامج السياسي الذي يسع  والب ،الكيان الحزبي أوح إليها، يةتي في مقدمتها تعريف الناخب بالمرش

 لتحقيق .

الحروب والنزاعات  أوقاتكما تلعب اإلعالنات السياسية دورًا أساسيًا لحشد الجمهور في    

في  اإلعالنيةالسياسية، وقد حظيت القضية الفلسطينية عل  سبيل المثال بالكثير من الحمالت 

واإلعالنات التي كانت تختص باالنتفاضات والحروب التي  إطار دعم نضال الشعب الفلسطيني،

وقعت في فلسطين، كانت تشعل الرغبات الموجودة في الجمهور المستهدف، ومعظم الملصقات 

التي صممت في الحروب كان تحتوي عل  عبارات وكلمات مخصصة إلثارة الغضب، حت  أثناء 

قوم بتصميم ملصقات باالعتماد عل  عنصر الثورة السورية، كانت معظم  الوكاالت اإلعالمية ت

الصورة، فكانوا يلتقطون صور ألطفال سوريين أثناء الحرب ويضعونها في ملصقات سياسية، وذلك 

 الجمهور. مشاعرلنفس السبب الذي ذكرناه من قبل وهو إثارة 

معينة للتسويق  انتخابية  يكون الهدف منها اإلعالن عن حمالت الماصقات السياسية

 كاالحتاللالتعبير عن الغضب ضد فكرة معينة  أومن المصوتين ل ،  وجذب العديدح معين لمرش

النفسي  النوع من الملصقات، لدراسة مدج تةثيرها )كاألثر تطرقت بعض الدراسات لهذا .والحروب

 عل  الناس(.
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 أنواع اإلعالن السياسي 

 المصممون، حيث يسع  عدة أصناف وأشكال وأنواع متعددة إل يصنف اإلعالن السياسي  

ابتكار أشكال وصيغ متنوعة وجديدة بهدف جذب جمهور  إل والذين يعملون في هذا المجال 

 الناخبين المستهدفين. ومن أبرز أنواع اإلعالن السياسي 

 ( اإليجابياإلعالن)Positive Advertising  وهو اإلعالن الذي يسع  المرشح السياسي  

 ربط اسم  بسياسات تحظ  بالشعبية. أوالشخصية  محاولة تعزيز صورت  إل في  

 (اإلعالن التذكيري)Memorial advertising  وهو اإلعالن الذي يكون هدف  أن يذكر  

 .واالجتماعية واالقتصاديةالناخب بالمرشح وحسنات  ومنجزات  السياسية 

 (اإلعالن اإلقناعي )Inductive advertising ناع إق إل   وهو اإلعالن الذي يهدف

 الناخبين بةهمية المرشح من خالل عناصر اإلقناع والجذب المختلفة.

 (اإلعالن التثقيفي )Educational Advertising إل   ويقصد ب  اإلعالن الذي يهدف 

 المرشح. أوللحزب السياسي  االنتخابيةتثقيف الناخبين عن البرامج واألهداف 

 (إعالن الصورة الذهنية )image Declaration of mental وهو إعالن للشخصية ويركز  

بالمرشح السياسي  اإلعالنيةمستقبل الرسالة  أوفي مواضيع  ومحتواه عل  ربط الناخب 

  (Smith, 1989) .عاطفياً 
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 ( ماصق سياسي عن القضية الفاسطينية9)الشكل 

ذا انتقلنا إل  مثال من اإلعالن السياسي، وهو تصميم ملصق عن االنتفاضة الفلس طينية وا 

(، ونالحظ اعتماد المصمم في تصميم هذا اإلعالن السياسي عل  عنصر التصميم 6)شكل 

المستخدم يتناسب جدًا مع موضوع اإلعالن التايبوغرافي وعنصر الصورة، فالتصميم  التايبوغرافي

ومع الصورة المستخدمة، والصورة هي ألحد الشبان المنتفضين في فلسطين المحتلة وهو يمسك في 

ه حجر. وما يميز هذا الملصق هو تناسق لون الخلفية مع ألوان الصورة المستخدمة، وكما نرج يد

هر الشاب من الخلف، ضع بعض الماثرات الجرافيكية عل  ظفي هذا الملصق أن المصمم قد و 

 مما جعل عناصر التصميم تترابط مع بعضها البعض.
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 ( ماصق سياسي عن الثورة السورية7)الشكل 

، (Revolution Syria السوريةفإن  يتحدث عن )الثورة  (7)الملصق شكل لنسبة إل  أما با

واختيرت هذه العبارة لتثير  ،Day of rage( الغضبهذا الملصق هو )يوم ل اللفظي شعارالو 

وقد استخدم المصمم في خلفية هذا الملصق اللون األحمر، ألن  من  مشاعر الغضب الشعبي،

استخدام و الثورة في عقول من يرج هذا الملصق،  ياكد عل  فكرةة، وذلك لكي األلوان الحارة والقوي
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الذي التايبوغرافي التصميم  وكذلك فإنالرسوم التوضيحية في هذا الملصق معبرة جدًا عن الثورة، 

 .استخدم  المصمم في هذا الملصق يتوافق جدًا مع فكرة الملصق

  الجتماعياإلعالن 

في معظم األحيان يكون المقصود بها إعالنات توعوية، والهدف  ةاالجتماعياإلعالنات  إن

يكتسب الجمهور الموج  ل  اإلعالن وعيًا يناهض السلوكيات والسلبيات التي تخص  أنمنها هو 

 إل التوعية تهدف موضوع اإلعالن، وتبصره بالجوانب المختلفة التي تحيط ب ، وباختصار فإن 

رشاده. واإلعال توجي  لقبول األفكار مجتمع  أولتةثير جماعة نات التوعوية تسع  لاإلنسان وا 

 والسلوكيات اإليجابية، ورفض األفكار والسلوكيات السلبية.

 
 ( ماصق إعالني يتحدث عن الفقر2)الشكل 

( والذي يمثل ملصق عن المجاعة في 7)شكل  تصميم االجتماعيومن أمثلة اإلعالن    

ل لصورة شهيرة لطفل إفريقي عل  شفا الموت. واستخدم الصومال، وفي  استخدم المصمم تحلي
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موت طفل في  إل ، في إشارة Every five seconds( ثوانيالمصمم الشعار اللفظي )كل خمس 

ذا الحظنا صورة الطفل من األسفل  ثوانيالصومال كل خمس  من األمراض المرتبطة بالجوع، وا 

لكي يعبر المصمم من خالل هذه الفكرة أن عظام، وذلك  إل فشيًا ويتحول  شيئاً نجده يتقلص 

هنالك أطفال تموت من الجوع والفقر، وهنا استخدم المصمم اللون البني في صورة الطفل ألن  في 

لون  إل الصورة األصلية لون جسد الطفل بني، وقد استخدم اللون األصفر في الخلفية ألنها أقرب 

 اختيار األلوان.  الصحراء، أي العطش والجوع، وهذا تميز كبير في

 

إن ما يقصد برسالة اإلعالن الفكرة الرئيسية لإلعالن، والتي قد تكون   رسالة اإلعالن   

قناع  أوجملة واحدة  أوكلمتين  أوكلمة  عل  ليتعرف  الجمهورعدة جمل وذلك بغرض تشجيع وا 

اإلحساس بلمسة  يستخدم بها أسلوب العاطفة مثل قد والتي ،لمطلوبة التي يريدها المعلنا الصور

 )Terence(2008 , عقالني.أسلوب  أوالجمال 

 انتباهوالمشاهدين ويجب أن تجذب  ءورسالة اإلعالن الماثرة يجب أن تتحرك من خالل القرا

لديهم حت  يصبح هنالك تجاوب مع فكرة اإلعالن  تحفز رغبة الفضولمنهم، ويجب أن  كالً 

 . واقتناع  بها

 عوامل وهي  عدةحه عاى تعتمد فعالية اإلعالن ونجا

 .ساهم في تحقيق أهداف   تحدد البيئة المحيطة باإلعالن الفرص المناسبة للتسويق، وتالبيئة

، وحجم االجتماعية  وهو جميع الماثرات المرتبطة بالسكان، مثل الحالة التوزيع الديموغرافي

التةثير في سلوك  إل ن حيث يسع  اإلعال وهيكلة السكان، ونوعي  العلوم اإلجتماعية،المكان، 

 المستهلكين؛ بتوفير جميع المعلومات األساسية والمهمة عنهم.
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سلوكيات األفراد وطبيعة    هو الماثر األساسي في بناء أنماط معينة تجمع بينالمجتمع

، وتحليل نوعية التفاعل بين الفرد االجتماعيةعن طريق دراسة جميع العوامل والُماثرات  اإلعالن

العامل األساسي الذي  د المجتمع المستهدف هولتي تاثر في سلوك  االستهالكي، ويعا وطبيعت 

 .يهتم ب  مخططو اإلعالنات

إدراك طبيعة االقتصاد الُماث ر في  اإلعالنيةعل  مصممو الحمالت   القتصاديةالعوامل 

لمناسبة لذلك وبناًء عل  ذلك يمكن تحديد طبيعة السلع والخدمات ا ،االستهالك، وأنماط المجتمع

 المجتمع.

  هي تةث ر سلوك األفراد العام  بالخصائص الخاصة بالثقافة السائدة في الثقافيةالعوامل 

المجتمع؛ لذلك من الضروري أن يهتم  اإلعالن بالبيئة الثقافي ة داخل المجتمع أثناء إخراج  

 ب  التصميم.، فتصميم اإلعالن قد يختلف باختالف ثقافة المجتمع الذي يعرض وتصميم 

  هي التشريعات القانوني ة التي يجب أن يحرص مخط طو العوامل اللاصة بالقانون

؛ حيث توف ر الحماية للن اس اإلعالنيةاإلعالنات عل  إدراكها، واالهتمام بدورها في تنظيم العملية 

 .( 2009-2008 طاطة،)والغش من التعرض للخداع 
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 (ا، لصائصااأنواعا ،)مفاوماا اإلعالنيةالحمالت 

( مجموعة الجهود المنظمـة والمدفوعـة Advertising Campaign) اإلعالنيةتعتبر الحملة 

 أيضـاً خدمـة خـالل فتـرة زمنيـة محـددة، وتعتبـر  أوالقيمة من قبل المعلـن للمسـاعدة فـي تـرويج سـلعة 

 مجموعة العمليات والجهود المخطط لها بمنته  الدقة من أجل تحقيق أهداف معينة.

تنطـوي علـ  تحليـل للمواقـف والظـروف المتعلقـة بالتسـويق واالتصــاالت  اإلعالنيـةالحملـة إن "

بما يمكن من اتخاذ قرارات استراتيجية فعالة، ممكنة التنفيذ من خالل تصميم سلسلة مـن اإلعالنـات 

 (. 2009)العالق،" ووضعها في وسائل اإلعالن المختلفة اإللكترونية والتقليدية

في كتاب  )إستراتيجيات اإلعالن( بةنها نشر  اإلعالنيةال الحمالت عناجي معرف الدكتور    

إشــهار ماسســة تنــتج  أومنــتج  اســتعمالزيــادة  بهــدفمنــتج  أوخدمــة  أوالمعلومــات الخاصــة بفكــرة 

الســلعة، وذلــك بصــورة مخططــة مســتمرة ولفتــرة متواصــلة بهــدف الحصــول علــ  رد فعــل يــتالئم مــع 

المخطط لوسائل اإلعالن مجتمعة فـي فتـرة  االستخدامهي  اإلعالنيةت أن الحمال أيهدف المعلن، 

 معينة لتحقيق هدف مشترك.

هي عبارة عن برنامج إعالنـي محـدد ذو أهـداف معينـة  اإلعالنيةويمكننا القول بةن الحمالت 

 أوالمبيعــات  انخفــاضلمواجهــة ظــاهرة  أولمواجهــة منــتج منــافس،  أوقــد تكــون لتقــديم منــتج جديــد، 

تجــاري جديــد، وهــذا البرنــامج يكــون موجــ  مــن المعلــن للمســتهلكين  باســمار المســتهلكين بالســوق إشــع

، اإلعـالمإعالن واحد في وسائل  أوالمختلفة  اإلعالناتوتعتبر هذه الحمالت سلسلة من المرتقبين. 

علـ  تقصـر  أويجمعها هدف واحد وتستهدف جمهورًا محددًا وتقوم عل  امتداد فترة زمنية قد تطـول 

المكثــف لتحقيــق  اإلعالنــيحســب هــدف الشــركة مــن هــذه الحملــة، وغالبــًا تســتخدم التكــرار والخطــاب 

مبيعــات  زيــادة أوتعزيــز صــورة  أوهــدف الشــركة مــن هــذه الحملــة والــذي قــد يكــون طــرح منــتج جديــد 
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ن تدعيم صورة الشركة والمنتج في أذهان الجمهـور المسـتهدف مـ أوللعمل عل  تغيير  أومنتج قديم 

 (. 2009. )العالق،إعالنها

الجديدة تحقيق أهداف إعالنية محددة، وقد تكون مـن األهـداف  اإلعالنيةوتستهدف الحمالت 

التــي تســاعد علــ  إنجــاح الخطــة التســويقية للمنشــةة، فاألهــداف يجــب أن تكــون واضــحة، والحمــالت 

اف إســـتراتيجية بعيـــدة يمكـــن أن تســـتغرق وقتـــًا طـــوياًل عنـــدما توضـــع الخطـــة لتحقيـــق أهـــد اإلعالنيـــة

شــهر واحــد فقــط. وفــي كــل األحــوال فــإن  أوالمــدج، ويمكــن أن تســتمر لفتــرة محــدودة جــدًا كةســبوع 

اإلسـهام فـي تحقيـق أهـداف إعالنيـة طويلـة  علـ محدودية وقت الحملـة ال يعنـي إطالقـًا عـدم قـدرتها 

كمـــا يمكـــن أن المـــدج، حيـــث أن أي نشـــاط إعالنـــي مـــنظم يمكـــن أن يحقـــق أهـــداف قصـــيرة المـــدج، 

 يساهم الوقت نفس  في تحقيق األهداف بعيدة المدج.                     

ولكي تنجح الحملة في تحقيـق أهـدافها ال بـد مـن تحديـد الجمـاهير التـي سـتوج  إليهـا الحملـة، 

تحديـــد التوقيـــت المناســـب ووســـائل النشـــر  إلـــ وتحديـــد األفكـــار التـــي ينبغـــي تقـــديمها لهـــم باإلضـــافة 

 مها.ية وتقدير تكاليف الحملة وتقسالمناسب

قـــد ال تســـتخدم إال وســـيلة إعالنيـــة واحـــدة، ويمكـــن أن تقتصـــر علـــ  عـــدد  اإلعالنيـــةوالحملـــة 

محــدود جــدًا مــن اإلعالنــات بمــا يتناســب مــع إمكانيــة المعلــن الماليــة وأهدافــ  التســويقية، ويمكــن أن 

 كرار عالية.تكون كبيرة جدًا وتستخدم مختلف وسائل اإلعالن، وبمعدالت ت

 إل قطاعات كبيرة من الجمهور، ويمكن أن توج   إل قد توج   اإلعالنيةكما أن الحمالت    

فئــة مهنيــة دون غيرهــا، واســتهداف قطاعــات محــدودة مــن  أو اجتماعيــةجمهــور صــغير، أي شــريحة 

تجزئـة  أالجمهور هو ما تنادي ب  المدارس الحديثة للتسويق واإلعـالن التـي تـرج ضـرورة األخـذ بمبـد

(.  ويعتمـد التخطــيط اإلعالنـي التشـويقي الـذي يسـتخدم تجزئــة Market segmentationالسـوق )

 الهدف.  إل التوج   أو باالستهدافما يسم   إل تقسيم   أوالسوق 
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ـــ  الجهـــود  ـــب بضـــرورة توجي ـــدًا دقيقـــًا بـــداًل مـــن التوجـــ   إلـــ ويتطل  إلـــ جمـــاهير محـــددة تحدي

المميـزات التـي يجـب أن تتـوافر فـي  أوح مما سبق أن أهـم الشـروط قطاعات جماهيرية كبيرة. ويتض

 أوللتخطــيط، أمــا غيــر ذلــك مــن األمــور كعــدد الوســائل،  اســتخدامهاالجيــدة هــو  اإلعالنيــةالحمــالت 

غيـر ذلـك فإنهـا  أوالمـدة الزمنيـة للحملـة،  أوحجم الجمهور المسـتهدف،  أو، االتصاليةعدد الرسائل 

لتصنيف الحمالت والتمييز فيما بينها، لكنها ال تصـلح كمعيـار  استخدامهاكلها صفات ثانوية يمكن 

الجيـدة تحـاول عـدم  اإلعالنيـةوغيرهـا مـن أنشـطة إعالنيـة. والحمـالت  اإلعالنيـةيفرق بين الحمالت 

أعداد كبيرة من الرسـائل المختلفـة شـكاًل ومضـمونًا، وعلـ  هـذا فـإن  باستخدامتشتيت أذهان المتلقين 

 .اإلعالنيةمن العناصر الهامة في الحمالت  أيضاً د التركيز يع

  اإلعالنيةاللطوات األساسية لتلطيط الحماة 

 وهي  اإلعالنيةهنالك سبع خطوات أساسية ينبغي اتباعها لضمان تخطيط فاعل للحملة 

 .اإلعالنيةتقييم الفرصة  .2

 تحليل السوق. .2

 تحديد أهداف اإلعالن. .1

 وضع ميزانية اإلعالن. .4

 ة اإلعالن.اختيار وسيل .5

 التنسيق بين اإلعالن وعناصر المزيج التسويقي والمزيج الترويجي. .6

 تقييم نتائج اإلعالن.  .7
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    اإلعالنيةعناصر ولصائص الحمالت 

المباشـرة،  اإلعالنيـةنـوعين أساسـين وهمـا الحمـالت  إل بشكل عام  اإلعالنيةتنقسم الحمالت 

، غيــر المباشــرة اإلعالنيــةمحــدد، والحمــالت  جمهــور إلــ الموجهــة  اإلعالنيــةويقصــد بهــا الحمــالت 

جمهـور محـدد. كمـا يمكـن تقسـيم تلـك األنـواع مـن  إل غير الموجهة  اإلعالنيةويقصد بها الحمالت 

حمـالت إعالنيـة مطبوعـة، وحمـالت إعالنيـة إلكترونيـة. وفيمـا يلـي شـرح  إلـ حيث وسائل التواصـل 

 عة واإللكترونية.المطبو  اإلعالنيةلعناصر وخصائص كاًل من الحمالت 

 المطبوعة اإلعالنيةعناصر ولصائص الحمالت 

 المطبوعة )المباشرة( اإلعالنيةأولا  الحمالت 

 اإلعالنيةوتشمل هذه الحمالت 

 (Brochure. المطويات المطبوعة )1

ن مــن ورقـــة واحــدة كبيــرة نســبيًا يــتم طيهــا عــدة طيـــات  المطويــة هــي مطبــوع غيــر دوري مكــو 

بها وحملهـا والرجـوع إليهـا، وتعتمـد المطويـات علـ  الصـورة والعنـوان بدرجـة كبيـرة، لتسهيل االحتفاظ 

أحـد  أووتسـتخدم المطويـات بكثـرة فـي التعريـف بالمنشـةة  .والنصوص المحدودة فـي حالـة اسـتخدامها

نشـــاطاتها، وفـــي الحمـــالت المختلفـــة كمكافحـــة األمـــراض وجمـــع التبرعـــات  أوخـــدماتها  أومنتجاتهـــا 

ولــذا يــتم إخراجهــا فــي ، بهــا لالحتفــاظوتشــجيع  تبط إخــراج المطويــة بهــدف إثــارة القــار  يــر و  ،وغيرهــا

ســم لكــل  20×22والقطــع الشــائع للمطويــة عنــد طيهــا هــو  مســاحة كبيــرة علــ  ورقــة واحــدة بــوجهين.

أكثر حسب عدد الطيات التـي يفضـل أال  أوسم  60×22 إل طية، أما وهي منبسطة فيصل القطع 

ـــل فهـــو خمـــس طيـــاتزيـــد عـــن ســـبع طيـــا ـــتم الطيـــات فـــي ت، ت، أمـــا العـــدد األمث ومـــن الممكـــن أن ت
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االتجاهين خصوصًا في حالة الصور الكبيرة والخرائط الجغرافيـة، وفـي هـذه الحالـة يـتم طـي العـرض 

 .طية واحدة ثم طي الطول عدد من الطيات حسب هذا الطول

ينهمــا المســاحة المتبقيــة ب المجلــة، تضــموتتميــز المطويــات بصــفة عامــة بوجــود غالفــين مثــل 

 .التي تستغل في عرض موضوع المطوية

 :مكونات المطوية

وهــو أول مــا تقــع عليــ  عــين القــار  قبــل أن يفــتح المطويــة، ويراعــ  أن يفــتح  :الغااالف األول

الغالف عل  المساحات الداخلية مثل المجالت، ويشمل الغالف عل  اسم المنشـةة وشـعارها وعنـوان 

كليهمــا، وتــاريخ اإلصــدار ومناســبت ، وتحتــل الصــور معظــم  أوالصــورة  أوكلمــة موضــوع المطويــة بال

مساحة الغالف األول، ويراع  في الغـالف األول اسـتخدام األلـوان وتوزيعهـا باتسـاق علـ  العناصـر 

 .التيبوغرافية المكونة للغالف

ســاحات مــا تبقــ  مــن مســاحات بعــد اســتثناء الغالفــين، وتشــمل الم وهاايالدالايااة  المساااحات 

األماميــــة عــــدا الغالفــــين والمســــاحات الخلفيــــة، وهــــي المكــــان الطبيعــــي لمضــــمون المطويــــة وعــــرض 

 .موضوعها

وتعتمــد علــ  الصــور والعنــاوين بدرجــة كبيــرة ممــا يفــرض إحــداث نــوع مــن التــوازن والتجــانس 

ذا بينهـا فــي تصــميم هـذه المســاحة بمــا يقتـرب مــن أســلوب إخـراج الصــفحات المتقابلــة فـي المجلــة، ولــ

 .يستخدم أسلوب األطر المفتوحة والتقاطع، مع تكبير الصور

ويحتوي عادًة عل  موجز تحريـري عـن موضـوع المطويـة وأهـداف اإلصـدار،  :األليرالغالف 

كلمـات شــكر وتقـدير، مــع التركيـز علــ  وجـود اســم المنشـةة والشــعار بشــكل  أوإحصـاءات مهمــة،  أو

 .أصغر
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ذا تــــم  أواســــتبدال العنصــــر التحريــــري بصــــورة  أو رســــم مــــع إبــــراز اســــم المنشــــةة وشــــعارها، وا 

لصــورة  اً امتــداد أواســتخدام الغــالف األخيــر كجــزء مــن المســاحة الخلفيــة بحيــث يشــمل صــورة مكملــة 

 (.wikipedia.comwww.) أخرجفيراع  وجود االسم والشعار مرة 

ن، وقــد ( مطويــة تعريفيــة تقــدم لنــا بعــض البيانــات عــن فنــدق معــي9ويعــرض لنــا فــي الشــكل )

لدج الجمهور المسـتهدف للوصـول  استملةاستخدم في هذه المطوية أكثر من صورة وذلك لكي يثير 

ويتضــح لنــا هنــا مــا تحــدثنا عنــ  مــن قبــل عــن الغــالف األول والمســاحات الداخليــة  هــذا الفنــدق، إلــ 

الصـفحات وهنالك أشكال كثيرة للمطويات التعريفية تختلف في األشكال وفـي عـدد  ،والغالف األخير

  وفي األحجام.

 

 
 ( مطوية ألحد الفنادق6)الشكل 
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 Flyer (منشور) 3

وهـو مصـمم ليكـون إعـالن ، يكون في الغالب من مطبوعة عل  الوج  أو الـوجهينهو مستند 

 أوخدمة معين  ويمكن أن تشاهد الفاليـر فـي قائمـة طعـام فـي مقهـ   أوتعريفي الفتتاح نشاط معين 

عبـارة عـن رسـم مـن الممكـن أن يكـون  أوكتابـة  أوعبارة عن صورة فقـط  وقد يكون تصميم  مطعم.

المعلـــن، وعـــادًة مـــا يحتـــوي وهـــذا يتبـــع بحســـب نوعيـــة المـــادة المعلـــن عنهـــا ورغبـــة وذوق  توضـــيحي،

الخدمة المعلن عنها كما هو في الشـكل  أوالفالير عل  العديد من المعلومات التفصيلية عن المنتج 

(20.) 

 

 
  Flyer)الفالير((، 01الشكل )
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 (غير المباشرةالمطبوعة ) اإلعالنيةالحمالت وسائل ثانياا  

صــباحية يوميــة ومســائية أســبوعية  إلــ تنقســم مــن حيــث صــدورها  ( (Newspaper الصااحف .0

  .والمجالت إعالنات الصحفونصف أسبوعية ونصف شهرية ونتناول فيما يلي خصائص 

 إعالنية لصائص الصحف كوسياة 

 إذ يمكـن تركيـز اإلعـالن فـي المنـاطق التـي  ة،غرافية في اختيار األسـواق المسـتهدفالمرونة الج

 توزع فيها السلعة المعلن عنها.

  ــــةتعــــد الصــــحف مــــن أســــرع وأســــهل الوســــائل ــــ فــــي نقــــل الرســــائل مــــن المعلنــــين  اإلعالني  إل

 المستهلكين.

  ص التســــويقية الفــــر  أوالصــــدور اليــــومي يتــــيح للمعلــــن التحــــرك الســــريع للتعامــــل مــــع التغيــــرات

 فضاًل عن النشر المتكرر لإلعالن. المفاجئة،

  ًعـن  إمكانية تنفيذ الجـداول الخاصـة باإلعالنـات الصـحفية بطريقـة أكثـر مرونـة وفعاليـة فضـال

 تغيير التصميم اإلعالني. أوإمكانية تعديل الرسالة 

  للمعلن للحصول تقديم أوواالحتفاظ باإلعالن  اإلعالنيةإمكانية تدوين بعض بيانات الرسالة  

 ميزة بيعية معينة. عل 

   عـن زيـادة اهتمـام القـار   فضـالً  اإلعـالن،العادة اليومية لقراءة الصحف ممـا يزيـد مـن فعاليـة

 (2008المرات. )أبو دبسة، غيث،قراءت  العديد من  إل باإلعالن. باإلضافة 
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 ( Poster) الماصق 8

الــورق المقــوج الــذي يــتم عرضــ  فــي  أو الــورق مــن مطبوعــة والملصــق هــو عبــارة عــن صــفحة

الصــور،  أو والرســوم مـاتتجمــع بــين الكل قـد األمـاكن العامــة، وتنقـل معظــم الملصــقات رسـالة بســيطة

كما يمكن أن ، الفنية المعارض أو األفالم أو المسرحيات مثلوقد تعلن الملصقات عن أحداث معينة 

 ،تثبيطـي أوإمـا ذات هـدف تحفيـزي  والملصـقات ،سياسـية تبلـغ رسـائل أو، تجارية تعلن عن منتجات

و التثبيطي مهمت  صرف النظـر عـن  ،منتج معين أوفالتحفيزي يثير في النفس الرغبة في شيء ما 

  (www.wikipedia.com). شيء ما

والفلــيكس والقمــاش والفينيــل وبقياســات وتســتخدم فــي طباعــة الملصــقات عــدة مــواد مثــل الــورق 

توضــع الملصـقات علــ  ، وقـد A4, A3, A2, A1, A0 وشـهيرة مثـلمحـددة عالميــًا  أو مختلفـة

 . Stand حاملتركب عل   أوضاءة غير م أولوحة إعالنات مضاءة  أوالجدار 

مصـنوع  ،مطوي يفرد بشكل رأسي، وهو مثبت في تصـميم صـلب إعالن   Rull up(رول أب) 3

يمكـن  أو الشـركات منتجـات أولجميـع خـدمات  اإلعالنيـة الرسـالة تخدم لعـرضمـن االلومنيـوم يسـ

تصـــميم يشـــمل بعــــض  اإلعالنيـــةمناســـبة معينـــة و تتنـــاول الرســـالة  أواســـتخدام  خـــالل حـــدث 

-In) –door ،Out  الــرول اب طباعــة ويــتم، نصــوص و تــاريخ المناســبةالصــور و بعــض ال

door) ـــز بخفـــة وزنـــ  وتختلـــف مقاســـات ال  إلـــ مـــن مقاســـات صـــغيرة   رول اب ســـتاند و يتمي

 متر و لكن تزداد في العرض. 2معظمها لها مقاس ثابت في االرتفاع و مقاسات كبيرة 

و  المكاتـب و الشـركات و والمـاتمرات المعارض في متنقل كإعالن  ب ستاندأرول ال يستخدمو  

وذلـــك  عـــالناإل الـــتحكم فـــي مقـــاس ، ويمكـــنو غيرهـــا مـــن المنـــاطق المختلفـــة و العيـــادات المحـــالت

الـــــرول اب  وضـــــع  فيــــ ، ويتميـــــز الـــــذي يناســــب المكـــــان المــــراد رول اب ســــتاند باختيــــار مقـــــاس ال

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B7%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B1%D9%82
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%B3%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B3%D8%B1%D8%AD
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9
http://www.wikipedia.com/
http://stand-adv.com/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/
http://stand-adv.com/
http://stand-adv.com/
http://stand-adv.com/
http://stand-adv.com/
http://stand-adv.com/%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
http://stand-adv.com/%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
http://stand-adv.com/%d9%85%d8%b7%d8%a8%d9%88%d8%b9%d8%a7%d8%aa/
http://stand-adv.com/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/
http://stand-adv.com/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/
http://stand-adv.com/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/
http://stand-adv.com/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/
http://stand-adv.com/roll-up-stand-%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af/
http://stand-adv.com/roll-up-stand-%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af/
http://stand-adv.com/roll-up-stand-%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af/
http://stand-adv.com/roll-up-stand-%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af/
http://stand-adv.com/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/
http://stand-adv.com/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/
http://stand-adv.com/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/
http://stand-adv.com/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/
http://stand-adv.com/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/
http://stand-adv.com/
http://stand-adv.com/
http://stand-adv.com/roll-up-stand-%d8%b1%d9%88%d9%84-%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af/
http://stand-adv.com/%d8%aa%d8%ac%d9%87%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/
http://stand-adv.com/%d8%aa%d8%ac%d9%87%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/


 45  

لفتــرات طويلــة و  الــرول اب ســتاند بخفــة وزنــ  وســهولة حملــ  وســهولة فــرده و طيــ ، ويســتخدم دســتان

 ط.ليس لمرة واحدة فق

 
 ( لشركة لميس لاتغايفrull up)إعالني  ( ستاند00)الشكل 

تغليـــف الهـــدايا والزهـــور، وقـــد اســـتخدم المصـــمم فـــي هـــذا  لشـــركةأب رول ( 22)وفـــي الشـــكل 

اإلعــالن عنصــر الصــورة، ويوضــح لنــا المصــمم المنــتج الــذي يعلــن عنــ  مــن خــالل صــورة الزهــور 

هـــي تنســـب أللـــوان الهويـــة وعلبـــة الهـــدايا، أمـــا بالنســـبة لالـــوان التـــي اســـتخدمت فـــي هـــذا اإلعـــالن ف

المســاحة  الشــعار بشــكل كبيــر، وذلــك لكــي يمــا البصــرية الخاصــة بالشــعار، وقــد اســتخدم المصــمم

 الفارغة في اإلعالن.

http://stand-adv.com/%d8%aa%d8%ac%d9%87%d9%8a%d8%b2-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/
http://stand-adv.com/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/
http://stand-adv.com/%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%b1%d8%b6/
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هي اإلعالنات التي يمكن أن يراهـا المسـتهلك فـي   Bill Board( إعالنات الطرق اللارجية) 1

فـي هـذه الطـرق عـن طريـق عـرض  الجمهـور الـذي يمـر إلـ وهـدفها الوصـول  والميـادين،الطرق 

تنفيــذها  أولهــذا الغــرض  اً رســالة إعالنيــة فــي مواقــع معينــة علــ  تركيبــات خاصــة تقــام خصيصــ

تها ءوممكــن أن تصـمم بعـض هــذه التركيبـات بطريقــة تسـمح بإضــا المبـاني،مباشـرة علـ  جــدران 

 .والخدماتوذلك من أجل المساعدة عل  ترويج المنتجات 

 

 عوي عاى الطريق السريع( إعالن تو 08)الشكل 

( مثـال علـ  إعالنـات الطـرق السـريعة، وهـو إعـالن توعـوي يـدعو لعـدم اسـتخدام 22) والشكل

الهـــاتف أثنـــاء القيـــادة، وفـــي أغلـــب األحيـــان يةخـــذ عنصـــر الصـــورة جـــزء كبيـــر مـــن إعالنـــات الطـــرق 

رًا لضــيق الخارجيــة، وذلــك ألن الفكــرة الموجــودة بداخلــ  يجــب أن تصــل للجمهــور بشــكل ســريع، نظــ

الوقـــت المتـــاح لفهـــم اإلعـــالن، وقـــد اســـتخدم المصـــمم فـــي هـــذا اإلعـــالن صـــورة معبـــرة عـــن اســـتخدام 

السائقين للهاتف أثناء القيادة، ووضح ذلك من خالل العنصر الكتابي الموجود في اإلعالن، وممكن 

لمسـتهدف فـي ت إشـارة إلـ  الخطـر اأن يكون استخدام اللون األحمر في مثل هذا النوع من اإلعالنا

 اإلعالن التوعوي.
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  اإللكترونية اإلعالنيةعناصر ولصائص الحمالت 

إن وسائل وبرامج اإلنترنت قـد انتشـرت علـ  نطـاق واسـع فـي جميـع مجـاالت حياتنـا اليوميـة، 

قـد زاد مـن أهميـة وسـائل اإلنترنـت و المشـاركة بيـنهم،  ووسـائل تسـهلربط الناس بطرق  ساهمت فيو 

هـذه الوسـائل فـي المقـام األول علـ   إلـ رة ومتجددة دائمًا، وال ينبغي أن ينظر جعل المعلومات متوف

نما عل  مضمون المحتويات التي يتم النشر عليها، تمامًا كما  ،هذه المنصات فيما ينشره الناس  وا 

بمباد  تجعل المعلومات نادرة، حيـث أن وسـائل  االلتزامتفعل الشركات والمنظمات التي تعمل عل  

 والقبيح. والسيءرنت تكشف عن الخير اإلنت

علـ  اإلنترنـت انتشـاراً  واسـعا علـ   االجتماعي منصات التواصلاستخدام  انتشرت ظاهرةو    

فــي الكثيــر  الجمهــورعلــ   للتــةثير جديــدة فــرص خلــق إلــ  االنتشــار هــذا جأد وقــد العــالمي، جالمســتو 

مما استدع  توجي  وذلك ، االقتصادية أو ،السياسية أو ،االجتماعية أو، الثقافيةمن المجاالت سواء 

فـي مختلـف هـذه  والشـركات مزيد من االهتمام لبحث كيفية استغالل تلك الفرص من قبل الماسسات

 (www.lahaonline.com) .المجاالت

وســـيلة اتصـــال علـــ  درجـــة كبيـــرة مـــن األهميـــة، خاصـــة بعـــد وأصـــبحت المواقـــع اإللكترونيـــة 

 أنهــاصــنف علــ  ت اقفــزات مذهلــة جعلتهــ ت هــذه المواقــع، حيــث شــهدعلــ  اإلنترنــت الواســعا انتشــاره

ظهـور مـا يسـم  بــ  إل ما أدج م، المحلية والدوليةفي مجال التجارة  االتصالمن أهم وسائل  ةواحد

 .ةاإللكتروني والتجارةاإللكتروني  التسويقالذي يضم و "اقتصاد اإلنترنت" 

السـلوك  توجيـ فـي  كبيـر لها تةثيرو التسويقية، ارة التجاإللكترونية ثورة في  المواقع وقد أحدثت

الفــــرد علــــ  االســــتجابة  تحــــثالتــــي  اإلعالنيــــةالوســــائل  أحــــداإلنترنــــت  ويعتبــــر ،الشــــرائي للجمهــــور

إلكترونيــة يــتم المباشــرة، ونتيجــة لهــذا التطــور فــي أســاليب التســويق قامــت الماسســات بتصــميم مواقــع 
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 التســويقاإلعــالن علـ  اإلنترنــت كنـوع أساســي فـي عــالم  وبــرز ،اإلنترنـت عبــر مـن خاللهــا التسـويق

 .واإلعالن

أن جذور وسائل اإلنترنت تمتد أعمـق بكثيـر ممـا نتصـور علـ  الـرغم مـن  إل وتجدر اإلشارة 

جديـد، ولكنهـا جـاءت نتيجـة طبيعيـة لقـرون عديـدة مـن التطـور وكانـت بمثابـة النقطـة  اتجـاهأن  يبـدو 

وطـرق  االتصـالحيـث طـورت وسـائل  هرت منذ أواخر السبعينات،، فظاالجتماعيالمحورية للتفاعل 

مـن الحيـاة اليوميـة، وابتـداًء  أساسـياً التواصل وتبادل المعلومات، كما أصبحت وسائل اإلنترنت جزءًا 

 االجتمـاعي لالبتكـاروصلت وسائل اإلنترنت ذروتها حيث ظهر هناك تيار مستمر  2002من عام 

((Editorial team 2016. 

ــــة أصــــبحتأن  كوال شــــ ــــات  المواقــــع اإللكتروني التلفــــاز  أكثــــر مــــنالوســــيلة المفضــــلة لإلعالن

 ومـــع الوقـــت .واإلعالنـــات المطبوعـــة، وذلـــك بعـــد ســـنوات مـــن هيمنـــة التلفـــاز علـــ  ســـوق اإلعالنـــات

، وعل  الهواتـف الذكيـة، أدج ذلـك المحمولةهذه األيام عل  الحواسيب  الجمهورالذي يقضي   الكبير

 .االجتماعيومواقع التواصل  طلب عل  إعالنات اإلنترنتزيادة ال إل 

مـع الجمهـور،  بالتفاعـل االجتمـاعيمواقـع اإلنترنـت ومنصـات التواصـل اإلعالن عبر  ويتميز

عن األسئلة مباشرة وفي الوقت  اإلجابة أواستقبال طلبات  أورد فعل المشاهد  استطالع نحيث يمك

مــن جمهــور عــالمي  إلــ الوصــول  للمعلــن مكــنمــن المو  اإلنترنــت متــاح فــي جميــع األوقــات،و  .نفســ 

حـواجز اللغـة، فـإن أي شـخص فـي أي مكـان فـي العـالم المكـان و  اإلنترنت، بغض النظـر عـن خالل

 Editorial team) 2016) .خدمة معينة أومنتج  أيعن عل  معلومات  يحصل أنيمكن  
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  أنواع اإلعالنات اإللكترونية )المباشرة(

Disc (DVD)Digital Video   يسـتخدم كواسـطة لتخـزين البيانـات،  قـرص بصـري هـو

حفــــظ  أيضــــاً ، ويمكــــن مــــن خاللــــ  وبإمكانــــ  حفــــظ األفــــالم ذات جــــودة الوضــــوح والصــــوت العــــاليتين

 أقـــــــــــــــــراصشـــــــــــــــــكل  علـــــــــــــــــ بكافـــــــــــــــــة أنواعهـــــــــــــــــا، وهـــــــــــــــــو يكـــــــــــــــــون  ونيـــــــــــــــــةاإللكتر إلعالنـــــــــــــــــات ا

 (wikipedia.comwww.).مدمجة

 أنواع اإلعالنات اإللكترونية 

تبطــــة ببعضــــها الــــبعض مر  صــــفحات ويــــب هــــو مجموعــــة :swebsite ()المواقااااع اإللكترونيااااة .2

ومــن  خدمــة الويــب ضــلبف اإلنترنــت يمكــن زيــارة مواقــع الويــب عبــر، و الخــادم ومخزنــة علــ  نفــس

، الهواتــف النقالــة يمكــن عــرض المواقــع بواســطة، و متصــفح الويــب يــدع  حاســوب خــالل برنــامج

تعــرض محتــوج ذلــك الموقــع  كبدايــة،  ومعظــم المواقــع اإللكترونيــة يوجــد بهــا صــفحة علــ  األقــل

، ويمكــن أخــرج إلكترونيــةلصــفحات مواقــع  أولصــفحات   االرتباطــات التشــعبية كمــا تحتــوي علــ 

ة فــي اإلعــالن مــن خــالل هــذه المواقــع وهــي فعالــة بدرجــة كبيــرة، خصوصــًا ان هنالــك نســبة كبيــر 

معظـم الوقـت فـي التصـفح علـ  المواقـع اإللكترونيـة، ويكـون  الي مـن النـاس، يقضـونالوقت الحـ

 (.24اإلعـــــــــالن علـــــــــ  مواقـــــــــع الويـــــــــب مثـــــــــل مـــــــــا هـــــــــو موضـــــــــح لنـــــــــا فـــــــــي الشـــــــــكل)

.com) www.skillmaker) 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D8%B5_%D8%A8%D8%B5%D8%B1%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%81%D8%AD_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AA%D8%B5%D9%81%D8%AD_%D9%88%D9%8A%D8%A8
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D8%A7%D8%AA%D9%81_%D9%86%D9%82%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%A8%D8%A7%D8%B7_%D8%AA%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D9%8A
http://www.skillmaker/
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 ( إعالن لشركة )كوكاكول( عاى موقع إلكتروني03)الشكل 

 

  social media (صل اإلجتماعيوسائل التوا) .8

بين الناس من خالل الرسائل والخدمات البريدية، أما في  االجتماعيفي البداية كان التواصل 

، وكــل واحــدة مــن هــذه االجتمــاعيالوقــت الحــالي فقــد أصــبحت هنالــك الكثيــر مــن منصــات التواصــل 

مـــن خـــالل هـــذه  المنصـــات تتميـــز بصـــفات معينـــة، وأصـــبح النـــاس يتواصـــلون مـــع بعضـــهم الـــبعض

المنصــات، وهنــا يــةتي دور اإلعــالن، فــإن المعلنــين أصــبحوا يعلنــون عــن منتجــاتهم مــن خــالل هــذه 

أصــبحت تحظــ  باهتمــام أكبــر  االجتمــاعيالمنصــات ألنــ  كمــا قلنــا مــن قبــل أن منصــات التواصــل 

مــام وقــت مضــ ، كمــا زاد اهت أيترابطــًا مــن  أكثــروخصوصــًا مــن قطــاع الشــباب، فــإن العــالم اليــوم 

 الماسسات المختلفة في اإلعالن عن طريقها.
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، والتي من خاللها أصبحت معظـم المحـالت Facebookومن هذه المنصات )الفيس بوك(  

التجارية والشركات المحلية والعالمية تعلن عن منتجاتها من خالل ، والمميز في اإلعـالن مـن خـالل 

ـــن أن يحـــدد الجمهـــور المســـت ـــ  يمكـــن للمعل ـــك منصـــات هـــذا الموقـــع أن هدف والعمـــر والجـــنس. وهنال

، Instagram)يمكـن مـن خاللهـا اإلعـالن عـن منـتج معـين مثـل  أيضـاً آخـري  االجتمـاعيالتواصـل 

Twitter ،Snapchat وال تقتصــر هــذه المنصــات عــن اإلعــالن األخــرج( والكثيــر مــن المنصــات ،

نما تعلن عن ماتمرات   . أخرجكثيرة  ، وأمورانتخابات أوفقط عن المنتجات والسلع، وا 

( يوضـــح لنـــا فـــي أي ســـنة أنشـــةت كـــل منصـــة مـــن منصـــات التواصـــل 24وفـــي الشـــكل رقـــم )

 األحدث.  إل عل  شبكة )اإلنترنت( من األقدم  االجتماعي

 
 الجتماعي( تاريخ ظاور منصات التواصل 01)الشكل 

التـرويج ي وسـيلة أكثـر فعاليـة فـ الحاضـرفـي الوقـت  عبـر المواقـع اإللكترونيـةأصبح اإلعالن 

بـإجراء الدراسـات حـول دور اإلعـالن فـي  الباحثين اهتمام إل  جاألمر الذي أدو للمبيعات، والتسويق 

، مـن حيـث التـةثير علـ  اتجاهـات المسـتهلكين نحـو العالمـات التجاريـة االجتمـاعيشبكات التواصل 
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فـــي وتـــويتر تســـتخدم شـــبكات فـــيس بـــوك  المتـــاجركبيـــرة مـــن  نســـبة بـــةن الدراســـات أحـــدفقـــد ورد فـــي 

 (GlynnMangold، 2005) التجاريةالترويج لعالماتها 

 
 ( إعالن لمنتج )عصير البندورة( لشركة الكسيح05)الشكل 

 

 بشـــكل االجتماعيـــة منصـــات التواصـــل العـــالمي جالمســـتهلكون علـــ  المســـتو  أيضـــاً يســـتخدم و 

وفـي الشـكل شـرائية. وهذه المنصات مـن الممكـن أن تـاثر علـ  آراء واتجاهـات المسـتهلكين اليومي، 

( يعـرض لنـا ملصـق إعالنـي لمنـتج مـن منتجــات شـركة الكسـيح، وقـد وضـع هـذا اإلعـالن علــ  25)

، وقـد صـمم هـذا اإلعـالن Facebookوهي )الفيس بـوك(  االجتماعيلتواصل امنصة من منصات 

فئـة للتسويق عن منتج )عصير البندورة(، ويمكن من خالل التسويق عن طريق الفيس بـوك تحديـد ال

 .أيضاً الموج  إليها اإلعالن، وتحديد العمر والمكان 
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 إعالنات الاواتف الذكية .3

يمكـن حيث هواتفهم، الزبائن عبر  إل  اإلعالنيةالرسائل  بإيصاليكون اإلعالن عبر الهاتف 

 إطـارضـمن  ويكـون المناسـب، والوقـت المكانالمحتملين في  المستهلكين إل الوصول  لهذه الرسائل

الجمهـور  إلـ الوصـول  يمكن من خاللها مختلفة من الوسائل التي أنواععدة  الهواتفر التسويق عب

في التطبيقات  تندرجعالنات التي اإل إل  باإلضافةومن ضمنها خدمة الرسائل القصيرة  المستهدف،

مــن خــالل  الجمهــور المســتهدف إلــ الوصــول  يمكنهــا وأيضــاً الهواتــف الذكيــة،  أجهــزةالموجــودة فــي 

يصــال إ يمكــن مــن خاللهــانترنــت عبــر جهــاز الموبايــل، وغيرهــا العديــد مــن الطــرق التــي اإلتصــفحهم 

ومجــال  االتصــاالتفــي مجــال  الــذي حصــلالســيما بعــد التطــور الهواتــف، و عبــر  اإلعالنيــة الرســائل

 (2007)عبد الحميد،.الهواتف الذكية

  مزايا التسويق عبر الاواتف الذكية

  مـــن قبـــل  اإلعـــالنكيـــد علـــ  رايـــة ةواتـــف الذكيـــة هـــو التعبـــر اله اإلعـــالن مميـــزات أهـــممـــن

 إلــ ن تلفــت نظــر المســتخدم بشــكل ماكــد أالهواتــف الذكيــة مــن شــةنها  أجهــزة نإالمســتخدم، فــ

 .الماسسة أوالشركة  اسموبالتالي تستطيع نشر  اإلعالن،

  جابة وبالتـالي زيــادة االســتالجمهـور المســتهدف،  إلــ تحديـد الزمــان والمكـان المناســب للوصـول

 .للمنتج اإلعالنية

  خــالل مــن  الجمهـور المســتهدف، إلــ التـي يمكــن مــن خاللهـا الوصــول  اإلعالنيــةتعـدد الطــرق

 الهاتفمن خالل  اقع الويبمو التصفح في عن طريق  أولعاب األ

 عبر االنترنت وهم  اإلعالنمن طرق  أنواع 4يوجد 
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 العشــــوائية اإلعالنـــات: Banner-Ads اإلعالنيــــةالالفتــــات  مجموعـــة مــــن عبــــارة مــــن هـــي 

 .بالجمهور المستهدفذات صلة بحيث تكون وتوزيعها عل  بعض المواقع 

 في المواقع المستهدفة من المستهلك للوصول لمنتجك اإلعالن Search Directory. 

 المنـتجيمكن تحديد الطبقة المناسبة الستخدام  :اإلليكترونيرسائل البريد  من خالل اإلعالنات 

لتصفية اقل عدد وذلك  الراتب الشهري(، – طبيعة العمل – الوظيفة- البلد- )العمر من حيث

 ممكن، وأكثر عدد فاعلية.

 ــــــــــــــــــــل انتشــــــــــــــــــــاراً  األكثــــــــــــــــــــرالبحــــــــــــــــــــث العالميــــــــــــــــــــة  محركــــــــــــــــــــات فــــــــــــــــــــي ناإلعــــــــــــــــــــال   :مث

www.google.com ،www.yahoo.com   

اإلنترنــت مزايــا ال تتــوفر فــي وســائل اإلعــالن  عبــر يوجــد لإلعــالن  اإلنترنااتفوائااد اإلعااالن عاااى 

 وهي  التقليدية المسموعة والمرئية

  كاألطبـاء معينة مـن زوار المواقـع علـ  اإلنترنـت مستهدفة و القدرة عل  توجي  اإلعالن لنوعية

  ألعمال والطالب وغيرهم.ا ورجالوالمهندسين والمحامين 

  ذات  فعالـة بشـكل كبيـر،الغيـر و كغيرها من وسائل اإلعالن التقليدية  المتلفزة تعتبراإلعالنات

بينمـــا اإلعـــالن علـــ  اإلنترنـــت يتطلـــب مـــن المشـــاهد  ،المشـــاهد إلـــ اتجـــاه واحـــد مـــن المعلـــن 

شاهد ومـن المشـاهد الم إل مع اإلعالن بحيث يصبح ذا اتجاهين )من المعلن  التفاعل إيجابياً 

  المعلن( وهذه تعتبر ثورة بحد ذاتها. إل 

  األخرج اإلعالنيةمقارنة بالوسائل  اإلعالنيةانخفاض التكلفة.  

  متجددة. وأساليب مبتكرةتقنيات التصميم تتيح وضع اإلعالن بةشكال متغيرة  

  وتفاصيل القدرة عل  إيصال معلومات أكثر عن المنتج.  

 ملية البيع مباشرة من خالل اإلعالن.القدرة عل  إنهاء ع 

http://www.google.com/
http://www.google.com/
http://www.yahoo.com/
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 التعلـيم قطـاع فـي المختلفـة التخصصـات بـين المنافسـة واحتـدام العـالم فـي الجامعـات أعداد ازدياد ومع

 تبرزمنها ما و  الطلبة من قطاع أكبر إل  فاعلة للوصول إعالنية حمالت تطوير أهمية برزت ،العالي

ة مـن خـالل الفعاليـات التـي تعلـن عـن طريـق منصـات ، او تكون استقطابيدراسي برنامج كل مميزات

 أو الحمالت اإلعالنية المطبوعة. التواصل االجتماعي

 

 جامعة المستقبل في مصرل (09) إلكترونيإعالن 

( يخـــتص فـــي أن جامعـــة المســـتقبل تعلـــن عـــن دورة فـــي اللغـــة اإلنجليزيـــة 26)الشـــكل اإلعـــالن فـــي 

ذا الحظنــا فــي هــذا اإلعــالن لــمو مجانــًا.  يــتم اســتخدام عناصــر كثيــرة ممــا أدج إلــ  تميــز اإلعــالن  ا 

وصـورة الفتـاة التـي وقد تم توزيع العناصر المتواجدة في اإلعالن بطريقة ذكيـة ومتناسـقة، بالبساطة، 

استخدمت في هذا اإلعالن أجنبية، وذلك ألن الدورة المعلن عنها أجنبية، والجميل في هـذا اإلعـالن 
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خلفيــة فلــون المســتخدم فــي الخــط مي ــزه بــالبروز ويجعلــ  واضــح بالنســبة تناســق لــون الخــط مــع لــون ال

 .للمشاهد

 

 جامعة المستقبل في مصرل (07) إلكترونيإعالن 

( عــن يــوم البيئــة، وقــد عرضــت  جامعــة المســتقبل علــ  منصــات التواصــل 27يتحــدث إعــالن شــكل )

عن الموضوع المعلن عن ، وقد االجتماعي الخاصة بها، واستخدام تصميم الكرة األرضية معبر جدًا 

اســـتخدم المصـــمم فـــي رســـمة الكـــرة األرضـــية درجـــات اللـــون األزرق واألخضـــر فقـــط، واخيـــار اللـــون 

األخضر ألن  يعبر عن األرض والنباتات والطبيعة الخضرا، والفكرة من استخدام اللـون األزرق ألنـ  

كتابـة بـةلوان الكـرة األرضـية لكـي تنمو األرض، واسـتخدم المصـمم اليعبر عن الماء التي من خاللها 

  يجعل هنالك تناسق في ألوان اإلعالن.
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 لجامعة المستقبل ن( إعال 02)شكل 

ـــل فـــي إعالنـــات جامعـــة المســـتقبل  ـــزي، مثـــل والجمي ـــالعربي واإلنجلي ـــات تكـــون ب ـــب اإلعالن بـــةن أغل

فــي النصــف األعلــ  مــن اإلعــالن وذلــك  ، وقــد اســتخدم المصــمم اللــون األحمــر(27)شــكل اإلعــالن 

ألهميـــة اإلعـــالن المعلـــن عنـــ ، ففـــي أغلـــب األحيـــان يســـتخدم المصـــمم اللـــون األحمـــر إذا مـــا كـــان 

 اإلعالن ل  أهمية كبيرة.
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  جامعة فيالدلفيا

م، وهي من أقـدم الجامعـات األردنيـة الخاصـة فـي األردن، 1989جامعة فيالدلفيا عام  أنشةت

 لمقيــــاسلمرتبــــة األولــــ  علــــ  مســــتوج الجامعــــات األردنيــــة الخاصــــة، وذلــــك وفقــــًا والحاصــــلة علــــ  ا

، وكانت في البداية تسـتقطب الطلبـة عـن طريـق الصـحف، وكانـت صـحيفة الـرأي هـي (ويبومتركس)

، وكانــــت نتيجــــة اســــتقطاب الطلبــــة مــــن خــــالل االســــتقطابيةالمعتمــــدة لــــدج الجامعــــة فــــي إعالناتهــــا 

تصميم فالير يحتوي عل  إعالنات استقطابية فـي صـحيفة  عل ة الجامع شجعالصحف جيدة، مما 

 وقتنا الحالي. إل زالت الجامعة تعلن عن طريق الصحف  الغد، وما

مثـل  االجتمـاعيم، انشةت جامعة فيالدلفيا صفحات عل  منصـات التواصـل 2006وفي عام 

ي بداية األمـر لـم تكـن ردنيين من خاللها، ولكن فاألغير بوك( وذلك بهدف استقطاب الطلبة )فيس 

هــذه الوســيلة مــن اإلعــالن تحصــل نتــائج جيــدة فــي اســتقطاب الطلبــة، نتيجــة لمحدوديــة مســتخدمي 

 االجتمـاعيمنصات التواصـل  بدأت 2012في ذلك الوقت، وفي عام  االجتماعيمنصات التواصل 

فـي وقتنـا الخاصة بالجامعة تستقطب الطلبة بشـكل كبيـر، حتـ  أصـبحت هـذه الوسـيلة مـن اإلعـالن 

 الجامعة. لدجالحالي هي وسيلة اإلعالن األساسية 

مـن خـالل زيـارات تقـوم بهـا الجامعـة علـ   أيضـاً وكانت الجامعة تستقطب طلبة الفرق األول  

علـ  الطلبـة، مثـل األقـالم والـدفاتر  اإلعالنيةمدارس الثانوية العامة، ومن خالل توزيع بعض المواد 

معــرض األوائــل(، )عــة فيالدلفيــا كــل عــام بعمــل فعاليــة تحــت مســم  والحقائــب المدرســية، وتقــوم جام

هذا المعرض، وذلـك لكـي يـتم اسـتقطابهم  إل وتقوم بدعوة طلبة الثانوية العامة من أكثر من مدرسة 

 من قبل الجامعة عن طريق هذا المعرض. 
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  المطبوعة لجامعة فيالدلفيا اإلعالنيةالحمالت 

ـــة الحمـــالت  ـــةومـــن أمثل ـــل أحـــد 31المطبوعـــة لجامعـــة فيالدلفيـــا شـــكل ) اإلعالني ( والـــذي يمث

إعالنـات الجامعـة فـي صـحيفة الـرأي، وتعلـن بــ  الجامعـة عـن البـرامج الدراسـية المختلفـة، وكمـا نــرج 

لجامعــة ومــن ثــم الشــعار اللفظــي، ومــن ا باســمفــي هــذا اإلعــالن قــد بــدء المصــمم فــي أعلــ  اإلعــالن 

منتصــف اإلعــالن و متــوفرة وفــي الكليــات الموجــودة فــي الجامعــة، عــدها بــدأ بشــرح البــرامج الدراســية الب

فـتح بـاب التسـجيل لتخصـص الطاقـة المتجـددة، والماجسـتير فـي المحاسـبة،  خصص لكي يعلـن عـن

لمواصالت الخاصة بالطلبة، واسفل اإلعالن قـد تـم اعن نح التي توفرها الجامعة للطلبة و ومن ثم الم

 خاص بالجامعة، وذلك لتلقي استفسارات الطلبة. وضع الهاتف والموقع اإللكتروني ال

 
 ( إعالن لجامعة فيالدلفيا )صحيفة الرأي(06)الشكل 
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غيــر واضــحة ومشــتتة بالنســبة ويــرج الباحــث أن المعلومــات التــي وضــعت فــي هــذا اإلعــالن 

لم يستخدم أي عنصر جذب فـي هـذا اإلعـالن، بـل أنـ  أن المصمم  أيضاً ، كما يرج الباحث للمتلقي

تخدم فــي هــذا اإلعــالن أكثــر مــن ثــالث مئــة كلمــة، ممــا قــد يشــتت المتلقــي ويجعلــ  ال يرغــب فــي اســ

قــراءة اإلعــالن، ومــن المفتــرض أن تكــون الكلمــات الموجــودة فــي اإلعــالن اإلســتقطابي قليلــة، وذلــك 

( قلـة 25ألن اإلعالن كلما كثرت في  الكلمات كما هو فـي الشـكل )لكي تحفز المتلقي عل  القراءة، 

 نسبة القراءة ل  وذلك من وجهة نظر الباحث.

 
 جريدة الرأي()( إعالن لتلصص الاغة الصينية لجامعة فيالدلفيا 81)الشكل 

ومـــن اســـتراتيجيات اســـتقطاب الطلبـــة التـــي يقومـــون بهـــا فـــي جامعـــة فيالدلفيـــا، اإلعـــالن عـــن 

لــ  ذلــك شــكل ، ومثــال عاألخــرجتخصصــات دراســية جديــدة غيــر مطروحــة فــي الجامعــات األردنيــة 
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هــذا  إلــ (، إعــالن الجامعــة عــن فــتح تخصــص لدراســة اللغــة الصــينية، وقــد اســتقطبت الطلبــة 20)

التخصص  من خالل إعـالن فـي صـحيفة الـرأي، وكمـا نـرج فقـد اسـتخدم المصـمم فـي هـذا اإلعـالن 

صورة لشخص في وضعية التفكير، وقد وضـع فـي اإلعـالن األسـباب التـي قـد تشـجع الطلبـة للتوجـ  

بـةن الجامعـة هـي األولـ  التـي تسـتحدث هـذا التخصـص بـدعم  أيضاً ثل هذا التخصص، وقد ذكر لم

 بهـذا االلتحـاقالجمهـور المسـتهدف وتشـجيع  علـ   انتبـاهمـن الجمهوريـة الصـينية، وذلـك لكـي يلفـت 

 التخصص.

  اإللكترونية لجامعة فيالدلفيا اإلعالنيةالحمالت 

 
 قبول والتسجيل لاجامعةإلكتروني عن فتح باب ال (80)الشكل 

الموقــع اإللكترونــي الخــاص  عــن طريــقكمــا أعلنــت الجامعــة عــن فــتح بــاب القبــول والتســجيل 

ة تصـــميم إعـــالن تهنـــم بـــ  الجامعـــة الطلبـــ مـــن خـــالل، وذلـــك االجتمـــاعيمنصـــات التواصـــل و بهـــا، 
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لـدج الجامعـة  شرح مفصل عـن الكليـات والبـرامج الدراسـية المتـوفرةالناجحين في الثانوية العامة، مع 

(، والـــذي يمثـــل إعـــالن لجامعـــة 22فـــي برنـــامج البكـــالوريوس والماجســـتير، كمـــا يتضـــح مـــن الشـــكل)

م )فــيس بــوك( ،  وقــد اســتخدم المصــم االجتمــاعيالتواصــل  أحــد مواقــعفيالدلفيــا علــ  صــفحتها فــي 

عــالن للهويــة البصــرية الخاصــة بالشــعار، كمــا وضــع فــي أســفل اإل اللــون األزرق فــي اإلعــالن نســبةً 

المعلومــات التــي يمكــن للطالــب التواصــل مــن خاللهــا مــع الجامعــة، والموقــع اإللكترونــي لكــي يتــاح 

 للطالب التعرف عل  الجامعة وبرامجها الدراسية بشكل أكثر.

 
 ( إعالن إلكتروني لجامعة فيالدلفيا88)الشكل 

لبرمجيات عن أعلنت جامعة فيالدلفيا عن استحداث برنامج الماجستير في تخصص هندسة ا

يم إعالن توضح ب  ، وذلك من خالل تصماالجتماعيطريق موقعها اإللكتروني ومنصات التواصل 
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فـي هـذا اإلعـالن صـورة  أيضاً التدريس في هذا التخصص، كما استخدم المصمم  التفاصيل عن بدء

بشعار تعبر عن التخصص المعلن عن ، واستخدم اللون األزرق، وهو لون الهوية البصرية الخاصة 

الجامعة، كما وضع الشعار الخـاص بالجامعـة فـي بدايـة اإلعـالن وبشـكل كبيـر، كمـا ارفـق المصـمم 

 (.22)الشعار اللفظي الخاص بالجامعة )طريق المستقبل(، كما هو في الشكل  أيضاً 
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 جامعة عمان العربية

 
ايـة للدراسـات العليـا فقـط، ، وكانت مخصصة في البد2555أنشةت جامعة عمان العربية عام 

وهــي أول جامعــة خاصــة تطــرح برنــامج الماجســتير فــي األردن، وكانــت تعلــن عــن برامجهــا الدراســية 

 اإلعالنيـة، ومـن ثـم ركـزت الجامعـة فـي حمالتهـا أخـرجمن خالل اتفاقيـات بينهـا وبـين سـفارات دول 

 بهـذه الطريقـة مـدة طويلـة.عن طريق اإلعالنـات اإلذاعيـة المسـموعة، ولكـن لـم تسـتمر فـي اإلعـالن 

بـــدأت الجامعـــة فـــي برنـــامج البكـــالوريوس، وأصـــبحت أكثـــر مـــا تعتمـــد عليـــ  فـــي  2005وفـــي عـــام 

كانـت تسـتقطب  مـع السـفارات أكثـر مـن اإلعالنـات اإلذاعيـة، ألنهـا االتفاقيـاتاستقطاب الطلبة هـي 

ومـن ثـم أصـبحت تعلـن ، م2010عـام  إلـ ردنيين، واستمرت هذه الطريقـة األغير الكثير من الطلبة 

الصـــحف األردنيـــة، وكانـــت تعلـــن عـــن هـــذه البـــرامج فـــي صـــحيفة  مـــن خـــاللعـــن برامجهـــا الدراســـية 

 الدستور والرأي.

وفي مرحلة الحقة أصبحت الجامعة تستقطب الطلبة من خالل اإلعالن عن طريق المجالت 

عالنــات هــم الطلبــة ا النــوع مــن اإلالمطبوعــة، مثــل مجلــة المســتثمرون، وأكثــر مــا كانــت تســتقطب هــذ

ـــر  ـــة كانـــت تـــوزع فـــي الســـفارات والمكاتـــب الســـياحية والمكاتـــب األغي ـــك ألن هـــذه المجل ـــين، وذل ردني

م، أنشـــةت 2012. وفـــي عـــام %40الدوليـــة، حتـــ  وصـــلت نســـبة الطلبـــة فـــي هـــذه الجامعـــة حـــوالي 

 لكـي تسـتقطب الطلبـة مـن خاللهـا، وأصـبحت منصـات التواصـل اجتمـاعيالجامعة منصات تواصل 

من الطلبة وذلك ألن هـذه المواقـع أصـبحت متـوفرة لكـل النـاس وفـي  اً كبير  اً تستقطب عدد االجتماعي

أي مكــان. والجامعــة فــي الوقــت الحــالي تســتقطب الطلبــة مــن خــالل إعالنــات الصــحف والمجــالت 

، وتعتمـد فـي تصـميم اإلعالنـات الخاصـة بالكليـات والبـرامج الدراسـية االجتمـاعيومنصات التواصـل 

علـ  عنصـر الصـورة، ألن الصـور التـي تسـتخدمها تعبـر وبشـكل  االجتمـاعيمنصـات التواصـل  فـي

 واضح عن البرنامج الدراسي المعلن عن .  
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 المطبوعة لجامعة عمان العربية اإلعالنيةالحمالت 

م عــن برامجهـا الدراسـية فــي جريـدة الدسـتور والــرأي، 2022أعلنـت جامعـة عمــان العربيـة عـام 

الشكل وضع إعالن استقطابي تعلن في  عن فتح باب القبول والتسجيل كما هو في وذلك من خالل 

(21 ،) 

   
 (، إعالن عن فتح باب القبول والتسجيل، جريدة الدستور والرأي83)الشكل 

ووضعت التخصصات الموجودة داخل الجامعة، يتكون هذا اإلعالن من عدة عناصر، أولهـا 

الجامعـــة فـــي منتصـــف الصـــفحة، ومـــن ثـــم الشـــعار اللفظـــي  فـــي بدايـــة الصـــفحة مـــن األعلـــ  شـــعار

اسـم الكليـة والتخصـص الموجـود فيهـا  إلـ )الريـادة والتميـز(، ومـن ثـم يتطـرق اإلعـالن  للجامعة وهـو

عن طريـق جـدول عـرض للكليـات والتخصصـات التـي يحتـوي عليهـا، وفـي أسـفل اإلعـالن تـم وضـع 

لكـي يسـهل التواصـل واالستفسـار عـن  االجتمـاعيالحسابات المعتمدة للجامعة علـ  مواقـع التواصـل 

والبريد اإللكتروني وموقع الجامعة، وتعتمد هـذه الجامعـة  أرقام الهواتفالجامعة، وبعد ذلك تم وضع 
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فــي هويتهــا البصــرية علــ  لــوني األزرق والبرتقــالي المتمثــل فــي شــعارها، والــذي تســتخدم  فــي جميــع 

 تصاميمها.

 
 عمان العربية في مجاة المستثمرون(، إعالن لجامعة 81)الشكل 

(. والــذي طبــع فــي 24)ومــن أمثلــة إعالنــات جامعــة عمــان العربيــة المطبوعــة، إعــالن شــكل 

مجلــة )المســتثمرون(، وفــي بدايــة هــذا اإلعــالن وضــع المصــمم الشــعار الخــاص بالجامعــة، ومــن ثــم 

فــي  أيضــاً يوضــح جملــة اســتقطابية عــن الجامعــة، واســتخدم صــورة لجــزء مــن مبنــ  فــي الجامعــة، و 

ــديها برنــامجي البكــالوريوس والماجســتير، وقــد ذكــر فــي اإلعــالن عــن بعــض  اإلعــالن أن الجامعــة ل

الميــزات التــي مــن خاللهــا يــتم اســتقطاب الطــالب، وفــي الثلــث األخيــر مــن اإلعــالن وضــع الشــعار 

ــــد وضــــع فــــي أســــفل اإلعــــالن الحســــابا ت  اللفظــــي الخــــاص بالجامعــــة، وهــــو )الريــــادة والتميــــز(، وق

ــــة  االتصــــالاإللكترونيــــة الخاصــــة بالجامعــــة، ومعلومــــات  بالجامعــــة التــــي مــــن خاللهــــا يمكــــن للطلب

    .ستفسار عن الجامعة وعن البرامج الدراسيةالا
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  اإللكترونية لجامعة عمان العربية اإلعالنيةالحمالت 

 

 يالجتماع(، إعالن إلكتروني عن الحوسبة النقالة عاى منصات التواصل 85)الشكل 

 

وأعلنت جامعة عمان العربية عن تخصص الحوسبة النقالة في درجة البكالوريوس مـن خـالل 

، (25)، وذلك من خـالل تصـميم اإلعـالن الشـكل االجتماعيالمواقع اإللكترونية ومنصات التواصل 

وقــد أخــذ عنصــر الرســوم التوضــيحية الجــزء األكبــر مــن هــذا اإلعــالن، والرســوم المســتخدمة فــي هــذا 

ن تعبـــر لنـــا عـــن تخصـــص الحوســـبة النقالـــة، مثـــل رســـمة الهـــاتف واأليقونـــات الواضـــحة فـــي اإلعـــال

اإلعــالن، كمــا يوجــد هنالــك تناســق فــي األلــوان المســتخدمة فــي هــذا اإلعــالن، وقــد وضــع المصــمم 

 شعار الجامعة في أسفل اإلعالن.
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 ماعيالجت(، إعالن إلكتروني عن إدارة األعمال عاى منصات التواصل 89)الشكل 

 

كمــا أعلنــت جامعــة عمــان العربيــة عــن تخصــص إدارة األعمــال فــي درجــة البكــالوريوس علــ  

(، 26، وذلـــك مـــن خـــالل تصـــميم إعـــالن شـــكل)االجتمـــاعيالمواقـــع اإللكترونيـــة ومنصـــات التواصـــل 

والعنصر األساسـي فـي هـذا اإلعـالن هـو الصـورة، والتـي تمثـل شخصـان يتصـافحان فـي داللـة علـ  

حـــداث حركـــة فـــي التصـــميم عـــن صـــمم علـــ  إوهـــو عقـــد الصـــفقات، واعتمـــد الممحتـــوج التخصـــص، 

طريق التركيز عل  حركة األشخاص في الجهتين المتقابلتين، وكما نرج في اإلعالن الواضح أمامنا 

ن اللـون األزرق يسـتخدم فـي معظـم إعالنـات برة جدًا عـن هـذا التخصـص، ونالحـظ أبةن الصورة مع

مــن الهويــة البصــرية الخاصــة بشــعار الجامعــة، كمــا أن المصــمم قــد  الجامعــة، وذلــك ألنــ  مســتخرج

 للجمهور المستهدف. اً وضع شعار الجامعة في رأس اإلعالن بطريقة يكون فيها الشعار واضح
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 Facebook فيس بوك() الجتماعي(، إعالن عن تلصص التربية اللاصة عاى منصات التواصل 87)الشكل 

 فــي مرحلــة البكــالوريوس، ربيــة الخاصــة وصــعوبات الــتعلم عــن تخصــص التوفــي إعــالن آخــر 

استخدم المصمم رسوم توضيحية من نوع يعبر وبشكل واضح عـن التخصـص المعلـن عنـ  كمـا هـو 

، وكما نرج استخدم المصمم في اإلعالن رسمة يد كبيرة ويد صغيرة، والمقصود مـن (27في الشكل)

ة قــالن، هــو التخصــص الــذي سيســاعد فــي طرياليــد الكبيــرة مــن وجهــة نظــر الباحــث فــي هــذا اإلعــ

 إلـ التعليم وطريقة التربية، واليد الصغرج هي الطالب الذي يواج  صـعوبة فـي الـتعلم والـذي يحتـاج 

تربيــة خاصــة، وقــد اســتخدم المصــمم فــي اإلعــالن لــوني الكحلــي واألبــيض، ممــا يعطــي الراحــة فــي 

 النظر لمثل هذه النوع من اإلعالنات.
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 Facebook فيس بوك() الجتماعيإعالن عن تلصص الشريعة عاى منصات التواصل (، 82)الشكل 

 عتـم اإلعـالن عنـ  فـي المواقـ الشـريعة فـي درجـة البكـالوريوس،خـاص بكليـة  وفي إعـالن آخـر

ــــة  خدم الزخــــارف المصــــمم اســــتأن الخاصــــة بالجامعــــة،  االجتمــــاعيمنصــــات التواصــــل و اإللكتروني

يســتخدم المصــمم عنصــر الصــورة فــي اإلعــالن ألن  عنــ ، ولــم اإلســالمية نســبًة للتخصــص المعلــن

ـــة لتعبـــر أن اإلعـــالن يتحـــدث عـــن تخصـــص إســـالمي، وكمـــا نالحـــظ فـــي  الزخـــارف الموجـــودة كافي

اإلعالن فقد استخدم المصمم لونين، مما أعط  لإلعالن جمالية ووضوح للزخارف المستخدمة في ، 

تمـدة، وذلـك لكـي ون األبـيض ولـيس بةلوانـ  المعووضع شعار الجامعـة فـي أسـفل اإلعـالن ولكـن بـالل

 (.27وان التصميم كما هو واضح في الشكل)يتوافق لون  مع أل
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 Facebook فيس بوك() الجتماعي(، إعالن عن تلصص الصيدلة عاى منصات التواصل 86)الشكل 

 

ة، اعتمـد المصـمم علـ  عنصـر الصـور في درجة البكالوريوس، إعالن عن كلية الصيدية وفي 

ألنها تةخذ كل مساحة اإلعالن، والصورة المستخدمة في اإلعالن موفقة ألنها تعبر عـن التخصـص 

وكلمـــة الصـــيدية بـــةلوان الهويـــة البصـــرية  خدم المصـــمم خلفيـــة لكلمـــة بكـــالوريوسالمعلـــن عنـــ ، واســـت

 مع لـون الصـورة المسـتخدمة فـي اإلعـالن، وقـد وضـع المصـمم اً الخاصة بالشعار، مما أعط  تناسق

شعار الجامعة في رأس اإلعـالن، ولكـن اللـون البرتقـالي الموجـود بالشـعار غيـر واضـح كمـا نالحـظ، 

وذلك ألن لـون الخلفيـة يتعـارض مـع لـون اللـون البرتقـالي، وقـد أعلنـت الجامعـة عـن هـذا التخصـص 

 (.25والمواقع اإللكترونية كما هو في الشكل) االجتماعيفي منصات التواصل 
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 Facebook فيس بوك() الجتماعيعالن عن تلصص القانون عاى منصات التواصل (، إ31)الشكل 

 

والمواقع اإللكترونية،  االجتماعياصل و وقد أعلنت الجامعة عن كلية القانون عبر منصات الت

، والصـورة المسـتخدمة أخـرجوكما نالحظ أن المصمم استخدم في هذا اإلعـالن عنصـر الصـورة مـرة 

عــن التخصــص المعلــن عنــ ، فكمــا نعــرف المطرقــة المســتخدمة فــي الصــورة فــي هــذا اإلعــالن تعبــر 

تستخدم في المحاكم، وذلك من أجـل تطبيـق القـانون، واسـتخدم المصـمم خلفيـة لكلمـة القـانون بـاللون 

األزرق، وكمـــا قلنـــا مـــن قبـــل ألن اللـــون األزرق ينســـب للهويـــة البصـــرية الخاصـــة بشـــعار الجامعـــة، 

إلعـالن، ولكـن كمـا فـي اإلعـالن السـابق فـإن اللـون البرتقـالي الموجـود والشعار وضع هنـا فـي رأس ا

 (.10في الشعار غير واضح، وذلك ألن الخلفية تتعارض مع اللون البرتقالي كما هو في الشكل )
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 )فيس بوك( الجتماعي(، إعالن عن تلصص الاندسة المعمارية عاى منصات التواصل 30)الشكل 

Facebook 

إعـالن لجامعـة عمـان العربيـة عـن تخصـص الهندسـة المعماريـة فـي مرحلـة  (30)وفـي الشـكل 

الخاصة بالجامعة، وعن طريق الموقـع  االجتماعيالبكالوريوس، وذلك عن طريق منصات التواصل 

اإللكتروني، ونالحظ في خلفية هذا اإلعالن أن المصمم قد استخدم مخطط هندسي لمبن  معماري، 

لـــن عنـــ ، واســـتخدم اللـــون األزرق والبرتقـــالي فـــي خلفيـــة كلمـــة وذلـــك لكـــي يـــدل عـــن التخصـــص المع

ـــا مـــن قبـــل هـــذه األلـــوان تعـــود للهويـــة البصـــرية الخاصـــة بشـــعار  ألنـــ الهندســـة المعمـــاري،  كمـــا قلن

 ألن الخلفية تتناسب مع ألوان الشعار.  الشعار في رأس اإلعالن بشكل واضح الجامعة، وقد استخدم
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 Facebook فيس بوك() الجتماعيهندسة البرمجيات عاى منصات التواصل إعالن عن تلصص  (38) الشكل

 

اســـتخدم  رمجيـــات فـــي مرحلـــة البكـــالوريوس،عـــن تخصـــص هندســـة الب أمـــا فـــي إعـــالن آخـــر

المصمم صورة لشريحة من البرمجيات ويقف عليها بعض العمال والمهندسين، وذلك لكي يعبر عـن 

ا قلنـا فـي اإلعالنـات السـابقة بـةن المصـمم يسـتخدم ، وهـي صـورة معبـرة جـدًا، وكمـالجديـدالتخصص 

الهوية البصرية عن الشعار، كمـا أن ألـوان الشـعار تتناسـب مـع ألـوان الصـورة التـي  إل ألوان تنسب 

(، وقـد وضـع هـذا اإلعـالن فـي الموقـع 12)استخدمها المصمم في هذا اإلعالن كمـا هـو فـي الشـكل 

 .االجتماعيصل اإللكتروني الخاص بالجامعة ومنصات التوا
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 األوسطجامعة الشرق 

تختص في برنامج الماجستير وذلك عام  األوسطفي بداية األمر كانت جامعة الشرق 

فة لدج الكثير من الناس كونها في بدايتها ، فبدأت في استقطاب الطالب و م ، ولم تكن معر 2005

 ،الصحفدراسية من خالل ، ففي البداية كانت تعلن عن برامجها الاإلعالنيةمن خالل حمالتها 

م ، وكانت  2008درجة البكالوريوس وذلك في عام  برامجها التعليمية إل ومن ثم أضافت الجامعة 

من خالل تصميم إعالنات ، وذلك الطلبة الجدد الستقطابإعالنية منظمة في الجرائد  تدير حملة

هنالك إعالنات  ، مثالً فيها عين يناسب الفترة التي يظهرم يتميز كل إعالن بهدفستقطابية بحيث ا

عالنات تظهر في منتصف الفصل  لطلبةتظهر في  نهاية الفصل الدراسي  الثانوية العامة، وا 

 .الثانوية العامة لطلبةالدراسي 

-الرأي) وهي  صحفتضع إعالناتها اإلستقطابية في ثالث  األوسطوكانت جامعة الشرق 

تضع  األوسط، وكانت جامعة الشرق في األردنرًة وشه اً انتشار  األكثرألنها من ) الدستور-الغد

 نصف صفحة. أومن خالل أخذ إما ربع صفحة  الصحفإعالناتها في هذه 
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  األوسطالمطبوعة لجامعة الشرق  اإلعالنيةالحمالت 

 

 إستقطابي لكاية األعمال، )جريدة الدستور( ن(، إعال 33)الشكل 

، وذلك عن طريق 2012-2011عن كلية األعمال في عام  األوسطالشرق  أعلنت جامعة

وقد  ،(11) كما هو الشكل جريدة الدستور من خالل وضع ملصق استقطابي عن هذه الكلية

(، واستخدمت هذه Typography) تايبوغرافيفي هذا الملصق بتصميم   Businessوضعت كلمة

 صات الموجودة في كلية األعمال، وقد استخدمجميع التخص إل الكلمة تحديدًا ألنها تهدف 
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  التخصص المعلن عن أن لكي يعبر عن في خلفية هذا الملصق خارطة العالم، وذلك المصمم

واستخدم اللون األحمر في الخلفية ألن  اللون المعتمد في شعار  يتواجد في جميع أنحاء العالم،

الملصق تم شرح البرامج الدراسية المتوفرة  ومن خالل هذا ،الجامعة وباقي عناصر هويتها البصرية

 .في هذه الكلية، وأخذ حجم اإلعالن في هذه الصحيفة ربع صفحة

 

 

 لكاية الاندسة، )جريدتي الدستور والغد(إعالن إستقطابي  (،31)الشكل 

-2011فــي عــام  بتخصصــاتها المختلفــة عــن كليــة الهندســة أيضــاً  األوســطجامعــة الشــرق  أعلنــت

، وذلــك عــن طريــق جريــدة الدســتور والغــد، مــن خــالل وضــع ملصــق اســتقطابي عــن هــذه  2012

لمبنـــ  معـــين  متســـاوي القيـــاس الكليـــة، وقـــد اســـتخدم فـــي هـــذا الملصـــق صـــورة يوجـــد بهـــا منظـــور
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رافعــة بنـاء، وذلــك لكـي يتضــح للمشــاهد أن هـذا الملصــق يعبــر  إلــ ومخططـات هندســية باإلضـافة 

هندســة المدنيــة والهندســة المعماريــة، وكمــا قلنــا مــن قبــل أنــ  اســتخدم اللــون األحمــر فــي عــن كليــة ال

، ومــن خــالل هــذا الملصــق باالتســاق مــع بــاقي عناصــر الهويــة البصــرية الخاصــة بالجامعــةخلفيــة 

، وقــد طبــع اإلعــالن علــ  مســاحة ربــع الملصــق تــم شــرح البــرامج الدراســية المتــوفرة فــي هــذه الكليــة

 صفحة.

 

 اإلعالنيـــةتعلـــن عـــن نفســـها مـــن خـــالل الوســـائل  األوســـطم أصـــبحت جامعـــة الشـــرق ومـــن ثـــ

وكانت هذه الوسائل مـن أكثـر الوسـائل  والتلفاز. اإلذاعة،مثل  المرئية اإلعالنيةالمسموعة والوسائل 

النـــاس  اســـتجابةفـــي البدايـــة ألن هـــذه الوســـائل كانـــت فعالـــة بشـــكل كبيـــر وكانـــت  اً نجاحـــ اإلعالنيـــة

ـــ  هـــذه الوســـائل فعالـــة بشـــكل كبيـــر وذلـــك اللإلعالنـــات ا األعـــوام خـــالل ســـتقطابية التـــي تظهـــر عل

(2005-2012). 

تســتقطب الطــالب مــن خــالل المشــاركة فــي المعــارض  األوســطكانــت جامعــة الشــرق  اً وأيضــ 

 البـرامج وعـرض المشـورة لتقـديم الجامعـة عـن نيممثلـ وجـود وذلـك مـن خـالل المحليـة،والمـاتمرات 

 ومـاتمرات معـارض فـي الجامعـة تشـارك أصـبحت ثـم ومـن. الجمهـور التا تسـا عـن ابـةولإلج الدراسية

 شـاركت وقـد ،لهـم الدراسـية البـرامج عـرض خـالل مـن الطـالب سـتقطابا فيهـا يـتم األردن خـارج دوليـة

 هذه في يتم وكان ،ُعمان العراق، فلسطين، مثل بلد من أكثر داخل معارض في األوسط الشرق جامعة

 الشـرق جامعـة فـي الموجـودة الدراسية البرامج عن مفصل شرح خالل من الطالب ابتقطاس المعارض

 .األوسط
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 إستقطابي لاطابة الغير أردنيين في إربيل دالل العراق ماصق، (35)الشكل 

 مـن نفسـها عـن أعلنـت وقـد ،العـراق فـي ربيـلإ داخـل مـاتمر فـي األوسـط الشـرق جامعـة شاركت

وقـد جمعـت ، (15)كمـا فـي الشـكل  خاللهـا مـن الطلبـة اسـتقطاب يـتم إعالنيـة اتقملصـ عـرض لخـال

ربيـــل فـــي العـــراق، وذلـــك لتوضـــيح إلمدينـــة عمـــان فـــي األردن، ومدينـــة  فـــي هـــذا الملصـــق صـــورتين

الــذين يرغبــون فــي الدراســة بهــذه  نالعــراقييالتعــاون والخــدمات الدراســية التــي تقــدمها الجامعــة للطلبــة 
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وقــد أكــد اإلعــالن علــ  فــوز ، بــين الــدرجات اللونيــة والظليــة فــي الصــورتينة، وهنالــك تناســق الجامعــ

 الجامعة بالمركز األول في امتحان الكفاءة.

 

 

 إستقطابي لاطابة الغير أردنيين في مسقط دالل ُعمان Roll up، )رول أب( (39)الشكل 

 برامجهـا عـن أعلنـت وقـد ،مـانعُ  فـي مسـقط داخل ماتمر في األوسط الشرق جامعة شاركت كما

كما هو في الشكل   خالل من الطالب ستقطابا يتم ،Roll up( رول أبض )عر  خالل من الدراسية
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صـــورة لمعـــالم مدينـــة جـــرش وصـــورة لمعـــالم مدينـــة  هـــذه الوســـيلة اإلعالنيـــةوقـــد اســـتخدم فـــي  ،(16)

ختيــار الصــور ألن هـــذه الصــور تظهـــر االـــك تميــز فـــي لمتواجــد بينهمــا، وهنمســقط، وذلــك للتشـــاب  ا

 .المدينتين فيالتشاب  بين المعالم الموجودة 

 

جودة فـي األردن، وذلـك مـن كما قامت الجامعة باستقطاب الطلبة في المجمعات التجارية المو 

تسـتقطب ت الجامعـة وكانـ .يقـوم بتوزيـع المطويـات التعريفيـة المطبوعـة Booth( كشـك) خالل عمل

 مـن اإلعـالن مـن الوسـيلة هـذهو  ،Billbordالخارجيـة  الطـرق إعالنـات خـالل من كذلك لبة الجددالط

 انتبـاه تجـذب بحيـث األردن فـي حيويـة أمـاكن فـي اإلعالنـات هذه توضع وكانت ،ل نجاحاً الوسائ أكثر

 ألنهـا ،الجامعة تستخدمها ال اإلعالن من الوسيلة هذه فإن الحالي الوقت في أما المستهدف، الجمهور

 .أخرج إعالنية وسائل مع نةً مقار  فعالة وغير الثمن باهظة أصبحت

 

 ، إعالن استقطابي عاى الطريق اللارجي(37)الشكل 
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 وهـذا ،ءعليـا الملكـة مطـار مـن بـالقرب المطـار طريـق علـ  (17)شـكل  اإلعـالن اسـتخدام تـم

 إلـ التسـجيل  فـي واإلسـراع الطلبـة اسـتقطاب إلـ  بـ  الموجـودة الكتابـة خـالل مـن يشـير اإلعـالن

المظهــر لكــي تعطــي صــورة  حســنةيــد فــي هــذا الملصــق أنــ  تــم اســتخدام صــورة فتــاة دوالج ،الجامعــة

 لـديها يتـوفر الجامعـة أن اإلعـالن هـذا فـي وضـح وقـد جيـدة عـن الجامعـة مـن خـالل هـذا اإلعـالن،

تسـاق مـع بـاقي عناصـر الهويـة باالاللـون األحمـر ر، واسـتخدم والماجسـتي للبكـالوريوس دراسـي برنامج

 .البصرية

 

 

 إعالن استقطابي عاى الطريق اللارجي (32)الشكل 
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 الـدوار مـن بـالقرب عمـان فـي دجـالمتوا المشـاة جسـر علـ  اسـتخدام  تـم (17)ن شـكل اإلعـالو 

 هـذا كـان بـل ،الدراسـية البـرامج يخـص شـيء أي عـن تفاصـيل ب  يوج  ال اإلعالن هذا ولكن ،السادس

، وقد اسـتخدم اللـون األحمـر فـي كامـل األوسط الشرق بجامعة الجمهور تعريف أجل من فقط اإلعالن

ن االجامعـة، وألن اللـون األحمـر مـن أكثـر األلـو  رشـعاب الهويـة البصـرية الخاصـة تسـاقًا مـعااإلعالن 

 الجمهور. انتباهالتي تلفت 

 قبـل مـن العامـة الثانويـة مـدارس زيـارة خـالل مـن الطلبـة األوسـط شـرقال جامعـة تسـتقطبكمـا  

 فـي الموجـودة الدراسـية البـرامج عـن اإلعـالن الزيـارة هـذه من الهدف ويكون الجامعة، عن رسمي ممثل

لقـد و . الدراسـية السـاعات علـ  الخصـومات وتقـديم ،لطالبهـا تقـدمها التـي الخـدماتو  ،ةالجامعـ هـذه

 ،االجتمـاعي التواصـل مواقـع علـ  وصـفحة إلكترونـي موقـع بـدايتها فـي وسـطاأل الشـرق جامع  أسست

 الكثيـر لـدج متـوفر اإلنترنـت يكـن لـم ألنـ  المواقـع هـذه علـ  إعالنيـة حمالت أي تستخدم تكن لم ولكن

 .الناس من

  األوسطاإللكترونية لجامعة الشرق  اإلعالنيةالحمالت 

 األوسـط الشـرق جامعـة أصـبحت ي،لـوجو التكن التطـور مـن النوعيـة والنقلـة الوقـت مـرور ومـع 

 خالل األعوام وذلك الطالب بها تستقطب أساسية إعالنية كوسيلة االجتماعي التواصل مواقع تستخدم

 إلـ  الـدخول المسـتهدف جمهـورر لليـوف ة عل  شبكة اإلنترنتالجامع موقع وأصبح ،2011 - 2017

 التـي والنشـاطات المقترحـة والتخصصـات لتعليمـيا والكـادر والكليـات الجامعـة علـ  والتعـرفع، الموقـ

 وظيفتـ  ،الجامعـة لـدج سـتقطاباال مركـز قبـل مـن رسـمي مسـاول هنالـك وأيضـاً  ،الجامعـة تنظمهـا

  .معرفتها الجمهور يريد التي والتسااالت اإلستفسارات كافة عل  اإلجابة
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 Facebook الجامعة عاى صفحة )الفيس بوك(، إعالن عن بدء التسجيل في (36)الشكل 

 Facebook ومـن أمثلـة إعالنـات الجامعـة علـ  منصـات التواصـل االجتمـاعي )فـيس بـوك(

، وهــو يتحــدث عــن فــتح بــاب القبــول والتســجيل 2012- 2013نشــره فــي عــام  (، وقــد تــم15)شــكل 

ون لــب تة مظــالذا الملصــق مكونــة مـن مجموعــللفصـل الدراســي الثــاني، وقـد اســتخدمت صــورة فــي هـ
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 ة باللون األحمر وهو لون شعار الجامعة، وهذه التصميم يعطي الجامعة تميزموحد تخرج منهم مظل

عن باقي الجامعات األخرج، وتم عرض البـرامج الدراسـية المتـوفرة فـي برنـامج البكـالوريوس وبرنـامج 

 بالجامعة.الماجستير الخاص 

 

 
 

 Facebook إعالن استقطابي عاى صفحة )الفيس بوك((، 11)الشكل 

 (الفيســبوك)علــ  صــفحة  (40شــكل) بعــرض ملصــق إعالنــي األوســطقامــت جامعــة الشــرق 

Facebook  اإلعــالن عــن تخصصــات كليــة الهندســة،  ، وذلــك مــن أجــل2017- 2016فــي عــام
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برنــامج البكــالوريوس فــي  والتــي تشــمل )الهندســة المدنيــة، هندســة الطاقــة المتجــددة، هندســة الكهربــاء

)براغـي، مطرقـة، متـر قيـاس،  ، وقد استخدم في هذا التصميم صـورة يوجـد بهـا أدوات المهنـدسلديها

 العناصــرصــورة المخطــط البنــائي الــذي وضــع فــي خلفيــة الصــورة، وكــل هــذه  إلــ خــوذة(، باإلضــافة 

هندســـة المدنيـــة الموجـــودة فـــي الصـــورة كافيـــة لكـــي تعبـــر للمشـــاهد علـــ  أن هـــذا اإلعـــالن يخـــتص بال

 وهندسة الطاقة المتجددة وهندسة الكهرباء.

 



 77  

 السابقة الدراسات 

هنالك العديد من الدراسات التي تناولت المباحث الدراسية في اإلطار النظري، والعديد منها 

لم يتناول هذه المحاور بصورة مباشرة، وقد استفاد الباحث منها في اإلطار النظري لهذه الدراسة، 

 دراسات عربية وأجنبية  إل ت الدراسات وقد قسم

 العربية الدراسات 

 فاااي قاباياااة اساااتلدام المواقاااع أثااار التصاااميم الجرافيكاااي )(، 2017) ىهاااديل مصاااطف دراساااة

 .(األوسطلكترونية لاجامعات األردنية، جامعة الشرق اإل 

اقـــع ي علـــ  قابليـــة اســـتخدام المو البحـــث فـــي اثـــر التصـــميم الجرافيكـــ إلـــ هـــدفت هـــذه الدراســـة 

من وجهة نظـر الطـالب، ولتحقيـق الهـدف مـن الرسـالة قامـت الباحثـة  األردنيةلكترونية للجامعات اإل

ــــوم  بــــإجراء ــــة لثالثــــة جامعــــات أردنيــــة وهــــي )جامعــــة العل تقيــــيم لقابليــــة اســــتخدام المواقــــع اإللكتروني

مرحلـة أساسـية فـي والتكنولوجيا، جامعة العلوم التطبيقية، جامعة اإلسـراء( حيـث يعتبـر تقيـيم الموقـع 

وبــاألخص  االســتخدامبنــاء الموقــع اإللكترونــي، تــم التقيــيم مــن خــالل إنشــاء أداة تقيــيم لقيــاس قابليــة 

حيث تم بناء أداة تقييم )استبانة( تختص بالدراسة الحالية لتشـمل سـتة  االستخدامقياس قابلية واجهة 

الخطـــوط، والجماليـــات، والتناســـق، ، واســـتخدام الصـــور واأليقونـــات و االســـتخداممعـــايير هـــي  قابليـــة 

وبالتبــاين. تــم اختيــار المواقــع اإللكترونيــة مــن ثالثــة فئــات مختلفــة وهــي )جيــد جــدا ومتوســط وســيء( 

طالب وطالبة من مختلف التخصصات بثالثـة مهـام فـي ثالثـة صـفحات مختلفـة  60وقيام عينة من 

ع اإللكترونيــة لتقييمهــا ثــم يقومــوا وهــي )التقــويم وعمــادة شــاون الطلبــة وخــدمات الطلبــة( علــ  المواقــ

بتعبئة استبيان خاص لكل جامعة من قبل كـل طالـب، حيـث كانـت نتيجـة الدراسـة أن الطـالب كـانوا 

 االســـتخدامللمواقــع التــي تمـــت دراســتها بشــكل عــام ليظهــر أن قابليــة  االســتخدامراضــين عــن قابليــة 
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أظهــرت الدراســة أن مســتوج التصـــميم للمواقــع اإللكترونيــة للجامعــات كانـــت جيــدة بشــكل عــام، كمـــا 

والتصـميم  االسـتخدامالجرافيكي كان مرتفع، كما أظهرت عدم وجـود فـروق بـين متوسـط درجـة قابليـة 

 التخصص الجامعي. أوالجرافيكي للجامعات األردنية تبعًا لمتغير الجنس 

  (العالقات العامة واإلعالن) (،2005) الفادانيدراسة 

 :الدراسة أهداف

 والتعرف وأهميت  ووسائل  وخصائص  ووظائف  أهداف  اإلعالن عل  التعرف إل راسة الد هدفت

 والتطـور السـودان تلفزيـون فـي التلفزيـوني اإلعـالن واقـع وعلـ  السـودان فـي عمومـاً  اإلعالن واقع عل 

 تعـرض حجـم معرفـة. و التلفزيـوني اإلعـالن تواجـ  التـي واإلشـكاالت األخيـرة السـنوات فـي شـهده الـذي

 السـوداني المشـاهد إحسـاس مـدج علـ  التعـرفو  .التلفزيونيـة واإلعالنـات للتلفزيـون السـوداني شـاهدالم

 التنمية عل  التعرفو  .عنها المعلن والخدمات السلع للمعلومات عن مصدراً  التلفزيوني اإلعالن بةهمية

 فـي التلفزيـوني عالناإل يلعب  أن يمكن الذي التنموي الدور عل  والتعرف وأنواعها وأبعادها ومفاهيمها

 التلفزيـوني اإلعـالن حجـم علـ  التعـرف .وثقافيـاً  وسياسـياً  واجتماعيـاً  اقتصـادياً  والمجتمـع الفـرد تنميـة

 اإلنفـاق وحجـم اإلعـالن أهميـة علـ  التعـرف .التلفزيـوني اإلعـالن نحـو المشـاهد اتجاهـات وتحديـد

 أي ومعالجـة لإلعـالن اإلسـالمي نظـورالم علـ  التةكيـد أهمية .والخاص العام القطاعين في اإلعالني

 اإلعـالن يلعبـ  الـذي التنمـوي الـدور علـ  التعـرف .والقـيم األخالقيـة الضـوابط عـن لإلعـالن انفـالت

 .للتلفزيون بالنسبة

 الحداثة إلىالمطبوع من التقايدية  اإلعالندراسة بعنوان فن (، 8101)صالح  أجري. 

 اإلسـتفادةلمجـال بتـوفير مـادة علميـة يمكـنهم إفادة الطالب المتخصصـون فـي هـذا ا إل  هدفت

ظهــار منهــا.  واإلشــارة حقــب مختلفــة لصــناعة هــذا الفــن.  خــالل اإلعــالنالقــيم الجماليــة والفنيــة فــي وا 
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السياســــية والمتغيــــرات  وتــــةثيرات األحــــداث. اإلعــــالنتــــةثير المــــدارس التشــــكيلية علــــ  تصــــميم  إلــــ 

، وقـــد وشــكاالً  مفهومـــاً  اإلعــالنفــي تطـــور  كبيــراً  دوراً  لعبـــتجتماعيــة والثقافيـــة التــي االو  االقتصــادية

عبــر مراحــل تاريخيــة  المقــال فــن اإلعــالن المطبــوعالنتــائج التاليــة  يتنــاول هــذا  إلــ توصــلت الدراســة 

فـي  واالجتماعية التـي لعبـت دورًا كبيـراً  االقتصادية السياسية والمتغيرات األحداثأهم  مختلفة عاكساً 

ما قبل ظهور المطبعة، المنهج  اإلعالنفن  إل كما أشارت الدارسة  وشكاًل، مفهوماً  اإلعالنتطور 

 .المستخدم في الدراسة تاريخي وصفي

بـالمفهوم الحـديث لتعمـل فـي  واإلعـالنالدعايـة  وكـاالتنتائج الدراسة  معرفـة بـدايات تةسـيس 

 إلــ ثــر حداثــة أدج إبـداع أك إلــ  اإلعــالنوالجــدير بالــذكر أن تحـول  اإلعالنيـةخدمـة جميــع النشــطة 

 .أكثر إغراء اإلعالناتإنتاج رسائل جعلت 

 ،ودورهااا فااي زيااادة الحصااة  اإلعااالنباارجراء دراسااة حااول سياسااات  ( (2009وقااام طاطااة

العمليــة  والتعــرف علــ وأهدافــ  وأنواعــ  ووســائل .  اإلعــالنالتعــرف علــ   إلــ هــدفت  ،السااوقية

 الحمــــالت والتعــــرف علــــ لتــــي تقــــوم بهــــا. المهــــام او  ووكــــاالتبةطرافهــــا مــــن إدارات  اإلعالنيــــة

والمســــتهدفين لتمكــــين  ءاســــتجابة العمــــال إلــــ وكيفيــــة تفعيلهــــا بمــــا يضــــمن الوصــــول  اإلعالنيــــة

 اإلعالنـــــاتمبيعاتهـــــا، وقامـــــت الدراســـــة علـــــ  عينـــــة ميســـــرة مـــــن الالمنظمـــــة مـــــن رفـــــع مســـــتوج 

الــدور الفعــال  باحــثال يتبــين لنــا  أبرزهــاعــدد مــن النتــائج  إلــ وتوصــلت الدراســة  ،والمســتهلكين

المنافســة الشــديدة الــذي تعيشــ  الماسســات والرغبــة  فــإن واقــعفــي المنظمــة،  اإلعــالنالــذي يلعبــ  

يحتم عليها ضـرورة و ستمرار، الالدائمة في الحصول عل  حصة من السوق تمكنها من البقاء وا

المخططـة التـي النتـائج المحـددة و  إل وتحمل تكاليف ، بهدف الوصول  اإلعالنيممارسة النشاط 

مـن  إاليـتم  العلـ  تقبـل المنـتج فـي السـوق وزيـادة مبيعاتـ  وهـذا  الً عـاج أو ارها آجالً آثتنعكس 

واســـتراتيجيات  مالئمـــةووضـــع سياســـات تســـعيرية  اإلعالنيـــةت الالتخطـــيط النـــاجح للحمـــ خـــالل
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قـة مـع أنـ  يبقـ  لنوعيـة المنـتج وآليـة التسـويق وعمـق العال إالتراعي أوضاع كـل شـركة وسـوق. 

ء دور جــــوهري فــــي بقــــاء الحصــــة الســــوقية صــــامدة فــــي وجــــ  الالشــــريحة المســــتهدفة مــــن العمــــ

 .التحديات

 واقااع تصااميم واجاااات المسااتلدم فااي تطبيقااات الاواتااف  (،8107حماايض. شاااد، ) دراسااة(

 الذكية(

التعـــرف علـــ  واقـــع تصـــميم واجهـــات المســـتخدم لتطبيقـــات الهواتـــف  إلـــ هـــدفت هـــذه الدراســـة 

والسلبي فـي تصـاميم الواجهـات بهـدف  اإليجابيلتحديد الجانب  األردنيةاسسات الحكومية الذكية للم

  مــا هــو واقــع تصــميم واجهــات المســتخدم فــي األساســيتجيــب هــذه الدراســة عــن الســاال و  .تطويرهــا

؟ ولتحقيــق أهــداف الدراســة اعتمــدت الباحثــة األردنيــةتطبيقــات الهواتــف الذكيــة للماسســات الحكوميــة 

كةداة لجمع المعلومات، ولقد تـم اختيـار العينـة  اإلستبانةنهج الوصفي المسحي، واستخدمت عل  الم

اسسـات الحكوميـة مالغرضية وتتكون مـن ثالثـة تطبيقـات هواتـف ذكيـة لل أوبطريقة العينة المقصودة 

 .والمســـاحة األراضـــيالعـــام، تطبيـــق دائـــرة  اإلفتـــاء  تطبيـــق استكشـــف البتـــراء، تطبيـــق دائـــرة األردنيـــة

 Screen األساســيةتجاهــات العينــة إيجابيــة نحو"اســتخدام الواجهــة بــةن االوكانــت نتــائج الدراســة 

Home "و "استخدام الخطوطfonts "  و "استخدام الصور" األزرارو"استخدام Photography " 

 Guidelines األندرويـدو تطبيـق المنظومـة التصـميمية الخاصـة بمتجـر  " logoاسـتخدام الشـعار

Android استخدام أيقونة التطبيق" Icon App " و" استخدام واجهة ترحيبية Screen Splash " 

 . " Iconsيقوناتألو "استخدام ا" colors و"استخدام اللون

 

  دراسااةHasan.L (2014،) Evaluating the Usability of Educational 

Websites Based on Students' Preferences of Design Characteristics 
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 الطاالب وتفضايالت رغباة عااى بنااء التعايمياة اللكترونياة لامواقاع الساتلدام قاباياة )تقيايم 

 التصميمية(

 الطالب رغبات عل  بناء أردنية لجامعات الكترونية مواقع 9 بتقييم الباحث قام حيث

 من انيوالث األول هما  -Navigation- المالحةو  المحتوج أن النتائج أظهرت حيث، المستخدمين

 اإللكترونية للمواقع االستخدام قابلية تقييم عند االعتبار بعين أخذها والمطلوب المفضل التصميم فئات

 .اهتمام األقل الفئة هي الموقع وبناء تنظيم بينما

 بفئة يتعلق فيما واإلناث الذكور بين إحصائية دالالت ذات فروق هناك أن النتائج أظهرت أيضاً 

 .فئة أهم ثاني أنها الذكور أعتبر بينما مهمة فئة أكثر هو المحتوج أن اعتبرت اإلناث وحدة

 الجامعات مواقع في االستخدام قابيلة عن راضيين الطالب أغلبية أن النتائج أظهرت عام بشكل

 المواقع في - Navigation والمالحة المحتوج عن راضيين الطالب كان خاص بشكل ،األردنية

 .اإللكترونية المواقع لهذه االستخدام واجهة تصميم عن ينراضي غير لكنهم المختبرة

 دراسااة ) Mustafa and Zou'bi 8112)( ،Usability of the Academic 

websites of Jordans Universities an Evaluation Study) 

  ) األردنية الجامعات في األكاديمية المواقع في الستلدام قاباية تقييم (

 Usability Evaluation االستخدام لقابلية تقييم بإجراء المقال هذا يف الباحث قام حيث

 HTML Toolbox and Webpage :هماو  اإلنترنت عل  أوتوماتيكيا تعمل أدوات باستخدام

Analyze األدوات انتع، كالمواق هذه مستخدمي إل  موج  استبيان مع جنب إل  اً جنب استخدامها تم 

 إدراكها للمستخدم يمكن ال التي اإللكتروني للموقع الداخلية لمميزاتوا الصفات لقياس استخدمت قد

 تصميم تم كما .الصفحة وحجم التحميل وقت HTML Code Error الخطة رمز HTML مثل

 مع وتهتم تتعامل فئة كل أساسية فئات 5 إل  مقسمة االستخدام لقابلية معيار 23 ليغطي اإلستبيان
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 للمواقع مقبولة عام بشكل االستخدام قابلية أن البحث نتائج أظهرت .االستخدام لقابلية واحد معيار

 لهذه( األداءو  االستخدام واجهة) التصميم نواحي بعض في الضعف نقاط بعض هناك بينما المدروسة

 عل  تستند التي االستخدام لقابلية تقييم طريقة  باستخدام الحالي عن السابق البحث يختلف .المواقع

 .(User Based) التقييم في المستخدم عل  يستند التي الحالي بينما (Tool Based) األدوات

  دراسااةValter Bäckström (8100 ،)Planning an Online Advertising 

Campaign (اإلعالنيةالحمالت  طتلطي )عبر اإلنترنت 

 ، ومن المهم أنالهدف من هذه الرسالة هو توضيح ما هي حملة اإلعالن عبر اإلنترنت

نظرة ثاقبة حول كيفية تنفيذ  توفر هذه الرسالةوالتنفيذ عل  اإلنترنت، و  للتخطيط االعتبارتاخذ في 

أجزاء رئيسية. الجزء  ثالثة إل تنقسم الرسالة ، و عبر اإلنترنت وتسويقها اإلعالنية الحمالت

الجزء و ة. التمهيدي األول يرشد القار  من خالل األهداف وطرق البحث المستخدمة لهذه األطروح

 النظرية يعطي القار  واألدب. وتخطيط الحمالت اإللكتروني الثاني يتناول بحوث التسويق

 هذه الحالة.المعلومات األساسية الالزمة فيما يتعلق بدراسة 

 السابقة حدود الستفادة من الدراسات  -

 هذا في ةالمعرف أفق وتوضيح لالستزادة السابقة الدراسات عل  اطالع  من الباحث استفاد

 .الحالية الدراسة في كمرجع الدراسات لهذه النظرية المادة من بعض استخدام إل  إضافة ،العلم
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  واللتالفأوجه التوافق  

  أنيتفق الباحث مع الدراسات السابقة في  -

 .لتصميم الجرافيكي عل  قابلية استخدام المواقع االلكترونية للجامعاتل هنالك أثر إيجابي .2

يزيـــد مـــن متابعـــة الطلبـــة واهتمـــامهم فـــي معرفـــة فعاليـــات  االجتمـــاعيالتواصـــل  فاعليـــة منصـــات .2

 الجامعة.

 تطور في راً يكب دورا لعبت ةيوالثقاف ةيواالجتماع االقتصادية راتيوالمتغ ةياسيالس األحداث راتيتةث .1

 .وشكالً  مفهوماً  اإلعالن

 ب الطلبة للجامعات.اإلعالن اإللكتروني الخاص بالجامعات ياثر بشكل إيجابي في استقطا .4

فــي اســتقطاب الطلبــة  اإلعالنيــةهــذه الدراســة تخــتص فــي دراســة مــدج فاعليــة تصــميم الحمــالت  .5

 الجامعات األردنية الخاصة. إل 

المطبوعــة واإللكترونيــة ومــدج أهميتهــا  اإلعالنيــةيركــز الباحــث فــي هــذه الدراســة علــ  الحمــالت  .6

 في استقطاب طلبة الجامعة األردنية الخاصة.

س الباحــث مــدج اهتمــام الطلبــة لإلعالنــات المطبوعــة واإللكترونيــة التــي تقــوم بهــا الجامعــات يقــي .7

 األردنية الخاصة الستقطابهم ومدج استجابتهم لها.

 

 

 

 

 



 54  

 

 

 

 

 

 الفصل الثالث

 مناجية الدراسة

 

 

 

 

 

 



 55  

 الفصل الثالث

  مقدمة

ابتـدأ  ذيلوا الدراسـة دافهأ لتحقيـق الباحـث بهـا مقا التي لإلجراءات عرضاً  للفصا ذاه تناول

ـــة ووصـــف أداة  ـــار العين ـــة اختي بوصـــف مـــنهج البحـــث المســـتخدم، ومجتمـــع الدراســـة وعينتهـــا وطريق

الدراســة أيضــًا وكيفيــة تطويرهــا، والتحقــق مــن صــدق وثبــات األداة المســتخدمة، وكيفيــة تطبيقهــا علــ  

ســـة التـــي اتبعـــت والوســـائل العينـــة ووصـــف طريقـــة جمــع البيانـــات، واإلشـــارة إلـــ  إجــراءات الدرا أفــراد

 اإلحصائية التي استخدم في معادلتها وذلك عل  النحو اآلتي 

 :مناج الدراسة المستلدم: الًأو

 اإلعالنيـة الحمـالت فاعليـة درجـة وذلـك لمعرفـة كمـياسـتخدم الباحـث مـنهج وصـفي تحليلـي 

لكونـ   ،الجـدد طلبـةال السـتقطاب األردنيـة الخاصـة الجامعـة بهـا قامـت التـي اإللكترونيـة والمطبوعـة

 داةألا فقــــــرات نعطلبــــــة الجامعــــــات  رأي لخال نم سةدارلا هذه في المــــــنهج المناســــــب لالســــــتخدام

 المستخدمة في هذه الدراسة.

 ثانياا  مجتمع الدراسة  

طلبة البكالوريوس في جامعة )فيالدلفيا، عمان  وه الدراسة علي  هذه تم تطبيق ذيلا المجتمع

  (.األوسطالعربية، الشرق 

 ثالثاا  عينة الدراسة 

طلبـة البكـالوريوس مـن كـال الجنسـين،  نم عشـوائيةختيار عينة االدراسة ب هذه في الباحث مقا

مــن جامعـــة )فيالدلفيـــا، عمــان العربيـــة، الشـــرق  وتــم اختيـــارهم عشـــوائياً  طالـــب وطالبـــة، 50وعــددهم 

 (.األوسط
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 متغيرات الدراسةحسب  التكرارات والنسب المئوية  (0جدول )

 النسبة التكرار الفئات 

 33.3 30 فيالدلفيا الجامعة

 33.3 30 عمان العربية 

 33.3 30 األوسطالشرق     

 26.7 24 علمية الكلية

 73.3 66 انسانية 

 47.8 43 ذكر الجنس

 52.2 47 انث  

 100.0 90 المجموع 

 

 متغير العمرحسب  التكرارات والنسب المئوية(  8)جدول 
 النسبة تكرارال الفئات 

 2.2 2 18 العمر

19 10 11.1 

20 25 27.8 

21 15 16.7 

22 15 16.7 

23 13 14.4 

24 2 2.2 

25 4 4.4 

26 1 1.1 

27 1 1.1 

28 1 1.1 

32 1 1.1 

 100.0 90 المجموع
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 رابعاا  أداة الدراسة  

في اسـتقطاب الطلبـة  اإلعالنيةرافيكي فاعلية حمالت التصميم الج الباحث بإعداد استبانة مقا

واســــتخدم  ،النظــــري والدراســــات الســــابقة دبألا عل  عالطالا دبع الجامعــــات األردنيــــة الخاصــــة إلــــ 

 .معارض بشدة ،معارض ،محايد ق،فامو  ،بشدة موافق الباحث مقياس ليكرت الخماسي 

  الدراسةأداة لامساا  صدق 

 وطلـب إبـداءمـن أسـاتذة التصـميم الجرافيكـي  ةتسع عل تم عرض االستبانة بصورتها األولية 

مالحظاتهم حـول محـاور االسـتبانة وأسـئلتها وتناولهـا بالحـذف واإلضـافة والتعـديل، وقـام الباحـث فـي 

لنهائية حيـث أن االسـتبانة تحتـوي علـ  محـورين، لكـل اضوء مالحظاتهم بإعداد االستبانة بصورتها 

 أسئلة. 20محور 

 الجامعـة بهـا قامـت التـي المطبوعـة اإلعالنيـة الحمـالت عليـةفا درجـة  هـو المحاور األول

 من وجهة نظرك. الجدد الطلبة الستقطاب

 الجامعـة بهـا قامـت التـي اإللكترونيـة اإلعالنيـة الحمـالت فاعليـة   هـو درجـةوالمحاور الثااني 

 من وجهة نظرك. الجدد الطلبة الستقطاب

   ثبات أداة الدراسة  ساا ساد

والجـدول رقـم  ،ألفـاحسب معادلـة كرونبـاخ  تم حساب االتساق الداخلي ،اةداألللتةكد من ثبات 

 ، واعتبرت هذه النسب مناسبة لغايات هذه الدراسة.( يبين هذه المعامالت1)
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 الفا معامل التساق الدالاي كرونباخ(  3)جدول 

 االتساق الداخلي المجاالت

 0772 المطبوعة اإلعالنيةدرجة فاعلية الحمالت 

 0775 االلكترونية اإلعالنيةفاعلية الحمالت  درجة

 سابعاا  متغيرات الدراسة  

 .اإلعالنية الحمالت ل مستق متغير •

 الجامعات األردنية الخاصة.   –طلبة البكالوريوس تابع  متغير •

 ذكر، أنث . الجنس  :أخرجمتغيرات  •

 ثامناا  المعالجة اإلحصائية 

هــا علتحليــل البيانــات التــي تــم جم SPSSل اإلحصــائي" باالســتعانة ببــرامج "التحليــ الباحــث مقا

 من خالل أداة الدراسة، واستخدم االختبارات اإلحصائية اآلتية 

  الوصفية والنسب المئوية والتكرار لوصف عينة الدراسة حسب متغيراتها. اإلحصاءات -2

 .لةالوسط الحسابي واالنحراف المعياري والرتبة والمستوج والدرجة لإلجابة عن األسئ -2

 للتحقق من ثبات أداة الدراسة.Cronbach Alpha معادلة "كرونباخ ألفا" -1

 لعينتين لفحص الفروق تبعًا لمتغير الجنس T-Test اختبار"ت" -4

 تاسعاا  إجراءات الدراسة  

 لىوألا اللطوة    

بيان مجموعة من الدراسات السابقة وذلك لمقارنة كل من نتائج الدراسات السـابقة مـع نتـائج  .2

 راسة واألخذ بالتوصيات وتجنب تكرار عملية التطبيق فيها. هذه الد

 .سةدارلا هذه في ثلبحا رجمج دتفي منسقة ومرتبة حيث علمية دةما دادعإ عل  للعما .2
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   اللطوة الثانية 

  تحديد المنهج البحثي المناسب إلجراء هذه الدراسة. .0

 تحديد مجتمع الدراسة والذي سيتم تطبيق هذه الدراسة علي .  .8

 . يد عينة الدراسةتحد .3

  اللطوة الثالثة 

 التـي المطبوعة اإلعالنية الحمالت فاعلية درجة نع األسئلة نم ددع تحوي استبانة دادعإ .2

 اإللكترونيـة اإلعالنيـة الحمـالت فاعليـةودرجـة  الجـدد الطلبـة السـتقطاب الجامعـة بهـا قامـت

 .الجدد الطلبة الستقطاب الجامعة بها قامت التي

 نم مجموعــــة عل  ونتائجهــــا االســــتبانة رضع قيطــــر نع كلوذ داةألا صــــدق نم التةكــــد .2

 .الجرافيكي التصميم في المختصين األساتذة

 تحديد مقدار المستوج والدرجة من خالل المعادلة التالية   .1

 (2)الحد األدن  للمقياس  -( 5)الحد األعل  للمقياس 

 (1) عدد الفئات المطلوبة          

 

     5-2            =2711  

       1 
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 ليكون عدد المستويات ثالث كما يلي ذكرهم  

 ( تقسيم مستويات األهمية النسبية لامتوسطات الحسابية1)الجدول 

 الفترة المستوج
 2711 -2700 منخفض

 1767 -2714 متوسط

 5700 -1767 مرتفع

 

 يرة.اإلجابة عن أسئلة الدراسة واختيار فرضيات الدراسة وعرض النتائج األخ .4

مناقشــة النتــائج التــي تــم التوصــل إليهــا، وتفســيرها علميــًا ومنطقيــًا، وبيــان مــدج االتفــاق أو  .5

 االختالف مع الدراسات السابقة.

 حول موضوع هذه الدراسة. المستقبليةوضع بعض المقترحات والتوصيات للدراسات  .6

ــــ   عــــرض التوصــــيات .7 ــــة الخاصــــةعل ــــق واالســــتفادة  الجامعــــات األردني مــــن بهــــدف التطبي

 الدراسة.
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة
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ما درجاة فاعاياة اإلعالناات المطبوعاة التاي قامات بااا الجامعاة لساتقطاب الطاباة   األولالسؤال 

 الجدد من وجه نظرهم؟

درجة فاعلية المعيارية  لإلجابة عن هذا الساال تم استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات

فـي كـل مـن جامعـة  ات المطبوعة التي قامت بها الجامعة الستقطاب الطلبة من وج  نظـرهماإلعالن

والجـدول أدنـاه  وفـي الجامعـات الـثالث معـًا، األوسـطفيالدلفيا وجامعة عمان العربيـة وجامعـة الشـرق 

 يوضح ذلك.

 فرد عينة الدراسة أولا  جميع أ

الدرجـة لفاعليـة الحمــالت  تحديــد متو ،ةتـم حسـاب المتوسـطات الحســابية واالنحرافـات المعياريـ

 نظر وجهة نم المطبوعة التي قامت بها الجامعات األردنية الخاصة في استقطاب الطلبة اإلعالنية

 ( ذلك 5)ويظهر الجدول  ،المجال ذاه تار لفقالطلبة 

لتي قامت درجة فاعاية اإلعالنات المطبوعة الالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية (  5جدول )
تنازلياا حسب  مرتبةلدى جميع أفراد عينة الدراسة  باا الجامعة لستقطاب الطابة من وجه نظرهم

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

2 7 

 اإلعالنيـــةجـــودة التصـــميم الجرافيكـــي للحمـــالت 
مليــــة المطبوعـــة لهــــا دور أساســــي فــــي نجــــاح ع

 استقطاب الطلبة الجدد

 كبيرة 820. 4.19

2 5 
ــــــوع للجامعــــــة يقــــــدم  الملصــــــق اإلعالنــــــي المطب
 معلومات واضحة وحقيقية عن البرامج الدراسية

 كبيرة 907. 3.91

1 7 
كتي ــــب الجامعــــة واضــــح مــــن حيــــث المحتـــــوج، 

 وجذاب من حيث التصميم الجرافيكي
 كبيرة 1.034 3.86

4 5 
طبوعــة لهــا دور اساســي الم اإلعالنيــةالحمــالت 

 في التعريف بالبرامج الدراسية داخل الجامعة
 كبيرة 982. 3.84

ــــــات التعريفيــــــة للجامعــــــة  2 5  كبيرة 842. 3.82اإلعــــــالن فــــــي المطوي
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 واضحة ومقروءة

6 20 

( داخـل الجامعـة roll upاسـتخدام تصـميمات )
ـــــة الجـــــدد  ـــــف الطلب ـــــي تعري لهـــــا دور أساســـــي ف

 لفة في الجامعةبالتخصصات الدراسية المخت

 كبيرة 993. 3.81

7 6 

بعــــــض الجامعــــــات الخاصــــــة أكثــــــر اســــــتخدامًا 
المطبوعــــــــــــة مقارنــــــــــــًة  اإلعالنيــــــــــــةللحمــــــــــــالت 

 بالجامعات الحكومية

 كبيرة 1.009 3.76

7 1 

إعالنـــــــات الجامعـــــــة فـــــــي الصـــــــحف المجانيـــــــة 
قطـــاع واســـع مـــن الطلبـــة  إلـــ تضـــمن الوصـــول 

 المستهدفين

 كبيرة 1.116 3.70

5 2 
ت الصـــحف أكثـــر فاعليـــة مـــن منصـــات إعالنـــا

 بالنسبة ألولياء األمور االجتماعيالتواصل 
 متوسطة 1.142 3.43

20 4 

المطبوعـــــــة تتفـــــــوق فـــــــي  اإلعالنيـــــــةالحمـــــــالت 
 اإلعالنيـــــةاســـــتقطاب الطلبـــــة علـــــ  الحمـــــالت 

 اإللكترونية

 متوسطة 1.419 3.14

 كبيرة 546. 3.75 المطبوعة اإلعالنيةدرجة فاعلية الحمالت   

، حيـث جـاءت (4.19-3.14المتوسـطات الحسـابية قـد تراوحـت مـابين ) أن( 5يبين الجـدول )

المطبوعــة لهــا دور  اإلعالنيـةجــودة التصــميم الجرافيكـي للحمــالت " والتـي تــنص علـ ( 7رقــم ) ةالفقـر 

، (4.19في المرتبة األول  وبمتوسـط حسـابي بلـغ )" أساسي في نجاح عملية استقطاب الطلبة الجدد

المطبوعة تتفـوق فـي اسـتقطاب الطلبـة علـ   اإلعالنيةالحمالت "ونصها ( 4)رقم  ةجاءت الفقر بينما 

وبلـــغ المتوســـط  .(3.14بالمرتبـــة األخيـــرة وبمتوســـط حســـابي بلـــغ )" اإللكترونيـــة اإلعالنيـــةالحمـــالت 

 (.3.75ككل ) المطبوعة اإلعالنيةدرجة فاعلية الحمالت لالحسابي 
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  جامعة فيالدلفياثانياا  

الدرجــة لفاعليــة الحمــالت  ديدتح متو ،م حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــةتــ

الطلبــة  ظــرن جهةو نم المطبوعــة التــي قامــت بهــا جامعــة فيالدلفيــا فــي اســتقطاب الطلبــة اإلعالنيــة

 ( ذلك 6) الجدول ويظهر ،المجال ذاه تار لفق

درجة فاعاية اإلعالنات المطبوعة التي قامت لرية المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيا(  9جدول )
تنازلياا حسب  مرتبةلدى جميع أفراد عينة الدراسة  باا الجامعة لستقطاب الطابة الجدد من وجه نظرهم

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

2 7 

 اإلعالنيــــــة جــــــودة التصــــــميم الجرافيكــــــي للحمــــــالت
ــــــة  المطبوعــــــة لهــــــا دور أساســــــي فــــــي نجــــــاح عملي

 استقطاب الطلبة الجدد

 كبيرة 868. 4.27

2 5 

المطبوعـة لهـا دور اساسـي فـي  اإلعالنيـةالحمالت 
 التعريف بالبرامج الدراسية داخل الجامعة

 كبيرة 928. 4.03

1 5 

الملصق اإلعالني المطبوع للجامعة يقدم معلومـات 
 كبيرة 871. 4.00 البرامج الدراسيةواضحة وحقيقية عن 

4 1 

إعالنـــات الجامعـــة فـــي الصـــحف المجانيـــة تضـــمن 
 كبيرة 1.217 3.97 قطاع واسع من الطلبة المستهدفين إل الوصول 

5 2 
إعالنـــــات الصــــــحف أكثــــــر فاعليــــــة مــــــن منصــــــات 

 بالنسبة ألولياء األمور االجتماعيالتواصل 
 كبيرة 1.081 3.73

5 20 

( داخل الجامعة لهـا roll up) استخدام تصميمات 
ــــــــــــة الجــــــــــــدد  ــــــــــــي تعريــــــــــــف الطلب دور أساســــــــــــي ف

 بالتخصصات الدراسية المختلفة في الجامعة

 كبيرة 1.081 3.73
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 كبيرة 952. 3.70 المطويات التعريفية للجامعة واضحة ومقروءة 2 7

7 6 

بعض الجامعات الخاصة أكثر اسـتخدامًا للحمـالت 
 متوسطة 1.061 3.67 جامعات الحكوميةالمطبوعة مقارنًة بال اإلعالنية

5 7 
كتي ب الجامعـة واضـح مـن حيـث المحتـوج، وجـذاب 

 من حيث التصميم الجرافيكي
 متوسطة 1.456 3.50

20 4 
المطبوعـة تتفـوق فـي اسـتقطاب  اإلعالنيةالحمالت 

 اإللكترونية اإلعالنيةالطلبة عل  الحمالت 
 متوسطة 1.461 3.27

 كبيرة 652. 3.79 المطبوعة إلعالنيةادرجة فاعلية الحمالت   

، حيـث جـاءت (4.27-3.27المتوسـطات الحسـابية قـد تراوحـت مـابين ) أن( 6يبين الجـدول )

المطبوعــة لهــا دور  اإلعالنيـةجــودة التصــميم الجرافيكـي للحمــالت " والتـي تــنص علـ ( 7رقــم ) ةالفقـر 

، (4.27ل  وبمتوسـط حسـابي بلـغ )في المرتبة األو " أساسي في نجاح عملية استقطاب الطلبة الجدد

المطبوعة تتفـوق فـي اسـتقطاب الطلبـة علـ   اإلعالنيةالحمالت "ونصها ( 4)رقم  ةبينما جاءت الفقر 

وبلـــغ المتوســـط  .(3.27بالمرتبـــة األخيـــرة وبمتوســـط حســـابي بلـــغ )" اإللكترونيـــة اإلعالنيـــةالحمـــالت 

 (.1775)ككل  المطبوعة اإلعالنيةدرجة فاعلية الحمالت الحسابي ل
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 جامعة عمان العربيةثالثاا  
 

الدرجــة لفاعليــة الحمــالت  ديدتح متو ،تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة

 ظـــرن جهةو نم المطبوعـــة التـــي قامـــت بهـــا جامعـــة عمـــان العربيـــة فـــي اســـتقطاب الطلبـــة اإلعالنيـــة

 ( ذلك 7) ويظهر الجدول ،المجال ذاه تار لفقالطلبة 

لدرجة فاعاية اإلعالنات المطبوعة التي قامت المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية   (7جدول )
تنازلياا حسب  مرتبة طابة جامعة عمان العربيةباا الجامعة لستقطاب الطابة الجدد من وجه نظرهم لدى 

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 لدرجةا

2 7 

 اإلعالنيــــةجــــودة التصــــميم الجرافيكــــي للحمــــالت 
المطبوعـــــة لهـــــا دور أساســـــي فـــــي نجـــــاح عمليـــــة 

 استقطاب الطلبة الجدد

 كبيرة 750. 4.30

2 2 
اإلعالن في المطويات التعريفية للجامعة واضـحة 

 ومقروءة
 كبيرة 571. 4.13

1 6 

بعــــــــض الجامعــــــــات الخاصــــــــة أكثــــــــر اســــــــتخدامًا 
المطبوعــة مقارنــًة بالجامعــات  اإلعالنيــةللحمــالت 
 الحكومية

 كبيرة 743. 4.00

4 7 
كتي ــــــب الجامعــــــة واضــــــح مــــــن حيــــــث المحتــــــوج، 

 وجذاب من حيث التصميم الجرافيكي
 كبيرة 785. 3.93

5 20 

( داخــل الجامعــة roll upاســتخدام تصــميمات )
لهــــــا دور أساســـــــي فـــــــي تعريــــــف الطلبـــــــة الجـــــــدد 

 معةبالتخصصات الدراسية المختلفة في الجا

 كبيرة 803. 3.90

6 5 
المطبوعـــة لهـــا دور اساســـي  اإلعالنيـــةالحمـــالت 

 في التعريف بالبرامج الدراسية داخل الجامعة
 كبيرة 925. 3.80

7 1 

إعالنــات الجامعــة فــي الصــحف المجانيــة تضــمن 
 كبيرة 980. 3.73 قطاع واسع من الطلبة المستهدفين إل الوصول 
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 لدرجةا

7 5 

لجامعــــــــة يقــــــــدم الملصــــــــق اإلعالنــــــــي المطبــــــــوع ل
 كبيرة 1.055 3.70 معلومات واضحة وحقيقية عن البرامج الدراسية

5 2 

إعالنــــات الصــــحف أكثــــر فاعليــــة مــــن منصــــات 
 متوسطة 1.192 3.40 بالنسبة ألولياء األمور االجتماعيالتواصل 

20 4 

المطبوعــــــــة تتفــــــــوق فــــــــي  اإلعالنيــــــــةالحمــــــــالت 
 اإلعالنيـــــــةاســـــــتقطاب الطلبـــــــة علـــــــ  الحمـــــــالت 

 ونيةاإللكتر 
 متوسطة 1.472 3.20

 كبيرة 451. 3.81 المطبوعة اإلعالنيةدرجة فاعلية الحمالت   

، حيـث جـاءت (4.30-3.20المتوسـطات الحسـابية قـد تراوحـت مـابين )ان ( 7يبين الجـدول )

المطبوعــة لهــا دور  اإلعالنيـةجــودة التصــميم الجرافيكـي للحمــالت " والتـي تــنص علـ ( 7رقــم ) ةالفقـر 

، (4.30في المرتبة األول  وبمتوسـط حسـابي بلـغ )" جاح عملية استقطاب الطلبة الجددأساسي في ن

المطبوعة تتفـوق فـي اسـتقطاب الطلبـة علـ   اإلعالنيةالحمالت "ونصها ( 4)رقم  ةبينما جاءت الفقر 

وبلـــغ المتوســـط  .(3.20بالمرتبـــة األخيـــرة وبمتوســـط حســـابي بلـــغ )" اإللكترونيـــة اإلعالنيـــةالحمـــالت 

 (.3.81ككل ) المطبوعة اإلعالنيةدرجة فاعلية الحمالت بي لالحسا
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 األوسطجامعة الشرق رابعاا  

الدرجــة لفاعليــة الحمــالت  ديدتح متو ،تــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــات المعياريــة

 وجهــة نظــر نم فــي اســتقطاب الطلبــة األوســطالمطبوعــة التــي قامــت بهــا جامعــة الشــرق  اإلعالنيــة

 ( ذلك 7)ويظهر الجدول  ،المجال ذاه تار لفقبة الطل

لدرجة فاعاية اإلعالنات المطبوعة التي قامت المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية   (2جدول )
تنازلياا  مرتبة األوسطجامعة الشرق باا الجامعة لستقطاب الطابة الجدد من وجه نظرهم لدى طابة 
 حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

2 7 

كتي ـــــب الجامعـــــة واضـــــح مـــــن حيـــــث المحتـــــوج، 
 كبيرة 571. 4.13 وجذاب من حيث التصميم الجرافيكي

2 5 

ـــــــوع للجامعـــــــة يقـــــــدم  ـــــــي المطب الملصـــــــق اإلعالن
 كبيرة 765. 4.03 معلومات واضحة وحقيقية عن البرامج الدراسية

1 7 

 اإلعالنيــــةصــــميم الجرافيكــــي للحمــــالت جــــودة الت
المطبوعــــة لهــــا دور أساســــي فــــي نجــــاح عمليــــة 

 استقطاب الطلبة الجدد

 كبيرة 830. 4.00

4 20 

( داخــل الجامعــة roll upاســتخدام تصــميمات )
ــــــة الجــــــدد  ــــــف الطلب لهــــــا دور أساســــــي فــــــي تعري

 بالتخصصات الدراسية المختلفة في الجامعة

 كبيرة 1.095 3.80

5 5 
المطبوعـــة لهـــا دور اساســـي  اإلعالنيـــة الحمـــالت

 في التعريف بالبرامج الدراسية داخل الجامعة
 كبيرة 1.088 3.70

6 2 
ـــــــة للجامعـــــــة  ـــــــات التعريفي اإلعـــــــالن فـــــــي المطوي

 واضحة ومقروءة
 متوسطة 890. 3.63
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

7 6 

ـــــــر اســـــــتخدامًا  بعـــــــض الجامعـــــــات الخاصـــــــة أكث
المطبوعـة مقارنـًة بالجامعـات  اإلعالنيةللحمالت 

 وميةالحك

 متوسطة 1.163 3.60

7 1 

إعالنـات الجامعـة فـي الصـحف المجانيـة تضـمن 
 متوسطة 1.102 3.40 قطاع واسع من الطلبة المستهدفين إل الوصول 

5 2 

إعالنــــات الصــــحف أكثــــر فاعليــــة مــــن منصــــات 
 متوسطة 1.117 3.17 بالنسبة ألولياء األمور االجتماعيالتواصل 

20 4 

عــــــــة تتفــــــــوق فــــــــي المطبو  اإلعالنيــــــــةالحمــــــــالت 
 اإلعالنيــــــةاســــــتقطاب الطلبــــــة علــــــ  الحمــــــالت 

 اإللكترونية
 متوسطة 1.351 2.97

 متوسطة 520. 3.64 المطبوعة اإلعالنيةدرجة فاعلية الحمالت   

، حيـث جـاءت (4.13-2.97المتوسـطات الحسـابية قـد تراوحـت مـابين ) أن( 7يبين الجـدول )

عـــة واضـــح مـــن حيـــث المحتـــوج، وجـــذاب مـــن حيـــث كتي ـــب الجام" والتـــي تـــنص علـــ ( 7رقـــم ) ةالفقـــر 

( 4)رقـم  ةبينمـا جـاءت الفقـر ، (4.13في المرتبة األولـ  وبمتوسـط حسـابي بلـغ )" التصميم الجرافيكي

 اإلعالنيــــةالمطبوعــــة تتفــــوق فــــي اســــتقطاب الطلبــــة علــــ  الحمــــالت  اإلعالنيــــةالحمــــالت "ونصــــها 

درجـة فاعليـة وبلـغ المتوسـط الحسـابي ل .(2.97بالمرتبة األخيـرة وبمتوسـط حسـابي بلـغ )" اإللكترونية

 (.3.64ككل ) المطبوعة اإلعالنيةالحمالت 
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ما درجة فاعاية اإلعالنات اإللكترونية التي قامت بااا الجامعاة لساتقطاب الطاباة السؤال الثاني  

 الجدد من وجه نظرهم؟

درجـــة المعياريـــة ل لإلجابـــة عـــن هـــذا الســـاال تـــم اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات

 ،فاعليــة اإلعالنــات اإللكترونيــة التــي قامــت بهــا الجامعــة الســتقطاب الطلبــة الجــدد مــن وجــ  نظــرهم

 والجدول أدناه يوضح ذلك.

 أولا  جميع افرد عينة الدراسة 

لدرجة فاعاية اإلعالنات اإللكترونية التي قامت المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية   (6جدول )
تنازلياا حسب  مرتبةا الجامعة لستقطاب الطابة الجدد من وجه نظرهم لدى جميع أفراد عينة الدراسة با

 المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

2 2 

اإللكترونيـــة لهـــا دور اساســـي  اإلعالنيـــةالحمـــالت 
 كبيرة 741. 4.37 في التعريف بالبرامج الدراسية

2 2 

تطبيقــــــات الهواتــــــف الذكيــــــة تعــــــد مجــــــااًل خصــــــبًا 
 كبيرة 821. 4.33 الخاصة بالجامعة اإلعالنيةللحمالت 

1 20 

اإللكترونيــــــة أكثــــــر فاعليــــــة  اإلعالنيــــــةالحمــــــالت 
 كبيرة 983. 4.28 للتةثير عل  قطاع الشباب

4 4 
سهولة استخدام موقع الجامعـة يسـهل علـ  الطلبـة 

 علومات بةسرع وقتالحصول عل  الم
 كبيرة 1.015 4.27

5 1 

فــي اإلعــالن  االجتمــاعيتســهم منصــات التواصــل 
عــن الفعاليـــات الخاصـــة التـــي تقـــوم بهـــا الجامعـــة، 

 مما يحفز عل  استقطاب الطلبة

 كبيرة 820. 4.19
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

6 7 

إعالنــات الجامعـــة عـــن طريـــق منصـــات التواصـــل 
 كبيرة 849. 4.10 أكثر فاعلية في استقطاب الطلبة االجتماعي

7 5 

ـــــــــ  منصـــــــــات التواصـــــــــل  تعـــــــــرض الجامعـــــــــة عل
الفعاليــــــــات والنشــــــــاطات الجامعيــــــــة  االجتمــــــــاعي

 باستمرار
 كبيرة 882. 4.09

7 7 

اإللكترونيــــــــة فــــــــي  اإلعالنيــــــــةتتفــــــــوق الحمــــــــالت 
ـــــــ  الحمـــــــالت   اإلعالنيـــــــةاســـــــتقطاب الطلبـــــــة عل

 المطبوعة
 كبيرة 790. 4.07

5 6 
ة أكثـــــر اإللكترونيـــــة للجامعـــــ اإلعالنيـــــةالحمـــــالت 

 فاعلية في استقطاب الطلبة من خارج األردن
 كبيرة 1.019 3.92

20 5 

الموقـع اإللكترونـي للجامعـة يعمـل علـ  اســتقطاب 
الطلبـــة مـــن خـــالل التصـــميم المعاصـــر والمحتـــوج 

 الواضح
 كبيرة 1.077 3.91

 كبيرة 539. 4.15 لكترونيةاإل اإلعالنيةدرجة فاعلية الحمالت   

، حيـث جـاءت (4.37-3.91المتوسـطات الحسـابية قـد تراوحـت مـابين ) نأ( 5يبين الجـدول )

فـــي التعريـــف  أساســـياإللكترونيـــة لهـــا دور  اإلعالنيـــةالحمـــالت " والتـــي تـــنص علـــ ( 2رقـــم ) ةالفقـــر 

( 5)رقــم  ةبينمــا جــاءت الفقــر ، (4.37فــي المرتبــة األولــ  وبمتوســط حســابي بلــغ )" بــالبرامج الدراســية

ي للجامعـــة يعمـــل علـــ  اســـتقطاب الطلبـــة مـــن خـــالل التصـــميم المعاصـــر الموقـــع اإللكترونـــ"ونصـــها 

درجـة لوبلـغ المتوسـط الحسـابي  .(3.91بالمرتبـة األخيـرة وبمتوسـط حسـابي بلـغ )" والمحتوج الواضح

 (.4.15ككل ) االلكترونية اإلعالنيةفاعلية الحمالت 
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  جامعة فيالدلفياثانياا  

الدرجــة لفاعليــة الحمــالت  ديدتح متو ،ات المعياريــةتــم حســاب المتوســطات الحســابية واالنحرافــ

الطلبــة  ظــرن جهةو نم اإللكترونيــة التــي قامــت بهــا جامعــة فيالدلفيــا فــي اســتقطاب الطلبــة اإلعالنيـة

 ( ذلك 20)ويظهر الجدول  ،المجال ذاه تار لفق

لكترونية التي لدرجة فاعاية اإلعالنات اإل المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية   (01جدول )
تنازلياا  مرتبة جامعة فيالدلفياقامت باا الجامعة لستقطاب الطابة الجدد من وجه نظرهم لدى طابة 

 حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

2 2 
ــــة تعــــد مجــــااًل خصــــبًا  ــــف الذكي ــــات الهوات تطبيق

 خاصة بالجامعةال اإلعالنيةللحمالت 
 كبيرة 938. 4.50

2 2 
اإللكترونية لها دور اساسـي  اإلعالنيةالحمالت 

 في التعريف بالبرامج الدراسية
 كبيرة 571. 4.47

1 4 
ســــهولة اســــتخدام موقــــع الجامعــــة يســــهل علــــ  
 الطلبة الحصول عل  المعلومات بةسرع وقت

 كبيرة 898. 4.43

1 20 
كثــــر فاعليــــة اإللكترونيــــة أ اإلعالنيــــةالحمــــالت 

 للتةثير عل  قطاع الشباب
 كبيرة 935. 4.43

5 1 

فـــــــي  االجتمـــــــاعيتســـــــهم منصـــــــات التواصـــــــل 
اإلعــالن عــن الفعاليــات الخاصــة التــي تقــوم بهــا 

 الجامعة، مما يحفز عل  استقطاب الطلبة

 كبيرة 959. 4.33

6 7 
إعالنات الجامعة عن طريق منصـات التواصـل 

 اب الطلبةأكثر فاعلية في استقط االجتماعي
 كبيرة 1.031 4.20

7 7 

اإللكترونيــــــة فــــــي  اإلعالنيــــــةتتفــــــوق الحمــــــالت 
 اإلعالنيـــــةاســـــتقطاب الطلبـــــة علـــــ  الحمـــــالت 

 المطبوعة

 كبيرة 890. 4.03
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

7 5 

ـــــــ  منصـــــــات التواصـــــــل  تعـــــــرض الجامعـــــــة عل
ــــــة  االجتمــــــاعي ــــــات والنشــــــاطات الجامعي الفعالي

 باستمرار

 كبيرة 850. 4.03

5 5 

ــــــــي  ــــــــ  الموقــــــــع اإللكترون للجامعــــــــة يعمــــــــل عل
استقطاب الطلبـة مـن خـالل التصـميم المعاصـر 

 والمحتوج الواضح

 كبيرة 1.098 3.97

20 6 
اإللكترونيـــة للجامعـــة أكثـــر  اإلعالنيـــةالحمـــالت 

 فاعلية في استقطاب الطلبة من خارج األردن
 كبيرة 1.117 3.83

 كبيرة 556. 4.22 االلكترونية اإلعالنيةدرجة فاعلية الحمالت   

، حيث جـاءت (4.50-3.83المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين ) أن( 20يبين الجدول )

 اإلعالنيــةتطبيقــات الهواتــف الذكيــة تعــد مجــااًل خصــبًا للحمــالت " والتــي تــنص علــ ( 2رقــم ) ةالفقــر 

( 6)رقــم  ةبينمــا جــاءت الفقــر ، (4.50فــي المرتبــة األولــ  وبمتوســط حســابي بلــغ )" الخاصــة بالجامعــة

" اإللكترونية للجامعة أكثر فاعلية في استقطاب الطلبة من خارج األردن اإلعالنيةالحمالت "ها ونص

درجــة فاعليــة الحمــالت لوبلــغ المتوســط الحســابي  .(3.83بالمرتبــة األخيــرة وبمتوســط حســابي بلــغ )

 (.4.22ككل ) االلكترونية اإلعالنية

 

 

 

 

 

 

 



 224  

  جامعة عمان العربيةثالثاا  

الدرجــة لفاعليــة الحمــالت  ديدتح متو ،طات الحســابية واالنحرافــات المعياريــةالمتوســ حســابتــم 

 ظــرن جهةو نم اإللكترونيــة التــي قامــت بهــا جامعــة عمــان العربيــة فــي اســتقطاب الطلبــة اإلعالنيــة

 ( ذلك 22) ويظهر الجدول ،المجال ذاه تار لفقالطلبة 

درجة فاعاية اإلعالنات اإللكترونية التي قامت باا لالمتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية   (00جدول )
تنازلياا حسب المتوسطات  مرتبةالجامعة لستقطاب الطابة الجدد من وجه نظرهم لدى طابة جامعة عمان العربية 

 الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

2 20 
كثــــر فاعليــــة اإللكترونيــــة أ اإلعالنيــــةالحمــــالت 

 للتةثير عل  قطاع الشباب
 كبيرة 498. 4.60

2 2 
ــــة تعــــد مجــــااًل خصــــبًا  ــــف الذكي ــــات الهوات تطبيق

 الخاصة بالجامعة اإلعالنيةللحمالت 
 كبيرة 724. 4.40

2 1 

فـــــــي  االجتمـــــــاعيتســـــــهم منصـــــــات التواصـــــــل 
اإلعــالن عــن الفعاليــات الخاصــة التــي تقــوم بهــا 

 لطلبةالجامعة، مما يحفز عل  استقطاب ا

 كبيرة 675. 4.40

2 7 
إعالنات الجامعة عن طريق منصـات التواصـل 

 أكثر فاعلية في استقطاب الطلبة االجتماعي
 كبيرة 621. 4.40

5 2 
اإللكترونية لها دور اساسـي  اإلعالنيةالحمالت 

 في التعريف بالبرامج الدراسية
 كبيرة 809. 4.37

5 4 
ســــهولة اســــتخدام موقــــع الجامعــــة يســــهل علــــ  
 الطلبة الحصول عل  المعلومات بةسرع وقت

 كبيرة 1.098 4.37

7 5 

ــــــــ   ــــــــي للجامعــــــــة يعمــــــــل عل الموقــــــــع اإللكترون
استقطاب الطلبـة مـن خـالل التصـميم المعاصـر 

 والمحتوج الواضح

 كبيرة 691. 4.27

7 6 
اإللكترونيـــة للجامعـــة أكثـــر  اإلعالنيـــةالحمـــالت 

 فاعلية في استقطاب الطلبة من خارج األردن
 كبيرة 961. 4.20

5 7 
اإللكترونيــــــة فــــــي  اإلعالنيــــــةتتفــــــوق الحمــــــالت 

 اإلعالنيـــــةاســـــتقطاب الطلبـــــة علـــــ  الحمـــــالت 
 كبيرة 791. 4.17
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

 المطبوعة

20 5 

ـــــــ  منصـــــــات التواصـــــــل  تعـــــــرض الجامعـــــــة عل
ــــــة  االجتمــــــاعي ــــــات والنشــــــاطات الجامعي الفعالي

 باستمرار

 كبيرة 995. 4.10

 كبيرة 443. 4.33 لكترونيةاال اإلعالنيةدرجة فاعلية الحمالت   

، حيث جـاءت (4.60-4.10المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )ان ( 22يبين الجدول )

اإللكترونيـة أكثـر فاعليـة للتـةثير علـ  قطـاع  اإلعالنيـةالحمـالت " والتـي تـنص علـ ( 20رقـم ) ةالفقر 

ونصـــها ( 5)رقـــم  ةالفقـــر  بينمـــا جـــاءت، (4.60فـــي المرتبـــة األولـــ  وبمتوســـط حســـابي بلــغ )" الشــباب

ـــ  منصـــات التواصـــل " ـــة باســـتمرار االجتمـــاعيتعـــرض الجامعـــة عل " الفعاليـــات والنشـــاطات الجامعي

درجــة فاعليــة الحمــالت لوبلــغ المتوســط الحســابي  .(4.10بالمرتبــة األخيــرة وبمتوســط حســابي بلــغ )

 (.4.33ككل ) لكترونيةاإل اإلعالنية
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 طاألوسجامعة الشرق رابعاا  

الدرجـة لفاعليـة الحمــالت  وتـم تحديــد ،المتوسـطات الحســابية واالنحرافـات المعياريـة حسـابتـم 

 وجهــة نظــر نم فــي اســتقطاب الطلبــة األوســطاإللكترونيــة التــي قامــت بهــا جامعــة الشــرق  اإلعالنيــة

 ( ذلك 22) دوللجا رهظيو ،المجال ذاه تار لفقالطلبة 

لدرجة فاعاية اإلعالنات اإللكترونية التي افات المعيارية المتوسطات الحسابية والنحر   (08جدول )
 مرتبة األوسطجامعة الشرق قامت باا الجامعة لستقطاب الطابة الجدد من وجه نظرهم لدى طابة 

 تنازلياا حسب المتوسطات الحسابية

 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 الدرجة المعياري

2 2 
اإللكترونية لها دور أساسـي  ةاإلعالنيالحمالت 

 في التعريف بالبرامج الدراسية
 كبيرة 828. 4.27

2 5 

ـــــــ  منصـــــــات التواصـــــــل  تعـــــــرض الجامعـــــــة عل
ــــــة  االجتمــــــاعي ــــــات والنشــــــاطات الجامعي الفعالي

 باستمرار

 كبيرة 819. 4.13

1 2 
ــــة تعــــد مجــــااًل خصــــبًا  ــــف الذكي ــــات الهوات تطبيق

 الخاصة بالجامعة اإلعالنيةللحمالت 
 كبيرة 759. 4.10

4 4 
ســــهولة اســــتخدام موقــــع الجامعــــة يســــهل علــــ  
 الطلبة الحصول عل  المعلومات بةسرع وقت

 كبيرة 1.017 4.00

4 7 

اإللكترونيــــــة فــــــي  اإلعالنيــــــةتتفــــــوق الحمــــــالت 
 اإلعالنيـــــةاســـــتقطاب الطلبـــــة علـــــ  الحمـــــالت 

 المطبوعة

 كبيرة 695. 4.00

6 1 

فـــــــي  االجتمـــــــاعيتســـــــهم منصـــــــات التواصـــــــل 
ن عــن الفعاليــات الخاصــة التــي تقــوم بهــا اإلعــال

 الجامعة، مما يحفز عل  استقطاب الطلبة

 كبيرة 699. 3.83

7 20 
اإللكترونيــــة أكثــــر فاعليــــة  اإلعالنيــــةالحمــــالت 

 للتةثير عل  قطاع الشباب
 كبيرة 1.215 3.80
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 الفقرات الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 الدرجة

7 6 
اإللكترونيـــة للجامعـــة أكثـــر  اإلعالنيـــةالحمـــالت 

 ارج األردنفاعلية في استقطاب الطلبة من خ
 كبيرة 944. 3.73

5 7 
إعالنات الجامعة عن طريق منصـات التواصـل 

 أكثر فاعلية في استقطاب الطلبة االجتماعي
 كبيرة 702. 3.70

20 5 

ــــــــ   ــــــــي للجامعــــــــة يعمــــــــل عل الموقــــــــع اإللكترون
استقطاب الطلبـة مـن خـالل التصـميم المعاصـر 

 والمحتوج الواضح

 كبيرة 1.253 3.50

 كبيرة 534. 3.91 لكترونيةاإل اإلعالنيةحمالت درجة فاعلية ال  

، حيث جـاءت (4.27-3.50المتوسطات الحسابية قد تراوحت مابين )ان ( 22يبين الجدول )

فـــي التعريـــف  أساســـياإللكترونيـــة لهـــا دور  اإلعالنيـــةالحمـــالت " والتـــي تـــنص علـــ ( 2رقـــم ) ةالفقـــر 

( 5)رقــم  ةبينمــا جــاءت الفقــر ، (4.27ي بلــغ )فــي المرتبــة األولــ  وبمتوســط حســاب" بــالبرامج الدراســية

الموقـــع اإللكترونـــي للجامعـــة يعمـــل علـــ  اســـتقطاب الطلبـــة مـــن خـــالل التصـــميم المعاصـــر "ونصـــها 

درجـة لوبلـغ المتوسـط الحسـابي  .(3.50بالمرتبـة األخيـرة وبمتوسـط حسـابي بلـغ )" والمحتوج الواضح

 (.3.91ككل ) االلكترونية اإلعالنيةفاعلية الحمالت 
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بااين  (<_0.05)هاال توجااد فااروق ذات دللااة إحصااائية عنااد مسااتوى الدللااة  السااؤال الثالااث 

درجااة فاعايااة اإلعالنااات المطبوعااة التااي قاماات باااا الجامعااة لسااتقطاب األوساااط الحسااابية فااي 

 تعزى لمتغير الجامعة؟ الطابة الجدد من وجه نظرهم

درجـــة ل ابية واالنحرافـــات المعياريـــةاســـتخراج المتوســـطات الحســـلإلجابـــة عـــن هـــذا الســـاال تـــم 

حسب فاعلية اإلعالنات المطبوعة التي قامت بها الجامعة الستقطاب الطلبة الجدد من وج  نظرهم 

 وضح ذلك.يوالجدول أدناه  ،الجامعة متغير

درجة فاعاية اإلعالنات المطبوعة التي قامت ل المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية(  03جدول )

 الجامعة حسب متغيرالجامعة لستقطاب الطابة الجدد من وجه نظرهم  باا

 االنحراف المعياري المتوسط الحسابي العدد الفئات 
درجـــــة فاعليـــــة الحمـــــالت 

 المطبوعة اإلعالنية

 652. 3.79 30 فيالدلفيا

 451. 3.81 30 عمان العربية

 520. 3.64 30 األوسطالشرق 

 546. 3.75 90 المجموع

درجـــة ل فـــي المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــةظاهريـــًا  ( تباينـــاً 21ن الجـــدول )يبـــي

بسـبب فاعلية اإلعالنات المطبوعة التي قامت بها الجامعة الستقطاب الطلبة الجدد من وج  نظرهم 

ـــر  ـــات متغي ـــين المتوســـطات الحســـابية تـــم ، الجامعـــةاخـــتالف فئ ـــة الفـــروق اإلحصـــائية ب ـــان دالل ولبي

 (.24تحليل التباين األحادي حسب الجدول )ام استخد



 225  

درجة فاعاية اإلعالنات المطبوعة التي قامت باا  عاى الجامعةألثر األحادي تحايل التباين   (01جدول )
 الجامعة حسب متغيرالجامعة لستقطاب الطابة الجدد من وجه نظرهم 

 المصدر 
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

درجة فاعلية 
 اإلعالنيةالحمالت 
 المطبوعة

 بين المجموعات
.489 2 .244 .815 .446 

 داخل المجوعات
26.075 87 .300   

 الكلي
26.564 89    

ــــين مــــن الجــــدول )  ــــة إحصــــائيةعــــدم  (24يتب ــــروق ذات دالل ــــة وجــــود ف ــــد مســــتوج الدالل  عن

(<_0.05) ككللية اإلعالنات المطبوعة درجة فاعفي  لجامعةل تعزج. 
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بااين  (<_0.05)عنااد مسااتوى الدللااة  هاال توجااد فااروق ذات دللااة إحصااائية السااؤال الرابااع 

درجااة فاعايااة اإلعالنااات اإللكترونيااة التااي قاماات باااا الجامعااة فااي  مسااتوى األوساااط الحسااابية

 تعزى لمتغير الجامعة؟ لستقطاب الطابة الجدد من وجه نظرهم

درجـــة ل اســـتخراج المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــةهـــذا الســـاال تـــم لإلجابـــة عـــن 

 فاعليــة اإلعالنــات اإللكترونيــة التــي قامــت بهــا الجامعــة الســتقطاب الطلبــة الجــدد مــن وجــ  نظــرهم

 وضح ذلك.يوالجدول أدناه  الجامعة، حسب متغير

فاعاية اإلعالنات اإللكترونية التي قامت باا درجة ل المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية(  05جدول )
 الجامعة حسب متغير الجامعة لستقطاب الطابة الجدد من وجه نظرهم

 
 العدد الفئات

المتوسط 
 الحسابي

 االنحراف المعياري

درجــــة فاعليــــة الحمــــالت 
 االلكترونية اإلعالنية

 556. 4.22 30 فيالدلفيا

 443. 4.33 30 عمان العربية

 534. 3.91 30 وسطاألالشرق 

 539. 4.15 90 المجموع

درجـــة ل فـــي المتوســـطات الحســـابية واالنحرافـــات المعياريـــةظاهريـــًا  ( تباينـــاً 25يبـــين الجـــدول )

 فاعليــة اإلعالنــات اإللكترونيــة التــي قامــت بهــا الجامعــة الســتقطاب الطلبــة الجــدد مــن وجــ  نظــرهم

الفروق اإلحصائية بـين المتوسـطات الحسـابية تـم ولبيان داللة ، بسبب اختالف فئات متغير الجامعة

 (.26تحليل التباين األحادي حسب الجدول )استخدام 

درجة فاعاية اإلعالنات اإللكترونية التي قامت باا عاى  الجامعةألثر األحادي تحايل التباين   (09جدول )
 الجامعة لستقطاب الطابة الجدد من وجه نظرهم

 المصدر 
مجموع 
 المربعات

جات در 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 قيمة ف
الداللة 
 اإلحصائية

درجة فاعلية 
 اإلعالنيةالحمالت 
 االلكترونية

 006. 5.446 1.437 2 2.874 بين المجموعات

   264. 87 22.951 داخل المجوعات

    89 25.825 الكلي
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 (<_0.05وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوج الداللـة ) (26يتبين من الجدول )

، ولبيان الفروق الزوجيـة الدالـة إحصـائيا ككل اإللكترونيةدرجة فاعلية اإلعالنات في  للجامعة تعزج

كمـا هـو مبـين فـي الجـدول  (شـيفي )بين المتوسطات الحسابية تم استخدام المقارنـات البعديـة بطريقـة 

(27.) 

رجة فاعاية اإلعالنات اإللكترونية التي قامت دألثر الجامعة عاى  هشيفي(  المقارنات البعدية بطريقة 07جدول )
 باا الجامعة لستقطاب الطابة الجدد من وجه نظرهم

 

 الجامعة
المتوسط 
 الحسابي

 فيالدلفيا
عمان 
 العربية

الشرق 
 األوسط

ــــــــــــــــــة  درجــــــــــــــــــة فاعلي
 اإلعالنيـــــةالحمــــالت 
 االلكترونية

 فيالدلفيا
4.22    

 عمان العربية
4.33 .10   

 األوسطالشرق 
3.91 .32 .42*  

 (<_0.05)دالة عند مستوج الداللة  *

عمـان جامعـة  بـين (<_0.05)( وجود فـروق ذات داللـة إحصـائية 27يتبين من الجدول ) 

  .عمان العربيةوجاءت الفروق لصالح جامعة  األوسطالشرق وجامعة  العربية
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 اللامس الفصل

 مناقشة النتائج والتوصيات

يتضمن هذا الفصل مناقشة النتائج التي توصل إليها الباحث فـي هـذه الدراسـة مـع التوصـيات 

 والمقترحات التي يراها مناسبة في ضوء تلك النتائج.

  مناقشة نتائج السؤال األول ونصه كاآلتي 

ا الجامعاة لساتقطاب الطاباة المطبوعاة التاي قامات باا اإلعالنياةما درجة فاعاية الحماالت 

 الجدد من وجه نظرهم؟

 ةلدرجــــ (<_0.05) إحصــــائية عنــــد مســــتوج اللةذات د روقف ودجوأن هنــــاك  ثلباحا نتبي

المطبوعـة التـي قامـت بهـا الجامعـة السـتقطاب الطلبـة الجـدد تبعـًا لمتغيـر  اإلعالنيةفاعلية الحمالت 

ـــــة 0.89اللة )د وبمســـــتوج ،المحســـــوبة"ت"  قيمـــــة ل إ داً ستناالجـــــنس، ا (، وكـــــذلك عـــــدم وجـــــود دالل

 في أي محور من محاور األداة. (<_0.05)إحصائية عند مستوج 

 اإلعالنيـــةأوضـــحت نتـــائج الدراســـة فيمـــا يتعلـــق بالســـاال األول أن مســـتوج فاعليـــة الحمـــالت 

، حيــث بلــغ مرتفعــةالمطبوعـة فــي اســتقطاب الطلبــة لــدج الجامعــات األردنيــة الخاصــة ظهــرت بدرجــة 

رقــم  ةالفقــر وجـاءت  (.3.75)لـدج جميــع أفــراد عينـة الدراســة فـي الــثالث جامعــات توسـط الحســابي الم

المطبوعـة لهـا دور أساسـي  اإلعالنيـةجودة التصميم الجرافيكـي للحمـالت " أن والتي تنص عل ( 7)

وبلــغ .(4.19فــي المرتبــة األولــ  وبمتوســط حســابي بلــغ )" فــي نجــاح عمليــة اســتقطاب الطلبــة الجــدد

( 3.79فــي جامعــة فيالدلفيــا ككــل ) المطبوعــة اإلعالنيــةدرجــة فاعليــة الحمــالت توســط الحســابي لالم

فــي جامعــة  المطبوعــة اإلعالنيــةدرجــة فاعليــة الحمــالت بدرجــة متوســطة، وبلــغ المتوســط الحســابي ل
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ــــة الحمــــالت ( بدرجــــة مرتفعــــة، وبلــــغ المتوســــط الحســــابي ل3.81عمــــان العربيــــة ككــــل ) درجــــة فاعلي

 . متوسطة( بدرجة 3.64ككل ) األوسطجامعة الشرق  في المطبوعة اإلعالنية

المطبوعـــة لهـــا  اإلعالنيـــةأن جـــودة التصـــميم الجرافيكـــي للحمـــالت  قسب مما الباحـــث ويســـتدل

 جدد لدج الجامعات األردنية الخاصة.دور أساسي في نجاح عملية استقطاب الطلبة ال

في  أساسيالمطبوعة لها دور  عالنيةاإلالحمالت  أن دجو ثلباحا عالطاو  دراسة لخال نمو

 التعريف بالبرامج الدراسية داخل الجامعات األردنية الخاصة

  مناقشة نتائج السؤال الثاني ونصه كاآلتي 

 ةالطابا لساتقطاب الجامعاة بااا قامات التاي اإللكترونياة اإلعالنياة الحماالت فاعاية درجة ما

 ؟من وجاة نظرهم الجدد

 اإلعالنيــــةبالســـاال الثـــاني أن درجـــة فاعليـــة الحمـــالت  يتعلـــقمـــا أوضـــحت نتـــائج الدراســـة في

اإللكترونية في استقطاب الطلبة لدج الجامعـات األردنيـة الخاصـة ظهـرت بدرجـة مرتفعـة، حيـث بلـغ 

 ةحيـث جـاءت الفقـر  (.4.15)لدج جميـع أفـراد عينـة الدراسـة فـي الـثالث جامعـات المتوسط الحسابي 

فــي التعريــف بــالبرامج  أساســياإللكترونيــة لهــا دور  اإلعالنيــةت الحمــال" والتــي تــنص علــ ( 2رقــم )

ونصــها ( 5)رقــم  ةبينمــا جــاءت الفقــر ، (4.37فــي المرتبــة األولــ  وبمتوســط حســابي بلــغ )" الدراســية

الموقــع اإللكترونــي للجامعــة يعمــل علــ  اســتقطاب الطلبــة مــن خــالل التصــميم المعاصــر والمحتــوج "

 والتـي تـنص علـ ( 2رقـم ) ةالفقـر ، وجـاءت (3.91متوسـط حسـابي بلـغ )بالمرتبة األخيـرة وب" الواضح

فـــي المرتبـــة " الخاصـــة بالجامعـــة اإلعالنيـــةتطبيقـــات الهواتـــف الذكيـــة تعـــد مجـــااًل خصـــبًا للحمـــالت "

 .(4.50األول  وبمتوسط حسابي بلغ )

 دلفيــافــي جامعــة فيال االلكترونيــة اإلعالنيــةدرجــة فاعليــة الحمــالت لوبلــغ المتوســط الحســابي 

 االلكترونية اإلعالنيةدرجة فاعلية الحمالت ل( بدرجة متوسطة، وبلغ المتوسط الحسابي 4.22ككل )
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فاعليـة المتوسط الحسابي لدرجة  أيضاً ( وبدرجة مرتفعة، وبلغ 4.33ككل ) في جامعة عمان العربية

 .متوسطة( بدرجة 3.91ككل ) االلكترونية اإلعالنيةالحمالت 

فـــي التعريـــف بـــالبرامج  أساســـياإللكترونيـــة لهـــا دور  اإلعالنيـــةحمـــالت الواتضـــح للباحـــث أن 

 في الجامعات األردنية الخاصة. الدراسية

الموقـــع اإللكترونــي للجامعــة يعمــل علـــ  اســتقطاب الطلبــة مــن خـــالل هــذا ويــرج الباحــث أن 

 .التصميم المعاصر والمحتوج الواضح
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  النتائج

بالنســبة  االجتمــاعياعليــة مــن منصــات التواصــل إعالنــات الصــحف أكثــر فأكــدت الدراســة أن  .2

 ألولياء األمور.

الدراســة أن الملصــق اإلعالنــي المطبــوع للجامعــة يقــدم معلومــات واضــحة وحقيقيــة عــن  رتشــي .2

 البرامج الدراسية.

المطبوعة لهـا دور أساسـي فـي  اإلعالنيةتظهر النتائج أن جودة التصميم الجرافيكي للحمالت  .1

  لطلبة الجدد.نجاح عملية استقطاب ا

كتي ــــب الجامعـــــة واضــــح مـــــن حيــــث المحتـــــوج، وجــــذاب مـــــن حيــــث التصـــــميم الدراســـــة  رتشــــي .4

 الجرافيكي.

أكـــدت النتـــائج مـــن خـــالل وجهـــة نظـــر الطلبـــة أن اإلعـــالن فـــي المطويـــات التعريفيـــة للجامعـــة  .5

 واضحة ومقروءة.

خصـبًا للحمـالت تشير النتائج أن تطبيقات الهواتف الذكيـة مـن وجهـة نظـر الطلبـة تعـد مجـااًل  .6

 الخاصة بالجامعة. اإلعالنية

( داخـل الجامعـة لهـا دور أساسـي فـي roll upأن اسـتخدام تصـميمات ) إلـ توصـلت الدراسـة  .7

تعريـــف الطلبـــة الجـــدد بالتخصصـــات الدراســـية المختلفـــة فـــي الجامعـــة وذلـــك مـــن وجهـــة نظـــر 

 الطلبة.

 لتةثير عل  قطاع الشباب.في اية اإللكترونية أكثر فاعل اإلعالنيةأكدت الدراسة أن الحمالت  .7

تسهم في اإلعالن عـن الفعاليـات  االجتماعيأن منصات التواصل  إل توصلت نتائج الدراسة  .5

 الخاصة التي تقوم بها الجامعة، مما يحفز عل  استقطاب الطلبة.
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فـي اسـتقطاب الطلبـة علـ  الحمـالت  قاإللكترونيـة تتفـو  اإلعالنيـةكدت الدراسـة أن الحمـالت أ .20

 المطبوعة. النيةاإلع

اإللكترونيـــة للجامعـــة أكثـــر فاعليـــة فـــي اســـتقطاب  اإلعالنيـــةأن الحمـــالت  إلـــ تشـــير النتـــائج  .22

 الطلبة من خارج األردن من وجهة نظر الطلبة. 

تظهر الدراسة أن الموقع اإللكتروني للجامعة يعمل عل  استقطاب الطلبة من خـالل التصـميم  .22

 ر الطلبة.المعاصر والمحتوج الواضح من وجهة نظ

أن جامعــة عمــان العربيــة تســتقطب الطلبــة الجــدد مــن خــالل الحمــالت  إلــ توصــلت الدراســة  .21

 .األوسطاإللكترونية بشكل أفضل من جامعة فيالدلفيا وجامعة الشرق  اإلعالنية
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  التوصيات

 نافسـةالم واحتـدمت األردن فـي الخاصـة الجامعات أعدادلقد شهدت السنوات األخيرة زيادة في 

تطـورًا قويـًا فـي وسـائل اإلعـالن،  أيضـاً وشـهدت  ،العـالي التعلـيم قطـاع فـي المختلفة التخصصات بين

ة التي يمكن من خاللهـا أن تسـتقطب الجامعـات أكبـر فعالال اإلعالنية حمالتال تطوير أهمية برزتو 

 نجـاح درجـة علـ  كبيـر بشـكل يعتمـد الخاصة الجامعات نجاح وأصبحقطاع من الطلبة المستهدفين، 

 .المستهدف الجمهور قناعا  و  اجتذاب عل  قدرتها ومدج ،اإلعالنية حمالتها

ت فائــدة للجامعــات األردنيــة الخاصــة لمــا فيهــا مــن نتــائج قــد تفيــد فــي اوتعتبــر هــذه الدراســة ذ

هـذه الجامعـات،  إلـ الفعالـة فـي اسـتقطاب الطلبـة  اإلعالنيـةزيادة استقطاب الطلبـة، ومعرفـة الطـرق 

 ن خالل األدوات التي تطرق إليها الباحث في هذه الدراسة.وذلك م

وفي ضوء ما توصلت إلي  الدراسة مـن نتـائج مـن منطلـق التحسـين والتطـوير يوصـي الباحـث 

 بما يلي 

الجامعـات مـن خـالل الحمـالت  إلـ سـتقطاب الطلبـة مزيد مـن الدراسـات حـول فاعليـة اإجراء ال -2

 المطبوعة واإللكترونية. اإلعالنية

( خاص بكل جامعة وتوزيعـ  علـ  مـدارس الثانويـة العامـة وذلـك DVDكتيب إلكتروني) عمل -2

 طلبة.اللزيادة استقطاب 

تـتم علـ  منصـة )سـناب شـات( تةسيس فريق مكون من طلبة الجامعـة لعـرض الفعاليـات التـي  -1

 . الخاص في كل الجامعات األردنية الخاصة

الجامعـــات فـــي  االجتمـــاعيالتواصـــل  ضـــرورة رفـــع مســـتوج الكفـــاءة والفاعليـــة لجميـــع منصـــات -4

 .األردنية الخاصة
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ــــالمواقع اإللكترونيــــة الخاصــــة بجامعــــة توج إلــــ ضــــرورة التوصــــل  -5 هــــات تصــــميمية تخــــتص ب

 .األوسطفيالدلفيا، وجامعة عمان العربية، وجامعة الشرق 

 بالجامعــات األردنيــةإجــراء المزيــد مــن الدراســات فــي المقارنــة بــين الموقــع اإللكترونــي الخــاص  -6

 مع مواقع إلكترونية لجامعات أجنبية. الخاصة
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 (  اإلستبانة1الماحق )

 السالم عايكم ورحمة اهلل وبركاته

 يقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان 

الجامعات األردنية  إلىفي إستقطاب الطابة  اإلعالنية"فاعاية حمالت التصميم الجرافيكي 

 اللاصة"

 الماجستير رسالة لمتطلبات استكماالً  وذلك

 مناسباً  تراه الذي المكان في () اشارة بوضع القائمة هذه فقرات عل  باإلجابة التكرم ارجو

 وستعامل فقط، العلمي البحث ألغراض ستستخدم لوماتعالم هذه جميع بةن العلم مع إلجابتك،

 تامة. بسرية

 الكريمة تكماستجاب عاى والمتنان الشكر جزيل لكم

 

 .………..………………………………….…………………….…… االسم 

 .................................................................................... :الجامعة

 ...................................................................................... الكلية 

 .................................................................................... الجنس 

 ..................................................................................... العمر 
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 لساتقطاب الجامعاة بااا قامات التاي المطبوعاة اإلعالنياة الحماالت فاعاياة درجاةالمحاور األول  

 من وجاة نظرك الجدد لطابةا

 

# 

 الفقرة

 

 موافق

 بشدة

 غير  محايد موافق

 موافق

 غير موافق

 بشدة

ـــــة مـــــن  2 إعالنـــــات الصـــــحف أكثـــــر فاعلي

بالنســــبة  االجتمــــاعيمنصــــات التواصــــل 

 ألولياء األمور

     

المطويــــات التعريفيــــة للجامعــــة واضـــــحة  2

 ومقروءة

     

إعالنات الجامعة في الصـحف المجانيـة  1

قطـــاع واســـع مـــن  إلـــ ضـــمن الوصـــول ت

 الطلبة المستهدفين

  

 

   

 

المطبوعة تتفوق فـي  اإلعالنيةالحمالت  4

اســـــــــتقطاب الطلبـــــــــة علـــــــــ  الحمـــــــــالت 

 اإللكترونية اإلعالنية

     

المطبوعـــة لهـــا دور  اإلعالنيـــةالحمـــالت  5

أساســـي فـــي التعريـــف بـــالبرامج الدراســـية 

 داخل الجامعة

     

ــــــــــر بعــــــــــض الجامعــــــــــات الخ 6 اصــــــــــة أكث

المطبوعــة  اإلعالنيــةاسـتخدامًا للحمــالت 
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 مقارنًة بالجامعات الحكومية

جــــــودة التصــــــميم الجرافيكــــــي للحمــــــالت   7

المطبوعة لها دور أساسي في  اإلعالنية

 نجاح عملية استقطاب الطلبة الجدد

     

 

7 

كتي ــــــــب الجامعــــــــة واضــــــــح مــــــــن حيــــــــث 

المحتـــوج، وجــــذاب مـــن حيــــث التصــــميم 

 الجرافيكي

     

 

5 

الملصـــــق اإلعالنـــــي المطبـــــوع للجامعـــــة 

يقــــدم معلومــــات واضـــــحة وحقيقيــــة عـــــن 

 البرامج الدراسية

     

 

20 

( داخــل roll upاســتخدام تصــميمات )

الجامعــــة لهــــا دور أساســــي فــــي تعريــــف 

ـــــة الجـــــدد بالتخصصـــــات الدراســـــية  الطلب

 المختلفة في الجامعة
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 لساتقطاب الجامعاة بااا قامات التاي اإللكترونياة اإلعالنياة ماالتالح فاعاياة درجاةالمحور الثاني  

 من وجاة نظرك الجدد الطابة

 

# 

 الفقرة

 

 موافق

 بشدة

 غير  محايد موافق

 موافق

 غير موافق

 بشدة

اإللكترونيـــة لهـــا دور  اإلعالنيـــةالحمـــالت  2

 اساسي في التعريف بالبرامج الدراسية

     

جـــــــااًل تطبيقـــــــات الهواتـــــــف الذكيـــــــة تعـــــــد م 2

الخاصــــــــة  اإلعالنيــــــــةخصــــــــبًا للحمــــــــالت 

 بالجامعة

     

فـــي  االجتمـــاعيتســـهم منصـــات التواصـــل  1

اإلعالن عن الفعاليات الخاصة التي تقـوم 

بهـــا الجامعـــة، ممـــا يحفـــز علـــ  اســـتقطاب 

 الطلبة

  

 

   

 

سهولة استخدام موقع الجامعة يسهل عل   4

الطلبـــة الحصـــول علـــ  المعلومـــات بةســـرع 

 وقت

     

الموقــــع اإللكترونــــي للجامعــــة يعمــــل علــــ   5

اســــــتقطاب الطلبــــــة مــــــن خــــــالل التصــــــميم 

 المعاصر والمحتوج الواضح

     

ـــةالحمـــالت  6 ـــة للجامعـــة  اإلعالني اإللكتروني

أكثــــر فاعليــــة فــــي اســــتقطاب الطلبــــة مــــن 

 خارج األردن
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ــــق منصــــات   7 ــــات الجامعــــة عــــن طري إعالن

أكثـــــر فاعليـــــة فـــــي  االجتمـــــاعيالتواصـــــل 

 تقطاب الطلبةاس

     

 

7 

اإللكترونيـة فـي  اإلعالنيـةتتفوق الحمـالت 

 اإلعالنيـةاستقطاب الطلبة عل  الحمالت 

 المطبوعة

     

 

5 

تعـــرض الجامعـــة علـــ  منصـــات التواصـــل 

ــــــــــــــات والنشــــــــــــــاطات  االجتمــــــــــــــاعي الفعالي

 الجامعية باستمرار

     

 

20 

اإللكترونيـــــــة أكثـــــــر  اإلعالنيـــــــةالحمـــــــالت 

 ل  قطاع الشبابفاعلية للتةثير ع
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 (2) :الماحق الثاني

 جدول المحكمين 

 األوسطجامعة الشرق  الدكتور احمد وصيف

 جامعة عمان األهاية الدكتور ستار الجبوري

 األوسطجامعة الشرق  الدكتور سعد جرجيس

 األوسطجامعة الشرق  الدكتور وائل األزهري

 ايةجامعة عمان األه الدكتور عمران حسن

 األوسطجامعة الشرق  الدكتورة دعد المفاح

 األوسطجامعة الشرق  الدكتورة باسم العبيدي

 األوسطجامعة الشرق  الدكتور محمود مراد

 األوسطجامعة الشرق  الدكتور ميات الفقرا

 

 


