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إعداد
ندى عبد الرضا حمود
بإشراف
الدكتور كامل خورشيد مراد
ه فت ال راسة إلى التعر

إلى عا ات مشاه ة الط

العراقي في عمان لإلعالنات التل زيونية

الموجهة إلى األط د د ا  ،وما أنماط هذه المشاه ة ،وكثافتها.
وانتهجت ال راسة المنهج الوص ي بأسلوف المسح حيث كان مجتم ال راسة هوالط

العراقي في

عمان وتب ارتيار عينة عشوائية لهذا اقتصرت على ر 311طالبا وطالبة من م ارس عمان،
وتمثلت أسئلة ال راسة بما يلي:
رأوال ما عا ات مشاه ة الط
األط ا ؟

الدعراقي المقيب في األر ن لإلعالنات التل زيونية المدوجهة إلى

س-رثانيا ما م م ت اع الط

العراقي المقيب في األر ن م اإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى

األط ا ؟
ولإلجابة على األسئلة ال راسة فق توجف من الباحثة استر اب االرتبارات اإلحصائية في برنامج
ر . SPSSوأظهرت نتائج ال راسة إن اإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا لها ال ور الكبير
في تغيير عا ات الط  ،حيث انه يتأثر باإلعالنات التي من راللها يمكنه التعر

على السل

الج ي ة .
وأظهرت النتائج إن األط ا

يبتع ون عن اإلعالنات التي يكون فيها رقصات وحركات

االستع ار ية .وان تعرض األط ا

لإلعالنات التل زيونية يجعلهب أكثر قبوال لم امين الرسائ

اإلعالنية  ,وان اإلعالنات تستر ب أساليف مرتل ة في استمالتهب.
وتؤشر نتائج ال راسة تأثر األط ا من رال اإلعالنات التل زيونية الموجهة لهب ل رجة تغيير أنماط
سلوكهب مما ي فعهب بشك كبير نحوالتعر على السل الج ي ة الستهالكها .
إن الوقت الذ له األف لية في التعرض لإلعالنات التل زيونية ويكون فيه األط ا بأعلى نسبة
لمشاه تها هوفي األوقات المرصصة لهب بين الساعة والساعتين وهي نسبة متوسطة ،وغالبا ما يتب
مشاه ة األط ا لإلعالنات التل زيونية بشك مت رق هوأعلى مشاه ة .وان األط ا المقيمين في
عمان يشاه ون اإلعالنات التل زيونية م أسرهب أكثر من مشاه تهب في حاالت أررم كأياب العط
أولوح هب.
الكلمات المفتاحية :عا ات المشاه ة ،اإلعالنات التل زيونية ،أنماط المشاه ة ،اإلعالنات
التل زيونية الموجهة إلى األط ا .
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Abstract
Habits and Patterns Viewing of Iraqi Children in Amman to TV
Ads Aimed At Children Descriptive
Study Survey
Prepared by:

Nada Abdul Ridha Hamood
Supervised by:

Dr. Kamel Khurshid Murad

This study aimed to investigate the subject of Iraqi children in amman
watching habits to advertising directed to children, and what these patterns,
intensity, ,The study used descriptive survey to learn the habits of watching
Iraqi children in amman to television advertising directed to children and
patterns .
Where the study population is Iraqi children in Amman and a random
sample was selected for this limited (300) students of schools in Amman, and
study questions were as follows:
(I) what the Iraqis see the habits of children resident in Jordan for television
advertising to children pain?
(Ii) How the interaction of Iraqi children resident in Jordan with television ads
directed to children?

-فData was analyzed using (SPSS). The study results showed that television
advertising directed to children have great role in changing the habits of the
child, as it is influenced by advertisements which can identify new goods. The
results also showed that child away from advertisements where dances and
review transactions. And that children's exposure to television advertising
makes them more palatable to the content of advertising messages, and that
the ads use different methods in existence. And indicate the results of the study
children through television commercials directed them to the point of changing
their habits and behavior patterns which greatly motivated towards identifying
new goods for consumption. And that the time has preference on exposure to
TV advertising, where the highest proportion of children watch it at times
allocated to them between the time and two hours is average, and often see
children to television advertising sporadically is the top view. Children residing
in Oman watching TV commercials with their families more than seen in other
cases, such as holidays or alone.
Key words: [Viewing habits, TV ads, viewing patterns, television advertising
aimed at children]
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
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الفصل األول
خلفية الدراسة وأهميتها
أـ المقدمة:
يع التل زيون من الوسائ اإلتصالية ذات الق رة العالية على استهواء الجمهور بشك عاب
واألط ا بشك راص ،وتشجيعهب على التعرض والمشاه ة وذلك نظ ار لما يتسب به من ممي ازت فنية
واتصالية .حيث يقوب التل زيون بوظائ

أكثر إتساعا وتنوعا مما تقوب به وسائ اإلعالب الجماهيرية

األررم ،ويمتلك مجاال أوس وأغنى لتصوير العالب.
ويع التل زيون من الوسائ اإلعالمية الم

لة ل م األط ا حيث ل يه ميزة جلف إنتباه هذه

ال ئة إليه ،وله تأثير على حياة الط  ،وذلك لما يتميز به من نق للصورة والصوت واأللوان في
الوقت ن سه ،باإل افة إلى تأثير التل زيون على العالقات االجتماعية ،إذ يجم األسرة وتصبح
المشاه ة تجربة جماعية.
وتبرز أهمية التل زيون في حياة الط

من رال طبيعته وما ته وطريقة عر ه ،التي تع من

المثيرات الحسية والعقلية واإلن عالية لن وس األط ا
وان ماجهب فيما يرون ويسمعون.

ب رجة كبيرة تؤثر في كيانهب واتجاهاتهب،
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والمعرو

إن األط ا من أكثر الشرائح في المجتم تأث ار بما يعر ه التل زيون من برامج،

فهويحو الرياالت إلى حقيقة مرئية ،ويحو القصص المحكية إلى صورة متحركة فيها نشاط وحيوية،
وهوما يجع األط ا يق ون ساعات طويلة في مشاه ة البرامج التل زيونية ومنها ال قرات اإلعالنية.
ويستر ب اإلعالن التل زيوني جمي المؤثرات التي تسهب في الترويج والبي والتسويق ،والتي
تتوفر في وسائ اإلتصا المرتل ة في إن واح  ،فهويق ب اإلقنا الش و الذ
الرؤية الذ

تحققه الصح

والمجالت ،وتجسي الشيء الذ

يق مه ال ار يو ،وتأثير

يحققه عرض السلعة في شكلها

وصورتها ،فهذه العوام تجتم في التل زيون حيث الصورة متحركة وناب ة بالحياة واإلثارة والصوت
والحركة.
إن اإلعالنات التل زيونية تشغ اليوب مساحة كبيرة من البث ،مما يجع لها تأثير بارز على
جمي فئات المجتم بوجه عاب ،إال إن تأثيرها على األط ا بوجه راص يع األكثر و وحا ،حيث إن
الط

الذ يشاه اإلعالنات يكون متجاوبا معها أكثر من أف ار األسرة في كثير من األحيان.
ويتميز اإلعالن التل زيوني بوص ه وسيلة أتصا  ،بقوة التأثير و رجة اإلتقان ال ني ،ل رجة إن

األط ا

يع ون ال قرة اإلعالنية

رورية للغاية يعجبون بها ،وينتظرونها بله ة ،ويقومون بتر ي

الكلمات واأللحان المت منة فيها.
وق حظيت اإلعالنات التل زيونية وتأثيراتها على الجمهور بأهتماب ع

من ال ارسين في

مجاالت علمية متع ة  ،وال ت از الحاجة قائمة لمزي من هذه ال راسات لتتناسف م مساحة اإلعالن
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في الم مون التل زيوني  ،وبينها اإلعالنات الموجهة إلى األط ا التي تحتاج إلى مزي من الجهو
العلمية من أه االرتصاصات المرتل ة ،ولع هذه ال راسة تأتي في هذا السياق.
وان هذه ال راسة تبحث في عا ات مشاه ة الط
الموجهة إلى األط ا وأنماطها ،والتعر

العراقي في عمان لإلعالنات التل زيونية

على كثافة مشاه ة الط

العراقي لإلعالنات الموجهة إلى

األط ا وم م تأثير هذه المشاه ة في الط .

ب ـ مشكلة الدراسة:
إن قوة ح ور التل زيون في حياة األط ا بشك عاب والط
انجذاف الط

العراقي بشك راص ،و رجة

العراقي إلى مشاه ة اإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا وعا ات هذه المشاه ة

وأنماطها ،فعت الباحثة لمالحظة هذه الظاهرة واالهتماب بها ،وبالتالي التوجه نحو راستها.
وفي

وء ما تق ب يمكن تح ي مشكلة ال راسة من رال السؤا التالي:

ما عا ات مشاه ة الط

العراقي في عمان لإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا ؟ وما

أنماط هذه المشاه ة؟ وما م م كثافتها؟
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ج ـ أسئلة الدراسة:
تسعى هذه ال راسة إلى اإلجابة عن األسئلة التالية:
0د ما عا ات مشاه ة الط

الدعراقي المقيب في عمان لإلعالنات التل زيونية المدوجهة إلى األط ا ؟

4د ما مق ار الوقت الذ يق يه الط

العراقي المقيب في عمان بمشاه ة اإلعالنات التل زيونية؟

3د ما نوعية اإلعالنات التل زيونية التي يشاه ها الط
 2د ما رجة كثافة مشاه ة الط

العراقي المقيب في عمان؟

العراقي المقيب في عمان لإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى

األط ا ؟
2د ما أسباف مشاه ة الط

العراقي المقيب في عمان عن مشاه ة اإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى

األط ا و وافعه؟
 1د ما م م ت اع الط
7د كي

يتأثر الط

العراقي المقيب في عمان م اإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا ؟

العراقي المقيب في عمان باإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا ؟

8د ما أنماط مشاه ة الط

العراقي المقيب في عمان لإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا ؟
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د ـ أهمية الدراسة:
تكمن أهمية ال راسة في الجوانف التالية:
 إن المعلومات والنتائج التي تق مها هذه ال راسة ستكون في ر مة المهتمين بالجوانف الن سيةواإلعالمية ،والمهتمين بشؤون الط ولة ،وذلك للتعر على بعض عا ات مشاه ة الط

العراقي المقيب

في األر ن لإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا وأنماطها.
 ت ي نتائج ال راسة في تطوير اإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا وراصة لل ئة العمرية من 04 - 9سنة .
 تأتى هذه ال راسة بوص ها محاولة لإلسهاب في الجهو العلمية ،التي تبذ من جانف الباحثين فيهذا المجا  ،راصة وان ال راسات التي أجريت فيه قليلة وبشك راص على المستوم المحلي في
األر ن .

هـ ـ تعريف المصطلحات:
0ـ عادات المشاهدة:
تستر ب ال راسة مصطلح "عا ات المشاه ة" وفق التعري
وهددي الحجب الزمني للمشاه ة ،القنوات الم
رنصير. 4117،

الذ ق مته شيرين نصير

لة ،االياب الم

لة للمشاه ة ،الساعة الم

لة للمتابعة
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4ـ أنماط المشاهدة:
تستر ب ال راسة مصطلح "أنماط المشاه ة" وفق التعري

الذ

ق مه صالح شلهوف

وشيرين نصير :كلمة أنماط هي جم رنمط  ،وهو :األسلوف أوالطريقة أوالمذهف .بالتالي ف ن
مصطلح أنماط المشاه ة تعني أساليف وطرق المشاه ة التل زيونية .ر شلهوف ،ر. 4112
وهي ما ي

الجمهور مشاه ته من برامج وما يتوقعه من هذه البرامج ،وما ق

تح ثه من تأثير ايجابي وسلبي رنصير. 4117،
0ـ كثافة المشاهدة:
هو التعرض الكثير إلى مشاه ة التل زيون من رال اإلنتظاب في التعرض وع

أياب

التعرض وع ساعات التعرض.
2ـ اإلعالن التلفزيوني الموجه إلى الطفل:
اإلعالن التل زيوني الموجه إلى الط

هواإلعالن التجار الذ

يق ب معلومة ثقافية

وتوعوية وفكاهية ويجعله جزءا من نمطية المشاه ة التل زيونية ،ويجم اإلعالن التل زيوني
المعرفة والمتعة في الوقت ن سه.
2ـ التأثير:
التعري

اإلجرائي لمصطلح التأثير الذ

تعتم ه الطالبة في راستها هوالتعري

ق مه إبراهيب إماب "المشاعر واإلتجاهات المرتبطة باإلعالن وكي

الذ

يؤثر اإلعالن عليها وبالتالي
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يتب تح ي الموق

من السلعة بناءا على اإلتجاهات التي يرلقها اإلعالن ل م المستهلك" رإماب،

. 0979
6ـ مرحلة الطفولة المتأخرة:
تب أ من عمر التس سنوات إلى عمر الثانية عشر والتي هي السن ما قب المراهقة
ب ترة قصيرة رمنصور – . 010 – 0998
هي المرحلة التي يتطور فيها إ راك الط
نظر التسا
ا

للعالقات بين أجزاء األشياء المركبة منها،

م م إ راكه ،وبذلك يستطي تركيف األشياء المعق ة ،باإل افة إلى إن الط

يصبح أكثر وعيا وا راكا للمشكالت التي تتميز بق ر معين من التعقي  ،يز ا ارتباط الط
بالجماعة ويز ا والؤه لها ،كما تز ا النزعة إلى االستقاللية ،وهي مرحلة البطولة حيث ينتق من
مرحلة الريا إلى الواقعية ،ويمي إلى السيطرة والمنافسة ،وتسمى بطور البطولة والمغامرة.
رالهيتير0981

وـ حدود الدراسة:
تلتزب الباحثة في إجراء هذه ال راسة

من الح و التالية:

0د الح و الزمانية :تب تطبيق هذه ال راسة رال األشهر رشباط د آذار .نيسان من العاب .4102
4د الح و المكانية :في األر ن بمحافظة العاصمة عمان في مناطق مرتل ة.
3د الح و التطبيقية :اإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا .
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ز ـ محددات الدراسة:
تقتصر النتائج التي ستتوص إليها ال راسة على ح و مجتمعها راألط ا العراقيون المقيمون
في عمان ولكن ،يسبف ع ب وجو فروق جذرية بين شريحة ال راسة والقنوات وبين الشرائح
األررم لألط ا العراقيين وللقنوات األررم يصبح من الممكن ،تعميب النتائج المسترلصة لتشم
جمي األط ا العراقيين من ال ئة العمرية ر 9د  04سنة وجمي القنوات التل زيونية .
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
اإلطار النظري والدراسات السابقة

بناءا على مشكلة ال راسة وأسئلتها لذا كان من المناسف استر اب نظرية مؤطرة لبيان رصائص
التل زيددون كوسدديلة اتصددا جماهيريددة  ,وعالقددة اإلعددالن التل زيددوني باألط ددا وتأثي ارتدده ،ويركددز

علددى

اإلع ددالن التل زي ددوني الموج دده إل ددى األط ددا  ،واس ددتعراض أه ددب رص ددائص األط ددا وس ددماتهب ف ددي مرحل ددة
الط ولة المتأررة ،وعرض أهب ال راسات السابقة في مو و ال راسة والتعقيف عليها.

اإلطار النظري
النظرية المؤطرة للدراسة(الغرس الثقافي):
بناءا على مشكلة ال راسة وأسئلتها تب استر اب " CultiVation Theoryنظرية الغرس
الثقافي " ألنها ترتبط بمو و ال راسة كونها تركز على تأثير وسائ اإلعالب بصورة مباشرة على
سلوك المتلقين ،بق رتها على تكوين األنماط الثقافية ،وتن ر هذه النظرية بتق يب التصورات لطبيعة ال ور
الذ

تنهض به وسائ اإلعالب في تق يب الواق الرمز والصور الذهنية للواق الحقيقي وراصة

التل زيون.
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الفكرة األساسية والمركزية للنظرية:
ظهرت نظرية رالغرس الثقافي في الواليات المتح ة األمريكية رال عق السبعينيات من القرن
العشرين الما ي كمنظور ج ي ل راسة اثر وسائ اإلعالب  .رسميسب4114،
وتع نظرية الغرس الثقافي من نظريات التأثير في وسائ

اإلعالب على سلوك الجمهور،

وراصة األط ا  ،وتعتم هذه النظرية على مق رة وسائ اإلعالب على رلق انطباعات معينة وتكوين
أنماط ثقافية ل م الجمهور .وتقوب هذه النظرية على أساس إن وسائ

اإلعالب وراصة التل زيون

وتأثيراته في تشكي ا راكات الجمهور للواق االجتماعي او بناء واقعهب على ما يشاه ونه ،لذا فق بينت
النظرية إن التعرض المستمر للتل زيون يساع على غرس قيب وتصورات لل ر التي ق تكون غير
واقعية ،وتنغرس فيه ال شعوريا).القليني وشومان،ر4111
إن أصو نظرية الغرس الثقافي ترج إلى العالب األمريكي "جورج جربنر" من رال مشروعه
الراص بالمؤشرات الثقافية الذ

بحث فيه تأثير وسائ االتصا على البيئة الثقافية من رال

مجموعة من العناصر وهي رإسماعي : 4113،
أ .تحلي العمليات المؤسسية :وهي راسة سياسات المؤسسات اإلعالمية وكي

عالقتها بم مون

الوسائ اإلعالمية.
ف .تحلي مستوم الرسائ اإلعالمية :ور الرسائ

اإلعالمية في تح ي القيب واألفكار والصور

الذهنية التي تق مها الوسائ اإلعالمية مث التل زيون.
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ج .تح ي العالقة بين التعرض لرسائ التل زيون ومعتق ات الجمهور وانماط سلوكه ،أ

غرس

التصورات والقيب ل م المشاه ين.
ولق بين "جربنر" و"كروس" في عاب  0971إن عملية الغرس الثقافي "هي التعلب غير مقصو
والعر ي ،الن المشاه يكتسف القيب والحقائق من رال

مشاه ة التل زيون والتي تكون المص ر

الرئيسي لتلك البرامج ".رنقال عن :مكاو والسي 4119،
وتعر

الغرس الثقافي على أنها غرس وتطوير مكتسبات المعرفية والن سية التي تقوب بها

مصا ر المعلومات والربرة ل م من يتعرض لها .رالطرابيشي4111،
وتتعلق ب ور التل زيون في كسف ال ر مجموعة من القيب والمعتق ات للتعر

على واقعه

االجتماعي.رحجاف4101،
وتذهف هذه النظرية إلى القو " بأن م اومة التعرض للتل زيون ول ترات طويلة ومنتظمة تعم
على تنمي اعتقا ا ل م المشاه بأن العالب الذ يشاه ه من رال شاشة التل زيون اال ما هوصورة من
العالب الواقعي الذ يعيشه" .ر مكاو والسي  ,4119,ص. 499
وان الم هوب الرئيسي لعملية الغرس من رال

راسة " جربنر وفريقه" تمثلت بما يلي:

اوال :االتجاه السائ  :وهوالتجانس اوتقارف بين األف ار في وجهات النظر باكتسابهب الرصائص الثقافية
المشتركة التي يق مها التل زيون ،وتوحي التباين في اكتساف هذه الصور أواألفكار بارتال

رصائصهب
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االجتماعية أوالسياسية فأن االتجاه السائ يبين سيطرة التل زيون في غرس الصور واألفكار بشك يجع
ال وارق تق أوترت ي بين الجماعات ذات الرصائص المتباينة.رالرصاونة4113،
ثانيا :الص م أوالرنين :وهومستوم التأثير الذ

يسهب في زيا ة الغرس من رال التأثيرات الم افة

للمشاه ة بجانف الربرات األصلية الموجو ة فعال ل م المشاه ين وبذلك ف ن كثافة المشاه ة يمكن إن
تساع على زيا ة حجب التأثير .رالقليني وشومانر4111
أن نظرية الغرس الثقافي ترتكز على أسس وهي:
أوال :التل زيون :ويع وسيلة فري ة تحتاج إلى م ر راص ل راستها:
حيث يتميز التل زيون بمميزات وق رات على جذف الكبار والصغار لكونه يجم بين الصوت والصورة،
وباعتباره الوسيلة الوحي ة التي ت ر المناز لساعات طويلة ،ويم األط ا
التنشئة االجتماعية لهب  .وان ور التل زيون في اكتساف الط

بالرموز البيئية رال

القيب والعا ات واالهتمامات في المنز ،

ومن رال رسمه له البيئة التي يعيش فيها  ,و عمه في عملية الغرس .ربروش4118 ،
ثانيا :رسائ التل زيون تشك نظاما متجانسا هوالتيار السائ في ثقافتنا:
يع الغرس عملية ثقافية يرتبط باإلطار المعرفي ،وير

للم اهيب التي تنكش

في اإلجابة عن أسئلة

مح ة ،وهذه الم اهيب يتب غرسها عن طريق التعرض للتل زيون ،وال ور ال ري الذ
يعكس االتجاه السائ لثقافة المجتم  .رعب الحمي ر0997
ثالثا :م مون الرسالة العامة للتل زيون تق ب ليال على عملية الغرس:

يقوب به ,حيث انه
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تعكس أسئلة المسح المستر مة في ال راسة الغرس الثقافي الم امين المرتل ة الموجو ة في الرسائ
التل زيونية التي تق ب لمجموعات

رمة من المشاه ين ل ترات طويلة فان استر اب المعلومات التي

تقيس أف ليات المشاه ة ب ال من قياس حجب المشاه ة فيؤ

إلى نتائج م للة ،وان األسئلة

المستسقاة من العالب الواقعي يم الغرس بأنماط معلوماتية تستطي ت سير المعلومات المق مة في عالب
التل زيون وهوما يؤ

إلى نتائج مثمرة.رم ار 4102،

رابعا :تحلي الغرس يركز على رص مساهمة التل زيون في بناء األفكار واألفعا في المجتم :
تتركز عملية الغرس على إسهامات التل زيون عبر الزمن  ,ا

صياغة ت كير وتحقيق االنسجاب بين

أف ار المجتم كك ,حيث تعم وسائ اإلعالب على تكوين تصورات الجمهور من رال عملية
التعرض التراكمي ،ومقارنة بين المجتمعات والصور الرمزية الشائعة في التل زيون.
رامسا :ور المستح ثات التكنولوجية على زيا ة ق رة وصو الرسائ التل زيونية إلى الجمهور:
يرم" جرنبر" إن نظب التل زيون السلكي والمحطات المستقلة وال ي يو ،تساع المشاه ين في التحكب في
تلقي البرامج ،وهذه النظب ت عب في مجموعها عمليه الغرس وأه افها.رإسماعي 4113،
سا سا :يركز تحلي الغرس على النتائج الثابتة والمتجانسة:
يحقق التل زيون اتجاها ثقافيا وينمي في المجتم م اهيب وأنماط سلوكية متجانسة ويقوب بغرسها .وتكون
مساهمة التل زيون في تحقيق التجانس بين األف ار
والسي ر0998

والجماعات في هذه المجاالت.رمكاو
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فرضيات نظرية الغرس الثقافي:
ت ترض هذه النظرية تأثير التل زيوني على معتق ات المشاه ين حو الواق االجتماعي ،ويعم على
ترسيخ هذه المعتق ات التعليمية والسلوكيات ،وق رته على تغييرها .رإسماعي . 4113,
وان ال ر ية األساسية التي اعتم عليها "جربنر" في بحوثه هي إن تكرار التعرض للصور واألفكار
التي يعر ها التل زيون يؤثر في إ راكنا لهذه الموا ي  ،وتظهر أهمية ال ر ية إلى إن المعرفة من
رال وسائ اإلعالب تتسب بالعمومية وع ب صحة ما يح ث في البيئة االجتماعية.ر وفليرر4112
ت ترض نظرية الغرس الثقافي إن كثرة مشاه ة التل زيون وما يق مه يجع
االجتماعية في

ال ر ينظر للحقائق

وء م مون ما شاه ه ويعتم على التل زيون في الحصو على المعلومات التي

ترص واقعه االجتماعي.رمزي ،ر4118
وساهمت نظرية الغرس الثقافي في عب ور التل زيون وم م تأثيره في رسب م ركات األف ار والجماعات
لقيب ومعتق ات وأفكار متع ة في العالب الرارجي أوالواقعي .وتأك النظرية بان تعرض األط ا
للتل زيون بشك مكث
رسائ

وتكرار المشاه ة يجعلهب يتأثرون بما يعر ه التل زيون من

إعالنية  .إن اإلعالن في التل زيون يق ب وأشكاال وسلوكيات يمكن إن يزو هب بمعلومات

ومهارات تأسهب في تنشئتهب االجتماعية لكثرة تعلقهب به.
وعلى الرغب من االنتقا ات التي وجهت للنظرية أال أنها مازالت فاعلة في البحوث اإلعالمية
وال راسات التي تعنى بنتائج تأثيرات وسائ األعالب  .ولذلك فان هناك من وج إن هذه النظرية لب تهتب
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بالمتغيرات التي ت ر

من عملية التأثير التل زيوني ،أو العالقة بين مشاه ة التل زيون والغرس الثقافي

عن مشاه يه ويمكن إن ترج بمحتوم لبعض الموا اوبرامج التل زيون ،وأنها ال تنطبق على جمي
برامج التل زيون .رالعوفي ر0994
وان األسس اواالستجابات للمشاه ين للموا المق مة في التل زيون تكون متحيزة ،وان العالقة
بين المشاه ة والتأثر طبقا لنظرية الغرس الثقافي لها م اهيما وابعا ا غير قيقة .رمزي ر4118
ولهذا أثار "هيرس وهوج" بوجو ارتال

في نتائج البحث حيث ذهف النقا إلى إن هذه

النتائج زائ ة وغير صحيحة ال توج إجابة قاطعة حو أسباف ع ب اكتساف المعاني واألفكار والحقائق
التل زيونية رغب تشابه كثافة المشاه ة في ار ال ئة أوالجماعة الواح ة مث األط ا في مرحلة عمرية
معينة ،باإل افة إلى ع ب ك اية األ لة الراصة بالمحتوم ذاته وح وث الغرس الناتج عن تراكب
التعرض إلى هذا المحتوم ،حقيقة أننا يمكن إن نلمس انتشار بعض األفكار والحقائق بين األط ا في
مرحلة عمرية معينة حتى أننا نطلق عليهب في كثير من المواق

جي التل زيون ،إال أننا نلمس أي ا

تغي ار في هذه األفكار والحقائق بتطور المرحلة العمرية ،مما يثير البحث في مصا ر التغيير فيها وتأثير
التل زيون في هذا المجا  ،وع ي من اآلراء النق ية األررم التي تثير الع ي من التساؤالت والق ايا
المرتبطة بهذه النظرية وتطبيقاتها في الثقافات المرتل ةرعب الحمي ر. 0997
وطبقا لهذه النظرية يمكن القو

بأن تعرض األط ا

للتل زيون بشك

مكث

رصوصا

اإلعالنات الموجهة إلى األط ا  ،وتكرار مشاه تهب لهذه اإلعالنات يجعلهب يتأثرون بما يق مه التل زيون
من رسائ إعالنية ،يعتق ون أنها صورة عن العالب الذ يعيشون فيه ،وبالتالي ف ن إعالنات
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التل زيون تق ب عا ات وأنماط ،يمكن إن تأسهب في التنشئة االجتماعية للط  ،وتعم على اكتسابه
قيما إيجابية وسلبية تظ معهب.

التلفزيون واألطفال:
ت

الع ي من ال راسات واألبحاث على العالقة التبا لية بين التل زيون والط

وق ظلت الجملة

التي قالتها ط لة في السابعة من عمرها ر تتكون أسرتي من بابا وماما وج تي وجهاز التل زيون

مقولة

ذات مغزم في معظب األبحاث التي تناولت م م تعلق األط ا بالتل زيون ،من عمر الثالثة وحتى سن
الثانية عشرة بشك راص.
وان انتشار استعما التل زيون في جمي أنحاء العالب بسرعة ،و وره في السيطرة على األسرة
وراصة األط ا

من رال برامجه المتنوعة  ).شراب (0912،ويعتبر كوسيلة إعالمية فاعلة وذات

التأثير الش ي على األط ا  ،وان م مون البرامج التل زيونية يتمركز حو األغاني واألفالب والمباريات
الريا ية التي تثير األط ا  ،والتي تنمو بعض اتجاهات ل يهب كالغيرة والع وانية وقيب االستهالك
والسلوك الجنسي الغير سليب .رغزاو ،ر0993
من أهب النتائج التي توص إليها الباحثون في السلوك الن سي للط
تجتذف الط

هي إن الصور التل زيونية

في لحظات غير واقعية ،بما يشبه أحالب اليقظة ،وان بع ها يمكن إن يح ث حالة من

اال طراف الن سي والقلق الروحي ،حيث إن الط

في مرحلة تكوينه األولى يشك حالة من الغموض

ق ال نستطي اكتشافها إال بع سنوات طويلة ،وق أظهرت في السنوات القليلة الما ية اهتمامات بما
يشاه ه الط

رارج البرامج المرصصة له ،الن األط ا من بع سن الثانية ،أوقبلها بقلي يشاه ون
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برامج الكبار والمسلسالت ,وربما يجرون مقارنة صامتة بين الواق الذ يعيشون فيه ،وبين الريا الذ
يشاه ونه ،وهب كذلك يشاه ون ويتأثرون بال عايات واإلعالنات التجارية المكث ة التي تترل

تلك

المسلسالت .رالهيتي0977،
وطبيعة الط

يمي إلى التقلي اآلررين ،والتقلي هو ال عامة األساسية والقوية للتعليب وكسف

مهارات وقيب مرتل ة ،وان المؤثرات وسائ األعالب ومنها التل زيون على نمو الط

وتنشئته في

اإلطار االجتماعي والثقافي .رالرصاونةر4113
ويجس التل زيون الم مون الثقافي ب ع إمكانياته السمعية والبصرية وسهولة التعرض له،
وق رته على أثارة ريا الط

الصوت والصورة يزي من ق رته

ويسهب بتنمية ق راته التريلية ،وب

على اإلقنا  .رالهيتي ر0988
وان سلوك الط
البرامج ،حيث يحص

يتغير بمشاه ة التل زيون ،بما يتعلق باإل راك وال هب واالستيعاف لم مون
األط ا

على المعلومات من رال

التل زيون ،وأنه يسهب بتكوين معلومات

ومعار حو العالب الرارجي بصورة غير مباشرة .رفيلتيزن ،ر0990
إن تأثير التل زيون يتوق

على الط

وكي ية التعام م هذه البرامج  ,والتلقي أما إن تكون

ايجابية أوسلبية .ويتب تصميب البرامج الموجهة إلى األط ا على
اإلعالمية المي انية التي تتعر

وء النتائج المسترلصة من البحوث

على الجمهور من األط ا وماذا يري  ،وماهي رغباته واهتماماته

وأذواقه ،وتوصي الم مون إلى األط ا بطريقة غير مباشرة وبعي ة عن التعليب والتوجيه المباشرين
وتق يمه الما ة بطريقة تل زيونية تتالئب م مستوم وعمر الط  .رر ور ر0999
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ولق تنبهت الع ي من ال و ومراكز ال راسات ومنها مراكز قياس ال أر
منظمات حقوق اإلنسان إلى نو األثر الذ

العاب ،ف ال عن

تح ثه الساعات الطويلة من المشاه ة للتل زيون على

سلوكيات األط ا  ،وراصة برامج العن  ،وكذلك اإلعالن التجار الذ

يثير رغبتهب لشراء الموا

الغذائية ،وق ع ددت تلك الهيئات ال و إلى إتراذ الت ابير التي تحمي الطد د

مد ددن تلك الممد د ددارسات غير

األرالقية.رسميسب4114،
في حين ترلق اإلعالنات التجارية في ار األط ا هستيريا االمتالك ،وتثير الريا ل يهب بما
ال يمكن حصره من أبعا  ،كما إن محطات التل زيون وشركات اإلعالنات ت رك م م تعلق األط ا
بالتل زيون ،وعلماء الن س ي ركون اآلثار السلبية واإليجابية لعملية الت اع بين التل زيون والط  ،وفي
ك األحوا فهب يتحملون المسؤولية أألرالقية عن ذلك األثر مهما كان نوعه.رألمشرفي4102،

خصائص التلفزيون بوصفه وسيلة اتصال جماهيرية:
يع التل زيون من أهب وسائ األعالب التي تؤثر بالجمهور وراصة األط ا  ،وراصة لما يتسب
به من مميزات مهمة تمث في ق رته على التثقي

والترفيه في إن واح  ،والتأثير على عق الط

ووج انه ،وأ اة تعليب مباشرة ومهمة ،حيث وره في م األط ا بالمعلومات وعا ات وتقالي األربار
والمعار

العالمية والمحلية .وان األط ا أكثر ال ئات تأث ار بما يعر ه التل زيون من برامج مرتل ة

حيث يق ون وقتا طويال في مشاه ة هذه البرامج .رمزي ر. 4118
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وأهم خصائص التلفزيون اإلعالمية هي:
 -0يع التل زيون من الوسائ االتصا التي تعتم على حاستي السم والبصر ،فان الصوت والصورة
يؤثران على الجمهور بجذف اهتمامهب به ،وراصة األط ا ويثيران مشاعرهب .رأبومعا ر0991
 -4يتميز التل زيون بالمص اقية ،وراصة أنه يعتبر وسيلة إقناعيه لنقله األح اث بك ص ق ،وأنه
يعطي اإلحساس باألل ة والص اقة والواقعية لما له من مؤثرات الصورة والصوت ،ويتمت بالحيا ية،ول يه
المق رة على التح يث والمتابعة.رحجاف،ر4118
 -3يع التل زيون من وسائ االتصا المباشر القو م الجمهور وأسر وسائ االتصا في نق
األح اث ،ألنه ال يحتاج إلى بذ أ جه عن المشاه ة ,ويمكن مشاه ة برامجه في أ زمان ومكان،
وان اإلقبا على مشاه ة التل زيون يتزاي من حيث سهولة امتالكه وق رته على تلبية رغبات واحتياجات
جمهوره .رالموسى،ر4113
 -2بعض جمهور التل زيون ال يحتاج إلى القراءة والكتابة كما انه مناسف إلى المجتمعات التي تكون
نسبة األمية عالية فيها وأنه يستحوذ على جذاف انتباه األط ا اليه من رال الصور والصوت .رعبي ،
ر. 4114
 -2تأثير التل زيون على نمو الط  ،حيث يساع ه على تعلب أنوا من السلوك االجتماعي ويت اوت
تأثيره حسف محتوم البرنامج من رال م ركات األط ا والبرامج التل زيونية ،ويكسبه أنماطا متباينة من
السلوك االجتماعي .رالسار ر4100
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وان الط

في مرحلة العاشرة من عمر يكون ل يه ربرة تل زيونية تز ا كلما تق ب به العمر من حيث

الشك والم مون مما يصعف إر ائهب .رماير ،ر4117
 -1يمتلك التل زيون إمكانات فنية الرتصار الزمن في نق

األح اث وعر ه على

الجمهور.رال ليمي4100،
 -7يع التل زيون وسيلة مناسبة لعرض اإلعالنات ،يسهب بنجاحه واقبا الجمهور على مشاه ته،
ويكسبه أهمية إعالمية.
 -8ق رة التل زيون على ن ج شرصية األط ا والكبار بشك عاب وتنو ميولهب ورغباتهب ،وله تأثير
إيجابي حيث ي ي

إلى شرصياتهب مكتسبات فنية وثقافية وعلمية .رأبومعا ر. 0991

طبيعة عالقة الطفل بالتلفزيون:
بينت منظمة اليونيسكوان األط ا

في ال و

الغربية يم ون معظب أوقاتهب أماب جهاز

التل زيون ،سواء كان التل زيون موجو في غرفة المعيشة او في غرفة األلعاف ،اب غر نوب األط ا ،
وهناك تقارير ت ي إن األط ا يم ون أكثر أوقاتهب أماب التل زيون ،أكثر من وقت الم رسة وحتى أكثر
من وقت ح يثهب م أبائهب ،حيث إن التل زيون عام مهب في تنمية وتطوير مهارات الط
اجتماعيا ،يسهب في تقوية الت اهب ال ولي بين األط ا

من رال

وتأهيله

برامج التل زيون المق مة بصورة

تساع هب ارذ نظرة عن األط ا الموجو رارج ولتهب .ر مجلة اليونسكور0979
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وطبقا لتقرير صا ر عن صن وق رعاية الط ولة التاب لهيئة األمب المتح ة ريونيسي
 ،4112ف ن الع

اإلجمالي لألط ا في العالب العربي يص إلى 012ماليين ط  ،أ

في عاب
ما يمث

 %38من إجمالي السكان .كما يتمت معظب هؤالء األط ا ب رصة مشاه ة التل از بنسبة أكبر بكثير
من فرصتهب في الحصو على تعليب جي  .ويشير التقرير أي ا إلى إن  81مليون ط
العاشرة ،وهذه أرقاب تنذر بالرطر وت عوالى و

هب ون سن

ما تق مه التل زيونات العربية هذه األياب تحت

المجهر(.االيام ())5002

ولق سا االعتقا بأن التل زيون منذ ظهوره يع وسيلة ترفيهية ومسلية بالنسبة لألط ا وليس
له أ تأثيرات سلبية عليهب وال على ن سيتهب ،وأنه وسيلة مهمة في تكوين شرصية الط .
ويسهب التل زيون في التنشئة االجتماعية ،ويغرس القيب االجتماعية اإليجابية ،ويعزز الوطنية
ل يهب ،ويزو بالمعلومات ج ي ة ويطور للغتهب ،يعلمهب بعض أنماط السلوك الج ي ويسهب في تكوين
شرصيتهب وثقافتهب .رأبوأصب ،ر4101
كما يستطي التل زيون أن ينق األط ا إلى عالب ال يمكن الوصو إليه مث ال
البحار بما ل يه من الق رة ال نية والتقنية ل قيقتين ،ويسهب في رف
بصورة غير مباشرة بعض القيب والمعار

اء وأعماق

رجة الذكاء عن األط ا  ،ويكسبهب

والعا ات الحسنة ،كما أنه يلبي رغبة األط ا في اكتشا

البيئة المحيط بهب ،يعلب األط ا إلى معرفة طرق في ح المشاك م أصحابهب ون العن .رأبومعا ،
0991
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من هذا ف ن للتل زيون تأثير إيجابي على األط ا من رال استر اب اللغة ال صحى ،وتكوين
صورة الذهنية إيجابية عن عالمهب ،وتعلب قيب وعا ات اجتماعية حمي ة ،كما يع التل زيون وسيلة
ترفيهيه عن هب .رالسي 4102 ،
تساع على نمو السلوك

وأك ت ال راسات الن سية أن ور مشاه ة األط ا لبرامج العن

الع واني ل يهب ،وتعو سيطرة النموذج األمريكي الثقافي في التكنولوجيا ،من رال واسطة التل زيون
نشاه مظاهر سيطرة عصر األمريكي على سكان العالب والتي تري لهب بوجو طريقة أررم للحياة من
رال أسلوف الحياة األمريكية ويغطيها ملذات ومت ومباهج والتي تع أح أشكالها ما يق ب حو
"ماك ونال ز" و"كوكا كوال "و"البيت از "و"الجيتر "التي تبرز في اإلعالنات التل زيونية ،وتح

ثقافتهب ونمط

سلوكهب وفق نمط استهالكي غربي.ر بولكعيبات ,4114,ص012 -012
ويع التل زيون انسف وسائ األعالب لإلعالنات مما من رال إمكانياته ال نية العتما ه على
الصوت والصورة ،في جذف االنتباه والتأثير بالمتلقي رحوام ة وآررونر4111

طبيعة تأثير التلفزيون على األطفال:
يأتي التل زيون مد تطدور تقنياتده وأسداليبه فدي المقداب األو بدين وسدائ اإلعدالب واالتصدا التدي
لهددا اليددوب تأثيرهددا الكبيددر علددى حيدداة المجتم د  ،ويطددرح تطددوره تسدداؤالت كثي درة منهددا مددا يتعلددق باأل بيددات
واألرالقيات اإلعالمية ،ومنها ما يتعلق بمسائ السياسة والسيطرة العالمية رصوصا في الوطن العربي
حيث أ م تسل القنوات الواف ة من الرارج إلى رلق الكثير من المراو

الج ي ة.رال ليمير4100
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يددؤثر التل زيددون فددي األط ددا عبددر أكثددر مددن طريقددة :حيددث يكسددف األط ددا أنماطددا فددي السددلوك
اإل جتماعي بحياتهب االعتيا ية وبيئتهب الما ية ،وله تدأثير سدلبي وايجدابي فدي عمليدة التكيد

االجتمداعي

التي تأسهب فيها األسرة والمجتم والبيئة.
ويس دداع التل زيدددون فد ددي بلدددورة وتغيي ددر االتجاهد ددات م ددن رد ددال أث ددارة ر و أفعد ددا عاط يدددة ل د د م
األط ا  ،عن طريق تق يب مشه رامي ذكي .
يسهب التل زيون بتعدر األط دا علدى أشدياء كثيدرة مندذ صدغرهب كمشداه ة الحيواندات فدي الغابدة،
ويزو األط ا بربرات واقعية .رإسماعي ر 4100ص 031-032
في الواق  ،ولوقت طوي  ،كانت أرالقيات وسائ االتصا مؤمنة بالقانون ،والوسائ التي
ظهرت بع الصحافة مث التل زيون كانت منظمة بقوانين تراقف تطبيقها السلطة اإل ارية المستقلة
الممثلة في المجلس األعلى للمرئي والمسمو الذ

يراقف احتراب المبا ئ األساسية لحماية الط

والكرامة واإلنسانية والتمثي في اإلعالن وان هذا التنظيب عم بشك ممتاز في بعض ال و الغربية،
وسمح لوسائ اإلعالب واالتصا إن تتطور وتترصص وتتركز ب

أي ا مساع ة ال ولة .فالقطا

اإلعالمي سان ته ال و وأتاحت المساع ات الحكومية تأمين احتراب ع

من القواع األرالقية.

رالصا ق4112 ،
يحظى التل زيون اهتماب األط ا حيث اعتباره وسيلة تسلية وتعليمية  ,وأنه يسهب في تطوير
سلوك األط ا ويؤ

و ار في التنشئة االجتماعية للط .رر ور . 0991 ،
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وق أو حت راسة ر ور إن الغالبية الساحقة من األط ا السوريين ي

لون التل زيون على

غيره من وسائ اإلتصا وانتظاب المشاه ة وكما يشعرون بال رر واإلعتزاز باعتباره وسيلة اتصا
جماهيرية فعالة .رر ورر 0999ص028

اإلعالن التلفزيوني:
أ م اإلعالن في العصر الحا ر و ار ذا أهمية فعالة ومؤثرة في حياتنا ،فال يمكن تري يوما
يمر ب ون إعالن عن منتج أو نشاط ما ،وفى ظ التطورات المرتل ة– سواء أكانت اقتصا ية أب
اجتماعية-تغيرت معها م اهيب وأنماط اإلعالن عما كان ق يما فبات يغلف عليه سرعة اإليقا
والريا  ...ومن ثب تنوعت فروعه ومجاالته .وم ميال التلي زيون في العصر الح يث ظهر مجا
إعالني ج ي أال وهو"اإلعالن التلي زيوني" .ركورن 0999 ،
فأصبح واح ا من أهب فرو اإلعالن في الوقت الحا ر ،فكانت اإلعالنات التل زيونية في با ئ
األمر تعرض بشك ثابت وبع وقت وجيز ب أت اإلعالنات المتحركة في الظهور ،وق مرت إعالنات
التلي زيون بمراح ع ي ة حتى وصلت إلى ما نراه اليوب ،وم التطور التكنولوجي في وسائ التصوير
واإل اءة واالتصاالت تطور معه شك وأسلوف إنتاج اإلعالن التلي زيوني ،من حيث تصني ه ،وطريقة
تن يذه ،والمؤثرات المستر مة بصريا وسمعيا .وذلك لما له من تأثير ن سي فعا على المتلقي في مرتل
البال عبر القنوات ال

ائية المحلية واألجنبية .رال ليمي. 4100 ،

حيث يجم بين الصوت والصورة والحركة واإل اءة واللون ،...ومن ثب تزي فاعليته في التأثير
على معرفة اتجاهات وسلوك المشاه ين والتي تكا تقترف من االتصدا الشرصي ,ويمكن تعري
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اإلعالن التل زيوني :هومجموعة من الوسائ ال نية المتنوعة المستر مة من رال الوقت المبا من
التل زيون إلى الجمهور بقص تعري ه بسلعة أور مة وفكرة بالشك الم مون الذ

يأثر في معلوماته

وميوله وقيمه وسلوكه اإلستهالكي وأمثاله وسائ المقومات الثقافية األررم.رصا ق4112 ,

خصائص اإلعالن التلفزيوني
 -0إعالن موح  :يتميز اإلعالن التل زيوني بأنه ينق الرسالة اإلعالنية إلى العائلة كوح ة بحيث
تشاه األسرة مجتمعة الرسالة اإلعالنية المعرو ة وهوما ال يمكن تطبيقه في حا الصح

والمجالت

مما ق يتيح فرصة التأثير من رال الكلمة ألح األف ار على األسرة جميعها.رالعنا 0991 ،

 -4إعالن إنتقائي :يحقق ميزة إنتقاء المشاه ين من رال طرق مرتل ة منها:
ا -ارتيار اليوب الذ يذا فيه اإلعالن رال األسبو .

ف -ارتيار وقت بث اإلعالن.
ج-ارتيار نوعية البرنامج التل زيوني الذ يذا اإلعالن رالله.رالصحن0988 ،

مميزات التلفزيون كوسيلة إعالنية:
من مميزات التل زيون كوسيلة إعالنية هيرالح ي : 4112 ،
0د اإلب ا والتأثير:
من مميزات التل زيون هو جمعه للصورة المتحركة والصوت مما جعله وسيلة مقنعة ومؤثرة
لجذف اإل نتباه المشاه ين من الوسائ األررم ،ت اع الصورة المتحركة والصوت يتيح فرصة إب اعية
ومرونة في تنمية الرسالة اإلعالنية.
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-4التغطية وفعالية التكل ة:
يستطي التل زيون الوصو إلى اكبر ق ر من الجماهير بالرغب من ارتال

أجناسهب وتقالي هب

ولغاتهب ،مما يجع الموا المعرو ة فيه أكثر مشاه ة من قب الجمهور .
يساع التل زيون في الوصو اإلعالن إلى جمهور واس رغب ارت ا
التل زيوني تع منر

تكل ة البث اإلعالن

ة بالنسبة إلى حجب الجمهور الذ تص إليه الرسالة اإلعالنية .

 -3االنتقائية والمرونة:
يتيح التل زيون فرصة انتقاء المشاه للبرامج بطرق مرتل ة منها اليوب الذ

يبث فيه اإلعالن،

والوقت ونوعية اإلعالن التل زيوني  ,يمكن ج ولة اإلعالنات واالست ا ة من مزايا معينة منه .
 -2القوالف ال نية:
تتنو القوالف ال نية التي تق ب اإلعالن التل زيوني حسف ه فه وميزانيته ،مما يتيح للمعلن حرية
االرتيار القالف المناسف وفقا لطبيعة اله

اإلعالني وم مونه والجمهور وطبيعة السلعة اوالر مة

المعلن عنها.

اإلعالنات التلفزيونية الموجهة إلى األطفال:
تأثير على حياة األف ار والمجتمعات المعاصرة،
ا
تُع اإلعالنات التل زيونية أكثر وسائ اإلعالب
والسيما فئة األط ا الذين ُيع ون أكثر فئات المجتم تأثُ ار بهذه النوعية من اإلعالنات ،وان اإلعالن
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التل زيوني يؤثر على ثقافة الط  ،وقيمه ،ولُغته ،وتح ي ه أولويات احتياجاته ،وتشكي ذوقه  ,وأك ت
ال راسات إن انر اض المستوم الثقافي لألسرة يؤ

إلى قوة تأثير البرامج واإلعالنات المتنوعة في

تشكي ثقافة الط .رالسي . 4102،
يتسب اإلعالن التل زيون بثالثة سمات اتصالية غير موجو ة في اإلعالنات بالوسائ االتصالية
األررم وهي الح يث اوالكالب فانه أعطى اإلعالن التل زيوني تسهيالت تنظيمية و رامية ,إما السمة
الثانية وهي الح ث اوال ع

حيث يق ب اإلعالن ب شكا

مرتل ة منها الرمز وال رامي والتصوير

واإلشار  ,وبينما السمة األريرة وهي سمة الموسيقى ف نها تقوب على جذف اإلنتباه من قب األط ا
والكبار وهي أكثر جوهرية ولها أهمية في انتشار اإلعالنات .رالسي ر4117
وان اإلعالنات التل زيونية تستهو عقو األط ا
والسم  ،وم تكرارها ف ن الط

راصة إذا ق مت بطريقة مل تة للنظر

يتري أن ك هذه الحاجات المعلن عنها يمكن أن يحص عليها.

رطرابلسي4101 ،
ويسهب تكرار اإلعالن التل زيوني باهتماب وتركيز األط ا

من رال ال هب والمتعة مشاه ة

اإلعالن المعروض على شاشة التل زيون.ركورن ر0999
إن الط

يتأثر بشك مباشر بما يق مه التل زيون من إعالنات الموجهة إليه وينجذف إلى السل

المعلن عنها ويطالف بشرائها.رعسكر 4117 ،
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وان اإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا يستر ب فيها مؤثرات سمعية وبصرية عالية
الذكاء غير تلك التي تق ب للكبار ,باستر اب أساليف جذف االنتباه مث الرسوب المتحركة المعروفة عن
األط ا والتركيز على األلوان الجذابة ،التعام م حركات الكامي ار واستر اب الشك ال كاهي وغيره من
أساليف الجذف المرتل ة.
حيث تستغ اإلعالنات التل زيونية بصورة مباشرة أوغير مباشرة سذاجة الط

أو رغبته في

التقلي ألن من السه استهوائه ،كما أنه بحكب ثقافته وربرته المح و ة ي تق الق رة على التمييز بين
السل والر مات المعلن عنها ما هو م ي  ،فتأسهب اإلعالنات في تنمية السلوك االستهالكي للط ,

وتعم على تنمية إ راك الط

وتمكنه من ق اء وقت سعي  ،عن طريق استر اب ال عابة

وال كاهة والمشاه الجمالية أوالرموز والتصورات لرلق جومناسف للسلعة له تأثير ن سي
على الط  .رالزبا 4111 ،
تشير نتائج ال راسات إلى وجو ارتباط ش ي بين اإلعالن التل زيوني واألط ا  ،وأن هذا
اإلرتباط يؤ

إلى نتائج أهمها رلق ت

يالت للسل المعلن عنها ،وتحريك مع

الطلف عليها ،وان

السل االستهالكية نأتي في المق مة من حيث استجابة األط ا إلعالناتها ،وبينت ال راسات السابقة إن
أثر اإلعالن التل زيوني يمت ليؤثر في أساليف الطلف ل م األط ا اوي

ي عليها طاب اإللحاح

واإلصرار واستر اب اإلعالن ن سه كذريعة يستغلها األط ا لتحقيق ما يري ون الحصو عليه ،وهناك
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راسة أو حت إن نسبة  %27.1من األط ا

عينة ال راسة تطلف شراء السل

المعلن عنها.

رمعوض ،4101 ،ص 10

مفهوم الطفولة المتأخرة وخصائصها:
تمت هذه المرحلة من سن التاسعة إلى سن الثانية عشرة من عمر األط ا  ،وهي مرحلة التعليب
األساسي من الص

الراب األساسي إلى الص

السا س األساسي ،وتسمى هذه المرحلة ما قب

المراهقة وبمرحلة البطولة ،حيث بي ا األط ا في هذه المرحلة بتنق من مرحلة والواقعية والريا إلى
مرحلة قريبة من الواق ويمي إلى المنافسة والسيطرة ويهتب بالحقائق ،يحف االنتقا من مكان إلى
األرر ،ويحاو

ترك المنز

والم رسة مغام ار م

زمالئه في عم

أعما

تتطلف الشجاعة

والمراطرة.رالهيتي. 0977 ،
ويحاو تقلي بعض أبطا المغامرة إلى ح

رجة التق يس لذلك يسمى هذا الطور بطور

البطولة والمغامرة ،وفي هذه المرحلة يقوب األط ا بأعما طائشة كالمشاجرات والمقاتلة بين األروة
بالمنز وبين زمالئه في الم رسة ،مما يساع على استغال األط ا في هذه المرحلة لتن يذ أعما
إجرامية.رالسي . 4102 ،
لهذا يجف التح ظ حو ما يق ب لألط ا في وسائ اإلعالب وراصة التي ت و حو المغامرة
والبطولة ،ويكون الط

في هذه المرحلة له الق رة على الح ظ والتذكر األح اث التاريرية والحوا ث
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واألل اظ والحقائق ،وق رته على الت كير باألمور المعنوية ،ويمي أط ا هذه المرحلة إلى حف القراءة لذا
يمكن استغاللها لتعري هب بالبطوالت التي ح ثت في المجتم الذ يعيش فيه.رأبو إصب . 4101 ،
يستطي الط

في هذه المرحلة بالسيطرة على ان عاالته أكثر من المراح السابقة ويمي إلى

اال رار والجم  ،وتتميز هذه المرحلة باالستقرار الن سي واإلن عالي أكثر من المرحلة التي تتميز بع ب
االستقرار .رالهيتي. 0977 ،
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ثانياً :الدراسات السابقة :
تشم ال راسات السابقة جمي ال راسات المتصلة بمو و ال راسة فق حاولت الباحثة إن تتعر ب قة
على ما قاب به الباحثون اآلررون بشأن المشكالت المشابهة لمشكلة ال راسة .وتتعر

على معلومات

ج ي ة ذات العالقة بهذه المشكلة .وال راسات السابقة تر ب أه افا متنوعة ومتع ة وبذلك ف نها تكون
مهمة ج ا لل راسة ،ويمكن إن تسهب بمعلومات قيمة لك جزء أورطوة من رطوات ال راسة.
وفي هذه ال راسة قامت الباحثة بتح ي ع من ال راسات المرتبطة بمو و ارستها.
0ـ المحسن (  )0911بعنوان إعالنات التلي زيون الموجهة عبر القناة األولى وعالقتها باتجاهات
األط ا من  01إلى  04سنة ه فت هذه ال راسة إلى التعر

على إعالنات التل زيون المصر

الموجهة عبر القناة األولى وعالقتها ب تجاهات األط ا منر 04- 01سنة ،استر اب المنهج المسحي
التحليلي وق بينت هذه ال راسة ما يلي-:
 جاءت برامج األط ا في مق مة الموا التي يتبين إن مع

األط ا مشاه تها ثب تلتها اإلعالنات التل زيونية.

مشاه ة الذكور لإلعالنات أعلى من مع

مشاه ة اإلناث.

 إحتلت اإلعالنات التي تق ب في قالف غنائي أوتمثيلي المرتبة األولى . أب م األط ا إعجابهب باإلعالنات التي يق مها كارتون أوعرائس . -اإلعالنات التي يق مها أط ا تل ت إنتباههب أكثر .
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 ذكر ر  % 22من األط ا إن اإلعالن التل زيوني جعلهب يأكلون أشياء كانوا ال يحبونها ،أويشربونمشروبات كانوا ال يرغبون فيها من قب .
 ذكر ر  % 12من العينة أنهب يست ي ون من مشاه ة اإلعالنات . -أجاف ر  % 83منهب أنهب است ا وا من اإلعالنات في المحافظة على أن سهب من المرض.

4ـ الزكي (  )0994بعنوان أثر إعالنات التلي زيون على الط
معرفة أثر إعالنات التل زيون على الط

المصر

ه فت هذه ال راسة إلى

المصر في م ينة القاهرة الكبرم ،واستر مت ال راسة المنهج

المسحي التحليلي المي اني على عينة من أط ا الم ارس االبت ائية من سن  04 -8سنة في القاهرة
الكبرم وكانت أهب نتائج هذه ال راسة مايلي :-
 األط ا األكبر سنا أكثر تذك ار لجمي ت اصي اإلعالن ،في حين يتذكر األط ا األصغر عم ارت اصي فنية في اإلعالنات كاألغنية .
 ارت ا نسبة األط ا الذين تعرفوا على معلومات وربرات من اإلعالنات التي تذكروها حيث بلغتر%91.4
 جاءت الجوانف ال نية في مق مة العناصر التي أعجف بها األط ا . ارت عت نسبة تص يق األط ا لإلعالن في التل زيون حيث بلغت ر  % 78من إجمالي عينةاألط ا الذين تذكروا اإلعالنات .
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د إرت

طلف شراء األط ا من الجنسين لسل اإلعالنات التي تذكروها .

 إرت عت نسبة األط ا الذين تأثروا بشرصية معينة في اإلعالن حيث بلغت ر  % 97.0منإجمالي العينة الذين تذكروا اإلعالنات.
0ـ الحديثي ( )4000بعنوان تأثير اإلعالن التل زيوني علي السلوك الشرائي للط
ال راسة إلى تح ي األسس والمبا ئ النظرية التي تحكب سلوك الط
الط

الشرائي والتعر

السعو

ه فت

على اتجاهات

نحواإلعالنات التل زيونية وتح ي أثرها عليه ،و راسة تأثير اإلعالن التل زيوني على السلوك

الشرائي والكش

عن حقيقة تأثير اإلعالن على سلوك الط

الشرائي إ افة إلى تق يب توصيات ق

تسهب في ترشي ق اررات المعلنين.
استر مت ال راسة منهج المسحي التحليلي للرروج بنتائج تو ح مالمح ذلك السلوك وتسهب
في ت سير تلك العوام المؤثرة عليه .
وأك ال راسة أن النشاط اإلعالني يع أح أهب عناصر المزيج الترويجي ذ التأثير البالغ في
نجاح االستراتيجيات التسويقية حيث يمث

نشاط االتصا

بالجمهور إلم ا ه بالمعلومات واقناعه

بالمنظمة ومنتجاتها حيث تميز التل زيون عن غيره من وسائ اإلعالن بالجم بين الصوت والصورة
والحركة بشكلها الما

مما ي

ي نوعا من الواقعية على الرسالة اإلعالنية.

2ـ السالمى ( )4000بعنوان تأثير األعالن التلي زيونى المتكرر على الرغبات االستهالكية للط
ارسددة مي انيددة ه فت ال راسة إلى إرتبار ال روض التالية والتي تب صياغتها في صورتي فرض الع ب
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وال رض الب ي كما يلى :اإلعالن التجار التل زيوني المق ب ألو مرة إلى الط
طلف الط

على السلعة المعلدن عنها أو يؤ  ،وان زيا ة ع

في طلف الط

على السلعة المعلن عنها أويؤ  ،ال يرتل

الط

أويرتل  ،ال يرتل

يرتل

تأثير اإلعالن على الط

نو اإلعالن المق ب إلى الط
اإلعالن على الط

بارتال

تأثير اإلعالن على الط
ب رتال

ال يؤ

إلى زيا ة في

مرات بث اإلعالن ال تؤ م إلى زيا ة
تأثير اإلعالن على الط

بارتال

نو أوجنس الط

ب رتال

سن

اويرتل  ،ال

نو اإلعالن الموجه إلى الط

أويرتل  ،ال يرتل

تأثير

سن الط

أويرتل  ،ال يرتل

تأثير

ر حوار أوغنائي
المستوم اإلقتصا

ب رتال
ألسرة الط

أويرتل  .استر مت

منهج

تحلي

الم مون.
وأهب النتائج التي توصلت إليها ال راسة فيما يلي:
 -إن اإلعالن التجار التلي زيوني المق ب ألو مرة إلى الط

يؤ

إلى زيا ة في طلف الط

السلعة المعلن عنهدا فاإلعالن التجار التلي زيوني المق ب ألو مرة إلى الط

كان له تأثير إيجابي

الئ تشير إلى زيا ة استجابة األط ا لتكرار اإلعالن ،وان كانت هذه النتيجة ترتل
ك من جورن وجول برج عاب  0977حيث إن تددكرار اإلعالن جع الط
أي ا ترتل

على

عما توص إليه

ين ف المتالك السلعة،

هذه النتيجة عن النتيجة التي توص إليها طاهر مرسي عطية عاب  0991حيث وج

الباحث إن زيددا ة تكرار اإلعالن أ ت إلى زيا ة في طلف الط

على السلعة المعلن عنه ددا على الطلف

إذ از الطلف بنسبة  %81في حالة اإلعالن الحوار  ،بينما از الطلف  %03في حالة اإلعالن
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الغنائي وتت ق هذه النتيجة م النتائج التي تب التوص إليها في الع ي من ال راسات العربية واألجنبية،
ومن وجهة نظر الباحث تعتبر هذه النتيجة منددطقية حيث إن اإلعالن بص ته أح أ وات مزيج اإلتصا
التسويقي أح أه افه األساسية إقنا المستهلك بشراء السلعة أو الر مة مح اإلعالن.
 -إن تكرار اإلعالن ال يؤثر على طلف الط

على السلعة المعلن عنها وتت ق هذه النتيجة م

راسة

جورج بلش عاب حيث توص الباحث أنه ليس هناك.
 4000( vicor strasburger .5بعنوان اثر اإلعالنات التل زيونية على األط ا ه فت ال راسة
إلى التعر

على اثر اإلعالنات التل زيونية على األط ا واستر مت المنهج المسحي وأجريت على

عينة من األط ا في سن  01-1سنوات ع ها  121ط ال من م ارس والية نيوجرسي بالواليات
االمريكية وتوصلت إلى نتائج:
 أن األط ا الص ار في العمر مابين  8-1سنوات من ناحية النمو والتطور غير قا رين على فهبه

اإلعالنات وهب في الحقيقة غالبا ما يقبلون ما يعر ه اإلعالنات على انها حقيقة

 وان األط ا في مرحلة ما قب المراهقة من  01-8سنوات فانهب يملكون من الق رات المعرفية مايمكنهب من التعام م اإلعالنات ،ولكن ليس بال رورة أن ي علوا ذلك لو يمارسون هذه المهارات ون
إن تنمى فيهب .
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6ـ السويد ( )4004بعنوان المؤثرات في تربية الط  :اإلعالن التل زيوني يحم

الالت عميقة تشوش

تصورات األط ا وم اهيمهب
ه فت هذه ال راسة إلى معرفة صورة الط

في اإلعالن التل زيوني وعالقتها بالقيب االجتماعية

والتربوية.
واستر مت ال راسة منهج ال راسات لم ة أربعة أسابي

وذلك باالعتما على أ اة تحلي

الم مون ،المسحية على عينة من إعالنات قناة األط ا "سبيس تون " لإلعالنات التي عر تها هذه
القناة.
 وبينت النتائج كثافة اإلعالن عن موا الطالعالقة باهتمامات أط ار

بما ال يترك ح و ار ملموسا للموا اإلعالنية ذات

أررم.

 وفي نطاق إعالنات السل المرتبطة باألط ا  ،ظهر ترّكز إعالنات القناة في السل االستهالكيةب رجة يمكن تعميمها على جمي إعالنات القناة ،وان أغلف هذه السل في نوعيتها :ألعاف أط ا  ،وفي
نشوئها ذات مص ر إنتاج أجنبي ،ويكثر اإلعالن عنها برسائ إعالنية أجنبية االنتماء.
 -وفي م ار األهتماب بمظاهر التوصي ات العامة لشرصية الط

في إعالنات القناة لب يلحظ الباحث

ت اوتا كبي ار في إستر اب فئتي جنسي الط  ،م مالحظة إن اإلعالنات تعاملت أكثر م الط

مت ر ا

حسف نو جنسه ولب تجمعهما معا إال في ح و  % 02من إجمالي العينة ،وتع ر7د  04سنة أكثر
ال ئات ظهو ار في اإلعالنات ون منافسة فئة عمرية أررم.
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 كما لوحظ الغياف التاب للطاألكبر من ر 03

الر ي وت ني  -ال ئة العمرية اعتما اإلعالنات على ال ئات العمرية

سنة فأعلى .أما جنسيات هؤالء األط ا

فهب إما أجانف بأكثر من نص

اإلعالنات ،أوعرف بأكثر من رب اإلعالنات مقاب غياف شبه كام للط

المحلي.

 .7د (2006)Dr Caroline Oates et alبعنوان اإلعالن التل زيوني واألط ا  :ه ي همون نواياه
المقنعة؟
ه فت هذه ال راسة إلى التعر على م م استجابة األط ا لإلعالنات التل زيونية ،واستر مت
ال راسة منهج المسح وأجريت على عينة من األط ا الذين تتراوح أعمارهب ما بين ر10 - 1سنوات ،
وتوصلت إلى مجموعة من النتائج أهمها – :
 إن األط ا على معرفة بمشاه من اإلعالنات بع إن تعر وا لها ،ولكن كان تعرفهب على أسماءالعالمات التجارية

عي ا إلى ح ٍّ ما .

 إن ُّتذكرهب لمحتوم اإلعالن كان مرتبطا بع مرات التعرض لإلعالن وبسن الط

.

 على الرغب من ُّتذكر األط ا لإلعالنات التل زيونية إال إن أه افها لب تكن م هومة ل يهب تماما.

8ـ  (2008)Maria Dalission et alبعنوان المواق

الت بير :لألط ا تجاه اإلعالن التل زيوني

ه فت هذه ال راسة إلى معرفة على اتجاهات األط ا نحواعالنات التل زيون ،وق استر مت المنهج
المسحي واجراء على عينة من األط ا بلغت 300م ر ة لمن هب في سن الثامنة إلى العاشرة ،م تقييب
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للمستوم االقتصا

واالجتماعي والتعليمي ألولياء األمور ،وأثر ذلك على األط ا  ،،وكان من أهب

النتائج التي توصلت اليها هذه ال راسة ما يلي :
 إن األط ا يتمتعون بمشاه ة اإلعالنات وان ل يهب اهتماما سلوكيا بها . إن العوام البيئية لها مغزم وتؤثر على اتجاهات األط ا نحواعالنات التل زيون . -يؤثر المستوم االقتصا

والتعليمي واالجتماعي ألولياء األمور على اتجاهات األط ا

نحواإلعالنات .
9ـ  )2008) Shin. yi chou et alبعنوان إعالنات مطاعب الوجبات السريعة في التل زيون
وتأثيرها في السمنة في مرحلة الط ولة
ه فت هذه ال راسة إلى التعر على تأثير إعالنات الوجبات الجاهزة في التل زيون على زيا ة
وزن األط ا  ،واستر مت ال راسة منهج تحلي الم مون وتوصلت ال راسة إلى النتائج التالية :
 إن من األهمية تقلي نسبة إعالنات الوجبات الجاهزة الموجهة لألط ا من سنر  3د  00سنة. يجف إن يكون هناك اعت ا في نوعية اإلعالنات الموجهة إلى أولئك الذين يستهلكون الوجباتالجاهزة .
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00ـ الرباعي ( )4009بعنوان اإلعالن التل زيوني والسلوك االستهالكي راسة مسحية عينة من
المراهقين في م ينة ارب
ه فت هذه ال راسة إلى معرفة العالقة بين اإلعالن التل زيوني والسلوك االستهالكي ل م
المراهقين في م ينة ارب  ،وشملت ال راسة ر 211طالبا وطالبة تب ارتيارهب عشوائيا من م رستين
حكوميتين في م ينة ارب واح ة تمث الذكور واألررم تمث اإلناث  ,ولتحقيق ذلك اعتم ت على
المنهج الوص ي المسحي لإلجابة على األسئلة وتحلي الرتيار ال ر يات .
ولق توصلت ال راسة إلى النتائج حيث بينت وجو عالقة توافق بين السلوك االستهالكي ل م
المراهقين وبين ال ترة التي يق ب بها اإلعالن واإلشكا اإلعالنية ومص اقية الرسالة اإلعالنية ونمط
مشاه ة اإلعالن وح اثة المعلومات المق مة في اإلعالن وزيا ة التعرض لإلعالن والمتغيرات
ال يموغرافية.
00ـ العالونة ،وآخرون ( )4009بعنوان

ور اإلعالنات التل زيونية في التنشئة االجتماعية ألط ا

ما قب الم رسة راسة مي انية على عينة من أولياء األمور في محافظة إرب
ه فت هذه ال راسة معرفة م م مشاه ة األط ا ما قب الم رسة لإلعالنات التل زيونية ،وم م
ال ائ ة التي يكتسبونها منها ،وم م تص يقهب لها ،والتعر
التل زيونية أب ال.

عما إذا كان األط ا يقل ون اإلعالنات
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استر مت ال راسة المنهج المسحي وارتارت عينة من أولياء األمور في محافظة إرب  ،مؤل ة
من ر 211م ر ة .
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها ال راسة:
 كش ت ال راسة إن ر  % 98.4من أط ا ما قب الم رسة في محافظة إرب يشاه ون التل زيون،وان ر  % 90.9منهب يشاه ون اإلعالنات التل زيونية ،وما نسبته ر  % 87.8من أولياء األمور
يشجعون أط الهب على مشاه ة اإلعالنات.
 أو حت النتائج إن ما نسبته ر  % 47.9يشجعون أط الهب على مشاه ة اإلعالنات التل زيونيةألنها تزو أط الهب بالمعرفة والمعلومات العامة ،وما نسبته ر  % 43.0ألنها توس م اركهب وتنمي
ذكاءهب .أك ر  % 90من أولياء األمور إن أط الهب يست ي ون من تعر هب لإلعالنات في التل زيون،
وأشار ر  % 48.2منهب إن أط الهب يتعلمون من راللها كي ية التعام م بعض األشياء ،وما نسبته
ر  % 40.8بأن أط الهب يست ي ون منها كي ية المحافظة على صحتهب.
 بينت النتائج إن ر  % 92من أط ا ما قب الم رسة تساع هب اإلعالنات في اكتساف عا اتمعينة ،يأتي في مق متها عا ة حف الشراء بنسبة ر.21.7ر %أظهرت النتائج إن ر  % 12من
األط ا يشاه ون أشكا العن
هذه األشكا من العن

.

التي تعر ها اإلعالنات ،وان ما نسبته ر  % 28.2يحاولون تقلي

-41-

04ـ المرسومي ( 4000بعنوان الم امين التربوية وال نية للبرامج المنوعة الموجهة للط
التل زيون عبر ال

في

ائيات العربية

تعر
ه فت ال راسة إلى محاولة ّ
الموجهة لألط ا في التل زيون عبر ال

الم امين التربوية ،والم امين ال نية ،للبرامج المنوعة
وتب بناء أ اتي ال راسة وهما 0 :أ اة تحلي
ائيات العربية ّ

الم مون التربو  4 .أ اة تحلي الم مون ال ني.
وق أظهرت نتائج تحلي الم امين التربوية للبرامج المنوعة لموجهة لألط ا وت سيرها ،التي
ت وق بع ها ب رجة الظهور عن البعض اآلرر ،بحسف نو الم امين المبثوثة في تلك البرامج أي ا،
وق تب تعري

م امين الشك ال ني للصورة التل زيونية في تلك البرامج ،كما تبين إن البرامج المنوعة

في ف ائيات األط ا الع دربية هي بد د ارم ددج :ر فنية – تربوية – تثقي ية – تعليمية  -وترفيهية  ،وان
أسلوف الترفيه عن طريق ال ن هو األ اة التي تسهّ عملية التعليب والتأثير التربو اإليجابي من رال
تبسيط المعلومة وعرض صورها وت اصيلها ،كي تترسخ في ذهن الط

فتستبقيها ذاكرته أكثر من

المعلومة الش وية .
00ـ الكبيسي ( )4004بعنوان اثر اإلعالن المرئي على سلوك أط ا الرياض من وجهة نظر أولياء
أمورهب
ه فت هذه ال راسة على إلقاء ال وء عن م م تأثير اإلعالنات على سلوك أط ا الرياض من
وجهة نظر أولياء أمورهب ،منهج ال راسة هومنهج المسحي.
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وأهب النتائج التي توصلت اليها ال راسة
 إن معظب أولياء األمور ل يهب نظرة سلبية اتجاه اإلعالنات في تغير سلوكيات أط الهب ,وأي إنأط الهب كانوا أكثر تقب للنواحي السلبية لإلعالنات منها إليجابية.
 إن اإلعالنات ال تق ب معلومات م ي ة ألط الهب بق ر ما تستر ب أساليف كثيرة من الر ا والت لي . -إن نسبة اإلعالنات الم ي ة لألط ا تكا تكون

ئيلة ج ا مقارنة باإلعالنات وراصة الغذائية

المؤذية.

التعليق على الدراسات السابقة وما يميز هذه الدراسة عنها:
يت ح من رال العرض السابق لل راسات السابقة ما يلي:
من حيث موضوع الدراسة:
تباينت ال راسات في تناولها لمو وعات ال راسة في مجا التل زيون والط  ،فان راسة أحم ركزت
على عالقة التل زيون بالط
ركز على عالقة الط

من حيث اآلثار المترتبة على مشاه ة الط

ب عالنات التل زيون من حيث م م استر اب الط

اإلعالنات باتجاهات الط  ،أواآلثار الناتجة من مشاه ة الط

لإلعالنات.

للتل زيون ،والبعض اآلرر
في اإلعالنات ،أوعالقة
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لذلك ال توج

راسة تناولت عا ات مشاه ة الط

الموجهة إلى األط ا وأنماطها ،لذا ترتل

العراقي المقيب في األر ن لإلعالنات التل زيونية

ال راسة الحالية عن ال راسات السابقة في تناولها لمو و

ال راسة .
من حيث منهج البحث:
لما كانت المشكالت التي تناولتها ال راسات السابقة متباينة ،تباينت بالتالي المناهج البحثية
التي اتبعت في تناو هذه المشكالت ،ومن المالحظ إن راسة ك من الكبيسي وحاتب والرباعي وماريا
وكارولين إعتم ت على منهج المسح باستر اب اإلستبانة والوص

المسحي واما البعض األرر ك من

أحم والسوي والسالمي والح يثي وزكي ومحسن وشين إعتم على تحلي الم مون.
ومن هنا إت قت هذه ال راسة م ك من ال راسات الكبيسي وحاتب والرباعي وماريا و كارولين
في المنهج المستر ب في ال راسة وهومنهج المسح .

من حيث إختيار العينة:
مددن المالحددظ إن معظددب ال ارسددات السددابقة تمددت علددى عينددات مددن األط ددا فددي م ارح د عمريددة
مرتل ددة ،ولهددذا ف د ن ال ارسددة الحاليددة ال ترتل د

عددن ال ارسددات السددابقة فددي إرتيددار العينددة ،ولق د ارتددارت

الباحثددة العينددة البحثيددة مددن األط ددا العدراقيين المقيمددين فددي األر ن وينتمددون إلددى ال ئددة العمريددة بددينر-9
 04سنة.
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من حيث المجال الجغرافي:
ال توج أ

راسة من ال راسات السابقة عن مشاه ة الط

األط ا بص ة عامة ،أوعن عا ات مشاه ة الط

العراقي لإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى

العراقي لإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا

وأنماطها بص ة راصة أجريت في عمان ،لذا ترتل

هذه ال راسة عن ال راسات السابقة من حيث

المجا الجغرافي .
أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:
ساع ت القراءة المعمقة لل راسات السابقة من قب الطالبة في المجاالت التالية.:
0د تعميق معرفتها بمو و ال راسة.
4د إرتيار المنهج العلمي المناسف لمو و ال راسة.
3د صياغة مشكلة ال راسة بشك وا ح و قيق.
 4د تح ي أه ا

ال راسة وتساؤالتها بشك يتناسف م مو و ال راسة ويغطي جوانبها المرتل ة 5 .د

سحف عينة متناسبة كما وكي ا م طبيعة ال راسة وأه افها.
1د تصميب إستبانة متناسبة م مو و ال راسة وأه افها وتساؤالتها.
7د التحلي النوعي للمعطيات اإلحصائية التي سيتب التوص إليها بع توزي بيانات اإلستبانة.
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وتج

اإلشارة إلى و

الهجرة واإلقامة واللجوء .فالظرو

الجالية العراقية في عمان يأرذ طابعا استثنائيا من حيث م هوب
السياسية واالجتماعية واالقتصا ية التي ح ثت في العراق بع

 ،4113أجبرت الكثير من العوائ العراقية على النزوح إلى رارج العراق ،م

لة وال قريبة مث

األر ن وسوريا .وان الجالية العراقية في األر ن ليست متجانسة بمجموعها ،فهناك عوائ نص ها في
العراق والنص

األرر في األر ن  .ف ال هناك طلبة ي رسون في األر ن وعوائهب في العراق.
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث
الطريقة واإلجراءات
أ .منهج الدراسة:
استر مت ال راسة المنهج الوص ي بأسلوف المسح للتعر

على عا ات مشاه ة الط

العراقي في

عمان لإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا وأنماطها ،وتسعى ال راسة من رال هذا المنهج
لتو ح نتائج ال راسة وت سرها وتقيمها.
مصادر جمع البيانات والمعلومات
استر مت ال راسة مص رين أساسيين لجم البيانات والمعلومات:
-0المصا ر الثانوية :اعتم ت ال راسة في الجانف النظر للبحث على مصا ر البيانات الثانوية والتي
تمثلت في الكتف والمراج العربية واألجنبية ذات العالقة ،وال وريات والمقاالت والتقارير ،واألبحاث
وال راسات السابقة التي تناولت مو و ال راسة ،باإل افة للبحث والمطالعة في مواق االنترنت
المرتل ة.
 -4المصا ر األولية :لمعالجة الجوانف التحليلية لمو و ال راسة تب اللجوء إلى جم البيانات األولية
من رال االستبانة كأ اة رئيسة لل راسة ،صممت رصيصا لهذا الغرض ،ووزعت على عينة ال راسة
ومق ارها ر 321استبانه.
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ب .مجتمع الدراسة:
يتكددون المجتم د الع ارقددي المقدديب فددي المملكددة األر نيددة الهاشددمية مددن األطبدداء وأسدداتذة جامعددات
وتجار والمهن سين ،وبينما مجتمد ال ارسدة هدو الط د الع ارقدي المقديب مد عائلتده فدي المملكدة ومدن ال ئدة
العمرية ر 04-9سنة.
وبع االست سار من الجهات المرتصة عن ع األط ا العراقيين المقيمين في عمان لهذه
ال ئة ،لب تتمكن الباحثة من معرفة الع مجتم ال راسة حيث قالت الجهات المرتصة في و ازرة التربية
والتعليب األر نية إن الطالف العراقيين المقيمين في المملكة األر نية الهاشمية تب اعتبارهب أر نيين بسبف
كثرة الالجئين السورين الموجو ين في المملكة ،وأك ت الو ازرة إن في عاب  4101تب إجراء أرر
إحصائية لع الطالف العراقيين المقيمين في المملكة بصورة عامة وكان الع يتراوح ما بين- 44
طالبا وطالبة .

 43إل

وبينت الو ازرة إن الطالف موجو ين في كافة الم ارس األر نية الحكومية والراصة ويتواج ون
بشك كثي

في الم ارس الراصة حسف إمكانيتهب الما ية.

ج.عينة الدراسة:
قامت الباحثة باستر اب العينة العشوائية الرتيار أف ار العينة وتوزيعها على األط ا العراقيين
المقيمين في عمان ل ترة ما بين شهر شباط ونيسان لعاب  ،4102فق تب توزي ر 321استبانه على
مجتم ال راسة وق تمكنت الباحثة من استر ا ر 341استبانه من عينة ال راسة ،أما ع

االستبانات
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غير صالحة للتحلي فع ها ر 41استبانة ،واستقر الع

على ر 311استبانة صالحة للتحلي من

مجمو العينة التي تب توزيعها.
المعلومات الشخصية
وفيما يلي عرض لعينة ال راسة وفق المعلومات الشرصية-:
 -0توزيع أفراد العينة حسب الجنس
جدول رقم ( :)0يبين توزيع عينة الدراسة حسب الجنس
الجنس

العدد

النسبة المئوية %

ذكر

150

50.0

أنثى

150

50.0

المجمو

300

100.0

يت ح من الج و السابق أن النسبة المئوية الذكور مساوية للنسبة المئوية لإلناث ،حيث
بلغت النسبة المئوية لك منهما ر. %21
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 -4توزيع أفراد العينة حسب الصف
جدول رقم ( :)4يبين توزيع عينة الدراسة حسب الصف
العدد

النسبة المئوية %

الصف
الراب

102

34.0

الص

الرامس

101

33.7

الص

السا س

97

32.3

300

100.0

الص

المجمو

يت ح من الج و السابق أن أط ا الص
بلغت نسبتهب ر ، %32وتالهب أط ا الص
كانوا بالص

الراب شكلوا أعلى نسبة مئوية من العينة حيث

الرامس ونسبتهب ر ، %33.7وحصلوا األط ا الذين

السا س على أق نسبة مئوية من العينة ر. %34.3

 - 3توزيع أفراد العينة حسب العمر
جدول رقم ( :)0يبين توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العمر

العدد

النسبة المئوية %

من 9سنوات إلى أق من  01سنوات

79

26.3

من  01سنوات إلى أق من  00سنة

109

36.3

من  00سنة إلى  04سنة

112

37.3

المجمو

300

100.0
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يت ح من الج و السابق أن ال ئة العمرية التي تتراوح بين ر 00إلى  04سنة حصلوا على
أعلى نسبة مئوية من العينة ر ، %37.3وتلتها ال ئة العمرية التي تتراوح بين ر 01إلى أق من 00
سنة حصلوا على نسبة ر ، %31.3وال ئة العمرية التي تراوحت بين ر 9إلى أق من  01سنوات
حصلت على أق نسبة مئوية من العينة ر. %41.3
د .أداة الدراسة:
خط ـوات بنــاء االســتبانة :تددب بندداء اسددتبانه حددو معرفددة عددا ات مشدداه ة الط د الع ارقددي لإلعالنددات

التل زيونية الموجهة إلى األط ا وأنماطها ،وذلك باالعتما على أه ا

ال راسة ومتغيراتهدا والرجدو

إلى ال راسات السابقة واألرذ بآراء الربراء والمرتصين في هذا المجا .
لق تب ارتيار مقياس ليكرت ر Likertالرماسي ألنه يعتبر مدن أكثدر المقداييس اسدتر اما لسدهولة فهمده
وت دوازن رجاتدده ،حيددث يشددير أف د ار العينددة الرا ددعين لالرتبددار إلددى م د م م دوافقتهب علددى ك د عبددارة مددن
المتغيرات على النحوالتالي:
أوافق بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق بشدة

( )2درجات

( )2درجات

( )0درجات

( )4درجة

( )0درجة
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صدق االستبانة وثباتها:
أ -صدق االستبانة
يقص بص ق االستبانة أن تقيس األسئلة االستبانة ما و عت لقياسه ،وقامت الباحثة بالتأك
من ص ق االستبانة من رال ما يلي:
صدق المحكمين:
عر ت الباحثة اإلستبانة على مجموعه من المحكمين تأل ت من ر 7

من أع اء الهيئة

الت ريسية والمترصصين وق استجابت الباحثة ألراء المحكمين وقامت ب جراء ما يلزب من حذ
في

وتع ي

وء المقترحات المق مة.رملحق رقب 0

ثبات األداة
وق تحققت الباحثة من ثبات استبانه ال راسة من رال ارتبار معام أل ا كرونباخ وذلك كما
يلي:
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جدول رقم()2
يوضح نتائج اختبار ألفا كرونباخ لقياس ثبات االستبانة
ت

المحور

0
4

عا ات المشاه ة

1.714

الوقت الذ يق يه األط ا في مشاه ة اإلعالنات

1.738

التعر على نوعية اإلعالنات

1.704

التعر على كثافة المشاه ة لإلعالنات

1.737

-

3

-

2

-

معامل ألفا كرونباخ

2

-

التعر على أسباف مشاه ة الط

1

-

التعر على م م ت اع الط

لإلعالنات

1.744

م اإلعالنات

1.128

7

-

التعر على تأثير مشاه ة اإلعالنات

1.188

8

-

التعر على أنماط مشاه ة اإلعالنات

1.722

يتبين من النتائج المو حة في ج و ر  2إن قيمة معام أل ا كرونباخ أكبر من ،1.11
وبذالك تكون الباحثة ق تأك ت من ص ق وثبات استبانه ال راسة مما يجعلها على ثقة بصحة االستبانة
وصالحيتها لتحلي النتائج واإلجابة على أسئلة ال راسة وارتبار فر يتها .
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ه .متغيرات الدراسة:
المتغيرات المستقلة:
يعر المتغير المستق بأنه المتغير الذ نري قياس م م تأثيره على الموق  ،أ الذ يبحث
أثره في متغير آرر .وللباحث الق رة على التحكب فيه للكش

عن إرتال

هذا األثر بارتال

قيمته

أوفئاته أومستوياته ،ويسمى بالمتغير التجريبي.
والمتغير المستق في هذه ال راسة هواإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا .

المتغيرات التابعة:
المتغير التابع هدو المتغيدر الدذ يندتج عدن تدأثير المتغيدر المسدتق أوهدواألثر الدذ يترتدف علدى المتغيدر
المستق  ،ولذلك ف ن الباحث ال يت ر في هذا المتغير ولكنه يالحظ أويقيس األثر الذ يح ثده المتغيدر
المستق .
المتغير التاب في هذه ال راسة هومشاه ة األط ا لإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا .
و .إجراءات الدراسة:
لتق يب نتائج قيقة ووا حة في هذه ال راسة قامت الباحثة:
 باإلطال على جمي األ بيات المتعلقة بال راسة ،سواء كانت رسائ ماجستير أوأطروحات كتوراهأوأبحاث أو وريات مترصصة .
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 حرصت الباحثة على متابعة إعالنات ذات الصلة بمو و ال راسة. تب تح ي العينة المناسبة . تب تصميب اإلستبانة وتحكيمها من ِقب ربراء ومرتصين ومن ثب وتوزيعها والتحقق من ص قهاوثباتها.
 واجهت الباحثة مشكلة معرفة ع الطالف العراقيين المقيمين في عمان الن و ازرة التربية االر نيةتعتبر العراقيين أر نيين .
 من المشاك التي واجهت الباحثة هي مشكلة ع ب توفر مصا ر كافية في المكتبات.ز .األساليب اإلحصائية المستخدمة:
الرتبار تساؤالت وفر يات ال راسة فق تب استر اب االرتبارات اإلحصائية في برندامج ر SPSSحيدث
إن المقي دداس المس ددتر ب ر  2-0وهومقي دداس ليك ددرت ذ التوزيد د الرماس ددي ،ولقد د أر ددذت الباحث ددة عين ددة
مقد د ارها ر 300م ددن األط ددا العد دراقيين المقيم ددين ف ددي األر ن م ددن ال ئ ددة العمري ددة ر 04-9س ددنة ،وقد د
استر مت الباحثة األساليف اإلحصائية التالية في معالجة بيانات ال راسة:
 -0النسف المئوية والتك اررات والمتوسط الحسابي :يستر ب هدذا األمر بشك أساسي ألغراض معرفة
تكرار فئات متغير ما وي ي الباحثة في وص

عينددة ال راسة.

 _2ارتبار أل ا كرونباخ ر Cronbach's Alphaلمعرفة ثبات فقرات االستبانة.
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الفصل الرابع
نتائــج الدراســـــة

-55-

الفصل الرابع
نتائج الدراســـــة
عرض نتائج الدراسة
ه فت ال راسة للتعر على عا ات مشاه ة الط د الع ارقدي لإلعالندات التل زيونيدة الموجهدة إلدى
األط ا وأنماطها ،حيث تب توزي ر 321استبانه على أف ار عينة ال راسة وتدب اسدتر ا ر 311اسدتبانه
صالحة ألغراض التحلي .
وبع تطبيق أ اة ال راسة ،جمعت استجابات أف ار عينة ال راسة ،وحولت استجاباتهب إلى
رجات راب ،ثب وج ت التك اررات والنسف المئوية ،كما استر ب ارتبار االتساق ال ارلي كرونباخ أل ا
والمتوسطات الحسابية وارتبار االنح ار إليجا عا ات مشاه ة الط

العراقي لإلعالنات التل زيونية

الموجهة إلى األط ا وأنماطها وذلك عن مستوم ال اللةر. α = 1.12
نتائج تساؤالت الدراسة:
السؤال األول :ما عادات مشاهدة الطفل الـعراقي المقيم في األردن لإلعالنات التلفزيونية المـوجهة
إلى األطفال ؟
تب حساف الج او التك اررية والمتوسطات الحسابية إلجابات أف ار عينة ال راسة على المحور األول
عادات المشاهدة ،وذلك كما يلي:
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جدول رقم ()5
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة االولى
" أفضل اإلعالنات التلفزيونية التي يتخللها بعض الحركات والرقصات "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

73

24.3

غير موافق

50

16.7

محاي

51

17.0

موافق

67

22.3

موافق بش ة

59

19.7

المجموع

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %24أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %20أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر %07يت ح من الج و السابق التقارف في نسف
الموافقين والمعار ين على هذه ال قرة.
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جدول رقم ()4
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الثانية
" أشـــــــاهد اإلعـــــالنات التلفزيونية في برامج األطفال كثي ارً "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

30

10.0

غير موافق

53

17.7

محاي

63

21.0

موافق

93

31.0

موافق بش ة

61

20.3

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %20.3أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %47.7أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %40يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقين
كانت أعلى من نسبة المعار ين.
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جدول رقم ()7
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الثالثة
" أشــــــــــاهد اإلعالنـــــــــات أثنــــــــــــــاء انتظار برنامج مفضل لي "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

29

9.7

غير موافق

40

13.3

محاي

46

15.3

موافق

101

33.7

موافق بش ة

84

28.0

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %10.7أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %43أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %02.3يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقين
كانت أعلى من نسبة المعار ين.
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جدول رقم ()1
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الرابعة
" أشـــــــاهد اإلعالنات للتســـــلية وقضـــــــاء وقت الفـــــــراغ "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

51

17.0

غير موافق

58

19.3

محاي

54

18.0

موافق

66

22.0

موافق بش ة

71

23.7

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %22.7أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %31.3أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %08يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقين
كانت أعلى من نسبة المعار ين.
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جدول رقم ()9
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الخامسة
" أشاهد اإلعالنات للتعرف على األنواع المختلفة من السلع والخدمات "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

31

10.3

غير موافق

29

9.7

محاي

50

16.7

موافق

104

34.7

موافق بش ة

86

28.7

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %13.2أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %41أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %01.7يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقين
كانت أعلى من نسبة المعار ين.

-61-

جدول رقم ()00
المتوسطات الحسابية لمجال عادات المشاهدة
الرقم

5
3
2
4
1

نص الفقرة
أشاه اإلعالنات للتعر على األنوا المرتل ة
من السل والر مات
أشاه اإلعالنات أثناء انتظار برنامج م

لي

اشاه اإلعالنات التل زيونية في برامج األط ا
كثي ار
أشاه اإلعالنات للتسلية وق اء وقت ال راغ
أف

اإلعالنات التل زيونية التي يترللها بعض
الحركات والرقصات

الدرجة الكلية لمجال عادات المشاهدة

المتوسط

النسبة

االنحراف

األهمية

الحسابي

المئوية

المعياري

النسبية

3.6167

72.334

1.27612

متوسط

3.57

71.4

1.28736

متوسط

3.34

66.8

1.26083

متوسط

3.16

63.2

1.42167

متوسط

2.9633

59.266

1.46828

متوسط

3.33

66.6

1.342852

متوسط

يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقة على مجال عادات المشاهدة كانت متوسطة
ب اللة المتوسط الحسابي ر 3.33والنسبة المئوية التي بلغت ر. %11.1
ويت ح من الج و السابق أن أعلى ال قرات موافقة هي ال قرة الرامسة والتي تنص على
"أشاه اإلعالنات للتعر على األنوا المرتل ة من السل والر مات" ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لها
ر 3.1وهي رجة متوسطة ،وكما ات ح أي ا أق ال قرات موافقة هي ال قرة األولى حيث نصت على
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" أف

اإلعالنات التل زيونية التي يترللها بعض الحركات والرقصات" حيث كان المتوسط الحسابي

لها يساو ر ، 4.9وهي رجة متوسطة.
السؤال الثاني :ما مقدار وقت المشاهدة الذي يقضيه الطفل العراقي المقيم في األردن فـي مشاهدة
اإلعالنات التلفزيونية ؟
تب حساف الج او التك اررية والمتوسطات الحسابية إلجابات أف ار عينة ال راسة على المحور الثاني
الوقت الذي يقضيه األطفال في مشاهدة اإلعالنات ،وذلك كما يلي:
جدول رقم ()00
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة األولى
" أشـــــاهد اإلعالنات في األوقات المخصصـــــة لألطفـــــال كثي ارً "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

41

13.7

غير موافق

62

20.7

محاي

69

23.0

موافق

72

24.0

موافق بش ة

56

18.7

المجمو

300

100.0
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بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %32.2أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %24.7أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %43يت ح من الج و

السابق أن نسبة

المعار ين كانت أعلى من نسبة الموافقين.
جدول رقم ()04
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الثانية
"أشــــــاهد اإلعالنات كثي ار في فترة الصبـــــــاح "00
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

67

22.3

غير موافق

98

32.7

محاي

69

23.0

موافق

41

13.7

موافق بش ة

25

8.3

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %44أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت ر، %22
أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %43يت ح من الج و السابق أن نسبة المعار ين كانت أعلى
من نسبة الموافقين.
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جدول رقم ()00
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الثالثة
" أشاهد اإلعالنات كثي ارً في فترة الظهيرة "2-0
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

48

16.0

غير موافق

59

19.7

محاي

71

23.7

موافق

83

27.7

موافق بش ة

39

13.0

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %21.7أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %32.7أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %43.7يت ح من الج و السابق أن نسبة
الموافقين كانت أعلى من نسبة المعار ين.
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ج و رقم ()02
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الرابعة
" أشاهد اإلعالنات كثي ارً في فترة المساء "00-2
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

68

22.7

غير موافق

75

25.0

محاي

64

21.3

موافق

58

19.3

موافق بش ة

35

11.7

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %30أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت ر، %27.7
أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %40.3يت ح من الج و السابق أن نسبة المعار ين كانت
أعلى من نسبة الموافقين.
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جدول رقم ()02
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الخامسة
" أشاهد اإلعالنات بشكل كبير في  4عص ارً 12-ليالً فترة السهرة "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

127

42.3

غير موافق

83

27.7

محاي

34

11.3

موافق

28

9.3

موافق بش ة

28

9.3

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %08.1أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %71أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %00.3يت ح من الج و
المعار ين كانت أعلى من نسبة الموافقين.

السابق أن نسبة
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جدول رقم ()04
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة السادسة " أشاهد اإلعالنات في كل الفترات"
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

109

36.3

غير موافق

82

27.3

محاي

54

18.0

موافق

27

9.0

موافق بش ة

28

9.3

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %08.3أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %13.1أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %08يت ح من الج و
المعار ين فاقت نسبة الموافقين.

السابق أن نسبة
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جدول رقم ()07
المتوسطات الحسابية لمجال الوقت الذي يقضيه األطفال في مشاهدة اإلعالنات
المتوسط

النسبة

االنحراف

األهمية

الحسابي

المئوية

المعياري

النسبية

الرقم

نص الفقرة

1

أشاه اإلعالنات في األوقات المرصصة لألط ا كثي ار

3.1333

3

أشاه اإلعالنات كثي ار في فترة الظهيرة 2-0

3.02

4

أشاه اإلعالنات كثي ار في فترة المساء 01-2

2.7233

2

أشاه اإلعالنات كثي ار في فترة الصباح 01

2.53

 1.31453 62.666متوسط
60.4

1.28

متوسط

 1.32134 54.466متوسط
50.6

 1.21409متوسط

6

أشاه اإلعالنات في ك ال ترات

2.2767

1.2932 45.534

عي

5

أشاه اإلعالنات بشك كبير في  2-04فترة السهرة

2.1567

1.31576 43.134

عي

الدرجة الكلية لمجال الوقت الذي يقضيه األطفال في مشاهدة
اإلعالنات

2.64

52.8

 1.28982متوسط

يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقة على مجال الوقت الذي يقضيه األطفال في
مشاهدة اإلعالنات كانت متوسطة ب اللة مرت عة الحسابي ر 4.1والنسبة المئوية التي بلغت
ر. %24.8
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ويت ح من الج و السابق أن أعلى ال قرات موافقة هي ال قرة األولى والتي تنص على " ف
أشاه اإلعالنات في األوقات المرصصة لألط ا كثي ار " ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ر3.0
وهي رجة متوسطة .وكما ات ح أي ا أق ال قرات موافقة هي ال قرة الرامسة حيث نصت على "
أشاه اإلعالنات بشك كبير في  2-04فترة السهرة" حيث كان المتوسط الحسابي لها يساو ر، 4.0
وهي رجة

عي ة.

السؤال الثالث :ما نوعية اإلعالنات التلفزيونية التي يشاهدها الطفل العراقي ؟
تب حساف الج او التك اررية والمتوسطات الحسابية إلجابات أف ار عينة ال راسة على المحور الثالث
التعرف على نوعية اإلعالنات ،وذلك كما يلي:
جدول رقم ()01
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة األول " أفضل االعالنات التي تختص في السلع
الغذائية "شكوالته وسكاكر ،عصائر ومشروبات ،المطاعم"...،الخ".
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

27

9.0

غير موافق

28

9.3

محاي

45

15.0

موافق

101

33.7

موافق بش ة

99

33.0
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االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

27

9.0

غير موافق

28

9.3

محاي

45

15.0

موافق

101

33.7

موافق بش ة

99

33.0

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %11.7أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %08.3أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %02يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقين
فاقت نسبة المعار ين.
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جدول رقم ()09
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الثانية
" أفضل االعالنات التي تختص في السلع اإللكترونية ،التلفزيونية "جوال" ،شركة االتصاالت...الخ".

االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

24

8.0

غير موافق

26

8.7

محاي

46

15.3

موافق

98

32.7

موافق بش ة

106

35.3

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %18أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت ر، %01.7
أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %02.3يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقين فاقت نسبة
المعار ين.
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ج و رقب ر41
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الثالثة
" افضل االعالنات التي تختص في المالبس ،واكسسوارات"
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

62

20.7

غير موافق

55

18.3

محاي

32

10.7

موافق

50

16.7

موافق بش ة

101

33.7

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %21.2أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %39أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %01.7يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقين
كانت أعلى من نسبة المعار ين.
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جدول رقم ()40
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الرابعة
" أفضل اإلعالنات التي تختص في الرياضة والسيارات"
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

21

7.0

غير موافق

27

9.0

محاي

42

14.0

موافق

79

26.3

موافق بش ة

131

43.7

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %71أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت ر، %01
أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %02يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقين فاقت نسبة
المعار ين على هذه ال قرة.
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جدول رقم ()44
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الخامسة
" افضل االعالنات التي تختص في األلعاب"
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

37

12.3

غير موافق

33

11.0

محاي

48

16.0

موافق

79

26.3

موافق بش ة

103

34.3

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %11.1أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %43.3أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %01يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقين
كانت أعلى من نسبة المعار ين.
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الجدول رقم ( )40المتوسطات الحسابية لمجال نوعية اإلعالنات
نص الفقرة

الرقم
أف

4

اإلعالنات التي ترتص في الريا ة
والسيارات.

أف

2

االعالنات التي ترتص في السل

اإللكترونية ،التل زيونية "جوا " ،شركة

المتوسط

النسبة

االنحراف

األهمية

الحسابي

المئوية

المعياري

النسبية

3.9067

78.134

1.25027

3.7867

75.734

1.23812

مرت

مرت

االتصاالت...الخ.
أف

1

االعالنات التي ترتص في السل الغذائية

"شكوالته وسكاكر ،عصائر ومشروبات،

3.7233

74.466

1.26178

مرت

المطاعب"...،الخ.
5
3

اف

االعالنات التي ترتص في االلعاف.

اف

االعالنات التي ترتص في المالبس،
واكسسوارات.

الدرجة الكلية لمجال نوعية اإلعالنات

3.5933

71.866

1.37632

متوسط

3.2433

64.866

1.57238

متوسط

1.339774 73.0132 3.65066

مرت

يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقة على مجا نوعية اإلعالنات كانت مرت عة ب اللة
المتوسط الحسابي ر 3.1والنسبة المئوية التي بلغت ر. %.73
ويت ح من الج و السابق أن أعلى ال قرات موافقة هي ال قرة الرابعة والتي تنص على "
أف

اإلعالنات التي ترتص في الريا ة والسيارات " ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ر 3.9وهي

رجة مرت عة .وكما ات ح أي ا أق ال قرات موافقة هي ال قرة الثالثة حيث نصت على " اف
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االعالنات التي ترتص في المالبس ،واكسسوارات" حيث كان المتوسط الحسابي لها يساو ر، 3.4
وهي رجة متوسطة.
السؤال الرابع :ما درجة كثافة مشاهدة الطفل العراقي المقيم في األردن لإلعالنات التلفزيونية
الموجهة إلى األطفال ؟
تب حساف الج او التك اررية والمتوسطات الحسابية إلجابات أف ار عينة ال راسة على المحور الرابع
التعرف على كثافة المشاهدة لإلعالنات وذلك كما يلي:
جدول رقم ()42
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة األولى " أشاهد إعالنات متفرقة ساعة أوأكثر يومياً "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

43

14.3

غير موافق

57

19.0

محاي

78

26.0

موافق

57

19.0

موافق بش ة

65

21.7

المجمو

300

100.0
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بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %21.7أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %33.3أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %41يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقين
كانت أعلى من نسبة المعار ين.
جدول رقم ()42
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الثانية " أشاهد إعالنات متفرقة ساعة ونصف إلى
ساعتين يومياً "
التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

70

23.3

غير موافق

81

27.0

محاي

66

22.0

موافق

51

17.0

موافق بش ة

32

10.7

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %47.7أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %21.3أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %44يت ح من الج و
المعار ين كانت أعلى من نسبة الموافقين.

السابق أن نسبة
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جدول رقم ()44
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الثالثة
" أشاهد إعالنات متفرقة ساعة إلى ساعة ونصف يومياً "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

67

22.3

غير موافق

71

23.7

محاي

73

24.3

موافق

57

19.0

موافق بش ة

32

10.7

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %49.7أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %21أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %42.3يت ح من الج و
المعار ين كانت أعلى من نسبة الموافقين.

السابق أن نسبة
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جدول رقم ()47
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الرابعة
" أشاهد إعالنات متفرقة نصف ساعة إلى ساعة يومياً "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

50

16.7

غير موافق

79

26.3

محاي

68

22.7

موافق

68

22.7

موافق بش ة

35

11.7

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %32.2أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %23أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %44.7يت ح من الج و
المعار ين كانت أعلى من نسبة الموافقين.

السابق أن نسبة
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جدول رقم ()41
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الخامسة
" أشاهد إعالنات متفرقة أقل من نصف ساعة يومياً "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

60

20.0

غير موافق

41

13.7

محاي

56

18.7

موافق

74

24.7

موافق بش ة

69

23.0

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %27.7أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %33.7أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %08.7يت ح من الج و السابق أن نسبة
الموافقين كانت أعلى من نسبة المعار ين.
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الجدول رقم ()49
المتوسطات الحسابية لمجال كثافة المشاهدة لإلعالنات
الرقم
5
1
4
3

2

المتوسط

النسبة

اال نحراف

األهمية

الحسابي

المئوية

المعياري

النسبية

3.17

63.4

1.4427

متوسط

3.1467

62.934

1.34332

متوسط

ساعة إلى ساعة يوميا 2.8633

57.266

1.26887

متوسط

نص الفقرة
أشاه إعالنات مت رقة أق من نص

ساعة يوميا

أشاه إعالنات مت رقة ساعة أوأكثر يوميا
أشاه إعالنات مت رقة نص

أشاه إعالنات مت رقة ساعة إلى ساعة ونص
يوميا
أشاه إعالنات مت رقة ساعة ونص

إلى ساعتين

يوميا
الدرجة الكلية لمجال كثافة المشاهدة لإلعالنات

2.72

54.4

1.29377

2.6467

52.934

1.29644

58.1868 2.90934

1.32902

متوسط

متوسط

متوسط

يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقة على مجال كثافة المشاهدة لإلعالنات كانت متوسطة
ب اللة المتوسط الحسابي ر 4.9والنسبة المئوية التي بلغت ر. %28.0
ويت ح من الج و السابق أن أعلى ال قرات موافقة هي ال قرة الرامسة والتي تنص على "
أشاه إعالنات مت رقة أق من نص

ساعة يوميا " ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ر 3.0وهي

رجة متوسطة .وكما ات ح أي ا أق ال قرات موافقة هي ال قرة الثانية حيث نصت على " أشاه
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إعالنات مت رقة ساعة ونص

إلى ساعتين يوميا " حيث كان المتوسط الحسابي لها يساو ر، 4.1

وهي رجة متوسطة.
السؤال الخامس :ما اسباب مشاهدة الطفل العراقي المقيم في األردن عن مشاهدة اإلعالنات
التلفزيونية الموجهة إلى األطفال ودوافعه ؟
تب حساف الج او التك اررية والمتوسطات الحسابية إلجابات أف ار عينة ال راسة على المحور الخامس
التعرف على أسباب مشاهدة الطفل لإلعالنات ،وذلك كما يلي:
جدول رقم ()00
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة األولى
" أشاهد االعالنات للتعرف على السلع التي أحب اقتناءها"
التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

19

6.3

غير موافق

12

4.0

محاي

29

9.7

موافق

104

34.7

موافق بش ة

136

45.3

المجمو

300

100.0

-83-

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %81أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة فق بلغت
ر ، %01.3أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %9.7يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقين
فاقت نسبة المعار ين.
جدول رقم ()00
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الثانية "التعرف على السلع الجديدة في السوق"
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

16

5.3

غير موافق

26

8.7

محاي

36

12.0

موافق

93

31.0

موافق بش ة

129

43.0

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %72أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت ر، %02
أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %04يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقين فاقت نسبة
المعار ين.
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جدول رقم ()04
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الثالثة " أشاهد االعالنات ألنها مسلية "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

41

13.7

غير موافق

43

14.3

محاي

75

25.0

موافق

66

22.0

موافق بش ة

75

25.0

المجموع

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %27أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %48أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %42يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقين
كانت أعلى من نسبة المعار ين.
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جدول رقم ()00
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الرابعة
" أشاهد االعالنات الحتوائها على أغاني ورقصات أحبها"
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

101

33.7

غير موافق

41

13.7

محاي

37

12.3

موافق

39

13.0

موافق بش ة

82

27.3

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %21.3أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %27.2أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %04.3يت ح من الج و السابق أن نسبة
المعار ين كانت أعلى من نسبة الموافقين.
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جدول رقم ()02
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الخامسة
" أشاهد االعالنات للتعرف غالباً ما تكون ضمن أحاديث أصدقائي "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

32

10.7

غير موافق

50

16.7

محاي

74

24.7

موافق

80

26.7

موافق بش ة

64

21.3

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %28أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %47.2أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %42.7يت ح من الج و السابق أن نسبة
الموافقين كانت أعلى من نسبة المعار ين.
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جدول رقم ()02
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة السادسة " أشاهد االعالنات لقضاء وقت الفراغ "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

63

21.0

غير موافق

49

16.3

محاي

73

24.3

موافق

55

18.3

موافق بش ة

60

20.0

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %38.3أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %37.3أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %42.3يت ح من الج و السابق أن نسبة
الموافقين كانت أعلى من نسبة المعار ين.
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الجدول رقم ()04
المتوسطات الحسابية لمجال مشاهدة الطفل لإلعال نات
الرقم

1

المتوسط

نص الفقرة

الحسابي

أشاه االعالنات للتعر على السل التي أحف

النسبة المئوية

االنحراف

األهمية

المعياري

النسبية

4.0867

81.734

1.12993

مرت

3.9767

79.534

1.17504

مرت

3.3133

66.266

1.27301

متوسط

3

أشاه االعالنات ألنها مسلية

3.3033

66.066

1.35058

متوسط

6

أشاه االعالنات لق اء وقت ال راغ

3

60

1.41185

متوسط

2.8667

57.334

1.64252

متوسط

3.42445

68.489

2
5

4

اقتناءها
التعر على السل الج ي ة في السوق
أشاه االعالنات للتعر غالبا ما تكون

من

أحا يث أص قائي

أشاه االعالنات الحتوائها على أغاني ورقصات
أحبها
الدرجة الكلية لمجال مشاهدة الطفل لإلعالنات

1.33048
8

متوسط

يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقة على مجال مشاهدة الطفل لإلعالنات كانت
متوسطة ب اللة المتوسط الحسابي ر 3.2والنسبة المئوية التي بلغت ر. %18
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ويت ح من الج و السابق أن أعلى ال قرات موافقة هي ال قرة األولى والتي تنص على "
أشاه االعالنات للتعر على السل التي أحف اقتناءها " ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ر 2وهي
رجة مرت عة .وكما ات ح أي ا أن أق ال قرات موافقة هي ال قرة الرابعة حيث نصت على " أشاه
االعالنات الحتوائها على أغاني ورقصات أحبها" حيث كان المتوسط الحسابي لها يساو ر، 4.8
وهي رجة متوسطة.
السؤال السادس :ما مدى تفاعل الطفل العراقي المقيم في األردن مع اإلعالنات التلفزيونية الموجهة
إلى األطفال ؟
تب حساف الج او التك اررية والمتوسطات الحسابية إلجابات أف ار عينة ال راسة على المحور السادس
التعرف على مدى تفاعل الطفل مع االعالنات ،وذلك كما يلي:
جدول رقم ()07
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة األولى " أقوم بتقليد أغاني اإلعالنات"
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

89

29.7

غير موافق

41

13.7

محاي

38

12.7

موافق

41

13.7

موافق بش ة

91

30.3

-90-

االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

89

29.7

غير موافق

41

13.7

محاي

38

12.7

موافق

41

13.7

موافق بش ة

91

30.3

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %22أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %23.2أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %04.7يت ح من الج و السابق التقارف في
نسف الموافقين والمعار ين على هذه ال قرة.
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جدول رقم ()01
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الثانية
" أقوم بتقليد الحركات والرقصات التي تظهر في االعالنات "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

106

35.3

غير موافق

45

15.0

محاي

42

14.0

موافق

39

13.0

موافق بش ة

68

22.7

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %32.7أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %21.3أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %02يت ح من الج و
المعار ين كانت أعلى من نسبة الموافقين.

السابق أن نسبة
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جدول رقم ()09
التك ار ارت والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الثالثة "بعض االعالنات العنيفة تشجعني على العنف"
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

143

47.7

غير موافق

66

22.0

محاي

25

8.3

موافق

24

8.0

موافق بش ة

42

14.0

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %44أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %19.7أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %8.3يت ح من الج و
المعار ين كانت أعلى من نسبة الموافقين.

السابق أن نسبة
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جدول رقم ()20
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الرابعة
" تكسبني اإلعالنات طرقاً جديدة في التعامل مع اخآخرين "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

41

13.7

غير موافق

36

12.0

محاي

69

23.0

موافق

78

26.0

موافق بش ة

76

25.3

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %20.3أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %42.7أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %43يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقين
كانت أعلى من نسبة المعار ين.
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جدول رقم ()20
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الخامسة " أصدق كل ما يذكر في االعالنات "
االستجابة

التك ار ارت

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

101

33.7

غير موافق

94

31.3

محاي

62

20.7

موافق

17

5.7

موافق بش ة

26

8.7

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %02.2أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة فق بلغت
ر ، %12أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %41.7يت ح من الج و
المعار ين كانت أعلى من نسبة الموافقين.

السابق أن نسبة
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جدول رقم ()24
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة السادسة
"أتحدث عن االعالنات التي أشاهدها مع رفاقي في المدرسة"
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

51

17.0

غير موافق

60

20.0

محاي

80

26.7

موافق

61

20.3

موافق بش ة

48

16.0

المجمو

300

100.0

لق بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %31.3أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة فق
بلغت ر ، %37أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %41.7يت ح من الج و السابق التقارف في
نسف الموافقين والمعار ين على هذه ال قرة.
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الجدول رقم ()20
المتوسطات الحسابية لمجال مدى تفاعل الطفل مع اإلعالنات
الرقم

نص الفقرة

المتوسط

النسبة

االنحراف

األهمية

الحسابي

المئوية

المعياري

النسبية

4

تكسبني اإلعالنات طرقا ج ي ة في التعام م اآلررين

3.3733

1.34411 67.466

متوسط

1

أقوب بتقلي أغاني اإلعالنات

3.0133

1.63771 60.266

متوسط

6

أتح ث عن االعالنات التي أشاه ها م رفاقي في الم رسة

2.9833

1.31485 59.666

متوسط

2

أقوب بتقلي الحركات والرقصات التي تظهر في االعالنات

2.7267

1.59177 54.534

متوسط

5

أص ق ك ما يذكر في االعالنات

2.2433

1.22302 44.866

عي

2.1867

1.45334 43.734

عي

2.75443

1.42746

بعض االعالنات العني ة تشجعني على العن

3

الدرجة الكلية لمجال مدى تفاعل الطفل مع اإلعالنات

3

55.08867

7

متوسط

يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقة على مجال مدى تفاعل الطفل مع اإلعالنات
كانت متوسطة ب اللة المتوسط الحسابي ر 4.7والنسبة المئوية التي بلغت ر. %22
ويت ح من الج و السابق إن أعلى ال قرات موافقة هي ال قرة الرابعة والتي تنص على "
تكسبني اإلعالنات طرقا ج ي ة في التعام م اآلررين" ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ر 3.3وهي
رجة متوسطة .وكما ات ح أي ا أن أق ال قرات موافقة هي ال قرة الثالثة حيث نصت على " بعض
االعالنات العني ة تشجعني على العن " حيث كان المتوسط الحسابي لها يساو ر ، 4.0وهي رجة
عي ة.
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السؤال السابع :كيف يتأثر الطفل العراقي المقيم في األردن باإلعالنات التلفزيونية الموجهة إلى
األطفال ؟
تب حساف الج او التك اررية والمتوسطات الحسابية إلجابات أف ار عينة ال راسة على المحور السابع
التعرف على تأثير مشاهدة اإلعالنات ،وذلك كما يلي:
جدول رقم ()22
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة األولى " تعلمني االعالنات أشياء جديدة "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

25

8.3

غير موافق

20

6.7

محاي

49

16.3

موافق

110

36.7

موافق بش ة

96

32.0

المجمو

300

100.0

لق بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %18.7أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق
بلغت ر ، %02أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %01.3يت ح من الج و السابق أن نسبة
الموافقين كانت أعلى من نسبة المعار ين.
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جدول رقم ()22
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الثانية
" تكسبني االعالنات عادات صحية جيدة مثل تنظيف االسنان يومياً
واختيار األلعاب والسلع التي ال تحتوي على مواد خطرة"
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

20

6.7

غير موافق

11

3.7

محاي

23

7.7

موافق

94

31.3

موافق بش ة

152

50.7

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %84أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %01.2أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %7.7يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقين
فاقت نسبة المعار ين.
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جدول رقم ()24
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الثالثة
" تشدني االعالنات إلى شراء السلع المعلن عنها"
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

30

10.0

غير موافق

36

12.0

محاي

88

29.3

موافق

72

24.0

موافق بش ة

74

24.7

المجمو

300

100.0

لق بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %28.7أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق
بلغت ر ، %44أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %49.3يت ح من الج و السابق أن نسبة
الموافقين كانت أعلى من نسبة المعار ين.
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جدول رقم ()27
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الرابعة
" تجعلني االعالنات أفكر أكثر وتعمل على زيادة افق تفكيري "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

48

16.0

غير موافق

44

14.7

محاي

74

24.7

موافق

64

21.3

موافق بش ة

70

23.3

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %22.1أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %31.7أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %42.7يت ح من الج و السابق أن نسبة
الموافقين كانت أعلى من نسبة المعار ين.
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جدول رقم ()21
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الخامسة
" أفضل السلع المعلن عنها من السلع األخرى "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

39

13.0

غير موافق

45

15.0

محاي

104

34.7

موافق

67

22.3

موافق بش ة

45

15.0

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %37.3أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %48أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %32.7يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقين
كانت أعلى من نسبة المعار ين.
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جدول رقم ()29
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة السادسة " ال أتأثر أخالقياً باإلعالنات "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

93

31.0

غير موافق

34

11.3

محاي

53

17.7

موافق

44

14.7

موافق بش ة

76

25.3

المجموع

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %21أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %24.3أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %07.7يت ح من الج و السابق التقارف في
نسف الموافقين والمعار ين على هذه ال قرة.
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الجدول رقم ()20
المتوسطات الحسابية لمجال تأثير مشاهدة اإلعالنات
نص الفقرة

الرقم

المتوسط

النسبة

االنحراف

األهمية

الحسابي

المئوية

المعياري

النسبية

تكسبني االعالنات عا ات صحية جي ة مث تنظي
2

االسنان يوميا ،وارتيار األلعاف والسل التي ال تحتو

1.14447 83.134 4.1567

مرت

على موا رطرة
1

تعلمني االعالنات أشياء ج ي ة

1.2056 75.466 3.7733

مرت

3

تش ني االعالنات إلى شراء السل المعلن عنها

1.25742 68.266 3.4133

متوسط

1.37628 64.266 3.2133

متوسط

1.21879 62.266 3.1133

متوسط

1.58598

متوسط

1.29809 68.633 3.43165

متوسط

4
5
6

تجعلني االعالنات أفكر أكثر وتعم على زيا ة افق
ت كير
أف

السل المعلن عنها من السل األررم
ال أتأثر أرالقيا باإلعالنات

الدرجة الكلية لمجال تأثير مشاهدة اإلعالنات

2.92

58.4

يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقة على مجال تأثير مشاهدة اإلعالنات كانت
متوسطة ب اللة المتوسط الحسابي ر 3.2والنسبة المئوية التي بلغت ر. %18
ويت ح من الج و السابق أن أعلى ال قرات موافقة هي ال قرة الثانية والتي تنص على "
تكسبني االعالنات عا ات صحية جي ة مث تنظي

األسنان يوميا ،وارتيار األلعاف والسل التي ال
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تحتو على موا رطرة " ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ر 2.0وهي رجة مرت عة .وكما ات ح
أي ا أق ال قرات موافقة هي ال قرة السا سة حيث نصت على " ال أتأثر أرالقيا باإلعالنات " حيث
كان المتوسط الحسابي لها يساو ر ، 4.9وهي رجة متوسطة.
السؤال الثامن :ما أنماط مشاهدة الطفل العراقي المقيم في األردن لإلعالنات التلفزيونية الموجهة
إلى األطفال؟
تب حساف الج او التك اررية والمتوسطات الحسابية إلجابات أف ار عينة ال راسة على المحور الثامن
التعرف على أنماط مشاهدة اإلعالنات ،وذلك كما يلي:
جدول رقم ()20

التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة األولى
" أشاهد االعالنات مع أسرتي"

االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

20

6.7

غير موافق

26

8.7

محاي

59

19.7

موافق

101

33.7

موافق بش ة

94

31.3

المجمو

300

100.0
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بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %12أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %02.2أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %09.7يت ح من الج و السابق أن نسبة
الموافقين كانت أعلى من نسبة المعار ين.
جدول رقم ()24
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الثانية
" أشاهد االعالنات عند تناول وجبات الطعام "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

67

22.3

غير موافق

55

18.3

محاي

56

18.7

موافق

64

21.3

موافق بش ة

58

19.3

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %21.1أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %21.1أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %08.7يت ح من الج و السابق أن نسبة
الموافقين ونسبة المعار ين كانت متساوية.
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جدول رقم ()20
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الثالثة " أشاهد االعالنات أثناء راحتي بعد الدراسة "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

49

16.3

غير موافق

44

14.7

محاي

52

17.3

موافق

56

18.7

موافق بش ة

99

33.0

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %20.7أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %30أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %07.3يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقين
كانت أعلى من نسبة المعار ين.
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جدول رقم ()22
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الرابعة " أشاهد االعالنات لوحدي "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

69

23.0

غير موافق

57

19.0

محاي

74

24.7

موافق

53

17.7

موافق بش ة

47

15.7

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %33.2أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت
ر ، %24أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %42.7يت ح من الج و
المعار ين كانت أعلى من نسبة الموافقين.

السابق أن نسبة
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جدول رقم ()22
التك اررات والنسب المئوية لإلجابة على الفقرة الخامسة
" أشاهد االعالنات فقط في العطالت المدرسية "
االستجابة

التك اررات

النسبة المئوية

غير موافق بش ة

89

29.7

غير موافق

52

17.3

محاي

66

22.0

موافق

47

15.7

موافق بش ة

46

15.3

المجمو

300

100.0

بلغت نسبة الموافقة على ال قرة السابقة ر ، %30أما نسبة المعار ة لهذه ال قرة ق بلغت ر، %27
أما المحاي ون فق بلغت نسبتهب ر ، %44يت ح من الج و السابق أن نسبة المعار ين كانت أعلى
من نسبة الموافقين.
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الجدول رقم ()24
المتوسطات الحسابية لمجال أنماط مشاهدة اإلعالنات
المتوسط

النسبة

االنحراف

األهمية

الحسابي

المئوية

المعياري

النسبية

74.866

1.18129

مرت

1.47463

متوسط
متوسط

الرقم

نص الفقرة

1

أشاه االعالنات م أسرتي

3.7433

3

أشاه االعالنات أثناء راحتي بع ال راسة

3.3733

67.466

2

أشاه االعالنات عن تناو وجبات الطعاب

2.97

59.4

1.43852

2.84

56.8

1.37624

متوسط

2.6967

53.934

1.42997

متوسط

3.12466

62.4932

1.38013

متوسط

4
5

أشاه االعالنات لوح
أشاه االعالنات فقط في العطالت الم رسية
الدرجة الكلية لمجال أنماط مشاهدة اإلعالنات

يت ح من الج و السابق أن نسبة الموافقة على مجال أنماط مشاهدة اإلعالنات كانت
متوسطة ب اللة المتوسط الحسابي ر 3.0والنسبة المئوية التي بلغت ر. %14
ويت ح من الج و السابق أن أعلى ال قرات موافقة هي ال قرة األولى والتي تنص على "
أشاه االعالنات م أسرتي" ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ر 3.7وهي رجة مرت عة .وكما ات ح
أي ا أق ال قرات موافقة هي ال قرة الرامسة حيث نصت على "أشاه اإلعالنات فقط في العطالت
الم رسية" حيث كان المتوسط الحسابي لها يساو ر ، 4.1وهي رجة متوسطة.
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الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

-110-

الفصل الخامس
مناقشة النتائج والتوصيات

يددؤ

التل زيددون و ار بددار از فددي المجتمد  ،سدواء كددان هددذا الد ور سددلبيا أب إيجابيددا ،إال أندده أصددبح

واقعددا حتميددا فددي المجتمعددات ،هددذا الغددزو التل زيددوني -إن صددح التعبيددر -الددذ اجتدداح غددر المعيشددة،
وتمكددن مددن السدديطرة علددى حيدداة أبنائنددا ،أ م إلددى تغييددر نمددط حيدداة الكثي درين ،ولكددن يبقددى فيدده األط ددا
الحلقة األ دع  ،ألن التل زيدون يشدك مصد ر اكتسداف بالنسدبة إلديهب ،كونده وسديلة مدن وسدائ تم دية
وقت ال راغ.
وال ير ى على أح إن الع ي من اإلعالنات التل زيونية وما تت دمنه مدن مدوا لهدا تدأثير كبيدر
علددى سددلوك الط د  ،فهددي ت ددؤثر فددي فك دره ،وفددي ص ددق الع ي د مددن القدديب ل يدده .لم ددا تتميددز اإلعالن ددات
التل زيونيددة با وارهددا األساسددية فددي التل زيون،ولمددا تحمد مددن أفكددار متنوعددة وم ددامين واسددعة  .وراصددة
ال ور ال اع في التأثير على األط ا .
وان ارتيار األوقات المناسبة وطرق واجدراءات العدرض وارتيدار ال ئدة العمريدة لهدا األثدر األكبدر
فددي تحصددي النتيجددة المطلوبددة  .وان مددن أهددب عناصددر التددرويج هوالنشدداط اإلعالنددي و وره فددي إنجدداح
اإلستراتيجية التسويقية وي دي

التل زيدون نوعدا مدن الواقعيدة علدى الرسدائ اإلعالنيدة ومصد اقية وح اثدة

المعلومات مما يزي من تعرض األط ا لإلعالنات .
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تعد اإلعالنددات التل زيونيددة الوظي ددة أألساسددية مددن وظددائ

التل زيددون ،فهددي تحمد وتحد أفكددار

متنوعة وم امين واسعة ولها ال ور ال اع في التأثير على األط ا  ،فارتيار األوقات المناسبة وطدرق
واجراءات العرض وارتيار ال ئة العمرية فلها األثر األكبر في تحصي النتيجة المطلوبة .
كمددا إن جددنس األط ددا يددتحكب بنسددبة مشدداه ة اإلعالنددات ،وان الددذكور تكددون نسددبة مشدداه تهب
لإلعالنات أكثر من اإلنداث ،وان األط دا األصدغر عمد ار يتدذكرون الجواندف ال نيدة فدي اإلعالندات أكثدر
من الت اصي األررم .
وان من أهب عناصدر التدرويج هوالنشداط اإلعالندي ولده األثدر فدي إنجداح اإلسدتراتيجية التسدويقية
وي ي

التل زيون نوعا من الواقعية على الرسائ اإلعالنية ومص اقية وح اثة المعلومات ممدا يزيد مدن

تعرض األط ا لإلعالنات .
وقد د أس ددهمت نظري ددة الغ ددرس الثق ددافي ف ددي ع ددب ور التل زي ددون ومد د م ت ددأثيره ف ددي رس ددب مد د ركات
األط ددا أو األف د ار والمجتمعددات ،وان هددذه النظريددة أك د ت بددان تعددرض األط ددا للتل زيددون بشددك مكث د
ومتكرر يجعلهب يتأثرون بما يعر ه التل زيون من رسائ إعالنية .
إن العالق ددة التبا لي ددة ب ددين الط د د والتل زي ددون له ددا الت ددأثير الن س ددي عل ددى األط ددا حي ددث الص ددور
التل زيوني ددة تعمد د عل ددى اجت ددذاف الط د د ف ددي لحظ ددات غيد در واقعي ددة ,وم ددن الممك ددن إن يحد د ث حال ددة م ددن
اال طراف الن سي والقلدق الروحدي  .وبعدض اإلعالندات التجاريدة ترلدق ارلده هسدتيريا االمدتالك وتثيدر
الريا ل يه.
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وتع اإلعالنات التل زيونية اح العوام المؤثرة علدى الط د وشدكلها يدرتبط بم دمونها ارتباطدا
وثيقددا .وتتحم د شددركات اإلعالنددات ومحطددات التل زيددون المسددؤولية األرالقيددة عددن تأثيرهددا السددلبي علددى
األط ددا  .حي ددث إن الط د د فد دي مرحلت دده التكويني ددة األول ددى يش ددك حال ددة م ددن الغم ددوض قد د ال يس ددتطي
اكتشافها أال بع سنوات طويلة .
أما فيما يتعلق بالنتائج التي توصلت إليها الدراسة :
مناقشة السؤال األول :ما عادات مشاهدة الطفل الـعراقي المقيم في األردن لإلعالنات التلفزيونية
المـوجهة إلى األطفال؟
ولالجابة على السؤا األو اظهر الج و رقب ر 01أن نسبة الموافقة على مجال عادات
المشاهدة كانت متوسطة ب اللة المتوسط الحسابي ر 3.33والنسبة المئوية التي بلغت ر. %11.1
حيث أظهر الج و السابق أن أعلى ال قرات موافقة هي ال قرة الرامسة والتي تنص على "أشاه
اإلعالنات للتعر

على األنوا المرتل ة من السل والر مات" ،اذ بلغ المتوسط الحسابي لها ر3.1

وهي رجة متوسطة ،وكما ات ح أي ا أق ال قرات موافقة هي ال قرة األولى حيث نصت على " أف
اإلعالنات التل زيونية التي يترللها بعض الحركات والرقصات" حيث كان المتوسط الحسابي لها يساو
ر ، 4.9وهي رجة متوسطة.
إن اإلشكا اإلعالنية التي تترللها الحركات االستع ار ية والرقصات يساع على جذف انتباه
الط

واثارة التشويق ل يه واعطاء المزي من الحقائق والمعلومات عن السل والر مات ومميزاتها ساع

الط

على تنمية مهارة التعبير.
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يسعى المعلنون إلى استه ا

األط ا من رال اإلعالنات التي تت من هذه الحركات ،كما

إن اإلعالن الذ يستر ب هذا القالف ،سري الح ظ والتر ي عن األط ا وبالتالي يمكن تذكره بسهولة .
ولوتب متابعة تأثير اإلعالنات التل زيونية على الط

لوج إن األط ا يح ظون الع ي من األغاني

المصاحبة لإلعالنات.
مناقشة السؤال الثاني :ما مقدار الوقت الذي يقضيه الطفل العراقي المقيم في األردن فـي مشاهدة
اإلعالنات التلفزيونية؟
ولالجابة على السؤا الثاني اظهر الج و رقب ر 07أن نسبة الموافقة على مجال الوقت
الذي يقضيه األطفال في مشاهدة اإلعالنات كانت متوسطة ب اللة مرت عة الحسابي ر 4.1والنسبة
المئوية التي بلغت ر. %24.8
ويت ح من الج و السابق أن أعلى ال قرات موافقة هي ال قرة األولى والتي تنص على "
أشاه اإلعالنات في األوقات المرصصة لألط ا كثي ار " ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ر3.0
وهي رجة متوسطة .وكما ات ح أي ا أق ال قرات موافقة هي ال قرة الرامسة حيث نصت على "
أشاه اإلعالنات بشك كبير في  2-04فترة السهرة" حيث كان المتوسط الحسابي لها يساو ر، 4.0
وهي رجة

عي ة.

إن هذه النتيجة تب و طبيعية الن األط ا يكونون في هذه ال ترة ار البيت وهي ال ترة التي
يستطي األط ا فيها مشاه ة التل زيون ،أما فترة السهرة وهي وقت الراحة واالسترراء والرلو إلى النوب
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ولذا يحرص المعلنون على ارتيار الوقت الذ

يتواج فيه األط ا أماب التل زيون لعرض

إعالناتهب وتأثير في سلوكهب االستهالكي.
مناقشة السؤال الثالث :ما نوعية اإلعالنات التلفزيونية التي يشاهدها الطفل العراقي ؟
ولإلجابة على السؤا الثالث فيما يتعلق بمجا نوعية اإلعالنات تبين من رال الج و رقب
ر 43إن نسبة الموافقة كانت مرت عة ب اللة المتوسط الحسابي ر 3.1والنسبة المئوية التي بلغت
ر. %.73
ويت ح من الج و السابق أن أعلى ال قرات موافقة هي ال قرة الرابعة والتي تنص على "
أف

اإلعالنات التي ترتص في الريا ة والسيارات " ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ر 3.9وهي

رجة مرت عة .وكما ات ح أي ا أق ال قرات موافقة هي ال قرة الثالثة حيث نصت على " أف
اإلعالنات التي ترتص في المالبس ،واكسسوارات" حيث كان المتوسط الحسابي لها يساو ر، 3.4
وهي رجة متوسطة.
إن ارت ا

نسبة مشاه ة األط ا

لالعالنات التي ي

والسيارات تعزم إلى ت مينها المنافسة والح اثة فانهب ي

لون السلعة التي تتمت بالمنافسة والح اثة،

أما السل التي ترص المالبس والسل االررم هي ال تتص
الريا ية .

لونها والتي ترص السل الريا ية

بح اثة اوالمنافسة اوالتج

من السل
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السؤال الرابع :ما درجة كثافة مشاهدة الطفل العراقي المقيم في األردن لإلعالنات التلفزيونية
الموجهة إلى األطفال ؟
ولإلجابة على السؤا الراب حيث اظهرت النتائج ج و رقب ر 49إن نسبة الموافقة على
مجال كثافة المشاهدة لإلعالنات كانت متوسطة ب اللة المتوسط الحسابي ر 4.9والنسبة المئوية التي
بلغت ر. %28.0
ويت ح من الج و السابق أن أعلى ال قرات موافقة هي ال قرة الرامسة والتي تنص على "
أشاه إعالنات مت رقة أق من نص

ساعة يوميا " ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ر 3.0وهي

رجة متوسطة .وكما ات ح أي ا أق ال قرات موافقة هي ال قرة الثانية حيث نصت على " أشاه
إعالنات مت رقة ساعة ونص

إلى ساعتين يوميا " حيث كان المتوسط الحسابي لها يساو ر، 4.1

وهي رجة متوسطة.
بع مالحظة الباحثة إلى بعض المحطات التل زيونية تبين إن ليس هناك وقت مح

لعرض

اإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا  ،ولق حرص المعلنون على تكرار الرسائ اإلعالنية في
جمي المحطات التل زيونية في كافة األوقات المتاحة لتواج األط ا أماب شاشة التل زيون .
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مناقشة السؤال الخامس :ما اسباب مشاهدة الطفل العراقي المقيم في األردن عن مشاهدة اإلعالنات
التلفزيونية الموجهة إلى األطفال ودوافعه ؟
ولالجابة على السؤا

الرامس حظيت أشاهد االعالنات للتعرف على السلع التي أحب

اقتناءها على أعلى ال قرات موافقة هي ال قرة األولى حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ر 2وهي رجة
مرت عة .وكما ات ح أي ا أن أق

ال قرات موافقة هي ال قرة الرابعة حيث نصت على " أشاه

االعالنات الحتوائها على أغاني ورقصات أحبها" حيث كان المتوسط الحسابي لها يساو ر، 4.8
وهي رجة متوسطة.
وتسعى المؤسسات اإلعالنية إلى ترويج ثقافة االستهالك المستمر عن الط  ،بحيث تستغ
الرسائ اإلعالنية التي تسته

جمهور األط ا في إقناعهب باهمية المنتوجات وجو تها وفعاليتها

بالنسبة لهب ،وت عوهب إلى اقتنائها ،من رال غرس ل يهب النزعة الما ية االستهالكية والتي اصبحت
سلوكا اجتماعيا ،وتح يز الطاب االستهالك الترفي عن هب من رال عرض السل التي يحف اقتنائها.
مناقشة السؤال السادس :ما مدى تفاعل الطفل العراقي المقيم في األردن مع اإلعالنات التلفزيونية
الموجهة إلى األطفال؟
ولإلجابة على السؤا السا س من رال الج و رقب ر 23تبين أن نسبة الموافقة على مجال
مدى تفاعل الطفل مع اإلعالنات كانت متوسطة ب اللة المتوسط الحسابي ر 4.7والنسبة المئوية التي
بلغت ر. %22
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ويت ح من الج و السابق أن أعلى ال قرات موافقة هي ال قرة الرابعة والتي تنص على "
تكسبني اإلعالنات طرقا ج ي ة في التعام م اآلررين" ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ر 3.3وهي
رجة متوسطة .وكما ات ح أي ا أق ال قرات موافقة هي ال قرة الثالثة حيث نصت على " بعض
االعالنات العني ة تشجعني على العن " حيث كان المتوسط الحسابي لها يساو ر ، 4.0وهي رجة
عي ة.
إن اإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا

تق ب رسائ

تسته

تربية وتوعية الط

بالمراطر السلوكية االجتماعية والن سية الراطئة ،وساهمت اإلعالنات في إح اث ررق في النظب
األرالقية واالجتماعية التي نغرسها في الط  ،وهي أساس في بناء شرصية الط

وقبوله كع وفي

المجتم مستقبال ،وتعزز ل يه سلوكيات ايجابية والتأكي على التسامح والتكاف االجتماعي ،وغيرها من
القيب النبيلة.
وتركز اإلعالنات التل زيونية التي ترص السل على حاجة الط

إلى اللعف وهويمارس الع ي

من األنشطة وان اللعف من الحاجات المهمة بالنسبة للط  ،حيث يتعلب عن طريقها عا ات اجتماعية،
مث اللعف الجماعي ،وروح التعاون وتكوين ص اقات ج ي ة ،وتعلمهب أصو اللعف الصحيحة.
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السؤال السابع :كيف يتأثر الطفل العراقي المقيم في األردن باإلعالنات التلفزيونية الموجهة إلى
األطفال؟
ولإلجابة على السؤا الساب من رال الج و رقب ر 21ظهر أن نسبة الموافقة على مجال
تأثير مشاهدة اإلعالنات كانت متوسطة ب اللة المتوسط الحسابي ر 3.2والنسبة المئوية التي بلغت
ر. %18
ويت ح من الج و السابق أن أعلى ال قرات موافقة هي ال قرة الثانية والتي تنص على "
تكسبني االعالنات عا ات صحية جي ة مث تنظي

االسنان يوميا ،وارتيار األلعاف والسل التي ال

تحتو على موا رطرة " ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ر 2.0وهي رجة مرت عة .وكما ات ح
أي ا أق ال قرات موافقة هي ال قرة السا سة حيث نصت على " ال أتأثر أرالقيا باإلعالنات " حيث
كان المتوسط الحسابي لها يساو ر ، 4.9وهي رجة متوسطة.
وتع اإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا لها تأثير في توعية الط

من رال توجه لده

بعدض القديب الصدحية ،واسدتر ب التحدذير مدن األ درار الصدحية الناجمدة عدن مرداطر التسدوس،

كمدا انهدا تركدز علدى غدرس السدلوكيات وقديب االجتماعيدة ايجابيدة عند الط د  ،ألنهدا تقد ب لألط دا
معلومات علمية قيقة ترسخ في أذهانهب.
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مناقشة السؤال الثامن :ما أنماط مشاهدة الطفل العراقي المقيم في األردن لإلعالنات التلفزيونية
الموجهة إلى األطفال؟
ولإلجابة على السؤا الثامن بين الج و رقب ر 21أن نسبة الموافقة على مجال أنماط
مشاهدة اإلعالنات كانت متوسطة ب اللة المتوسط الحسابي ر 3.0والنسبة المئوية التي بلغت
ر. %14
ويت ح من الج و السابق أن أعلى ال قرات موافقة هي ال قرة األولى والتي تنص على "
أشاه اإلعالنات م أسرتي" ،حيث بلغ المتوسط الحسابي لها ر 3.7وهي رجة مرت عة .وكما ات ح
أي ا أق ال قرات موافقة هي ال قرة الرامسة حيث نصت على "أشاه اإلعالنات فقط في العطالت
الم رسية" حيث كان المتوسط الحسابي لها يساو ر ، 4.1وهي رجة متوسطة.
بينددت ال ارسددة أن األط ددا يرغبددون فددي مشدداه ة االعالنددات م د األس درة وذلددك لمناقشددة ت اصددي
االعالنات م االه  ،والتوص إلى القرار االستهالكي .
وتسهب المؤسسات االعالنية علدى اسدتغال الوقدت المناسدف لعدرض االعدالن ،والدذ يكدون فيده
تواج د األس درة والط د أمدداب جهدداز التل زيددون للتعددرض إلددى االعددالن ،به د
الرسائ اإلعالنية والتوص إلى قرار استهالكي صحيح .

التشدداور ومناقشددة م ددامين
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النتائج
توصلت ال راسة إلى نتائج ع ة يمكن أجمالها في النقاط التالية:
أوال :يتأثر األط ا العراقيون في االر ن من رال اإلعالنات التل زيونية الموجهة لهب ل رجة تغير
عا اتهب وأنماط سلوكهب مما ي فعهب بشك كبير نحوالتعر على السل الج ي ة الستهالكها .
ثانيا :إن الوقت الذ

له األف لية في التعرض لإلعالنات التل زيونية ويكون فيه األط ا بأعلى نسبة

لمشاه تها هوفي األوقات المرصصة لهب بين الساعة والساعتين وهي نسبة متوسطة ،وغالبا ما يتب
مشاه ة األط ا لإلعالنات التل زيونية بشك مت رق هوأعلى مشاه ة.
ثالثا :غالبا ما ي

األط ا نوعية اإلعالنات التل زيونية المرصصة للسل الريا ية والسيارات أي ا،

أما السل األررم كالمالبس مثال اق نسبة .

رابعا :إن الط

في مرحلة الط ولة المتأررة تنمو مهاراته اإل راكية والمعرفية وأي ا

اإلمكانيات العقلية مما يجعال يستجيف لإلعالنات التي تراطف العق بشك كبير.
رامسا :إن األط ا المقيمين في عمان يشاه ون اإلعالنات التل زيونية م أسرهب أكثر من مشاه تهب
في حاالت أررم كأياب العط أولوح هب .
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التوصيات والمقترحات
في

وء النتائج التي توصلت أليها ال راسة يمكن و

التوصيات التالية:

أوال -االهتماب باإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا  ,والعم على تطويرها لتحثهب على شراء
السل والر مات الم ي ة لهب .
ثانيا-

رورة بث اإلعالنات التل زيونية الموجهة إلى األط ا في األوقات التي يتوق إقبالهب على

مشاه تها بشك مكث
ثالثا -العم على و

وع ب عرض هذه اإلعالنات في األوقات التي ال يتوق تواج هب فيها .
وابط وقوانين تنظب صياغة م امين اإلعالنات التل زيونية وارراجها بشك

الئق وتح ي أنوا الموا الم ار الترويج لها ،والح من استر اب أساليف الريا واإلثارة كونها ت ق الصلة
بالواق .
رابعا -و

عقوبات جزائية وغرامات مالية على مصممي اإلعالنات ،و رورة النظر في الق رة العقلية

لألط ا في كافة مراحلهب العمرية وتق يب اإلعالنات بما يناسف ذلك .
رامسا -العم على تطوير الرسائ اإلعالنية التي ترص األط ا لغرض تسهي تعرفهب على أهب
م امين هذه الرسائ .

-122-

قائمة المراجع
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قائمة المراجع
أوال .المراجع العربية
 أبو أصب  ،صالح رلي ر . 4101استراتيجيات االتصال وسياساته وتأثيراته .ط ،0عمان:
ار مج الو للنشر والتوزي .
 أبو معا  ،عب ال تاح ر . 0991اثر وسائل اإلعالم على الطفل .عمان :ار الشروق للنشر
 إسماعي  ،محمو حسن ،ر . 4113مبادئ علم االتصال ونظريات التأثير .ط،0القاهرة :ال ار
العالمية للنشر والتوزي .
 إسماعي  ،محمو حسن ،ر . 4100اإلعالم وثقافة األطفال  .ط ،0القاهرة :ال ار ال كر
العربي للنشر والتوزي .
 إماب ،إبراهيب،ر  . 0979اإلعالم اإلذاعي والتلفزيوني  .ط  ،4القاهرة :ار ال كر العربي.
 بروش ،احم ،ر . 4118االتصال والعولمة دراسة سوسيوثقافية  .ط ،0القاهرة :ار ال جر
للنشر والتوزي .
 بولكعيبات ،إ ريس ر . 2002من عولمة الثقافة إلى ثقافة العولمة ،مجلة مربر علب
اجتما االتصا  .تص ر عن جامعة منتور قسنطينة الجزائر.
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 بيتنر ،جون ر . 0987مدخل االتصال الجماهيري .ترجمة :عمر الرطيف،ط ،0بيروت:
المؤسسة العربية لل راسات والنشر .
 حجاف ،محم منير ر . 4113الموسوعة اإلعالمية .ط،0مجل  ،4القاهرة :ار ال جر للنشر
 حجاف ،محم منير ر . 4118وسائل االتصال نشأتها وتطورها .القاهرة :ار ال جر للنشر
والتوزي .
 حجاف ،محم منير ر . 4101نظريات االتصال .ط ،0القاهرة :ار ال جر للنشر والتوزي .
 الح يثي ،عب اللطي
الشرائي للط

السعو

إبراهيب ر . 4110تأثير اإلعالن التل زيوني على مراح صن القرار
.ر رسالة ماجستير  ،مطاب جامعة الملك عب العزيز ،رياض،

السعو ية.
حي

وأماب ،منى وسلوم ر . 4112اإلعالن أسسه ووسائله وفنونه .ط ،0القاهرة :ار

المصرية اللبنانية .
 حوام ه وآررون ،باسب علير . 4111وسائل اإلعالم والطفولة.ط،0عمان :ار جرير للنشر
والتوزي .
 الرصاونة ،إبراهيب فؤا ،ر . 4113اإلعالنات التجارية في التل زيوني األر ني وتأثيرها على
األط ا في
بيروت ،لبنان.

وء نظرية الغرس الثقافي .ر أطروحة دكتوراه غير منشورة  ،جامعة الجنان،
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 ر ور ،أ يف

ر . 0999عادات مشاهدة الطفل السوري للتلفزيون وأنماطها .بحوث

مي انية ،مشدق :المكتبدة اإلعالمية .
 ر ور ،أ يف ر . 0999دراسات تلفزيونية  .مشق :المكتبة اإلعالمية.
 ال ليمي ،عب الرزاق محم ر . 4100المدخل إلى وسائل اإلعالم واالتصال .ط ،0عمان :ار
الثقافة للنشر والتوزي .
 وفلير ،مي لين،سان ار روكيتش ر . 4112نظريات وسائل اإلعالم.ترجمة كما عب الرؤو ،
القاهرة:ال ار ال ولية لالستثمارات الثقافي.
 الرباعي ،أمنة علي ر . 4119اإلعالن التل زيون والسلوك االستهالكي راسة مسحية عينة
من المراهقين في م ينة ارب  .ررسالة ماجستير  ،جامعة الشرق األوسط لل راسات
العليا،عمان ،األر ن.
 زبا

وآررون ،أحم محم ،إبراهيب ياسين الرطيف ،محم عب اهلل عو ة ر . 2000أثر

وسائل اإلعالم على الطفل  .ط ، 2عمان :األهلية للنشر والتوزي .
 زكى ،نرمين سي أحم ر . 0994أثر إعالنات التلي زيون على الط

المصر

راسة مي انية

على عينة من أط ا الم ارس االبت ائية من سن  04 -8سنة في القاهرة الكبرم .ررسالة
ماجستير  ،جامعة القاهرة ،كلية اإلعالب،القاهرة،مصر.
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 سار  ،فؤا احم ر . 4100وسائل اإلعالم النشأة والتطور .ط ،0عمان :ار أسامة للنشر
والتوزي .
 سالمي ،محم احم ر ا ر . 4110تأثير اإلعالن التليفزيوني المتكرر على الرغبات
االستهالكية للطفل دراســة ميدانيــة.ررسالة ماجستير  ،جامعة اإلسكن رية كلية التجارة وا ارة
األعما  ،اإلسكن رية ،مصر .
 سميسب ،حمي ة ر . 4114الرأي العام وطرق قياسه .ط ،0عمان :مكتبة حام .
 سوي  ،محم بن علي ر. 4111صورة الط

في اإلعالن التل زيوني وعالقتها بالقيب

االجتماعية والتربوية راسة تحليلية تقويمية لعينة من إعالنات قنوات األط ا المترصصة،
قناة رسبيس تون نمو ذجا  .ررسالة ماجستير كلية ال عوة واإلعالب جامعة اإلماب ،الرياض،
السعو ية .
 سي  ،إبراهيب جابر ر . 4102اإلعالم والطفل  .اإلسكن رية :ار التعليب الجامعي .
 سي  ،بهنسي ر . 2007ابتكار األفكار واإلعالنية.القاهرة :عالب الكتف .
 شراب ،ولبر وآررون ر . 0912التلفزيون وأثره في حياة أطفالنا .ترجمة :زكريا سي
حسن،القاهرة :ال ار المصرية للنشر والتألي

.

 شلهوف ،صالح ر  . 4112الكشاف .ط ،0عمان :ار أسامة للنشر والتوزي .
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 صا ق ،رابحر . 4112بعض التساؤالت حول علوم اإلعالم واالتصال .المؤتمر العلمي التاس
لكلية اآل اف وال نون ،جامعة فيال ل يا،األر ن  48-41ابري .
 صا ق ،رانيا مم وح محمو ر . 4111تأثير ثقافة الخوف على ابتكار الفكرة في اإلعالن
التليفزيوني .مؤتمر فيال ل يا ال ولي الحا

عشر ثقدافة الردو  /49-42،نيسان4111عمان،

األر ن .
 صحن ،محم فري ر . 0988اإلعالن  .بيروت :ال ار الجامعية .
 صحي ة األياب البحرينةر . 4112ضمن دراسة أجرتها األكاديمية األمريكية لطب األطفال
حول :تأثير التلفاز على سلوك األطفال ،في،4112 /7/7البحرين.
 طرابلسي ،أمينةر . 4101إعالنات القنوات العربية المترصصة في برامج األط ا
وص ية تحليلية إلعالنات قناة" سبيس تون "ال

راسة

ائية.ررسالة ماجستير  ،كلية العلوب

االجتماعية والعلوب اإلنسانية،قسب علوب اإلعالب واالتصا  ،جامعة منتور  ،قسنطينة ،الجزائر.
 طرابيشي والسي ،ميرفت ،عب العزيزر . 4111نظريات االتصا  .القاهرة :ار النه ة
العربية .
 عب الحمي ،محم ر . 0977نظريات اإلعالم واتجاهات التأثير .ط ،0القاهرة:عالب الكتف
للنشر

-127-

 عبي  ،إبراهيب بن عب ا هلل )2009

.تعزيز ثقافة الحوار ومهاراته لدى طالب المرحلة

الثانوية )الدواعي -المبررات – واألسباب ( الرياض :مركز الملك عب العزيز للحوار الوطني.
 عبي  ،عاط

ع لي العب ر . 4114نظريات والرأي العام األسس العلمية والتطبيقات

العربية .مصر :ار ال كر العربي للنشر.
 عسكر  ،سليمانر4117

.عصر ثقافة الصورة .مجلة العربي الكويتية ح يث

الشهر،ع ر 287الكويت.
 عالونة ،حاتب سليب ،عزت محم حجاف ،محمو أحم عب الغني ر . 4119دور اإلعالنات
التلفزيونية في التنشئة االجتماعية ألطفال ما قبل المدرسة دراسة ميدانية على عينة من
أولياء األمور في محافظة إربد .جامعة اليرموك كلية اإلعالب ،ارب  ،األر ن.
 عنا  ،عب الرحمن ر . 0991تخطيط الحمالت اإلعالمية  .الرياض :ار عالب الكتف.
 عوفي،عب الليط

ر . 0993التلفزيون السعودية وادراك االتجاهات االجتماعية ،مجلة

بحوث االتصال  .جامعة القاهرة ،كلية اإلعالب،الع .8
 غزاو  ،زهير ر . 0993نمو القيم واالتجاهات عند الطفل ما قبل المدرسة .ط ،0بيروت:
ار المبت ا للطباعة والنشر.
 فيلتيزن ،سيسليا ر . 0990التلفزيون والتنشئة االجتماعية .بحث في كتاب التلفزيون
واألطفال ،ترجمة أ يف ر ور،ط ،0مشق :المكتبة اإلعالمية .
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 قليني وشومان ،فاطمة ومحم ر . 4111االتصال الجماهيري اتجاهات نظرية ومنهجية.
القاهرة :ار الكتف العلمية للنشر والتوزي .
 الكبيسي ،عب الواح حمي ر . 4104أثر اإلعالن المرئي على سلوك أطفال الرياض من
وجهة نظر أولياء أمورهم  .جامعة األنبار،االنبار ،العراق.
 كورنر ،جون ر . 0999التلفزيون والمجتمع  .ترجمة أ يف ر ور ،ط ،0مشق :المكتبة
اإلعالمية.
 ماير ،مان ري ر . 4117التلفزيون التعليمي .ترجمة،أ يف ر ور ،مشق:المكتبة اإلعالمية .
 مجلة اليونسكور . 0979اضواء على التلفزيون واثاره ،لجيمس هالوران ،الع  ،402مايو
 مجموعة من الباحثينر . 0991التلفزيون واألطفال .ترجمة :أ يف ر ور ،مشق :المكتبة
اإلعالمية.
 محم  ،حسن على ر. 0988إعالنات التلي زيون الموجهة عبر القناة األولى وعالقتها
باتجاهات األط ا

من  01إلى  04سنة .ررسالة ماجستير ،جامعة عين شمس .معه

ال راسات العليا للط ولة ،القاهر ة ،مصر .
 م ار  ،كام

رورشي ر. 4102االتصال الجماهيري واإلعالم .عمان :ار المسيرة للنشر

والتوزي والطباعة.
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 المرسومي ،جنان أحم محم ر . 4100الم امين التربوية وال نية للبرامج المنوعة الموجهة
للط

في التل زيون عبر ال

ائيات العربية .ر أطروحة دكتوراه  ،جامعة بغ ا  .كلية ال نون

الجميلة ،بغ ا  ،العراق.
 مزي  ،محمو احم ر 2008).التلفزيون والطفل.ط ، 1الجيزة :ال ار العالمية للنشر والتوزي .
 مشرق ر . 0981المنجد في اللغة واإلعالم .الطبعة الواح ة والعشرين ،بيروت :ار المشرق.
 معوض ،محم ر . 4101دراسات في إعالم الطفل  .ط ،0القاهرة :ار الكتاف الح يث.
 مكاو والسي  ،حسن عما وليلى حسين ر . 0998اإلتصال ونظرياته المعاصرة  .ط، 0
القاهرة :ال ار اللبنانية المصرية.
 مكاو والسي  ،حسن عما وليلى حسين ر . 4119نظريات اإلتصال المعاصرة  .ط، 8
القاهرة :ال ار اللبنانية المصرية .
 منصور ,عب المجي ر . 0998علم نفس الطفولة .القاهرة :ار ال كر العربي.
- موسى ،عصاب ر . 4113تطوير الثقافة الجماهيرية العربية .ط،0ع

 ،18اإلمارات

العربية :مركز اإلمارات لل راسات والبحوث اإلستراتيجية.
 ميكاليك،ر. 4113التلفزيون والبـرامج الموجهة إلى األطفال .ترجمة واع ا  :أ يف ر ور،
مشدق :المكتبدة اإلعالمية .
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 وزارة الثقافة: بغ ا.  وسائطه، فنونه، فلسفته، أدب األطفال. 0977نعمان ر

 ها، الهيتي
.واإلعالب

 المجلس: الكويت.سلسلة عالم المعرفة.  ثقافة األطفال. 0988نعمان ر

 ها، الهيتي

.الوطني للثقافة واآل اف وال نون
. ار أسامة للنشر: عمان.  اإلعالم والطفل. 4117نعمان ر

 ها، الهيتي

: قائمة المراجع األجنبية.ثانيا
 DR Caroline Oates et el,2006. Children and Television Advertising: When
Do They Understand Persuasive Intent? ,Journal of Consumer Behavior.
Volume, 1, Issue.
 Latour. M, Pitts, And Snook- Luther, D. (1990 .)Femalenudity ,Arousal And
Ad Response ; Experimental Investigation. Journal Of Advertising.
 Leckenby's Course, (1999) .Theories Of Persuasive Communication And
Consumer Decision Making. (ADV 382 J) In The University Of Texas'
Department Of Advertising. Copyright, Nathan Huey.
 Maria Dalission, 2008. et el Attitudes Towards TV Advertising:A Measure.
For Children, Journal of Applied Development Psychology, Volume, 30, Issue.
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 Shin . yi Chou et el , 4118 .Fast food Restaurant Advertising on elevision.
And Its Influence on Childhood Obesity, The Journal of Law and Economics ,
Vol.,20 .
 victor strasburger (2001) entitled the impact of television advertising on
children.

: المواقع االلكترونية.ثالثا
421311= www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid حوار المتم نموق.  قناة الرسالة لن أعيش في جليبات اق أر شبكة الدهشة. 4117 شيرين ر، نصيرwww: dahsha.com اإللكتروني
child66rearing.blogspot.com/2015/01/blog-post_62.html -
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مالحق الدراسة

-ii-

ملحق رقم -1-
قائمة بأسماء محكمي أداة الدراسة
تم إجراء اختبار الصدق ألداة جمع البيانات(االستبانة) عن طريقق تحكقيم االسقتبانة مقن قبقل
المختصين ،وقد تم األخذ بمالحظاتهم واقتراحاتهم ،وهم:

ت

االسم

الرتبة

التخصص

مكان العمل

1

أ  .د .حميدة سميسم

أستاذ

دعاية ورأي عام

جامعة الشرق األوسط

9

أ  .د .عطا هللا الرمحين

أستاذ

دعاية ورأي عام

جامعة الشرق األوسط

3

أ  .د .تيسير أبوعرجة

أستاذ

صحافة

جامعة البترا

4

أ  .د  .عبد الرزاق الدليمي

أستاذ

دعاية وأعالم

جامعة البترا

5

د .كامل خورشيد مراد

أستاذ مشارك

صحافة وأعالم

جامعة الشرق األوسط

6

د .رائد البياتي

أستاذ مشارك

إذاعة وتلفزيون

جامعة الشرق األوسط

9

د .يوسف حميد

أستاذ مساعد

أعالم تربوي

جامعة الشرق األوسط

-iii-

ملحق رقم -4-

االستبانة

أحبائي األط ا :
أنا اسمي ن م ،أُح ِّ ُر رسالة ماجستير في كلية اإلعالب في جامعة الشرق األوسط ،وعنوان
رسالة الماجستير التي أقوب بالتح ير لها اآلن:
عادات مشاهدة الطفل العراقي في عمان لإلعالنات التلفزيونية الموجهة إلى األطفال وأنماطها
ولكي تكون هذه ال راسة ناجحة وم ي ة أنا بحاجة إلى آرائكب في هذا المو و .
وآرائكب تهمني بال رجة األولى وتهب البحث العلمي ،ولكن هذه اآلراء يجف إن تكون مرتبة ،وكي
أسه عليكب األمر قمت بتح ير األسئلة في الج او التالية وما عليكب إال القياب بو
ر√ عن اإلجابة التي ترونها مناسبة الهتمامكب ،ويمكنكب السؤا عن أ
فهمها تماما ،أشكر لكب ت همكب للمو و ومساع تكب لي وللبحث العلمي.
الباحثة
ن م عب الر ا حمو

إشارة

فقرة لب تستطيعوا
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المحور األول عادات المشاهدة
الرقم

يرجى وضع إشارة )√( عند المؤشر الذي تعتقد
أنه ُيمثل رأيك الشخصي على العبارات التالية

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال

ال

أوافق

أوافق
بشدة

أشاه اإلعالنات التل زيونية ائما

0

أف

اإلعالنات التل زيونية التي يترللها بعض

الحركات والرقصات التي يشاه ها في اإلعالن
أشاه اإلعالنات التل زيونية في برامج األط ا

4

بشك كبير

0

أشاه اإلعالنات أثناء إنتظار برنامج م

2

أشاه اإلعالنات للتسلية وق اء وقت ال راغ

2

أشاه اإلعالنات للتعر على األنوا المرتل ة

لي

من السل والر مات

المحور الثاني الوقت الذي يقضيه األطفال في مشاهدة اإلعالنات
الرقم

يرجى وضع إشارة )√( عند المؤشر الذي تعتقد
أنه ُيمثل رأيك الشخصي على العبارات التالية
أشاه اإلعالنات بشك كبير في األوقات

المرصصة لألط ا
0

أشاه اإلعالنات بشك كبير في فترة الصباح
01

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال

أوافق

ال

أوافق
بشدة

-v-

4

أشاه اإلعالنات بشك كبير في فترة الظهيرة
2-0

0

أشاه اإلعالنات بشك كبير في فترة المساء

2

أشاه اإلعالنات بشك كبير في  12- 4فترة

2

01-2

السهرة.
أشاه اإلعالنات في ك ال ترات.

المحور الثالث التعرف على نوعية اإلعالنات
يرجى وضع إشارة )√( عند المؤشر الذي تعتقد أنه

الرقم

ُيمثل رأيك الشخصي على العبارات التالية
0

اف

االعالنات التي ترتص في السل

الغذائية "شكوالتات وسكاكر ،عصائر
ومشروبات ،المطاعب... ،إلخ

4

اف

االعالنات التي ترتص في السل

االلكترونية ،التلي ونية "جوا  ،شركة
اإلتصاإلت...الخ

0

اف

االعالنات التي ترتص في المالبس،

واكسسواراتها.
2

اف

االعالنات التي ترتص في الريا ية

والسيارات
2

اف

االعالنات التي ترتص في األلعاف

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال

ال

أوافق

أوافق
بشدة

-vi-

المحور الرابع التعرف على كثافة المشاهدة لإلعالنات
الرقم

يرجى وضع إشارة )√( عند المؤشر الذي تعتقد أنه
ُيمثل رأيك الشخصي على العبارات التالية

0

أشاه إعالنات مت رقة مجموعها ساعتين أوأكثر

4

أشاه إعالنات مت رقة مجموعها ساعة ونص

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال

ال

أوافق

أوافق
بشدة

يوميا.

إلى ساعتين يوميا.
0

أشاه إعالنات مت رقة مجموعها ساعة إلى
ساعة ونص

يوميا.

2

أشاه إعالنات مت رقة مجموعها نص

2

أشاه إعالنات مت رقة مجموعها أق من نص

إلى ساعة يوميا.

ساعة

ساعة يوميا.

المحور الخامس التعرف على أسباب مشاهدة الطفل لإلعالنات
الرقم

يرجى وضع إشارة )√( عند المؤشر الذي تعتقد أنه
ُيمثل رأيك الشخصي على العبارات التالية

0

اشاه االعالنات للتعر على السل التي احف
اقتناءها.

4

التعر على السل الج ي ة في السوق

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال

أوافق

ال

أوافق
بشدة

-vii-

0

اشاه االعالنات للتعر النها مسلية

2

اشاه االعالنات للتعر الحتواءها على أغاني
ورقصات احبها

2

اشاه االعالنات للتعر النها غالبا ما تكون

4

اشاه االعالنات لق اء وقت ال راغ

من أحا يث اص قائي.

المحور السادس التعرف على مدى تفاعل الطفل مع اإلعالنات
الرقم

يرجى وضع إشارة )√( عند المؤشر الذي تعتقد أنه
ُيمثل رأيك الشخصي على العبارات التالية

0

اقوب بتقلي أغاني االعالنات.

4

اقوب بتقلي الحركات والرقصات التي تظهر في
االعالنات.

0

بعض االعالنات العني ة تشجعني على العن .

2

تكسبني االعالنات طرق ج ي ة في التعام م

2

أص ق ك ما يذكر في اإلعالنات

اآلررين.

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال

ال

أوافق

أوافق
بشدة

-viii-

المحور السابع التعرف على تأثير مشاهدة اإلعالنات
يرجى وضع إشارة )√( عند المؤشر الذي تعتقد أنه

الرقم

ُيمثل رأيك الشخصي على العبارات التالية
0

تعلمني االعالنات أشياء ج ي ة.

4

تكسبني االعالنات عا ات صحية جي ة مث

تنظي

أوافق
بشدة

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

االسنان يوميا ،وارتيار االلعاف والسل

التي ال تحتو على موا رطرة.
0

تش ني االعالنات إلى شراء السل المعلن عنها.

2

تجعلني االعالنات افكر أكثر وتعم على زيا ة

2

السل التي في االعالنات عن السل

افق ت كير .
اف

األررم
المحور الثامن التعرف على أنماط مشاهدة اإلعالنات
الرقم

يرجى وضع إشارة )√( عند المؤشر الذي تعتقد أنه
ُيمثل رأيك الشخصي على العبارات التالية

0

أشاه االعالنات م أسرتي.

4

أشاه االعالنات عن تناو وجبات الطعاب.

0

اشاه االعالنات اثناء راحتي بع ال راسة,

2

أشاه االعالنات أثناء مشاه تي لبرامجي

2

أشاه االعالنات فقط في العطالت الم رسية.

الم

أوافق
بشدة

لة.

أشكركم أحبائي من كل قلبي

أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

-ix-

ملحق رقم -0-
كتاب تسهيل مهمة

-x-

ملحق ر2
الم قق اللغو

ت00962778402725 /
00962795563164

