
            

 

 
 

 درجة فاعلية التصميم الجرافيكي لإلعالنات التلفزيونية التجار ية
 في التأثير على المستهلك المستهدف

  )قناة التلفزيون األردني أنموذجًا(
  

The Effectiveness Degree of Graphic Design in Commercial 

TV ads to influence the Targeted Consumer 

(Jordan TV channel as an example) 

 إعداد
 راي محمد عاشق سيرينا

 إشراف   
 وصيف إبراهيم حسين أحمد أ.د/   

 الماجستير درجة على الحصول لمتطلبات استكمالً  الرسالة هذه قدمت
 الجرافيكي التصميم في

 الجرافيكي التصميم قسم
 والتصميم العمارة كلية

 األوسط الشرق جامعة
0202 حزيران



 ب
 

 تفويض

 
 
  



 ج
 

            

 المناقشة لجنة رارق

  



 د
 

            

 وتقدير شكر

 
 أصبو ما لي حقق أن أشكره شيء، كل قبل والمتفضل المنعم فهو وأحمده، ـ تعالى ـ ااهلل أشكر

 الجرافيكي. التصميم في الماجستير درجة استكمال في إليه
 وقته من منحني لما الرسالة، هذه على المشرف وصيف أحمد د أ. ألستاذي والتقدير والشكر 

لكل من ساهم في نجاح االمتنان جزيل ب أتقدم كما السديدة، وتوجيهاته القيمة، ودههوج الثمين،
 هذه الرسالة

 
 هذا إلتمام مساعدة أو توجيه أو رأي أو قدمه عون في فضل له من كل أشكر أن نسىأ وال

 األصدقاء واألهل من البحث
 

 األوسط الشرق جامعة في واإلدارية التدريسية الهيئة أعضاء جميع أشكر كما 
 
 

 الباحثة
 راي محمد عاشق سيرينا                                                               

 
 

  



 ه
 

            

 اإلهـداء

 
 
 

 .. البيت عماد .. الفضل وصاحب األبقى إلى
 أبي.. إلى .. الحياة في األعلى ومثلي قدوتي،

 
 ..حياتي مراحل كل في رافقتني التي المرأة إلى

 أمي.. إلى والقلب.. البيت مالك ..
 

 والسند.. العين ونور .. شقيقاي
 .. أخواتي ..قدر أجمل .. أميرات سبعة يا مإليك

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 و
 

            

 المحتويات فهرس

 أ ................................................................................. العنوان
 ب ................................................................................. تفويض
 ج ...................................................................... المناقشة لجنة قرار
 د ............................................................................ وتقدير شكر

 ه ................................................................................. االهداء
 و ....................................................................... المحتويات فهرس
 ح ........................................................................... الجداول قائمة
 ط ........................................................................... األشكال قائمة
 ي .......................................................................... الملحقات قائمة

 ك .................................................................. العربية اللغةب الملخص
 ل .............................................................. ةاالنجليزي اللغةب ملخصال

 وأهميتها الدراسة خلفية األول: الفصل
 2 ................................................................................. المقدمة
 4 .......................................................................... الدراسة مشكلة
 4 .......................................................................... الدراسة أهداف
 4 ................................................................. وفرضياتها الدراسة أسئلة
 5 .........................................................................   الدراسة أهمية

 5 ...................................................................... الدراسة مصطلحات
 8 ........................................................................... الدراسة حدود

 8 ........................................................................ الدراسة محددات
 السابقة والدراسات النظري األدب الثاني: الفصل

 01 ......................................................... السابقة والدراسات النظري األدب
 01 ................................................الجرافيكي التصميم مكونات األول المبحث
 13 ...............................................التجاري التلفزيوني عالناإل الثاني المبحث
 33 ............................................األردني التلفزيون قناة اتإعالن الثالث المبحث
 36 .....المستهلك على التأثير في التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية الرابع المبحث



 ز
 

            

 50 ....................................................................... السابقة الدراسات
  

 واإلجراءات الطريقة :الثالث الفصل
 63 ...................................................................... الدراسة منهج أوال:
 63 ............................وعينتها................................ الدراسة مجتمع ثانيًا:
 66 ............................................................. البيانات جمع مصادر ثالثا:
 68 ........................................................ الدراسة أداة تصميم مراحل رابعا:

 71 ......................... البيانات تحليل ألغراض المستخدمة اإلحصائية األساليب خامسا:
 للبيانات اإلحصائي التحليل :الرابع الفصل

 74 ................................................................................  المقدمة
 74 ........................................................ الدراسة أسئلة على اإلجابة نتائج
 81 ................................................ الدراسة ببيانات الخاصة االختبارات نتائج

 والتوصيات النتائج مناقشة الخامس: الفصل
 93 .......................................................................... النتائج مناقشة

 96 ............................................................................... التوصيات
 97 ........................................................................... المراجع قائمة

 103 ............................................................................... الملحقات
 

 
 
 

 
 
 
 
 



 ح
 

            

 لجداولا قائمة
 

 الصفحة الجدول محتوى الجدول رقم
 64 اإلحصائي للتحليل والصالحة المحصلة االستبانات عدد 3-0
 64 الجنس حسب األفراد توزيع 3-2
 65   العمر حسب األفراد توزيع 3-3
 66     العلمي هلالمؤ  حسب األفراد توزيع 3-4
 70 االستبانة( لفقرات الداخلي )االتساق الدراسة أداة ثبات اختبار نتائج 3-5

4-0 
 قناة اتإعالن فاعلية درجة لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 75 المستهدف المستهلك على التأثير في الثابتة التجارية األردني التلفزيون

4-2 
 قناة اتإعالن فاعلية درجة لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات
 المستهدف المستهلك على التأثير في المتحركة التجارية األردني التلفزيون

78 

4-3 
 (Test Smirnov-Kolmogorov) سميرنوف -كولموكروف اختبار نتائج

 الطبيعي التوزيع خاصية من للتحقق
82 

 82 الدراسة بيانات تجانس من للتحقق الواحدة للعينة (t) اختبار نتائج 4-4
 83 (KMO) اختبار نتائج 4-5
 84 الخطي التعدد ظاهرة من للتحقق (VIF) اختبار نتائج 4-6

4-7 
 التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية لدرجة المتعدد، الخطي االنحدار تحليل نتائج
 المستهلك على التأثير في المتحركة التجارية ردنياأل

86 

4-8 
 التلفزيون قناة إعالنات فاعلية لدرجة المتعدد، الخطي االنحدار تحليل نتائج

 الجنس لمتغير تعزى المستهلك على التأثير في المتحركة التجارية األردني
87 

 التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية لدرجة المتعدد، الخطي االنحدار تحليل نتائج 4-9
 العمر لمتغير تعزى المستهدف المستهلك على التأثير في التجارية األردني

89 

4-01 
 التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية لدرجة المتعدد، الخطي االنحدار تحليل نتائج

 المؤهل لمتغير تعزى المستهدف المستهلك على التأثير في التجارية األردني
 العلمي

90 

 
  



 ط
 

            

 األشكال قائمة

رقم 
 األشكال

 الصفحة العنوان

 15 اإلعالن في الصورة (0) شكل 0
 16 اإلعالن في العنوان (2) شكل 2
 18 اإلعالن في العام التصميم (3) شكل 3
 20 اإلعالن في النص (4) شكل 4
 21 شكل )5( موقع اإلعالن 5
 22 شكل )6( األلوان المستخدمة 6
 23 شكل )7( الرسوم المتحركة 7
 24 شكل )8( استخدام المشاهير في اإلعالن 8
 25 نماذج إعالنات ثابتة تم اخذها من قبل قناة التلفزيون األردني  9
 37  شكل)0( إعالن تجاري، الدار دارك، إعالن ثابت 01
 38  شكل)2( إعالن تجاري، دكتور للفرشات الطبية، إعالن ثابت 00
 39  شكل)3( إعالن تجاري، مطبخ العز، إعالن ثابت 02
 41 شكل)4( إعالن تجاري، ربوع القدس، إعالن ثابت 03
 42 شكل)5( إعالن تجاري، منتجات حارتنا، إعالن ثابت 04
 43 شكل)6( إعالن تجاري، شركة مها، إعالن ثابت 05
 44 شكل)0( إعالن تجاري، رز محمود، إعالن متحرك 16
 45 شكل)2( إعالن تجاري، رز مصطفى، إعالن متحرك 07
 46 شكل)3( إعالن تجاري، شركة منتجات بوستهان، إعالن متحرك 08
 47 شكل)4( إعالن تجاري، البنك اإلسالمي، إعالن متحرك 09
 48 شكل)5( إعالن تجاري، بنك الصفوة، إعالن متحرك 21
 49 شكل)6( إعالن تجاري، أسماك، إعالن متحرك 20

 
  



 ي
 

            

 قائمة الملحقات

 الصفحة المحتوى الرقم
 103 التحكيم بعد النهائية بصورتها االستمارة 0
 107 القياس ألداة المحكمون 2



 ك
 

 المستهلك على للتأثير التلفزيونية التجارية اتعالنلإل الجرافيكي التصميم فاعلية درجة
 أنموذجًا( األردني التلفزيون )قناة المستهدف

  راي محمد عاشق سيرينا :إعداد      
 وصيف إبراهيم حسين أحمد د/ أ. :إشراف

 الملخص
 التأثير في األردني التلفزيون في التجارية تلإلعالنا الجرافيكي التصميم دور أهمية الدراسة هذه تتناول
 الوصفي المنهج الوصفية البحوث من يعد الذي البحث هذا في واستخدم المستهدف، المستهلك على

  :مباحث أربعة إلى الدراسة ميقست وتم ،التحليلي
 ومالرس توغرافي،و الف التصوير التايبوغرافي، الجرافيكي التصميم مكونات يشمل :األول المبحث 

 .األيقونوغرافياو  التوضيحية،
  عناصر، ويشمل التجاري التلفزيوني عالنلإل الجرافيكي التصميم بدراسة يختص :الثاني المبحث 

 .التجاري التلفزيوني عالناإل استراتيجياتو  لمراحل، أنواع،
  الثابتة التجارية األردني التلفزيون قناة الجرافيكي التصميم اتإعالن تناول :الثالث المبحث 

 .األردن في للقناة عالناإل وأهمية األردني التلفزيون تعريف ويشمل والمتحركة
  في التجارية األردني التلفزيون قناة الجرافيكي التصميم اتإعالن فاعلية يدرس :الرابع والمبحث 

 المستهلك. على التأثير
 قناة اتإعالن الجرافيكي التصميم فاعلية درجة هي عما األول بالسؤال المتعلقة النتائج أظهرت وقد

 نظر وجهة من تقديرات أن إلى المستهدف المستهلك على التأثير في الثابتة التجارية األردني التلفزيون
 .(متوسطة) كانت الدراسة عينة األردني التلفزيون في التجارية اإلعالنات في المهتمين

 قناة اتإعالن الجرافيكي التصميم فاعلية درجة هي عما الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج أظهرت كما
 وجهة من تقديرات أن إلى المستهدف المستهلك على التأثير في المتحركة التجارية األردني التلفزيون

 .(متوسطة) كانت الدراسة عينة األردني التلفزيون في التجارية اإلعالنات في المهتمين نظر
 .المتحرك عالناإل ،الثابت عالناإل ،التجارية التلفزيون اتإعالن الجرافيكي، التصميم المفتاحية: الكلمات
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The Effectiveness Degree of Graphic Design in TV Commercial ads to 

influence the Targeted Consumer 

(Jordan TV channel as an example) 

       Prepared by: Serena Ashek Mohamed Ray  

Supervised by: Prof. Dr. Ahmed Husain Ibrahim Waseif 

Abstract 

This study dealt with the importance of the role of commercial advertisements graphic 

design on Jordan TV in influencing the target consumer. In this research, which is considered 

descriptive research, the descriptive analytical approach was used. The study was divided into 

four sections: 

• The first topic: It includes the components of graphic design, typography, photography, 

illustrations, iconography. 

• The second topic: It specializes in studying commercial TV advertising and includes the 

elements, types, stages, and strategies of commercial television advertising. 

• The third topic: It deals with the advertisements of the Jordanian static and mobile 

commercial channel, and it includes the definition of Jordan TV and the importance of 

advertising for the channel in Jordan. 

• And the fourth topic: It examines the effectiveness of Jordan TV commercial ads in 

influencing the consumer  

The results related to the graphic design about the degree of effectiveness of fixed 

Jordanian commercial TV advertisements in influencing the target consumer showed that 

estimates from the viewpoint of those interested in commercial advertisements on Jordanian 

television were the sample of the study was (average). 

The results related to the graphic design about the degree of effectiveness of the Jordanian 

dynamic channel advertisements in influencing the target consumer also showed that estimates 

from the viewpoint of those interested in commercial advertisements on Jordan TV sample 

study were (average). 

Keywords: Graphic Design, TV Commercial ads, Static Ad., Dynamic Ad. 
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 :مقدمة -أ

  - ريةيالجماه تاالتصاال في واسع نطاق على الستعماله المبكرة اتايالبد منذ - عالناإل ارتبط

 عالناإل إلى يهدف اتصالي نشاط وهو ,الوسائل هذه عليها تقوم التي ةوالحيوي األساسية بالوظائف

 االتصال. وسائل عبر لها والترويج خدمة أو فكرة أو سلعة عن

 مباشر أحياناً  تجارى، شكل خالل من ولكن الجمهور على للتأثير وسيلة بأنه عالناإل ويعرف

 ومستهلكين زبائن إلى يةعالناإل للرسالة المستقبلين جموع تحويل هو الهدفو  ،مباشر غير وأحياناً 

 .الخدمة أو للسلعة

 استعماالً  شهد فقد ،واالستقرار بالثبات الوسائل تلك في وتوظيفه عالناإل مع التعامل يتسم ولم

 أهداف لتحقيق فرادأ أو جهات أو حكومات سواء ،الوسائل تلك على القائمين قبل من ومتنوع متعدد

 تأثير وله مجتمعنا، في ضخمة قوة عالنفاإل العامة، واتجاهاته عالناإل شاطن بطبيعة ارتبطت

 نقل وسيلة يمثل الذي التلفزيوني عالناإل عرض وطرق بناء أساليب من ينتج حياتنا، على قوي

 للجمهور. يةعالناإل الرسالة

 تقنيات من االتصالية الوسيلة هذه له توفره بما ومتميزاً  حيوياً  دوراً  عالناإل يكتسب التلفزيون وفي

 فئات جميع مخاطبة لىع القائم واالنتشار والتأثير بهارواإل االبتكار عناصر توفر عديدة، ومميزات

 الفوتوغرافية ةالصور  مثل: الجرافيكي التصميم مكونات استغالل طريق عن ذلك ويتم ،المجتمع

  .والصوت واللون الحركة مثل: الهامة التصميم عناصر وأيضاً  الجرافيكية والرسومات والكتابات

 وسائل في حدث الذي التطور نفإ ،كبيرة وشعبية واسع انتشار ذات وسيلة التلفزيون يعتبر

 الرسائل إيصال باإلمكان وأصبح الفضائية، المحطات عبر اإلرسال في الشعبية باعتماد االتصال



3 
 

            

 جميع إلى يةعالناإل الرسالة يتيح نفسها البث لحظة وفي العالم نقاط من نقطة أي إلى يةعالناإل

  .العالم أنحاء

 وتنوع ،والضروريات ولوياتاأل من صار حيث تلفزيون،ال جهاز من العالم في بيت أي يخلو يعد لم

  الشاشة. ونمط ،الحجم في وأ والصورة، الصوت في سواءً  يقدمها التي الخصائص حيث من

 و بعد عن ومعناه Télé مقطعين من مركبة كلمة اللغوية الناحية من Télévision التلفزيون "و

Vision بعد. عن الرؤية هو التلفزيون كلمة معنى يكون ذابه و الرؤية، ومعناه  

 التلفزيون نظام تعريف فيمكن الفنية الناحية من أما .0911 عام مرة الول الكلمة هذه استعملت

 الكهرومغناطيسية الموجات وبواسطة بعد عن والصوت الصورة واستقبال رسالإ طريقة نهأب

 (.2103 )دليو، "الصناعية قمارواأل البصرية ليافواأل ،النحاسية سالكواأل

 جميع على تأثيره زيادة إلى أدى الذي الحالي عصرنا في اإلعالم وسائل أهم أحد التلفزيون ويعتبر

 يعتبر كما ،األطفال مع والتعامل التصرف يحسن الذي بدور التلفزيون فيقوم ،المجتمع قطاعات

  .العربي وطننا في الشباب من لكثير المرشد بمثابة

 عن يةإعالن كوسيلة يتهأهم المعلنون أدرك فقد ،الحديثة االتصال وسائل أهم من التلفزيون يعد 

 اليوم. نراه ما على التطور في التلفزيوني عالناإل بدأ هنا ومن وخدماتهم منتجاتهم

 لذلك ،المستهلك على والفعال يالقو  التأثير ذات يةعالناإل الوسائل من يالتلفزيون عالناإل ويعتبر

  .العربي وطننا في يالتلفزيون عالناإل بإنتاج يتعلق ما كل  تطوير على العمل
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 ،سالم دقيقة 91 مدته وكانت0968 عام ابريل 27 األردن قناة على تلفزيوني بث ولأ ظهر وقد

 البث بانطالق البدء شارةإ طالل بن الحسين الملك عطىأ حيث كمال محمد مؤسسه يد على

  .التلفزيوني البث في الرائدة لدولا من األردن ليكون

 :الدراسة مشكلة -ب

 ،األردني التلفزيون في والمتحركة ثابتةال التجارية اتعالناإل تطوير عدم في الدراسة مشكلة تكمن

 هذا وعلى المشاهدين... جذب على قدرتها وعدم ،عالناإل في المستخدمة الصورة جودة وقلة

 التي الدراسة مشكلة في للبحث التجارية التلفزيون اتإعالن بدراسة الباحثة تقوم سوف األساس

 التالي: التساؤل تكمن

 انتباه جذب على والمتحركة الثابتة التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن تعمل هل .0

 األردني؟ المشاهد

 الدراسة هدافأ-ت

  األردني" التلفزيون قناة "في والمتحركة الثابتة التلفزيونية اتعالنلإل الجرافيكي التصميم فاعلية دراسة .0

  القناة مشاهدي على للتأثير األردني التلفزيون لقناة اتعالناإل دور في المعرفي الجانب إثراء .2

 

 :وفرضياتها الدراسة أسئلة -ج

 الثابتة التجارية األردني التلفزيون اتعالنلإل الجرافيكي التصميم فاعلية توضيح إلى الدراسة تهدف

 :التالي النحو على تكون سوف الدراسة فرضية فإن وعليه األردني، المشاهد جذب في والمتحركة،
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   الدللة مستوى عند إحصائية دللة ذو أثر يوجد -:الدراسة فرضية (α ≤ 2.20) فاعلية درجة في 

 الجنس لمتغير تعزى المستهدف المستهلك على التأثير في التجارية ياألردن التلفزيون قناة اتإعالن

 .الدراسي والمؤهل والعمر

 -:التالي السؤال على اإلجابة في الدراسة تنحصر وبذلك

 على التأثير في  الثابتة التجارية األردني التلفزيون قناة إعالنات الجرافيكي التصميم فاعلية درجة هي ما .1
 ؟المستهدف المستهلك

 على التأثير في المتحركة التجارية األردني التلفزيون قناة عالناتإل الجرافيكي التصميم فاعلية درجة هي ما .0
 المستهدف؟ المستهلك

  
 :الدراسة أهمية -د

 أن الباحثة تأمل كما المجال، هذا في الباحثين لدى المعرفي الجانب إثراء في الدراسة هذه أهمية تأتي

 الدراسة: نتائج من التالية الجهات تستفيد

 األردنية. التلفزيون قنوات .0
  المدارس/المؤسسات. الجامعات/ الكليات/ .2

 
 -:الدراسة مصطلحات -ه

 :Design Graphic الجرافيكي التصميم  

 الجمهور إلى رسالة إيصال بهدف العميل رغبة حسب المصمم به يقوم بصري تواصل هو : اصطالحاً 

 وتوجد والكلمات، والصور والرسومات واأليقونات واألشكال الرموز عن عبارة وهو المستهدف،

 إلى الجرافيكي التصميم تاريخ ويعود ،عالنواإل والدعاية االلكترونية والمواقع المجالت في التصميمات
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 ثقافة ومن آخر إلى مصمم من التصاميم وتختلف  البشرية، تاريخ تطور مع وتطور القديمة، العصور

 األفكار إيصال على والقدرة الواسع بالخيال والتمتع واالبتكار اإلبداع هو الجرافيكي فالتصميم أخرى، إلى

 متنوعة. بطريقة

 لعمل والرموز والصور واأللوان الخطوط لمث البصرية العناصر وتركيب اختيار ومهنة فن هو : اجرائيا

 (.2100الراوي، ) المتلقي الجمهور إلى لألفكاروالرسائل  مرئي تمثيل

                                                                                              :Advertising لعاناإل

قناعه صناعية أو تجارية بمنشأة الجمهور لتعريف المستخدمة الوسائل مجموعة "هو :اصطالحياً   بامتياز وا 

 (.0997ناصر، ) "إليها حاجته عن ما بطريقه إليه زيعاإلوا منتجاتها،

 فنية أساليب طريق عن ذلكو  ،المتلقي للجمهور والمعلومات والمعتقدات األفكار لنقل وسيلة هو :إجرائياً 

  المنتج. شراء على وتحفيزه سلوكه في وتأثير للمنتج المتلقي لجذب مبتكره

 :Commercial T.V  التلقزيوني عالناإل

 التي الخدمات أو المنتجات من بعدد المتعلقة البيانات أو المعلومات من مجموعة هو : اصطالحيا

 المنتجات أو السلع لهذه الترويج لغرض متعددة أشكال تتخذ والتي برامجها ضمن التلفزيون محطة تعرضها

 االستمالة إظهار على يعتمد أنه إذ ،الشاشة على عرضه فترة بقصر يتميزو  (،2117)فرج، الخدمات أو

 .معدودة لثوان   إال عرضها مدة تطول ال جداً  سريعة لقطات خالل المستخدمة

 خطوة كأول االنتباه جذب بدورهاعلى تعتمد والتي المستهلكين لجمهور إعالنية رسالة توصيل هو :اجراثياً 

 حيث الحديثة، االتصال وسائل في الكبيرة التطورات ظل في سهلة تعد لم مهمة وهي الناجح، لإلعالن

 من حفز مما نات،اإلعال من الهائل الكم هذا وسط الجمهور انتباه يجذب متميز إعالن وجود األمر يتطلب
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ن خاصة الغرض هذا لتحقيق اإلعالن أساليب من العديد استخدام  تتميز إعالنية كوسيلة التلفزيون وا 

 ابداع مرونة للمعلنين تعطي والتي والحركة والصوت الرؤية كتقديم الخصائص من بالعديد

 (.0986)بدران،هائلة

:T.V Commercial  اإللعان التلفزيوني التجاري 

 سريعة لقطات خالل المستخدمة االستمالة إظهار على يعتمد إذ ،اإلعالم وسائل أهم أحد هو :اصطالحياً  

 معدودة. لثواني إال عرضها مدة تطول ال جداً 

 والخدمات السلع عن والبيانات المعلومات نقل خاللها من يتم بصري سمعي اتصال عملية هو : اجرائيا

 لتقبل ودفعة المتلقي في تأثير بغرض المعلن طرف من مدفوع أجار مقابل معينة األحداث أو واألفكار

 مؤثرات تلفمخ استغالل خالل من االستجابة هذه عن والتعبير لها واالستجابة يةعالناإل الرسالة محتوى

 قبل من المنشور الهدف تحقيق أجل من الحواس لمختلف أكثر واستشارة اإلغراء زيادة أجل من التلفزيون

 (.2102,)الموسري المعلنين

 :Ad. Static  الثابت لعاناإل

 إلى: وينقسم التلفزيون في تكلفة اتعالناإل وأقل أبسط من يعتبر

 األخرى تقنياتال مع منه يسفاد وال التصميم في ةسرع وأكثرها تكلفة اتعالناإل أقل من وهو الرول: إعالن

 ثابتة لوحة على اإلعالن نص يكتب وفيها الرول خالل من ويعرض ورق على طبعوي ،اتعالنإلل

 الخدمة. أو السلعة عن معبرة صورة اللوحة تضم وقد األستوديو مذيع صوت ويصاحبها

 تحريكها يتم حدةاو  شريحة عرض خالل من التصميم عرض عن عبارة عالناإل وهذا الشريحة: إعالن

  صوتي. تعليق أو موسيقى مصاحبة مع الشاشة بطول
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 :Ad. Dynamic المتحرك الفلمي لعاناإل

 جذب على قدرة أكثر عالناإل يجعل وذلك الصوت عنصر مع المتحركة الصورة على المعتمد عالناإل هو

 تلك أنواع تختلف حيث خراجهاوا   الفنية االمكانيات على المتحركة اتعالناإل وتعتمد النظر ولفت المشاهد

 وتنفيذها. اعدادها طريقة باختالف اتعالناإل

 الدراسة: حدود -و

 اآلتي: في الدراسة حدود تتمثل

 الحدود الموضوعية : اإلعالنات التجارية في قناة التلفزيون األردني.

 الحدود المكانية : عمان – األردن . 

 (.2121-2109) :  الزمانية الحدود

 الدراسة محددات -ز

 مجال في األردني المجتمع على منها ينعكس وما عالميًا، المعلومات لتكنولوجيا السريع التطور 

  .الجرافيكي التصميم
 األردني. التلفزيون لقناة المشاهد لجذب المتميز التلفزيوني عالناإل كلفة ارتفاع 
 
 
 
 

  



9 
 

            

 الثاني الفصل

 السابقة والدراسات النظري اإلطار

o الجرافيكي التصميم مكونات Components Design Graphic 
 Typography التايبوغرافي .0
 otographyhP فوتوغرافيال التصوير .2
 IIustration التوضيحية الرسوم .3
 Iconography األيقونوغرافيا .4

 

o التجاري التلفزيوني عالناإل ads TV Commercial 
  التجاري التلفزيوني عالناإل عناصر .0
  التجاري يالتلفزيون عالناإل أنواع .2
 التجاري التلفزيوني اإلعالن عناصر .3
 التجاري التلفزيوني اإلعالن أنواع .4
  التجاري التلفزيون اإلعالن مراحل .5
 التجاري األعالن استراتيجيات .6

o التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن ads Commercial TV Jordan 
 األردني التلفزيون .0
 األردن في التلفزيوني عالناإل .2

 
o المستهلك على التأثير في التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية  
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  النظري األدب : أولً 

 Components Design Graphic الجرافيكي التصميم مكونات 

 
 خالل من المشكالت وحل المرئي التواصل عملية أنه على الجرافيكي التصميم يعرف :الجرافيكي التصميم

 األيقونات واستخدام Photography الفوتوغرافي التصوير ،Typography التايبوغرافي استخدام

Iconography التوضيحية والرسوم Illustration.  

 وتصميم communication visual رئيةالم االتصاالت من فرعياً  مجاالً  الجرافيكي التصميم يعتبر

 الجرافيكي" "التصميم مصطلح يستخدم األحيان بعض في ولكن ،design communication االتصاالت

  مترادف. بشكل

 والرسائل. لألفكار بصرية تمثيالت لتشكيل والنصوص والصور الرموز ودمج بإنشاء الجرافيك مصممو يقوم

 صاغ وقد ،البصرية التراكيب إلنشاء الصفحة وتخطيط البصرية لفنونوا التايبوغرافي تقنيات يستخدمون

 [ 0922 عام في الجرافيكي التصميم مصطلح Dwiggins Addison William "دويجنز أديسون وليام"

Drucker,2009[.   

 Typography التايبوغرافي .1
 readableومقــروءة   legibleالتــايبوغرافي هــو فــن وتقنيــة ترتيــب الكلمــات لجعــل اللغــة المكتوبــة واضــحة 

، point sizes، أحجام النقـاط Typefacesوجذابة عند عرضها. ويتضمن ترتيب الكتابة تحديد المحارف 

(، وضـــبط tracking(، وتباعـــد الحـــروف )leading، تباعـــد األســـطر  )line lengthsأطـــوال الخطـــوط 

 (.kerningالمسافة بين أزواج األحرف )
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 numbersواألرقــام  lettersبوغرافي أيضــًا علــى نمــط وترتيــب ومظهــر الحــروف يــتم إطــالق مصــطلح التــاي

 . ],Bringhurst 2115[ العمليةالتي يتم إنشاؤها بواسطة هذه  symbolsوالرموز 

 

 otographyhP الفوتوغرافي التصوير .0
التصــوير الفوتــوغرافي هــو فــن وتطبيــق وممارســة إنشــاء صــور لهــا صــفة الــدوام، مــن خــالل تســجيل الضــوء 

recording light  أو إشعاع كهرومغناطيسي آخرother electromagnetic radiation إما إلكترونيًا ،

لم أو كيميائيـــًا عــن طريــق مـــادة حساســة للضـــوء مثــل فـــي image sensorعــن طريــق مستشـــعر الصــورة 

 . photographic filmالتصوير الفوتوغرافي 

الطباعــة ،  لعلــوم والتصــنيع )علــى ســبيل المثــالفــي العديــد مــن مجــاالت ا الفوتــوغرافييــتم توظيــف التصــوير 

استخداماته األكثر مباشرة في  إلىباإلضافة  (، واألعمال التجارية، photolithographyالحجرية الضوئية 

 recreational، األغــراض الترفيهيــة film and video productionالفــن،  إنتــاج األفــالم والفيــديو 

purposes 0973 [ واالتصال الجماهيريSpencer,[ . 
 

 IIustration التوضيحية الرسوم .3
)بمعنـى  late Middle Englishمـن اللغـة اإلنجليزيـة الوسـطى المتـأخرة  Illustrationجـاءت أصـل كلمـة 

، والمـأخوذة Old French"اإلضـاءة   التنـوير الروحـي أو الفكـري"(: والمسـتمدة مـن اللغـة الفرنسـية القديمـة 

 .  illustrate Dictionary] [Oxfordمن الفعل يوضح   ،illustratioعن المصدر الالتيني 
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ويــتم تصــميم   الرســم التوضــيحي عبــارة عــن زخرفــة، أو تفســير أو توضــيح مرئــي لــنص أو مفهــوم أو عمليــة،

، مثـــل الملصــقات والمنشـــورات published mediaالرســوم التوضــيحية للتكامـــل فــي الوســائط المنشـــورة  

 والمجالت والكتب والمواد التعليمية والرسوم المتحركة وألعاب الفيديو واألفالم. 

المعتاد، يتم تنفيذ الرسم التوضيحي من قبل رسام متخصص، التوضيح يعنـي أيضـًا تقـديم مثـال  سـواء  وفي

 في شكل كتابة أو في شكل صورة.
 

 Iconography األيقونوغرافيا .4
 الكلمة من وأيضاً  "الصورة" بمعنى ،κώνἰε اليوناني األصل من تأتي Iconography األيقونية كلمة

 "الرسم". أو "الكتابة" بمعنى ،γράφειν األخرى اليونانية
 الموضوعات الصور: محتوى وتفسير ووصف تحديد تدرس الفن، تاريخ من فرعاً  باعتبارها األيقونية، إن

 األسلوب توضح التي األخرى والعناصر ذلك، في المستخدمة الخاصة والتفاصيل والتكوينات المصورة،
 الفني.

، فيعرف على أنه طريقة للتفسير في التاريخ الثقافي وتاريخ الفنون  Iconology األيقونولوجيا مصطلح أما 

 Erwinو"إروين بانوفسكي"    Aby Warburg"آبي واربورغ"   المؤرخ فني ألماني البصرية التي استخدمها

Panofsky ضيع في وأتباعهم للكشف عن الخلفية الثقافية واالجتماعية والتاريخية لألفكار الرئيسية والموا

 . [,Roelof 1994 ]الفنون البصرية 

 هذا اتباع يتم لم أنه إال واأليقونولوجيا، األيقونوغرافيا بين بالتفريق  بانوفسكي" "إروين قيام الرغم وعلى

 وعلماء األيقونات رسامي جميع قبل من مقبولة تعريفات تقديم أبداً  يتم "ولم جدًا، واسع نطاق على التمييز

 استخدام والعشرين الحادي القرن مؤلفي من قليل عدد يواصل حين في  [.,Paul 2017] "األيقونات

 مستمرة. بصفة "األيقونولوجيا" مصطلح
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TV ads اإلعالن التلفزيوني التجاري  

 
 العناصر تلك أهم ومن للمتلقي الرئيسية الفكرة توصيل في تشترك عدة عناصر يةعالناإل للرسالة

 موقع المستخدمة، األلوان والزمن، المساحة النص، العام، التصميم الشعار، العنوان، )الصورة،

 منها عنصر كل مشاركة طريق عن وذلك  المشاهير( استخدام المتحركة، الرسوم استخدام ،عالناإل

 تمثيل لنظرية األساسية الفروض مع يتفق ما وهو الفكرة. تلك يدعم مختلف بشكل المعلومة بتقديم

 أفضل, للنص فهمه كان القارىء لدى المعلومات زادت كلما يقول: تعميم هناك إن ثحي المعلومات،

 يتم قد والتي الجيدة للمعلومات منظماً  تجميعاً  بوصفها المعرفة إلى النظر يمكن أنه ذلك يفسر وما

 والمعلومات المعرفية البنى تكون عندما أفضل بدرجة تمثلها أن ويمكن القراءة طريق عن جمعها

 (.0996 )سولسو، بالفعل متاحة وافرةالمت

 التجاري التلفزيوني عالناإل عناصرأ.    

 : الصورة .1
ثارة النتباهل جذباً  يةعالناإل الرسالة عناصر أكثر وهي  التذكر وكذلك لالعجاب وتحقيقاً  لالهتمام وا 

 بحيث وجوهرية أساسية وتكون كبير الصورة حجم يكون عندما وبخاصة التلفزيون، اهديلمش بالنسبة

  (:2114)سليمان، ب تتسم عندما ذلك ويظهر ،عالناإل بطل تكون

 أو األبوة عاطفة تمس حينما أو سعيدة ألسرة أو بريء جميل طفل صورة تقدم عاطفية تكون عندما أ.

 األمومة.

 الحياة دنيا عن عيداً ب التلفزيون يمشاهد تأخذ خيالية ةرومانسي لمحة  تقدم عاطفية تكون عندما ب.

 حتى الرومانسية تقدم التي اتعالنلإل االنجذاب إلى البعض تدفع قد ةالحيا ضغوط فكثرة  العادية،
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ن  هناك أن لالهتمام المثير ومن  احتياجاته. وال اهتماماته دائرة في تقع عنها المعلن السلعة تكن لم وا 

 المعلن السلعة ماهية يعرف لم ولكنه  بها، واستمتع للصورة انجذاب من االنترنت شبكة مستخدمي من

 . بمعرفتها يهتم لم أو  عنها،

 .عنها المعلن للسلعة مثالي واقع عن تعبر ج.

 والتناغم. والبساطة بالرقة تتسم انسيابية تكون د.عندما

 ومحبوب. مشهور نجم متقد عندما ه.

  . مميزة مبتكرة فكرة تقدم عندما و.

ثارةً  لالنتباه جذباً  يةعالناإل الرسالة عناصر أكثر من الصورة وتعد  لكل تحقيقها جانب إلى لالهتمام وا 

 الصورة أن القول يمكن كما ها،عن المعلن السلع تالفباخ وذلك  ه،وتذكر  عالنباإل اإلعجاب من

 مع النتيجة هذه وتتوافق  .عالناإل من للمشاهد نفور وتحقق عكسية بنتائج تأتي أن يمكن السيئة

 المرئية الصورة يجعل مما عامة، بصفة اإلنسان على البصرية الذاكرة سيطرةب النفس علماء اعتقاد

ث االنتباه جذب على قدرة أكثر  .(2113)العادلي،التذكر وتحقيق االهتمام ارةوا 

 إلى الوسيطة العوامل بأحد أو عالناإل عناصر بأحد عالقتها في الصورة تأثير لدراسة الدراسات وتتجه

 :(0999 )محمد، اآلتية النتائج إبراز

 ةايجابي معتقدات خلق إلى أدى بالماركة، الصورة يربط نص بدون صورة يتضمن الذي عالناإل أن أ.

 صورة. بدون النص قدم لو منه أكثر

 بسبب التذكر من يزيد ذلك إن الكلمات خالل من المقدمة المعلومات نفس الصورة تقدم عندما ب.

  لفظيًا. وغير لفظياً  المعلومة عرض تكرار
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 التي الذهنية الصور تمثيل خالل من ذلك التذكر، من يزيد أن يمكن عالناإل في الصورة غياب ج.

 .عالنلإل اللفظي المحتوى فهم زيادة إلى يؤدي والذي النص، يخلقها

 أو االتجاهات في التأثير أو التذكر درجة في الطويل أو القصير سواء المصور عالناإل يخلف د.ال

  .عالنلإل المطلوب التمثيل جهد

 :مثال

 
 شكل)0(، الصورة في اإلعالن

  
 : العنوان .0

ثارة االنتباه جذب جانب إلى عالناإل تذكر تحقيق في بارزاً  دوراً  عالناإل يلعب  إذا وخاصة االهتمام، وا 

  يأتي: ما يتضمن العنوان كان

  مختلف. بلون ومطبوعة كبيرة واحدة كلمة كانت إذا خاصة فقط، كلمتين أو واحدة كلمة من يتكون .أ

 هذا في مميزة عالمة وجود إلى باإلضافة حجمه كبر جانب إلى الكلمات من قليل عدد من يتكون .ب

 العنوان.
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ثارة االنتباه جذب على كبيرة بقدرة يتميز االستفهامي األسلوب أن حيث االستفهام شكل يتخذ عندما ج.  وا 

  االهتمام.

 على المستخدم الحرف  حجم نيكو  عندما خاصة للتذكر، المسببة العناصر أكثر من يعد العنوان إن 

 واحدة كلمة عن عبارة كان أو التعجب، أو كاالستفهام مميز اسلوب فيه استخدم أو  كبيرًا، الشاشة

  (.2114)سليمان، مميزتين قصيرتين كلمتين أو مميزة

 عنوان وهي: عالناإل كتابة في شائعة أساليب ستة هناك أن على بالعنوان الخاصة الدراسات وتركز

 يعمل الذي العنوان أخبارًا. يقدم الذي العنوان المتعاكسات. يستخدم الذي العنوان المألوف. مالكال

  القارىء. لفضول المثير العنوان السؤال. العنوان المتلقي. صدمة

 كتابة عند المؤثرة المفردات من مختلفة أنواع استخدام إلى اتجاه هناك إن على الدراسات هذه وتركز

 السلعة نحو القارىء لدى االستماالت من معين نوع تحقيق إلى تسعى والتي العنوان

 (.0999)العزيز،وليو

 ال:مث

 
  عالناإل في العنوان (،2شكل)
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 العام: التصميم .3

ثارة عالنلإل االنتباه جذب في كبير دور للتصميم أن كما  للتذكير وكذلك وبالسلعة به االهتمام وا 

  يكون: عندما وبخاصة

  تقليدية. وغير ومميزة مبتكرة فكرة يقدم أ.

 خاصة. جاذبية لها مشهورة شخصية يقدم ب.

 والهدوء. بالبساطة يتسم عندما ت.

  .السلعة عن تماماً  ومعبراً  العناصر متكامل يكون ث.عندما

 أو إعجابه و تقبله في وكذلك المتلقي جذب في خاصاً  تأثيراً  له يكون إن عالناإل لتصميم يمكن كما

 المعلنين على ويتعين  مختلفًا، تركيزاً  يتطلب التلفزيون اتإعالن إنشاء أن حيث ،عالناإل من نفوره

 ترويجية اتإعالن بعمل ايقومو  أن بالفيديو والمصورة المطبوعة اتعالناإل إنتاج على اعتادوا الذين

 التقنيات هذه كل زالت ما ولكن متحركة، ورسوماً  معقدة وصوراً  قصيرة رسائل تضم التلفزيون عبر

 يعد المنتجات لتسويق منتقاة مجموعة استهداف بأن يقضي الذي األساسي التصميم مبدأ على تقوم

  (.2111)سميس)وآخرون(، تهبرم العالم استهداف من كفاءة أكثر

 القراءة، على مشجع وغير مريح وغير منفر يكون المزدحم عالناإل إن الهامة األخرى النقاط نوم

 يستطيع ال قد والتي عالناإل في الموجودة الكثيرة للتفاصيل نتيجة بسهولة فهمه القارىء يصعب كما

 (.2111)سميس)وآخرون(،  معاً  تجميعها

 استجابات على ايجابياً  يؤثر أن يمكن ميمالتص أسلوب على بالتصميم الخاصة الدراسات وتركز

 .[Elnora&W.Stuart, 1987] عالنلإل التلفزيون مشاهدي
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 الصور أسلوب اآلتي: بالتتابع تكون تأثيراً  األكثر األساليب أن على الدراسات هذه في تركيز هناك

 االتصال درجات أعلى الصور أسلوب حققيو  والتفضيل االهتمام درجات أعلى حقق قدو  المحيرة

  .[Chamblo&M.Sandles,0992] اإلدراك درجات أعلى المتوالية الصور أسلوب حققيو 

 مثال:

 

 

  عالناإل في العام التصميم (،3شكل)
 

   :النص .4
 يتميز النص بدور فعال في إثارة اهتمام القارىء باإلعالن وبالسلعة المعلن عنها وكذلك في فهم 

المضمون الذي تقدمه الرسالة اإلعالنية واالقتناع بالحجج المقدمة فيها، وبخاصة عندما يكون هذا 

 النص: 

 أ. محدد في نقاط واضحة ومحددة وسهلة القراءة،  وبخاصة إذا كان قصيرًا. 
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ب.إذا كان النص محدداً  وبه كلمات كبيرة الحجم مكتوبة ببنط كبير تجدد اهتمام القارىء وتغريه 

 باستكمال القر اءة. 

ت.أن التأثير السلبي الذي يمكن أن يأتي كنتيجة طبيعية لضعف النص أو عدم جودته ،حيث أن 

ذلك يؤدي إلى نقص المعلومات التي يروم القارىء في الحصول عليها من اإلعالن ، ومن ثم عدم 

فهمه لمضمون الرسالة اإلعالنية واقناعه بها وبخاصة إذا كان هذا النص مكتوباً  في ببنط صغير 

الحجم تصعب قر اءته، مكتوباً  بخط متداخل مع الخلفية بحيث ال يبدو واضحاً  للناظر ين وتصعب 

 قراءته. 

 ايجابية اتجاهات تنتج االستعارة تستخدم التي والنصوص العناوين على بالنص الخاصة الدراسات وتركز

 مباشرة كلمات تستخدم بل االستعارة على تعتمد ال التي تلك من أكثر والماركة عالناإل نحو

[Leclerc&Little,0997]. النص إستراتيجية تغير تأثيرات إن على ركزت قد الدراسات تلك فإن كذلك 

 من أكثر الشرائية والنوايا الماركة نحو االتجاهات على التأثيرات في ما حد إلى ظاهرة كانت يعالناإل

  .[Leclerc&Little ,0997] الماركة إدراك على التأثيرات
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 مثال

 
  عالناإل في النص (،4شكل)

 

 

 : المساحة .0
إن المساحه الكبيره تجعل اإلعالن يعلق في ذهن وتركزه في الذاكره وبخاصه عندما تحتل صوره 

السلعه معظم تلك المساحه. ويبدو ذلك واضحاً  بصوره كبيره عندما يظهر اإلعالن في شاشه بكاملها 

وبظهر ذلك في اإلناث متميزاً  على الذكور من الشباب ومتوسطي العمر. وتاخذ اإلعالنات التلفزيونيه 

وقتاً  اطول إلنتاجها عن اي شكل إعالني اخر، ويقصد بالمساحة اإلعالن مساحة زمنية، و على الرغم 

من إمكانية سرعه االنتهاء من إخراجها عند الضرورة، إذ إنها تمر عبر سلسلة من المراحل عاده يتم 

 تجزئتها إلى ما قبل اإلنتاج واالنتاج و ما بعد اإلنتاج )فاربي، قاهرة(.
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 مثال:

 

 
  عالناإل في المساحة (،5شكل)

 

 :عالناإل موقع .6
كما يلعب موقع اإلعالن دوراً  بارزا في التذكر، فكلما كان اإلعالن في موقع او متقدم فإنه يعلق 

بالذهن ألنه يحظى بتركيز واهتمام المشاهد بحكم الموقع الموجود من خالل عرضه مع برامج 

 تلفزيونية لها جمهورها الواسع.

وقد اوضحت الدراسات المهتمه باإلعالن أهمية كبيرة لموقع اإلعالن على فعاليته. فالسؤال المهم 

والذي يجب االجابه عليه عند تحديد موقع اإلعالن هو: هل الذين سوف يشهادون هذا اإلعالن هم 

 فعالً  الجمهور المستهدف الذي حددته المنظمه قبل البدء في اطالق حملتها اإلعالنيه؟

 مثال:
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 شكل)6(، موقع اإلعالن

  المستخدمة: األلوان .7
ترى أغلب الدراسات اإلعالن في التلفزيون أفضل و يكون اكثر تأثيراً  وجذباً  لالنتباه لما يبعثه من بهجه 

في النفس بشرط تناسق وتناغم األلوان. و ينصح البعض بعدم استخدام الخلفيات فاقعه اللون او التي 

ال يمكن تصنيفها بوضوح مثل البيج و الرمادي و محاسن التلفزيون ان تاثيره عال النه يجمع بسن 

الرؤيه و الصوت و الحركه ويتمتع بالفوريه و إمكانية تصديق الرساله ويضفي اللون مكانه وأهميه 

على الرسالة )ويلسون، 2116 ، إن اللون يضفي مزيداً  من التأثير على إعالنتهم،  فاللون يولد جواً  

من اإلثارة، ويحافظ على قوة جذب عالية لإلعالن. وتشير بعض الدراسات التي أجريت حول 

تفضيالت الجمهور للون المستخدم في اإلعالن إلى أن اللون األحمر يمتلك قوة جذب عالية للغاية 

تفوق أي لون آخر. وكانت األلوان األخرى التي تم اختبارها هي األصفر والبني واألزرق واألخضر، 

وقد تعمل هذه األلوان على قوة جذب في درجات متقاربة، وقد يحقق األصفر المشرق على قوة جذب 

 قوية، ولم توجد أية اختالفات في هذا السبيل بين الدرجات الحمراء الدرجات الزرقاء )اللبان، 2110(.
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 مثال:

 

 

 عالناإل في المستخدمة األلوان (،7شكل)
 

  المتحركة: الرسوم استخدام    .8
إن استخدام الرسوم المتحركة في اإلعالنات التلفزيونية تحقق معدل استجابة من 05% إلى %41 

عن اإلعالن الثابت، حيث أن الرسوم المتحركة تجذب انتباه المشاهد إلى اإلعالن . وهناك عدة 

 تقسيمات للرسوم المتحركة في إعالنات التلفزيون هي )حنفي، 2114(: 

ــــــي الشخصــــــية رســــــم هــــــو :الكــــــارتون أ.  يمثــــــل هــــــذا والكــــــارتون إطــــــار،ب إطــــــار التصــــــوير تكنيــــــك ف

 للثانيـــــة رســـــمة 24 رســـــم يـــــتم بحيـــــث لوحـــــات علـــــى كلهـــــا رســـــمها تـــــم وأشـــــياء وحيوانـــــات أشخاصـــــاً 

  الواحدة.
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 أنــــــه كمـــــا أيضــــــاً  بإطـــــار التصـــــوير طريــــــق عـــــن ينــــــتج شـــــكل وهـــــو المتحركــــــة: البيانيـــــة الرســـــوم ب.

  البعض. بعضها وراء تتدفق بحيث والسلع للشعارات تحويليلً  مزجاً  يضمن

 اآللـــــي الحاســـــب علـــــى العمـــــل عـــــن الناتجـــــة الرســـــوم تلـــــك وهـــــي االلكترونيـــــة: المتحركـــــة الرســـــوم ج.

 الصـــــــور لقطـــــــات علـــــــى تركيبهــــــا ويـــــــتم اآللـــــــي الحاســـــــب أو ليــــــدبا ســـــــواء والســـــــينما الفيـــــــديو وأجهــــــزة

  والكارتون. الحية الصور بين المزج من نوع لتحقيق قبل من تصويرها يتم التي القديمة

 مثال:

 
  عالناإل في المحركة الرسوم (،7شكل)

 

 : المشاهير استخدام .9
 فــــي ورغبــــتهم للســــلعة حــــبهم ومــــن ناحيــــة مــــن جاذبيتــــه مــــن يزيــــد عــــالناإل فــــي المشــــاهير وجــــود إن

 يصـــــــبح أن يمكـــــــن األحيـــــــان بعـــــــض وفـــــــي  أخـــــــرى. ناحيـــــــة مـــــــن المشـــــــهور هـــــــذا لتقليـــــــد اســـــــتعمالها
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 يحقـــــق ال األقـــــل علـــــى أو للســـــلعة، ضـــــرر ويســـــبب ســـــلبي عامـــــل اإلعـــــالن فـــــي المشـــــاهير اســـــتخدام

ـــــ يقلـــــده أن المتلقـــــي يحـــــب طـــــابع فنـــــان فلكـــــل إضـــــافة. أي لهـــــا ـــــى  شـــــيء، كـــــل فـــــي ولـــــيس هفي  وعل

ــــتم أن الضــــروري مــــن ذلــــك ــــار ي ــــان اختي ــــن الســــلعة ليناســــب بدقــــة الفن  فــــي شــــيء وهــــو  عنهــــا. المعل

 الحملــــــة خــــــالل الســــــلعة مــــــع بالــــــذات الــــــنجم هــــــذا بتثبيــــــت نقــــــوم أن األفضــــــل ومــــــن األهميــــــة. غايــــــة

 مــــن لمســـتهلكا ذاكــــرة فـــي الســـلعة اســــم نثبـــت كــــي وذلـــك اإلمكـــان قــــدر رهيـــتغي وعــــدم كلهـــا يـــةعالناإل

 .(2116 )سليمان، النجم بهذا ربطها خالل

 مثال:

 
 عالناإل في المشاهير استخدام (،8شكل)

 

  :التجاري التلفزيوني عالناإل أنواع ب.
 -منها: متغيرات عدة على التلفزيونية اتعالناإل عرض أساليب استخدام يتوقف

 عنها. المعلن الخدمة أو السلعة طبيعة-0
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 .عالناإل إليه الموجه المستهدف الجمهور-2
 التلفزيوني. يعالناإل النص أساسها على يحرر التي يةعالناإل الفكرة-3

 هي: التلفزيوني عالناإل بها يعرض أن يمكن التي الرئيسية الفنية األساليب ومن
 اإلخباري: األسلوب .1

 أو كتصفيات ما بشىء الجمهور خبارإ الى ويهدف البيع، هو األسلوب لهذا األساسي الهدف يكون
 الكلمات عن واالبتعاد واقعية معلومات على ويعتمد فلم، عرض أو ما متجر في تخفيضات
 المستهلكة.

 
 درامي: األسلوب .0
 عنها المعلن الخدمة أو السلعة استخدام طريق وعن األحداث من عددا يتضمن موقف عن عبارة هو
 وهي اإلدرامي العمل في توفرها يجب التي الرئيسية العناصر تباعإ مع المطروحة للمشكلة الحل يأتي
 العقدة(. الذروة،حل األحداث، تصاعد الصراع، العرض، )
 والحل: المشكلة .أسلوب3
 شكلين: على ويكون بساطة أكثر يكون تصميمه والكن درامي األسلوب شكل يأخذ األسلوب هذا
 التي الصعوبة في الممثلة المشكلة عرض يتم د(إذوبع )قبل... بأسلوب وتفسيرها المشكلة شرح-أ

 هذه لحل فورا الخدمة أو السلعة تظهر ثم الخدمة من االستفادة أو السلعة استخدام قبل الفرد يواجهها
 المشكلة.

 السلعة استخدام عند المشاهد عليها يحصل التي الفوائد توضيح طريق عن البيعية القصة عرض -ب
 مباشرة التركيز ويتم اإلطالق على تذكر فال االستخدام قبل األساسية مشكلةال تحذف وهنا الخدمة أو

  وفوائده. االستخدام مزايا على
 تذكيري: .األسلوب4

 أهمية لها واحدة بيعيه نقطة حول ويدور ودقيقا مختصرا األسلوب هذا في يعالناإل النص يكون
 )األسلوب أيضاً  عليها ويطلق مةالخد أو السلعة وجودب المشاهد يذكر وهو عالناإل في خاصة
 (.2113 جمعة، )أبو التكراري
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 الحوار: .أسلوب0
 ودواعي وخصائصها تواجدها وأماكن ومميزاتها السلعة حول أكثر أو شخصين بين حوار على يرتكز

 عنصر يحقق بما الحوار هذا صياغة في المهارات على الشكل هذا نجاح ويتوقف استخدامها
 المتلقي. لدى المصداقية

 الستشهادي: .األسلوب6
 أثبتت التي التجربة طريق عن ما شخص قبل من الخدمة أو السلعة مدح على األسلوب هذه يعتمد

 الشهادة. هذه لتقديم المختارة الشخصية على األسلوب هذا نجاح ويتوقف المتعددة وفوائدها فعاليتها
 التعليمي: .األسلوب7

 عليها ويطلق ومميزاتها خصائصها وشرح السلعة استعمال لكيفية قدقي شرح على األسلوب هذا يعتمد
 االستفادة أو السلعة شرائه نتيجة الفرد على تعود التي الفوائد يبين كما التوضيحي( )األسلوب البعض

 (2115 )الحديدي، الخدمة من
 

 التجاري: التلفزيوني عالناإل إعداد مراحلج.
 

  :Mission المهمة .1
 العمالء لتذكير أو لإلقناع أم بالمعرفة؟ المتلقي ديلتزو  التلفزيوني عالناإل هدفي هل بمعنى

 الرغبة أم Interest  األهتمام أم  Awareness الوعي لخلق اتعالناإل صممت وهل .المستهدفون

 Desire الفعل أم Action ؟  

 :Message الرسالة .0
 كلمات شكل على معلومات الرسالة تلك وتحمل ،لمستهدفينل تصميمها المطلوب المعلومات وهي

 .موزر  أو صورا أو رقامأ أو شكالأ أو محددة معاني أو معينة

 بالعالمة الخاصة القيمة وعرض المرغوب المستهدف السوق وفق تصاغ فهي للرسالة وبالنسبة

 .للقيمة مبتكراً  عرضاً  تقدم أن هنا والتحدي التجارية،
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 :Media الميديا .3

 وسائل كل عبر توصيلها يتم أن يجب المتماسكة )فالرسالة الميديا قرار مع الرسالة تصميم قرار يتفاعل

 تلفزيون أو إذاعة أو صحف كانت سواء الوسيلة باختالف يختلف ذلك تنفيذ أن اإل -الميديا –اإلعالم

 مقارنة وسيلة كل به تتميز لما وفقاً  وذلك لكتروني(إ بريد أو مباشر بريد أو هاتف أو اتإعالن لوحة أو

 .نباألخري

 :Money المال .4

 بناء اتعالناإل ميزانية المبالغ هذه مثل معينة قواعد وفق عالناإل علي مبالغ لصرف الشركات تلجأ

 التكافؤ بمدخل يسمى ما أو . المتوقعة أو السابقة المبيعات من مئوية كنسبة أو المالية قدراتها علي

 هي يةفعال الطرق أكثر ولكن المنافسون ينفقه ما أساس على عالناإل نيةميزا تحديد وهو التنافسي

 (.0993 قحف، )أبو والمهارة األهداف أساس على اتعالناإل ميزانية وضع

 :Measurement المقياس .0
 زيارة بقياس ترضى الشركات من فالعديد طرق: بعدة عالناإل فعالية قياس يمكن الشأن هذا وفي

 القياس (Measuring Oriented Sales) يجب بينما وتقديرهم العمالء بواسطة ثانية مرة محالتها

 إلي التعرض من الناتج التجارية العالمة تفضيل في الزيادة كمية قياس وبالتحديد بالمبيعات الموجه

 اتعالناإل ألثر اإلقناع نتائج يقيسوا أن (Persuasion) مقياس أفضل فهو وبالطبع اتعالناإل حملة

 يسهل طريقة وهي اتعالناإل في االستثمار من العائد طريقة هناك أن غير المبيعات. زيادة على

 أن وتستطيع معينين ألفراد عروضاً  الشركة ترسل أن كمثل المباشر، التسويق حالة في استعمالها

 الطلبات وقيمة عدد قسمنا فإذا للشراء، طلباً  يقدمون أو معلومات طلبوني الذين األشخاص عدد تسجل
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 قياس الصعب ومن عالناإل في االستثمار من العائد ذلك يعطينا المباشر التسويق تكلفة مجمل على

 (.2109 )عبداهلل، المباشر التسويق اتإعالن عن خارجاً  العائد

 التجاري: التلفزيوني عالناإل استراتيجياتد.
 

 بشكل التجارية واألعمال العامة النشاطات ألغلب المكونة األساسية العناصر من عالناإل يعتبر

 أو عالماإل وسائل باستخدام األفراد من لعدد المختلفة الرسائلو  المعلومات نقل عالناإل ويعني خاص

 التكنولوجي التطور مع ةبخاصو  كبير بشكل عالناإل في لمستخدمةا الطرق تتنوعو  المتاحة االتصال

 كبير بشكل سهل ما هوو  مستمر بشكل اآلخرين مع التواصل طرق من المزيد استحداثو   ،الهائل

 وقد: واسع نطاق على المستهدفين لعمالءل الوصول يةعالناإل الرسائل أصحاب على

 معه تتداخلو  متخصصة مؤسسات في دراستها يتم التي المتخصصة الفنون من عالناإل أصبح .0

بداعية فنية جوانب من األخرى العلوم نم العديد  الجذب عناصر من غيرهاو  مبهر وتصميم وا 

  أهدافه تحقيق في عالناإل نجاح في جميعها تساعد التي المتنوعة

 الوظيفة بتلك عالناإل يقوم و عالناإل بمحتوى العمالء إقناع و محددة رسائل توصيل في تتمثل.2

 توصيل في أساسي بشكل يستخدمو  حدة على منهم كل مع التواصل عبيص الناس من كبير لعدد

 التجارية. المؤسسات مختلف لدى تالمبيعا لتنشيط أو قيمة غرس أو هدف

 المتنوعة. الشركات لدى األرباح نسب زيادةو  التسويقي التنشيط طرق أحد بذلك عالناإل يعتبرو .3

 يعالناإل للمحتوى توضيح و العمالء مع التواصل أهداف تحقيق في عالناإل استراتيجيات تسهمو 

 اهتمامو  االنتباه جذب أو المنتج تجربة أو الشراء على تشجيعهم و العمالء على للتأثير باإلضافة
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 للتوعية يهدف تيال القضية أو عالناإل يتضمنها التي القيمة أو الفكرة تقدير نحو أنفسهم العمالء

 .وبأهميتهابها

 تساعد واضحة رسالة لنقل تهدف التيو  المستخدمة يةعالناإل تراتيجياتاالس من العديد تتواجدو  

 بها تتواجد التي والمميزات رغباته إشباع على تساعده التي المنتجات مميزات توضيح في المستهلك

 تحقيق في للرغبة ضافةباإل العمالء توعية تحقيق في يسهم بما المنافسة المنتجات في تتواجد الو 

 شرائح جذب ةلمحاول باإلضافة للمؤسسات السوقية الحصة على فاظالح في يسهم ما هوو  األرباح

 عالناإل استراتيجيات كذلك تتنوع عالناإل وظائف و أهداف تتنوع كماو  العمالء. من جديدة

 ونوع يةعالناإل الحملة تغطيه الذي الجغرافي النطاقو  عالناإل موضوع بيعةلط وفقاً  المستخدمة

 توجيهات يتضمن إعالن أو رشادإلل يكون قد الذيو  عالناإل نم نفسه والهدف المخاطب الجمهور

 الكتيبات أو والمجالت كالصحف مقروءة سواء المناسبة ةيعالناإل الوسيلة اختيار ذلك على بناء يتمو 

 تتداخل قدو  التلفاز اتإعالن وتشمل المرئية أو الصوت مكبرات أو يوالراد اتإعالن تشمل المسموعةو 

 السوق إلى بالدخول تجالمن يبدأ حيث المنتج عن نفسها عالناإل لمرحلة وفقاً  يةعالناإل االستراتيجيات

 المنتج بها يتميز التي التنافسية المميزات على التركيز يتم ثم مميزاته على التركيز يتم هناو  مرة ألول

 كافة تسهمو  دجد عمالء لجذب و العمالء لدى المنتج بها يتمتع التي المكانة لتعزيز وصوالً  غيره عن

 وتنشيط العمالء متطلبات تلبية في يةعالناإل الحمالت من األهداف تحقيق في االستراتيجيات تلك

 األرباح. زيادةو  المبيعات
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 التلفزيوني عالناإل أساليب: 

 صوت أو المشاهير أحد قبل من ووعودها الشركة شعار كان سواء :متعددة كلمات اختيار .0

 تكون قد بأنك يخبرك  وكأنما عالناإل فيبدو بعناية. كلماتهم التلفزيونيون المعلنون يختار ،بسيط

 مختلفًا.

 المحتمل. لتفاوتا لتحليل الوقت لديك يكون ال بحيث كبيرة بسرعة عادةً  ينتهي عالناإل ولكن 

 أنها أثبتت" الغذائي النظام حبة أن التجارية اتعالناإل أحد يخبرك عندما ،المثال سبيل على

 تزيد أنها على تنص الشاشة أسفل في الدقيقة الطباعة أن تدرك ال فقد ،الوزن" فقدان من تزيد

 في وبصرية سمعية معلومات إعطاؤك يتم شهًرا. 02 كل رطل 2 بمقدار الوزن فقدان من فقط

 لنللمع يمكن ، هذا وبسبب - واحد لمصدر الكامل اهتمامك إيالء فقط ويمكنك ، الوقت نفس

 لصالحه. الداللية الكلمات استخدام

 حواسك المعلنون يجذب ،األول المقام في مرئية وسيلة هو التلفزيون ألن اً نظر  :الجذابة الصورة  .2

  جذابة. مشاهد خالل من

 أن حين في ،نتباهكا المرتفعة اإلنتاج قيم أو الخاصة التأثيرات ذات التجارية اتعالناإل تجذب

 جاذبية. المنتج تعطي رسميون وناطقون قليلة مالبس يرتدون بنماذج تتميز التي اتعالناإل

 باهتمامك تحظى فإنها ،الجذابة صورها خالل من التجارية اتعالناإل إلى تنجذب عندما

 تقدمه. ما كل لك تقدم أن ويمكنها
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 بميزة تتمتع التلفزيونية اتعالناإل فإن ،المطبوعة تاعالناإل عكس على :واألناشيد الشعارات .3

 إلى تهدف التي البوب أغاني التلفزيونية اتعالناإل في الموسيقى استخدام يشمل قد الصوت.

  التجارية. بالعالمة الخاصة األناشيد أو معينة عواطف إثارة

 حول بمعلومات يحتفظ المشاهد وتجعل ،تجاري عالنإل اً خصيص مكتوبة موسيقى هي األغنية

 الباطن. وعيه في - للمنتج بسيط إدراك حتى وأ - المنتج

 قصفك في المتمثل البسيط النهج اً أحيان التلفزيونية اتعالناإل تخذت قد :عالي صوت   .4

 ،تصويرها يتم عندما التلفزيونية، اتعالناإل اإلمكان. قدر عال   بصوت الحسية بالمعلومات

 في تأثير له هذا التلفزيونية. مجالبرا أو األفالم عن مختلف بشكل الصوتية مساراتها تضغط

 الصوت مستويات تفاجئ االنتباه. من المزيد جذب وبالتالي أعلى التجارية اتعالناإل جعل

  الشاشة. على تظهر التي الرسالة إلى االنتباه على - لحظة في – وتجبره المشاهد المتناقضة
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 sda laccremmsC VT naedsJ التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن

 األردني: التلفزيون .1

 بن الحسين الملك أعطى حيث كمال محمد مؤسسه يد على 0968 عام أبريل 27 بتاريخ "انطلق

 الوقت ذلك ومنذ .التلفزيوني البث في الرائدة الدول من األردن ليكون البث النطالق البدء إشارة طالل

 عن المعبر الحر للصوت ومنبراً  األمة أبناء إلى وصوته األردن صورة األردنية الشاشة أصبحت

 وقطاع الغربية بالضفة إخواننا مع خاصة المجاورة الدول مع وتواصل اتصال وأداة ،القومية األردن رسالة

 غزة.

 :األردن في التلفزيوني عالناإل .0
 دولة، أي في االقتصاد تقدم عليها يرتكز التي األساسية القواعد من الحديث العصر في عالناإل أصبح

 على المواطنين إلقبال األول الحافز وهو سلع، من ينتج بما المستهلكين لتعريف الرئيسية الوسيلة فهو

قامة النقد تداول إلى بالتالي يؤدي الذي األمر الشراء،  ازدهاراً  يحقق مما والعمرانية، الصناعية المشاريع وا 

 ع.مالمجت أرجاء يعم

 أو كمستهلكين نناأ حيث تصاليةواال قتصاديةواال جتماعيةاال : اليومية حياتنا من جزءاً  عالناإل وأصبح

 ،وآخرون الحديدي) خرآب وأ بشكل يعالناإل للنشاط ونتعرض معه نتعامل وسطاء، أو تجاراً  منتجين،

0987.) 

 إلى أدت التي الصناعية الثورة بفضل وذلك الماضي  القرن في كبيراً  ازدياداً  عالناإل أهمية ازدادت وقد

 من مجموعة وساهمت كما (،0982 اليرموك، جامعة ،عالناإل حول السلع.)نشرة وتنوع اإلنتاج زيادة

 تالمنظما وتزايد التكنولوجي التطور العوامل: هذه ومن كفاءته, وزيادة ودعمه عالناإل تطوير في العوامل

 والتباعد التجارية، والعالمات السلع أنواع وتزايد الذاتية، الخدمة متاجر عدد في الكبير واالزدياد اإلعالمية،

https://ar.wikipedia.org/wiki/27_%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/1968
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%8A%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B7%D9%84%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%AB
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B6%D9%81%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
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 قرارات اتخاذ إلى المستهلكين لدفع يةعالناإل االستخدامات من مزيداً  اقتضى مما والمستهلكين المنتجين بين

 (.0982 )حسين،المتجر هذا إلى الذهاب قبل معينه شراء

 واقعية صوره في عنها المعلن الخدمة أو السلعة إظهار في التلفزيون إمكانات من عالناإل استفاد وقد

 إلنتاج حدود بال للحركة ستعمالها جانب إلى والسمع البصر حاستي على واعتماده المشاهد أمام وواضحه

خراجها تصوريها صعوبة أو غرابتها بلغت مهما ةيعالناإل األفكار مختلف عن تعبر مختلفة، تأثيرات  في وا 

قناعه إهتمامه إثارة مع إليها المشاهد نظر لفت أدت مسموع، أو مطبوع شكل  عنده غبةالر  يجادا  و  بالسلعه وا 

  بشرائها. القرار اتخاذ إلى ودفعه عليها، الحصول في

 والسلبية، اإليجابية بين تتباين وكم  ومتنوعه، عميقه هي كم ألدركنا التلفزيون ثيراتأت استعرضنا ولو

 التثقيف عمليات في كبيراً  دوراً  يلعب قد -األخرى الجماهيري االتصال وسائل شأن شأنه - فالتلفزيون

 في ليكون المثال، سبيل على ،ذهاناأل أتهيت ما إذا اً ضار  أو سلبياً  تأثيراً  يؤثر وقد التعليم، و والوعي

 يملك ال اتإعالن من يبثه ما خالل من وذلك ،الكياالسته السلوك من ونمطاً  ستهالكية،إ اتجاهات األفراد

 .(0995 رمضان، ) الناجح االقتصادي الوعي لديه يتوفر لم إذا وبخاصة ،مقاومتها على قدرة الفرد

 ،ةالعام القنوات جميع وعبر التلفاز شاشة خالل من عالناإل هو األردن في عالناإل وسائل أهم من ولعل

 الوسيلة هذه لخال من عالناإل ازداد وقد ،الفضائية( والقناة الثالثة والقناة الثانية والقناة ألولىا القناة )

 هذا في الرائدة الوسيلة هي والمجالت الصحف كانت أن بعد األكبر، المنافس جعلها مام كبيراً  ازدياداً 

 المجال.

وبخاصة في التلفزيون أدى إلى زيادة شعور أفراد ي، عالنونتيجة اإلزدياد الكبير والملحوظ في النشاط اإل 

مباشرة، وهي آثار لم يدركها المواطن في السابق بسبب الالمباشرة وغير  عالنثار اإلآالمجتمع األردني ب
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 إعالننتكاسات التي شهدها، كالسابقة الكبرى التي نظمتها صحيفة األسواق األردنية حول أفضل اال

للقيام بالدور المتوقع منه في المرحلة  مؤهالً ليكون  عالنإمكانات قطاع اإلصحفي وتلفزيوني بهدف تفعيل 

حتراف مستوي اال إلى عالناإل ةسوية هذا القطاع واالرتقاء بمهن القادمة، وهو مايتطلب ضرورة تحسين

وقد ظهر إدراك المواطن التي يستخدمها، بالنسبة إلى كافة األطراف المعنية. هداف واإلبداع وصوال إلى األ

(. وفي 2112، منصور أ، 0995األردن،  –لبعض هذه اآلثار في عدد من الكتابات )جريدة األسواق 

األبحاث التي أجريت ونبهت إلى بعض آثاره، زيادة على األحاديث االجتماعية بين المواطنين أنفسهم وعلى 

ن هناك العديد من المشكالت التي يعاني منها إال أ عالنالرغم من األهمية الكبيرة التي يحظى بها اإل

 التجاري وهي كالتالي: عالناإل

 معًا. والمستهلك المنتج خدمة في يلعبه الذي والدور التجاري عالناإل مفهوم وضوح عدم .0

 األردن. في التجاري عالناإل مهنة تنظم محددة تشريعات وجود عدم .2

 بجودة تهتم ال الوكاالت هذه معظم أن إال األردن، في عالناإل وكاالت من به بأس ال عدد وجود رغم .3

نما ،اتعالناإل   ربحي. عائد أكبر تحقيق األكبر همها يكون وا 

ن ،عالناإل مجال في المتخصصين ندرة .4  نشاطهم يجعل مما نظرية دراستهم تكون هؤالء مثل وجد وا 

 .عالناإل عمل من بسيط جزء على مقتصراً 

 بعض يجبر مما وجه أكمل على للمستهلك عالناإل تقديم على القادرة الفنية اإلمكانات توفر عدم .5

 )العرموطي، الجمهور على لعرضها الالئقة لتصميم األجنبية عالناإل وكاالت إلى اللجوء إلى المعلنين

0984.) 
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 فاعلية إعالنات قناة التلفزيون األردني التجارية في التأثير على المستهلك 

 

 ينافس كبير تأثير ذو ياً إعالن عنصراً  منه جعلت التي والمميزات الخصائص من بالعديد التلفزيون تميز

 األهم. يةعالناإل الوسيلة يصبح أن استطاع وجيزة زمنية فترة وفي أنه إذ السابقة، االتصال وسائل جميع

 فنحن الشراء، عدم أو الشراء قرار اذاتخ إلى ودفعه المتلقي في التأثير قوة على التلفزيوني عالناإل ويعتمد

 أثارت ما إذا التلفزيون على نشاهدها التي اتعالناإل في وردت التي والعبارات والموسيقى األغاني نردد

 .(2118)صادق، بداخلنا ما شعوراً  يةعالناإل الفكرة

 

 يلي: ما منافسة يةإعالن أداة التلفزيون تجعل التي والخصائص المميزات أهم وتعتبر

 على المشاهدين من إقباالً  الوسائل أكثر إحدى يمثل التلفزيون أن إذ االنتشار: واسعة التغطية .0

 عدد أكبر إلى تصل المعروضة للمادة يةعالناإل الرسالة يجعل مما اهتمامتهم، اختالف من الرغم

 العمرية. والفئات المستويات مختلف من المتلقين من

 ،عالنإل قصير عرض من تنقالت هناك فتكون التلفزيون: شاشة على العرض أساليب في التنوع .2

 وهكذا. قصير سينمائي فيلم عرض إلى المتحركة، بالصور كرتون عرض إلى

مكانية المتحركة: الصورة عرض على القدرة .3  مما المختلفة، الجرافيك تقنيات عبر اتعالناإل تقديم وا 

 البهجة من جواً  يضفي بما المبالغة،و  والتخيل العمل في الحرية من كبيرة مساحة للمصمم يوفر

 فيديو. كلقطات تصويره يستحيل ما أو يصعب ما تقديم أو والمرح،
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 األقوى يةعالناإل الوسيلة التلفزيون من جعل هذا معًا: والحركة والصوت الصورة على االعتماد .4

 تقديم و الرغبة إليجاد التخطيط االهتمام، إثارة االنتباه، جذب وهي أال عالناإل لضرورات لتطبيقه

 الشراء. على والحث اإلقناع، استماالت

 الذي الوحيد المجهود فإن سابقاته خالف فعلى المتلقي: على يةإعالن مادة عرض تكرار إمكانية .5

 يكون اتعالناإل توقيت وألن المشاهدة، في يستمر أن هو معين عالنإل رؤيته عند المشاهد يبذله

 المشاهد. لها يتعرض أن الطبيعي فمن مباشرة، البرامج بعد أو قبل

 للسلعة اإليجابية  النواحي على التأكيد بهدف واإلضاءة: للكاميرا المختلفة التقنيات استعمال يمكن .6

 التصوير. زاوية خالل من

 مؤثرات أو حوار، موسيقى، أكان سواء التلفزيوني: عالناإل مشاهد على التأثير في الصوت أهمية .7

 التي للصورة حفظه درجة من وترفع المشاهد تركيز من تزيد صوتيةال المؤثرات فهذه صوتية،

 .(2115 )الفادني، عالناإل في تظهر

 األردني نالتلفزيو قناة في تبث التي الثابتة  التجارية اتعالناإل أهم من نماذج

 
  ثابت إعالن -دارك الدار مطعم (1) شكل
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  -:دارك الدار مطعم .0
 

 الحرف تقنية باستخدام التنفيذ تم بأنه علماً  عالناإل تنفيذ في األساسية الشروط من العديد تحقيق يتم لم

 مساحة مع األحجام تتوافق لم أنه إال عالناإل تنفيذ في حديثة تقنية وهي المقصوص األلكابوند بمادة النافر

 طريقة أن كما خاطئ، بشكل والفراغ الكتلة استخدام وتم ية،عالناإل اللوحة في اتزان يوجد وال ،عالناإل

 كبيرة تصميمة مشكلة ويوجد مطعم، وجود على بأخرى أو بطريقه يتوح ال التصميم في الشعار وضع

 الصورة. جودة في افتقار

 عدم مع المشاهد عين لجذب عالناإل في العناصر توزيع في الشبكة أسلوب المصمم يتبع لم أيضاً  

 طريقة أن كما المكان، هذا يرتاد الذي للعميل لةاستما كعامل وتكون المكان على لتدل عناصر أي استخدام

  المشاهد. نظر جذب على يعمل ال المستخدم فاللون ، نهائياً  ملفتة غير الهاتف رقم عرض

 بمعايير واألخذ الجرافيكي التصميم وعناصر أسس إلى الرجوع إلى بحاجة عالناإل لهذا والمنفذ المصمم إن

 دقة. وبكل الصحيحة التصميم

 

 
 ثابت إعالن - الطبية للفرشات الدكتور (2) شكل
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 -:الطبية للفرشات الدكتور إعالن .2

 التصميم، وأسس مبادئ أو معايير أي وجود عدم على تدل التي الفادحة األخطاء تعج عالناإل هذا في

 ينتبه ولم جمالية الخطوط ليعطي والهوامش المحاذاة استخدام وعدم المختلفة، وأنواعه الخط بأحجام بداية

  . Alignment أمر خالل من األمثل بالشكل الخطوط محاذاة إلى

 مجدية غير بطريقة أفكار وطرح ظهارإ في ومحاولته اللون، ونظرية لوانألا بدائرة المصمم وعي قلة مع

 في لتساعده الصورة انتقاء طبيعة آخر جانب ومن خاطئة، وبمحاذاة مواقع في الصور تظهر فتارة بصريًا،

 الرسمي لالسم المصمم انتباه لعدم أخرى أبعاداً  الرئيسي الموضوع أعطت والتي المضمون عن التعبير

 عن فضآل دكتور، كلمة لوجود وذلك طبي، مستوصف بأنه عالنلإل متلقي من للعديد تدل فقد للشركة،

 المدروسه غير للتناسقات باإلضافة المنتج، شرح في طبية غير مصطلحات واستخدام الفقري، للعمود صورة

 الواجب المنتج أن فالمؤس ومن المدروسة، غير والنهايات القياسات ذات األلوان متعددة المستطيالت في

 كبيرة تصميمة مشكلة ويوجد التصميم، بؤرة في ظاهر الغير وحيدال الشيئ هو عالناإل في مميزاته إظهار

 الصورة. جودة في افتقار

 
 ثابت إعالن - المركزي العز ومطبخ مشغل (3) شكل
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 -:مشغل إعالن المركزي العز مطبخ .3

  بالشركة، الخاصة التجارية العالمة مضمون من األلوان وانتقاء العناصر توزيع حيث من جيد التصميم

 برامج استخدام من المصمم تمكن الواضح ومن المستخدم، الخط بعائلة والتزامه حيوي خط لنوع واستخدامه

 التصميم. هذا لتنفيذ فوتوشوب و اإللستريتور

 أخرى، بجوانب خاطئ وشكل األحيان بعض في صحيح بشكل لعناصرا محاذاة استخدم آخر جانب ومن

 بحجم لكن الديباجة بنفس مرتين وكرره والشعار، الشركة اسم في التكرار أسلوب المصمم استخدم كما

 إعادة تتطلب  األطباق تكرار طريقة إن  ،أفضل بطريقة المساحة استخدام بإمكانه كان بأنه علماً  مختلف،

 وال  بأخرى، أو بطريقة جمالي جانب إلظهار للتصميم الكلية المساحة في عناصرها بعض توزيع في النظر

 ويوجد ... بالمنتج المتلقي لترغيب الجذابة الفكرة غياب مع التصميم، في مركزية أو سيادة نقطة توجد

 المجتمع سيكولوجية في المصمم خبرة لضعف ذلك ويعود ،الصورة جودة في افتقار كبيرة يمةتصم مشكلة

 المطابع من العديد لتََبني األردني السوق في دارجة التصاميم فهذه  التصميم، إنجاز سرعة إلى إضافة

 أكاديميًا. المؤهلين غير لمصممينا
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  ثابت إعالن - القدس ربوع (4) شكل

 

 -:القدس ربوع إعالن .4

 واإلنجليزية. العربية المستخدمه الخطوط انتقاء في واضح خطأ هنالك

 خبرة لعدم ذلك ويعود بصلة، المستخدمة للصوره تمت ال التي األلوان انتقاء في خطأ وجود مع

 وجود مع السفلي. الشريط في أيضاً  ذلك ويظهر والمحاذاة، والنور والظل واللون الخط في المصمم

 باإلنجليزية. SINCE منذ وكلمة بالعربية االسم استخدم حيث األصلي، الشعار في أخطاء

 استخدام على المصمم قدرة عدم مع المناسبة، يةعالناإل االستمالة إلى يفتقر عام بوجه مميالتص

 الصورة. جودة في افتقار كبيرة تصميمة مشكلة ويوجد األمثل، بالشكل والمسافات األبعاد
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 ثابت إعالن - حارتنا منتجات (5) شكل

 
 -:حارتنا منتجات إعالن .5

 كيفية في واضح بشكل ذلك ويظهر واللصق، القص تقنية استخدام إلى المصمم لجوء في مشكلة توجد

 الشمس عباد وزهرة التصميم في المستخدمه األلوان أيضاً  واقعي، غير بشكل الطاوله على المنتجات تركيب

  للمنتج. بصلة تمت ال التي

 والفراغ الكتل توزيع طريقة أن عنفضالً  السيادة، نقطة وغياب ألبعادوا المستخدمة النسب في الخلل ويكمن

 كبيرة تصميمة مشكلة ويوجد التصميم، داخل للعناصر بالنسبة ةاألهمي هرمية توجد وال مدروسة، غير

 الصورة. جودة في افتقار
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 ثابت إعالن - مها شركة (6) شكل

 

 -األردنية: لأللبان مها شركة إعالن .6

 تعطي التي العناصر من العديد على يحتوي ال ثابت إعالن هو ... )مها( ردنيةاأل األلبان شركة إعالن

 للمشاهد ةاستمال على يحتوي الو  األلبان، موضوع طرح في ةالموضوعي إلى يفتقر فهو عالن،لإل قيمة

 الخبرة يمتلك ال داءاأل على والمشرف عالناإل لهذا المنفذ خرىأ زاوية ومن جهة، من المنتج في لترغيبه

 ةالسرع على تعتمد رساله ويؤدي ملفت إعالن بناء وكيفية ،الجرافيكي التصميم مجال في كافيةال

 والهوامش األلوان لدرجات دراسة ينقصه عالناإل نبأ علماً  .الشراء على والتحفيز والجذب ةوالمالحظ

 الصورة. جودة في افتقار رةكبي تصميمة مشكلة ويوجد ،التصميم في البدء عند الشبكة سلوبأ وتطبيق
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 األردني التلفزيون قناة في تبث يالت المتحركة  التجارية اتعالناإل أهم من نماذج

 

  
 متحرك إعالن -مودمح أرز (0) شكل

 (1:07:2) اإلعالن مدة -الخير: محمود رزأ إعالن .0
 

 فقط المجتمع من معينه لشريحة بالمنتج يؤدي الذي الدعاية من النمط هذا على الفكرة في المصمم اعتماد

 خاص بشكل الشعار في حجامهاأو  وعائالتها المستخدمة الخطوط نواعأ عنه، األخر البعض ويحجم

 .السيكولوجي والتأثير والنوع الحجم متناسقة غير عام بشكل عالنواإل

 الخطوط وأحجام األلوان خالل من ذلك ويظهر م،التصمي لهذا الغالب في LINEEGUID توفر عدم

  بالمنتج. الشعار وعالقة نواعهاوأ

 من المتحركة اتعالناإل من السلسله هذه تنفيذ تم دينية. واستماله بجانب تتسم يةعالناإل ةالحمل  هذه

 الشعار في وفوتوشوب الستريتر برنامج على االعتماد مع ،للمونتاج بريمير وبرنامج افترافيكت برنامج خالل

 والنصوص.
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  لشكل )2( إعالن رز مصطفى- إعالن متحرك

 
 (31:1:1) اإلعالن مدة -مصطفى: رز إعالن .2

 
 استخدام يجيد الجرافيكي المصمم أن الواضح ومن ،بريمير مونتاج و افيكت افتر برنامج على منفذ اإلعالن

 التمثيل سلوبأ في الخاطئة الطريقة في الخلل يكمن كنول المصمم لدى العالية التقنية روتظه البرنامج

 ديوج خرآ جانب منو  ،محلي غير اً طابع عطيي يذال الموسيقي توزيعوال المصاحبة الموسيقى مع للموديل

 عام. بشكل السيناريو في خلل

 غير بشكل كنول عالنلإل النهائي الشكل في العناصر تحريك إلى عالناإل نهاية في المصمم هاتج وقد هذا

 .ككل باإلعالن ويضر ،ملفت
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 شكل )3( إعالن شركة منتجات بوستهان- إعالن متحرك

 
 (1:1:07) اإلعالن مدة -بوستهان: جاتتمن شركة إعالن .3

 
 الذي الصحيح بالشكل تفعيلها وعدم ،المستخدمة الخطوط نواعأ في رئيسية مشكلة توجد عالنإل هذا في

 مدروسة. غير بطريقة عديدة مؤثرات استخدام مع ،العمل يخدم

 للمشاهد. بصرياً  "بوستمان" مجموعة توحيد عدم في أساسياً  عامالً  كانت المستخدمة الخطوط نواعأ إن

 في ةالمعروض المادة على سلباً  أثََّرت وبطريقة بعناية، مدروس غير موقع في وضعه تم الشعار( )

 .عالناإل
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 الشكل )4 إعالن البنك اإلسالمي- إعالن متحرك

 
 (1:1:75) اإلعالن مدة -اإلسالمي: البنك إعالن .4

 
 لمو  ،اإلعالن هذا تنفيذ في فوتوشوب و الستريتر بريمير، إفيكت، أفتر أدوبي البرامج سلسلة استخدام تم

 ،عالنلإل حركة عطاءا  و  ةالحي الصور دعم في لستريشنواإل التايبوغرافي على عالناإل في المصمم يعتمد

 على بدورها تعمل والتي الجرافيكي التصميم بمكونات االستفادة دون والسيناريو الصورة على اعتمد بل

 .الحديثة واالتجاهات األفكار طرح في غيره عن وتميزه لعملل ابتكارية سمات إضفاء

 
 
 



48 
 

            

       
   

 
 الشكل )5( إعالن بنك الصفوة- إعالن متحرك

 
 (1:1:35) اإلعالن مدة -الصفوة: بنك إعالن .5
 يخدم الذي الصحيح بالشكل تفعيلها وعدم العناصر استخدام في رئيسية مشكلة توجد إلعالنا هذا في

 صلة لها وليس مناسبة غير شخصيات واستخدام مدروسة، غير بطريقة عديدة مؤثرات استخدام مع العمل،

 المطلوبة. الفكرة تشويش إلى أدى امم باإلعالن

 للمشاهد.  بالتوجيه اإلعالن في الفكرة توحيد عدم

 المادة على سلباً  أثََّرت وبطريقة بعناية، مدروس غيرو  مناسب غير موقع في وضعه تم ر(الشعا )

 .اإلعالن في المعروضة
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 الشكل )6( إعالن أسماك- إعالن متحرك

 
 (50:1:1) اإلعالن مدة -أسماك: إعالن .6

 استخدام يجيد الجرافيكي المصمم أن الواضح ومن بريمير، مونتاج و افيكت افتر برنامج على منفذ اإلعالن

 عرض أسلوب في الخاطئة الطريقة في الخلل يكمن ولكن المصمم لدى العالية التقنية وتظهر البرنامج

 توضيح في ضعف إلى أدى المنتجات باقي استخدام وعدم ،العرض في حقه المنتج عطاءإ وعدم المنتج

 يوجد آخر جانب ومن محلي، غير طابعاً  يعطي الذي الموسيقي والتوزيع المصاحبة الموسيقى مع المنتج

 .الطائر شكل باستخدام عام بشكل السيناريو في خلل

 غير بشكل ولكن لإلعالن النهائي الشكل في العناصر تحريك إلى اإلعالن نهاية في المصمم اتجه وقد هذا

 .المنتج لون تشابه خلفية لون باستخدام ككل باإلعالن يضرو  ملفت،
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 السابقة الدراسات ثانيًا:

 تلك من لعدد ستعراضا يلي فيما و البحث، بموضوع سابقة عالقة ذات لدراسات عرض الجزء هذا يتضمن

 الدراسات:

 العربية الدراسات :لً أو 

 -بعنوان:  (2108) سوسن ،مرشد دراسة .1
 درجة استجابة عقل المستهلك لتصميم اإلعالن التجاري باألردن

المتخصصة  عالناإلالتجاري في وكاالت  عالناإلمعرفة إذا ما كان قطاع مصممي  إلىهدفت الدراسة 

 هيعقل المستهلك وتوج إلىللوصول  ميفي التصم ةيالفكرة اإلبداع فيتوظ ةيفيي، مدركًا لكاألردنفي السوق 

ذا والحاجات  ئاتيالثقافات والب عواضحًة وعلمًا وخبرًة بتنو  ةً يما كانت هذه الوكاالت تمتلك رؤ  سلوكه، وا 

منه. وقد  المرجوةواإلستجابة  عالناإل أغراض قيلتحق ميالتصم ايكولوجيس هيوأنماط سلوك المستهلك لتوج

في  إعالنوكالة  20واستخدمت االستبانة كأداة طبقت على  ليياعتمدت الد ا رسة المنهج الوصفي التحل

 .عالناإل صمميمن م 55تضم  ةيبحث نةيالعاصمة عمان وع

 :المصممين نظر وجهة من رسة ا الد إليها توصلت التي النتائج أبرز ومن 

o من المرجوة االستجابة لتحقيق التصميم سيكولوجية دراسات توجيه في المستهلك لثقافة دور يوجد 

 .األردن في التجاري عالناإل

o  األردن في التجاري عالناإل لتصميم المستهلك عقل استجابة من مرتفعة درجة توجد. 
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 -بعنوان:  (2108) براء ،حورية دراسة .0

 األردن في التجاري عالناإل تصميم على الحديثة غرافيالتايبو  اتجاهات تأثير
 

 في التجاري عالناإل تصميم على الحديثة التايبوغرافي اتجاهات تأثير الستكشاف الحالية الدراسة هدفت

  :اثنين سؤالين على إجابة النتائج وجاءت ،األردن

  لها؟ وتطبيقه السيكولوجية وتأثيراتها الحديثة التايبوغرافي باتجاهات الجرافيكي المصمم وعي مدى ما .0

 في التجاري عالناإل تصميم بمستوى االرتقاء في الحديثة التايبوغرافي اتجاهات مساهمة مدى ما .2

 ؟األردن

 الرسالة استيعاب لسهولة التقليدية االتجاهات يستخدمون المصممين بعض أن إلى الدراسة نتائج وأظهرت

 قلة على يدل التايبوغرافي في الحديثة لالتجاهات المصممين بعض تفضيل عدم سبب وأن ية،عالناإل

 وأظهرت المستهلك، على الحديثة التايبوغرافي اتجاهات استخدام يخلفه الذي بالتأثير اهتمامهم وعدم خبرتهم

 وعدم يةاألردن الجامعات أغلب في الدراسية المرحلة أثناء التايبوغرافي بمادة االهتمام عدم إلى الدراسة نتائج

 المصمم مواكبة أهمية وعلى وخبرتهم، المصممين لىع سلباً  يؤثر وهذا الصحيح، بالشكل تدريسها

خرج العمالء إلرضاء وذلك ومستمر، دوري بشكل العالم في الحاصلة التطورات  أفكارًا، تحمل تصاميم وا 

 بشكل يؤثر مناسب بشكل الحديثة التايبوغرافي اتجاهات استخدام وأن الجمهور، في التأثير على القدرة ولها

 .عالنلإل استجابتهم على يؤثر وبالتالي الجمهور، فوعواط مشاعر على كبير
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 -بعنوان:  (7210) أحمد ،مراد دراسة .3

 يةاألردن الرياضية المعرفة بالقناة اتعالناإل تصميم في الجرافيكي التحريك دور
 

 

 الرياضية بالقناة المعرِّف عالناإل تصميم في الجرافيكي التحريك دور على التعرف إلى الدراسة وهدفت

 وأهداف مميزات من يحتويه وما وتاريخه التلفزيوني عالناإل عن التعريف عن الحديث تم وقد ية،األردن

 في والتعمق به والتعريف الجرافيكي، التحريك عن يتحدث الذي الثاني المبحث إلى انتقاالً  وأساليب، أونواع

 .التلفزيونية بالقناة المعرف عالناإل في الثالث المبحث واختص ،خاللها من يتشكل التي ومكوناته تفاصيله

  :يلي كما الدراسة نتائج جاءت وقد

 ، مرتفعا كان التلفزيونية بالقناة المعّرفة اتعالناإل تصميم في الجرافيكي التحريك دور مستوى أن تبين

 المعّرفة اتعالناإل تصميم مستوى أن الدراسة وأظهرت ، 1.38  معياري وانحراف 4.12 حسابي بمتوسط

 ،1.50 معياري وانحراف  2.07  حسابي بمتوسط ،(امنخفض - متوسطا ) كان يةاألردن الرياضية بالقناة

 في الجرافيكي التحريك لتقنية α ≤ 1.15 معنوية داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر وجود وتبين

 ذات فروق وجود عدم إلى النتائج أشارت بينما ية،األردن الرياضية بالقناة المعرفة اتعالناإل تصميم مستوى

 بالقناة المعرفة اتعالناإل تصميم في الجرافيكي التحريك لدور α ≤ 1.15 مستوى عند إحصائية داللة

 والرتبة الجنس لمتغير اتبع األردنية الرياضية بالقناة ةالمعرف اتعالناإل تصميم ولمستوى ية،األردن الرياضية

 .والجامعة األكاديمية
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 -بعنوان:  (2109) براءه ،الشديفات دراسة .4
 
دور التصميم الجرافيكي في تطوير الهوية البصرية لقناة التلفزيون األردني من أجل رفع درجة 

 التفضيل لدى المشاهد األردني
 

 في تتمثل التي - االتصال عملية تحقق وعوامل االتصالية، العملية عناصر شرح في الدراسة تتلخص

 سلوك في والتأثير االستجابة خلق اإلقناع، والتذكر، الحفظ عملية تسهيل ،اإلدراك في التأثير االنتباه، جذب

 المستخدمة للغة اً تبع المرئي االتصال وأنواع المي،اإلع االتصال عملية أهداف وشرح - الخدمة بعد ما

يجابياته المرئي االتصال وظائف شرح ثم االتصال، مادة لشكل اً وتبع   .وا 

 بينها والفرق المؤسسية الهوية وشرح ،الجرافيكي التصميم ومكونات عناصر شرح إلى ذلك بعد الدراسة تعرج

 ذلك بعد .صريةالب ويةاله ومعايير أونماط وأشكال عناصر شرح في واالستفاضة البصرية، الهوية وبين

 مكونات دراسة وكذا الخمسة، وأنماطه ngiseD oLeL الشعار تصميم على التركيز إلى الدراسة تتجه

 البصرية الهوية بناء في الجرافيكي التصميم دور توضيح إلى الدراسة تتطرق ثم الشعار، تصميم ومعايير

 القنوات من هامة نماذج ضار باستع الدراسة وتختم .االتصالية العملية في الفضائية القنوات ودور للمؤسسة،

 قناة ،NBN قنوات شبكة مثل اإلقليمية والقنوات NCC وقناة cba ، CBN قناة مثل العالمية الفضائية

 نشأته) ياألردن التلفزيون قناة شعار ضار استع ونهاية ،cba قناة و aceggac lA اإلخبارية الجزيرة

 البصرية الهوية لتطوير معاصرة رؤية استحداث في للباحثة يةالعمل التجربة وتوصيف عرض ثم (وتطوره

 .ياألردن التلفزيون لقناة
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 -بعنوان:  (2102) بخيت مجذوب محمد اهلل، عبد محمد مشرف ولد، سيدي دراسة .0

 األسس العلمية إلنتاج وتصميم اإلعالنات التلفزيونية

 م2119 – م2118 من الفترة في الموريتاني التلفزيون حالة

 استخدم المؤسسة. في اتعالناإلب تعني التي الموريتاني التلفزيونب التجارية اإلدارة في الدراسة هذه وأجريت 

 لجمع الشخصية والمقابلة االستبيان أداتي الباحث استخدم كما والتاريخي والمسحي الوصفي المنهج الباحث

  الدراسة. جوانب لكافة العلمي بالجانب االلتزام وفضل بالدراسة، المتعلقة المعلومات

  -الدراسة: إليها توصلت التي تائجالن أهم ومن

 من ليسوا الموريتاني، التلفزيون في اتعالناإل وتصميم إعداد على القائمين أكثر أن الدراسة أكدت 

  المجال. هذا في مختصين وغير الخبرة أصحاب

 المعنيين وأن متوسط، الموريتاني التلفزيون في النعاإل على اإلقبال أن أكدوا المبحوثين غالبية 

  موريتانيا. في اتعالنلإل والتقني الفني المستوى عن تماماً  راضين ليسوا السلع وأصحاب

 أمور كلها العلمية، يرياالمع واحترام البشري الكادر وخبرة المتخصصين إشراف أن المبحوثون أكد 

  ية.عالناإل الرسالة نجاح لضمان ضرورية

 التلفزيون في عالناإل صناعة مراحل جميع في حاضرة ليست الجديدة التقنيات أن الدراسة أثبتت 

 واالختصاص الخبرة غياب أن كما المراحل، بعض في فقط استخدامها يتم بل ،الموريتاني

 عالناإل أهداف على سلباً  تؤثر عوامل هي المجتمع بقيم والمساس العام الذوق إلى واإلساءة

  التام. بالفشل ليهع وتحكم
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 يهتم وال ،عالناإل في والكوميديا الفكاهة قالب دائماً  يفضل الموريتاني المجتمع أن الدراسة أثبتت 

 الحوار اتإعالن تحتل فيما والسخرية، الفكاهة طابع عليها يطغى التي اتعالناإلب إال الكثيرون

  الفكاهة. بعد الثانية المرتبة

 -بعنوان: (2118) آمنة ،الرباعي دراسة .6

 إربد مدينة في المراهقين من لعينة مسحية دراسة :االستهالكي والسلوك التلفزيوني عالناإل

 مدينة في المراهقين لدى االستهالكي والسلوك التلفزيوني عالناإل العالقةبين معرفة إلى الدراسة هدفت

 إربد مدينة في حكوميتين مدرستين من عشوائياً  اختيارهم تم وطالبة طالبا 411 الدراسة شملت وقد إربد،

 بشقيه المسح منهج على الدراسة اعتمدت ذلك: ولتحقيق اإلناث، واألخرى الذكور واحدة تمثل بحيث

 فرضياتها. الختبار والتحليل لدراسةا أسئلة على لإلجابة

 -أهمها: النتائج من عدد إلى الدراسة توصلت وقد

 عالناإل فيها يقدم التي الفترة بين عالقة هناك بأن التوافق ومعامل كاي مربع اختبار أثبت 

 المراهقين. لدى االستهالكي السلوك وبين التلفزيوني

 السلوك وبين يةعالناإل األشكال بين عالقة هناك ليس بأن التوافق ومعامل كاي مربع اختبار أثبت 

 المراهقين. لدى االستهالكي

 وبين يةعالناإل الرسالة مصداقية بين عالقة هناك بأن التوافق ومعامل كاي مربع اختبار أثبت 

 المراهقين. لدى االستهالكي السلوك
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 السلوك وبين مشاهدة نمط بين عالقة هناك ليس بأن التوافق ومعامل كاي مربع اختبار أثبت 

 المراهقين. لدى االستهالكي

 في المقدمة المعلومات حداثة بين عالقة هناك بأن التوافق ومعامل كاي مربع اختبار أثبت 

 المراهقين. لدى االستهالكي السلوك وبين التلفزيوني عالناإل

 التلفزيوني النعلإل التعرض زيادة بين عالقة هناك بأن التوافق ومعامل كاي مربع اختبار أثبت 

 المراهقين. لدى االستهالكي السلوك وبين

 للمراهقين الديموغرافية المتغيرات بين عالقة هناك ليس بأن التوافق ومعامل كاي مربع اختبار أثبت 

 لهم. االستهالكي السلوك وبين

 -بعنوان: (2100 ) عرسان ،عرسان دراسة .7

 العراقيين للطلبة الشرائي السلوك على التأثير في التلفزيونية اتعالناإل دور
 

 من األنبار، جامعة في المنتهية الصفوف طلبة على التلفزيونية اتعالناإل بأثر التعريف إلى البحث هدف

 إعالمية، وسيلة بوصفه التلفزيون وعيوب مزايا بشرح وذلك واالستبيان، المسحي المنهج استخدام خالل

 يحققها التي واألهداف عالناإل سيكولوجية شرح مع منها، والهدف التلفزيونية اتعالناإل أساليب ودراسة

 .التلفزيوني عالناإل

 -التالي: النحو على الدراسة نتائج وجاءت

 التلفزيوني. عالناإل بمشاهدة واإلناث الذكور من الجامعة طلبة اهتمام عدم 
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 الذكور. دون اإلناث استهوت الخدمات أو السلع على التعرف في الرغبة 

 مشاهدته. عن الجنسين إعراض إلى يؤدي التلفزيوني عالناإل عرض تكرار 

 الطلبة. من الجنسين كال نظر وجهة من أحياناً  التلفزيوني عالناإل في المصداقية تتوافر 

 ضرورية. غير سلع شراء إلى اإلناث دون الذكور يدفع التلفزيوني عالناإل 

 من الجنسين كال نظر وجهة من عنها المعلن السلع شراء وراء الدافع هي معينة سلع إلى الحاجة 

 الطلبة.

 -بعنوان: (2109 ) ريم ،الخوالدة دراسة .8

 دينهالمشا لدى الصحية المعرفة زيادة في ياألردن فزيونلالت دور
 

 لقضايابا المعرفة زيادة في المرئية المعاإل وسائل دور على الضوء يطلتس إلى الدراسة دفته

 مسح جراءإ خالل من ياعتمجاال المسح جهمن الدراسة تمدتعأ .ييناألردن المواطنبن لدى يةحالص

  غتلوب السبعة( ءاباألط برنامج) ياألردن التلفزيون في الصحية للبرامج نيعابالمت من عينة على

 ة.حالمتا ينةالع طريقةب رتياخت ،مانع مدرنة سكان من شخص (351)

 امع شكلب ياألردن فزيونلالت اهيقدم التي يةحالص مجاالبر  عةبمتا ةبنس ضعف إلى الدراسة تلصخ

  خاص. شكلب عةبالس اءباألط جوبرنام

 كما ،المنزل وداخل األسرة مع يةحصال البرامج يتابع ياألردن ورهمجال أن الدراسة رتهأظ كما

 وأن ية،حصال البرامج برع تبث التي يةحصال وماتلالمع من يستفيد الجمهور أن الدراسة أكدت

 .ياً حص نيالمواطن فيتثق في وأساسياً  بارزاً  راً دو  يحصال فيالتثق مجالبر 
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 األجنبية الدراسات :ياً ناث

9. O'Guinn, Thomas & Shrum, L. (1997) study titled :- 

Reality Consumer of Construction the in Television of Role The 

 في مقدارها عشوائية عينة على الهاتف، بواسطة المسح باستخدام مرحلتين على جرت تطبيقية دراسة وهي

 بناء في التلفزيون دور تحديد إلى الدراسة هذه وهدفت مفردة، 268 والثانية مفردة، 686 األولى المرحلة

  الدراسة: نتائج أهم المستهلك، واقعية

 وأن التلفزيون لمشاهدة المستهلكين اباتاستج على للسكان، والتعليم الدخل لمتغيرات أثر يوجد -0

 في قبوالً  أكثر تكون للمشاهد مناسبة تكون التي والمعلومات التلفزيون يقدمها التي المعلومات

  الذاكرة.

 واتجاهات إدراكات عن ناتجة سلوكه على وتؤثر الفرد عليها يحصل التي المعلومات أن  -2

  خبراته. من  النابعة المستهلك

10. Braun, Kathryn A. (1999) study titled :- 

Postexperience Advertising Effects on Consumer Memory 

 فيما المستهلكون تعلم ةطريق على تؤثر توقعات تخلق لتسويقيةا االتصاالت أن إلى السابقة األبحاث تشير

 نطاق على ومنتشرة اً أيض مهمة تكون أن يمكن الخبرة عدب ما معلومات ألن اً نظر  منتجاتهم. تجارب من بعد

 الدراسة، هذه في الجهود. لهذه المعرفية اآلثار عن تسأل أن المناسب فمن ، الراسخة والخدمات للسلع واسع

https://www.researchgate.net/profile/Thomas_OGuinn
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 اللغة بين الخلط يتم حيث ،المصدر لنسيان فورية كمشكلة هنا الخبرة بعد لما يعالناإل الوضع تصور يتم

  للمستهلكين. التجريبية الذكريات عم مؤخراً  تقديمها تم التي اتعالناإل في والصور

 يتذكره وما كيف على يةعالناإل المعلومات هذه تؤثر ،الترميمية الذاكرة عملية خالل من أنه الدراسة قترحت

 بمرور .عالناإل اقترحه لذيا النحو على كانت السابقة المنتج تجربة أن المستهلكون يعتقد قد المستهلكون.

 على والتأثير التجارية العالمة مخطط في الخبرة بعد لما يةعالناإل وماتالمعل هذه دمج يمكن ،الوقت

 المستقبلية. المنتج قرارات

11. Asadollahi,  Amin &  Tanha,  Neda (2002) study titled :- 

The Role of Television Advertising and Its Effects on Children 

 

  واالجتماعية. والسياسية األكاديمية الناحية من األطفال لدى السمنة في المتزايدة والزيادة السمنة انتشار كان

 الُمعلن التجارية العالمات وبين االستهالك بين كبيرة عالقة تخلق التلفزيونية اتعالناإل أن الدراسة تظهر

  الطعام. أشكال وكل ،عنها الُمعلن الطاقة عالية طعمةاأل اتإعالن ،عنها

 يمكن .لها االستجابة يتم لم ما ،تستخدم ال مهارات هي اتعالناإل لكن ،المعلن نية األطفال معظم يدرك

 أكثر يكونوا أن األطفال بخدمات الصلة ذات المنظمات في والمشاركين والمستهلكين السياسات لصانعي

  األطفال. تجاه وحذراً  انتباهاً 

 في وأسرهم األطفال بين الغذاء سالمة معلومات لتعزيز قوية استراتيجية تبني في البدءب الدراسة وتوصي

 االستهالكية. األطفال مهارات زيادة على التركيز ثم ،البداية
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12. Lowrey, Tina M &  Shrum, L. J. (2005) study titled :- 

The Future of Television Advertising 

 في الكثير يشكك ،الترفيه لتقديم التقليدية لطريقةا تتحدى التي التكنولوجية االبتكارات من العديد ظهور مع

 في اً أيض ولكن التجارية، الصحافة في فقط ليس حيحص هذا نعرفها. كما التلفزيونية اتعالناإل جدوى

  األكاديمية.

 البث ظهور منذ اً موجود منها الكثير كان والتي لحلول،ا من واسعة مجموعة بتجربة المعلنون يقوم

 صناعية أصوات اً أيض هناك ذلك، ومع التجاري. الجمهور تضاؤل بشأن مخاوفهم لمعالجة ،التلفزيوني

 الصورة. في يبالغون الكثير أن تدعي

  "؟عالن"اإل و "التلفزيون" و "المستقبل" معنى عن التساؤل الدراسة تطرح

 القريب المستقبل على أساسي بشكل والتركيز ،كبير شكلب الزمني األفق تقييدب القيام ،بالمستقبل يتعلق فيما

  القادمة. العشر إلى الخمس السنوات من اً تقريب يتألف والذي ،جداً 

 المخصصة اتعالناإل ، المثال سبيل )على البعيد المستقبل يخبئه ما تخيل الممكن من أنه من الرغم على

 على القدرة عدم فإن ،الواعية( المعالجة وتجاوز لدماغ،ا في المضمنة لرقائقا إلى مباشرةً  إرسالها يتم التي

  االحتمال. منخفضة محاولة الدقيق التنبؤ من يجعل أنفسهم والمستهلكين والمعلنين بالتكنولوجيا التنبؤ

 الذي المستقبل في النظر يجب أيضاً  ولكن ،اً حالي المستخدم هو كما الوسيط نعتبر بالتلفزيون، يتعلق فيما

  التفاعلي. التلفزيون يتضمن
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 بينها. أو البرمجة داخل يظهر الذي المدفوع الترويج من نوع أي بتضمين القيام يجب ،عالنباإل يتعلق فيما

 الترويجية مارساتالم اً أيض يشمل بل فحسب، التقليدية التجارية اتعالناإل التعريف هذا يشمل ال ،وبالتالي

 هذه. من مجموعة أي أو ،الرعاية أو تج،المن غمر أو ،لمنتجا وضع مثل

 لتقييم بتعمق وفحصها ،ةالحالي االتجاهات تحديد هو الهدف فإن ،القريب المدى على تركيزال إلى بالنظر

 يحدث أن يمكن ما حول مالحظات وتقديم ،الصناعة في الكبير المستقبلي ييرالتغ في مساهمتها احتمالية

 التجاري. للتلفزيون المقبل العقد مدى على
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 
 الدراسة منهج 1:-3
 وعينتها الدراسة مجتمع 2:-3
 البيانات جمع مصادر 3:-3
 الدراسة أداة تصميم مراحل 4:-3
 البيانات تحليل ألغراض المستخدمة اإلحصائية األساليب 5:-3
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 الفصل الثالث

 الطريقة واإلجراءات

 النحو على وهي تطبيقها، في المتبعة واإلجراءات الدراسة في المعتمدة الطريقة الثالث الفصل تناول

 اآلتي:

 الدراسة: منهج 1:-3

 إجاباتإذ تم استخدام المنهج الوصفي لغرض وصف  ،الدراسة المنهج الوصفي التحليلي تاستخدم

ات التلفزيونية التجارية للتأثير على عالنالجرافيكي في تطوير اإلدرجة فاعلية التصميم  حولالمبحوثين 

 قياس لغرض التحليلي المنهج استخدام تم كما ،قناة التلفزيون األردني أنموذجاً  - المستهلك المستهدف

ات التلفزيونية التجارية للتأثير على المستهلك عالندرجة فاعلية التصميم الجرافيكي في تطوير اإل

  .المستهدف

 وعينتها: الدراسة مجتمع 2:-3

 قامت حيث ،األردني التلفزيون في التجارية باإلعالنات المهتمين من وعينته الدراسة مجتمع يتكون

 المبحوثة، العينة إلجابة محدد وقت منح وتم ،docs google موقع على االستبانة بوضع الباحثة

 تدقيق وبعد (،221) االستبانة على باإلجابة المشاركين عدد أن تبين المحدد، الوقت انتهاء وعند

 على اإلجابة عدم بسبب اإلحصائي للتحليل صالحيتها لعدم ةاستبان (08) استبعاد تم ستبياناتاال

 (212) تبلغ اإلحصائي للتحليل الصالحة االستبانات عدد نإف وعليه فيها، الواردة األسئلة بعض

   : اآلتي (1-3) رقم الجدول في موضح هو كما استبانة،
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 اإلحصائي للتحليل والصالحة المحصلة االستبانات عدد (:1-3) الجدول

 الستبيانات عدد

 المحصلة

 الستبيانات عدد

 للتحليل الصالحة

 ةالصالح الستبيانات نسبة

  للتحليل

221 212 %91.8 

  
 حسب أفرادها توزيع تم ،استبانة (212) البالغة النهائية الدراسة عينة تحديد من نتهاءاال وبعد

   اآلتي: النحو وعلى ،والوظيفية الشخصية خصائصهم

  :الجنس متغير حسب المبحوثين توزيع - 1

 الذكور، فئة من هم األفراد أغلب أن (،2-3) بالجدول الواردة الجنس بمتغير الخاصة المعطيات توضح

 مئوية وبنسبة أنثى  92اإلناث عدد بلغ حين في ،(%54.5) مئوية وبنسبة ذكر 001 عددهم بلغ إذ

 الذكور من غالبيتهم الدراسة مجتمع أن على يدل هذا (،45.5% )

  الجنس حسب األفراد توزيع (:2-3) الجدول

 % المئوية النسبة التكرار الجنس الشخصية الخاصية

 الجنس
 54.5 001 ذكور

 45.5 92 اإلناث

 
   

 100% 020 المجموع
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 :  العمر متغير حسب مبحوثينال توزيع  -0

 هم األفراد أغلب أن بالدراسة، للمشمولين بالعمر والمتعلقة التالي، (3-3) رقم الجدول معطيات من تبين

 أعلى وهي (،%54.5)  مئوية وبنسبة فرد (001) بلغ إذا سنة، 31 من أقل إلى 22 من أقل فئة من

 العمر فئات في نسبة أدنى كانت حين في ،الدراسة عينة ألفراد العمر لفئات األخرى المئوية النسب من

 .(%6.4) مئوية وبنسبة فرداً  (03) عددهم بلغ إذ ،سنة 22 من أقل فئة هي

   العمر حسب األفراد توزيع (:3-3) الجدول

 % المئوية النسبة  التكرار          العمر فئات الشخصية الخاصية

  العمر

 

 6.4 03  سنة 22 من أقل

 54.5 001  سنة 31 من أقل – 22 من

 28.2 57  سنة 41 من أقل – 31 من

 01.9 22 فأكثر سنة 41

 100% 020 المجموع

 

 : العلمي هلالمؤ  متغير حسب مبحوثينال توزيع -3

 نإ بالدراسة، للمشمولين العلمي المؤهل بمتغير والمتعلقة التالي، (4-3) رقم الجدول معطيات توضح

 (،%57.4) مئوية وبنسبة فرداً  (006) عددهم بلغ إذ البكالوريوس، حملة فئة من هم األفراد أغلب

 يدل وهذا العلمي، المؤهل لفئات األخرى المئوية النسب من أعلى وهي
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 في مئوية نسبة أدنى كانت حين في األولى، الجامعية الدرجة حملة من غالبيتهم الدراسة مجتمع أن على
 .(%5.9) مئوية وبنسبة فرداً  (02) عددهم بلغ إذ الدكتوراة، فئة هي العلمي المؤهل فئات
 

 العلمي هلالمؤ  حسب األفراد توزيع (:4-3) الجدول

 % المئوية النسبة التكرار العلمي هلالمؤ   فئات الشخصية الخاصية

 

 

 العلمي هلالمؤ 

 9.9 21 ثانوية

 8.9 08 متوسط دبلوم

 57.4 006 بكالوريوس

 07.8 36 ستيرماج

 5.9 02 دكتوراة

 %100 020 المجموع

 

 البيانات: جمع مصادر 3:-3

 في الجرافيكي التصميم فاعلية درجة وقياس وصف إلى تهدف والتي ،الدراسة هذه إجراء أغراض لتحقيق

 األردني التلفزيون قناة - المستهدف المستهلك على للتأثير التجارية التلفزيونية اتعالناإل تطوير

 كاآلتي: وهي البيانات، جمع لغرض مصادر عدة اعتمدت قد الدراسة فإن ،أنموذجاً 
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 أ- المصادر األولية:

بالبيانات التي تم الحصول عليها من خالل أداة الدراسة )االستبانة(  هذا النوع من المصادر تمثليو  

جراء الالزمة إل الدراسة، وأن هذه االستبانة تعتبر أداة لجمع البيانات حاورإلى م وفقاً  التي تم تصميمها

ما ورد في اإلطار النظري  بناء علىحيث تغطي كافة متغيرات أنموذج الدراسة المقترح وذلك الدراسة 

أداة الدراسة بشكل  بموضوع الدراسة، وسوف يتم تسليط الضوء على عالقةوالدراسات السابقة ذات ال

 في الفقرة )ج( الالحقة. ووضوحاً  يالً أكثر تفص

  :الثانوية المصادر -ب

 ،األردنية الجامعات مكتبات في المتوفرة المصادر خالل من عليها الحصول تم التي المعلومات وهي

 ،اإلدارية األبحاث ، التقارير ، )الكتب ذلك مثال السابقة لدراساتل األدبية المراجع خالل من وكذلك

 المعلومات على االعتماد وكذلك (،ةالدكتورا وأطروحات الماجستير، ورسائل وريات،الد ، النشرات

 تبحث التي المعلومات التحديد وجه على منها الدراسة، بموضوع المتعلقة نترنتاإل شبكة على المنشورة

 .األردني التلفزيون في التجارية اتعالناإل مجال في

 

 : الستبانة -ج

 التلفزيونية اتعالناإل تطوير في الجرافيكي التصميم فاعلية درجة قياس لغرض الدراسة أداة تصميم تم

 المحاور كافة تغطي بحيث ،أنموذجاً  األردني التلفزيون قناة -المستهدف المستهلك على للتأثير التجارية

 المبحث في الدراسة أداة تصميم مراحل توضيح سيتم إذ ،وأهدافها وأسئلتها الدراسة مشكلة تناولتها التي

 النهائية. بصيغتها ستبانةاال على للحصول التالي،
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 الدراسة: أداة تصميم مراحل : 3-4

 وصياغة )االستبانة( الدراسة أداة تصميم تم ،وأهدافها وأسئلتها الدراسة مشكلة تحديد من االنتهاء بعد

 بشكلها األداة شملت وقد ،المقترح الدراسة أنموذج في الواردة المتغيرات على الضوء يسلط بما فقراتها

 اآلتية: األجزاء على النهائي

     األردني. التلفزيون في التجارية اتعالناإلب المهتمين لألفراد والوظيفية الشخصية الخصائص -أ

 (. العلمي هلالمؤ  ، العمر ، الجنس بـ) للمبحوثين والوظيفية الشخصية الخصائص تتمثل

  : المستقلة المتغيرات -ب

  .درجة فاعلية التصميم الجرافيكي في المستقل المتغيرتمثل 

 المتغير التابع: -ج

 .  التجارية للتأثير على المستهلك المستهدف ات التلفزيونيةعالنتطوير اإل في التابع ويتمثل المتغير

( فقرة كما هو 31ها النهائية تتكون من )ورتفقد أصبحت أداة الدراسة بص ،تقدمعلى ما  وتأسيساً 

، إذ في التلفزيون األردني التجارية اتعالناإلب المهتمين والموجهة إلى ،1)موضح في )الملحق رقم 

 القيام بما يأتي:  ةالباحثنبغي بي

 الستبيان: مقياس اختيار -1

 من يعتبر لكونه الدراسة، إجراء لغرض التدريج خماسي (Scale Likert) ليكرت مقياس اعتماد تم

 درجاته، وتوازن هفهم لسهولة ،الدراسة عينة أفراد استجابات وتحليل لوصف استخداماً  المقاييس أكثر



69 
 

            

 من فقرة كل حول وموافقتهم استجابتهم مدى عن لالختبار الخاضعة الدراسة عينة أفراد يشير حيث

 اآلتي: النحو وعلى المذكور، المقياس وفق الدراسة متغيرات فقرات

 بشدة أعارض أعارض دمحاي موافق بشدة موافق

 درجة (1) درجتان (2) درجات (3) درجات (4) درجات (5)

 

درجة فاعلية التصميم  قياسو  باعتماد مقياس لتحديد درجة الموافقة على تحليل ةالباحث توقام

، مقسم إلى ثالثة ات التلفزيونية التجارية للتأثير على المستهلك المستهدفعالنالجرافيكي في تطوير اإل

 أقل( و 5مستويات، حيث تم احتساب درجة القطع من خالل حاصل الفرق بين أعلى قيمة للمقياس )

/  5-1)})محسوبة على النحو اآلتي على ثالثة مستويات، أي إن درجة القطع  ( مقسوماً 1قيمة فيه )

 اآلتي:لدرجة االتفاق ك وبذلك تصبح المستويات الثالثة ، {1.33=  3

 مرتفع اتفاق مستوى متوسط اتفاق مستوى ضعيف اتفاق مستوى

1 – 2.33 2.34 - 3.67 3.68 - 5 

 
  األداة: صدق - 2 

 من مجموعة على عرضها تم الدراسة، ألداة (Validity Face) الظاهري الصدق من التحقق لغرض

 البحث ومنهجية األردني التلفزيون في التجارية اتعالناإلب والمعرفة الخبرة ذوي من والمحكمين الخبراء

 في وموضوعية دقة أكثر األداة يجعل بما ،خبراتهم من االستفادة بهدف التطبيقي واإلحصاء العلمي

 الرئيس الهدف وأن ،2) رقم )الملحق في موضح هو كما ينمحكم (5) المحكمين عدد بلغ وقد ،القياس
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 ومدى ،المقترح الدراسة وذجأنم متغيرات إلى الفقرات انتماء من التحقق هو الدراسة أداة تحكيم من

 تم إذ المحكمين، مالحظات جميع االعتبار بعين األخذ تم وقد ،اللغوية الناحية من الفقرات صالحية

ضافة منها، اآلخر البعض وحذف االستبانة في الواردة الفقرات بعض صياغة تعديل  أخرى فقرات وا 

 في موضح هو كما فقرة (31) من ائيةالنه بصورتها االستبانة تكونت بحيث الدراسة، محاور لبعض

   (.1 رقم )الملحق

 األداة: ثبات -3

Cronbach's ) ألفا( بـ)كرونباخ المتمثل الثبات معامل استخدام تم الدراسة، أداة ثبات من للتحقق

Alpha،) لفقرات الداخلي )االتساق  قياس أجل من الدراسة لمتغيرات الثبات معامالت لحساب وذلك 

   ذلك: يوضح (5-3) رقم والجدول  ،(%98.5) الكلية لألداة الثبات نسبة بلغت حيث االستبانة(،

 

 االستبانة( لفقرات الداخلي )االتساق الدراسة أداة ثبات اختبار نتائج (:5-3) الجدول

  ألفا كرونباخ الفقرات عدد   الرئيسية المتغيرات

 على التأثير في الثابتة التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية

  المستهلك
05 95.7% 

 على التأثير في المتحركة التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية

  المستهلك

05 98.6% 

 %98.5 31 ككل المقياس
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 : المنفذة اإلجراءات  - 4

 االستبانة وضع تم وثباتها، صدقها من والتحقق )االستبانة( الدراسة أداة صياغة من االنتهاء تم أن بعد

 أهداف توضيح بالدراسة المشمولين على االستبانة وضع عملية سبق وقد ،docs google موقع على

 بسرية ستعامل عليها الحصول سيتم التي المعلومات أن على التأكيد وتم إمالئها، عملية قبل الدراسة

 ،االستبانة لملء المحدد الوقت انتهاء بعد تاالستبانا جمع وتم فقط، العلمي البحث لغايات وهي امةت

 معالجتها لغرض اإللكترونية الحاسبة إلى اإلحصائي للتحليل لصالحةا البيانات إدخال تم بعدها

  .الدراسة أسئلة عن باإلجابة المتعلقة النتائج على والحصول إحصائياً 

 البيانات: تحليل ألغراض المستخدمة اإلحصائية األساليب 5:-3

 اإللكترونية الحاسبة إلى إدخالها تم ،دراسةلل المطلوبة المتغيرات بيانات جمع عملية من االنتهاء بعد

 اإلحصائية األساليب بعض تطبيق تم إذ ،الدراسة أسئلة عن باإلجابة المتعلقة النتائج على للحصول

 تم حيث إحصائياً  البيانات معالجة بهدف (،SPSS) االجتماعية للعلوم اإلحصائية الحزم في المتوافرة

 تي:كاآل وهي اإلحصائية، األساليب بعض استخدام

  الوصفية: اإلحصائية األساليب -1

 (.Percentages) المئوية والنسب (Tables Replication) التكرارية الجداول -أ

 .(Mean Arithmetic) الحسابي المتوسط -ب

 .(Deviation Standard) المعياري االنحراف -ج

 .(Coefficient Alpha Cronbach's) ألفا كرونباخ معامل -د
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 التحليلية: اإلحصائية األساليب -2

 (.Test Smirnov-Kolmogorov Sample-One) سميرنوف -كولموكروف اختبار -أ

 (.Test-T Sample -One ) واحدة لعينة (T) اختبار -ب

 (.KMO) : Olkin- Meyer -Kaiser العينة سحب طريقة مالئمة اختبار -ج

 .(VIF- Factors Inflation Variance) التباين تضخم عوامل اختبار -د

 .)Regression Linear Multiple) المتعدد الخطي االنحدار تحليل -ه

 
 
 
 
 
 

  



73 
 

            

 الفصل الرابع

 التحليل اإلحصائي للبيانات 

   مقدمة :4-1

      الدراسة أسئلة على اإلجابة نتائج :4-2

    الدراسة ببيانات اصةخال اتختبار ال نتائج : 4-3
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 الرابع الفصل

 للبيانات اإلحصائي التحليل

 

 مقدمة  1 – 4

بعض األساليب  استخداممن خالل الناتجة لبيانات لرض نتائج التحليل اإلحصائي ع الفصل الرابعتناول 

اعتماد معيار االختبار البالغ تم (، و  (SPSSاإلحصائية المتوفرة في الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية

ات عالنفي المهتمين باإل المتمثلة( درجات لقياس وتقييم إجابات أفراد عينة الدراسة 5( من أصل )3)

 كاآلتي :  رض نتائج هذه الدراسةقد تم عو  ،التجارية في التلفزيون األردني

  الدراسة أسئلة على اإلجابة نتائج :4-2

  : الرئيسي السؤال

في التأثير على المستهلك التجارية قناة التلفزيون األردني ات إعالنفاعلية هي درجة ما 
 ؟المستهدف

 في المهتمين لتقديرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات حساب تم ،التساؤل هذا على لإلجابة

 التأثير في التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية درجةل األردني التلفزيون في التجارية اتعالناإل

 اآلتي: النحو وعلى ،المستهدف المستهلك على

 الثابتة التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية
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 التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية درجة لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (1-4) الجدول
 المستهدف المستهلك على التأثير في الثابتة التجارية األردني

(202=N) 

 الفقـــرات ت
 المتوسط

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 األهمية

 النسبية
 مستوى

 التقييم

1 
 التجارية األردني التلفزيون اتإلعان تعتبر

 المستهلكين مع هامة اتصال وسيلة الثابتة
 توسطةم 1 1.21218 3.2871

2 
 التجارية األردني التلفزيون قناة اتإلعان تعد

 للمستهلك بالنسبة أهمية ذات الثابتة
 متوسطة 8 1.17709 2.5050

3 
 التلفزيون في الثابتة يةلعاناإل الرسالة تعتبر

 المستهدف للمستهلك واضحة األردني
2.4554 1.15060 11 

 متوسطة
 

4 
 التجارية األردني التلفزيون اتإلعان تلفت

 المستهلكين انتباه الثابتة
 متوسطة 11 1.21636 2.4257

5 

 التجارية األردني التلفزيون اتإلعان تعتبر

 المستهلك في مؤثرة وسيلة الثابتة

 المستهدف
 متوسطة 9 1.11609 2.4752

6 

 التجارية األردني التلفزيون اتإلعان توفر

 المستهلك يحتاجها التي المعلومات الثابتة

 المنتج لعن
 متوسطة 6 1.17533 2.5644

7 
 التجارية األردني التلفزيون اتإلعان تسالعد

 لعنه المعلن المنتج مزايا إظهار في الثابتة
 متوسطة 4 1.19849 2.5941

8 

 التجارية األردني التلفزيون اتإلعان تتميز

 مبنية تسويقية استراتيجبات بالعتماد الثابتة

 المستهلك سيكولوجية دراسة لعلى

 المستهدف

 متوسطة 11 1.19355 2.3564

9 
 التجارية األردني التلفزيون اتإلعان تستميل

 النزلعة وتحرك المستهلكين رغبات الثابتة
 متوسطة 7 1.18502 2.5347
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 لديهم الشرائية

11 
 التجارية األردني التلفزيون اتإلعان تقوم

 بالمنتج المستهلك بإقناع الثابتة
 متوسطة 11 1.21571 2.4158

11 

 التجارية األردني التلفزيون اتإلعان تتسم

 لكافة للوصول المستمر بالتطور الثابتة

 المستهدفين المستهلكين

 متوسطة 1 1.26153 2.6139

12 

 التجارية األردني التلفزيون اتإلعان تقوم

 الذي لعانباإل المستهلك بتذكير الثابتة

 .المنتج ذلك بماهية وتذكيره شاهدوه
 متوسطة 1 1.28428 2.7723

13 

 التلفزيون في الثابتة التجارية اتلعاناإل

 منافسيه بين للمنتج مكان بحجز تقوم األردني

 المستهلكين أذهان وفي السوق في
 متوسطة 5 1.26449 2.5743

14 

 التجارية األردني التلفزيون اتإلعان تسهم

 لدى المنتج صورة ترسيخ في الثابتة

 المستهلك
 متوسطة 4 1.30196 2.5941

15 

 في الثابتة التجارية اتلعاناإل تسهم

 المستهلك والء خلق في األردني التلفزيون

 التجارية للعامة
 متوسطة 11 1.19305 2.4554

 متوسطة - 1.414 2.575 العام المتوسط -

 
 بلغ  السؤال هذا لفقرات العام الحسابي المتوسط أن (،1-4) رقم الجدول في الواردة النتائج من يتضح

 ضمن جاء المحور لهذا العام الحسابي المتوسط أن وتبين (،1.414) قدره معياري بانحراف (،(2.575

 التلفزيون في التجارية اتعالنباإل المهتمين تقديرات أن إلى النتيجة هذه وتدل المتوسط، ومستوى حدود

 يعني وهذا ،( متوسطة ) كانت المحور هذا فقرات تقييم مستوى بأن يعني وهذا (، متوسطة ) كانت األردني
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 المستهدف المستهلك على التأثير في الثابتة التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية درجة ان

 متوسطة.

 اتإعالن تعتبر) ومفادها: (1) الفقرة بأن النتائج بينت فقد المحور، هذا فقرات بوصف يتعلق مافي أما

 المرتبة على لتحص قد (،المستهلكين مع هامة اتصال وسيلة الثابتة التجارية األردني التلفزيون

 بلغ حسابي بمتوسط األردني التلفزيون في التجارية اتعالنباإل المهتمين تقييم أولويات سلم في (األولى)

 التلفزيون اتإعالن تتميز ) ومفادها: (8) الفقرة جاءت حين في (،212.1) معياري وانحراف (287.3)

 المستهدف المستهلك سيكولوجية دراسة على مبنية تسويقية استراتيجبات باعتماد الثابتة التجارية األردني

 ،األردني التلفزيون في التجارية اتعالنباإل المهتمين نظر وجهة من واألخيرة (عشر الثالثة) بالمرتبة (

 في المحور هذا فقرات أمام مؤشر هو كما (،1.193) معياري وانحراف (356.2) بلغ حسابي بمتوسط

 وهذا متوسطة، جاءت المحور هذا لفقرات الحسابية المتوسطات جميع أن النتائج وبينت السابق، الجدول

 المحور هذا فقرات تقييمهم مستوى األردني التلفزيون في التجارية اتعالنباإل المهتمين تقديرات نأ يعني

 فاعلية درجة ان يعني وهذا  ،( متوسطة) تكان المحور فقرات تقييم مستوى أن أي (، متوسطة ) كانت

 متوسطة. المستهدف المستهلك على التأثير في الثابتة التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن

 المتحركة التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية
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 التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية درجة لفقرات المعيارية واالنحرافات الحسابية المتوسطات (2-4) الجدول
 المستهدف المستهلك على التأثير في المتحركة التجارية األردني

(202=N) 

 

 المتوسط الفقـــرات ت

 الحسابي

 االنحراف

 المعياري

 األهمية

 النسبية

 مستوى

 التقييم

16 

 التجارية األردني التلفزيون اتإعالن تعتبر

 المستهلكين مع هامة اتصال وسيلة المتحركة
 توسطةم 4 1.32892 2.6931

17 

 التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن تعد

 للمستهلك بالنسبة أهمية ذات المتحركة
 متوسطة 7 1.28405 2.6238

18 

 التلفزيون في المتحرك  عالناإل رسالة تعتبر

 المستهدف للمستهلك واضحة األردني
 متوسطة 1 1.33749 2.7327

19 

 التجارية األردني التلفزيون اتإعالن تلفت

 المستهلكين انتباه المتحركة
  متوسطة 6 1.32175 2.6287

21 

 التجارية األردني التلفزيون اتإعالن تعتبر

 المستهدف المستهلك في مؤثرة وسيلة المتحركة
 متوسطة 5 1.30006 2.6832

21 

 التجارية األردني التلفزيون اتإعالن توفر

 المستهلك يحتاجها التي المعلومات المتحركة

 المنتج عن

  متوسطة 1 1.26441 2.7129

  متوسطة 1 1.23907 2.7624 التجارية األردني التلفزيون اتإعالن تساعد 22
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 المنتج مزايا إظهار في المتحركة

23 

  التجارية األردني التلفزيون اتإعالن تتميز

 مبنية تسويقية استراتيجيات باعتماد المتحركة

 المستهدف المستهلك سيكولوجية دراسة على

 متوسطة 8 1.33889 2.6040

24 

 التجارية األردني التلفزيون اتإعالن تستميل

 النزعة وتحرك المستهلكين رغبات المتحركة

 لديهم الشرائية

 متوسطة 4 1.23581 2.6931

25 

 التجارية األردني التلفزيون اتإعالن تقوم

 بالمنتج المستهلك بإقناع المتحركة
  متوسطة 9 1.31085 2.5743

26 

 التجارية األردني التلفزيون اتإعالن تتسم

 لكافة للوصول المستمر بالتطور المتحركة

 المستهدفين المستهلكين

 متوسطة 11 1.34922 2.5545

27 

 التجارية ألردنيا التلفزيون اتإعالن تقوم

 الذي عالنباإل المستهلك بتذكير المتحركة

 .المنتج ذلك بماهية وتذكيره شاهدوه

 متوسطة 1 1.34491 2.7327

28 

 التلفزيون في المتحركة التجارية اتعالناإل

 منافسيه بين للمنتج مكان بحجز تقوم األردني

 المستهلكين أذهان وفي السوق في

 متوسطة 11 1.34139 2.5644

 متوسطة 4 1.31386 2.6931 التجارية األردني التلفزيون اتإعالن تسهم 29
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 لدى المنتج صورة ترسيخ في المتحركة

 المستهلك

31 

 في المتحركة التجارية اتعالناإل تسهم

 المستهلك ولء خلق في األردني التلفزيون

 التجارية للعالمة

 متوسطة 11 1.26504 2.5644

 متوسطة - 14141 2.655 العام المتوسط 

 بلغ السؤال  هذا لفقرات العام الحسابي المتوسط أن (،2-4) رقم الجدول في الواردة النتائج من يتضح

 حدود ضمن جاء العام الحسابي المتوسط أن وتبين (،1.342) قدره معياري بانحراف ((2.655

 كانت األردني التلفزيون في التجارية اتعالنباإل المهتمين أن إلى النتيجة هذه وتدل المتوسط، ومستوى

 درجة أن يعني وهذا ،( متوسطة) كانت المحور هذا فقرات تقييم مستوى بأن يعني وهذا (،متوسطة)

 المستهدف المستهلك على التأثير في  المتحركة التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية

   متوسطة.

 تساعد) ومفادها: (22) الفقرة بأن النتائج بينت فقد المحور، هذا فقرات بوصف يتعلق مافي أما

 المرتبة على حصلت قد (،المنتج مزايا إظهار في المتحركة  التجارية األردني التلفزيون اتإعالن

 بلغ حسابي بمتوسط األردني التلفزيون في التجارية اتعالنباإل المهتمين تقييم أولويات سلم في (األولى)

 التلفزيون اتإعالن تتسم) ومفادها: (26) الفقرة جاءت حين في (،239.1) معياري افوانحر  (762.2)

 الحادية) بالمرتبة (المستهدفين المستهلكين لكافة للوصول المستمر بالتطور المتحركة التجارية األردني

 حسابي بمتوسط ،األردني التلفزيون في التجارية اتعالنباإل المهتمين نظر وجهة من واألخيرة ( عشر
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 السابق، الجدول في المحور هذا فقرات أمام مؤشر هو كما (،1.349) معياري وانحراف  (554.2) بلغ

 نأ يعني وهذا متوسطة، جاءت المحور هذا لفقرات الحسابية المتوسطات جميع أن النتائج وبينت

 ) كانت المحور هذا فقرات تقييمهم مستوىل األردني التلفزيون في التجارية اتعالنباإل المهتمين تقديرات

 اتإعالن فاعلية درجة أن يعني وهذا ،(متوسطة) تكان المحور فقرات تقييم مستوى أن أي (، متوسطة

     متوسطة. المستهدف المستهلك على التأثير في المتحركة التجارية األردني التلفزيون قناة

 

    الدراسة ببيانات اصةخال اتختبار ال نتائج : 4-3

Normal ) الطبيعي التوزيع خاصيةبـ والمتمثلة البيانات خصائص بعض من بالتحقق الباحثة قامت

Distribution،) البيانات تجانس وخاصية (Homogeneity) مةءمال وخاصية تجانسها، عدم من 

 ووجود عدمها، من (Adequacy Sampling) الدراسة متغيرات بيانات وكفاية المعاينة أسلوب

 وكاآلتي: وجودها، عدم من المستقلة المتغيرات بين (Multicollinearity) الخطي التعدد ظاهرة

 (Distribution Normal) الطبيعي: التوزيع خاصية اختبار -أ

 الواحدة للعينة سميرنوف -كولموكروف اختبار نتائج إلى (،3-4) رقم الجدول يشير
(Test Smirnov-Kolmogorov) الطبيعي التوزيع خاصية من للتحقق ( Normal

Distribution،) الطبيعي للتوزيع تخضع الدراسة متغيرات بيانات أن من التحقق خالله من يتم والذي 
 عدمه: من
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 للتحقق (Test Smirnov-Kolmogorov) سميرنوف -كولموكروف اختبار نتائج :(3-4) الجدول
 الطبيعي التوزيع خاصية من

 الدراسة متغيرات

 سميرنوف -كولموكروف
(-Kolmogorov

Smirnov) 

 لعدد

 المشاهدات

(N) 

 الداللة

 اإلحصائية

(Sig.) 

 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية
 242. 202 1.661 المستهلك على التأثير و الثابتة التجارية

 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية
 221. 202 1.550 المستهلك على والتأثير المتحركة التجارية

 الطبيعي للتوزيع تخضع المتغيرات جميع بيانات بأن السابق، (3-4) الجدول في الواردة النتائج من يتبين

(Distribution Normal،) اإلحصائية الداللة قيم ذلك يدعم ما أن (Sig.) كولموكروف الختبار- 

  (.α = 0.05) المعنوية مستوى من أكبر وجميعها (Test Smirnov-Kolmogorov) سميرنوف

 Homogeneity البيانات: تجانس خاصية اختبار -ب

 تجانس خاصية من للتحقق الواحدة للعينة (t) اختبار نتائج إلى (4-4) رقم الجدول يشير
(Homogeneity) تجانسها: عدم من الدراسة متغيرات بيانات 

 الدراسة بيانات تجانس من للتحقق الواحدة للعينة (t) اختبار نتائج :(4-4) الجدول

 الدراسة متغيرات
 (t) قيمة

 المحسوبة

 درجات

 (.df) الحرية

 معنوية

 (t) قيمة

 في الثابتة التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية
 المستهلك على التأثير

45.347 201 0.000 

 المتحركة التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية
 المستهلك على التأثير في

31.582 201 0.000 
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 إن ،العالي بالتجانس تتصف الدراسة متغيرات بيانات أن (،4-4) الجدول في المبينة النتائج من يتضح

 الداللة قيم جميع إن وكذلك الدراسة، لمتغيرات المحسوبة (t) االختبار معيار قيم ذلك يؤكد ما

 (.α = 0.05) المعنوية مستوى من أقل هي (Sig.) اإلحصائية

 Adequacy Sampling المعاينة: أسلوب مالئمة خاصية اختبار -ج

 متغيرات بيانات وكفاية المعاينة أسلوب مالئمة خاصية اختبار نتائج (،5-4) رقم الجدول يوضح

 التحليل ألغراض كافية البيانات أن من بالتحقق المتعلقة ،(Adequacy Sampling) الدراسة

 وكاآلتي: الغرض، لهذا OKM - Olkin-Meyer -(Kaiser) مقياس استخدام تم وقد اإلحصائي،

 (KMO) اختبار نتائج (:0-4) الجدول

 ألعاملي التحليل نتائج اإلحصائية المؤشرات

 540. (KMO) مقياس

 0.000 (.Sig) اإلحصائية الداللة

 

 بيانات وكفاية المعتمد المعاينة أسلوب مالئمة تحقق إلى (،5-4) الجدول في المبينة النتائج تشير
 (KMO) االختبار مقياس قيمة ذلك يؤيد ما إن اإلحصائي، التحليل ألغراض لمختارةا الدراسة متغيرات
 من (50%) من أكبر أي (0.5) النصف من أكبر وهي (.5400) البالغة

ن ،الدراسة أنموذج متغيرات بيانات  مستوى من أقل لها المحسوبة (.Sig) اإلحصائية الداللة قيمة وا 

 .(α = 0.05) المعنوية

 اتفرضي اختبار إجراء باإلمكان أصبح الذكر، اآلنفة البيانات خصائص من التحقق تم إن وبعد

 : وكاآلتي ، الدراسة
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 فرضيات الدراسة نتائج اختبار :  1-3-4

ات قناة إعالنفاعلية درجة ( في α ≤ 0.05) الدللةيوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى 

تعزى لمتغير الجنس والعمر  ي التجارية في التأثير على المستهلك المستهدفاألردنالتلفزيون 

 . والمؤهل الدراسي

 Multiple) ، تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدداألولىفرعية فرضية الالوالختبار صحة 

Linear Regression Analysisعلى النحو اآلتي:  (، كما هو موضح 

 الثابتة التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية متغير

 ( اآلتي: 4-6) رقم في الجدول و موضح ه، كما تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد

 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية لدرجة ،المتعدد الخطي االنحدار تحليل نتائج (:6-4) الجدول
 المستهلك على التأثير في الثابتة التجارية

 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية
 الثابتة التجارية

 معامالت
 النحدار

)) 

 الخطأ
 المعياري

 (t) قيمة
 المحسوبة

 الدللة
 اإلحصائية

 880 .208 4.222 .000. (0) الثابت الحد

 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية
 المستهلك على التأثير في الثابتة التجارية

.893 .035 25.599 .000 

 875.(=R) المعدل التحديد معامل 766.=(2R) التحدبد معامل

 .000 = (F) معنوية 553311 = المحسوبة (F) قيمة

 }  2.31= (a=0.05) المعنوية مستوى عند , (95.5) المقام و البسط حرية بدرجتي الجدولية (F) قيمة {
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  يأتي: ما (،6-4) رقم الجدول في الواردة النتائج من يتضح

المحسوبة  (F)ذلك قيمة  دعمثبوت صالحية نموذج االنحدار الخطي المتعدد، إن ما ي أكدت -أ

من مستوى  أقل( هي 0.000البالغة ) (Sig).وكذلك إن قيمة الداللة اإلحصائية ، (55.301والبالغة )

يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند ، أي (1Hالفرضية البديلة ) قبول، عليه تم ) 0.05 =المعنوية )

في  الثابتة ات قناة التلفزيون األردني التجاريةإعالنفاعلية درجة في ( α ≤ 0.05مستوى الداللة )

 .التأثير على المستهلك المستهدف

ات إعالنفاعلية بعد التغير في (، أن .766البالغة ) R)2( قيمة معامل التحديد المعدل يتبين من -ب

( من %77تفسر ما نسبته ) بشكل عام في النموذج الداخل الثابتة قناة التلفزيون األردني التجارية

 . التغيرات

 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية لمتغير () االنحدار لمعامالت اإلحصائية الداللة ثبوت تبين -ج

 مستوى من أقل (Sig). اإلحصائية الداللة قيم وأن لها، المحسوبة (t) قيم ذلك يدعم ما إن الثابتة، التجارية

 داللة ذو أثر يوجد أي ،(1H) البديلة الفرضية قبول  تم السابقة النتائج ضوء وفي ،) = 0.05) المعنوية

 α ≥) الداللة مستوى عند إحصائية

 المستهلك على التأثير في الثابتة التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية درجة في  (0.05

 . المستهدف

  المتحركة التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية متغير

 ( اآلتي: 4-7) رقم في الجدول و موضحه، كما تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد
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 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية لدرجة المتعدد، الخطي االنحدار تحليل نتائج (:7-4) الجدول
 المستهلك على التأثير في المتحركة التجارية

 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية
 المتحركة التجارية

 معامالت
 (( النحدار

 الخطأ
 المعياري

 (t) قيمة
 المحسوبة

 الدللة
 اإلحصائية

 3.082 .220 14.003 .000 (0) الثابت الحد

 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية
 على التأثير في المتحركة التجارية

 المستهلك

.545 .038 14.384 .000 

 (=R) المعدل التحديد معامل 508. =(2R) التحدبد معامل

.713 

 .000 = (F) معنوية 263915 = المحسوبة (F) قيمة

 }  2.31= (a=0.05) المعنوية مستوى عند , (95.5) المقام و البسط حرية بدرجتي الجدولية (F) قيمة {

 
  يأتي: ما (،7-4) رقم الجدول في الواردة النتائج من يتضح

 والبالغة المحسوبة (F) قيمة ذلك يدعم ما إن المتعدد، الخطي االنحدار نموذج صالحية ثبوت تأكد -أ

   المعنوية مستوى من أقل هي (0.000) البالغة (Sig). اإلحصائية الداللة قيمة إن وكذلك ،(26.915)

(0.05 = ( ، البديلة الفرضية قبول تم عليه (1H)، يوجد أي 

ات قناة التلفزيون إعالنفاعلية درجة في  ( α ≤ 0.05أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 .في التأثير على المستهلك المستهدف المتحركة األردني التجارية
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ات إعالنفاعلية بعد التغير في (، أن .508البالغة ) R)2( قيمة معامل التحديد المعدل يتبين من -ب

( من %50تفسر ما نسبته ) بشكل عام في النموذج الداخل المتحركة قناة التلفزيون األردني التجارية

 .التغيرات

قناة التلفزيون ات إعالنفاعلية  لمتغير ()ثبوت الداللة اإلحصائية لمعامالت االنحدار  بينت -ج

( Sigقيم الداللة اإلحصائية ).أن المحسوبة لها، و  (t)ذلك قيم  دعمإن ما يالمتحركة،  األردني التجارية

أي  ،(1Hالفرضية البديلة ) قبولتم وفي ضوء النتائج السابقة ، ) 0.05 =من مستوى المعنوية ) أقل

ات قناة إعالنفاعلية درجة في  ( α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 .في التأثير على المستهلك المستهدف المتحركة التلفزيون األردني التجارية

 متغير الجنس

 ( اآلتي: 4-8) رقم في الجدول و موضحه، كما تم استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد

 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية لدرجة ،المتعدد الخطي االنحدار تحليل نتائج (:8-4) الجدول
 الجنس لمتغير تعزى المستهدف المستهلك على التأثير في التجارية

 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية
 الجنس ومتغير التجارية

 معامالت
 (( النحدار

 الخطأ
 المعياري

 (t) قيمة
 المحسوبة

 الدللة
 اإلحصائية

 3.193 .331 15.126 .000 (0) الثابت الحد

 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية
 المستهلك على التأثير في التجارية

 الجنس لمتغير تعزى المستهدف

.434 .258 .998 .229 

 676.(=R) المعدل التحديد معامل 531. =(2R) التحدبد معامل

 338. = (F) معنوية 120. = المحسوبة (F) قيمة
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 }  2.31= (a=0.05) المعنوية مستوى عند , (95.5) المقام و البسط حرية بدرجتي الجدولية (F) قيمة {

 
  يأتي: ما (،8-4) رقم الجدول في الواردة النتائج من يتضح

المحسوبة والبالغة  (F)ذلك قيمة  دعمثبوت صالحية نموذج االنحدار الخطي المتعدد، إن ما ي أكدت -أ

من مستوى  كبر( هي أ0.338البالغة ) (Sig).وكذلك إن قيمة الداللة اإلحصائية ، (1201.)

، أي ال (0H)الفرضية العدمية   وقبول (1H)رفض الفرضية البديلة  عليه تمو ، )0.05=)المعنوية

ات قناة التلفزيون إعالنفاعلية  لدرجة( α ≤ 0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 .األردني التجارية في التأثير على المستهلك المستهدف تعزى لمتغير الجنس 

ات إعالنفاعلية بعد التغير في (، أن 531.)البالغة  R)2( قيمة معامل التحديد المعدل يتبين من -ب

 .( من التغيرات%53تفسر ما نسبته ) بشكل عام في النموذج الداخل قناة التلفزيون األردني التجارية

 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية لمتغير () االنحدار لمعامالت اإلحصائية الداللة ثبوت تبين -ج

 مستوى من أقل (Sig). اإلحصائية الداللة قيم وأن لها، المحسوبة (t) قيم ذلك يدعم ما إن ،التجارية

 العدمية الفرضية قبولو (1H) البديلة الفرضية رفض تم السابقة النتائج ضوء وفي ،) = 0.05) المعنوية

(0H)، الداللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ال إنه أي (0.05 ≤ α)  اتإعالن فاعلية لدرجة 

   . الجنس لمتغير تعزى المستهدف المستهلك على التأثير في التجارية األردني التلفزيون قناة

 متغير العمر 

 :  ( اآلتي4-9) رقم في الجدول و موضح ه، كما االنحدار الخطي المتعدد تم استخدام تحليل
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ات قناة التلفزيون إعالنفاعلية  لدرجة، نتائج تحليل االنحدار الخطي المتعدد(: 4-9لجدول )ا

 العمراألردني التجارية في التأثير على المستهلك المستهدف تعزى لمتغير 

 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية
      العمر ومتغير التجارية

 معامالت
 (( النحدار

 الخطأ
 المعياري

 (t) قيمة
 المحسوبة

 الدللة
 اإلحصائية

 4.294 .442 15.126 .000 (0) الثابت الحد

 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية
 المستهلك على التأثير في التجارية

      العمر لمتغير تعزى المستهدف

.545 .369 .887 .248 

 67.6(=R) المعدل التحديد معامل 22.5 =(2R) التحدبد معامل

 .218 = (F) معنوية 8.12 = المحسوبة (F) قيمة

 }  2.31= (a=0.05) المعنوية مستوى عند ، (95.5) المقام و البسط حرية بدرجتي الجدولية (F) قيمة {

 

  يأتي: ما (،9-4) رقم الجدول في الواردة النتائج من يتضح

 والبالغة المحسوبة (F) قيمة ذلك يدعم ما إن المتعدد، الخطي االنحدار نموذج صالحية ثبوت تأكد -أ

 المعنوية مستوى من كبرأ هي (.2180) البالغة (Sig). اإلحصائية الداللة قيمة إن وكذلك ، (1281.)

(=0.05(،  البديلة الفرضية رفض تم عليهو (1H) العدمية الفرضية قبول و (0H)، ذو أثر يوجد ال أي 

 في التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية لدرجة (α ≥ 0.05) الداللة مستوى عند إحصائية داللة

 العمر. لمتغير تعزى المستهدف المستهلك على التأثير

ات إعالنفاعلية بعد التغير في (، أن 522.البالغة ) R)2( قيمة معامل التحديد المعدل يتبين من -ب

 .من التغيرات (%52تفسر ما نسبته ) بشكل عام في النموذج الداخل قناة التلفزيون األردني التجارية
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ات قناة التلفزيون إعالنفاعلية  لمتغير ()ثبوت الداللة اإلحصائية لمعامالت االنحدار  بينت -ج

من  أقل( Sigقيم الداللة اإلحصائية ).أن المحسوبة لها، و  (t)ذلك قيم  دعمإن ما ي، األردني التجارية

 قبولو   (1H)بديلة الفرضية التم رفض وفي ضوء النتائج السابقة ، ) 0.05 =مستوى المعنوية )

( α  ≥0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال  ، أي أنه(0H) العدميةالفرضية 

ات قناة التلفزيون األردني التجارية في التأثير على المستهلك المستهدف تعزى إعالنفاعلية  لدرجة 

   العمر.لمتغير 

 )الدراسي(المؤهل العلمي 

 :  ( اآلتي4-10) رقم في الجدول و موضحه، كما استخدام تحليل االنحدار الخطي المتعدد تم

 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية لدرجة ،المتعدد الخطي االنحدار تحليل نتائج (:10-4) الجدول
 العلمي المؤهل لمتغير تعزى المستهدف المستهلك على التأثير في التجارية

 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية
 العلمي المؤهل ومتغير التجارية

 معامالت
 (( النحدار

 الخطأ
 المعياري

 (t) قيمة
 المحسوبة

 الدللة
 اإلحصائية

 4.294 .442 13.809 .000 (0) الثابت الحد

 األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية
 المستهلك على التأثير في التجارية
 العلمي المؤهل لمتغير تعزى المستهدف

.545 .369 .887 .248 

 67.6(=R) المعدل التحديد معامل .611 =(2R) التحدبد معامل

 .324 = (F) معنوية .239 = المحسوبة (F) قيمة

 }  2.31= (a=0.05) المعنوية مستوى عند , (95.5) المقام و البسط حرية بدرجتي الجدولية (F) قيمة {
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  يأتي: ما (،10-4) رقم الجدول في الواردة النتائج من يتضح

المحسوبة والبالغة  (F)ذلك قيمة  دعمثبوت صالحية نموذج االنحدار الخطي المتعدد، إن ما ي أكدت -أ

من مستوى المعنوية  كبر( هي أ0.324البالغة ) (Sig).وكذلك إن قيمة الداللة اإلحصائية ، (239.)

(=0.05( ، الفرضية البديلة  رفض عليه تمو(1H) الفرضية العدمية  قبول و(0H) يوجد أثر ، أي ال

ات قناة التلفزيون األردني إعالنفاعلية  لدرجة( α ≤ 0.05ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 المؤهل العلمي .التجارية في التأثير على المستهلك المستهدف تعزى لمتغير 

ات إعالنفاعلية بعد التغير في (، أن .611البالغة ) R)2( قيمة معامل التحديد المعدل يتبين من -ب

 . ( من التغيرات%60نسبته )تفسر ما  بشكل عام في النموذج الداخل قناة التلفزيون األردني التجارية

ات قناة التلفزيون إعالنفاعلية  لمتغير ()ثبوت الداللة اإلحصائية لمعامالت االنحدار  بينت -ج

من  أقل( Sigقيم الداللة اإلحصائية ).أن المحسوبة لها، و  (t)ذلك قيم  دعمإن ما ي، األردني التجارية

 قبولو   (1H) بديلة الفرضية التم رفض وفي ضوء النتائج السابقة ، )0.05=مستوى المعنوية )

( α  ≥0.05يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )ال  ، أي أنه(0H) العدميةالفرضية 

ات قناة التلفزيون األردني التجارية في التأثير على المستهلك المستهدف تعزى إعالنفاعلية لدرجة 

   العلمي .المؤهل لمتغير 
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 الفصل الخامس

 والتوصياتمناقشة النتائج 
 

 

 النتائج مناقشة :5-1

 الدراسة اسئلة  نتائج مناقشة 1:-5-1

 التوصيات :5-2
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 مناقشة النتائج والتوصيات

 النتائج مناقشة :5-1

  مقدمة

 الدراسة ألسئلة اإلحصائي التحليل خالل من اليها التوصل تم التي النتائج مناقشة الفصل هذا يتناول

 الدراسة. هذه نتائج ضوء في التوصيات إلى إضافة وفرضياتها

 

  الدراسة أسئلة نتائج مناقشة 1:-5-1

 الرئيس الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج مناقشة

في التأثير على المستهلك التجارية قناة التلفزيون األردني ات إعالنفاعلية هي درجة ما 
 ؟المستهدف

  للدراسة. والثاني األول السؤالين إجابتي مناقشة خالل من السؤال إجابة مناقشة هنا ويتم

 األول الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج مناقشة أوًل:

 المستهلك على التأثير في الثابتة التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية درجة مدى ما 

 ؟المستهدف

 التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية درجة هي ما عن األول بالسؤال المتعلقة النتائج أظهرت

 اتعالناإل في المهتمين نظر وجهة من تقديرات أن إلى المستهدف المستهلك على التأثير في الثابتة

 .( متوسطة ) كانت  الدراسة عينة األردني التلفزيون في التجارية
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 تعتبر) الفقرة جاءت األردني التلفزيون في التجارية اتعالناإل في المهتمين تقييم أولويات سلم فيو 

 اهتماماً  األكثر (،المستهلكين مع هامة اتصال وسيلة الثابتة التجارية األردني التلفزيون اتإعالن

 ،عالناإل إظهـار في السرعة ،الثابت عالناإل بها يتمتع التي مصداقيةال إلى ذلك يعزى وقد ،اً وارتفاع

 تتميز) الفقرة إلى وبالنظر ،اتعالناإل من األخرى األنواع مع بالمقارنة المنخفضة الكلفة وكذلك

 سيكولوجية دراسة على مبنية تسويقية استراتيجبات باعتماد الثابتة التجارية األردني التلفزيون اتإعالن

 في التجارية اتعالناإل في المهتمين نظر وجهة من اهتمام بأقل جاءت والتي ( المستهدف المستهلك

 السوق في المستهلك سيكولوجية بدراسة األردني التلفزيون استخدام بقلة ذلك ويفسر األردني التلفزيون

 مثل ونوعه عالناإل هدف على تعتمد تسويقية استراتيجيات على واعتماده شرائحه كافة على األردني

 السـلع أو الجديدة بالسلع فئاتهم مختلف من المستهلكين تعليم إلى يهدف والذي التعليمي عالناإل

 المستهلكين لتذكير يستخدم والذي التذكيري عالناإل وكذلك الجديدة، االستخدامات ذات المعدلة

 هذا تخدمويس منافسة، أخرى خدمات أو سلع إلى عنها يتحولوا ال حتى الخدمـة أو السـلعة باسم الحاليين

 الواقع تجسد النتائج وهذه ،االنحدار مرحلة بداية أو مرحلة أخر في تكون التي للسلع عالناإل من النوع

 تلك استخدام فيها يسود ما هو شهرة األكثرو  والدارجة اتعالناإل أغلب فإن ،األردن في نعيشه الذي

 والمالية. االقتصادية الحالة فيها ويؤثر االستراتيجيات
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 الثاني الدراسة بسؤال المتعلقة النتائج مناقشة ثانًيا:

في التأثير على  المتحركة التجاريةقناة التلفزيون األردني ات إعالنفاعلية هي درجة ما 
 ؟المستهلك المستهدف

 
 الدراسة عينة التجارية اتعالناإل في المهتمين تقديرات أن إلى الثاني بالسؤال المتعلقة النتائج أظهرت

 في المتحركة التجارية األردني التلفزيون قناة اتإعالن فاعلية درجة أن على يدل مما (،متوسطة) كانت

 متوسطة. درجة هي ،المستهدف المستهلك على التأثير

 األردني التلفزيون اتإعالن تساعد أن المستهدفة الجماهير نظر في إيجابية األكثر السؤال فقرة وكان

 شد إلى يؤدي و االنتباه يثير الحركة تأثير أن حيث ،المنتج مزايا إظهار في المتحركة التجارية

 تكـرار إمكانيـة خالل ومن واللون، والصورة الصوت بـين المـزج خالل من ،عالناإل إلى الجمهـور

 واسـعة تغطية إلى يؤدي وذلك ،دالمشاه ذهن في والمنتج الفكرة ترسيخ إلى يهدف والذي عالناإل

 .بسرعة الحدث ومتابعـة للسـوق،

 للوصول المستمر بالتطور المتحركة التجارية األردني التلفزيون اتإعالن تتسم) مفادها التي الفقرة وبتتبع

 في المهتمين نظر وجهة من متوسطة لها االستجابات جاءت فقد (المستهدفين المستهلكين لكافة

 وتنوع المشاهدين وعي زيادةو  االنفتاح إلى ذلك عزىي قدو  ،األردني التلفزيون في التجارية اتعالناإل

 ومقارنتهم العالمية، التلفزيونية القنوات إلى ويتعدها والعربية المحلية التلفزيونية بالقنوات وتأثرهم ثقافاتهم

 وبالرغم ،األردني لتلفزيونا قناة في ويعرض موجود هو ما مع القنوات تلك على الموجودة اتعالنلإل

 قناة اتإعالن فاعلية درجة أن يعني وهذا متوقف غير ولكنه بالبطء يتسم التطور أن إال ذلك من

     متوسطة. المستهدف المستهلك على التأثير في المتحركة التجارية األردني التلفزيون
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 التوصيات :5-2

 نع وذلك األردني التلفزيون قناة في والمتحركة الثابتة التجارية الدعايات مصممي مهارات تطوير -0

 .ومتطورة متخصصة دورات عقد طريق

 من والمتحركة، الثابتة التجارية اتعالناإل وتنفيذ تصميم في المجاورة الدول تجارب على االطالع  -2

 الدول. في المصممين بين التعاون خالل من حتى أو المؤتمرات عقد

 قناة في والمتحركة الثابتة التجارية اتعالناإل حقل في التطور لمواكبة التكنولوجيا، تقنيات استخدام -3

 .األردني التلفزيون

 بجميع االهتمام وكذلك ،اتعالناإل من والمستهدفين للمشاهدين الديموغرافي التوزيعب االهتمام -4

 وسيكلوجية االقتصادية، والحالة السكان، وحجم ،االجتماعية الحالة مثل بالسكان، المرتبطة ؤثراتالم

 .المستهلكين سلوك في للتأثير ،العوامل من وغيرها والمستهلك، المستهدف
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 األول: المحور
 درجة فاعلية إعالنات قناة التلفزيون األردني التجارية الثابتة في التأثير على المستهلك المستهدف

 

 المستهدف المستهلك لعلى التأثير في الثابتة التجارية األردني التلفزيون قناة إلعانات فالعلية درجة

 الفقرات الرقم
 الفقرة وضوح للمجال الفقرة انتماء اللغوية الصياغة

 التعديل

 مناسبة المقترح
 غير

 مناسبة
 مناسبة

 غير

 مناسبة
 مناسبة

 غير

 مناسبة

 الثابتة التجارية األردني التلفزيون إعالنات تعتبر  1

 المستهلكين مع هامة اتصال وسيلة
       

 التجارية األردني التلفزيون قناة إعالنات تعد  2

 للمستهلك بالنسبة أهمية ذات الثابتة
       

 التلفزيون في الثابتة اإلعالنية الرسالة تعتبر  3

 المستهدف للمستهلك واضحة األردني
       

 الثابتة التجارية األردني التلفزيون إعالنات تلفت  4

 المستهلكين انتباه
       

 الثابتة التجارية األردني التلفزيون إعالنات تعتبر  5

 المستهدف المستهلك في مؤثرة وسيلة
       

 الثابتة التجارية األردني التلفزيون إعالنات توفر  6

 المنتج عن المستهلك يحتاجها التي المعلومات
       

 الثابتة التجارية األردني التلفزيون إعالنات تساعد  7

 عنه المعلن المنتج مزايا إظهار في
       

8  
 الثابتة التجارية األردني التلفزيون إعالنات تتميز

 دراسة على مبنية تسويقية استراتيجبات باعتماد

 المستهدف المستهلك سيكولوجية

       

9  
 التجارية األردني التلفزيون إعالنات تستميل

 النزعة وتحرك المستهلكين رغبات الثابتة

 لديهم الشرائية

       

 الثابتة التجارية األردني التلفزيون إعالنات تقوم  11

 بالمنتج المستهلك بإقناع
       

11  
 الثابتة التجارية األردني التلفزيون إعالنات تتسم

 المستهلكين لكافة للوصول المستمر بالتطور

 المستهدفين

       

12  

 الثابتة التجارية األردني التلفزيون إعالنات تقوم

 وتذكيره شاهدوه الذي باإلعالن المستهلك بتذكير

 .المنتج ذلك بماهية

       

13  
 األردني التلفزيون في الثابتة التجارية اإلعالنات

 السوق في منافسيه بين للمنتج مكان بحجز تقوم

 المستهلكين أذهان وفي

       

14  
 الثابتة التجارية األردني التلفزيون إعالنات تسهم

 المستهلك لدى المنتج صورة ترسيخ في
       

15  
 التلفزيون في الثابتة التجارية اإلعالنات تسهم

 التجارية للعالمة المستهلك والء خلق في األردني
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  :الثاني محورال
 المستهدف المستهلك على التأثير في المتحركة التجارية األردني التلفزيون قناة إعالنات فاعلية درجة

 المستهدف المستهلك لعلى التأثير في المتحركة التجارية األردني التلفزيون قناة إلعانات فالعلية درجة

 الفقرات الرقم
 الفقرة وضوح للمجال الفقرة انتماء اللغوية الصياغة

 التعديل

 مناسبة المقترح
 غير

 مناسبة
 مناسبة

 غير

 مناسبة
 مناسبة

 غير

 مناسبة

 التجارية األردني التلفزيون إعالنات تعتبر  1

 المستهلكين مع هامة اتصال وسيلة المتحركة
       

  التجارية األردني التلفزيون قناة إعالنات تعد  2

 للمستهلك بالنسبة أهمية ذات المتحركة
       

 التلفزيون في المتحرك  اإلعالن رسالة تعتبر  3

 المستهدف للمستهلك واضحة األردني
       

  التجارية األردني التلفزيون إعالنات تلفت  4

 المستهلكين انتباه المتحركة
       

  التجارية األردني التلفزيون إعالنات تعتبر  5

 المستهدف المستهلك في مؤثرة وسيلة المتحركة
       

6  
  التجارية األردني التلفزيون إعالنات توفر

 المستهلك يحتاجها التي المعلومات المتحركة

 المنتج عن

       

  التجارية األردني التلفزيون إعالنات تساعد  7

 المنتج مزايا إظهار في المتحركة
       

8  
  التجارية األردني التلفزيون إعالنات تتميز

 مبنية تسويقية استراتيجبات باعتماد المتحركة

 المستهدف المستهلك سيكولوجية دراسة على

       

9  
  التجارية األردني التلفزيون إعالنات تستميل

 النزعة وتحرك المستهلكين رغبات المتحركة

 لديهم الشرائية

       

11  
  التجارية األردني التلفزيون إعالنات تقوم

 بالمنتج المستهلك بإقناع المتحركة
       

11  
 التجارية األردني التلفزيون إعالنات تتسم

 لكافة للوصول المستمر بالتطور المتحركة

 المستهدفين المستهلكين

       

12  

 التجارية األردني التلفزيون إعالنات تقوم

 الذي باإلعالن المستهلك بتذكير المتحركة

 .المنتج ذلك بماهية وتذكيره شاهدوه

       

13  
 التلفزيون في المتحركة التجارية اإلعالنات

 منافسيه بين للمنتج مكان بحجز تقوم األردني

 المستهلكين أذهان وفي السوق في
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 الباحثة
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

14  
 التجارية األردني التلفزيون إعالنات تسهم

 لدى المنتج صورة ترسيخ في المتحركة

 المستهلك

       

15  
 في المتحركة التجارية اإلعالنات تسهم

 المستهلك والء خلق في األردني التلفزيون

 التجارية للعالمة
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 2 رقم ملحق

  المحكِّمين األساتذة بأسماء قائمة

 

 األستاذ التخصص الجامعة

 الرب أبو أجمد خليل محمد أ.د/ الجرافيكي التصميم طالل بن الحسين جامعة

 عصب علي محمد متولي أ.د/ الجرافيكي التصميم المنيا جامعة

 جوخرشة عائدة د. الجرافيكي التصميم البترا جامعة
  الشريف منصور محمد منصور د. الجرافيكي التصميم البترا جامعة
 الصادق عبد خيري محمد د. الجرافيكي التصميم البترا جامعة
 البسيوني السيد صالح نهى د. الجرافيكي التصميم البترا جامعة

 

 

 


