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 محمد نواف العامري: إعداد

 ستار حمادي الجبوري الدكتور :إشراف
 صالملل  

عالنواصل تطورت وسائل ت اآلخرين،بسبب التغيرات التي حدثت في التكنولوجيا في العقدين   وا 
مبتكرة تم اعتمادها بل وفرضت نفسها في الحمالت اإلعالنية وانبثق عنها العديد من جديدة 

 . °361 الــ بطريقة اإلعالن فيها فظهرالكامنة االستراتيجيات 

درجة في تصميم الحمالت  361ل دراسة فاعلية توظيف طريقة ا إلىإن هذه الدراسة تسعى 
ي عينة من مصممي الجرافيك فوذلك من خالل تطوير استبانة تم توزيعها على  عماناإلعالنية في 

 صالحة لإلحصاء، وذلك لقياس: استبيان 26 عمان قوامهاشركات إعالنية في 

في تصميم الحمالت اإلعالنية اإللكترونية والمطبوعة في ° 361ــ فاعلية توظيف طريقة ال -0
 عمان. 

° 361 لــا لجرافيكي في تصميم الحمالت التي تتبنى طريقةتأثير التصميم وعنــاصر التصميم ا -2
 درجة. 

 على نجاح الحمالت اإلعالنية في عمان.° 361 ــتأثير حمالت ال -3

بتحليل إحصائي  للبيانات الناتجة من خالل استخدام بعض األساليب اإلحصائية  الباحثوقد قام 
وكانت نتائج ، جابة عن أسئلة الدراسةوذلك لإل  (SPSS)المتوافرة في برنامج التحليل اإلحصائي 

عند القيام بتصميم الحمالت اإلعالنية في  °361 ــتتمثل بإثبات مدى فاعلية توظيف طريقة الالبحث 
عالنات الويب وتراجع فاعلية كل من إعالنات  االجتماعيعمان وخصوصاً فاعلية وسائل التواصل  وا 

، كما °361 ــعنها كوسيلة إعالنية عند القيام بحمالت ال االستغناءالجرائد وأثبتت الدراسة أنه يمكن 
بينت الدراسة التأثير الكبير لكل من التصميم وعناصر التصميم الجرافيكي على الحمالت اإلعالنية 

وخصوصًا عامل اإلبداع والصورة كما بينت الدراسة األثر الواضح  °361 ــالتي تتبنى طريقة ال
 الحملة اإلعالنية في عمان وتأثيرها الكبير على الجمهور. رانتشاعلى  °361 ــلحمالت ال

  .تصميم الحمالت اإلعالنية عمان،في  063طريقة ال  اإلعالنية،الكلمات المفتاحية: الحمالت 
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يزية   المللص باللغة اإلنجل

The Effectiveness of Employing the 360 Method in Designing 

Advertising Campaigns in Jordan 

Prepared by: Mohammad Nawaf Al-Ameri 

Supervised by: Dr. Sattar Al-Juboori 

Abstract 

Due to the rapid changes that occurred in technology in the last two decades, 

innovative new means of communication and advertising developed that were adopted 

and even forced themselves in advertising campaigns, and one of these main strategies 

was 360 method in advertising.  

This study aims to investigate the effectiveness of employing the 360 method in 

designing the advertising campaigns in Amman. This was done by developing a 

questionnaire that has been distributed graphic designers who work in advertisement 

companies in Amman The sample consists of 26 questionnaires valid for statistics in order 

to measure the following variables:  

1- The effectiveness of employing the 360 ° method in designing both digital and printed 

advertising campaigns in Amman. 

2- The effect of design and graphic design elements in designing campaigns that adopt 

the 360 ° method. 

3- The impact of 360 ° campaigns on the success of advertising campaigns in Amman. 

The researcher conducted a statistical analysis of the resulting data by using some of 

the statistical methods available in the Statistical Analysis Program (SPSS) in order to 

answer the study questions. The study resulted in answering the study questions that there 

are an  effectiveness of employing the 360 method when designing advertising campaigns 

in Amman, especially the effectiveness of social media Advertising  and web ads, and the 

neglected effectiveness of the newspaper advertisement. In addition the study shows the 

effect of the graphic design elements on advertising campaigns that adopt the 360-degree 

method, especially the creativity and image factor. Finally, the study showed the impact 

of the 360 campaigns on the spread of the advertising campaign in Amman and its great 

impact on the audience.  

Keywords: Advertising Campaigns in Amman, 360 method in Advertising, 

Designing Advertisement Campaigns.  
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  األولالفصل 
 للفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة

اليوم، أصبح هناك نمو هائل في استخدام منصات التواصل االجتماعي  إلىمنذ قيام الثورة الرقمية 

 على هذهوالمنشآت، وصار من الضروري لكل عالمة تجارية أن تسجل حضورها  فرادلدى األ

جتماعي اال وشبكات التواصلدور وسائل اإلنترنت  إلىالمنصات. وفي اآلونة األخيرة تم التنبه 

 وبما أن المستهدف،الجمهور  إلىفاعلة تعزز من إيصال معلومات عن الشركة  إعالنيةكقنوات 

جدًا  أنها تمثل أدوات فاعلة إلىالوسائط االجتماعية تعمل بشكل مباشر كقنوات للبيع باإلضافة 

في  االجتماعيوسائل التواصل  أهمية حيث تكمنللشركة ومنتجاتها للحصول على رؤية واضحة 

تخدام سرعتها الكبيرة مقارنَة مع اس إلىفئات جديدة من الجمهور باإلضافة  إلى على الوصولقدرتها 

  التقليدية.قنوات التسويق 

التي  361 ــت مؤخرًا في عالم اإلعالن هو اإلعالن بطريقة الومن أهم اإلستراتيجيات التي ظهر 

المستهلكين بغض النظر عن مكان وجودهم. حيث يقوم مبدأ  إلىضمان وصول اإلعالن  إلىتهدف 

 اماستخددرجة على متابعة المستهلكين والوصول إليهم وذلك عن طريق  361 ــاإلعالن بطريقة ال

م الرقمية، أو الرسو  ووسائل اإلعالن والوسائط المطبوعةالمباشرة  اإلعالنجميع وسائل أو قنوات 

الحديثة مثل اللوحات  اإلعالنوسائل  إلىباإلضافة  والهاتف المحمولالمتحركة عبر اإلنترنت 

 اإلعالنية الرقمية.

 عالنيةإالجرافيكي حيث يعتبر التصميم وسيلة فعالة لتوصيل رسالة  التصميم أهميةيظهر هنا و 

لوان مثل األ اإلعالن،عدة في  بتطبيق عواملالجرافيكي  ويقوم التصميم الجمهور. إلى بصرياً 
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نة. فمعظم معي إعالنية عن رسالةواألشكال والخطوط والصور والرسوم البيانية، والتي يعبر كل منها 

أو  ،إلنترنتااليوم تتطلب التصميم الجرافيكي سواء كان ذلك على شبكة  اإلعالن المستخدمةأساليب 

 وسائل اإلعالن المطبوعة، أو وسائل اإلعالن الرقمية، أو الرسوم المتحركة، وغيرها. 

على استخدام كل الطرق والوسائل المتاحة في أي تفاعل محتمل للمستهلك   360ــتقوم طريقة ال

ة ضمان وصول المنتج والعالمة التجاري إلىمع العالمة التجارية أو مع المنتج. إن هذه الطريقة تهدف 

وتستخدم هذه الطريقة كل من رسائل البريد اإللكتروني أو الرسائل القصيرة أو  المستهدفة.الفئة  إلى

عالنات الشخصية والتلفزيونات Twitterأو  Facebookإعالنات  الراديو. باإلضافة  والصحف وا 

 الالفتات على الطرق أو في مواقف الباصات. إلى

 مشكلة الدراسة

في كل من مجالي التصميم الجرافيكي  بسبب التقدم المهول الذي حدث في العقدين اآلخرين

مبتكرة تم اعتمادها بل وفرضت نفسها عند تصميم النات، فقد تطورت وسائل إعالن جديدة واإلع

، 361ريقة الن بطفظهر اإلعالكامنة فيها الحمالت اإلعالنية وانبثق عنها العديد من االستراتيجيات 

التصميم الجرافيكي في فاعلية اإلعالن والحمالت اإلعالنية؛  فوجد الباحث  أهميةمن  وانطالقا

 عند القيام بتصميم الحملة اإلعالنية 361 ــضرورة إلقاء الضوء على الدور الذي تقوم به طريقة ال

دد ممكن أكبر ع  الستقطابلضمان نجاح الحملة اإلعالنية  ضمن استراتيجية تصميمية تسويقية 

 من الجمهور المستهدف.

 الدراسة أهداف

في تصميم الحمالت اإلعالنية اإللكترونية والمطبوعة في ° 361 ــفاعلية توظيف طريقة ال -0

 عمان. 
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° 361تأثير التصميم وعنــاصر التصميم الجرافيكي في تصميم الحمالت التي تتبنى طريقة  -2

 درجة. 

 على نجاح الحمالت اإلعالنية في عمان.° 361تأثير حمالت ال  -3

 الدراسة أهمية

التصميم الجرافيكي وما يلعبه من دور في تصميم  أهميةخالل  الدراسة من أهميةتتلخص 

في نجاح الحمالت  361ها فضال عن الدور الفاعل لطريقة أهدافالحمالت االعالنية وتحقيق 

االعالنات الداخلة ضمن الحمالت التسويقية االعالنية وما تشكله من فاعلية في تطوير تصاميم 

المهتمين و لشركات اإلعالن ن تكون مهمة أردن لذلك يمكن لهذه الدراسة للمؤسسات والشركات في األ

 الحمالت اإلعالنية حيث أنها تسل ط الضوء على ما يأتي:  بدراسة

 . الحملة اإلعالنية ومكوناتها ووسائلها المختلفة. 0

 .جرافيكي في نجاح الحملة اإلعالنية. دور التصميم ال2

  عمان.درجة في الحمالت اإلعالنية ومدى فاعليتها وانتشارها في  361لــ . طريقة ا3

ة حيث تقدم هذه الدراس عمان،دليل عمل للشركات والوكاالت اإلعالنية في الدراسة  وتعد هذه

وهو ما يمكن أن  اإلعالنية،عند تصميم الحمالت  361طريقة ال  استخدامتوصيات بمدى فاعلية 

الدراسة  كما تقدم هذه يساعد الشركات والوكاالت اإلعالنية عند القيام بالتخطيط للحمالت اإلعالنية.

عند تصميم  الجرافيكي مالتصمي أهميةنظريًا يتعلق بكيفية تصميم الحمالت اإلعالنية ومدى  محتوى

  . لكترونيطلبة التصميم الجرافيكي والتسويق اإلهذه الحمالت ل
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  وفرضياتها أسئلة الدراسة

 أسئلة الدراسة 

 يلي: سئلة الدراسة بماأتحددت 

في تصميم الحمالت اإلعالنية اإللكترونية والمطبوعة ° 361 ــما هي فاعلية توظيف طريقة ال -0

 عمان؟في 

وعنــاصر التصميم الجرافيكي في تصميم الحمالت التي تتبنى  من التصميمما هو تأثير كل  -2

 ؟°361طريقة 

 عمان؟على نجاح الحمالت اإلعالنية في ° 361 ــما هو تأثير حمالت ال -3

 فرضيات الدراسة

عند تصميم الحمالت  361لتوظيف طريقة ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية ى: األولالفرضية 

 اإلعالنية اإللكترونية والمطبوعة في عمان. 

لكل من التصميم وعناصر التصميم في تصميم يوجد أثر ذو داللة إحصائية  :الثانيةالفرضية 

 . 361°الحمالت التي تتبنى طريقة ال 

على نجاح الحمالت اإلعالنية في ° 361 لحمالتيوجد أثر ذو داللة إحصائية  :الثالثةالفرضية 

 عمان.

 الدراسةحدود 

وجهة  اإلعالنية منتصميم الحمالت  في 361توظيف طريقة الـ  دراسة فاعلية :الحد الموضوعي

  عدة.عالنية إمصممين جرافيكين في شركات نظر 

  .2121-2104الزمنية الفترة  :الزمانيالحد 

  .األردن -انعم  مدينة  :المكانيالحد 
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 محددات الدراسة

موضوع الدراسة وأخرى تتعلق تتعلق ب منهامن المحددات التي واجهت الباحث  ةهناك مجموع

   يلي:بمنهجية البحث، ويمكن تلخيص محددات الدراسة بما 

 .األردن -عم ان في  361لــ تنفيذ حمالت إعالنية تسويقية بطريقة اقلة  -0

على الرغم من وجود العديد من الدراسات السابقة في مجال الحمالت اإلعالنية إال أنه يوجد قلة  -2

وخاصة في الحمالت اإلعالنية  361 ــاستخدام طريقة العلق في تتالتي  سابقةالفي الدراسات 

 . في األردن

في ( Outdoor Advertisingالتي تعتد على اإلعالن الخارجي )توقف الحمالت اإلعالنية  -3

مما باإلعالن  واالكتفاء COVID-19جائحة  خاص بسبببشكل عام وعمان بشكل  األردن

ما يخدم ب التام في األردن وفي العالم اإلغالقاضطر الباحث أن يستخدم تجربة نفذ ها قبل فترة 

 هدف البحث.

 مصطلحات الدراسة

 في الحمالت اإلعالنية 063 ــطريقة ال(360 Method in advertising)  

متكاملة مع رسائل موحدة ومتماسكة عبر جميع نقاط االتصال المختلفة خطة عبارة عن  اصطالحا:

 .(Merenda, 2012) المستهلكالتي يمتلكها 

وسيلة ب االكتفاءعدة وسائل إعالنية في آن واحد وعدم  باستخدامعن حملة إعالنية  هي عبارة جرائيا:إ

ت في آن المبيعا وزيادة نسبتعزيز صورة الشركة  إلىواحدة، وتهدف الشركات المعلنة بتوظيفها 

 واحد. 
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 ة اإلعالني الحمالت(Advertising campaigns)  

 التصاليةاهي عبارة عن خطة مكتوبة شاملة وقصيرة األ/د تحتوي على سلسلة من الرسائل  :اصطالحا

 لىإأو اإلعالم في فترة زمنية محددة قد تمتد  االتصالالمتصلة والمترابطة التي تظهر في وسائل 

 .(0443سنة أو أقل )أبو عرقوب، 

سلسلة من اإلعالنات تتمتع بخاصية التشابه أو التطابق من حيث الرسالة التي تحملها أو  جرائيا:إ

على مدى و  أكثر،النية من وسائل اإلعالن أو والتي تظهر أو تبث أو تنشر في وسيلة إع ترافقها،

 .زمني محدد

 اإلعالنAdvertising) )  

شخصية لتقديم األفكار عن طريق الوسائل المتاحة مقابل  غيروسيلة  بأنهيعرف اإلعالن  اصطالحا:

هـو نشـاط إداري مـنظم، يسـتخدم  اصطالحياكما يعرف اإلعالن  (.2104أجر مدفوع الثمن. )بدران، 

 (2114 الحديدي،) .باستخدام وسائل اإلعالم المتعددة إقناعي اتصاللتصـميم  االبتكارية األساليب

الرسالة من خالل منظومة متكاملة وموجهة حسب خطة  توجهاألسلوب واألدوات التي  جرائيا:إ

  (Wells, W & Moriarit, 2000) .التسويق

  التصميم الجرافيكيGraphic Design)) 

إلخراج ة مثل ادويشمل جوانب ع ويهتم باإلبداع البصريهو تخصص من فروع المعرفة اصطالحاا: 

 جوانب إبداعية عدة حيث يفرض نظام وبنية إلى وتنسيقها، باإلضافةالفني وتصميم الصفحات 

 (2115 العربي،للمحتوى إليصال الرسالة المرئية وفهمها. )

خدمة  جذب المتلقي لسلعة أو إلىتهدف  رسالة إعالنيةمرئي إليصال عمل  بإنتاج هو القيام: جرائياإ

 .مقنعة ما بصورة
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  وسائل التواصل الجتماعيSocial Media))  

يقوم على اندماج كل من  تفاعلي،هي أنواع اإلعالن الرقمي الذي يقدم على شكل رقمي  اصطالحا:

النص والصورة والفيديو والصوت ويقوم على استخدام كل من الكمبيوتر والهواتف النقالة كآليات 

عالني التفاعلية التي تميزه عن أي إجراء إ بخاصيتهويتميز  والعرض.رئيسية في عمليات اإلنتاج 

 (. 2100، )صادق آخر.

ن الخدمة المقدمة لهم ع التجارية أو بعالمتهمالتفاعل مع الجماهير لخلق وعي  ةهي عملي جرائيا:إ

خدام كما يمكن است خالله،التفاعل من الجمهور على  يمكن االتجاهاتصال ثنائي  إنشاء نظام طرق

 .(,Quesenberry 2016) لإلعالن عن المنتجات والخدمات االجتماعيوسائل التواصل 

 تالالفتا Signage)) 

 عادة معينةمجموعة  إلىلتوصيل رسالة والرموز العالمات هي عملية تصميم أو استخدام  :ااصطالح

  (The American Heritage Dictionary of the English Language, 2000)التسويق.بغرض 

مة للداللة على عال رة أو عالمة مميزة أو كالهما معاً قد تكون صو  اإلعالنوسيلة من وسائل  :جرائياإ

 .قد تكون الالفتة تستخدم الصور أو الكتابة أو كالهما معاً ، تجارية معينة بهدف اإلعالن عنها
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 :الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 :الفصل الثاني
 اإلطار النظري والدراسات السابقة

 النظرياإلطار  :أولا 

نظري والذي ال اإلطار يتمثل بدراسة األولرئيسيين  جزئيينهذه الدراسة  الفصل منيتناول هذا 

 اتاألدبي إلىالرجوع  خاللمن وكيفية تصميمها  الحمالت اإلعالنيةكل من موضوع  إلىيتطرق 

الجزء ما أ اإلعالنية؛التغييرات التي طرأت على تصميم الحمالت  إلىإضافة  العالقة،والمؤلفات ذات 

 منها. الستفادةاالسابقة العربية واألجنبية التي تشابه موضوع البحث ويمكن  فيتناول الدراسات الثاني

 الحملة اإلعالنية ومفهومها

إعالن واحد أو سلسلة من اإلعالنات المختلفة في واحدة أو  الحملة اإلعالنية بأنها تعريفيمكن 

ر حسب تقص يجمعها هدف واحد وتقوم على امتداد فترة زمنية قد تطول أو اإلعالن،أكثر من وسائل 

سلسلة من  االعالنية بأنهاالحمالت  وتعرف أيضاً  (2100. )القريعي، هدف الشركة من هذه الحملة

المستهلك، وتكون  إلىاإلعالنات عن سلعة أو خدمة أو منشئة لتوصيل رسالة معينة من المعلن 

محدود  أو عدد فكرة إلىراسة ينتج عنها عدد من الرسائل اإلعالنية التي تستند مبنية على البحث والد

ن من وسائل اإلعال أكثرجمهور محدد من خالل وسيلة أو  إلىمن األفكار اإلعالنية التي يتم نقلها 

 (.2114، معينة خالل فترة زمنية محددة )رشاد أهدافلتحقيق 

اإلعالنية بأنها نشاط اتصالي مخطط ومنظم، وخاضع  الحملة  Robin Landaكما عرف

 لىإمن خالل برنامج موجه  أفرادللمتابعة والتقويم، تقوم به المؤسسات اإلعالنية أو مجموعات أو 

سائل االتصال معينة، وباستخدام و  أهدافالمستهلكين المرتقبين ويمتد لفترة زمنية محددة بهدف تحقيق 

، وباعتماد أساليب استمالة مؤثرة بشأن ترويج منتج أو سلعة محددة أو المختلفة وسلسلة من الرسائل
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 تدعيم صورة الشركة والمنتج في أذهان الجمهور المستهدف وكذلك استهداف جمهور كبير نسبيا

(Robin, 2004).  

 ةإلعداد الرسالة اإلعالنية المتالزمة للحمل وسليماً وذلكتحتاج الحمالت اإلعالنية تخطيطًا جيدًا 

ويكون التخطيط للحمالت اإلعالنية مبنيًا على اعتبارات علمية  ،ومؤثرةبطريقة فعالة اإلعالنية 

وجود اإلمكانات المادية والبشرية وفهم الصورة الدقيقة  إلىتحتاج الحمالت اإلعالنية  وميدانية كما

  (0446 العالق،) التسويقية.والشاملة للبيئة 

  أهمها:وتتميز الحمالت اإلعالنية بعدة مميزات 

 . لجميع الفئاتاالتساع واالنتشار بحيث تستخدم أكثر من وسيلة إعالنية متجهة  -1

 الجماهير المنتشرة في عدة أماكن جغرافية التي تصنف كمراكز لالستهالك.  إلىالتوجه  -2

ية سنة أو فقد تستغرق الحملة اإلعالن اإلعالنية،الفترة الزمنية الطويلة التي قد تتميز بها الحملة  -3

 أكثر إذا تمت إدارتها بنجاح. 

ت. وعامل الوق واالستمرارالتكرار  منها:عدة عوامل  اإلعالنية حمالتهاالشركات في  تستخدم

 (2101عبدالهادي، ( يلي:ويمكن تلخيص آثارها كما 

 التكرار  -2

  :أهدافيبنى تصميم الحملة اإلعالنية على التكرار وذلك لثالث 

ذهن العمالء أو المستهلكين فيخزن  فيعلـى تثبيت اإلعالن  اإلعالن يعمـلإن تكرار  -أ

فإذا جاء الوقت أو الظروف المناسبة للـشراء  ذاكرتهم، فياإلعالن  فيالمعلومات الواردة 

 .استرجاع هذه المعلومات تلقائياً  فإنه يتم

  .تقبل المنتج المعلن عنـه إلىالعمالء أو المستهلكين  دفع -ب
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مادة وال اإلعالنعلى يتعرفوا إتاحة الفرصة لعدد جديد من المستهلكين أو العمـالء أن   -ج

 . المعلن عنها

 الستمرار -0

وسائل اإلعالن وذلك لضمان  باستخدامبنشر اإلعالن  باالستمراروهو قيام الشركة المعلنة 

 استمرار العالقة بين الشركة والجمهور المستهدف بحيث يتم ضمان التأثير على الجمهور. 

 الوقت  -0

وتهدف  م.عندهعلى الجمهور المستهدف وخلق الرغبة  في التأثيرتمنح الحملة اإلعالنية وقتها 

عزيز ت هدف الشركة من هذه الحملة والذي قد يكون طرح منتج جديد أو تحقيق إلىالحملة اإلعالنية 

جمهور ذهان الأصورة أو مبيعات منتج أو للعمل على تغيير أو تدعيم صورة الشركة والمنتج في 

 )2100 القريعي،) .إعالنها المستهدف من

في الحمالت اإلعالنية تحتاج  أسس وفاعلة إن عملية اعداد الرسائل اإلعالنية  التجارية على

ادية توفر اإلمكانات الم إلىوميدانية باإلضافة تخطيطا سليما مبنيا على أسس واعتبارات علمية 

اإلعالنية المراد تحقيقها وذلك على شكل عمل برامج  هدافوالبشرية ويقصد بالتخطيط تحديد األ

جراءات وسياسات لتحقيق ذلك خالل فترة زمنية معينة وبناًء على ذلك فإن المخطط اإلعالني  وا 

ة بالمستهلك المستهدف وبالسلعة أو الخدمة المراد اإلعالن كم من المعلومات المتعلق إلىالفعال يحتاج 

ن المخطط يحتاج  صورة شاملة ودقيقة للبيئة التسويقية الداخلية والخارجية  إلىعنها ضمن الحملة، وا 

 (. 0446، كل ما يتعلق بالترويج من أساليب ووسائل )العالق إلىباإلضافة 
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 والتصميم الجرافيكي تطور الحمالت العالنية

ى ولاألحيث يرجع ظهور اإلعالن مع العصور  اإلعالنية،ال يوجد تاريخ محدد لظهور الحمالت 

حيث كانت تتمثل وقتها في ُمنادي الشوارع، الذي ُينادي على جديد األخبار في القرى والشوارع العامة 

 شعوبهم، لىإقراراتهم ورسائلهم  ين لتوصــيلالمنادفــي الحضــارات القديمــة  حيث استخدم الحكــام للمدن،

 (. 2100 ازمور،. )استخدامهاإعالنية تم أول وسـيلة  اداةالمنحيث تعتبر 

حيث قام المعلنون في اإلمبراطوريات القديمة بكتابـة  المكتوب،ومن ثم ظهر ما يعرف باإلعالن 

ـن الناس، لكي يراها أكبـر عـدد م المباني وذلكمن الجلد وتم تعليقها على  على لفـائف اإلعالنات باليـد

( 0على ورقة بردى مصرية في مدينة طيبة كما هو موضح في الشكل ) األولتم اكتشاف اإلعالن 

.(Daymette, 2017) 

 

 

 

 

 

 

 القديمة مصر في لإلعالن استلدمت بردى ورقة :2 الشكل
 internet-ages-https://www.alamy.com/blog/advertisingالمصدر: 

ي ف سبب ثورةوالذي  جوتبرغ، األلماني يوهانزالطابعة على يد  اختراعتم  0444ثم في عام 

قام الكاتب )ويليان  0442عالم اإلعالنات، حيث بدأ شكل اإلعالن يأخذ طابع التميز، وفي عام 

وعد الباحثون هذا اإلعالن  (،2) عن طرح الكتاب المقدس في المكتبات الشكل باإلعالنكاكستون( 

 (2100 النادي،) أقدم إعالن من اإلعالنات الحديثة.

https://www.alamy.com/blog/advertising-ages-internet
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 2740 كاكستون ويليام للكاتب مطبوع إعالن أول :0 الشكل
 http://infoacrs.com/a/adhistory.htmlالمصدر: 

وقـد شـهد القـرن التاسـع عشـر تطورًا كبيرًا فـي إعالنات الصـحف المطبوعـة، وذلـك نتيجـة التطـور 

اإلعالن عن هذه  إلىزيادة الحاجة  إلىحيث أدت زيـادة اإلنتاج  الصـناعية، أحدثته الثـورةالـذي 

 (2100 النادي،المنتجات. )

ود اتفق الباحثون على أن تاريخ التصميم الجرافيكي يع الجرافيكي، فقدالتصميم أما عن تاريخ 

( قبل الميالد. فقد قام الرجل البدائي في إفريقيا وأوروبا 4111-35111ى منذ )األولالعصور  إلى

الجدران وترك مخطوطات اعتبرها الباحثون بدء تاريخ التصميم الجرافيكي كما والصين بالرسم على 

للداللة على  باستخدام الصور قام السومريون الميالد،قبل  3111وفي عام  (.3يظهر في الشكل )

ظهور فن ى لاألول الباحثون الشرارةها والتي اعتبر  المسمارية،األشياء، وذلك باختراعهم للكتابة 

( من العصر السومري The Blau Monumnebtحيث يعد النصب التذكاري ) الحقًا،في التايبوغرا

 (2115 العربي،) (.4كما في الشكل ) المبكر أول عمل تم فيه مزج الكتابة والصور في التاريخ
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 فرنسا في سكول في الكهوف لوحات الحجري: العصر من مشاهد توثق سوماتر  :0 الشكل
 http://arab-ency.com.sy/detail/9854المصدر: 

 

 الميالد قبل 0633 السامرية الحضارة - THE BLUE MOUNAMNET :7 الشكل
 https://ophelia830.weebly.com/graphic-design-history.htmlالمصدر: 

 االختراع(، ويعتبر هذا Ts’ai Lunالورق على يد الصيني ) اختراعميالدية تم  015وفي عام 

ميالدية.  441الطباعة البارزة من قبل الصينيين عام  اختراعقفزة في تاريخ التصميم الجرافيكي تبعه 

 (.2115)العربي، 

و أالطباعة الحجرية بظهر ما يعرف  الصناعية،في نهاية القرن الثامن عشر وبدء الثورة 

(Lithography) ابأنهالطباعة الحجرية ، تعرف من أهم مراحل تطور التصميم الجرافيكي وهي 

على قله نثم حجر أو سطح معدني  على سطحطريقة للطباعة تتضمن تحبير التصميم الخاص بك 

 (، فعلى6والشكل )( 5. كما في الشكل )للطباعة الحجرية الملونةفتح الباب االبتكار  الورق، هذا
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استخدام ألف ملصق ملون كبير الحجم ب أكثر من شيريه بإنتاجفنان الفرنسي جول سبيل المثال قام ال

 ( 0446 غزوان،)الطباعة الحجرية الملونة التي كانت أحدث تقنيات الطباعة في ذلك الوقت. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2305 عام من الحجرية الطباعة :5 الشكل
 90eb5e1b5632-design-graphic-of-history-brief-https://uxdesign.cc/aالمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الملونة الحجرية الطباعة :6 الشكل
 /https://www.canva.com/learn/ultimate-guide-history-graphic-designالمصدر: 

https://uxdesign.cc/a-brief-history-of-graphic-design-90eb5e1b5632
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الخاصة وبدأ بطباعة المواد اإلعالنية  مطبعتـه 0446و 0440أسس وليام موريس بين عامي   

وبهذا يعتبر موريس أول من فصل بين  روادها،الخاصة بحركة الفنون والحرف الذي كان رائدًا من 

ي من الفنون األخرى حيث أثبت أن التصميم الجرافيكي يحتل مساحة هامة في التصميم الجرافيكي وأ

 (2115السوق. )العربي، 

يث ح مدرسة باوهاوس في ألمانيا إلىمكن إرجاع التصميم الجرافيكي الحديث كما نعرفه اليوم ي

نتاج التصاميم التي جديدة في التفكير قطر أبدعوا بتقنيات و  ف اليدوية تجمع بين الفنون والحر  وا 

ن األسماء وم ،بساطتها وأشكالها الهندسيةب التصميماتتميزت هذه ، واألساليب الكالسيكية والوظيفة

المهمة في تلك الفترة بول راند الذي اعتمد مبادئ باوهاوس في التصميم وطبقها على الحركة اإلعالنية 

و يحاكي األسلوب األوروبي التجريدي وه يكي جديدوتصميم الشعارات وقد ظهر بفضله أسلوب أمر 

 ، (2115)العربي،  ( في العالمCorporate Identityأحد أهم رواد تصميم هويات الشركات )يعتبر 

 .(4) كما يبين الشكل

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 األلمانية باوهاوس مدرسة نهج على ملصق :4 الشكل
-https://www.bauhaus.de/en/bauhausالمصدر: 

archiv/2129_publikationen/5916_staatliches_bauhaus_weimar_1919_1923/ 

 

https://www.bauhaus.de/en/bauhaus-archiv/2129_publikationen/5916_staatliches_bauhaus_weimar_1919_1923/
https://www.bauhaus.de/en/bauhaus-archiv/2129_publikationen/5916_staatliches_bauhaus_weimar_1919_1923/
https://www.bauhaus.de/en/bauhaus-archiv/2129_publikationen/5916_staatliches_bauhaus_weimar_1919_1923/


18  

مسارًا  اتخاذهو فــي تطــور التصــميم الجرافيكــي  دورا كبيراً  لعبت التكنولوجيــاوفي القرن العشرين، 

يـــر مـــن الكث اســـاعداللذان فتطـــور التصـــوير الفوتـــوغرافي وتقنيـــات الطباعـــة  ومميزًا،إبداعيًا 

المصممين على تطوير مفاهيم كثيـرة فـي التصـميم الجرافيكـي، لكـن الثـورة األهـم فـي مجـال التصـميم 

)العربي،  .0461الكمبيـوتر فـي هــذا المجـال عام ( MITأدخلت شركة ) الجرافيكــي كانـت عنـدما

2115 .) 

تم  ، حيثالجرافيكطرق جديدة وثورية إلنشاء تصميمات فرض  إلىأدت هذه الثورة التكنولوجية 

الرسومات  لتصميمكمنصة  ،Adobeمن قبل شركة  0441في عام  Photoshopبرنامج  إطالق

ـور ، ويتميـز بقدرتـه العاليـة علـى معالجـة الصجرافيكيةيمكن ألي شخص استخدامها لبناء تصميمات 

إنتـاج تصـاميم متنوعـة  مـنالمصممين مكنت والتـي ( Bitmasة )والتـأثيرات المختلفـة والتـي تسـمى عـاد

 ( 2115، . )العربيوذات تـأثيرات مختلفـة جـاهزة للطباعـة ومتميـزة بـالجودة العاليـة والواقعيـة

اليوم التصميم الجرافيكي واحد من أقوى األدوات إن لم يكن األقوى في يد الشركات ويعتبر 

وال وصفحة وتطبيق ج اجتماعيتواصل كل شبكة  على المسوقة، حيث تنتشر التصميمات الجرافيكية

ق المسوقة لتنمية المسوقون والشركاتالتصميم من قبل ويب. ويستخدم  امة عالماتهم التجارية وا 

بعض  وضحت( 00) (،01) (،4) (،4ل )اشكواأل، اتصاالت مع الجماهير في جميع أنحاء العالم

 من هذه التصميمات. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 بنز مرسيدس لشركة تصميم :3 الشكل
 Next-Benz-https://www.behance.net/gallery/23451225/Mercedes: المصدر

https://www.behance.net/gallery/23451225/Mercedes-Benz-Next
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 ماكدولندز لشركة تصميم :9 لالشك
 https://www.trendhunter.com/trends/mcdonalds-campaign1المصدر: 

 

 

 

 

 

 

 
 

 NIKE لشركة تصميم :23 الشكل
 https://www.designspiration.com/save/24590810479867المصدر: 

 هدافيتم إتباعها بناًء على األهناك العديد من األساليب المتبعة في تخطيط الحمالت اإلعالنية 

 ي:يلعلى ظروف السوق االستهالكي واإلعالني وتتمثل كما  الموضوعة في التخطيط وبناءً 

 ( 2102، )أبو رستم

https://www.trendhunter.com/trends/mcdonalds-campaign1
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هذا األسلوب يتم توجيه رسالة إعالنية  وفي: (Continent Plan)ة المستمر أسلوب الخطة  -أ

واحدة على طول فترة الحملة اإلعالنية أو عدد من الرسائل كل رسالة لها موضوع منفصل 

  مجتمع.الاألسلوب في الترويج للسلع التي تناسب كافة فئات ويستخدم هذا  اآلخر،عن 

تجزئة الرسالة : وفي هذا األسلوب يتم (Plan Wear-Cut)المجزأة أسلوب الخطة   -ب

اإلعالنية بناًء على فئات الجمهور المستهدف حيث أن لكل فئة لها ميزاتها وتوجهاتها 

 .المختلفة عن الفئة األخرى

: ويتم تحقيق الهدف العام للحملة اإلعالنية (Compaing plan) المتكاملةأسلوب الخطة  -ج

ئي أو مرحلة معينة يعمل كل منها على هدف جز  من خالل مجموعة من األفكار والرسائل

 ا. تكتمل بالمرحلة التي تليه

 نواع الحمالت العالنيةأ

نيفها حسب فيمكن تص التصنيف،تنقسم هذه األنواع حسب كيفية  عدة،للحمالت اإلعالنية أنواع 

 نية.اإلعالالجمهور المستهدف بها أو هدفها أو بناًء على النطاق الجغرافي المستهدف بالحملة 

  (2101، )عبدالهادي أنواع الحمالت اإلعالنية حسب النطاق الجغرافي المستهدف: األولالتصنيف 

م بها وتقو  -وهي الحمالت اإلعالنية التي تتجه ألكثر من دولة واحدة  دولية:حمالت إعالنية  .أ

وشركة نيفيا وغيرها.   BMWوشركة   Mercedesشركة  -على سبيل المثال ال الحصر 

وقد تتغير صيغة اإلعالن حسب الدولة أو لغة اإلعالن ولكنها تحمل نفس الرسالة اإلعالنية. 

 .(02والشكل رقم )( 10كما في الشكل رقم ) (.2101)عبد الهادي، 
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 األلمانية باللغة مرسيدس لشركة إعالن :22 الشكل
-https://www.mercedes-fans.de/magazin/news/fordern-sie-den-winter-heraus-winterالمصدر: 

werbekampagne-von-mercedes-benz-4matic-bringt-sie-durch-die-kalte-jahreszeit.6125 

 

 

 

 

 
 

 اإلنجليزية باللغة مرسيدس لشركة إعالن :20 الشكل
 https://www.adsoftheworld.com/media/print/mercedes_butterfliesالمصدر: 

وهي الحمالت اإلعالنية التي تتجه ألكثر من إقليم في الدولة الواحدة  قومية:حمالت إعالنية  .ب

أو الوسط كالحمالت اإلعالنية التي تقوم مثل الحمالت اإلعالنية التي تستهدف قطاع الشمال 

 (.03كما في الشكل ) (،2101)عبد الهادي، في األردن  نجأورابها شركة االتصاالت 
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 األردن – أورانج التصالت لشركة إعالن :20 الشكل
 https://www.addustour.com/articles/1183473 :المصدر

اإلعالنية التي تتجه ال تتعدى مدينة واحدة أو بقعة  وهي الحمالت :محلية إعالنية حمالت .ج

  مثاًل.تقوم بها شركة أمنية في مدينة إربد حملة  مثل (،2101)عبد الهادي،  جغرافية واحدة

 
 فقط إربد مدينة تستهدف األردن في أمنية لشركة إعالن :27 الشكل

 https://web.facebook.com/Umniahالمصدر: 
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 ( 2101، عبد الهادي) منها:الهدف المرجو : أنواع الحمالت اإلعالنية حسب التصنيف الثاني

حملة إعالمية تقليدية: هي الحملة التي تعتمد على وسائل اإلعالن التقليدية لزيادة الوعي  .أ

لشائعة ا الوسائل اإلعالنية التقليديةتشمل  ما.بالعالمة التجارية أو الترويج لمنتج ما أو خدمة 

 بالبريد المباشر.  المطبوعة واإلعالنات الحمالت: اإلعالناتالمستخدمة لهذا النوع من 

 لىإتهدف الحمالت اإلعالنية التي ترتبط بإطالق منتج جديد  المنتج:حملة إعالنية إلطالق  .ب

  العمالء.نشر الوعي بالمنتج ولماذا يحتاجه 

حملة التوعية بالعالمة التجارية هي حملة تركز فيها جهود حملة توعية بالعالمة التجارية:  .ج

لى بشكل عام دون التركيز ع بالعالمة التجارية للشركةالتسويق على بناء أو تعزيز الوعي 

 .شعبيتهامنتج معين وذلك للحفاظ على 

 ثالثة أنواع:  ىوالخدمات إلالمنتجات  واإلعالن عنالترويج طرق يمكن تصنيف 

 (: ATL) ـ( أو بما يعرف بAbove the line Advertisementالحملة اإلعالنية فوق الخط ) .0

 تستهدف ًا والنسبيواسع  تتسم بمدىاألنشطة اإلعالنية والترويجية التي  إلىتشير هذه الطريقة 

لى ع حيث يستخدم هذا النوع من الحمالت اإلعالنية لبناء الوعي بالعالمة التجارية بعينه،جمهورًا 

العائد ولكن من الصعب قياس التأثير و  التجارية، للعالمةجيدة للترويج  هذه طريقةتعد و  واسع،نطاق 

حف وسائل عدة عند تبنيها هذه الطريقة مثل الص باستخدامتقوم الشركات بدقة.  الشركة المعلنةعلى 

عالنات التلفازوالمجالت    (2017Hackley ,. )وا 

 (:BTL) ـ( أو بما يعرف بBelow the line Advertisement) تحت الخطالحملة اإلعالنية  .2

 يستخدم هذا النوع من اإلعالنات لتحقيق معينًا، حيثجمهورًا  اإلعالناتالنوع من  يستهدف هذا

 تستخدم شركات اإلعالنات .في خدمة معينة االشتراكاتالمباشرة كزيادة المبيعات أو  االستجابة
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 كاللوحات اإلعالنية المطبوعةإستراتيجيات ووسائل معينة عند تبنيها هذا النوع 

(Printed Outdoor Billboard) ( واللوحات اإلعالنية الرقميةDigital Outdoor Billboard )

 . (2017Hackley ,) االجتماعيوالمنشورات واإلعالنات على وسائل التواصل 

 (:TTL) ـ( أو بما يعرف بThrough the line Advertisement) خالل الخطالحملة اإلعالنية  .3

تقوم الحملة اإلعالنية التي تنتهج هذه الطريقة بالجمع بين الطريقتين أعاله، حيث تقوم بدمج 

(ATL(و )BTL معًا، لمحاولة زيادة الوعي بالعالمة التجارية باإلضافة )مهور عمالء وج استهداف إلى

درجة في اإلعالن واحدة من األمثلة على 361محتملين وزيادة نسب المبيعات، وتعتبر طريقة ال 

بناء الوعي بالعالمة التجارية  إلى 361 ــحيث تهدف طريقة ال اإلعالنية،هذا النوع من الحمالت 

 المبيعات.ت لزيادة نسب اللوحات اإلعالنية والمنشورا باستخداممدعمة حملتها باإلعالنات 

(Islam, 2017) 

 الوسائل اإلعالنية المستلدمة في تنفيذ الحمالت اإلعالنية التجارية

هي كل ما يتم طبعه على ورق وتوزيعه بشكل منتظم بفترات محددة وفي الوقت  الصحف: .0

تعتبر وسيلة مهمة من الوسائل  حيث إلكتروني،محتوى  إلىالحالي يتم ترجمة الصحف 

الوسيلة  وتتميز هذه معًا،اإلعالنية يتم من خاللها إرسال الرسالة اإلعالنية بالكلمة والصورة أو 

، رستمأبو ) يع.المواضبسهولتها وأنها حية وقليلة التكلفة وتعد مصدرًا متجانسا يضم الكثير من 

 عالنات تم نشرها في الصحف.بعض التصاميم إل انيوضح( 06و) (05) نالشكال(، و 2102
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 (SHEUER, 1965) الصحف في نشره تم إعالن :25 الشكل
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (SHEUER, 1965) الصحف في نشره تم إعالن :26 الشكل
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ات نية فئات وعينتستهدف المجالت والتي تعتبر وسائل إما مطبوعة أو إلكترو  المجالت: .2

(. كانت المجالت 2103، يوخنونمختلفة من الناس. حيث أن كل مجلة تتجه لفئة معينة )

ذري في تغيير ج إلىأكثر انتشارًا قبل ظهور التلفاز واإلنترنت الذي أجبر أصحاب المجالت 

ير إصدار مجالت لفئات عمرية مختلفة أو إصدار المجالت شمل هذا التغي المجالت،هذه 

لة اآلن تعتبر وسيلة فعالة في نجاح الحمالت االعالنية ووسي إلىولكن  دعاية تلفزيونية،برفقة 

 .Thomas, 1990)) مهمة في الترويج اإلعالني

بعض اإلعالنات التي تم نشرها في المجالت، نالحظ من هذه ( 04( والشكل )04الشكل )يمثل 

في  األلوان الذي يساهم أكثر اختيارالصور أن المجالت تتيح للمصمم الجرافيكي حرية أكثر في 

 إيصال فكرة اإلعالن. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 المجالت في نشرها نم التي اإلعالنات :24 شكللا
 scoops.html-http://itskirsty.com/portfolioالمصدر: 

 

http://itskirsty.com/portfolio-scoops.html
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 : إعالنات لشركة كوكاكول تم نشرها في المجالت23الشكل 
-https://www.alamy.com/stock-photo-1960s-magazine-advertisement-advertisingالمصدر: 

coca-cola-things-go-better-91671193.html 

 رللجمهو لوحات الطرق: تعتبر من أقدم الوسائل المستخدمة لنشر اإلعالنات  .3

(Jefkins, 2000) . وهناك أنواع متعددة من لوحات الطرق تتطور حسب التقنيات الحديثة

أحيانًا على الجدران أو على واجهات المحال التجارية  اإلعالن، فنجدهافي مجال صناعة 

. ائطالوسالقطارات وغيرها من  باإلضافة إلىالعام من باصات وسيارات أجرة  ووسائط النقل

(Wilmshurst, 2017). ستخدام شركةا انيوضح( 21و) (04) نوالشكالBMW 

 ة على لوحات الطرق والالفتات. م مالمص لإلعالنات
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  الطرق لفتات باستلداماإلعالن عنه  تم BMWلشركة  إعالن: 21الشكل 
 /https://dhause.com/epic-car-advertising-warsالمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تم تصميمها ونشرها على لفتات الطرق  BMW: إعالنات لشركة03الشكل 
 /https://victoryedge.wordpress.com/2010/05/08/billboard-chess-game-bmw-vs-audiالمصدر: 

في هذا الزمن يعتبر اإلنترنت وشبكات التواصل  االجتماعي:ووسائل التواصل اإلنترنت  .4

االجتماعي من أهم محركين اإلعالن حيث أن اإلعالنات التي تعلن باستخدام شبكات االنترنت 

  (.2015، )عساسيحيث االنتشار أو التعديل من قبل العميل  سواء منبالمرونة العالية 

https://dhause.com/epic-car-advertising-wars/
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ا يعد التصميم الجرافيكي جزءً ، واصل االجتماعيعبر وسائل الت باإلعالنعندما يتعلق األمر 

مما  ،نظر الجمهور المستهدف لفتوأساسيًا في عملية اإلعالن حيث أنه يلعب دورًا هامًا في مهًما 

 واكبت بطريقة اإلعالنية أنشطتهمخصبة للمعلنين لممارسة  اً أرض جتماعيالوسائل التواصل اجعل 

، كما ماعياالجتموضوعات الساعة بالنسبة للمتلقين المتاحين بصفة مستمرة على مواقع التواصل 

المباشر  وسهولة التواصل المستهدفتعرف على احتياجات المستهلك فرصة لل أتاحت هذه المنصات

)سراج،  وجمهورها المستهدف كل من الشركة المعلنةبين  واأللفةمعه وخلق جو من المشاركة 

2120.) 

التي تم تصميمها بهدف نشرها على  ( بعض اإلعالنات23) ،(22) ،(20)شكال األوضح تو 

 .االجتماعيوسائل التواصل 

 

  

 

 

 

 

 

 على الفيس بوك  bmw: إعالن لشركة02الشكل 
 https://mobile.facebook.com/bmweminentcars/photos/?ref=page_internal&mt_nav=0&_rdc=1&_rdr :المصدر

https://mobile.facebook.com/bmweminentcars/photos/?ref=page_internal&mt_nav=0&_rdc=1&_rdr
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 النستغرامعلى   Icecream: إعالن لشركة00الشكل 
 /https://www.meetsoci.com/blog/instagram-advertisements-pain-or-profitالمصدر: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Twitterلى ع  Nike: إعالن لشركة00الشكل 
 https://fr.soldespascher2021.com/content?c=nike%20instagram%20ad&id=1المصدر: 
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 درجة في تصميم الحمالت اإلعالنية  063 ــطريقة ال

هو التأكد من أن الرسالة متسقة عبر القنوات الضرورية  361الــ اإلعالن بطريقة الهدف من 

وتركز على أي نقطة  للحفاظ على تفاعل المستهلكين مع المنتج وفهم العالمة التجارية بشكل أفضل

 . (Fearon, 2014) للتواصل مع الجمهور المستهدف

درجة في الحمالت اإلعالنية والتركيز  361 الــ اتباع طريقة أناإلعالن شركات من  العديدترى 

باستخدام مجموعة متنوعة من المستهدف من كل زاوية  بالجمهوراإلعالنية الرسالة  إحاطةعلى 

ميم الطريقة األمثل لتص الشراء هيالوسائط للمس العمالء في نقاط مختلفة على طول مسار قرار 

للتخطيط اإلعالمي  أداةدرجة بدأت فقط ك 361 ــعلى الرغم من أن طريقة ال اإلعالنية،الحمالت 

لحاليين اللحملة اإلعالنية إال أنها توسعت منذ ذلك الحين لتشمل العملية الكاملة للتواصل مع العمالء 

ية إعادة التفكير في كيف إلىت الشركات والعمالء المحتملين. في عالمنا اإلعالني الجديد اضطر 

سوق قائم على إرادة  إلىأن انتقل السوق من سيطرة الشركة المصنعة  الناس بعد إلىالوصول 

 إلىالوصول  عن والتسويق فإننا ال نتحدث نتتعدد فيه وسائط اإلعالحيث أن السوق اآلن المستهلك 

ع مالتواصل هو  بل التحدي أي شخص إلىالوصول ألن الشركات تستطيع  فقط، المستهلك

  (.Deshpande, 2015) المستهلكين

 دور التصميم الجرافيكي في نجاح الحملة اإلعالنية

عند وقوع االختيار على منتج معين فإن آخر ما يراه المستهلك قبل الشراء هو اإلعالن، ويعتبر 

 أشكال االتصاالت التسويقية المستخدمة لثبات العالمة التجارية في السوق فهو ال من شكالً اإلعالن 

  (Hackly, 2005).طوات التسويق لدى أي شركة منتجةعن خ أهميةيقل 



32  

حيث  لمنتج،االمستهلك للخدمة أو يلعب التصميم الجرافيكي دوًرا رئيسًيا في كيفية تصور لذا 

وقد يؤدي  ،التجارية وبناء الثقة مع المستهلك العالمةوجود تصميم متسق وجذاب في تقوية  يساعد

 إلىثاًل موسائل التواصل االجتماعي  من مستخدميالمستهلك  دفع إلىالتصميم الجرافيكي الناجح 

  .(Hackly, 2005) البيعللشركة أو معارض موقع الويب الرئيسي  إلى توجيه اآلخرين

ة في استخدام عن الكيفي بالتعبير التي تقوممبادئ السس و األ التصميم الجرافيكي بعضيوظف 

عضها عناصر التصميم مع بتقوم بجمع  اإلرشادية التيسلسلة من الخطوات وهي  التصميم، عناصر

ا البعض، هفصل مبادئ التصميم عن بعضمن خالل التصميم وال يمكن  فعال تواصلإليجاد البعض؛ 

 (Poulin, 2011. )الواحد التصميمفي حيث أنها تتداخل مع بعضها البعض 

 وهي تشمل التالي: 

  Proximityالوحدة : أولا 

ظهر العناصر كوحدة واحدة ، حيث أن الوحدة تالتصميموأسس من أهم مبادئ  واحدة الوحدةتعد 

ورة متكاملة بص؛ فيظهر التصميم األصليالتصميم  إلىملحقة أو أجزاء أفكار مضافة كمتكاملة وليس 

دة،  فهي ، كيالجرافي في التصميمالعالقات لتكامل جميع الركيزة األساسية الوحدة  تعتبر كما موح 

تكاملية تبدو فيها ة بعالقتتشكل  -على حدة  كل- فالمفردات البصريةللتصميم؛  التكوين الكليتعتبر 

 فالهدف ،، ووحدة في التكرارعامل؛ فهناك وحدة في التنو المتكالتصميم  إلىكل وحدة بصرية منتمية 

 يالتصميم اإلنتاجفي  االهتمامالتصميم هو إيجاد وحدة متماسكة تثير المرجو  من 

(Stewart, 2002 .) لق لغة لخعالقة معينة فالوحدة هي توافق عناصر التصميم فيما بينها ضمن

 االتحمع بعضها البعض، كما انه من الممكن اعتبار التكرار من أقوى بها العناصر واضحة وترتبط 

 (. Samara, 2008) واألشكال في التصميموحدة العناصر 
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 Balance: التوازن ثانياا 

حدث عند ، وهذا المبدأ يللجمهور المستهدفالشعور بالراحة تولد   إلىيؤدي تطبيق مبدأ التوازن 

عن  الظل، والضوء، و واأللوان، والخطوط، واألشكالتحقيق التناسب والتوافق بين توزيع المساحات، 

، عور بالرضابالراحة، وتمنح الشاإلحساس بطريقة معينة تعطى طريق تنظيم وتنسيق عناصر التصميم 

لى جانبي ع اً بصري اإلنسانعين  تتزنيتحقق مبدأ التوازن حول المحور الرأسي للتصميم عندما و 

وعدم  هور عند الجم باالنزعاجفإن عدم وجود توازن في التصميم يتسبب بالشعور وبالطبع  المحور،

، إال أنه ومن الجدير بالذكر أنه من الممكن أن يكون (Faimon & Weigand, 2014)رتياح اال

 (Samara, 2008) .يم بدون أن تتطابقبحيث تتوازن الكتل والخطوط في التصم غير متماثالً التوازن 

   Variety: التنوع ثالثاا 

التنوع يعني أن يحدث تغيير على خاصية عنصر معين؛ لكي يصبح مختلفا عن غيره من 

مزيد من  إلحداثيتم استخدامه وليس نقيضًا لها، حيث  للوحدةمكماًل العناصر، كما أن التنوع يعد 

الحيوية في و اإلثارة عنصر يمث ل ، فهو وجذب عين الجمهور المستهدف بالتصميم البصري االهتمام

 (Stewart, 2002)م. التصمي

ويجب ، مجتمعالبين و  لحملة اإلعالنيةالشركة المعلنة لبين نقطة الربط المباشرة  المصممتبر يع

 بيئيةالمؤثرات ال االعتبارآخذًا بعين  وبصرية،عملية  حلول إلى معرفته لترجمة مؤهالً أن يكون 

  . المحيطة واالجتماعية

 ، قدنةوصف المهفقد استخدمت عدة مصطلحات ل، جديداً  ال يعتبر التصميم الجرافيكي مجاالً 

ها فمن المسميات التي سمي ب، يالجرافيكيات مع التطور الذي شهده التصميم مهذه المستغيرت 

 لكن (،Visual Art) االتصال المرئي و( أCommercial Art) التجاريالفن التصميم الجرافيكي 

حيث أن أغلب  .والكلماتلصور ا وهما األساسيينعلى العنصرين التصميم دائماً  حافظالحالتين بكال 
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بين المصمم  ةقوي اتصالنقطة إنشاء  إلىبينهما  الجمعويؤدي  ،التصاميم ُتظهر الصورة والكلمات معاً 

ن هذا كا الخدمة، سواءوما يمثله كطرف في الحملة اإلعالنية وبين المشتري المحتمل للمنتج أو 

صفحة صميم ت المجالت أو التلفزيون أو الكتب أو أو التعبئة والتغليف وأفي سياق اإلعالن التصميم 

توصيل وتنظيم الرموز المرئية لإعداد ُيعنى بفإن المصمم الجرافيكي  وبالتالي. اإلنترنتعلى  ويب

 (Tappenden, 2004). األفكار والمعلومات وتلبية احتياجات اإلعالن

م اإلبداعي القستحت  يندرجالجرافيكي المصمم فإن  ،التقليديةهيكل وكالة اإلعالن  إلىالنظر ب

 لىإالخطوط العريضة  يقومون بترجمةلذين ااإلعالنات  يومؤلف الفنانينلمكون من ا الشركة،في 

 بمجرد أن تكون الخطط ،اإلعالنوسائل  لمختلفبصرية وشعارات  رموزنتاج وا   أفكار لإلعالنات

الخطة.  تلكلتنفيذ يتم تصميم اإلعالنات بواسطة مصممين يمتلكون اإلبداع  واضحة،اإلعالنية 

(Irivwieri, 2009)  

التصميمات التي ساهمت في نجاح  بعض( 26( والشكل )25والشكل )( 24الشكل )ويوضح 

  اإلعالنية.بعض الحمالت 

 

 

 

 

 

 

 heinz ketchup: إعالن لشركة 07الشكل 
 ((Scheuer, 1965المصدر: 



35  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 : إعالن لشركة ماكدولندز05الشكل 

 https://www.adsoftheworld.com/media/print/mcdonalds_the_thingالمصدر: 

 

 

 Mercedez Benz: إعالن لشركة 06الشكل 
 /HTTPS://WWW.THATCARPLACE.CA/BMW-VS-MERCEDES-BENZ-MARKETING-WAR المصدر:

 

  

https://www.adsoftheworld.com/media/print/mcdonalds_the_thing
https://www.thatcarplace.ca/bmw-vs-mercedes-benz-marketing-war/
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 درجة في اإلعالن  063لــ أمثلة على حمالت إعالنية تبنت طريقة ا

 361 ــطريقة ال باستخدامللترويج لسيارتها بحملة إعالنية  2104قامت شركة مرسيدس عام 

ة كان التصميم يتميز بالبساطة والدق إعالنية،عدة وسائل  باستخدامدرجة مع رسالة إعالنية متسقة 

هم تتق بأن السيارةمثل تتتسق مع نص الرسالة اإلعالنية الذي تاإلعالن  فيمع وجود صور 

ويتفق  عقدمجدًا وغير  اً وكان نص الرسالة بسيط، واالحتياجاتية والتفضيالت الشخصية صالخصو 

، "The new A-Class. Just Like You"حيث كان نص الرسالة اإلعالنية  البسيط،مع التصميم 

 الجتماعياالمختلفة مثل الالفتات، ومواقع التواصل  الوسائل اإلعالنيةستخدمت شركة مرسيدس او 

 (.24)( 28)و (27ل )اشكبين األتكما 

 الجتماعيالتواصل  وسائل-درجة  063 ــحملة إعالنية لشركة مرسيدس بطريقة ال: 04الشكل 
 /https://web.facebook.com/MercedesBenzBrisbane/photosالمصدر: 

 

  

 

https://web.facebook.com/MercedesBenzBrisbane/photos/
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 لفتات على الطرق –درجة  063حملة إعالنية لشركة مرسيدس بطريقة ال : 28ل الشك
-HTTPS://MEDIA.DAIMLER.COM/MARSMEDIASITE/EN/INSTANCE/KO/MERCEDES-BENZ المصدر:

NEW-A-CLASS-CAMPAIGN-360-DEGREES-TWO-PHASES-AND-A-GLOBAL-STAR-NICKI-
MINAJ---THE-NEW-A-CLASS-JUST-LIKE-YOU.XHTML?OID=34699668 

 

 الطرقلفتات على  –درجة  063حملة إعالنية لشركة مرسيدس بطريقة ال  :29ل الشك
-https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko/Mercedes-Benzالمصدر: 

new-A-Class-campaign-360-degrees-two-phases-and-a-global-star-Nicki-Minaj--
-The-new-A-Class-Just-like-you.xhtml?oid=34699668 
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فعلى سبيل ، درجة في اإلعالنات 361 ــوتبنت العديد من الشركات المحلية في األردن، طريقة ال

كان ، 2121المثال قامت شركة دجاج تمام األردنية بتبني هذه الحملة في حملتها اإلعالنية عام 

 ورسالة إعالنية متسقة على كل وسائل اإلعالن من االنتباهفاقع لجذب تصميم اإلعالن يتميز بلون 

 (.30)الشكل و  (31كما في الشكل ) اجتماعيالفتات ووسائل تواصل 

 فيس بوك -الجتماعيوسائل التواصل  -درجة  063بطريقة ال تمام للدواجن حملة إعالنية لشركة : 03الشكل 
 https://web.facebook.com/tamamchicken/photos/2080341335439528المصدر: 

 انستغرام -الجتماعيوسائل التواصل  -درجة  063 ــبطريقة التمام للدواجن حملة إعالنية لشركة : 02الشكل  
 https://www.instagram.com/p/CHxUShNivPe/?utm_source=ig_web_copy_linkالمصدر: 
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  لفتات في المول -درجة  063بطريقة ال تمام للدواجن حملة إعالنية لشركة : 00الشكل 
 

 

 

 لفتات على الطرق -درجة  063بطريقة ال تمام للدواجن حملة إعالنية لشركة : 00الشكل 
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 الدراسات السابقة : ثانياا 

 بعنوان:( 0325)فداء أبو منشار  الزغير،دراسة بيان 
مدى اعتماد شركة رويال التجارية الصناعية على التصالت التسويقية المتكاملة في بناء العالمة 

 .جامعة بوليتكنك فلسطين التجارية،

التعرف على مدى اعتماد شركة رويال التجارية الصناعية على  إلىهدفت هذه الدراسة 

االتصاالت التسويقية المتكاملة في بناء العالمة التجارية وتم دراسة عنصرين فقط ال غير من عناصر 

تألف و  لعامة،التسويق المتكامل وهما: اإلعالن )وهو ما يهمنا دراسته في بحثنا هذا( والعالقات ا

 وقد اشتملت عينة الدراسة علىالشركة، ائرة العالقات العامة ودائرة اإلعالن في مجتمع الدراسة من د

حيث قام فريق البحث ، رويالإعالن من إعالنات شركة  21ست موظفين من دائرة اإلعالن وكذلك 

ن شركة رويال أبرز النتائج لهذه الدراسة كانت أ، باستخدام استبيان ثم تحليل نتائج االستبيان إحصائياً 

تعتمد اعتماد كلي على تكرار ماركة رويال وتركز عليها بشكل مستمر وتعمل على جذب انتباه 

 بشعار أو قيمة معينة.وتربطها الزبائن تجاه الماركة 

  بعنوان:( 0302د/ أمل محمد حسنين سراج ) م. أ.دراسة 
 حالةدراسة (اإلعالنية  الحمالتاتصالية في تصميم  استراتيجيةكالرقمي  اإلعالمتوظيف اتجاهات 

 ).المصريالسوق  في الحمالت اإلعالنيةعن 

الم اإلع اتجاهات توظيف استراتيجيةمدى استطاعة توظيف  دراسة إلىهدفت هذه الدراسة 

في تصميم  راتيجياتاالستمن هذه  االستفادةعليه إيجابياً وكيفية المتلقي والتأثير   اجتذاب في الرقمي 

لوسائط اهذه الدراسة في إلقاء الضوء على  أهميةوتكمن ، في السوق المصريةاإلعالنية  الحمالت 

واصل التعرف على احتياجات المستهلك، وتسهيل الت للمعلنين مصدر إلهام أتاحالتي أصبحت الرقمية 

صميم أنها تساعد في ت إلى باإلضافةالمباشر معهم، وخلق جو من المشاركة بين المَنتج والمتلقي، 

، وقد سمح هذا آلخرمن حيث ثرائها في الموضوعات التي تنفجر من وقت  اإلعالنية الحمالت 
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، خدماتهمو  عن منتجاتهم لإلعالناتصال  كاستراتيجية االتجاهاتبتوظيف تلك  اإلعالناتلمصممي 

ابط عاطفي بناء ر من  يمكنهم الذيمن انتشارها وشهرتها بين عدد كبير من المستهلكين  واالستفادة

المنهج  ، وقد اتبعت الباحثةزمنية قصيرة جداً إعالنية في فترة الرقمية الوسائط  باستخداموعقلي 

حث انتج الباست، و للتعرف على الظاهرة قيد الدراسة االستنباطيالمنهج  إلىباإلضافة  االستقرائي

الجماهير،  معينة منوألنواع لبعض المنتجات دون غيرها، المبتكرة ستراتيجية الصحة استخدام هذه ا

 بها من جانب صانعي وااللتزام األفكار اإلعالنيةفي تعديل  االتجاه الستخدامووضع ضوابط 

 اإلعالنات.

  :بعنوان Shadi Sadat Tayebi( 0323)رسالة ماجيستير 
The effectiveness of design elements like picture, text and color in 

aesthetic products" advertisement" 

عناصر التصميم مثل الصورة والنص واللون في جمالية اإلعالن عند  بدراسة فعاليةقام الباحث 

بناء حملة إعالنية. كان المتغير في هذا البحث هو رأي الجمهور المستهدف بالحملة اإلعالنية 

لى رأي التصميم ع لدراسة تأثير عناصر والنص،، واللونوكانت المتغيرات المستقلة هي الصورة، 

لمجالت وسائط مختلفة مثل ا باستخداموقد قام بدراسة اإلعالن  اإلعالنية،الجمهور المستهدف بالحملة 

شخص تتراوح  211عينة مكونة من  باختياراللوحات اإلعالنية والملصقات. وقام الباحث و  والصحف

 وجد الباحث أن الصورة والنص إحصائيًا، وقد، وقام الباحث بتحليل البيانات 31-21أعمارهن بين 

 يلعبان دورًا مهمًا ومتساويًا في جذب االنتباه لإلعالن من قبل المستهلكين.

 Sudhir Maknikarو Anurudra Bhanotو Sameer Deshpande  (2015)دراسة
 بعنوان: 

“Assessing the Influence of a 360-degree Marketing Communications 

Campaign With 360-degree Feedback”.  

الجمهور  إلىوالوصول في اإلعالن  361دور طريقة ال  إلى باإلشارةقامت هذه الدراسة 

 المستهدف بطريقة متسقة عن طريق عدة وسائل اعالن ومدى فاعلية هذه الطريقة في بروز العالمة
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ذه الدراسة كما قامت ه الشركة. أهدافالتجارية وزيادة فاعلية استراتيجيات تغيير السلوك وتحقيق 

درجة  361بتقديم تقرير عن مدى نجاح هذه الطريقة عن طريق تبني نهج التغذية الراجعة بطريقة 

ها كانت الحملة اإلعالنية التي قامت علي النساء،حيث قاموا بإجراء استبيانات ومقابالت شخصية مع 

سات بإجراء عمليات الوالدة في المؤس الدراسة تستهدف النساء الهنود في المناطق الريفية واقناعهن  

من النساء قد استجابوا لهذه الحملة وقد قاموا بالتعرف  %45وقد وجد الباحثون أن أكثر من  الصحية.

ل من ك أهميةكما أكدت الدراسة على  اإلعالنية.على عالمتين خطرتين كان مسلط عليهم بالحملة 

في التغذية الراجعة في نجاح المشروع في إطار في الحمالت اإلعالنية و  361استخدام طريقة ال 

  المجتمعي.التسويق 

  :بعنوان Minsam Fearon  (2014)رسالة ماجيستير
“360° Marketing and Communication Strategies Proposal”  

بإجراء استطالع لجمع المعلومات المتعلقة بالوضع الحالي للعالمة  بالبدايةقامت هذه الدراسة 

التجارية في أذهان الناس، وكذلك لمحاولة فهم موقع العالمة التجارية في السنوات األخيرة من خالل 

ثم قام الباحث بتصميم مقترح الستراتيجيات التسويق واإلعالن بطريقة ، حمالتهم التسويقية الخاصة

لى ع %01وتنبأت الدراسة بزيادة مقدارها ، درجة وذلك بناًء على نتائج المسح 361 ــلقائمة على ا

  %31ة بمعارض العرض بنس إلىزيارة الجمهور للموقع اإللكتروني للشركة وزيادة زيارات الجمهور 

 ى.األولأشهر  ةفي اإلعالن والتواصل في الثالث 361 ــعند تطبيق طريقة ال

 :بعنوان  Anoek Hogenkamp (2018)ماجيسيتررسالة 
“Influence of Advertising Desgin and Fetured Product on Consumer's 

Percieved Mood and Evaluations “  

أولي للكشف عن أهم عناصر التصميم كاللون والشكل  اختبارقامت هذه الدراسة بالبداية بإجراء 

و أ مشاهدته،عند  وأنواع الخطوط والصور التي تجعل التصميم إما هادئ ويحقق الراحة للمشاهد
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 وبعد ذلك قامت بدراسة عينة، عند مشاهدته المتعةأكثر جرأة وصخبًا ويجلب تصميم يجعل ال

(N=173) ، اخبصهادئ ومريح والثاني  األولبناء على نوعين من التصميم  استجابتهمودراسة ،

 المميزة تلعب دوراً  وتفاصيل المنتجعن هذا الدراسة عدة مخرجات. أواًل، أن كل من اإلعالن  نتج

ين كل من ب ارتباطالمنتج. باإلضافة إال أن هناك معامل  اتجاههاما في التأثير على رغبة المشتري 

على هذه  بناءو ، اإلعالنيةاإلعالن والحملة  اتجاهر التصميم على سلوك المشتري تأثير المنتج وتأثي

يكي ومزايا كل من التصميم الجراف أهميةقامت الباحثة بعمل العديد من التوصيات التي تفيد ب الدراسة،

 اإلعالنية. تصميم الحملةالمنتج في 

  بعنوان: Ankita Garjeو Pragati Devikar ــدراسة ل
Digital Marketing and Social Media, Tirpude Institute of Management, 

Nagpur (2018)  .  

عن طريق اإلعالن على عملية  االجتماعيدور اإلنترنت ووسائل التواصل  إلى أشارت الدراسة

  ،الجتماعياعلى اإلنترنت لمستخدمين وسائل التواصل  ية من خالل استبيان منظماألولجمع البيانات 

المعاهد  قاريروت والدراسات السابقة األوراق البحثية في الدراسة بيانات ثانوية متوفرة استخدمتكما 

 وأثبتت هذه الدراسة أن التسويق عبر وسائل التواصل االجتماعي فعال من، المختلفة لتفسير البيانات

النية الحمالت اإلع إلى أشارت الدراسة أن معظم الشركات اإلعالنية بدأت للتوجهكما ، حيث التكلفة

 فعاليتها ماديًا.  إلىالكبير باإلضافة  النتشارهاوذلك  االجتماعيعلى وسائل التواصل 

 مناقشة الدراسات السابقة

تمثلت االستفادة من إطالع الباحث على الدراسات السابقة في بلورة المشكلة البحثية وأهميتها، 

أنها تحديد ما يميز هذه الرسالة عن غيرها ب إلىاألدوات التي تناسب هذه الدراسة، باإلضافة  واختيار

 في األردن بالتحديد. 361 ــطريقة ال فاعلية توظيفستدرس مدى 
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 راض الدراسات السابقة ما يأتي: عويتضح من است

 لىعمتعددة وسائل إعالن  باستخدام اإلعالن أهميةإن العديد من الدراسات السابقة بحثت في 

التي  (2105اإلعالنية لشركات محددة مثل دراسة )بيان الزغير وفداء أبو منشار، نجاح الحمالت

 361ــ لأما دراسات أخرى فقد ركزت على طريقة اعلى شركة رويال، عالن المتكامل درست تأثير اإل

اللتان   (Maknikar, 2015)ودراسة(Fearon, 2014) ة في حمالت إعالنية محددة مثل دراس

الجمهور المستهدف بطريقة متسقة عن  إلىفي اإلعالن والوصول  361دور طريقة ال في اهتم تا 

 طريق عدة وسائل اعالن ومدى فاعلية هذه الطريقة في بروز العالمة التجارية. 

اإلنترنت  على دورعلى التركيز ( و ,Ankita (2018و (2120 سراج،) قامت دراسةبينما 

بدراسة   (Hogenkamp, 2018)وقامت دراسة عملية اإلعالن في االجتماعيووسائل التواصل 

مثل ما قامت به دراسة  تأثير عناصر التصميم على الجمهور المستهدف بالحمالت اإلعالنية

(Tayebi, 2010). 

تخدمة البحث المس أداة الحالية والدراسات السابقة من حيثوقد لوحظ وجود تشابه بين الدراسة 

 دراسة( و 2105، في جمع المعلومات وهي االستبيان )بيان الزغير وفداء أبو منشار

(Tayebi, 2010 ) دراسةو(Maknikar, 2015)   دراسةو (Fearon, 2014)  ودراسة

(Hogenkamp, 2018 ودراسة ) (Ankita, 2018) (2120)سراج، مع دراسة  اختلفتبينما 

 . واالستنباطي االستقرائيتبعت األسلوب احيث 

امت قسة عن الدراسات السابقة من حيث الجمهور المستهدف حيث هذه الدرا ولكن اختلفت

 اإلعالنية،موظفي الشركات المسؤولين عن الحمالت  باختيار( 2115، أبو منشارو الزغير ) دراسة

 (Ankita, 2018)و (Fearon, 2014)و (Maknikar, 2015)ة كل من راسقامت دبينما 
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بدراسة الجمهور المستهدف بالحملة اإلعالنية ( Tayebi, 2010و)( Hogenkamp, 2018)و

 والتصميم. 

( (Hogenkamp, 2018و (Tayebi, 2010)وقد تشابهت الدراسة مع الدراسات 

في تطبيق المعامالت اإلحصائية لدراسة فرضيات و  (Maknikar, 2015)و( (Fearon, 2014و

 الدراسة. 
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 الفصل الثالث
 (واإلجراءاتمنهجية الدراسة )الطريقة 

يتضم ن هذا الفصل وصًفا لمجتمع الدراسة، وعينتها، وطريقة اختيارها، واألدوات المستخدمة، 

جراءاتها، والطرق اإلحصائي ة التي استخدمت في تحليل البيانات  وصدقها وثباتها، ومتغيرات الدراسة وا 

 واستخراج النتائج. 

 دراسةمنهج ال

من خالل جمع ، Descriptive Analyticalالمنهج الوصفي التحليلي  الباحث استخدم

المعلومات اعتماًدا على نتائج البيانات وتحليل الفرضيات، ومن ثم اإلجابة على أسئلة وفرضيات 

الدراسة، حيث تم وصف جوانب الظاهرة من خالل االعتماد على اإلطار النظري والدراسات السابقة، 

احثين ديد الجوانب التي تمت دراستها من قبل البالتي تناولت موضوع البحث في الفصل الثاني؛ لتح

ات من وضع مجموعة من الفرضي الباحثدراسة، مما مكن  إلىالسابقين، والجوانب التي لم تزل بحاجة 

اعلية دراسة  فاستنتاجات حول  إلىحول الظاهرة المدروسة، في محاولة إليجاد إجابة لها، والتوصل 

 وبعد تفريغ البيانات وتصحيحها، ،في عمان حمالت اإلعالنيةفي تصميم ال  063توظيف طريقة الـ 

 . SPSS (Statistical Package for Social Studies)ومن ثم تحليلها باستخدام حزمة 

 دراسةال جتمعم

وكاالت إعالنية في مدينة  خبرة فيمصممي جرافيكي ذوي  المستهدف من الدراسةتكوَّن مجتمع 

 .عمان
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 دراسةال عينة

 يمتلكونمصمم جرافيكي في وكاالت إعالن مختلفة في عمان ( 62)تكوَّنت عينة الدراسة من 

من خالل الرابط                     االستبيانعلى  باالستجابةخبرة أكثر من خمس سنوات، وقاموا 

sFFstr//ASxt./SS/do.xSQ/eS:Qt/A/o/hte/ss/oo/oog.elgotgcscod//:sptth

0xYhoAea/0sY-kgxs_fpepo/?cooeS:Qv/tsAte3dcyD. ات على وبعد فرز االستجاب

ولم يستبعد الباحث أي ( استجابة، 62الدراسة، تبين أن  عدد االستجابات التي اكتملت ) أداةفقرات 

 أفراد( يبين توزيع 1-3(، والجدول )62الدراسة ) أفراد، وبالتالي أصبح عدد منها الكتمالها جميعها

 متغيراتها.الدراسة حسب 

 الدراسة حسب متغيراتها أفراد: توزيع (2-0) جدولال

 %ة المئويالنسبة  التكرارات المتغير 
 الجنس

 73.1 19 ذكر
 26.9 17 انثى

 26 الكلي 
 العمر

 3.8 1 25أقل من 
 50 13 سنة 35أقل من  – 25من 
 46.2 12 سنة 45أقل من  – 35من 

 26 الكلي 
 المؤهل العلمي

 3.8 1 25أقل من 
 50 13 سنة 35أقل من  – 25من 
 46.2 12 سنة 45أقل من  – 35من 

 26 الكلي 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegMMx5AXyesx9Q9alLjrhWFs1Yc01azAbLPh0-Dycp3O7A7w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegMMx5AXyesx9Q9alLjrhWFs1Yc01azAbLPh0-Dycp3O7A7w/viewform?usp=sf_link
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 مصادر جمع المعلومات 

الدراسة، وتتمثل بمصادر ثانوية كما في  أهدافعلى نوعين من المصادر لتحقيق الباحث اعتمد 

ت ، التي تناولةاألطر النظرية، والرسائل الجامعية، واألبحاث المنشورة في الدوريات المتخصص

 الحالية.للدراسة  المشابهةالدراسات 

على مصادر أولية مباشرة، متمثلة بالبيانات التي تم الحصول عليها أثناء  الباحثكما اعتمد 

الدراسة الخاصة بموضوع هذه الدارسة، من اإلطار النظري، واألسئلة والفرضيات التي  أداةإعداد 

 استندت عليها الدارسة.

 الدارسة  أداة

يث مما يكفل صدقها بح السابقةعلى عدد من الدراسات  الدراسة اعتماًدا أداة بتطويرالباحث قام 

وفير صدًقا ت ، وما يضمن التوزيع الجيد لعينة الدراسة، وبالتالي القدرة علىلقياسهتقيس ما وضعت 

 .خارجًيا

 وتكوَّن مقياس الدراسة من جزئين رئيسيين هما:

اني تكون (. والجزء الثالخبرةو ، )كالجنس، والعمر، والمؤهلالمعلومات الديمغرافية حول المستجيبين  -

  :محاور رئيسة هي ةمن ثالث

 حيث تمثل وسائل اإلعالن المختلفة درجة،° 6Y_تأثير وسائل اإلعالن على فاعلية طريقة ال  -

 . ة( فقر 00تكون من )وت مستقلالمتغير ال

° 361قة الحمالت التي تتبنى طريتأثير التصميم وعنــاصر التصميم الجرافيكي في تصميم  -

لحمالت المستقل وتصميم ا المتغير التصميم وعنــاصر التصميم الجرافيكي، حيث تمثل درجة

 .ةر ( فق00) منالمحور  هذاتكون و  تابع،كمتغير 
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، حيث تمثل وسائل اإلعالنية في عمان° 6Y_ ــعلى نجاح حمالت ال اإلعالنتأثير وسائل  -

المتغير التابع، وتكون هذا المحور  361 ــونجاح حمالت ال مستقلالمتغير ال اإلعالن المختلفة

 ( فقرة. 03من )

 الدراسة أداةصدق 

 للتحقق من صدق أدوات الدراسة سيتم استخراج مؤشرات الصدق اآلتية:

 أولا: الصدق الظاهري

جنة ية على لاألولللتحقق من مؤشرات الصدق الظاهري ألدوات الدراسة تم عرضها بصورتها 

من المحك مين المتخصصين في التصميم في الجامعات االردنية، وتم الطلب منهم إبداء الرأي حول 

الدراسة من حيث مدى مناسبة الفقرات، ومدى سالمة الصياغة اللغوية، ومدى وضوحها من  أداة

حيث المعنى، وأية مالحظات وتعديالت يرونها مناسبة، وتم األخذ بمالحظات وتعديالت لجنة 

 الدراسة.  أهدافالمحك مين بما يسهم في تحقيق 

 ثانياا: صدق البناء

س من خالل حساب ارتباط الدرجة على الفقرة بالدرجة تم حساب دالالت صدق البناء للمقيا

( مستجيب، وكانت 26العينة االستطالعية المكونة من ) أفراد، وذلك لدرجات داةالكلية على األ

 .(2-3)معامالت االرتباط كما في الجدول 
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بالمحور على  والرتباطبالدرجة الكلية  داةكل فقرة من فقرات األ ارتباط معامالتقيم  :(2-0) جدولال
 في تصميم الحمالت اإلعالنية في عمان 063فاعلية توظيف طريقة 

رقم 
 الفقرة

معامل 
الرتباط 
 بالمحور

معامل 
الرتباط 
بالدرجة 

 الكلية

رقم 
 الفقرة

معامل 
الرتباط 
 بالمحور

معامل 
الرتباط 
بالدرجة 

 الكلية

رقم 
 الفقرة

معامل 
الرتباط 

 لمحوربا

معامل 
الرتباط 
بالدرجة 

 الكلية
1 .581** .746** 1 .849** .595** 1 .806** .818** 
2 .818** .825** 2 .859** .774** 2 .781** .728** 
3 .909** .952** 3 .851** .757** 3 .763** .750** 
4 .643** .533** 4 .901** .800** 4 .850** .880** 
5 .782** .563** 5 .821** .675** 5 .768** .806** 
6 .833** .709** 6 .937** .861** 6 .896** .816** 
7 .549** .488* 7 .915** .782** 7 .906** .820** 
8 .844** .861** 8 .804** .644** 8 .855** .750** 
4 .408* 0.463* 4 .880** .876** 9 .848** .838** 
01 .493* 0.481* 01 .841** .727** 10 .718** .622** 
00 .784** .676** 00 .810** .785** 11 .671** .576** 

 
02 .839** .806** 
03 .602** .461* 

مع محاورها تراوحت  داة( أن قيم معامالت االرتباط بين فقرات األ2-3يالحظ من الجدول )

(   1.45 إلى 1.46( كما تراوحت معامل االرتباط بين الفقرات بالدرجة الكلية )1.41 إلى 1.54)

( وتعتبر مؤشرات جيدة للحكم على صدق α≤ 1.10وهي جميعًا قيم دالة إحصائيًا عند مستوى )

 رجةوبالد، كما قام الباحث بحساب معامالت االرتباط بين المحاور ببعضها (2011enilK ,) داةاأل

  (.3-3الكلية على المقياس كما بالجدول )
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 وكل منها بالدرجة الكلية داة: قيم معامالت الرتباط بين محاور األ(0-0)جدول ال

 (. α  =1.15(.                       * ذات داللة إحصائية عند مستوى )α  =1.10** ذات داللة إحصائية عند مستوى )

 الكلية دالةأن جميع قيم معامل االرتباط بين المحاور مع الدرجة  (3-3)يتضح من الجدول 

 ا،حصائيإ دالة المحاوربينما كانت معامالت االرتباط بين  (0.33 – 0.78) إحصائيا، وتراوحت بين

 محورها. وفقاألداة  التي تسعى لقياسها هدافطبيعة الفقرات واأل لتقاربنظرا 

 المجال

فاعلية توظيف طريقة 
في تصميم ° 063ال 

الحمالت اإلعالنية 
اإللكترونية والمطبوعة 

 في عمان.

تأثير التصميم 
وعنــاصر التصميم 

الجرافيكي في تصميم 
الحمالت التي تتبنى 

 درجة° 063طريقة 

تأثير حمالت 
على ° 063 ــال

نجاح الحمالت 
اإلعالنية في 

 عمان.

 الدرجة الكلية

فاعلية توظيف طريقة 
في تصميم ° 063 ــال

الحمالت اإلعالنية 
اإللكترونية والمطبوعة 

 في عمان.

1   .910** 

 تأثير التصميم
وعنــاصر التصميم 

الجرافيكي في تصميم 
الحمالت التي تتبنى 

 درجة° 063طريقة 

.639** 1  .871** 

 ــتأثير حمالت ال
على نجاح ° 063

الحمالت اإلعالنية في 
 عمان.

.849** .702** 1 .936** 
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 ثبات أسئلة الدراسة

 (ككل، باستخدام معادلة )كرونباخ ألفا داةتم حساب داللة االتساق الداخلي لكل محور ولأل

Cronbach Alpha ،( يبين نتائج ثبات المقياس:4-3والجدول ) 

 ككل ولكل محور من محاوره داة: معامل ثبات األ(0-0)جدول ال

 مستوى المتغير
 معامل الثبات

Cronbach Alpha 
في تصميم الحمالت اإلعالنية ° 361فاعلية توظيف طريقة ال 

 .اإللكترونية والمطبوعة في عمان
1.460 

التي  تصميم الحمالتتأثير التصميم وعنــاصر التصميم الجرافيكي في 
 درجة° 361تتبنى طريقة 

1.454 

 1.454 .على نجاح الحمالت اإلعالنية في عمان° 361 ــتأثير حمالت ال
ككل ةدااأل  1.46 

 داةاألجميعها، حيث بلغ على  للمحاورارتفاع معامل الثبات ( 4-3) يالحظ من الجدول رقم

، وتعتبر قيم مؤشر الثبات Cronbach Alpha (1.46) اككل باستخدام معادله كرونباخ الف

 .ة، مما يدل على تمتع المقياس بمؤشرات ثبات مرتفعمرتفعةبهذه الطريقة قيم  المستخرجة

(Hair, 2006) 

 الدراسة أداةتصحيح 

، (0)ال أتفق بقوة فئات ) سبعسلم إجابة مكون من  إلىاستنادًا  داةاألصححت اإلجابات على 

أتفق  (،6) حد ما إلىأتفق  (،5)أتفق قلياًل  (،4) محايد (،3)ال اتفق قلياًل  (،2)حد ما  إلىال أتفق 

 النقطة التي إذا ما إلىالباحث بتحديد درجة االنطباق، حيث تشير درجة االنطباق  وقام( 4)بقوة 

درجة  حدود( 5-3الجدول )الذي استجاب له، ويبين  داةوصل إليها المفحوص فإنه يجتاز األ

  .النطباقا
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 داةدرجة النطباق لكل مستوى من مستويات الستجابة على األ: (7-0) جدولال

 

في تصميم الحمالت اإلعالنية في عمان ° 361فاعلية توظيف طريقة الـ ولتصنيف مستوى 

 ثالثة مستويات )عالي، متوسط، منخفض(، فقد تم اعتماد المعادلة: إلىبداللتها الكلية 

2 =
6

3
=

1 − 7

3
=
الحد األدنى للمقياس − الحد األعلى للمقياس

3
 

 (6-3) جدولالوبناًء على ذلك، فإن مستويات اإلجابة على المقياس تكون على النحو الذي يوضحه 

 تصميم في° 063 الـ طريقة توظيف فاعلية مستوى احتساب درجات مستوى: (5-0) جدولال
 عمان في اإلعالنية الحمالت

حول  فرادألا المعيارية الستجاباتقام الباحث بالحصول على المتوسطات الحسابية واالنحرافات 

وفيما يلي لنتائج التحليل في تصميم الحمالت اإلعالنية في عمان ° 361فاعلية توظيف طريقة الـ 

 الدراسة. الوصفي لمتغيرات

 درجة النطباق المتوسط الحسابي المستوى
 أتفق بقوة ( 4 -6.04)   األول
 حد ما إلىأتفق  ( 6.06  -  5.30) الثاني
 أتفق قليالً  ( 5.31  -  4.45) الثالث
 محايد ( 4.44  -  3.54) الرابع

 ال اتفق قليالً  ( 3.54  - 2.42) اللامس
 حد ما إلىال أتفق  (2.40 -0.46) السادس
 ال أتفق بقوة (0.45-0) السابع

في تصميم الحمالت ° 361توظيف طريقة الـ  منخفض فاعليةمستوى 
 3 – 0 اإلعالنية في عمان

في تصميم الحمالت ° 361مستوى متوسط فاعلية توظيف طريقة الـ 
 اإلعالنية في عمان

3.0 – 5 

في تصميم الحمالت ° 361فاعلية توظيف طريقة الـ مستوى مرتفع 
 اإلعالنية في عمان

5.0 – 4 
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عينة الدارسة حسب الجنس  أفرادتوزيع   

 الدراسة حسب الجنس أفراد: توزيع (6-0)جدول ال

 
 الجنس

 

فاعلية توظيف طريقة 
في تصميم ° 063 ــال

الحمالت اإلعالنية 
اإللكترونية والمطبوعة 

 في عمان

تأثير التصميم 
وعنــاصر التصميم 

الجرافيكي في تصميم 
الحمالت التي تتبنى 

 درجة° 063طريقة 

 ــتأثير حمالت ال
على نجاح ° 063

الحمالت اإلعالنية 
 في عمان

 ذكر
 4.7045 5.4115 4.6794 الوسط الحسابي

 19 19 19 العدد
 1.51092 1.58921 1.41887 االنحراف المعياري

 انثى
الحسابيالوسط   4.3766 6.2468 4.7912 

 7 7 7 العدد
 81373. 86517. 1.02507 االنحراف المعياري

 الكلي
 4.7278 5.6364 4.5979 الوسط الحسابي

 26 26 26 العدد
 1.34318 1.46316 1.31166 االنحراف المعياري

المحاور أعلى من لجميع األداة ككل و على  ان المتوسطات الحسابية( 4-3)جدول اليالحظ من 

لمحور توظيف طريقة متوسط مما يؤكد إجماع المشاركين حول هذه المحاور. وبلغ اعلى  (،3.11)

 ( في حين بلغ المتوسط)انثى( لفئة المتغير 6.24في تصميم الحمالت اإلعالنية في عمان )° 361الـ 

لفئة  (4.34) ي عمانفي تصميم الحمالت اإلعالنية ف° 361األدنى لمحور توظيف طريقة الـ 

 الدراسة حسب متغير الجنس. أفراد( يوضح توزيع 34والشكل ) (.انثىالمتغير )
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 الدراسة حسب متغير الجنس أفراد: توزيع 34ل الشك

 عينة الدارسة حسب العمر  أفرادتوزيع 

 الدراسة العمر أفراد: توزيع (4-0)جدول ال

  العمر

فاعلية توظيف طريقة ال 
 الحمالتفي تصميم ° 063

اإلعالنية اإللكترونية 
 والمطبوعة في عمان

تأثير التصميم وعنــاصر 
في  الجرافيكيالتصميم 

تصميم الحمالت التي 
 درجة° 063تتبنى طريقة 

 ــتأثير حمالت ال
على نجاح ° 063

الحمالت اإلعالنية 
 في عمان

05أقل من   
 4.9231 6.2727 4.5455 الوسط الحسابي

 1 1 1 العدد
 1.43519 1.32487 1.32511 االنحراف المعياري

أقل  – 05من 
سنة 05من   

 4.8994 5.9231 4.8392 الوسط الحسابي
 13 13 13 العدد

 92808. 69418. 1.06027 االنحراف المعياري

أقل  – 05من 
سنة 75من   

 4.5256 5.2727 4.3409 الوسط الحسابي
 12 12 12 العدد

 1.75437 2.01534 1.59456 االنحراف المعياري

Total 
 4.7278 5.6364 4.5979 الوسط الحسابي

 26 26 26 العدد
 1.34318 1.46316 1.31166 االنحراف المعياري
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أعلى  المحاور ككل لجميععلى المقياس  ان المتوسطات الحسابية( 4-3جدول )اليالحظ من 

تأثير  لمحورمتوسط على أ. وبلغ المحاورمما يؤكد إجماع المشاركين حول هذه  (،3.11من )

( 6.24)درجة ° 361التصميم وعنــاصر التصميم الجرافيكي في تصميم الحمالت التي تتبنى طريقة 

في ° 361 ــفاعلية توظيف طريقة ال لمحوراألدنى في حين أن المتوسط  (سنة 25)اقل من لفئة 

أقل  – 25من ( لفئة المتغير )4.34)تصميم الحمالت اإلعالنية اإللكترونية والمطبوعة في عمان. 

 .العمرالدراسة حسب متغير  أفراديوضح توزيع  (35)والشكل  (.سنة 35من 

 
 العمر متغير حسب الدراسة أفراد توزيع :35 لالشك
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   المؤهلعينة الدارسة حسب  أفرادتوزيع 

 الدراسة حسب المؤهل أفراد: توزيع (3-0)جدول ال

  المؤهل

فاعلية توظيف 
في ° 063 لــطريقة ا

تصميم الحمالت 
اإلعالنية اإللكترونية 
 والمطبوعة في عمان

تأثير التصميم 
وعنــاصر التصميم 

الجرافيكي في تصميم 
الحمالت التي تتبنى 

 درجة° 063طريقة 

 ــتأثير حمالت ال
على ° 063

نجاح الحمالت 
اإلعالنية في 

 عمان

 دبلوم متوسط
 5.5000 5.3182 6.0455 الوسط الحسابي

 2 2 2 العدد
 1.03346 70711. 32141. النحراف المعياري

 بكالوريوس
 4.6189 5.6818 4.4835 الوسط الحسابي

 22 22 22 العدد
 1.41610 1.56400 1.35085 النحراف المعياري

 ماجستير
 5.1538 5.4545 4.4091 الوسط الحسابي

 2 2 2 العدد
 32636. 1.15708 19285. النحراف المعياري

Total 
 4.7278 5.6364 4.5979 الوسط الحسابي

 26 26 26 العدد
 1.34318 1.46316 1.31166 النحراف المعياري

أعلى من  المحاورلجميع  األداة ككلالحسابية على المتوسطات  ان (4-3جدول )اليالحظ من 

في تصميم ° 361 ــفاعلية توظيف طريقة ال لمحورمتوسط اعلى  المحاور، وبلغولجميع  (،3.11)

في حين  متوسط(دبلوم ( لفئة المتغير )6.14الحمالت اإلعالنية اإللكترونية والمطبوعة في عمان. )

في تصميم الحمالت اإلعالنية اإللكترونية ° 361 ــفاعلية توظيف طريقة ال لمحوراألدنى أن المتوسط 

الدراسة  أفراد( يوضح توزيع 36والشكل ) متوسط(.دبلوم ( لفئة المتغير )4.41والمطبوعة في عمان. )

 .المؤهل العلميحسب متغير 
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 العلمي المؤهل متغير حسب الدراسة أفراد توزيع :36 لالشك

 الفرضيات للتبارصالحية البيانات  التبارات

 الية:التتم استخدام االختبارات  البسيطاالنحدار  باستخدام تحليللفحص فرضيات الدراسة 

 Test of Normalityالتوزيع الطبيعي  التبار

لبيانات، ل الحصول إجراء اختبار التوزيع الطبيعين البيانات تتوزع توزيعا طبيعيا تم أللتأكد من 

 االختبار لجميع المحاور. ( نتائج01-3)ويوضح الجدول 

 للبيانات الطبيعي التوزيع التبار: (1-0) جدولال

 الفقرات

 ــتأثير حمالت ال
على نجاح ° 063

الحمالت اإلعالنية 
 في عمان

تأثير التصميم 
وعنــاصر التصميم 

الجرافيكي في تصميم 
الحمالت التي تتبنى 

 درجة° 063طريقة 

 ــفاعلية توظيف طريقة ال
في تصميم ° 063

الحمالت اإلعالنية 
اإللكترونية والمطبوعة 

 في عمان

 الكلي

 4.9874 4.7278 5.6364 4.5979 الوسط الحسابي
 1.24138 1.34318 1.46316 1.31166 االنحراف المعياري

Skewness -1.332 -1.242 -1.363 -1.33 
Kurtosis 1.813 1.304 1.678 1.868 
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( وتراوحت 0.363-، 0.242-تراوحت ) Skewnessن قيم أ( 01-3الجدول )يتضح من 

 ( وهي ضمن المدى المسموح به لكال االختبارين0.464-0.314من )  Kortusisقيم

(2and ±  (± 2  إلىمما يدل ( أن البيانات تتوزع توزيعا طبيعياHair, 2006.) 

الحالة الطبيعية لتوزيع النتائج عن  Kolmogorov-Smirnovُيقيِّم اختبار  ذلك، إلىباإلضافة 

طريق اختبار الفرضية القائلة بأن توزيع البيانات أمر طبيعي. في حالة حدوث نتيجة غير ذات داللة 

الة وهذا بدوره يوضح الح الفرضية،فقد فشلت في رفض  (،1.15 )أي نتيجة ذات قيمة كبيرة تزيد عن

تجاوزت القيم المهمة )أي القيم اإلحصائية(  الدراسة،. في هذه (Pallant, 2005)ت الطبيعية للمتغيرا

 راجتياز افتراض الحالة الطبيعية. وقد أظهر اختبا إلىمما يشير  ،1.15للمتغيرات 

Kolmogorov-Smirnov  (.00-3بالجدول ) كما مقبولةنتائج 

 الطبيعي التوزيع التبار :(23-0) جدولال

  Linearity اللطية

جود و  الهيكلية االرتباطات الخطية بين المؤشرات وبين متغيرات البناء المعادلةتفترض نمذجة 

 .(Pallant, 2005) عالقة على خط مستقيم مع درجة )أي بين المتغير التابع والمتغيرات المستقلة(

  
  

Kolmogorov-Smirnov (a) Shapiro-Wilk 

Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 

في ° 063فاعلية توظيف طريقة ال 
تصميم الحمالت اإلعالنية 

 اإللكترونية والمطبوعة في عمان.
0.232 191 0.078 0.776 191 0.212 

تأثير التصميم وعنــاصر التصميم 
الجرافيكي في تصميم الحمالت التي 

 درجة° 063تتبنى طريقة 
0.245 191 0.591 0.779 191 0.112 

على نجاح ° 063تأثير حمالت ال 
 الحمالت اإلعالنية في عمان.

0.262 191 0.665 0.772 191 0.098 
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 تظهر بدورها أي دعم لعدم الخطية.لم  ،اإلحصائيالبرنامج  البواقي باستخدامفحص  خاللومن 

 (. 34) ا يبين الشكلمك دليل على تحدي افتراض الخطيأي وبالتالي لم يكن هناك 

 

 

 

 

 

 

 للبيانات اللطية التبار :37 لالشك

  Multicollinearity متغيرات الدراسةالتبار استقاللية 

وعدم تداخلها قام الباحث بالحصول على قيم معامل للكشف عن استقاللية متغيرات الدراسة 

حيث ( Toleranceقيمة ) إلىافة ضباإل Variance Inflation Inflation (VIF) التضخم للتباين

 وأكبر (01قل من )أ VIFبينما يفضل ان تكون قيم  1.2من  أكبر Toleranceان تكون قيم يفضل 

 (. 02-3)يبين الجدول كما ، (Kline, 2011)(. 3من )

 (MULTICOLLINEARITY) الدارسة متغيرات استقاللية التبار :(22-0) جدولال

 

 Tolerance VIF المتغير
في تصميم الحمالت اإلعالنية ° 361 ــفاعلية توظيف طريقة ال

 اإللكترونية والمطبوعة في عمان.
0.234 4.887 

 التصميم الجرافيكي في تصميم الحمالت التيتأثير التصميم وعنــاصر 
 درجة° 361تتبنى طريقة 

0.216 4.628 

 3.21 0.312 على نجاح الحمالت اإلعالنية في عمان.° 361 ــتأثير حمالت ال
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لم تتجاوز  Tolerance ( وقيم3من ) أكبر (VIF)( ان قيم 02-3شارت النتائج في الجدول )أ

 عض.البالمتغيرات المستقلة والتابعة عن بعضها  ةاستقالبي إلىمما يشير  الحدود المسموحة

  (Unidimensionality)د أحادية البع

د تم التحق ق وق، داةلألتم استخدام التحليل العاملي االستكشافي للكشف عن خاصية أحادية البعد 

االستكشافي (، من خالل إجراء التحليل العاملي SPSSباستخدام برنامج ) االفتراضمن هذا 

(Exploratory Factor Analysis من الدرجة ،)ى على العينة ككل، باستخدام تحليل األول

على فقرات  فراد( الستجابات األPrincipal Component Analysisالمكونات األساسية )

(، Varimax Rotationاالختبار، وتم  إجراء عملية التدوير باستخدام طريقة التدوير المتعامد )

( عوامل، وتم  حساب قيم 3عوامل التي كانت قيم الجذر الكامن لها أكبر من واحد، وبلغ عددها )لل

(، لكل عامل Explained Variance(، ونسبة التباين المفسر )Eigen Valuesالجذور الكامنة )

 يبين ذلك: ( 03-3من العوامل، والجدول )

 للعوامل المتجمع والتكرار المفسر التباين ونسبة الكامنة الجذور قيم :(20-0) جدولال
 عامالا  (05) عددها البالغ

التباين المفسر؛ إذ يالحظ أن  الفقرات تجم عت على ثالث  إلى مقدار( 03-3يشير الجدول )

. ويجب أن يكون الجذر الكامن أكبر (Eigenvaluesعوامل، والمعيار المستخدم هو الجذر الكامن )

، حيث يالحظ أن  العوامل التي جذورها Kaiser Criterionمن الواحد الصحيح حسب محك كايزر

، وقد بلغت نسبة % 62.014( مكوًنا فسرت السمة بنسبة 3الكامنة فوق الواحد الصحيح بلغت )

 التكرار المتجمع نسبة التباين الجذر الكامن المكونات

1 11.811 50.699 50.699 
2 1.554 7.978 58.677 
3 1.003 3.436 62.107 
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(، 4.44( بينما بلغت نسبة التباين المفسر للعامل الثاني )51.644) األولالتباين  المفسر للعامل 

، إذا كانت نسبة فراد( تتحقق أحادية البعد الستجابات األHattie,1985 ووفًقا لما أشار إليه هاتي )

(، وان نسبة التباين المفسر 2الجذر الكامن للعامل الثاني أكبر من ) إلى ولاألالجذر الكامن للعامل 

. داةألاأن االستجابات المولدة تعكس عامال تقيسه فقرات  إلىكثر، مم ا يشير أف %21 األولللعامل 

  لقيم الجذور الكامنة للعوامل المكونة لالختبار. Scree Plot( يوضح التمثيل البياني 38والشكل )

 داةلأل المكونة للعوامل الكامنة الجذور لقيم البياني التمثيل: 03 الشكل

تقريبا، وهذا يدل  على  األول( استقرار قيمة الجذر الكامن بعد العامل 38يالحظ من الشكل )

 وجود عامل سائد على بقية العوامل، مم ا يدعم افتراض أحادية البعد.

   Assessment of the Data Normality   البياناتتقييم طبيعة 

للحكم على صالحية البيانات  إلى( وهي تشير (KMO and Bartlett'sر تم  إجراء اختبا

( وهي أكبر من الحد 1.41)العاملي االستكشافي، حيث بلغت قيمته  وحجم العينة إلجراء التحليل

العينة كاٍف إلجراء التحليل العاملي. كما أشارت ( مما يدل  على أن  حجم 1.4األدنى المرغوب، وهو )
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 بين ارتباطات وجود على يدل   ( مماα≤ 1.15مستوى داللة أقل  من ) إلى( Bartlettنتائج اختبار )

 ذلك:( يبين 04-3والجدول ) األداة، في المجاالت

 KMO AND BARTLETT'S (KAISER-MAYER-OLKIN) التبار نتائج ):20-0) جدولال

 KMO 0.90 التبار

 Bartlett التبار
Approx. Chi-Square 3387.114 اي تربيعك 

 df 144ة  درجات الحري
 Sig. .000   ة مستوى الدالل

 الدراسة إجراءات

الدراسة )االستبانة( والتحقق من صدقها وثباتها، تم توزيعها  أداةمن صياغة  االنتهاءبعد أن تم  -

 :مصممي الجرافيك الذين يعملون في وكاالت إعالن عبر الرابطعلى 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegMMx5AXyesx9Q9alLjrhWFs1Yc0

Dycp3O7A7w/viewform?usp=sf_link-zAbLPh01a بعدها تم إدخال البيانات الصالحة ،

 . للتحليل اإلحصائي

اسبة الح إلىبعد االنتهاء من عملية جمع بيانات المتغيرات المطلوبة للدراسة، تم إدخالها  -

ض عاإللكترونية للحصول على النتائج المتعلقة باإلجابة عن أسئلة الدراسة، إذ تم تطبيق ب

، AMOS))  (SPSSاألساليب اإلحصائية المتوافرة في الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية )

 بهدف معالجة البيانات إحصائيًا حيث تم استخدام بعض األساليب اإلحصائية، وهي كاآلتي:

 األساليب اإلحصائية الوصفية:

 (.Arithmetic Meanالمتوسط الحسابي ) -

 (.Standard Deviationاالنحراف المعياري ) -

 (.Cronbach's Alpha Coefficientمعامل كرونباخ ألفا ) -

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegMMx5AXyesx9Q9alLjrhWFs1Yc01azAbLPh0-Dycp3O7A7w/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSegMMx5AXyesx9Q9alLjrhWFs1Yc01azAbLPh0-Dycp3O7A7w/viewform?usp=sf_link
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 األساليب اإلحصائية التحليلية:

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

 (.VIF- Variance Inflation Factorsاختبار عوامل تضخم التباين ) -

 .Linear Regression))تحليل االنحدار الخطي  -
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 الفصل الرابع
 نتائج الدراسة

ل إليها عن هدف الدراسة وهو  اعلية توظيف فيتضم ن هذا الفصل عرًضا للنتائج التي تم  التوص 

تخدام اس النتائج تموللحصول على هذه . "في تصميم الحمالت اإلعالنية في عمان° 063طريقة الـ 

تم استخدام  الدارسة،جابة على ولإل(. SSSS-25)اإلحصاء الوصفي والتحليلي وذلك باستخدام 

 النحداراالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية، وتم استخدام تحليل 

 .جابة على فرضيات الدراسةلإل Regression Analysis Simple البسيط

 المتعل قة بالسؤال األول النتائج
 الذي ينص  على: " ما هو تأثير وسائل العالن على فاعلية طريقة األولالنتائج المتعل قة بالسؤال 

  ؟"° 063 ــال

لإلجابة عن هذا السؤال، فقد تم  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات 

في تصميم الحمالت اإلعالنية اإللكترونية والمطبوعة في عمان "، وتم  ° 361 ــتوظيف طريقة ال "

( 0-4ترتيب هذه الفقرات تنازلًيا بحسب المتوسط الحسابي الذي حصلت عليه كل فقرة، والجدول )

يوضح ذلك. 
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 ظيفتو  محور فقرات لجميع الفاعلية ودرجة المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات :(2-7) جدولال
 تنازلياا مرتبة عمان في والمطبوعة اإللكترونية اإلعالنية الحمالت تصميم في °063 ال طريقة

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الفاعلية

0 3 
 Facebook:مثلاالجتماعي تلعب وسائل التواصل 

Instagram ،Tiktok  ورًا محوريًا كوسيلة إعالن د
 .°361 ــعلى فاعلية طريقة ال

 مرتفعة 0.83 1.698 5.81

م الوسيلة التي سوف تستخد االعتبار األخذ بعينيتم  2 2
 .اإلعالن قيامي بتصميم لإلعالن قبل

 مرتفعة 0.807 1.788 5.65

3 4 
نية إعال وسيلةالويب تعتبر اإلعالنات على صفحات 

 مرتفعة 0.805 1.753 5.64 .°361هامة عند اإلعالن بطريقة 

يعتمد تصميم الحملة اإلعالنية على مجموعة الوسائل  0 4
 .التي يتم اإلعالن بها

 مرتفعة 0.802 1.722 5.62

5 00 
يؤدي  المستخدمة،إن زيادة عدد الوسائل اإلعالنية 

 مرتفعة 0.725 2.153 5.08 .°361زيادة فاعلية الحملة اإلعالنية بطريقة ال  إلى

6 6 
 Digital) تلعب لوحات اإلعالنات الخارجية الرقمية

Outdoor Billboard) ورًا محوريًا كوسيلة إعالن د
 .°361عند اإلعالن بطريقة 

 متوسطة 0.675 2.127 4.73

4 4 
سيلة و   (TV Commercial)زتعتبر إعالنات التلفا

 متوسطة 0.642 1.985 4.50 °. 361إعالنية هامة عند اإلعالن بطريقة 

4 5 
  تلعب لوحات اإلعالنات الخارجية المطبوعة التقليدية

(Printed Outdoor Billboard)  دورًا محوريًا
 .°361كوسيلة إعالن عند اإلعالن بطريقة 

 متوسطة 0.598 2.227 4.19

 استخدامتعتبر المجالت وسيلة إعالنية هامة عند  4 4
 .لإلعالن° 361طريقة 

 متوسطة 0.478 1.999 3.35

01 4 
دورًا محوريًا كوسيلة  ((Flyers تلعب المنشورات

 متوسطة 0.455 1.744 3.19 .°361إعالن عند اإلعالن بطريقة 

ريقة ط استخدامتعتبر الجرائد وسيلة إعالنية هامة عند  01 00
 .لإلعالن° 361

 متوسطة 0.434 1.907 3.04

 متوسطة 0.659 1.915 4.61 الكلي
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( كحد h...)ن أن المتوسطات الحسابية لفقرات المقياس تراوحت بي( h-4يالحظ من الجدول )

 Facebook،Instagram  ،Tiktokل: مث االجتماعيالتواصل  وسائلتلعب  " (_)أعلى للفقرة 

وبدرجة  (%43وبنسبة مئوية )°. " 361 ــدوراً محورياً كوسيلة إعالن على فاعلية طريقة ال

طريقة  استخدامتعتبر الجرائد وسيلة إعالنية هامة عند  ( "hY( كحد أدنى للفقرة )3.04و) ،مرتفعة

( فقرات .وجود ) إلى وأشارت النتائج( وبدرجة متوسطة %_4" وبنسبة مئوية )لإلعالن.° 063

كل ك داةكما بلغ المتوسط الحسابي على األ مرتفع.( فقرات مستوى 6ظهرت )أ مرتفع بينمابمستوى 

(4.6h وبدرجة متوسطة وبنسبة مئوية )(6.%.)  

 النتائج المتعل قة بالسؤال الثاني
تأثير التصميم وعنــاصر التصميم  النتائج المتعل قة بالسؤال الثاني الذي ينص  على: " ما هو

 درجة "؟ ° 063الجرافيكي في تصميم الحمالت التي تتبنى طريقة 

لإلجابة عن هذا السؤال، فقد تم  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات 

درجة"، ° 6Y_" تأثير التصميم وعنــاصر التصميم الجرافيكي في تصميم الحمالت التي تتبنى طريقة 

 وتم  ترتيب هذه الفقرات تنازلًيا بحسب المتوسط الحسابي الذي حصلت عليه كل فقرة، والجدول

 ( يوضح ذلك. 4-2)
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 لتصميما تأثير فقرات لجميع الفاعلية ودرجة المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات :(0-7) جدولال
 تنازلياا مرتبة درجة °063 طريقة تتبنى التي الحمالت تصميم في الجرافيكي التصميم وعنــاصر

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الفاعلية

يترسخ اإلعالن في عقل الجمهور بصورة أكبر، إذا  2 0
 مرتفعة 0.895 1.845 6.27 توافرت الفكرة اإلبداعية

2 00 
يلعب التصميم اإلبداعي لإلعالن دورًا مهمًا يوازي 

 مرتفعة 0.846 1.623 5.92 الرسالة اإلعالنية أهمية

3 6 
في التصميم  Photo الجيد للصورة يلعب التوظيف

 مرتفعة 0.835 1.642 5.85 .اإلعالن ونجاحه انتشارالجرافيكي دورًا هامًا في 

4 4 
واحد من أهم األسس التي  (Balance) االتزانيعتبر 

عند رؤية تصميم  النفسيتحقق نوعا من القبول 
 .اإلعالن

 مرتفعة 0.818 1.663 5.73

5 4 
تلعب األلوان المستخدمة في تصميم اإلعالن دورًا 

 مرتفعة 0.813 1.569 5.69 .اإلعالن ونجاحه انتشارهامًا في 

من المهم توافر عناصر التصميم الجرافيكي عند  3 6
 .تصميم اإلعالن

 مرتفعة 0.813 1.761 5.69

واحدة من أهم األسس التي  (Unity) تعتبر الوحدة 4 4
 مرتفعة 0.802 1.551 5.62 .تجعل اإلعالن مترابطًا ومتماسكاً 

امًا في التصميم دورًا ه التايبوغرافي فييساهم توظيف  5 4
 .اإلعالن ونجاحه انتشار

 مرتفعة 0.786 1.556 5.50

4 4 
واحد من أهم األسس التي  (Contrast) التباينيعتبر 

تصميم اإلعالن حيث يجعل اإلعالن ملفتًا  يقوم عليها
 .للنظر

 مرتفعة 0.775 1.983 5.42

التصميم اإلعالني بشكل فاعل عند  تساهم بساطة 0 01
 مرتفعة 0.753 1.823 5.27 بناء الحملة اإلعالنية

00 01 
اإلعالن المعتمد على أسلوب الصدمة  تصميميقوم 

على  اعتمادهعلى إثارة عقل المستهلك من خالل 
 .الغرابة

 مرتفعة 0.72 1.708 5.04

 مرتفعة 0.805 1.702 5.64 الكلي  
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( كحد 6.2pالحسابية لفقرات المقياس تراوحت بين) المتوسطاتأن ( 2-4ل )يالحظ من الجدو 

يترسخ اإلعالن في عقل الجمهور بصورة أكبر، إذا توافرت الفكرة اإلبداعية "  ( "2أعلى للفقرة )

اإلعالن  تصميميقوم  ( "hY( كحد أدنى للفقرة )Y4..، و)( وبدرجة مرتفعة%c.وبنسبة مئوية )

سبة " وبنعلى الغرابة.  اعتمادهالمعتمد على أسلوب الصدمة على إثارة عقل المستهلك من خالل 

 مستوى مرتفع. كما بلغ المتوسط الحسابي إلىالفقرات  وأشارت جميعدرجة مرتفعة ( وبp2%مئوية )

 (.%Y.)( وبدرجة مرتفعة وبنسبة مئوية 64..ككل ) داةعلى األ

 النتائج المتعل قة بالسؤال الثالث

مالت حالنتائج المتعل قة بالسؤال الثالث الذي ينص  على: " ما هو تأثير وسيلة العالن على نجاح 
 اإلعالنية في عمان "؟ ° 063 ــال

لإلجابة عن هذا السؤال، فقد تم  حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات 

اإلعالنية في عمان"، وتم  ترتيب هذه الفقرات ° 361" تأثير وسيلة االعالن على نجاح حمالت ال 

 ( يوضح ذلك. 3-4قرة، والجدول )تنازلًيا بحسب المتوسط الحسابي الذي حصلت عليه كل ف

 يرتأث محور فقرات لجميع الفاعلية ودرجة المعيارية والنحرافات الحسابية المتوسطات :(0-7) جدولال
 تنازلياا "مرتبة عمان في اإلعالنية °063 ــال حمالت نجاح على العالن وسيلة

 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الفاعلية

0 4 
   مثل االجتماعي وسائل التواصليساهم اإلعالن على 

Facebook Instagram  ،Tiktok  ي زيادة ف
 .مبيعات المنتج أو الخدمة المعلن عنها

 مرتفعة 0.84 1.583 5.88

في اإلعالن على انتشار ° 361ساعدت طريقة ال  0 2
 .الحملة اإلعالنية على نطاق واسع

 مرتفعة 0.78 1.503 5.5

3 2 
 خدامباستالتوظيف الجيد للوسائل اإلعالنية المختلفة 

 مرتفعة 0.78 1.838 5.46 زيادة المبيعات إلىيؤدي ° 361طريقة ال 

جمهور التترسخ الرسالة اإلعالنية بشكل أكبر في عقل  3 4
 .في اإلعالن° 361طريقة ال  استخدام عند

 مرتفعة 0.74 1.751 5.23
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 الفقرة الرقم الرتبة
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

النسبة 
 المئوية

درجة 
 الفاعلية

5 02 
تؤدي زيادة عدد الوسائل المستخدمة في الحملة 

زيادة مبيعات المنتج أو الخدمة التي يتم  إلىاإلعالنية 
 .اإلعالن عنها

 مرتفعة 0.73 1.541 5.15

ي زيادة ف  (TV Commercial)تساهم إعالنات التلفاز 5 6
 مرتفعة 0.73 1.592 5.15 .مبيعات المنتج أو الخدمة المعلن عنها

4 4 
تساهم اإلعالنات على صفحات الويب في زيادة مبيعات 

 مرتفعة 0.73 1.713 5.15 .المنتج أو الخدمة التي يتم اإلعالن عنها

4 6 
اإلعالنات الخارجية المطبوعة  لوحات استخداميزيد 

من  (Printed Outdoor Billboard) التقليدية
 .مبيعات المنتج أو الخدمة التي تم اإلعالن عنها

 متوسطة 0.69 1.736 4.85

4 4 
 يساهم استخدام لوحات اإلعالنات الخارجية الرقمية

(Digital Outdoor Billboard) ي زيادة مبيعات ف
 .أو الخدمة التي يتم اإلعالن عنهاالمنتج 

 متوسطة 0.67 1.687 4.73

في زيادة مبيعات المنتج أو  ((Flyers تساهم المنشورات 4 01
 .الخدمة التي يتم اإلعالن عنها

 متوسطة 0.55 1.666 3.85

توظيف طريقة ال  أهميةتعي الشركات في عم ان  3 00
 متوسطة 0.53 1.728 3.77 .عند القيام بحمالتها اإلعالنية° 361

تساهم المجالت كوسيلة إعالنية في زيادة مبيعات  01 02
 .المنتج أو الخدمة التي يتم اإلعالن عنها

 متوسطة 0.49 1.881 3.46

تساهم الجرائد كوسيلة إعالنية في زيادة مبيعات المنتج  00 03
 متوسطة 1.46 0.44 3.27 .أو الخدمة التي يتم اإلعالن عنها

 متوسطة 0.67 1.700 4.72 الكلي

( كحد 5.44( أن المتوسطات الحسابية لفقرات المقياس تراوحت بين)3-4يالحظ من الجدول )

،  Facebook:مثل االجتماعي وسائل التواصليساهم اإلعالن على  " (4)أعلى للفقرة 

Instagram ،Tiktok ( 44في زيادة مبيعات المنتج أو الخدمة المعلن عنها. " وبنسبة مئوية%) 

تساهم الجرائد كوسيلة إعالنية في زيادة مبيعات  " (00)( كحد أدنى للفقرة 3.24و) مرتفعة،وبدرجة 

وجود  متوسطة وأشارت إلى( وبدرجة %46" وبنسبة مئوية )المنتج أو الخدمة التي يتم اإلعالن عنها.
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( فقرات بدرجة متوسطة. كما بلغ المتوسط 4)وجود  إلىات بدرجة مرتفعة بينما اشارت ( فقر 4)

 (.%64)( وبدرجة متوسطة وبنسبة مئوية 4.42ككل ) داةالحسابي على األ

 التبار فرضيات الدراسة

 تصميم عند 063 ــال طريقة لتوظيف إحصائية دللة ذو أثر يوجد :H1ى األولالفرضية الرئيسية 
  عمان. في والمطبوعة اإللكترونية اإلعالنية الحمالت

 ختبار تصميمالى تم استخدام تحليل اختبار االنحدار البسيط، األول الرئيسية الفرضيةالختبار 

 . يبين ذلك( 4-4)الجدول ، و الحمالت اإلعالنية اإللكترونية والمطبوعة في عمان

 الفرضية للتبار النموذج صالحية من للتأكد لالنحدار ANOVA)) نالتباي التبار تحليل نتائج :(7-7) جدولال

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 000. 114.903 31.869 1 31.869 النحدار
   277. 24 6.657 اللطأ
    25 38.526 الكلي

 .(α<0.05)* التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى 

ى، األولصالحية النموذج الختبار الفرضية  إلى (4-4)في الجدول  اإلحصائيةتشير النتائج 

 ( المحسوبةF(، حيث بلغت قيمة )≥1.15αوأن هناك أثرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 (. 1.111( وبمستوى داللة )004.413)
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 اإللكترونية اإلعالنية الحمالت تصميم أثر للتبار البسيط النحدار تحليل نتائج :(5-7) جدولال
 عمان في والمطبوعة

وجود تأثير دال احصائيا عند مستوى داللة  (22)الجدول  البسيط فييتضح من نتائج تحليل االنحدار 

( 0.05 )عند تصميم الحمالت اإلعالنية اإللكترونية والمطبوعة في عمان 361طريقة ال  لتوظيف، 

 ه( وعليα≤ 1.15 )( وهي ذات داللة احصائية عند 01.404( المحسوبة لها على )Tحيث بلغت قيم )

لتوظيف  α≤0.05)أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) على يوجدتنص  قبول البديلة والتيتم 

 .عند تصميم الحمالت اإلعالنية اإللكترونية والمطبوعة في عمان 361ال طريقة 

أثر ذو دللة إحصائية لكل من التصميم وعناصر التصميم  يوجد: H2الثانية  الرئيسيةالفرضية 
 .063° ــفي تصميم الحمالت التي تتبنى طريقة ال

تصميم  ختبار أثرالاستخدام تحليل اختبار االنحدار البسيط،  الثانية تم الرئيسيةالختبار الفرضية 

 .يبين ذلك (6-4الجدول )و درجة ° 361الحمالت التي تتبنى طريقة 

 ةالفرضي للتبار النموذج صالحية من للتأكد لالنحدار التباين التبار تحليل نتائج :(6-7) جدولال

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 000. 75.494 29.233 1 29.233 النحدار
   387. 24 9.293 اللطأ
    25 38.526 الكلي

 .(α<0.05)* التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى 
 

R 

 االرتباط

R² 

 معامل التحديد

Adjusted 

R² 

F 

 المحسوبة
 sigمستوى الداللة 

.910 .827 .820 227.130 *3.33 
 مستوى الدللة المحسوبة  Tقيمة  Beta اللطأ المعياري B ر معامل النحدا 

تصميم الحمالت اإلعالنية اإللكترونية 
 000. 10.719 910. 080. 861. والمطبوعة في عمان
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صالحية النموذج الختبار الفرضية الثانية، وأن  إلى (6-4)تشير النتائج اإلحصائية في الجدول 

ة ( المحسوبF(، حيث بلغت قيمة )≥1.15αهناك أثرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 (.1.111( وبمستوى داللة )45.444)

 رجةد °063 طريقة تتبنى التي الحمالت تصميم ثرأ للتبار البسيط النحدار تحليل نتائج :(4-7) جدولال 

تأثير دال احصائيا عند مستوى  ( وجود4-4)ل الجدو  البسيط فييتضح من نتائج تحليل االنحدار 

، 361° ــلكل من التصميم وعناصر التصميم في تصميم الحمالت التي تتبنى طريقة ال(  0.05داللة )

( وعلية تم قبول α≤ 1.5( وهي ذات داللة احصائية عند )4.644( المحسوبة لها )Tحيث بلغت قيم )

لكل من التصميم ( α≤1.15أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة ) على وجودتنص  البديلة والتي

 .361° ــوعناصر التصميم في تصميم الحمالت التي تتبنى طريقة ال

على نجاح الحمالت ° 063وجد أثر ذو دللة إحصائية لحمالت : 0Hالفرضية الرئيسية الثالثة 
 اإلعالنية في عمان. 

يوجد  ختبار أثرالاستخدام تحليل اختبار االنحدار البسيط،  الثالثة تمالختبار الفرضية الرئيسية 

على نجاح الحمالت ° 361حمالت تأثير ل α≤ 0.05)أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

  ذلك. ( يبين4-4)الجدول و  عمان،اإلعالنية في 

R 
 الرتباط

R² 
 معامل التحديد

Adjusted 
R² 

F 
 المحسوبة

 sigمستوى الدللة 

.871 .759 .749 45.717 *3.33 

 
معامل 

 B ر النحدا
اللطأ 
 المعياري

Beta 
  Tقيمة 

 المحسوبة
مستوى 

 الدللة
في تصميم الحمالت التي تتبنى 

 درجة.° 063طريقة 
.739 .085 .871 8.689 .000 
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 ةالفرضي للتبار النموذج صالحية من للتأكد لالنحدار التباين التبار تحليل نتائج :(3-7) جدولال

 المصدر
مجموع 
 المربعات

درجات 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

 000. 168.476 33.722 1 33.722 النحدار
   200. 24 4.804 اللطأ
    25 38.526 الكلي

 (α<0.05)* التأثير ذا داللة إحصائية عند مستوى 

صالحية النموذج الختبار الفرضية الثالثة، وأن  إلى( 4-4تشير النتائج اإلحصائية في الجدول )

ة ( المحسوبF(، حيث بلغت قيمة )≥1.15αهناك أثرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة )

 (. 1.111( وبمستوى داللة )064.446)

 الحمالت نجاح على °063 ــال حمالت دور في أثر للتبار البسيط النحدار تحليل نتائج :(1-7) جدولال
 عمان في اإلعالنية

( وجود تأثير دال احصائيا عند مستوى 4-4)الجدول  البسيط فياالنحدار  تحليليتضح من نتائج 

على نجاح الحمالت اإلعالنية في عمان. حيث بلغت قيم ° 361دور حمالت ال ل(  0.05داللة )

(T( المحسوبة لها )02.441 )( وهي ذات داللة احصائية عندα≤ 1.15 وعلية تم )والتي  وقبول البديلة

على نجاح ° 361لحمالت ( α≤1.15تنص على وجود أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

 الحمالت اإلعالنية في عمان.

R 
 الرتباط

R² 
 معامل التحديد

Adjusted 
R² 

F 
 المحسوبة

 sigمستوى الدللة 

.909 .826 .825 314.515 *3.33 

 
معامل 

 B النحدار
 Beta اللطأ المعياري

  Tقيمة 
 المحسوبة

مستوى 
 الدللة

نجاح على ° 063دور حمالت ال 
 الحمالت اإلعالنية في عمان.

.865 .067 .936 12.980 .000 
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درجة في الحمالت اإلعالنية  063 ــطريقة الالتجربة العملية للباحث في توظيف 

  في األردن

 لىععمل فيها مع أكثر من شركة  واإلعالن،في مجال التصميم الجرافيكي  خبرةيمتلك الباحث 

و السلعة أ للخدمةهذه الحمالت بالجمهور المستهدف  اختلفتحيث تصميم حمالت إعالنية مختلفة 

   عنها.المعلن 

ت تصميم حمالت إعالنية عبر إعالنا إذ تم وأساليبها،وقد شهد الباحث تطور الحمالت اإلعالنية 

عبر الفتات الطرق ثم بدأ اإلعالن عبر وسائل التواصل االجتماعي يشهد نموًا  وأخرىالتلفاز فقط 

في الحمالت  361 ــالطريقة  كيفية توظيفأنه في السنوات األخيرة، بدأ الباحث يالحظ  إال، كبيراً 

 ويقية؛ لذاالتسهور المستهدف وعلى نجاح العملية اإلعالنية ومدى فاعليتها في التأثير على الجم

 هذا الموضوع للبحث.  أهميةارتأى الباحث 

اإلعالنية التي عمل عليها الباحث في السنوات األخيرة كانت حملة  الحمالتأهم  واحدة من 

 ،نكبكان الهدف من الحملة اإلعالنية الترويج لفتح حسابات توفير في ال. إعالنية لبنك القاهرة عمان

كانت فكرة هذا اإلعالن تقوم على توظيف ممثل مشهور في تصميم اإلعالن بحيث تتفق هذه الصورة 

مع نص اإلعالن " المهمة المش مستحيلة"، على أن يبقى اإلعالن يتميز بالبساطة ومع مراعاة 

 قامن، البعد عملية تصميم اإلع، وبهذا يكون تصميم اإلعالن ناجحاً ، انسجام األلوان في التصميم 

باستخدام أكثر من  قامحيث ، درجة في حملتها اإلعالنية 361 ـالشركة المسوقة بتبني طريقة ال

الشركة المسوقة باإلعالن عن  قام ،المزيج التسويقي لضمان نجاح هذا اإلعالن عناصرعنصر من 
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 امقطريق التلفاز ووسائل التواصل االجتماعي إما على شكل صور  منفصلة أو فيديوهات، كما 

 (.42( و)40( و)41( و)34ل )اشكاألبإعالنها على الطرق الرئيسية على شكل الفتات كما تبين 

 اإلعالنية الحملة في الطرق لفتات استلدام :01 الشكل

 

 اإلعالنية الحملة في المطويات استلدام :73 الشكل
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 اإلعالنية الحملة في الويب صفحات استلدام :72 الشكل

 

 اإلعالنية الحملة في والمولت البيع مراكز في المبيعات مندوبي استلدام :70 الشكل
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وقد عزي نجاح هذا الحملة  اإلعالنية،المسوقة النجاح الذي حققته هذه الحملة  الشركةالحظت 

 عدة أسباب أهمها:  إلىاإلعالنية 

 البساطة،بعالن الجرافيكي الناجح حيث تميز امتالك التصميم الجرافيكي لإلعالن مقومات اإل -0

عالن أن صورة اإل إلىوكان التصميم مبتكرًا باإلضافة  التصميم،ومراعاة انسجام األلوان في 

 رسوخ التصميم في عقل الجمهور.  إلىكانت متفقة مع الفكرة العامة له مما أدى 

ة استخدام أكثر من وسيل إلى ذلك يعزىنتشار الحملة اإلعالنية بشكل بارز عند الجمهور، و ا -2

لى وسائل التواصل االجتماعي، فشعر إعالن كالتلفاز والالفتات ومراكز البيع والموالت وع

 الشواهد ، ومنذاكرتهالجمهور المستهدف بأنه محاط بفكرة اإلعالن وبالتالي رسخ اإلعالن في 

 6500ألف مشاهد، و 46 إلىمثالً  YouTubeعلى ذلك وصلت قيمة مشاهدات اإلعالن على 

كما  Instagramألف مشاهد على  211، وأكثر من Facebookمتفاعل مع اإلعالن على 

(، ومن الجدير بالذكر أن الباحث حاول جاهدًا الوصول ألعداد 45)،(44)،(43تبين األشكال )

المشتركين في حسابات التوفير بعد هذه الحملة، إال أنها كانت معلومات سرية من قبل الشركة 

 المعلنة. 



81  

 

 YOUTUBE على مستحيلة المش المهمة إعالن مشاهدات نسب :70 الشكل
 https://www.youtube.com/watch?v=vpZVsFxbZrI&t=5sالمصدر: 

 FACEBOOK على مستحيلة المش المهمة إعالن مشاهدات أعداد :77 الشكل
https://web.facebook.com/CairoAmmanBank/posts/2068701043241328?commالمصدر:

id=2120232188088213&_rdc=1&_rdrent_id=2120227034755395&reply_comment_ 

https://web.facebook.com/CairoAmmanBank/posts/2068701043241328?comment_id=2120227034755395&reply_comment_id=2120232188088213&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/CairoAmmanBank/posts/2068701043241328?comment_id=2120227034755395&reply_comment_id=2120232188088213&_rdc=1&_rdr
https://web.facebook.com/CairoAmmanBank/posts/2068701043241328?comment_id=2120227034755395&reply_comment_id=2120232188088213&_rdc=1&_rdr
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 INSTAGRAM على مستحيلة المش المهمة إعالن مشاهدات أعداد :75 الشكل
 /https://www.instagram.com/p/BvJJU05n6aqالمصدر: 

أن  حيث يرى الباحث، األدب النظري الذي تقدم ذكره أهميةومن المهم ذكره في تجربة الباحث 

حيح الرسائل العلمية بالمحتوى السليم والص األدب النظري والدراسات السابقة تتمثل في إثراء أهمية

ثراء المعلومات لدى الباحث فيكي الجرابحيث خرج الباحث من إطار التصميم  الوقت،في نفس  وا 

بشكل أوسع ليرى شمولية الحمالت اإلعالنية ككل ومدى تأثر هذه الحمالت باستخدام طرق ووسائل 

 .مختلفة

https://www.instagram.com/p/BvJJU05n6aq/
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 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات
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 الفصل اللامس
 مناقشة نتائج الدراسة والتوصيات

 مقدمة

ئلة سمناقشة النتائج التي تم التوصل إليها من خالل التحليل اإلحصائي أليتناول هذا الفصل 

 التوصيات في ضوء نتائج هذه الدراسة.  إلىالدراسة وفرضياتها باإلضافة 

 مناقشة النتائج 

ما هو تأثير وسائل اإلعالن على فاعلية  النتائج المتعل قة بالسؤال األول الذي ينص  على:أولا: 
 درجة؟° 063 ــطريقة ال

° 361 ــوسائل اإلعالن على فاعلية طريقة ال تأثيرلمدى  األولأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال 

لجرافيكي االخبراء في التصميم أن تقديرات  إلىوتدل هذه النتيجة  متوسطة،أنها كانت بدرجة  ،درجة

وكانت فقرة السؤال  المختلفة.درجة بوسائل اإلعالن  361 ــطريقة ال )إيجابية( حول مدى تأثر كانت

تلعب وسائل التواصل " ( والتي تنص على 3الفقرة رقم ) هي المصمميناألكثر إيجابية في نظر 

دورًا محوريًا كوسيلة إعالن على فاعلية طريقة  Facebook Instagram  ،Tiktokمثل االجتماعي

 إلىج الدراسات السابقة ويعزى ذلك وهو ما تناسق مع نتائ( 5.65" بمتوسط حسابي )" °361 ــال

االنتشار الكبير لوسائل التواصل االجتماعي في المجتمع األردني بشكل خاص والذي لم يعد يستهدف 

فقط الصغار من العمر بل شمل تقريبًا كل فئات المجتمع األردني، حيث ال تكاد تخلو أي حملة 

 ى شبكات التواصل االجتماعي. إعالنية مهما  كانت السلعة أو الخدمة من إعالنها عل

الوسيلة التي سوف  االعتبار األخذ بعينيتم التي نصت على أنه "( 2ثم جاءت الفقرة رقم )

( وهذا يدل على أنه هناك 5.64حسابي ) اإلعالن بمتوسط قيامي بتصميم لإلعالن قبلتستخدم 
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يعزى و  المصممين،نظر  تأثير للوسيلة التي سوف يتم اإلعالن بها على تصميم اإلعالن من وجهة

على أساليب للتصميم الجرافيكي، ف استخدامذلك إال أن كل وسيلة من وسائل اإلعالن تتيح للمصمم 

بعت هذه ت  اإلعالن.المصمم معرفة ما هي الوسيلة التي سوف يتم اإلعالن بها قبل قيامه بتصميم 

لة يوس الويب،تنص على أن " تعتبر اإلعالنات على صفحات  التي 4رقم  الفقرة باألهمية،الفقرة 

اإلعالنات على  أهمية( وهنا تبرز 5.64" بمتوسط حسابي )361إعالنية هامة عند اإلعالن بطريقة 

تصفح  إلىتوجه الناس  إلىويعزى ذلك  ،361لــ صفحات الويب المختلفة على فاعلية طريقة ا

اإلعالنات على صفحات الويب من وجهة  أهميةفبرزت  ة،طويلاإلنترنت بأوقات متعددة وبفترات 

عالنية الفقرة التي تنص على أن " زيادة عدد الوسائل اإل ذلك،جاء بعد المختصين.  ننظر المصممي

( 5.14" بمتوسط حسابي )361زيادة فاعلية الحملة اإلعالنية بطريقة ال  إلىيؤدي  المستخدمة،

تعزيز  لىإات السابقة حيث أن زيادة عدد الوسائل سوف يؤدي وهذا ما يتفق بشكل مباشر مع الدراس

صورة اإلعالن في عقل الجمهور المستهدف وبالتالي نجاح الحملة اإلعالنية. ومن الجدير بالذكر 

° 361ة طريق استخدامتعتبر الجرائد وسيلة إعالنية هامة عند التي تنص على أن "  01أن الفقرة رقم 

ر بنظالجرائد  أهميةالذي يدل على قلة  ( على أقل متوسط حسابي3.14)بمتوسط حسابي لإلعالن" 

بالوسائل  الجرائد كوسيلة إعالنية مقارنة أهميةتراجع  إلىالخبراء في التصميم الجرافيكي، ويعزى ذلك 

  الحديثة التي فرضت نفسها. 

نــاصر تأثير التصميم وعما هو  :الذي ينص  على ثانياا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني
 درجة؟° 063التصميم الجرافيكي في تصميم حمالت ال 

ي لمدى تأثير التصميم وعنــاصر التصميم الجرافيكي فأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 

رات وتدل هذه النتيجة على أن تقدي ،مرتفعة لكافة الفقراتوتبين أنها درجة ° 361 ــتصميم حمالت ال

( 2لفقرة رقم )االسؤال األكثر إيجابية هي   ةوكانت فقر  ، )إيجابية(كليًا كانت ن الجرافيكيين المصممي
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والتي تنص على " يترسخ اإلعالن في عقل الجمهور بصورة أكبر، إذا توافرت الفكرة اإلبداعية" 

لف ي مختإلعالنات فواألعداد المهولة ل مستمرال التزايدأن  إلى( ويعزى ذلك 6.24بمتوسط حسابي )

الوسائل اإلعالنية، لذا باتت الفكرة اإلبداعية في اإلعالن من أهم األسس مختلف  وباستخدامالوسائط 

التي يجب أن يبنى عليها تصميم اإلعالن لضمان نجاحه وثبوته في عقل الجمهور. جاء بعد ذلك 

لرسالة ا أهمية( والتي تنص على " يلعب التصميم اإلبداعي لإلعالن دورًا مهمًا يوازي 00الفقرة رقم )

الفكرة اإلبداعية في تصميم  أهمية( وهو ما يؤكد أيضا على 5.42" بمتوسط حسابي )اإلعالنية

( والتي تنص على " 6جاء بعد ذلك، الفقرة رقم ) (.2اإلعالن الذي تم اإلشارة إليه في الفقرة رقم )

" هاإلعالن ونجاح انتشارفي التصميم الجرافيكي دورًا هامًا في  Photo الجيد للصورة يلعب التوظيف

أضمن وسيلة لجذب العواطف  الصورة أن اإلعالن يم( وذلك إليمان مصم5.45بمتوسط حسابي )

( على 01بينما حازت الفقرة رقم ) الجمهور.أساسية للتأثير على  أداةوبالتالي تعتبر  الجمهور، عند

 اإلعالن المعتمد على أسلوب الصدمة تصميم( والتي تنص على " يقوم 5.14أقل متوسط حسابي )

على الغرابة" ولكن بالرغم من أنها حازت على أقل  اعتمادهعلى إثارة عقل المستهلك من خالل 

أن  لىإ)مرتفعة( ويمكن تفسير ذلك  أهميةمتوسط حسابي إال أن قيمة المتوسط الحسابي عالية ولها 

 وعنالمصممين بإحداث  بعضالمصممين الجرافيكيين ينقسمون بين مؤيد ومعارض، فقد قام 

ف قوتتس والتيللرسالة اإلعالنية    االنتباه وجذبرة إلثا وذلكلإلعالن،  ماتهمتصمي في مةدلصا نم

درا ھحساسإ فترةل يطتولمتلقي ا تم  ي ثم ومناإلعالنية المقدمة  الرسالة لفهملة ومحا فين، لإلعال ھکوا 

 ذهنه، إال أن هناك بعض من المصممين ال يتفقون مع هذا األسلوب.  في الفكرة ترسيخ
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لى ما هو تأثير وسائل اإلعالن عالذي ينص على:  ثالثاا: مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث
 اإلعالنية في عمان؟° 063 ــنجاح حمالت ال

° 361 ــوسائل اإلعالن على نجاح حمالت ال لمدى تأثير الثالثأظهرت النتائج المتعلقة بالسؤال 

ممين وتدل هذه النتيجة على أن تقديرات المص ،لكافة الفقرات متوسطةوتبين أنها  اإلعالنية في عمان

( والتي 4، وكانت فقرة  السؤال األكثر إيجابية هي الفقرة رقم )حد ما إلى الجرافيكيين كانت )إيجابية(

،  Facebook Instagramل،مث االجتماعيالتواصل وسائل يساهم اإلعالن على تنص على " 

Tiktok  ( وهو ما تناسق 5.44" بمتوسط حسابي )في زيادة مبيعات المنتج أو الخدمة المعلن عنها

ظهورها و االنتشار الكبير لوسائل التواصل االجتماعي  إلىمع نتائج الدراسات السابقة ويعزى ذلك 

ن أعداد هائلة من متصفحي إلىعلى الوصول كوسيلة إعالنية قوية على الساحة، وتتميز بالقدرة 

لين، العمالء الحاليين أو المحتم اهتماماتاإلنترنت، والمستهلكين عبر هذه المواقع، والتعرف على 

ك الفقرة جاء بعد ذل تأثيرها على نية شراء المنتجات أو الخدمات من قبل المستهلكين. إلىمما يؤدي 

في اإلعالن على انتشار الحملة اإلعالنية  °361 ــساعدت طريقة ال( والتي تنص على " 0رقم )

في اإلعالن  361 ــطريقة ال أهميةعلى ( وهو ما يؤكد 5.5" بمتوسط حسابي )على نطاق واسع

درجة في اإلعالن تقوم على  361وقدرتها الكبيرة على إنجاح الحملة اإلعالنية، وذلك ألن طريقة ال 

 انتشارضمن ت والمنتج وبالتالينشر الرسالة اإلعالنية في كافة الوسائل المحتملة لتفاعل الجمهور 

التوظيف الجيد للوسائل اإلعالنية ى " ( والتي تنص عل2. جاء بعد ذلك، الفقرة رقم )الحملة اإلعالنية

يعزى ذلك ( و 5.46" بمتوسط حسابي )زيادة المبيعات  إلىيؤدي  °361طريقة ال  باستخدامالمختلفة 

أنه عند قيام الشركة المعلنة بإحاطة الجمهور المستهدف باإلعالن، فإن فكرة العالن سوف تترسخ  إلى

( على أقل متوسط حسابي 00. بينما حازت الفقرة رقم )بذهنه وسوف يؤثر على قرار الجمهور بالشراء

ي في زيادة مبيعات المنتج أو الخدمة التوسيلة إعالنية كالجرائد  تساهم( والتي تنص على " 3.24)
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ي الجرائد كوسيلة إعالنية مقارنة بالوسائل الحديثة الت أهميةتراجع  إلىويعزى ذلك " يتم اإلعالن عنها

 الشتراكا، وبالتالي تراجعت أهميتها في التأثير على قرار المشتري بشراء المنتج أو فرضت نفسها

 بالخدمة المعلن عنها. 

 التوصيات

 توصيات منعدد من ال إلىتم التوصل  وتحليله االستبيانإليها  توصلبناء على النتائج التي 

ى وذلك عل نجاحه،جمهور أكبر وضمان  إلىشأنها أن تسهم في زيادة فاعلية اإلعالن ووصوله 

  التالي:النحو 

 إلىعدم إهمال أي وسيلة من وسائل اإلعالن في أي حملة إعالنية لضمان نجاحها والوصول  -0

أو وسائل التواصل االجتماعي حيث ان لكل وسيلة  التلفازإعالنات الجمهور المستهدف سواء 

 من وسائل اإلعالن جمهور خاص بها. 

اإلعالن عن طريق وسائل التواصل االجتماعي عند بناء أي حملة إعالنية حيث التركيز على  -2

  ألخرى.اأنها تعتبر في العصر الحالي أحد أهم وسائل اإلعالن مع االحتفاظ بباقي الوسائل 

ضرورة االنتباه على تكرار اإلعالن في أكثر من وسيلة لمدة زمنية كافية وعدم التنقل السريع  -3

 نية حتى تترسخ فكرة اإلعالن عند المشتري. بين الرسائل اإلعال

في الحمالت  361والبحوث المتعلقة بأثر استخدام طريقة ال  إلجراء الدراساتدعوة الباحثين  -4

حيث تبين من هذه الدراسة أن هناك قلة في الدراسات المرتبطة بموضوع الدراسة  اإلعالنية،

 .الحالي
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 (2رقم )ملحق ال
  وليةالستبانة بصورتها األ 

 ..تحية طيبة وبعد.

  :بإجراء دراسة بعنوانيقوم الباحث 

 عمانفي تصميم الحمالت اإلعالنية في  063فاعلية توظيف طريقة الـ 

وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير من جامعة الشرق األوسط، وقد تم اختيار 

ابة على حضراتكم نأمل اإلج وألهمية اراءجرافيكيين في وكالة إعالن  نمصممي سيادتكم نظرًا لكونكم

فقرات اإلستبانة التالية ووضع اشارة بما يتناسب مع وجهة نظركم وما ترونه عند قيامكم بتصميمات 

 علماً بأنه سيتم التعامل مع إجاباتكم ومعلوماتكم بسرية تامة لغايات البحث العلمي. إعالنية،لحمالت 

 ... لكم ُحسن تعاونكم اً شاكر 

 الباحث



96  

 اإللكترونية والمطبوعة في عمان.  في تصميم الحمالت اإلعالنية 063طريقة ال فاعلية توظيف  أولا:

 

  

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 

 بشدة
 الرقم الفقرة

ي الوسيلة الت اإلعالنية علىيعتمد تصميم الحملة      
 سوف يتم اإلعالن بها. 

0 

الطريقة التي سيتم  االعتبار األخذ بعينيتم      
 اإلعالن قيامي بتصميماإلعالن بها قبل 

2 

مي عند قيا دوراً -إعالنية كوسيلة-الالفتاتتلعب      
  اإلعالن.بتصميم 

3 

 كوسيلة-التواصل االجتماعي  تلعب وسائل     
 اإلعالن.عند قيامي بتصميم  دوراً -إعالنية

4 

 اإلعالن يضمنفي  361 ــطريقة ال استخدامإن      
بفاعلية في  Typography للمصمم توظيف

التصميم بحيث يعطي مشاهد اإلعالن فرصة تلقي 
 المعلومات وتذكرها. 

5 

 اإلعالن يضمنفي  361 ــطريقة ال استخدامإن      
للمصمم توظيف الصورة بأكبر فاعلية ممكنة عند 

 اإلعالن. تصميم 
6 

عالن إأعتقد بأنه ال يمكن االستغناء عن أي وسيلة      
  التصميم.القيام بعملية  عند

7 

درجة في اإلعالن  361 ــتوظف الشركات طريقة ال     
 عند قيامها بتصميم الحمالت اإلعالنية في عمان 

4 
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  اإللكترونية والمطبوعة في عمان. الحمالت العالنية تصميمدور التصميم الجرافيكي في  ثانياا:

 

  

 الفقرة الرقم
موافق 

 بشدة
 محايد موافق

غير 
 موافق

غير موافق 
 بشدة

يلعب تصميم اإلعالن دورًا هامًا في الحملة  1
 اإلعالنية

     

أعتقد بأن بساطة التصميم اإلعالني يلعب دورًا هامًا  2
 عند بناء الحملة اإلعالنية

     

أعتقد بأنه كلما كانت فكرة اإلعالن إبداعية أكثر،  3
 فإن اإلعالن سوف يترسخ في عقل الجمهور أكثر.

     

أعتقد بأن األلوان المستخدمة في تصميم اإلعالن  4
 اإلعالن ونجاحه. انتشارتلعب دورًا هامًا في 

     

 دوراً  التصميم يلعبفي   Typographyإن توظيف 5
 اإلعالن ونجاحه. انتشارهامًا في 

     

في التصميم الجرافيكي   Photoإن توظيف الصورة 6
 اإلعالن ونجاحه. انتشاريلعب دورًا هامًا في 

     

تؤدي كثرة العناصر إلى احداث خلل تصميمي في  7
 اإلعالن وتشتيت االنتباه.

     

عمان الدور الذي تعي شركات اإلعالن في مدينة  8
 يلعبه التصميم في حمالتها اإلعالنية.
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 في نجاح الحمالت اإلعالنية في عمان. 063: دور طريقة ثالثا

  

غير موافق 
 بشدة

غير 
 موافق

 موافق محايد
موافق 

 بشدة
 الرقم الفقرة

في اإلعالن على انتشار  361ساعدت طريقة ال      
 الحملة اإلعالنية على نطاق واسع. 

0 

درجة في زيادة أعداد  361ساهمت طريقة ال      
 . االجتماعيالمشاهدين على وسائل التواصل 

2 

التوظيف الجيد للوسائل اإلعالنية المختلفة      
زيادة  إلىيؤدي  361طريقة ال  باستخدام
 المبيعات.

4 

في اإلعالن يحدث تغييرًا  361توظيف طريقة ال      
في أعداد المشاهدين قبل اإلعالن وبعده على 

 موقع الويب الخاص بالشركة.
5 

تترسخ الرسالة اإلعالنية بشكل أكبر في عقل      
في  361طريقة ال  استخدام الجمهور عند
 اإلعالن. 

6 

توظيف طريقة ال  أهميةتعي الشركات في عم ان      
 مالتها اإلعالنية.حعند القيام ب 361

7 
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 (0) ملحق رقمال
المحكمين السادةقائمة بأسماء   

 الجامعة اسم المحكم
 جامعة الشرق األوسط جمال القواسميد. 
 جامعة الشرق األوسط ستار الجبوريد. 
 الزيتونةجامعة  عادل عمرد. 

 جامعة بغداد د. فؤاد سالل
 جامعة المينا  حسين إبراهيم وصيفد. أحمد 
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 (0ملحق رقم )ال
 بصورتها النهائية  الستبانة

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 /ةالسيد/ة .............................................. المحترم

 تحية طيبة وبعد: 
آماًل منح هذا المجهود المتواضع جزءًا من وقتكم الثمين  اإلستبانة،أضع بين أيدي حضراتكم هذه 

 وراجيًا منكم الحياد والموضوعية والدقة في اإلجابة على فقرات الواردة فيها، وأقدر لكم حسن تعاونكم. 

إن الغرض من تصميم هذه اإلستبانة هو قياس مستوى اإلجابة على أسئلة الدراسة، وهي تعد جزءًا 
الشرق  جامعة-الماجستير في التصميم الجرافيكي بكلية العمارة والتصميم  ةنيل درجمن متطلبات 

 والرسالة بعنوان: األوسط،

عمانفي تصميم الحمالت اإلعالنية في  °063فاعلية توظيف طريقة الـ   

: إلىوالتي تهدف   
في تصميم الحمالت اإلعالنية اإللكترونية والمطبوعة في ° 361فاعلية توظيف طريقة ال  -0

 عمان. 
° 361تأثير التصميم وعنــاصر التصميم الجرافيكي في تصميم الحمالت التي تتبنى طريقة  -2

 درجة. 
 على نجاح الحمالت اإلعالنية في عمان.° 361تأثير حمالت ال  -3

 قرات اإلستبانة لما تتمتعون به من خبرة ومعرفة دقيقة في ميدان عملكمإنني آمل منكم التفضل بملء ف
ًا بأنه سيتم علم العملي،الغزير وعملكم الوظيفي، وهو ما يساعد في نجاح هذه الدراسة ويثري جانبها 

 التعامل مع إجاباتكم ومعلوماتكم بسرية تامة لغايات البحث العلمي. 

 دير.والتق االحتراموتفضلوا بقبول فائق 

 الباحث: محمد العامري
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 البيانات الشلصية  أولا:

  الجنس

 ذكر  أنثى 

 العمر 

  25أقل من   سنة 35أقل من  – 25من   سنة 45أقل من  – 35من 

  سنة 55أقل من  –  45من  55 سنة فأكثر  

 المؤهل العلمي

  دبلوم متوسط  بكالوريوس  ماجيستير 

 دكتوراه   

 اللبرةسنوات 

  5 سنوات   سنوات 01 إلى 5من   سنة 21-01من 

 21 سنة فأكثر 
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 درجة؟° 063 ــوسائل اإلعالن على فاعلية طريقة ال هو تأثير: ما األولمحور ثانياا: ال

 

رقم 
 الفقرة

 2 0 0 7 5 6 4 الفقرة

م التي يتيعتمد تصميم الحملة اإلعالنية على مجموعة الوسائل  0
 اإلعالن بها.

       

2 
 عالن قبللإلالوسيلة التي سوف تستخدم  االعتبار األخذ بعينيتم 

 اإلعالن. قيامي بتصميم
       

3 
 Facebookمثل    االجتماعيتلعب وسائل التواصل 

Instagram، Tiktok  دورًا محوريًا كوسيلة إعالن على فاعلية
 °. 361طريقة ال 

       

4 
وسيلة إعالنية هامة   (TV Commercial)إعالنات التلفازتعتبر 

 ° .361عند اإلعالن بطريقة 
       

5 
 تلعب لوحات اإلعالنات الخارجية المطبوعة التقليدية  

(Printed Outdoor Billboard)   دورًا محوريًا كوسيلة إعالن
 °.361عند اإلعالن بطريقة 

       

6 
 تلعب لوحات اإلعالنات الخارجية الرقمية 

(Digital Outdoor Billboard)   دورًا محوريًا كوسيلة إعالن
 °. 361عند اإلعالن بطريقة 

       

4 
( دورًا محوريًا كوسيلة إعالن عند (Flyersتلعب المنشورات 
 °. 361اإلعالن بطريقة 

       

4 
 إعالنية هامة عند الويب وسيلةتعتبر اإلعالنات على صفحات 

 °.361اإلعالن بطريقة 
       

4 
° 361طريقة  استخدامتعتبر المجالت وسيلة إعالنية هامة عند 

 لإلعالن. 
       

° 361طريقة  استخدامتعتبر الجرائد وسيلة إعالنية هامة عند  01
 لإلعالن.

       

00 
زيادة  إلىيؤدي  المستخدمة،إن زيادة عدد الوسائل اإلعالنية 

 °. 361فاعلية الحملة اإلعالنية بطريقة ال 
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 ــالمحور الثاني: ما هو تأثير التصميم وعنــاصر التصميم الجرافيكي في تصميم حمالت ال ثالثاا:
 درجة؟° 063

 

 

رقم 
 الفقرة

 2 0 0 7 5 6 4 الفقرة

فاعل عند بناء  التصميم اإلعالني بشكل تساهم بساطة 0
 .الحملة اإلعالنية

       

يترسخ اإلعالن في عقل الجمهور بصورة أكبر، إذا توافرت  2
 .الفكرة اإلبداعية

       

من المهم توافر عناصر التصميم الجرافيكي عند تصميم  3
 اإلعالن. 

       

تلعب األلوان المستخدمة في تصميم اإلعالن دورًا هامًا في  4
 اإلعالن ونجاحه.  انتشار

       

 نتشاراالتصميم دورًا هامًا في  التايبوغرافي في توظيفيساهم  5
 اإلعالن ونجاحه.

       

في التصميم   Photoالجيد للصورة يلعب التوظيف 6
 اإلعالن ونجاحه. انتشارالجرافيكي دورًا هامًا في 

       

واحد من أهم األسس التي  (Balance) االتزانيعتبر   4
 عند رؤية تصميم اإلعالن.  النفسيتحقق نوعا من القبول 

       

يقوم واحد من أهم األسس التي  (Contrast) التباينيعتبر  4
 .رللنظتصميم اإلعالن حيث يجعل اإلعالن ملفتًا  عليها

       

واحدة من أهم األسس التي تجعل  (Unity)تعتبر الوحدة  4
 اإلعالن مترابطًا ومتماسكًا. 

       

اإلعالن المعتمد على أسلوب الصدمة على إثارة  تصميميقوم  01
 على الغرابة.  اعتمادهعقل المستهلك من خالل 

       

 ةأهمييلعب التصميم اإلبداعي لإلعالن دورًا مهمًا يوازي  00
 .الرسالة اإلعالنية
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 اإلعالنية في عمان؟° 063ثالثا: ما هو تأثير وسائل اإلعالن على نجاح حمالت ال 
رقم 
 الفقرة

 2 0 0 7 5 6 4 الفقرة

0 
في اإلعالن على انتشار الحملة اإلعالنية على ° 361ساعدت طريقة ال 

 نطاق واسع.
       

2 
° 361طريقة ال  باستخدامالتوظيف الجيد للوسائل اإلعالنية المختلفة 

 المبيعات. زيادة  إلىيؤدي 
       

 داماستخ الجمهور عندتترسخ الرسالة اإلعالنية بشكل أكبر في عقل  3
 في اإلعالن.° 361طريقة ال 

       

4 
 Facebookمثل، االجتماعي وسائل التواصليساهم اإلعالن على 

Instagram  ،Tiktok   .في زيادة مبيعات المنتج أو الخدمة المعلن عنها 
       

5 
في زيادة مبيعات المنتج أو   (TV Commercial)تساهم إعالنات التلفاز
 الخدمة المعلن عنها. 

       

6 
 اإلعالنات الخارجية المطبوعة التقليدية   لوحات استخداميزيد 

(Printed Outdoor Billboard)   من مبيعات المنتج أو الخدمة التي تم
 اإلعالن عنها. 

       

4 
 يساهم استخدام لوحات اإلعالنات الخارجية الرقمية 

(Digital Outdoor Billboard)   في زيادة مبيعات المنتج أو الخدمة
 التي يتم اإلعالن عنها.

       

8 
الخدمة التي يتم ( في زيادة مبيعات المنتج أو (Flyersتساهم المنشورات 

 اإلعالن عنها.
       

4 
تساهم اإلعالنات على صفحات الويب في زيادة مبيعات المنتج أو الخدمة 

 التي يتم اإلعالن عنها.
       

01 
تساهم المجالت كوسيلة إعالنية في زيادة مبيعات المنتج أو الخدمة التي 

 يتم اإلعالن عنها.
       

00 
إعالنية في زيادة مبيعات المنتج أو الخدمة التي يتم تساهم الجرائد كوسيلة 

 اإلعالن عنها.
       

02 
عات زيادة مبي إلىتؤدي زيادة عدد الوسائل المستخدمة في الحملة اإلعالنية 

 المنتج أو الخدمة التي يتم اإلعالن عنها. 
       

03 
عند القيام ° 361توظيف طريقة ال  أهميةتعي الشركات في عم ان 

 بحمالتها اإلعالنية.
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في تصميم الحمالت  063تأثر الجمهور بالحمالت اإلعالنية في حال وجود طريقة ال  أولا: هل
 اإلعالنية؟

 

  

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
موافق 

 بشدة
 غير موافق محايد موافق

غير موافق 
 بشدة

5 

 االجتماعيأعتقد أن استخدام وسائل التواصل 
لإلعالن عن منتج أفضل وتحقق انتشارا أكبر 
مقارنة بعرضها في منصات البيع بالمحالت 

 التجارية؟

  
 

   

6 

بأن المنتج الذي يتم اإلعالن عنه بأكثر  أعتقد
التلفاز، رسائل  التواصل،من طريقة )وسائل 

على الموبايل( يلقى رواجًا أكثر من التركيز 
 على طريقة واحدة؟

     

4 

أعتقد بأنه عندما أقوم برؤية اإلعالن التجاري 
أكثر من مرة بطرق مختلفة سوف تترسخ فكرة 
اإلعالن عندي كمشتري وقد تقوم بشراء هذا 

 المنتج

     

4 
أعتقد أنه كلما زادت الطرق التي تستخدمها 

ع سأقتنالشركات في اإلعالن عن منتج فإني 
 في شرائه أكثر

     

4 
أعتقد بأنه ال يمكن االستغناء عن أي وسيلة 
إعالن حيث أن كل وسيلة إعالن تستهدف 

 جمهورًا خاصًا بها. 
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 نجاح العملية التسويقية؟ على 063هل أثرت الحمالت اإلعالنية التي تستلدم طريقة  ثانياا:

 

 

 

 رقم
المتوسط  الفقرة الفقرة 

 الحسابي
النحراف 
 المعياري

 هميةاأل
 النسبية

 مستوى 
 التقييم

01 
 قاماعتقد بأن الشركة المنتجة للسلعة أو الخدمة لو 

باالكتفاء بنشر اإلعالن على الفتات للطرق فإن هذا 
 لن يكفي إلقناع المشتري بشراء المنتج.

    

00 
المنتجة للسلعة أو الخدمة باالكتفاء  بأن الشركةأعتقد 

بنشر اإلعالن في قنوات الراديو فإن هذا لن يكون 
 كافيًا إلقناع المشتري بشراء المنتج.

    

02 
المنتجة للسلعة أو الخدمة باالكتفاء  بأن الشركةأعتقد 

بنشر اإلعالن على منصات التواصل االجتماعي فإن 
 إلقناع المشتري بشراء المنتج. يكون كافياً هذا لن 

    

03 
هناك إعالن تجاري معين رسخ في ذهني ألنه تكرر 

ل ، الراديو، وسائ)التلفازخالل أكثر من وسيلة إعالنية 
 التواصل االجتماعي(.

    

أعتقد أن الحمالت اإلعالنية في األردن تتبع أكثر من  04
     محتمل.وسيلة الستهدافك كمشتري 

05 

أن الحمالت اإلعالنية في األردن أصبحت أعتقد 
تعتمد بشكل كبير على وسائل التواصل االجتماعي 

وقل االهتمام   Instagramو  Facebookمثل ال
 اإلعالن كالراديو والالفتات والتلفزيون. بباقي وسائل

    

المستخدمة في األردن في الحمالت  أن الوسائلأعتقد  06
     مقارنة بالدول المجاورة جيدةومتنوعة اإلعالنية شاملة 


