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 عليَّ من فضله بالعزيمة والصبر، وسهَّل عليَّ إعداد هذه الرسالة.
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ة نصائحه العلمية المفيدو الذي لم يبخل علي بوقته متولي عصب صاحب الرؤية  /االستاذ الدكتور

احب عبد الجبار البياتي ص /والقّيمة في كتابة هذه الرسالة، واتقدم بالشكر الجزيل لألستاذ الدكتور

القلب الحاني واليد المعطاءة والنفس المتواضعة الذي أفادني في بنصائحه العلمية القيمة، وتوجيهاته 

 لرسالة.السديدة في كتابة هذه ا

دعد المفلح التي لم تتوانى في تقديم المساعدة اإلدارية الالزمة  /أخص بالشكر عميدة الكلية الدكتورة

تقدم بعظيم االمتنان والعرفان لكافة أعضاء الهيئة التدريسية في كلية ويسرني أن أوتسهيل المهمات، 

يري لألساتذة األفاضل أعضاء وأقدم خالص شكري وتقد العمارة والتصميم في جامعة الشرق االوسط،

ثرائهم لهذه الدراسة بخبرتهم  لجنة المناقشة الموقرة على تفضلهم في قبول هذا البحث العلمي، وا 

 وعلمهم.
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خراجها إل  ى حّيز الوجود. من ساهم في إنجاز هذه الرسالة وا 
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 التوعوي للحد من ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعاتأثر اإلعالن 
 األردنية

 دادــإع
 أمل "محمد رضا" يوسف الدجاني

 
 إشراف

 متولي محمد عصب األستاذ الدكتور
 الُملّخص

االعالن التوعوي للحد من ظاهرة التدخين لدى الطلبة في  أثرهدفت هذه الدراسة التعرف إلى 

( طالب وطالبة تم 877عينة للدراسة مكونة من ) اختيارالجامعات االردنية، ولتحقيق هذا الهدف تم 

ن صدق أداتين لجمع البيانات، وتم التأكد م الباحثة بالطريقة الطبقية العشوائية، وقد استخدمت اختيارها

 ما يلي: من وجهة نظر الطلبة أنفسهم وأظهرت نتائج الدراسة. وثبات األداتين

 أن مستوى انتشار ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة كان متوسطا . -

أن درجة استخدام اإلعالن التوعوي في التصدي لظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات  -

 االردنية الخاصة كانت مرتفعة.

التوعوي في الحد  ( لإلعالنα ≤ 0.05أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية ) وجود -

 من ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة.

( لمستوى انتشار ظاهرة التدخين، لدى α≤7.75فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) وجود -

 الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة.



 

 

 س

( لمستوى انتشار ظاهرة التدخين، α≤7.75فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) يوجدال  -

 .تبعا لمتغير السنة الدراسية ،لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة 

( لدرجة استخدام اإلعالن التوعوي في α≤7.75فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) وجود -

 الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة.التصدي لظاهرة التدخين لدى 

( لدرجة استخدام اإلعالن التوعوي في α≤7.75فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) وجود -

 التصدي لظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة ، تبعا لمتغير التخصص.

 .(الخاصة، ظاهرة التدخيناإلعالن التوعوي، الجامعات االردنية ): الكلمات المفتاحية
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Abstract  

This study aimed to identify the impact of awareness advertising to 

limitation smoking phenomenon on students in the privet Jordanian universities, 

and to achieve this purpose, a study sample comprised of (400) students was 

selected using random stratified sampling, and two tools were used to collect 

data, both tools were checked for their validity and consistency. The study 

results showed the following:  

- The spread level of smoking phenomenon among students in private 

Jordanian universities from the students' viewpoint was average. 

- The level of employing awareness advertising to approach the smoking 

phenomenon among the students in private Jordanian universities from 

the student's viewpoint was high. 

- There exists an effect with statistical indication at the level of intangible 

indication (α ≤ 0.05) for awareness advertising in mitigating the 

smoking phenomenon among the students in private Jordanian 

universities from the students' viewpoint.  



 

 

 ف

- There are disparities with statistical indication at the level (α ≤ 0.05) for 

the spread level of the smoking phenomenon among students in private 

Jordanian universities from the students' viewpoint.  

- Lack of disparities with statistical indication at the level (α ≤ 0.05) for 

the spread level of the smoking phenomenon among students in private 

Jordanian universities from the students' point of view, according to the 

academic year variable. 

- There are disparities with statistical indication at the level (α ≤ 0.05) for 

the level of employment of awareness advertising to reduce the 

smoking phenomenon among students in private Jordanian universities 

from the students' viewpoint.  

- There are disparities with statistical indication at the level (α ≤ 0.05) for 

the level of employing awareness advertising in reducing smoking 

phenomenon among students in private Jordanian universities from the 

students' viewpoint according to the major variable.  

Keywords: Awareness Advertising, Private Jordanian Universities, Smoking 

Phenomenon 
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها
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 الفصل األول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 :المقدمة
 منهأ والتقدم، كماساسي لإلنتاج العنصر األ مفخر األمة في كل زمان ومكان، وه مالشباب ه

الدولة وتأمين  نفي الدفاع ع الةالركيزة الفع   منهفضال  عن أ التنمية،وتحقيق  رزدهالالالعامل الرئيسي 

 .ار الداخلية والخارجيةمصالحها ضد األخط

م وتقد   ةويقاس الشباب الفعال والمنتج في أي مجتمع بمدى ما يتمتع به ذلك المجتمع من قو  

والحفاظ على  ،وتحقيق أهدافه المختلفة ،الشاملة تهالعامل األساسي في تحديد نظر  معتبار أنها، بورقي

الذي واكب  مختراعات والتقد  رات واالطو  الت   ه. ومعستقرار اودعم  وطنيةقيمه وعاداته وتقاليده وهويته ال

لى باب إالش   بعض ندفاعا ، ساهمت فيالمجتمع جديدة داخل وعادات وسلوكيات آفات العصر ظهرت

ن كثير م  ك الر في ش والمراهقين الشباب نسبة ال يستهان بها من وقع حتى ،ستسالم لهاتجربتها واال

ن أخطر م   عد  ت   التي وأيضا  ظاهرة التدخين ،كظاهرة اإلدمان واإلرهاب والعنف ؛دةة المتعد  لبي  هرها الس  اظو 

 كما، وتفتك بصحته ،ر كيان اإلنساندم  ت  التي خطيرة المسمومة ال اتفاآل ىحدا  جتماعية و واهر االالظ  

العقل  على آثارها ، وظهرت أيضا  ساس المجتمعأ بوصفهماالفرد واألسرة ن م   كل   على لوحظت آثارها

 (.2778 ،بو حامدأ) .مقد  والت   نميةعلى الت   مما أث ر ،وضعف اإلنتاج ،قتصاديةالقدرة اال ضعفو  ،لجسداو 

 بل على  ،طعيد الصحي فقليس على الص   ؛ةده األدلة العلمي  وفقا  لما تؤك   جدا  ضارة  ا  للتدخين آثار  إن     

 اديها للوقاية مكن تفالرئيسية التي ي   العواملدخين هو أحد أيضا ، فالت   جتماعيعيد االقتصادي واالالص  

 (2776)عيسى، ن األمراض المزمنة والمميتة.م  
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ة حي  لص  اهتمام الهيئات ا أثار موضوع التدخين بداية القرن العشرينجدير بالذكر أنه منذ ال ومن

ة بي  لط  والهيئات ا ،في بريطانياة لألطباء ات الملكي  ي  والكل   ،(W.H.Oة )ة العالمي  ح  هيئة الص   :العالمية مثل

يؤكد أن التدخين أصبح ظاهرة  مماالعالم. نحاء ي مختلف أة فالصحي   ماتوالمنظ   ،وروبا وأمريكافي أ

ين خعدد الذين يالقون حتفهم نتيجة التد   خالليبدو ذلك واضحا  من اآلفات العالمية، و  وأخطر العصر

 باألسقامليئة م تعيسة حياة  عدد الذين يعيشون  وهذا غير. سنويا  عشرات الماليين  بلغوا الذين ،في العالم

بسبب تلك العادة السلبية السيئة والضارة التي انتشرت بين جميع فئات المجتمع، كما تشكل أكبر الخطر 

قد تؤدي إلى فقدان حياة أفراده، ناهيك عم ا يتكلف المجتمع من  التيمته، و على صحة المجتمع وسال

 (8 : ص1881البار، )األحوال. مبالغ طائلة ال تعود عليه بفائدة حقيقية في أغلب 

 م إلىالتي دعته الجديدة الظاهرة تلكفراد لن األم   ه مجموعة  نب  ي فقد تما في المجتمع المحل  أ

 ميتة.الم   العادات لهذهي صد  الت   محاولة  ة ي  ح  الص   والمؤسسات والجمعياتات متشكيل المنظ  

ة لكال ري  مآفات المجتمع وأكثرها انتشارا  بين جميع الفئات الع   أخطر هي التيدخين ن آفة الت  أ

ة   هتمام الكافيباال لم تحظ ،الجنسين تراتيجيات سوعمل االوالدعائية الحمالت اإلعالنية تصميم  في خاص 

ن تلقي م  في الم   رةعالنات التلفزيونية المؤث  اإل و بث  أ ،ةحذيري  ية الت  عالنلصقات اإلالم   مالة وتصميالفع  

 .(2778 )عوض اهلل، .اوالتصدي له هذه الظاهرة عالجةلمحاولة م   تأثيريةناحية 

، المسموعةو المطبوعة،  ؛المختلفة هوسائلرسائله و عن طريق  الهامدور اإلعالن  بدأوهنا ي

خبار خين وآثاره السلبية؛ كبث األفي محاولة حماية أفراد المجتمع وخاصة الشباب من آفة التد  ، والمرئية

المختلفة المؤثرة  الظواهرتجاه االنتباه ة وذلك بهدف إثار  ،البرامج التثقيفية واالرشادية والتوعويةوتقديم 

 داخل المجتمع.
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ر الحديث التطبيقية الرائدة في العص الفنون هممن أيعد التصميم الجرافيكي ونستطيع القول بأن 

لم يهتم بدراسة ع لجميع أفراده، كما أنه االجتماعيالتوافق والتكي ف ة المجتمع لتحقيق التي تسعى لخدم

ذا .التعبير عنهااألشكال ومضمونها وكيفية  جاد يعن طريق البحث المستمر إلى إيهدف  مصممال كان وا 

 ختصي افيكيالتصميم الجر إن ف ،العادية اليوميةالناس في حياتهم  هاهيواجحلول مناسبة للمشاكل التي قد 

واجه الناس بشكل قد ت التي مشاكللكثير من الل ي تتكون لدى المصمم إليجاد حلولتفكار البتنفيذ تلك األ

ن يعرف تماما  حجم المشكلة وأبعادها، ومن ثم يترك العنان لخياله لينتج فالمصمم يجب أ .وعملي يملع

جذب شكال وألوان تالعناصر المختلفة من خطوط وأ ستخدامابحال  مناسبا  عن طريق طرح فكرة معينة 

 خاطب العقل والقلب.العين وت  

يبحث عن  كونه في خدمة المجتمعنطلق اساهم و  التوعوي عالناإلال مجال للشك في أن و 

هذه الغاية  حو لي خذوأ .ويحاول تقديم أفكاره وحلوله ة في المجتمعلبي  الس   والعادات والسلوكيات واهرالظ  

ة جتماعي  ة واالري  من فئات المجتمع الع  فئة م   سائل المناسبة لكل  الر   تبث   استراتيجيات وحمالت إعالنية إلى

 الباحثة()كبر نسبة ممكنة لمعالجة الظاهرة.للتأثير في أ

ل تزيد بومحاولة إقناعهم بها،  ،نة للناسمعي  يصال فكرة في إ التوعوي عالناإل ةتنحصر مهم  وال 

ستراتيجيات الاستخدام ام فعند اإلعالن عن فكرة  ما سيحاول المصم   .جديد فكار بشكل  بتقديم األ على ذلك

 يشجعمما  ،يةجابيالفكرة وجوانبها اإل تلكة ر فيه عن أهمي  عب  ي   طار  إمعا  في  ناسبة والحمالت اإلعالنيةمال

عالم اإل لوسائصارت و  .ا  في المجتمعأساسي   ءا  اإلعالن جز فأصبح ، قتناعواال التأثيري على المتلق  

 .(2778 غنيم،) .اإلعالنسموعة والمرئية في خدمة المطبوعة والم
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 كيف يأ المجتمع، في خاطئة سلوكيات تغيير كيفية في لدينا التوعوي اإلعالن أزمة تبدو قد

 أقل لىع يرشدها أو اإلعالن، هذا اعصن   لدى المعنية الشريحة سلوك من يغير أن اإلعالن هذا يستطيع

 .الهادف والسلوك الصحيح السبيل إلى تقدير

 رللخي هادفة توعوية رسالة يحمل ذيال الهادف إلعالنل هل يتساءل اعتقادي في والجميع

 .المجتمع في الكبرى الشريحة لدى والحضور التأثير ذلك المجتمع، ألفراد والصالح

خين، ئي ومنه ظاهرة التداإلعالن التوعوي في نشر الوعي البي استخدامستخلص مما سبق أن ون

لذي يستطيع ا وردك الادر ف على مشاكله، وإلتعر  ، والوسيلة للحفاظ على البيئة وأفراد المجتمع ما هو إال  

وخاصة  ،كلما كان رد فعله إيجابا  وسريعا   بوضوح، وكلما أدرك ذلك الحفاظ على صحته،القيام به تجاه 

ير سلوكه فيحاول التخفيف منها بتغي وعلى أفراد المجتمع من بعده، حينما يدرك المخاطر التي تعود عليه

حقيقية، م ومفاهيلة بمعلومات دقيقة هة ومحم  نما تكون موج  حي اإلعالنية فالرسالة اطئ تجاه المجتمع،لخا

 )الباحثة(ع.ويكون تأثيرها أكثر مما نتوق   ،تظهر بصورة واضحة

 :دراسةمشكلة ال

تهدد  بحيث أصبحت مشكلة عالمية امشكلة التدخين وقضاياهيوجد بلد في العالم لم يتأثر ب ال

حياة الشعوب واستقرارها، وبسبب انتشاره الواسع اصبح ينظر اليه على انه حقيقة انسانية ال مفر منه، 

واالكثر من ذلك ان التدخين يعد موضوعا  ذا حساسية عالية يجد كثير من الناس صعوبة في االبتعاد 

رة لم تبتعد اال ان هناك نسبة كبي ؛م من االمراض التي يسببهاعنه، فقد انتشر انتشارا  واسعا  ، وعلى الرغ

ا عن طريق لقدرة على محاربتهظاهرة التدخين فهمها بشكل عميق وتوضيح ا عنه. وفي ضوء ذلك تتطلب

يسلط الضوء على اسباب هذه الظاهرة واخطارها وآثرها على صحة  يستطيع ان االعالن التوعوي الذي
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ا اثر االعالن مومستقبله، وعليه فإن مشكلة الدراسة تتحدد في السؤال اآلتي: ه الفرد والمجتمع واقتصاد

 التوعوي للحد من ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية؟

 :هدف الدراسة واسئلتها

االعالن التوعوي للحد من ظاهرة التدخين لدى الطلبة في  أثرهدفت هذه الدراسة التعرف على 

 من وجهة نظر الطلبة ومن خالل االجابة عن االسئلة اآلتية:الخاصة الجامعات االردنية 

 ظاهرة التدخين لدى الطلبة ؟ مستوى انتشارما  -

 ؟ الطلبة لدى التدخين ظاهرة للحد من التوعوي اإلعالن استخدام درجة ما -

(، لتأثير الحمالت االعالنية التوعوية ∞≤ .7فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى )< هل توجد -

 ؟ظاهرة التدخين للحد من

من  للحد( لإلعالن التوعوي α ≥7.75)داللة إحصائية عند مستوى الداللة  ذاتهل يوجد أثر  -

 ؟ظاهرة التدخين

 لطلبة الحسابي المتوسط بين ،(α≤7.75) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -

 التي بطةالضا المجموعة التوعوي، وبين اإلعالن إلى افرادها يتعرض التي التجريبية المجموعة

 التدخين؟ لظاهرة التصدي في التوعوي، اإلعالن إلى أفرادها يتعرض ال

  التدخين، ظاهرة انتشار لمستوى ،(α≤7.75) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -

 الطلبة؟ جنس لمتغير تبعا ، التدخين ظاهرة للحد من التوعوي اإلعالن ولدرجة استخدام

 التدخين، ظاهرة انتشار لمستوى ،(α≤7.75) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق توجد هل -

 ؟ الدراسية السنة لمتغير تبعا التدخين، ظاهرةمن  للحد التوعوي اإلعالن استخدام ودرجة
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 التدخين، ظاهرة انتشار لمستوى ،(α≤7.75) مستوى عند إحصائية داللة ذو فروق توجد هل -

 التخصص؟ لمتغير تبعا التدخين، ظاهرة للحد من التوعوي اإلعالن استخدام ودرجة

 راسة:ة الدّ هميّ أ

 تتمثل أهمية الدراسة في ما يلي:

 الي حفزت وبالت على اإلعالنات التوعويةأن ظاهرة التدخين تأتي في مقدمة الدراسات التي تعتمد . 1

 .الباحثة على دراسة الموضوع    

  ات المطروحة على الساحةإن موضوع عالقة الشباب بظاهرة التدخين يعد  من أهم الموضوع. 2 

 خاصة  في السنوات األخيرة في عصر التدفق اإلعالني على وسائل االتصال والعربية  العالمية    

 .المختلفة    

  بدراسة التأثيرات المعرفية لإلعالنات التوعوية على الشباب، ولذلك البد  من االهتمام  ندرة هناك. 1

 .والتي تمهد للباحثين دراسة تأثيراتهبهذه النوعية من الدراسات التي تؤكد على هذا المحور     

 ة دور الهيئات والمنظمات والجمعيات األهلية، كونها هيئات تقع عليها الدراسة من أهمي   برز قيمةت. 8

لتدخين ن ظاهرة ابتعاده عاو  ،ة كبيرة، أساسها حياة اإلنسان وصحته وسالمتهجتماعي  ة امسؤولي     

  وسعيها الدائم إلثبات تواجدها ونشاطها داخل المجتمع. ،ناحية من

 تبرز أهمية أخرى للدراسة من خالل حرصها على تقديم توصيات للمسؤولين وأصحاب القرار  . 5

 التنمية في المجتمع. في تحقيقأثر ذلك و  ،ق بأهمية مكافحة التدخينتتعل      

 ات هال يزال ميدان البحث في األردن بحاجة إلى إجراء مثل هذه الدراسات بما ينسجم مع التوج  و   .6

 وظواهر أخرى.ة كظاهرة التدخين واهر الجديدة السلبي  العالمية المتزايدة نحو مكافحة الظ      
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 المصطلحات:

 :(Advertisingاإلعالن)

 غ.بل  و  أعلم،و نشر إعالنا ،  أي أعلن عن :ومعناه اللغوي ،و المصدر من فعل يعلنه نظريًا:. 0

 ومة   وكذلك األفكار واسطة جهة معلها وسيلة غير شخصية لتقديم السلع والخدمات وترويج إجرائيًا:. 2

 مقابل أجر مدفوع.     

 يتم توجيهها إلى جمهور كبير. إقناعيهتصال اوسيلة  -  

 و مرئية ضمن الوسائل اإلعالنية التي  أو مكتوبة أات التي تكون مسموعة هو كل الفعالي   -  

 (2778األفكار والتوجهات. )غنيم، منتج أو الخدمة أوتتعلق بال     

 (: Awarenessالتوعية)

ا أو أمور حول أمر م ف بأنها العملية التي تشير إلى إكساب الفرد وعيا  تعر   إن التوعيةنظريًا:  .1

 وتبصيره بالجوانب المختلفة المحيطة بها. بعينها،

كساب  ،د بالمعرفةتهدف في بؤرة اهتمامها إلى التوجيه واإلرشاد للتزو   كما انهاومن هذا المنطق،  وا 

 .واكتسابها الخبرة

أو ينها بعأو جماعة أو مجتمع لقبول فكرة شخص إلى مدى التأثير في  أيضا   تشير إن التوعية

 ي:ما يأتوعموما  فالتوعية بشيء تعني  ما.موضوع 

 .وظروف معرفة ماهية هذا الشيء -1

 .سلبية مإيجابية أ ضارة، مطبيعة حركته، وهل هي مفيدة أفهم  -2

 .التوصل إلى أسلم الطرق الممكنة واقعيا  للتعامل مع هذا الشيء، والسيطرة عليه -1
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إنها تلك الجهود اإليجابية التي تقوم عن طريق شخص أو أكثر بغرض المساهمة في  إجرائيًا: .2

 نمو المجتمع وحمايته دون أي مقابل.

 (:Phenomenonظاهرة )

.نظرياً . 1 يضاحه على أساس علمي   : حقيقة أو حادث غير عادي  أو نادر يمكن وصفه وا 

 )المعاني الجامع(   

 : ت عرف الظاهرة االجتماعية بأنها ما يمارسه الناس  في مجتمع ما كسلوك جمعي، أو هي ما إجرائياً . 2

شكلة م تبعاته، وتكاد تكون الظاهرة االجتماعيةيصاب به مجموعة من البشر، فيعانون من نتائجه ومن 

لى الفرد وع، إذا ما كانت ذات بعد سلبي أو ذات نتائج سلبية، تلقي بظاللها على المجتمع بشكل عام

ية تغدو مشاكل ونقاط خلل تواجه الفرد في المجتمع، أو بشكل خاص، إذ إن كثيرا  من الظواهر االجتماع

الظاهرة االجتماعية مشكلة  اجتماعية في حال وجود خلل أو عدم اتزان  واجه المجتمع ككل، وتكونحتى ت

في بعض اتجاهات المجتمع، أو سلوكياته االجتماعية، وبالتالي فإنه يتوجب علينا أن ندرك تماَم اإلدراك، 

هذه التشابكات والتعقيدات التي تتم بين األفعال، والتي ت شكل في عمومها ظاهرة اجتماعية، ألن هذه 

 منتشر، فإنها ت كو ن ظاهرة اجتماعية. ألفعال إذا ما انتشرت على هيئة وشكل فعل سلبيا

هي عادة يالزم عليها اإلنسان، وهي عملية إشعال أي شخص للسيجارة  :(Smokingالتدخين)

 شتعال ثم إخراجه من األنف والفم.أو الغليون وامتصاص الدخان الناتج عن اال

أوراق تستخدم بشكل مباشر في صناعة السجائر ومن المهم  هو نبات ذو :(TOBACCOالتبغ)

أن نعلم أن التبغ يحتوي على أربعة آالف مادة كيميائية من بينها مائة مادة سامة وثالثة وستون مادة 
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تسمى بالقطران ومادة السيانيد السامة. وتكثر زراعة التبغ في امريكا الشمالية والجنوبية ولكن  مسرطنة

 سبب إنهاك شديد للتربة الزراعية.ن تأثير زراعته على التربة سلبي جدا  يالبد أن نعلم أ

 : (Advertising Strategy) استراتيجيات اإلعالن

 هي الخطة المبنية على دراسة علمية وعملية للسوق لكيفية تصميم الرسالة اإلعالنية وطرق عرضها.

 : (Advertising Campaigns) الحمالت اإلعالنية

عالمية إدارية برامج هي: نظرياً   رنش بهدف ما لجهة ومخطط منظم نشاط إبراز إلى تهدف وا 

 (.2711مختلفة. )ميرزا، اتصالية أنشطة خالل من ذلك، غير أو سلوك تعديل أو خدمة تقديم أو الوعي

 أو واحدة في واحد إعالن أو المختلفة اإلعالنات من سلسلة هي اإلعالنية : الحمالتإجرائيا  

 قد منيةز  فترة امتداد على وتقوم محددا   جمهورا   وتستهدف واحد، هدف يجمعها اإلعالم، وسائل من أكثر

 عالنياإل والخطاب التكرار تستخدم وغالبا   الحملة، هذه من الشركة هدف حسب على تقصر، أو تطول

 أو ةصور  تعزيز أو جديد منتج طرح يكون قد والذي الحملة، هذه من الشركة هدف لتحقيق المكثف

 لمستهدفا الجمهور أذهان في والمنتج الشركة صورة تدعيم أو تغيير على للعمل أو قديم منتج مبيعات

 (2716ويكيبيديا االلكترونية،موسوعة )اعالنها.  من

 : (Advertising Massage) الرسالة اإلعالنية

شرح الفكرة الرئيسية لإلعالن أو ما يريد المعلن أن يقوله للجمهور المستهدف، وقد يكون  :نظرياً 

وقد تتضمن شرح لالدعاءات التي يستخدمها المعلن  صورةذلك في جملة واحدة أو عدة جمل أو كلمة أو 

نب اإلقناع المعلن إليه، وتحفيزه على تصديق ما جاء باإلعالن والتصرف بالصورة المرغوبة من ج

 المعلن.
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كل شيء يظهر في اإلعالن المقدم إلى المستهلك النهائي والمستعمل كأداة تترجم من إجرائيًا: 

 (2778محمد، )خاللها أفكار المعلن. 

 بالقضايا هي اإلعالنات التي تختص :(awareness advertising) اإلعالن التوعوي

   .، االرشاديةاالجتماعية البيئية، األخالقية، السياسية، األبعاد ذات

 :دراسةحدود ال

باب خين بين شظاهرة التد   نتشارالتم اختيار حدود الدراسة بعد بحث مكث ف ومالحظة واضحة 

 :هميلإة الموجه   اإلعالناتوضعف فكرة التصميم في  ،الجامعات

 الجامعات االردنية الخاصة جامعة البتراء وجامعة الشرق االوسطمكانية: حدود 

 .2717-2716الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي : يةزمانحدود 

 : دراسةدات المحدّ 

 راسة بسبب:د تعميم هذه الد  يتحد  

 لهذا الغرض. ةدها الباحثحد  تت صدق وثبات أداة الدراسة التي . دالال1

 قط.فنة والمجتمعات المشابهة راسة على المجتمع الذي أخذت منه العي  نة الد  . يمكن تعميم عي  2

 ة المستجدين على هذه الدراسة.ي  . صدق وجد  1

 .ابقة في هذا الموضوعراسات الس  ة الد  قل  . 8
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 الفصل الثاني

 ذات الصلة األدب النظري والدراسات السابقة

ومتغيراتها فضال  عن اشتمل هذا الفصل على االدب النظري ذي العالقة بموضوع الدراسة 

 جنبية ذات العالقة باإلعالن التوعوي وظاهرة التدخين وذلك على النحو التالي:الدراسات العربية واال

 أواًل: األدب النظري

، ائصهوخص واهدافه وانواعه ومفهومهسيناقش هذا الجزء المفاهيم االساسية لإلعالن التوعوي 

التصدي وطرق  هار اضر و  هاسبابو  همفهومو  التدخين تاريخو  األساسيةلمتغيرات الدراسة والمرتكزات الفكرية 

 .نبيةواألجفي بعض الدول العربية  نجزتوتحليل بعض النماذج لحمالت إعالنية ضد التدخين ا له

 أواًل: اإلعالن التوعوي

 :اإلعالن مفهوم

ح المعنى االصطالحي لإلعالن، كما ورد قبل االشارة الى اهم تعريفات االعالن يجب ان يوض  

قاموس االظهار والنشر، وفي ال باإلعالن،يقصد  ستانيالمعارف للبفي معاجم اللغة ودوائرها ففي دائرة 

  (2778في معجم اللغة العربية المعاصرة )عمر،يعر ف على انه إطار للنشر، اما  المحيط ولسان العرب

(Advertising)الفعل  : يعرف بأنه المصدر من(Advertise) ،ومعناه لغويا  أعلن، نشر إعالنا  أعَلَم ،

 (.2778)عمر، .بلغ

( يرى أن اإلعالن هو فن التعريف حيث أن المنتجين يعملون على تعريف 1888كوتلر) لكن

المستهلكين المرتقبين بالمنتجات )السلع والخدمات واألفكار( التي يعرضونها، كما يساعد المستهلكين في 

: هو كوتلرالتعرف على حاجاتهم ورغباتهم وكيفية إشباعها. ومن منظور أخر فإن اإلعالن في نظر 
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مختلف النشاطات التي تؤدي إلى نشر أو إذاعة الرسائل اإلعالنية المرئية او المسموعة أو المقروءة 

لى تقبل إ توجيههملشراء سلع او خدمات او من اجل  معلى المستهلكين المرتقبين بغرض إثارة رغبته

 (.P. KOTLER,1994للسلع أو الخدمات أو أفكار أو أشخــــاص أو منــــشآت معـــلن عنها. )

فيعر ف االعالن بأنه عملية اتصال غير شخصي من خالل وسائل االتصال  (2775السلمي)ما أ

العامة بواسطة معلنين يدفعون ثمنا  لتوصيل معلومة معينة الى فئات من المستهلكين عن طريق االعالن، 

( 2778م )التعريف يتفق مع غني و الفكرة المراد طرحها. وهذايفصح المعلن عن شخصيته والسلعة أ حيث

يرى أن االعالن وسيلة من وسائل البيع غير الشخصي، حيث يتم اتصال المنتج وهو المعلن  الذي

بالمستهلكين عن طريق وسائل اإلعالن المختلفة. ويرى أيضا  أنه وسيلة اتصال إقناعيه يتم توجيهها إلى 

 جمهور كبير.

يج ترو غير شخصية لتقديم و  ن اإلعالن هو: وسيلةى أتر ف AMAجمعية التسويق األمريكية  أما

 (2711جر معي ن.  )رشيد،ت عن طريق جهة معلومة مقابل دفع أاألفكار وللسلع والخدما

ية، لنشاط المخطط على أسس علمية وعملا وهناك تعريفات أخرى كثيرة فمنها من يعر ف اإلعالن على أنه

 خالل وسائل وذلك منالفكرة مقابل أجور مدفوعة  خلق الطلب على السلعة أو الخدمة أو والهادف إلى

ر االيجابي والشكلية المتأثرة به والمؤثرة فيه إلحداث األث النشر المناسبة شريطة مراعاة كافة الضوابط الفنية

 .(2772في الجمهور المراد مخاطبته". )العالق. وربابعة، 

ع استخالص أن اإلعالن عامة  يعتبر أحد أهم االنشطة االتصالية نستطي وفي ضوء ما سبق

قناعه بالمنتج المعلن  التي كما أنه  نه.عتسعى الى تسليم الرسالة البيعية للمستهلك بغرض التأثير عليه وا 

 ،نشاط اتصالي ال غنى عنه لدعم الجانب االقتصادي وما يشمله من صناعة وتجارة بهدف زيادة االرباح
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مؤسسات الخدمية وغير الربحية واالشخاص والمنظمات الني تسعى إلقناع الجمهور بأفكارها كذلك لل

 سالتها.دائها لر دي الالزم الستقرارها في عملها وأو المابهدف الحصول على الدعم المجتمعي أوخدماتها، 

 :نبذه تاريخية عن االعالن

رفها من أقدم وسائل االتصال التي ع يرى الكثير من مؤرخي العملية االتصالية ان االعالن يعتبر

ن كانت نشأة كل من الدعاية واالعالن يرتبط كل منهما باآلخر عالقة الجزء بالكل، خاصة أن  البشر، وا 

 (2718االعالن يعتبر نوع من انواع الدعاية التجارية التسويقية.)صالح، 

 هورهظ تاريخ يرجع بل العهد، حديث يكن لم االعالن نأ أثبت الحضاري تراثال إلى وبالنظر

 ظروفها لبك يعيشها التي الفترة عن يعبر تطوره مراحل من مرحلة كل في وهو القديمة، العصور الى

 والنقوش زالرمو  خالل من االعالن تمثل القديمة العصور ففي ،والمدنية والثقافية واالجتماعية البيئية

 والملوك، هنةالك وتعظيم تمجيد على يقتصر وكان االثرية والمعابد االهرامات وفي المسالت على الموجودة

 لفعالةا الوسائل هي وكانت والالفتات والرموز واالشارات المناداة واستخدم التجارة مجال االعالن دخل ثم

 ادينوالمي سواقواأل الشوارع في االعالنية الرسالة إليصال الجمهور من ممكن عدد كبرأ لىإ للوصول

 كانوا كما ة،األحذي صانع على دليال   الخشبي والحذاء الصيدلية على دليال   والثعبان الكأس فكان ،العامة

 (1886.)العبدلي، بضائعهم عن األخبار تحمل الفتات يضعون

تجدر االشارة الى ان اول االعالنات التي وصلت الينا عبر التاريخ، هو إعالن قديم كتب على و 

الميالد، يعود ألحد األمراء المصريين يعلن فيه عن جائزة مالية عام قبل  1777ورق البردي يعود الى 

لمن يعيد له عبده الهارب، اما اإلغريق فقد برعوا في فن تصميم العالمة التجارية لإلعالن عن أنشطتهم 

نواحي العلى هي، والذي اشتمل االعالن لديهم الى االعالن الشف التجارية، اما اليونانيون فقد تطور
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مساعد  كان بمثابة كماوالسياسية والدينية، حيث كان المنادي عندهم يمتلك مكانة عند الملك التجارية 

جة ان نتي سبق، ما الى ويمكن اإلضافة ملكي ووسيط بين السلطة العليا والحشود من عامة الشعب

 تطور ساعد فيم مما 1885الختراع حروف الطباعة المتحركة على يد جوهانس جوتنبرج حوالي العام 

، حيث انتشرت االعالنات مثل الملصقات والنشرات االخبارية، ففي ذلك الحين االعالن صناعة حركة

اخترعت الطباعة بطريقة الليثوغراف وأول من استخدمها في طباعة الملصقات هي شركة روشون في 

نيس ودي م وأوائل مصممي الملصقات في تلك الحقبة هم الفرنسيان بول بودري1885باريس في عام 

 (2718اوغست رافيت .)صالح، 

 لعمليات دامهااستخ تم والكتب التي والمجالت الصحف النتشار نتيجةاما في القرن التاسع عشر ف

 االعالنات طورتت العشرين القرن من ولىاأل العقود وفي. واالفكار والخدمات للسلع والترويج والشراء البيع

ثم  الوقت، فسن في والمستهلكين المنتجين استقطاب بهدف وغيرها الملصقات مثل المتعددة بوسائلها

 على قومي وحديث منظم بشكل عالناإل نتاجإ لتتبنى االعالنية والمؤسسات والوكاالت المنظمات ظهرت

 كل احتاجت ان بعد خاصة االعالنية، والوسائل ساليباأل حدثأ ذلك في مستخدمة   متطورة علمية سسأ

 الدعايةو  الترويج الى الحديثة المجتمعات في توجد التي االنتاجية والصناعات االتصال صناعة من

 سريعة صورةب وتغييرها الحديثة االتصال ظواهر صعوبة فهم مدى عن بدورها كشفت والتي لها، التجارية

 (2772وربابعة، العالق) االعالن. بصناعة يعرف ما هناك صبحفأ ومضطردة،

فنون عامة بالثورة الصناعية حيث كان لها اكبر االثر تأثرت ال ففي أواخر القرن التاسع عشر

 Edward)في تصميم الملصقات الذي برع فيها عدد من فناني ذلك العصر كان أشهرهم إدوارد مانيه 

Manet)  وبيير بونارد(Pierre Bonnard)  وهنري تولوز لوتريك(Henri Toulouse Lautrec) 
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انعكس على االعالن في اسلوبه حيث تميز بقوة التكامل بين النص  الذي فاقهم ببراعته ونضجه الذي

والصورة كما نجح في الجمع بين الخطوط وااللوان محققا  كفاءة بصرية مع الخلفيات بشكل كبير فتحققت 

البساطة في اسمى معانيها، حيث تميزت ملصقاته بقلة الكتابات والمزيج الواحد المتجانس الذي يصعب 

ي أوروبا وصوال  إنتشرت فاعتبر تولوز لوتريك رائدا  لمدرسة جديدة في تصميم الملصقات تفكيكه، حيث 

 (Encyclopedia Britannica Inc, Graphic Art)الى الواليات المتحدة االمريكية. 

 أصبحف حديثا ؛ جديدا   شكال   االعالن اخذ العولمةوصوال  إلى عصر  الحضارات وتقدم تطور ومع

 لضوءا لتسليط وأ معين منتج وأ جديدة خدمة إلظهار المتعددة واالشكال واالشارات بالصور عنه يعبر

 المجتمع دواتأ من داةأ يعد نهأ كما المعاصرة، الحياة ضرورات من ضرورة صبحأحتى  .ما ظاهرة   على

 (2775)الحديدي وعلي، .والتجارية والتربوية والثقافية قتصاديةواال السياسية

 الهامة على التطور في ظهور االعالن، المدرسة السويسرية التي انطلقت منذ ومن االمثلة

 قوية حركةك وظلت العالم، حول واسعا   انتشارا انتشر الحركة هذه وجوهر وسويسرا، ألمانيا من الخمسينات

هذه  يف البصرية الخصائص كانتو . التسعينات خالل مستمرا تأثيرها وظل الزمن، من عقدين لمدة

 لىع والمبنية جهة، من العناصر في االختالف عن الناتجة التصميم وحدة أساس على تقوم الحركة

 عن عبرت حيث موضوعي بشكل ظهرتف الصوراما  .أخرى جهة من رياضيا   محسوبة(Grid) شبكة

 حروف استعمال أن كما التجارية، اإلعالنات في تكثر ما عادة التي االدعاءات في المبالغة وعدم الواقعية

 مونمض ناحية منالزمني والتقدم التقني في صناعة االعالن،  التواصل روح عن ريعب  ل جاء الطباعة

 التجارب عن التعبير أن حيث ونشاطاته، المجتمع مشاكل عن وبقوة رتعب   فقد الحركة هذه في التصاميم

 والعلوم ةالسياس في العامة التجارب القت المقابل في المجتمع، قبل من كليا رفض للمصمم الشخصية
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 أحاسيسه عن بريع كفنان ليس دوره أن تماما   يعي الحركة هذه في فالمصمم الكثيرين، قبل من االستحسان

 إلى بالنسبة االنضباط فترة إن .المجتمع أفراد بين الهامة المعلومات لنشر وسيلة بمثابة هو بل الخاصة،

 الذي ،Ernst Keller (1881-1868) كيلر إيرنست إلى مضى وقت أي من أكثر تعود الحركة هذه

 أن الضرورةب وليس التصميم، محتوى من يأتي أن يجب التصميم في المعروضة للمشكلة الحل أن عتقدا

 (.1( مثال الشكل )www.designhistory.org) .التصميم خارج من الحل يطرح

 
 ،)ايرنست كيلر((، المدرسة السويسرية1الشكل )

التي ناقضت  WPA( فقد صممت حملة كاملة من ملصقات 1881-1816اما في الفترة ما بين)

 اتالوالي في الكبير الكساد عن( بشكل كبير حيث كان الفقر الناتج Art Decoحركة اآلرت ديكو)

 ةالعصيب الفترة هذه في لالهتمام المثير ومن( /www.ar.wikipedia.org/wiki ديكو_آرت) .المتحدة

 الكثير من روف   الذي اإلغاثة عمل برنامج وهو ، WPA من يأتي الجرافيكي التصميم أعمال أجمل أن

 ببناء قامت كما ،المتحدة الواليات في الكبير الكساد فترة خالل العمل عن للعاطلين والدخل العمل فرص

-www.guity .)الكبير الفنون مشروع إقامة وكذلك والطرق، العامة المباني من العديد

novin.blogspot.com) 
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 العالم، حاءان كافة على سيطر الذي ثورة المعلومات وعصر التكنولوجي والتقدم التطور ظل فيو 

 غييرت الى ادت. ومبتكرة جديدة فنية اساليب خالل من المعاصر لإلعالن جديد تصور من بد ال كان

 وطرق باسالي في بدورها ساهمت كما للمتلقي، والمهاري والذهني والحسي والوجداني المعرفي الشكل

 غيرت كما الحقة،المت العصرية المتغيرات مع يتالءم حتى االستيعابية طاقته رفع في ساعدتو  تفكيره،

 اكتسبه ما خدمي الذي واالستقراء باالستنباط فيه يشارك الذي االعالن يتقبل وجعلته االدراكية احكامه من

 (2775وعلي، الحديدي. )االتصالية البيئة تغيير عن ناتجة خبرة من

ذا نظرنا الى اسلوب االعالنات الدعائية من جميع النواحي، نجد انها عبارة عن تكوين ابتكاري  وا 

لعمل فني منسق، يتكون من عوامل جذب المتلقي، وعبارات الترغيب، وفي بعض االحيان ال تتواجد 

 العمل الفني على لفت نظر المتلقي دون الحاجة لرسالة مقروءة. حيث يقومالعبارات 

وقد يظن العديد من الناس ان االعالن مجال بعيد عن الفن والتصميم، حيث يصنفونه على انه 

عنصر من عناصر الصحافة والوسائط االعالنية دون ادراكهم اهمية دور المصمم في تحريك قوة 

قين والتأثير عليهم عن طريق ابتكار تعابير فنية وتصميمية ملهمة االعالن، وكسب اكبر عدد من المتل

 (2772تمس نقاط الضعف لديهم.)الصقر، 

وباعتبار ان االعالن يتكون من العناصر الفاعلة والرئيسية للمزيج الترويجي، لذلك فإن هذا 

 ن.ة التدخيالبحث يقوم على دراسة االعالن بشكل عام واالعالن التوعوي بشكل خاص لتحديد ظاهر 

 الخصائص العامة لإلعالن:

توضح  والتي بعض الخصائص األساسية لإلعالن ر إلى التعاريف السابقة يمكن تحديدبالنظ

 : ( إلى ما يأتي2777حيث أشار عبد الرحمن )واختالفاته عن بعض المفاهيم المرتبطة  مفهومه
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 .مؤثرة االعالن هو عملية اتصالية جماهيرية .1

 في االعالن. الدوافع الشخصية للمصممهور عدم ظ .2

 .راد والمؤسسات والمنظمات الهادفةيعتبر االعالن نشاط يستخدم بواسطة االف .1

 كافة الوسائل االتصالية إليصال الرسالة االعالنية للفئة المستهدفة. يستخدم االعالن .8

 غالبا  ما تبرز شخصية المعلن في الرسالة االعالنية. .5

 الرسالة االعالنية الى فئة معينة من الجمهور. يتم توجيه .6

يع ينة تقوم في احداث التأثير واالقناع السر يتم صناعة االعالن وتصميمه بأشكال وطرق فنية مع .7

 للظاهرة أو المشكلة التي يعاني منها المجتمع.

 .او عدة أطراف ولكن يحمل ذات الهدف نشاط اتصالي من طرف واحد يعتبر االعالن .8

 الوسائل اإلعالنية:

( ان الوسائل اإلعالنية هي التي تمكن المؤسسة او المنظمة المعلنة من 2778يقول طاطة )

كثيرة ومتعددة، ويعد اختيار الوسيلة اإلعالنية من أهم وأخطر القرارات  وهي التواصل مع الجمهور المتلقي

ط الذي الية وعناية، حيث أنها تمثل الوسيالتي يقدم عليها المصمم اإلعالني، والتي يجب اختيارها بدقة ع

يوصل بين طرفي العملية االتصالية للمؤسسة او المنظمة والجمهور المتلقي، وحتى يستطيع مصمم 

يضمن لحملته تحقيق أقصى درجات الفاعلية  ولكيالحملة اإلعالنية أن يختار الوسيلة األكثر مالئمة 

ا ة بخصائص كل وسيلة من هذه الوسائل ومكانتها وتشريعاتهوالنجاح، فيجب ان يكون على علم ودراية تام

عب من الجمهور. لذلك يعد هذا القرار من أص هاالتي تتحكم بها والدراية بخصائص الفئة المستهدفة في

 وأدق القرارات بإعداد البرنامج اإلعالني لألسباب اآلتية:
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صل ن الهادف قيمته، وبالتالي لن تالوسيلة غير المناسبة فإن ذلك يفقد اإلعال ر. في حال اختيا1

 الرسالة اإلعالنية إلى الجمهور المستهدف.

. تعد الوسيلة اإلعالنية المستخدمة من أكثر عناصر الحملة اإلعالنية تكلفة  في الميزانية المقترحة، 2

وبالتالي يجب أخذ القرار المناسب في اختيار الوسيلة التي سوف تعطي النتائج المرجوة وتحقق 

 اهداف هذه الحملة التوعوية.

 الوسائل اإلعالنية مقروءة والمطبوعة:

 الصحف )الجرائد(:. 0

( ان الصحف تعد من اكثر الوسائل اإلعالنية انتشارا  بين جميع فئات 2711يرى رشيد )

االت وك -الموزع-المجتمع، وهي من اهم الوسائل بالنسبة للجميع اطراف العملية اإلعالنية )المنتج

الجمهور(، وذلك لمتابعتها من جميع فئات المجتمع االقتصادية، وهي من الطرق التي تساعد  -ناإلعال

ة للتدخين. عالنات المناهضعلى تكثيف الرسالة االعالنية التوعوية الموجهة لجميع فئات المجتمع مثل اال

 :(2)الشكل

 

 ( الصحف)الجرائد(2الشكل )
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 المجالت:. 7

ان المجالت تعتبر من أفضل وسائل اإلعالن للظواهر المجتمعية ( 2775يرى الحديدي وعلي )

او الممارسات المستحدثة التي يحتاج اإلعالن عنها إلى شرح طويل ومفصل وذلك ألنها تقرأ في أوقات 

الراحة، والمجالت تكون إما اسبوعية او شهرية، ومنها العام او المتخصص لفئات معينة من المجتمع 

ية او المختصة للشباب او الرياضة او الصحة ومنها ما هو مخصص لرجال مثل المجالت النسائ

 لتوعويةا األعمال، فيتم نشر االعالنات بتفصيل اكثر مما يتيح للمتلقي القراءة بتمعن اكثر مثل االعالنات

 (.1المكافحة للتدخين. انظر الشكل )

   
 (، المجالت1الشكل )

 . البريد المباشر:3

( ان البريد المباشر يستخدم عندما يكون اإلعالن يستهدف جمهور 2777)  طعيمهيرى ابو 

محدد باالسم والعنوان، كاإلعالنات المختصة بمهنة معينة، ومن اشكال البريد المباشر الكتالوجات، 

 النشرات، الخطابات، والكتيبات الصغيرة.
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 :. اإلعالنات الخارجية4

 ( انواع االعالنات الخارجية:2772) ربابعة،بين العالق و 

 وسائل النقل: إعالناتأ.  

ضل تفو ويقصد به جميع اإلعالنات التي تكون داخل وسائل النقل والمواصالت او خارجها، 

المؤسسات غير الربحية والمنظمات المجتمعية هذه الوسيلة اإلعالنية، ألنها تتيح الفرصة امام المتلقي 

برؤية اإلعالن والتحقق منه بتأني، فهو كلما اشاح بنظره الى جهة معينة فسوف داخل القطار او الحافلة 

تقع عيناه على اإلعالن بين لحظة وأخرى، مما يؤدي بشكل كبير الى حفظ الرسالة اإلعالنية واسم 

 المؤسسة او المنظمة المعلنة وترسيخ الرسالة االعالنية في اذهان فئات المجتمع المختلفة .

تعطي مساحة انتشار اكبر وذلك وفقا  لخط سير الوسيلة داخل  ةبأن هذه الوسيل ويمكن القول

المدينة وخارجها، وبذلك فهي تقوم بالدور المكمل إلعالنات الطرق خصوصا  تلك اإلعالنات التي توضع 

 (.8على الجوانب الخارجية للحافالت او القطارات، الشكل )

 
 (، اعالنات وسائل النقل8الشكل )
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 إعالنات الطرق:ب. 

وهي اإلعالنات التي تكون على شكل لوحات كبيرة على جوانب الطرق سواء كانت داخل المدينة 

 خارجها، ونستطيع تحديدها باألشكال التالية: او

 . الملصقات:0

وتصاميم مبتكرة وألوان  هي اعالنات ذات جودة عالية( ان الملصقات 2777يرى عسيري )

، وتلصق هذه االعالنات في المناطق الحيوية في المدينة، الخشب او المعدن تطبع على الورق او جذابة

ضاءته في الليل  مثل مراكز المدن والضواحي والشوارع والساحات العامة. ومن الممكن تأطير اإلعالن وا 

وذلك بحسب رغبة المعلنين، وفي بعض األحيان يكون هناك أماكن محددة لوضع الملصقات تسمى 

(Poster location.تعد الملصقات من اكثر الوسائل االعالنية انتشارا  وتفضيال  من قبل المعلنين ،) 

ويرى الصقر ان الملصقات هي عبارة عن االعالنات المنتجة بكميات كبيرة وعادة  ما تكون متقنة تطبع 

نص ب على صفحات كبيرة من الورق للعرض العام ، وتتألف عادة  من صور ملونة او ايضاحية مترافقة

توضيحي قليل او عالمة تجارية، وتكون اما ذات مغزى تجاري او أحداث ترفيهية او اعالنات تربوية 

 (.5تثقيفية عامة. انظر الشكل )

 
 التثقيفية (، الملصقات5الشكل )
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 . الالفتات )اللوحات المنقوشة او المجسمات(:7

 ل ثباتا  منها، وتوجد مواقع لوضع مث وأكثربكثير من حجم الملصقات  أكبره اإلعالنات تكون احجام هذ

 هذه اإلعالنات، وعادة  ما تكون هذه المناطق بموافقة مسبقة من البلديات المختصة. وتكون اللوحات 

انظر الشكل  أما ثابتة او متحركة، مضاءة او غير مضاءة، وذلك بحسب رغبة المعلنين

 (2775(.)احمد،6)

 
 (، الالفتات6الشكل )

 

 :برمجةالتركيبات المضيئة التي تدار بواسطة ال. 3

يعد هذا النوع من الوسائل اإلعالنية األكثر تكلفة إذ يعتمد نجاحها على قدرتها في إثارة االنتباه 

ذات تقنية عالية تدار من خالل تصاميمها المتقنة واإلضاءة الجيدة والموقع المميز. وهناك لوحات 

اإلعالنية من هذا الطراز تكون ناطقة بهدف جذب االنتباه. وتعمل بعض اللوحات بالحاسوب. كما ان 

هذه اإلعالنات على مدار اليوم، وتتميز بالمرونة والجاذبية. فالحاسوب يستطيع تقديم المعلومات الوافية 

 (2775عن المنتج، فيكسر الملل الذي يحتمل وجوده في ثبات الوسائل األخرى.) الحديدي وعلي ،
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 :والمرئية ن المسموعة. وسائل اإلعال 5

 ( الى ما يأتي:2778ويقسمها ابو طعيمه )

 . اإلذاعة)الراديو(:0

تعد اإلذاعة من أقدم الوسائل اإلعالنية المستخدمة باإلضافة الى الصحافة، فلها طابعها الخاص 

ما يشتري كومتابعيها حتى وقتنا الحالي ففي السيارات تعتبر الوسيلة االكثر تأثيرا ، بحيث ان المعلن 

مساحة إعالنية فهو أيضا  يشتري مساحة صوتية على اإلذاعة لعرض إعالنه فيستخدمون فيها الموسيقى 

والشرح المفصل عن اإلعالن وتعتبر من اإلعالنات التي تحتوي على رسالة إعالنية قصصية حيث يتم 

 عرض المشكلة وطرق حلها.

 . التلفزيون:7

الوسائل اإلعالنية فهو يجمع بين مميزات جميع الوسائل  أفضليعد اإلعالن التلفزيوني من 

السابق ذكرها حيث يجمع بين الصور المرئية والصور الطبيعية المتحركة والمؤثرات الموسيقية  اإلعالنية

 والصوتية.

 . السينما:3

تشترك مع التلفاز في كونها تجمع المميزات لجميع وسائل من الوسائل االعالنية المرئية حيث 

السابق ذكرها، اال انه ليس هناك اقبال كبير عليها من المنتجين، ويعود ذلك الى ان جمهور  اإلعالن

 السينما يتضاءل في عصرنا الحالي.
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 . اإلنترنت:4

هو استخدام تكنولوجيا المعلومات لعرض الخدمات والمنتجات ومميزاتها وطرق استخدامها، بحيث 

 لها مواقع تعريف وتواصل مع الجمهور. أصبحان جميع الشركات االعالنية 

 أنواع اإلعالن:

االعالن نوع من انواع الدعاية التجارية او التسويقية او الخدمية، كما تنوعت عمليات  يعتبر

صناعته، وتعددت نوعيته وطبيعته حسب الوظيفة او الهدف او الغرض الذي صنع من اجله، ومن خالل 

ادية، غير ربحية او اقتص، لوحظ ان االعالنات كانت لفترات طويلة التاريخي لإلعالنتناولنا للتطور 

ولكن مع ظهور صناعة االعالن وتطور الحركة االقتصادية والتجارية ظهرت االعالنات الربحية، فجميع 

 (2711ل اإلقناعية للتأثير على المتلقي.)الصقر،االعالنات تستخدم فيها كافة االساليب والوسائ

مثل االعالنات االرشادية والتوعوية عن امراض فهي عالنات الالربحية او الخدمية اما بالنسبة لإل  

معينة او مساعدة كبار السن او المعاقين او التبرع بالدم وجمع التبرعات لهيئات االغاثة الدولية والصليب 

درة من صامثل اتباع اشارات المرور واالعالن عن قوانين االحمر، واخرى تستخدم في تسويق الخدمات 

لذلك يمكننا القول أن اإلعالن الفع ال هو ذلك اإلعالن الذي يستهدف في األساس  قبل الدولة او غيرها.

حداث التغيير في سلوك المتلقي  ،التأثير في المتلقي بشكل ملحوظ  اتخاذ عه إلىالذي يدف باالتجاهوا 

ق وربابعة. )الموجهةقرارات تتوافق مع الرسالة اإلعالنية   (2772،العال 
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 أنواع اإلعالنات هي:

 (:Informative Advertising) اإلعالن التعليمي. 0

له  المنتج، حيث يجد استخداماإلعالن المختص في تعليم المتلقي طرق ( انه 2775يرى احمد )

 هميتهوأ استخدامه، ويعر ف المستهلك طريقة صيانة المنتج ومجاالت االستخدامالحلول من صعوبة 

اء الطلب على ، ويهدف إلى بنويستخدم هذا النوع من اإلعالنات للتعريف بمنتج جديد للمستهلك.لنسبة با

قديم تيستخدم في حال ظهور استخدامات جديدة او النظر عن العالمة التجارية، كما هذا المنتج بغض 

 .(8و) (7الشكل ) انظر .منافع لمنتج موجود

       
 (، اإلعالن التعليمي8الشكل )                   اإلعالن التعليمي(، 7الشكل )                   

 :(Persuasive Advertising) االعالن التنافسي. 7

ويستخدم هذا  االمعلن عنه او الخدمة يهدف هذا اإلعالن إلى إبراز السمات المميزة للمنتج

ركيز تال يعمل هذا اإلعالن علىو  لمنتج )سلع، خدمات، أفكار(،ازدياد حدة المنافسة لاإلعالن في حاالت 

ح أفضلية المنتج وفي بعض الحاالت يتخذ شكل يوضكما  ،للمنتج ومميزاتهاعلى العالمة التجارية 

الشكل نظر ا أكثربشكل غير مباشر بحيث تتم مقارنة المنتج مع منتج آخر او المقارنة بين المنتجات 

 .(2777)ابو طعيمة، .(8)
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 التنافسي، اإلعالن (8الشكل )

   :(Reminder Advertising) التذكيرياإلعالن . 3

لترسيخ  ة  ويستخدم عاد خدمة او فكرة ما بمنتج اوالن على تذكير األفراد يقوم هذا النوع من اإلع

عندما يكون المنتج جديد في األسواق أو في حال تجديد الحملة  منتج معين في أذهان المستهلكين

مثال  فقد صممت إعالناتها على هذا النحو لتذكير  coca colaمثل شركة اإلعالنية لمنتج معين 

، ويستخدم في حاالت أخرى ايضا مثل عودة أحد المنتجات استهالكهاالمستهلكين بوجودها ولزيادة نسبة 

 (2772) العالق وربابعة، .(11()17الشكل ) انظر ألسباب غير أسباب الفشل اختفائهاإلى السوق بعد 

 

                           
 ( اإلعالن التذكيري11الشكل )                                          ( اإلعالن التذكيري17الشكل )      

 

  



 

 

30 

  :(Teaser Advertising) اإلعالن التشويقي .4

 فهو يظهر بشكل صورة باإلضافة إلى عالمة ،يعد هذا النوع من أكثر اإلعالنات إثارة للمستهلك

ة ، فيحافظ على شكله التشويقي الذي يؤثر في نفس المتلقي لطبيعبدون تفاصيل عن المنتج استفهام

عن هذا  تساؤلبالالجمهور اإلنسان الفضولية، فيبقى اإلعالن على هذا الشكل لفترة من الزمن حتى يبدأ 

نجاح  جربة هذا المنتج ورغمتالناس ل اندفاعمر مما يؤدي إلى ، فيفصح عن نفسه في نهاية األالمنتج

الطريقة في بداية األمر اال انها ذات خطورة في حال كان المنتج ليس على المستوى المطلوب من  هذه

 .(2775)احمد،.(11(، )12الشكل) انظر الجودة

 

       
 (، اإلعالن التشويقي11الشكل )                     (، اإلعالن التشويقي12الشكل )                   

  (:Advertising Occasionsإعالن المناسبات ). 5

الخدمات الخاصة بموسم معين او مناسبة  اووهذا اإلعالن يعمل على ترويج بعض السلع 

عالنات  معينة؛ مثل إعالنات األدوات المدرسية والمالبس في بداية العام الدراسي للطلبة واألهل، وا 

عالنات شركات الطيران في بداية األعوام الدراسية  المواصالت التي تربط المدن باألرياف أثناء األعياد، وا 

 .(2711)رشيد،.( 15،)(18الشكل ) انظر أثناء العطل...إلخلطلبة الجامعات، وعروض السفر 
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 (، إعالنات المناسبات15الشكل )         (، إعالنات المناسبات18الشكل )                          

  :(News Advertising) اإلعالن اإلخباري .6

االفكار او المنشآت المعروفة للجمهور والتي بالسلع او الخدمات او يتعلق هذا النوع من االعالن 

ال يعرفوا كيف يحصلوا عليها ومن اين وتتلخص وظيفة  ال يعرف الناس عنها معلومات وحقائق كاملة، او

في إخبار الجمهور بالمعلومات التي تيسر له الحصول على المنتج، بأقل جهد هذا النوع من االعالنات 

شباع ا كيفيةوقت وبأقل نفقات، كما يعمل على اسداء النصائح واالرشادات الى الجمهور في  وأقصر

 تماعياالجويكون هذا اإلعالن على شكل خبر يبث عبر وسائل التواصل  حاجاته من السلع والخدمات.

تاريخ  ىألحد المشاريع اإلنتاجية فتتم اإلشارة إلأحد الشخصيات المهمة  الفتتاحأو برامج التوك شو 

 طقةالتي سوف يحققها على المن االجتماعيةمع اإلشارة إلى أهمية هذا المشروع والفائدة  االفتتاحومكان 

 .(2772،وربابعة )العالق  .(17،)(16مثال الشكل )
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 (، اإلعالن اإلخباري17الشكل )              (، اإلعالن اإلخباري16الشكل )                   

 :(Awareness Advertising) اإلعالن التوعوي. 2

 إلعالن التوعوي:مفهوم ا

 غير عائيةد إعالناتللتعليم العالي ذلك اإلعالن على أنه:  ةعرفت األكاديمية العربية البريطاني

 البيئية، األخالقية، السياسية، األبعاد ذات بالقضايا وهي تلك اإلعالنات المختصة تجارية

، تستخدمها المؤسسات والهيئات والمنظمات الالربحية كطريقة إقناع ذكية للمتلقي إلخ...االجتماعية

موس قاإللقاء الضوء على ظاهرة ما ومحاولة معالجتها. أما  أو عليه اعتاد قدمعين  سلوك عن بالعدول

قي حيث لفيعرفه بأنه اإلعالن الذي يحوز على أكبر قدر من انتباه المت مصطلحات إدارة األعمال الدولي

 يقدم له القدر الكافي من المعلومات المؤثرة فيه عقليا  ووجدانيا .

 :نبذة تاريخية عن االعالن التوعوي

أن االعالن التوعوي يعتبر من أفضل الطرق اإلعالنية للتعامل مع الطبيعة اإلنسانية والتأثير 

فيها، كونه ينشر المعلومات التي تفيد الجمهور من حيث فتح باب المعرفة على نطاقيه، فيحذر من 

 العادات السلبية ويشجع العادات اإليجابية ويحرك الحواس ويؤثر في المتلقي وجدانيا . 
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مع مادي، بل تتطلع إلى الرقي بالمجت ربحمن أهم اإلعالنات التي ال تتطلع إلى  يعد بذلك فهو

الحظ الظواهر يفي المتلقي، حيث  للتأثير فضل، فهذا اإلعالن هو الطريقة األوصحيا   واجتماعياثقافيا  

يالحظ الظواهر اإليجابية ويعمل على كما  ،دحضهاالسلبية في المجتمع ويعمل بشتى الطرق على 

لى ، ويرتكز هذا اإلعالن بشكل أساسي عتركيزها والتأكيد عليها وترسيخها في أذهان فئات المجتمع 

لقي جهة معينة، فيبين للمتبضغط من ذكاء المصمم اإلعالني في طرح الفكرة دون أن يشعر المتلقي 

أضرارها بلى تسليط الضوء عليها لزيادة معرفة المجتمع األضرار واآلثار السلبية لظاهرة معينة ويعمل ع

على إيجاد الحلول المناسبة  لهذا النوع من االعالن ويعمل الفريق المتخصص على الفرد والمجتمع،

 ابقاسذا النوع من االعالنات كما ذكر قد تميزت المدرسة السويسرية بهول هذه الظواهر ومسبباتها لدحض

 (www.eyemagazine.com ) ،(1818العصر جوزيف مولر )هم فناني هذا ومن أ

تهدف اإلعالنات التوعوية أيضا  إلى إظهار سبل العيش الكريم ألفراد المجتمع، وذلك بإيجاد كما 

الحلول المناسبة لمشاكل المجتمع المحلي، عن طريق المنظمات المسؤولة عن هذه اإلعالنات والتي 

المشكالت والظواهر التي يعاني منها المجتمع، ومحاولة إيجاد توظف مجموعة من الخبراء الكتشاف 

حلول لهذه الظواهر وأما عن طريقة عرضها، فيتم عن طريق اإلعالنات التوعوية التي يصممها المصمم 

الجرافيكي بأحدث طرق التصميم وأنسبها للتأثير في المجتمع وحثه على تغيير هذه الظواهر والعادات 

أيضا  إثارة تفكير وانتباه المتلقي وتنشيط الحواس وتحريك الذاكرة، مما يساعد في  السيئة. ومن أهدافه

إشباع المتعة السمعية والبصرية والجمالية، ويحف ز حب االستطالع والخيال والتوقع والفضول واستثارة 

لفنية التي االحوارية البصرية والسمعية التي ترتبط بنشوء صله عقلية وانفعالية بين المتلقي واألعمال 
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تتلقاها من وسائل اإلعالن بأنواعها المختلفة والتي تتضمن القضايا والمشاكل والظواهر السلبية داخل 

 .(18مثال الشكل )( 2718)صالح،  المجتمع.

 
 )اعمال جوزيف مولر( (، اإلعالن التوعوي18الشكل )

 التوعوي: اإلعالن أهداف

الذي يسعى له اإلعالن التوعوي هو تغيير او  ( ان الهدف االساسي2778يسرد ابو طعيمه)

سلوك او محاربة ظاهرة اجتماعية بما يتناسب مع مصلحة المجتمع عن طريق اثارة غرائزه ودوافعه  تعديل

قناعه بتبني الفكرة والتعرف  وانفعاالته ليالحظ الرسالة االعالنية ويتأثر بها، ومحاولة توجيهه واستمالته وا 

 فاتها والنتائج المرجوة من تبنيها حاضرا  ومستقبال .اكثر على خصائصها وص

اما عن الهدف االعم واألشمل لإلعالن التوعوي فهو القدرة على إقناع المتلقي بتبني الفكرة 

 روحة واالنحياز لها وذلك عن طريق ما يلي:المجتمعية المط

 توفير المعلومات:أ. 

 وذلك عن طريق إمداد المتلقي بالمعلومات والبيانات الكافية التي تساعده على اكتشاف الجوانب الجديدة 

 التي يجهلها عن الظاهرة المجتمعية واسبابها وسلبياتها وااللمام بها من جميع الجوانب:
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 . ان يحتوي االعالن على معلومات توضح للمتلقي مزايا وصفات موضوع االعالن.1

 يحدث الرغبة لدى المتلقي لحل الظاهرة السلبية او تشجيع الظاهرة االيجابية.. ان 2

 تغيير رغبات المتلقين:ب. 

وهذه المسألة صعبة لكن االعالن التوعوي بإمكانه القيام بهذه المهمة اذا احسن تصميمة 

 ة واقتصادية جاريوذلك الن السلوك االجتماعي يؤثر عليه عوامل وظروف اجتماعية وثقافية وت واستخدامه،

 ويستطيع االعالن التوعوي القيام بهذه المهمة اذا تحققت الشروط التالية:

 . ان يكون المتلقي لديه الرغبة في تغيير اتجاهاته وتبني افكار جديدة.1

. ان يبرز االعالن التوعوي المزايا والفوائد والخدمات التي تعود على المتلقي نتيجة تبنيه للفكرة 2

 .المقترحة

 . ان يحدث االعالن التوعوي جوا  عاما  من التأييد للمتلقي يؤكد له سالمة القرار الذي اتخذه بقبول 1

 الفكرة او االتجاه الجديد.

 :(ADVERTISING CAMPAIGN) الحملة اإلعالنية

هي عبارة عن برنامج اعالني يتم توجيهه الى فئات معينة من الجمهور، ويسعى الى تحقيق 

 .(2717اتصالية عن طريق مجموعة من الجهود المخططة والمدروسة )العبدلي،اهداف 

كما تعر ف بأنها مجموعة من االعالنات التي يتم عرضها عبر مختلف الوسائل االتصالية وفقا  

 (peter D. Bennett,1988لجدول زمني محدد سلفا  لتوجيه االحتياجات االعالنية للمتلقي.)
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والتي  ،اإلعالنات التي تشترك في الرسالة اإلعالنية التي تحملها أو ترافقهاهي مجموعة من 

 تنشر عن طريق وسيلة او أكثر من الوسائل اإلعالنية، ومدة زمنية محددة.

فهي تحليل عميق للظروف المتعلقة بالسوق والمنتجات المنافسة والمستهلك او  ومن وجهة نظر أخرى

ت فعالة، يمكن تنفيذها من خالل تصميم مجموعة من اإلعالنات بأفكار المتلقي مما يسمح باتخاذ قرارا

 (2772مميزة ونشرها في الوسائل اإلعالنية المختلفة. )العالق و ربابعة. 

 :التوعوية الحملة اإلعالنية

 حمالتالتخطيط للوان يعتمد على التخطيط، ولعل بد ال نشاط انساني أليالشك في ان االساس 

هاما  وضروريا  لنجاح تلك الحمالت، واالعالن هو سالح االتصال الذي يهدف  تنفيذها أمرا  االعالنية قبل 

في صورة  ظمةالمؤسسة او المناالستراتيجيات التسويقية حتى تظهر  المبذولة فيالى التعبير عن الجهود 

 النيةعوهمية طيبة لدى الجمهور بغرض تحقيق االهداف المطلوبة، ومن ثم فإن تخطيط الحمالت اال

لتسليط الضوء على الظواهر المجتمعية السلبية ومحاولة من المتطلبات االساسية  التوعوية

 (2717.)العبدلي، معالجتها

من الحمالت الحربية، فما هي إال غزو  اسمهااستعارت  وتجدر االشارة الى ان الحملة االعالنية

ا، ويتم وايجاد مكانة مرموقة له اذهان المتلقينفكار لتمكينها األخدمات او بالللتعريف  للمتلقيمبرمج 

فال  ،متلقين عاديين او شركات او منظمات اخرىتوجيه هذه الحمالت اإلعالنية الى الفئات المستهدفة 

ألبحاث ان وا حمالت اإلعالنية في عصرنا الحاضر حيث أثبتت الدراساتكر أهمية النيان  أحديستطيع 

 االكثر تأثير في الجمهور المتلقي من ناحية الظواهر السلبية في  الحمالت االعالنية التوعوية هي

 .(2775، )أحمد المجتمعات المختلفة.
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للتأثير واالقناع ونشر االفكار والمعلومات، وهي بمثابة جهد  من اهم اشكال االتصالتعد كما 

سالة اعالنية وايصال ر  فكرة مالاعالني مخطط يمتد لفترة زمنية معينة، ويهدف في تصميمة الى الترويج 

 rona ostrow, opcit(1888)) .وترسيخها لدى الجمهور

 :التوعوية أهداف الحملة اإلعالنية

 ان اهداف الحملة االعالنية التوعوية تتمثل في: (2717شحرور ) يرى

 .تسليط الضوء على ظاهرة مجتمعية معينة سواء  كانت سلبية او ايجابية. 1

 .اشكالها وانواعها المختلفة الظاهرة السلبية بجميعبجوانب . التعريف 2

 .ة رغبات المتلقي وحثه على تبني الفكرة االيجابية ودحض الفكرة السلبية. اثار 1

 لحل قضية معينة ومعالجة الظواهر السلبية المجتمعية.محاولة التأثير في الجمهور . 8

 ي اذهان الفئات المستهدفة.فاو المؤسسة  المنظمةالمؤسسة المعلنة او تعزيز صورة  .5

 :التوعوية مراحل تخطيط الحمالت االعالنية

 ( ان مراحل تخطيط الحمالت االعالنية التوعوية هي:2711رشيد ) يرى

عن الظاهرة المنتشرة في المجتمع ا يتم جمع المعلومات : وفيهجمع البيانات والمعلومات .1

 وتأثيراتها على المجتمع من نواحي ثقافية واجتماعية واقتصادية. وطرق معالجتهاوسلبياتها 

 المنظمة المعلنة وطرق: ويتم تحديد أهداف الحملة اإلعالنية، بناء  على اهداف تحديد األهداف .2

 افادة المجتمع المحلي والمجتمعات المماثلة من اهداف اجتماعية وصحية.

 الوسائل حسب المواد المتوفرة في السوق المحلي او اختيار: وهنا يتم الوسائل اإلعالنية اختيار .1

 المصمم اإلعالني وحسب الميزانية التي سوف توفرها المنظمة ابتكاريةحسب 
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 مةت المالية التي سوف تنفقها المؤسسة او المنظ: ويقصد فيها المخصصا تحديد ميزانية الحملة. 8

طريق جمع التبرعات الن اهداف معلنة على الحملة اإلعالمية،. وفي الغالب تكون عن ال

 المنظمات المعلنة تكون غير ربحية ولكنها مجتمعية بحته.

ملة مع المخصصة للحب الفترة الزمنية : وهنا يتم تقسيم اإلعالنات حسجدولة الحملة اإلعالنية. 5

 حجم التكرار للرسائل اإلعالنية، وذلك يساعد في نجاح الحملة االعالنية تبعا  لتكرار مراعاة

 الرسالة االعالنية وترسيخها في االذهان.

 ويتم ذلك عن طريق تحليل إجابات األسئلة التالية:: تقييم الحمالت اإلعالنية. 6

 الحملة اإلعالنية تحقيق األهداف المرجو ة منها؟ استطاعتأ. هل 

 ؟المجتمع المحليجميع الفئات المستهدفة في شمول الحملة اإلعالنية  استطاعتب. هل 

لمستهدفة ا    الحملة اإلعالنية إيصال الرسالة األساسية والفكرة اإلعالنية إلى الفئة  استطاعتج. هل 

 بوضوح؟

 د. اي من الوسائل اإلعالنية كان لها الدور الفع ال في إيصال الفكرة؟

 ه. ما هي النجاحات التي حققتها الحملة اإلعالنية، وما هي نقاط ضعف الحملة؟

 :التوعوية يةالرسالة اإلعالن

وسيلة من وسائل االطالع  (2775الحديدي وعلي ) عند كال  من التوعوية تعد الرسالة االعالنية

 المعلنة والموجهة الى للمؤسسة او المنظمةالخدمة ب لى البيانات والمعلومات، الخاصةالتي تحتوي ع

جمهور محدد، بغية بناء الرغبة التي تمس حاجة معينة والعمل على اشباعها في مرحلة تالية، وبذلك 

تمثل الرسالة االعالنية للمنظمة او الهيئة او المؤسسة االطار الرئيسي المميز لها دون غيرها من 
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ي بيان السبب الجوهر ل ابه المستهدفةالمجتمعات وعمالئها و وخدماتها المؤسسات، من حيث نشاطها 

 لوجودها وهويتها وممارساتها.

اس يعتقدون فمعظم الن ،فقط الكلمات او الحوار اللفظي يال تعن التوعوية اإلعالنيةالرسالة ن بيد أ

ان مهمة كاتب الرسالة تقتصر على كتابة الكلمات او الحروف التي تشكل الرسالة اإلعالنية. اما في 

 اإلعالنات هي التي تعتمد على من اإلعالنية وتعددها فإن القليلوقتنا الحاضر ومع تطور الوسائل 

ضها يجب ربط الكلمات ببعستهدف، لذلك اإلعالنية إلى الجمهور الم الكلمات فقط في إيصال الرسالة

المطلوبة لدى الجمهور، اما الوسائل اإلعالنية األخرى  االنطباعاتودعمها بالصور التوضيحية لبناء 

ق وربابعة، )العالمرافقة لإلعالن وبعضها يضيف الحركة. ج إلى المؤثرات الصوتية والموسيقيةفتحتا ال 

2772). 

على أنها  أيضا   التوعوية يمكن تعريف الرسالة اإلعالنية ترى الباحثة انه لى ما تقدمعبناءا  و 

 يستخدمها المصمم اإلعالني إللقاء الضوء على العناصر المرئية والمسموعة والملموسة التيمجموعة 

 ا  او سياسية...إلخ!، كما انها تنم ايض بعاد ثقافية او صحيةمجتمعية ذات أعلى قضية او  فكرة معينة

 على تصميم المعلومة 

 .للجمهور المستهدف بهدف التأثير عليه في بناء الرغبة التي تمس حاجة معينة والعمل على إشباعها

 التي تقوم عليها الرسالة االعالنية كما يلي:نستطيع استخالص المقومات وبناء  على ما تقدم 

المميز لها مما يساعد على تفردها . الرسالة االعالنية تمثل االطار العام للمؤسسة او المنظمة 1

 وخصوصيتها وهويتها عن غيرها من مثيالتها.

 تمثل الرسالة االعالنية الركيزة التي تبنى عليها الغايات واالهداف االعالنية.. 2
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 . تمثل الرسالة االعالنية كافة الممارسات والتصرفات التي تقوم بها المنظمة وتعد المبرر لوجودها.1

 عن الرسالة االعالنية يكون بشكل مجر د ومختصر وليس بشكل تفصيلي.. التعبير 8

 :التوعوية أنواع الرسائل اإلعالنية

 كما يلي:التوعوية انواع الرسائل االعالنية  (2775الحديدي وعلي ) حدد

 :()االخبارية الرسالة التفسيرية. 0

و فكرة اما أو قضية او مشكلة بظاهرة على إعادة صياغة المعلومات المتعلقة  الرسالة تعتمد هذه

، ويفيد ر مبالغ فيهغي بأسلوبه الظاهرة هذ سلبياتء على بشكل توضيحي أو تعليمي لتسليط الضو  معينة

 (:18لشكل ). االجمهور بالتخلي عنهاالتي لم يقتنع  المستحدثة او الممارسات الظواهر الجديدةهذا النوع 

 
 )االخبارية((، الرسالة التفسيرية 18الشكل )

 الرسالة الوصفية:. 7

 رارهاضمن حيث خصائصها، وأالفكرة  الظاهرة او المشكلة اوتقوم بوصف  هي الرسالة التي

 (27الشكل ) .الظاهرة وطرق التخلي عنهافهم  المتلقيبشكل يسهل على 
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 ( الرسالة الوصفية27الشكل )

 الرسالة الحوارية: .3

 يقوم على الحوار بين شخصين أو أكثر فيطرح أحدهم مشكلة بخصوص  سلوب من الرسائلهذا اال

 تخلي عنهاالضوء على مزايا وفوائد فيبدأ الثاني باإلجابة عن طريق تسليط ال ممارسات وظواهر معينة

لشكل ا كالرسائل االعالنية التوعوية الخاصة بتنظيم االسرة او اضرار التدخين. والتوقف عن ممارستها

 (2711)رشيد،، (21)

 
 (، الرسالة الحوارية21الشكل )
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 :االستشهاديةالرسالة  .4

ياضية( المجتمع )فنية، علمية، ر في بشخصيات بارزة  داالستشهايقوم على هذا النوع من الرسائل 

ذلك و  الوقاية من االضرار التي تسببهاودعوة الجمهور إلى  معينة او مشكلة ظاهرةتقوم بعرض حيث 

رطان الثدي التي قام بها مجموعة من الفنانين اإلعالنية لس من المصداقية وذلك مثل الحملة عإلضفاء نو 

لشكل ا إلقناع السيدات بالمبادرة لعمل الفحص الدوري وكانت بعنوان )اوعدينا تفحصي(والفنانات 

 (2775)احمد، .(22)

 

 
 ، حملة اوعدينا تفحصي( ، الرسالة االستشهادية22الشكل )

 الرسالة القصصية: .5

اهرة ظبشكل قصصي فيبدأ بعرض  وعرضه يقوم هذا النوع من اإلعالن على تصور موقف معين

يجاده وطرحه او  مشاهد، فمن او ال للقارئمشكلة معينة واآلثار المترتبة عليها ثم يتم البحث عن الحل وا 

تثير الجو القصصي المناسب لتقبل الرسالة اإلعالنية فيس يهيئالنفسية إن البدء بطرح المشكلة ناحية ال

ه المشكلة من هذ ا باألخص لو انه كان أحد المتأثرينحواس المتلقي للتركيز على المشكلة وطريقة حله

سائلها مرئية الرسالة تكون و ، وهذه المرسلةفيتقبل الرسالة اإلعالنية المطروحة ويتقبل األفكار اإلعالنية 

ق وربابعة، .او مسموعة مثل اعالنات الراديو والتلفزيون   .(2772) العال 
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 الرسالة الخفية: .6

مثل طرح الرسالة اإلعالنية بشكل فكاهي او  وهي الرسالة اإلعالنية التي تخاطب الروح والعقل

ي عدم على النصوص الجامدة، وينبغ االعتمادشكل درامي لتحقيق التأثير المطلوب في المتلقي بدال  من 

المبالغة  فعند في استخدام الفكاهة او الدراما حتى ال يؤدي ذلك إلى رد فعل عكسي من المتلقي المغاالة

الدرامي من الممكن ان يحدث عند المتلقي ردة فعل عكسية فيمتنع عن مشاهدة االعالنات  اإلطارفي 

 (2775)احمد،( ،21الشكل ) .الني تحمل هذه الرسالة

 
 (، الرسالة الخفية21الشكل )

 تصميم االعالن التوعوي:

 وعناصر وعالقات تصميمية اسساالعالن التوعوي تتكون من تصميم  هيكليةال شك ان 

وضوابط تتحكم به، وتنظم آلية العناصر وحركتها داخل التصميم وذلك لتحقيق القيمة التعبيرية له وهدفه 

لن يستطيع المصمم االعالني التمكن من استخدام اللغة البصرية دون االلمام بأسسه و الوظيفي والجمالي، 

تعد اسس التصميم الجرافيكي هي االصول والقوانين التي تحدد العالقة االنشائية في بناء و وعناصره، 

تشويق لهي التي تتحكم باقتران العناصر ببعضها لتحقيق الفائدة وا كما ان هذه األسساالعالن التوعوي، 

التصميمية الى نوعين االسس الرئيسية واالسس الثانوية التي تكمل التصميم.  األسس البصري، فقسمت
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يمكن القول ان االسس التصميمية لإلعالن التوعوي هي كقواعد اللغة، من حيث قوة و  (2711)الراوي، 

اء محتوى عن انش ولةالتحكم بتفاعل العناصر مع بعضها البعض، اما العناصر التصميمية فهي المسؤ 

 التصميم لإلعالن التوعوي وتكويناته المرئية.

 عناصر تصميم االعالن التوعوي:

 االعالن التوعوي فإن العناصر الرئيسية الواجب مراعاتها هي:انه عند تصميم  (2718) يرى برغوث

 العناوين )الرئيسية والفرعية(:. 0

العالنية للمتلقي بشكل يسه ل الرسالة اة التي تحمل حالجملة او مجموعة الجمل الصحي هي

من قبل المتلقي ، مثل عناوين الحمالت التوعوية ضد التدخين )ال تلعب بعداد عمرك، ال للتدخين(  حفظه

و عناوين حمالت مكافحة سرطان الثدي )اوعدينا تفحصي(، وتعتبر اكثر العناصر جاذبية في االعالن 

الني في ابراز العنوان وتمييزه، فيستخدم انواع الخطوط والظالل التوعوي وغالبا  ما يتفنن المصمم االع

 البروز له.و  االظهار وااللوان في اضفاء المزيد من

 المتن )النص االعالني(:. 7

هو الكلمة او الفقرة التي تحمل في طياتها البيانات او المعلومات او الشروحات او االفكار او 

لقي في االعالن، فيجب على المصمم االعالني االهتمام به قل او االقتباسات التي يجب ان يعرفها المت

 كثر، بحيث يكون واضحا  في سياق التصميم ويثير اهتمام المتلقي.

 الصورة في االعالن:. 3

 الصورة الرسالة كاملة  دون تحملتعتبر الصورة من اهم عناصر االعالن، ففي بعض االحيان 

حرص يعض االعالنات تغني عن ألف كلمة، لذلك يجب ان ة في بالحاجة لكتابات مرافقة، وتعد الصور 
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الية تكون على درجة عتحقق أعلى درجات نجاح االعالن، بأن  المصمم على اختيار الصورة بنفسة حتى

تى يسهل ي حتكون مؤثرة في المتلقان من الوضوح وتكون مرتبطة بموضوع االعالن بشكل رئيسي، و 

وبة بأفضل كرة المطليمكن اضافة بعض التأثيرات على الصورة لتقديم الفعليه تذكرها دائما . كما انه 

 (2778)عيسى، طريقة ممكنة.

 درجات الثقل والمساحات البيضاء المشغولة:. 4

يجب ترك مساحات  االعالنية داخل االعالن، كماتكديس العناصر  عدم( 2718يرى برغوث )

بيضاء لتسهيل حركة العين داخل التصميم وسرعة وسهولة فهم االعالن، وهذا يعني اتزان التصميم 

 والعمل على تشكيل الكتلة والفراغ في التصميم.

 الخلفيات: .5

ة، ويفضل وليست اضافة شكلي الخلفيات وهي ارضية التصميم فتكون اضافتها اضافة وظيفية

لوني بسيط كخلفية للتصميم وبذلك يضمن المصمم عدم تكديس العناصر االعالنية  في وضع تدرج عادة  

 (2778في التصميم، فخلفيات التصميم لها دور كبير في ابراز اهمية الصورة او العنوان لإلعالن.)عيسى،

 الخطوط واالشكال والرموز:. 6

ناحية  مية كبيرة مني أهلخطوط واالشكال والرموز التي تستخدم في تصميم االعالن التوعو إن ل

دة في ر العناصر الموجو ختصاكثر مما توظيفية، فهي تختصر الرسالة االعالنية برمز واحد، جمالية و 

 (2711سه ل ايصال الفكرة. )الراوي،االعالن وتساعد وت
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 :وط الكتابيةانواع الخط .2

 تحمل االعالني، كونهار المهمة في التصميم ( من العناصtypographyتعد الخطوط الكتابية )

ها بحذر يجب استخدامصال الرسالة االعالنية للمتلقي، لذلك دالالت ومعاني تسه ل وتسر ع من عملية اي

 شديد فاالختيار الخاطئ لنوع الخط الطباعي يفسد االعالن ويربك المتلقي في فهم الرسالة االعالنية.

 ( 2718) برغوث،

 اللون: .8

احد العناصر االساسية في التصميم التي تؤثر في نفسية المتلقي، وكلما كان المصمم  يعد اللون

اصوب في كلما كان ادق و  ؛اللون المستخدم على نفسية المتلقي ووظيفة ذو خبرة عملية وعلمية في تأثير

ختيار اللون اف جمالية ووظيفية، ولعل اختياراته اللونية، حيث ان استخدام اللون في التصميم له اهدا

 (2711المناسب يجعل من التصميم اكثر جدوى إليصال الرسالة االعالنية.)الراوي، 

 :تصميم االعالن التوعوياسس 

 التوازن:. 0

حيث ب نصفي االعالنعلى  من صور ومساحات لونية وعناوين وهو توزيع العناصر اإلعالنية

ي ان ، وبطريقة تشعر المتلقوكل نصف حاصل على نفس الدرجة من التوازن تكون كل العناصر مرئية

ن لكل عنصر من عناصر االعالن لها أل وال يوجد عصر يطغى على اآلخر، ذلك االعالن متوازن

أهمية خاصة بها اال انه يجب مراعاة قواعد التصميم لإلعالن إلظهار أهمية كل منهم، ومراعاة التنسيق 

ز خاصة  موقعه للمركوموقعه في التصميم ،  األخرىصر اقة كل عنصر مع العنبين العناصر وعال
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سكوت، ) يجابية في االعالن.الموقع االكثر إ الذي يعدفوق المركز الهندسي بقليل، و الذي يقع البصري 

 ( :28،انظر الشكل ) (2778

 
 التوازن(، 28الشكل )

 . الوحدة:7

ا، تبين ارتباط العناصر ببعضه في االعالن التوعويهي ايجاد عالقة بين العناصر الموجودة 

مما يعطي القوة لإلعالن بحيث ان لكل عنصر من عناصر االعالن اهميته في الرسالة االعالنية 

الموجهة للمتلقي من ناحية نفسية ووجدانية وعقلية، واتحاد التكوين عن طريق تكاتف العناصر مع بعضها 

يث تظهر كوحدة متماسكة تعبر عن فكرة االعالن انظر الشكل لتكوين عالقة تجانسية موحدة، بح

 (2711(.)الراوي،25)

 
 ( ، يمثل الوحدة في التصميم25الشكل )
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 التناسب:. 3

الطول والعرض في االعالن إما بشكل االعالن المقصود هنا تناسب ( ان 2778يرى الراوي )و 

يجب ان تكون هناك نسبة معينه عناصر التصميم مع العنصر اآلخر، لذلك ككل او لكل عنصر من 

بين أحجام العناصر المكونة للتصميم ونسبة معينة بين الشكل واالرضية، والمساحات البيضاء او 

دث ـال تح لة حتىــر متماثـــب ان تكون هذه النسبة مدروسة وغيــيجم، كما افة في التصميــالمساحات الشف

 ، ويعتمد التناسب على قاعدتين هم:(26انظر الشكل ) ي التصميم وملل لدى المتلقيـة فـابــرت

 اخذ النسب من االشكال الطبيعية مثل الجبال واالشجار والبحار. .1

 التعامل مع نسب الطول والعرض. .2

 

 
 (، التناسب26الشكل )
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 التباين: .4

بين العناصر في االعالن التوعوي هو شدة االختالف ان التباين  (2718)يرى علي البرغوث 

مثل تضاد اللون او الشكل او الحجم، ويهدف التباين الى لفت نظر المتلقي للرسالة االعالنية بقوة 

 والتركيز على اهميتها، ويمكن تقسيم التباين الى:

 أ. التباين في الحجم:

  ملحوظ إلعطاء أي انه في حالة وجود عنصرين يجب ان يكون احدهما اكبر من اآلخر بشكل

 العنصر االهم السيادة في التصميم، أي انه في حالة توحيدهما سوف يكون لهم نفس االهمية.

  اما بالنسبة للنص االعالني فالفقرات المهمة بالتصميم يجب ان توضع ببنط اثقل وحروف اكبر

 (2711)الراوي، .(27، انظر الشكل )ومقاسات مختلفة عن الفقرات األقل أهمية منها

 
 ( التباين في الحجم27الشكل )
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 ب. التباين في الشكل:

امر ضروري، للخروج عن النمطية في االعالن، ففي حال  ان التباين الشكلي لعناصر االعالن

رتابة في االعالن ويفقد  إلحداثالن لها نفس الحجم فقد يؤدي ذلك كانت جميع العناصر في االع

 (2778)سكوت، .(28انظر الشكل ) االعالن جاذبيته

 
 (، التباين في الشكل28الشكل )

 ج. التباين في درجة الثقل:

لتباين او الثقل اللوني للون الواحد مع تدرجاته، فاإلعالن الذي يحتوي عددا  من الصور يكون ا

يجب التنويع بينهم في ثقل اللون، وكذلك بالنسبة للعناصر االخرى حسب التدرج اللوني، اما في حالة 

، انظر الشكل اإلعالن الذي يحتوي على النص كامال ، ينبغي مراعاة التباين اللوني في النص

 (2718،)البرغوث.(28)
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 (، التباين في الثقل اللوني28الشكل )

 د. التباين في االتجاه:

وجيه حركة ، بحيث انه يتم تعن طريق االشكال المستخدمة في التصميم يكون التباين في االتجاه

ل واالحجام للعناصر داخل التصميم، انظر الشكل العين داخل التصميم عن طريق التغيير في االشكا

(17.) 

 

 
 (، التباين في االتجاه.17الشكل )

 :االيقاع. 5

لكل عنصر من عناصر التصميم إيقاعه الحركي الخاص به، المترافق مع  عناصر التصميم 

هو الفواصل المنظمة لحركة العناصر داخل االعالن، ليتحول  اإليقاعويعد االخرى المصاحبة له،  البنائية

ن الحصول على ايقاع منتظم بين عناصر االعالمتناغمة زمانيا  ومكانيا ، ولعل االعالن الى نوته موسيقية 
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انظر  ،عالن مرارا  وتكرا ، وترسيخ الرسالة االعالنية في ذهن المتلقييثير شغف المتلقي لمشاهدة اال

 (www.mnbaa.com ).(11كل )الش

 
 ( االيقاع في التصميم11الشكل )

 التركيز: .6

ميم، حسب حركة العين في التص كثر اهمية ووضعهتحديد العنصر االيكون التركيز عن طريق 

فمن الممكن ان يكون الشعار او العنوان او الصورة، والتأكيد عليه من خالل الكثافة اللونية او المساحة 

 (2778)عيسى، .(12انظر الشكل ) ،او الموقع

 
 (، التركيز12الشكل )
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 التدخين ثانيًا:

طرق  -اضراره على الفرد والمجتمع -اسبابه -طرق استخدامه -تاريخ التدخين -مفهوم التدخين-تمهيد)

 (التصدي للتدخين

 تمهيد:

ام الحديث ق لموعلى الرغم من ان الع يعد التدخين من اخطر آفات المجتمع واكثرها انتشارا ،

نه ال يزال هناك الكثير الذين ال يأبهون مرتبطة بأضرار التدخين، إال أخاصة و بحاث بعمل و إجراء أ

تي تدخل ، وغير مقد رين لكمية السموم الالجسمانية التي يسببها التدخين رضراواأل الصحية المخاطرلهذه 

 .(2776.)عيسى،اجسادهم كل يوم

ي التفشي التي أخذت ف ،على هذه الظاهرة تسليط الضوءوالعلماء بولقد قام الكثير من الباحثين 

كل يوم يزداد في ف خاصة  بين األطفال والشباب بصورة سريعة ومتزايدة بشكل يصعب مواجهته، واالنتشار

هدد الظاهرة الخطيرة التي تيجب على العلماء والمختصين التصدي لتلك أكثر، و عدد المدخنين اكثر و 

 .(1887عيد الصحي واالقتصادي واالجتماعي والسياسي. )البار،الصمجتمعاتنا على 

وبالنظر الى ما سبق فنرى ان التدخين سواء كان نتيجة عادة او ادمان فهو مشكلة في سلوك 

 المدخنين ويتوجب عالجها، فإن كال الحالتين مضر بالصحة.

مثل السيجارة بأنواعها وهي الطريقة  هناك طرق متعددة لتدخين التبغ( ان 2778يرى ابو حامد )

 االكثر شيوعا  والسيجار والغليون الخشبي والغليون المائي )األرجيلة( والنقع او التخزين.
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تاريخ التدخين ونشأته وانتشاره واضراره الصحية واالجتماعية وسوف يناقش هذا الجزء من االدب النظري 

 .على الفرد والمجتمع

 :مفهوم التدخين

، يقال اد خنت النار اي من كلمة َدَخنَ  ( الدخان في اللغة278 ، ص1871البعلبكي )يعرف 

ه، ويقال من النارجيلة ثم مج   كخرج دخانها وارتفع ويقال دخ ن اي امتص دخان لفافة التبغ او دخان التنبا

َن اي صار لونه اكدر في سواد كالدخان فهو ادَخن.  َدخ 

ن، ويقصد بها هنا عملية 15 ، ص1887اما الزه ار ) ( فيعرفه  بأن الكلمة هي مصدر للفعل دخ 

اشعال اي شخص للسيجارة او الغليون وامتصاص الدخان الناتج عن االشتعال ثم اخراجه من الفم او 

( ان التدخين هو اكثر من عادة أي انه ادمان ألنه يدفع المدخن الى 1887ويرى ابو طويلة ) األنف.

 تتالي للحصول على تأثير معي ن او لتجنب اعراض انسحابه من الجسم.التدخين بشكل م

( ان التدخين ادرج ضمن المواد المسببة لإلدمان بإيعاز من منظمة الصحة 1881ويقول عثمان )

العالمية، ذلك الن اعراض االدمان كلها تنطبق على المدخنين، من حيث اعراض االنسحاب والتوق 

 الشديد في التدخين.

عادة او ادمان، فتدخين العادة فهو ( ان التدخين يمكن ان يكون ما بين 1887ويضيف الزه ار )

اعتياد ممارسة التدخين في اثناء اوقات الراحة او اثناء متابعة التلفاز او اثناء القراءة. اما تدخين  يعد

لجأ للتدخين ة من الجسم فياالدمان فيأتي نتيجة تغير الحالة الجسدية والنفسية، بسبب انسحاب مادة معين

 لتعويضها.
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( بأنه التتن او الدخان وهو جنس من النباتات 58 ، ص1871كي )للتبغ فيعرفه البعلب ةاما بالنسب

االمريكية، فيه مادة سامة، مأخوذة من لفظة تاباغو، وهي اسم جزيرة في خليج المكسيك التي وجد فيها، 

 ونقل منها.

حين عر ف التبغ بأنه الكلمة المشتقة من كلمة توباغو وهي ( 17 ، ص1881ويتفق معه محرم )

 جزيرة من جزيرة انتيل في المكسيك.

( ان اصل كلمة التبغ يعود الى الهنود الحمر ومعناها تابسكو 27 ، ص2777ويرى ابو طويله )

اذ لم يعرفوا السجائر في عهد كريستوفر  ،وهي اسم الغليون الذي استعمله الهنود الحمر للتدخين

 كولومبوس.

 :نبذه تاريخية عن التدخين

( ان التدخين بدأ قديما  بين الجنود الرومان حيث كانوا يمارسون تدخين 1881يقول الغب اشي )

اوراق الخس بعد المعارك، وذلك لما تحتويه من مواد مهدئة لألعصاب، وكذلك الهنود الحمر والشعوب 

التي كانت تقطن امريكا قبل اكتشاف القارتين االمريكيتين، حيث كانوا يستخدمونه في احتفاالتهم االخرى 

على ذلك  تالدينية واثناء ممارسة طقوس السحر والشعوذة وفي احتفاالتهم لتنصيب الرهبان، وقد دل

ووجد ايضا  ق.م،  677الحفريات والنقوش االثرية التي وجدت في المكسيك والتي يعود تاريخها الى 

غليون من الفخار كان يستخدم لتدخين التبغ، وقد اعتاد استخدامه السحرة والكهنة في قديم الزمان 

 الدعائهم انها طريقة إلظهار بواطن االمور، وكشف ما تخفي الصدور، والتنبؤ باألحداث المستقبلية.
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تقريبا  عند اكتشاف  م1882عام الدخان ظهر  ( فيرى ان1888اما من رأي عبد الحميد )

 مثكريستوفر كولومبوس القارتين االمريكيتين حيث وجد البحارة االسبان شجرة التبغ ونقلوه الى اوروبا 

ل ملحوظ في القرن السادس عشر الميالدي حتى نص ب جيمس االول ملك بريطانيا فشن كانتشر بش

 .1678حرب على التدخين، واصدر منشورا  ضد التدخين سنة 

( الرأي ويزيد عليهم ان اول من زرع بذور التبغ هم االسبان بعد ان 2778م عيسى )ويؤيده

كانوا يزرعونه في الحدائق المنزلية لجمال ازهارها اكتشافها، و احضروه معهم من االرض الجديدة بعد 

ي ه) عن طريق االستنشاق ( أول من تعاطى اوراق التبغ سعوطا  ويستخدمون اوراقها في الطب، ويعد 

ملكة فرنسا كاترين ديمدسيس آن ذاك لتخفف من آالم الرأس التي كانت تعاني منه وتبعها بعد ذلك جميع 

وبعدها اخذت هذه العادة تعم جميع الطبقات في المجتمع، فكانوا يطلقون عليه اسم  افراد البالط الملكي.

لسفير الذي ل النيكوتين نسبة  يطلق عليها اسم  االعشاب المقدسة او اعشاب الملكة، وبعد ذاك بدأ الشعب

بدأ ينتشر التبغ في جميع انحاء العالم عن طريق الحمالت الغربية للشرق وكأن االمراض  ثم ادخلها البالد.

 التي سيخلفها استخدام التبغ هي ضريبة دخول الغرباء الى البالد اي لعنة الهنود الحمر.

 أسباب التدخين:

 تتلخص فيما يلي:( ان اسباب التدخين 1881يقول شكور)

بائهم آعادة مكتسبة يأخذها االبناء من اآلباء، ففي فترة المراهقة يتبادر الى ذهن االبناء تقليد  .1

 ألعمالهم الصبيانية. نتيجة

 الشعور انهم يضاهون الكبار بهذا التصرف. عن طريق لنفسإرضاء او أ الوجودإثبات  .2
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ة وتقاليد مرتبط وما يتبعها من عاداتعامل تقليد اآلخرين تأثير االصدقاء من ناحية اخرى  .1

 .بسلوك االفراد المدخنين

 حل مشكالته او للهروب من موقف ما.الفرد التفكير في  التدخين يستطيعاالعتقاد ان ب .8

 والتي تحث المتلقي على التي تروج للتدخين والنكهات المميزة له لإلعالنات ضر التع .5

 به.االستمتاع 

 على الفرد والمجتمع: التدخينأضرار 

 :في اضرار التدخين ما يلي( 2776وعيسى ) ( 1888( وابو دف)1887يروي البار)

 أضرار صحية:. 0

 لضارة علىا، بسبب آثاره ان  في كل عام هناك الماليين من البشر يالقون حتفهم نتيجة التدخين

 حياتهم باآلالم و الشقاء نتيجة التدخين. من هم يعانون من امراض عضال تملئ الصحة، كما ان هناك

 سرطان الرئة وسرطان الحنجرة وااللتهاب الشعبي المزمنفيسبب التدخين امراض الجهاز التنفسي، مثل 

موت الفجأة وجلطات القلب وجلطات المخ الناتج عنها الشلل وامراض القلب والشرايين مثل  ما،االمفيزيو 

 سرطان الفم والشفة، وامراض الجهاز الهضمي، مثل في االطراف جلطات واضطرابات الدورة الدمويةو 

ورام ا، وامراض الجهاز البولي مثل وسرطان المريء وقرحة المعدة واالثني عشر وسرطان البنكرياس

ن كثرة فتعاني م المرأة الحامل واالطفالالحميدة وسرطانها، وسرطان الكلى وهناك امراض تصيب  المثانة

 وزيادة وفيات المواليد واصابة المواليد بااللتهابات الرئوية والتحسسية. ،وقلة موازين المواليد ،االجهاض

 .(1888ابو دف،)
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وهناك بعض االمراض النادرة التي يصاب بها المدخنين مثل التهاب العصب البصري الذي 

لحساسية مثل الربو وزيادة امراض ااالخالل من حدة البصر والقدرة على تمييز االلوان، يؤدي الى 

 وامراض االنف واالذن والحنجرة والتهابات الجلد وآثار هذه االمراض ومضاعفاتها.واالرتكاريا 

ويؤدي الى انخفاض مستوى اللياقة البدنية بسبب عدم القدرة على ممارسة التمارين الرياضية 

 .(2776) عيسى، المجهدة، فيصابون بالتعب الشديد لعدم كفاءة عمل الرئتين عند المدخنين.

 التدخين ايضا  يؤثر على السن البيولوجي للمرأة والرجل على حد  سواء، ويعج ل مظاهر الشيخوخة و 

عاما  تقريبا  بالمقارنة مع غير المدخنين من نفس  15بحيث ان انسجة جسم المدخن تتقدم بيولوجيا  ب 

 الجنس.

 أضرار اقتصادية:. 7

زمة الشراء الكتب ال ون عنالطالب قد يمتنعيستنزف المال بشكل مبالغ فيه، ف ان التدخين

، كما ان االسر ذات الدخل المحدود يعانون من التكاليف المالية للتدخين فيحرم وتفضيل شراء التبغ عليه

 بناءه ونفسه من الطعام لتوفير المال لشراء التبغ.األب أ

على  التي تفرض والضرائب والقوانين ثر فرغم االموالومن جهة  اخرى فإن اقتصاد الدولة يتأ

الشخاص االسجائر فإن الدولة تقوم بإنشاء المستشفيات والخدمات الطبية لتغطية النفقات المالية لمعالجة 

المصابين بأمراض نتيجة استهالك السجائر، وما يترتب عليه من اجازات مرضية وانخفاض انتاجية 

 .(2778)ابو حامد، تخفيض موارد الدولة الستيراد التبغ بأنواعه.يعمل على العمل وهذا 
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 :آثار أخالقية.3

فمن  ،فردالسلوكي لل االنحرافالجريمة و مام شتى انواع دخين كطريقة تعاطي يفتح المجال اان الت

ون بذلك واخالقيا ، ويك عقليا  وسلوكيا   الممكن اضافة انواع المخدرات الى السيجارة مما يؤثر على المدخن

لهذه العادة يسهل حدوث ادمانات  والرضوخ والخنوع عرضة لالنحراف من غيره، فاالستسالماكثر 

 (1888)ابو دف، اخرى.

 التحصيل الدراسي:أضرار التدخين على . 4

آثار سلبية جم ة للتدخين على تحصيل الطالب الدراسي، لما لمادة التبغ  ال شك في ان هناك

تائج تخديرا  للمخ واالعصاب وتشويش للتفكير، ومن ن كونه يحدثمن تأثير على القدرات الذهنية للطالب 

تبين ان الطالب المعرضين لدخان السجائر هم اقل طالب بريطاني،  5777دراسة بريطانية شملت 

فارق زمني مقداره ثالثة شهور، وفي القراءة يصل الى فارق اربعة باستيعابا  من الطالب غير المعرضين 

 (1887)البار،  شهور. 5شهور، اما في مادة الرياضيات فيصل الى 

 :التدخين السلبي على االفراد والبيئةأثر . 5

، غيرهمكبيرهم وص من افراد المجتمع بل يضر جميع من حولة ،يضر نفسه فحسبالمدخن ال أن 

 ،التهوية، او في وسائل النقل العام ي نفس مكان العمل او في مكان سيءخصوصا  من كان رفيقه ف

بي يعر ض الجميع للتدخين السل حيث جائر هو من اهم عوامل تلوث الهواء والبيئة المحيطة،فدخان الس

الكربون،  وكسيدعلى نسبة عالية من النيكوتين واول ا الخارج من فم المدخن، نظرا  الحتوائه نوهو الدخا

ية انهم معرضون بشكل كبير للذ بحات الصدر  ازات السامة فهم في خطر محدق، كمالغوبسبب تعرضهم ل
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قطع االشجار وحرقها  وغيرها من االمراض، ومن ناحية اخرى فإنه قد يتم وضعف وظائف الرئة

 (2776)عيسى، الستخدامها في معالجة التبغ.

 لتصدي لظاهرة التدخين:دراسة تحليلية ل

، يةمن قبل منظمة الصحة العالمالتدخين  ومتابعة انتشار ظاهرة بعد مالحظةالقول انه  نستطيع

 لكجذرية لها، وذوالبحث عن حلول  ةالظاهر  هذه الضوء ومحاربة إللقاءقامت بعقد اجتماعات طارئة  ان

 وضع عن طريقوذلك صة في التصدي لظاهرة التدخين والمنظمات الخا االهلية بالتعاون مع الجمعيات

ل ن عمل هذه المنظمات في غياب العمحيث أ محكمة لمحاولة القضاء عليها، إعالنية توعوية استراتيجية

ن الهدف كاالمشكلة بشكل كبير، و  هذه تفاقممما سيؤدي الى الحكومي الجاد والصارم لن يجدي نفعا  

جمة عن التبغ وبالتالي تقليل االمراض النا جميع انواع االساسي لهذه االستراتيجية هو تقليل استهالك

صادي اقتظهور انهيار ، و وعجز ووفيات مبكرة مراضممكن، وما ينجم عنه من أ ألدنى مستوى هتعاطي

الدولة من رعاية المرضى التي نتجت امراضهم عن على من حيث خسائر االنتاج والتكاليف المترتبة 

 (2711)القصير،  التدخين.طريق 

لمحاربة ظاهرة الى ان اهداف االستراتيجية ( 1878) 685تقارير منظمة الصحة العالمي رقم  أشارتلقد 

 :التدخين تتلخص فيما يلي

لمحيطة، الفرد والمجتمع والبيئة ا توعية الجمهور باآلثار الجانبية الناتجة عن التدخين على صحة .أ

 وتقديم نصائح وارشادات توضح هذه الظاهرة واضرارها.

 : عن طريقالوقاية من البدئ بالتدخين  .ب
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 المروجة لشركات التدخين ومنع رعايتها  العالناتإضعاف المؤثرات المؤدية للتدخين مثل ا .1

 للنشاطات االجتماعية كثيرة المتابعة.

 ي الوجداني لألفراد فاالدراكي والسلوكي و تعزيز مقاومة الفرد من خالل التأثير على الجانب  .2

 المجتمع.

 .والعادة الضارة بالمجتمع زيادة النفور من هذه اآلفة .1

 :عن طريقج. تغيير سلوك المدخنين 

القالع ا إقناع المدخنين بأخطار التدخين والمآسي واالمراض التي سوف تلحق بهم في حال عدم .1

  عن التدخين

 إقناع المدخنين بفوائد ترك التدخين واإلشارة الى الدعم الصحي الذي سوف يحصلون عليه. .2

 بهذه الخطوة. ة االقالع عن التدخين والمساعدة على البدءترسيخ فكر  .1

تي واالمراض ال بشكل خاص والتدخين السلبي عامة التدخين وأضرار مجتمع واعي بآثار د. بناء

 سوف 

 تلحق بالمدخنين.    

 ه. حماية حقوق غير المدخنين بالحصول على بيئة نظيفة خالية من التدخين.

 و. تحديد المناطق التي يسمح بها التدخين وتقليلها قدر االمكان.
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يدعم  ،لحزموا بالصرامةو  بالجدية يتصف فالبد ان يكون هناك قانون عام وشامل وبالنظر لما تقدم

ة الالزمة وعدم ع بالجدي  و لتحقيق النتائج المرجو ة منها، ألخذ الموضهذه االستراتيجية االعالنية التوعوية 

التراخي او التهاون في دحض هذه اآلفة التي لم تسبب لنا غير الهالك والدمار الصحي واالقتصادي 

 والبيئي.

 االعالن التوعوي لظاهرة التدخين حول العالم:

االعالن التوعوي يلعب دورا  هاما  وبارزا  ومؤثرا  في المجتمع، فهو يعد ضرورة لتنمية لقد اصبح 

وتوعية أفراد المجتمع بقضايا ومشاكل البيئة وظواهرها وأضرارها السلبية التي ازدادت وانتشرت وتفشت 

ر والمعرفة، كيداخل المجتمع، ويعتبر الهدف الرئيسي لإلعالن التوعوي هو نشر التوعية واالرشاد والتذ

كساب االفراد صفات ومهارات ستساعدهم في تنمية وتطوير سلوكهم االجتماعي والحضاري، كما تؤدي  وا 

طوير عاداتهم وتقاليدهم واخالقهم؛ عن طريق استمالتهم وتوجيههم للنفور واالبتعاد عن تلك الظواهر الى ت

والمشكالت والقضايا واآلفات السلبية، التي باتت أكثر انتشارا  في عصرنا الحديث وهذا ما جعل الكثير 

م ن الدول العالم ان تقو من المنظمات الدولية والجمعيات االهلية وهيئات الصحة العالمية في كثير م

 في بلدانال اقل منالتي تعد  كندابحمالت التوعية ضد ظاهرة التدخين والتي برزت بشكل واضح في 

 لخاصةا االعالنية الحملة وقامت العمل، واماكن العامة االماكن في التدخين منع بعد وذلك التدخين نسبة

 اض،األمر  مثل التدخين عملية جراء من المدخنينب تلحق التي األضرار تمثل صور وضع على بها

 :(18،)(11، انظر الشكل )التدخين عن الناتج االطراف وموت التشوهاتو 

)www.huffingtonpost.ca( 
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 (، ملصقات إعالنية18الشكل )                          (، شكل علب السجائر في كندا11الشكل )

 يمثل الصين في المدخنين عدد ان حيث المدخنين، عدد في الدول اكثر من تعتبرف الصيناما 

 في التدخين حظر تقرر ةالفتر  هذه وفي ،2778 عام ياتاحصائ حسب العالم في المدخنين من 25%

 2711 عام وفي السنة، لتلك األولمبية لعاباال في المحيط الجو تنظيف بهدف بكين في العامة االماكن

 في تدخينال ربحظ وقامت البالد في التبغ استهالك معدالت لتخفيض خماسية خطة عمل الصين قررت

 :(15الشكل) انظر اعالنية بحملة مترافقة العامة االماكن جميع

(http://www.chinadaily.com.cn/china/2016-05/11/content_25204565.htm) 

 
 (، نماذج من االعالنات في الصين15الشكل )

 البالد، لىع المحدق بالخطر شعورها بعد التدخين أخطار من للحد كبيرة خطوة فرنسا اتخذت ولقد

 شباط-1 من اعتبارا   العامة المباني من وغيرها العامة االماكن في للتدخين التام الحظر تعلن جعلها مما

 وفرضت والحانات، والمطاعم المقاهي جميع ليشمل 2778 لعام الحظر قانون تمديد وتم ،2777 لعام

 على ستريت ومن المفروض القانون بعد التدخين بتهمة عليه يقبض من على يورو 857 مقدارها ةضريب
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 حمالت مع القانون وترافق يورو، 757 ب يقد ر بما يغ رم مقهاه او حانته او مطعمه في يدخن من

 (:16)الشكل انظر السجائر وعلب الملصقات على ارتكزت اعالنية

( https://uk.ambafrance.org/France ) 

 

 
 (، نماذج من االعالنات في فرنسا16الشكل )

 النازية فترةال انتهاء بعد هحيث ان الحديث، التاريخ في للتدخين حظر بأول اما ألمانيا فقد قامت

 ولح ابحاثهم بعمل لماناأل االطباء قام حتى التي كانت مفروضة آن ذاك، الحظر قرارات جميع لغيتأ

 رضف بإعادة لمانيةاأل الحكومة دفع مما الرئة، وسرطان التدخين بين الصلة حدد من اول وهم التدخين

 القرار هذا قوبل ولكن ،2778 عام والحانات والمطاعم والمقاهي العامة المناطق في التدخين حظر

 القانون هذا تطبيق في صرامة المدن أكثروكانت  تطبيقه، تم ولكن النازية بالفترة لتعلقه الشديد بالرفض

 .الفنادق غرف في حتى التدخين يمنع حيث بافاريا مدينة هي

( https://en.wikipedia.org/wiki/Anti-tobacco_movement_in_Nazi_Germany) 

 بحظر التدخين في 1887في الواليات المتحدة األمريكية منذ عام  قامت والية كاليفورنياولقد 

متر  1.5المناطق العامة والحانات والمطاعم والمقاهي، وكان القانون ينص على منع التدخين في حدود 

نيويورك فقد بدأت في محاربة التدخين  أماامتار،  6من أي مبنى اال انهم قاموا اآلن بزيادة المسافة الى 
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هي ومطاعم، انظر الشكل من حانات ومقا العامةطق حيث حظر التدخين في جميع المنا 2771منذ عام 

(17:) 

 

 
 (، نماذج من االعالنات في الواليات المتحدة االمريكية17الشكل )

 بسبب بالفشل بائت ولكنها 2772 عام منذ التدخين مكافحة في محاوالتها بدأت اما اليونان فقد

 فرضت 2778عام في ولكنها بجدي ة، معها التعامل وعدم المفروضة والقوانين التوعوية الحمالت تجاهل

 لكن ات،والمركب والمدارس والمستشفيات العامة المناطق في التدخين حظر تم انه بحيث جديدة قوانين

 ضيق طاقن تحديد عليها فيجب الكبيرة المطاعم اما التدخين حظر في الخيار افله  الصغيرة المطاعم

 .للمدخنين

(http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/8371205/Anti-smoking-

measures-around-the-world.html( 

 اتالحان ذلك في بما المغلقة العامة االماكن جميع في التدخين حظرب وقامت المملكة المتحدة

 ، 2776 عام من مبكر وقت في انجلترا في الحظر نفذ وقد المغلقة، العمل واماكن والمقاهي والمطاعم

 حيث ،2777 عام من نيسان في الشمالية وايرلندا ويلز ثم 2776 آذار في رالحظ في اسكتلندا وتلتها



 

 

66 

 احد اخلد التدخين في والقيام القانون مخالفة تم حين في استرليني جنيها   57 مقدارها ضريبة فرضت

 (:18انظر الشكل ) .المحظورة المناطق

(http://www.telegraph.co.uk/news/health/news/8371205/Anti-smoking-

measures-around-the-world.html( 

 
 (، الملصقات التوعوية في المملكة المتحدة18الشكل)

بفرض اكثر القوانين صرامة على شركات  2712منذ عام قامت استراليا  وتجدر االشارة الى ان

البني المخضر  اللون تفرضحيث التدخين التي تروج منتجاتها في استراليا، بهدف حماية غير المدخنين 

على تغليف جميع علب السجائر دون ظهور العالمة التجارية الخاصة بها، مع فرض ووضع عبارات 

واستمرت الحملة لآلن بنفس الصرامة والقوة وحققت أعلى  ئرتحذيرية وصور مقززة على علب السجا

، فوفق صحيفة سيدني مورننج هيرالد فقد قام الباحثون في استراليا على مدار ثالثة اشهر من النتائج

البني المخضر، وقد استخدمت اكثر  pantone 448اللون األكثر بشاعة وهو اللون  االبحث حتى وجدو 

وتسليط الضوء على القوانين المقررة، الشكل ونشر الوعي في المجتمع  للتحذير من وسيلة إعالنية

(18)(،87)( :www.aljazeera.net) 



 

 

67 

 

                              
 نموذج من الملصقات المستخدمة(، 87الشكل )                    (, علب السجائر في استراليا18الشكل )    

، فكان 2778مشوارها في مكافحة التدخين منذ عام قد بدأت دولة االمارات  ويجب ان نذكر ان

اول قرار يصدر في الدولة لحظر إدخال التبغ ومنتجاته للبالد، اال في حال توافر الشروط والمواصفات 

القياسية المتبعة في الدولة، واشتراط وجود صور تحذيرية واضحة على العبوات، وحظر كافة االعالنات 

فقد قامت في وضع غرامات  2711اما في عام  رويجية للتبغ او الدعاية او الرعاية لمنتجات التبغ.الت

مالية عالية قد تصل الى مليون درهم، مع الحبس لمدة ال تقل عن شهرين، على كل من يدخن في 

لحد لغايات ا قامت بعمل حمالت اعالنية متعددة كما المنتزهات والحدائق العامة او في االماكن المغلقة.

من التدخين في الدولة على شكل ملصقات وقمصان ومسيرات سلمية تحمل رسالة توعوية مثل حملة 

 (www.dm.gov.ae)تمرت هذه الحمالت لآلن. سوا"خل ك واعي" وحملة "عالم بال تدخين" 

 :(82،)(81بعض االعالنات التي انتشرت في االمارات، الشكل )
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 المستخدمةعلب السجائر (، 81الشكل )

 

 نماذج من الملصقات المستخدمة(، 82الشكل )

من اوائل الدول التي صادقت على قانون حظر  وأخيرا بالنسبة للملكة االردنية الهاشمية فتعد

ي العالم من حيث استهالك الدولة الثالثة ف لكنها مع ذلك تعد 1871التدخين في االماكن العامة سنة 

في الوقت الحالي، فرغم  %87الى  2777سنة  %28قد ارتفع عدد المدخنين في االردن من التبغ، ول

لتدخين اال ان هناك تساهل و تراخ  في تنفيذها، فعدد المدخنين في ا حظرالقرارات التي اصدرت في 

 الحكومة توجه تعيق اجتماعية عقبات هناك ان بيناد وعدد المصابين بأمراض التدخين يزداد ايضا ، فتيزدا

 وعيهم دىوم ،بالتدخين المرتبطة الناس مفاهيم مثل المدخنين غير وحماية التدخين اضرار من للوقاية

 ايذاء حقه من فليس التدخين بآفة ابتلي اذا انه ويعي المواطن يدرك المتقدمة الدول في انه اال تجاهه

لوطنية مثل الجمعية ا في االردنقامت المنظمات الصحية وعليه فقد . لهم بالضرر التسبب او االخرين

التعاون ب االردنية لمكافحة التدخين ومركز الرأي للدراسات ووزارة الصحة العالمية ومركز الحسين للسرطان
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باإلضافة لعدد من الشركات الخاصة  مع منظمة الصحة العالمية بعمل حمالت اعالنية ضد التدخين

الملصقات التوعوية وطباعة قمصان  في عمل بعض مثل مجموعة المناصير والبنك االهلي حيث بدأت

ناجعة  ولكنها لم تكن عن التدخين وغيرها من الوسائل اإلعالنية، تحمل رسالة توعوية ومسيرات سلمية

ال تخنقنا  "بسبب ضعف الحملة وعدم مرافقتها بقانون صارم يسه ل تنفيذها مثل حملة "ال للتدخين" وحملة 

ل جميع ولم تكن تعم وتشمولكن هذه الحمالت لم تستمر طويال  فكانت لمدة ثالثة اشهر فقط بدخانك"، 

مما ادى لعدم تأثيرها بشكل كبير على المتلقي وعم تحقيقها االهداف المنشودة، انحاء المملكة 

 (www.alghad.com)(.81الشكل)

       
 االردنالحمالت ضد التدخين في بعض من نماذج (، 81الشكل )
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 الدراسات السابقة والمرتبطة

 يتضمن هذا الجزء عرض للدراسات السابقة وهي نوعين هما:

 ذات العالقة باإلعالن. العربية واالجنبية الدراسات السابقة 

 بظاهرة التدخين.ذات العالقة  العربية واالجنبية الدراسات السابقة 

 :حسب التسلسل الزمني وفي ما يلي عرض بذلك

 الدراسات السابقة ذات العالقة باإلعالن: 

 التعرف دراسة هدفت هذه الدراسة الى االردن (0111) التدخين لمكافحة األردنية الجمعيةاجرت 

وغيرها،  نللتدخي والدوافع واألسباب الخصائص حيث من الشباب بين التدخين ظاهرة انتشار مدى على

ألردن، ا في األساسي والتاسع والثامن السابع الصفوف في المدارس طلبة شملت ميدانية دراسةوهي 

 .الوصفي المنهج اإلحصائي

 :النتائج أهم

 يثح األردن، في التدخين ظاهرة انتشار ومدى الدراسة مجتمع خصائص تحليل الدراسة حاولت

 الرابعة المرتبة في األردن تأتي وبهذا( %18.1)بلغ الطلبة بين التدخين انتشار نسبة أن إلى توصلت

 ثثل عزا فقد بالتدخين البدء في المسؤولية عن أما .الدراسة هذه فيها أجريت التي الدول مجموعة ضمن

 اإلناث دىل تأثيرا   أكثر األسرة كانت حين في لألصدقاء بالتدخين شروعهم %11 المدخنين الذكور الطلبة

 العامل هذا وكان %17 للتدخين والرئيس األول السبب" اآلخرين تقليد" عامل وشكل. بالتدخين للشروع

 أفراد لدى واضح جهل وجود إلى التوصل إلى باإلضافة. اإلناث من %86 نسبته ما تدخين في سببا  

 .الصحة على اآلخرين سجائر من المنبعث الدخان يحدثه أن يمكن الذي بالضرر الدراسة مجتمع
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 وخصائصه ووظائفه أهدافه اإلعالن على التعرف دراسة هدفت الى (7115)الفادانياجرى 

 في نيالتلفزيو  اإلعالن واقع وعلى السودان في عموما   اإلعالن واقع على والتعرف وأهميته ووسائله

 .لتلفزيونيا اإلعالن تواجه التي واإلشكاالت األخيرة السنوات في شهده الذي والتطور السودان تلفزيون

 يلعبه نأ يمكن الذي التنموي الدور على والتعرف وأنواعها وأبعادها ومفاهيمها التنمية على التعرفو 

دراسة تحليلية لعينة  .وثقافيا   وسياسيا   واجتماعيا   اقتصاديا   والمجتمع الفرد تنمية في التلفزيوني اإلعالن

 وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج ابرزها: ميس رة من االعالنات التلفزيونية

الموجودة واقتصار خدماتها اإلعالنية على التصوير والتصميم  . ضعف الوكاالت اإلعالنية1

 واإلنتاج.

 . ارتفاع تكلفة اإلعالن التلفزيوني ورفض معظم المعلنين لقبول تحمل هذه التكلفة العالية.2

 منهم أن اإلعالن التلفزيوني يحقق   % 85النسبة للمعلنين حيث يرى . يلعب التلفزيون دورا  كبيرا  ب1

 لهم الفائدة المرجوة.    

 ي مجال تنمية الفرد والمجتمع في الجوانب االقتصادية عالن التلفزيوني دورا  كبيرا  ف. يؤدى اإل8

 واالجتماعية والسياسية واالقتصادية.   

عالنات 5  الدراما.. معظم المعلنين يفضلون اإلعالنات المباشرة وا 

 والمناسبات.ن المعظم واألعياد . تزداد الكثافة اإلعالنية خالل شهر رمضا6
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 معرفة هدفت الى اإلعالن التلفزيوني والسلوك االستهالكي دراسة بعنوان (7118)الرباعياجرى  ولقد

تهالكي األشكال اإلعالنية والسلوك االسو  تعرض المراهقين لإلعالنات التلفزيونية والسلوك االستهالكي.

دة اإلعالن أوقات مشاهو  اإلعالنية التلفزيونية والسلوك االستهالكي.مصداقية الرسالة و  لدى المراهقين.

حداثة المعلومات المقدمة في اإلعالن التلفزيوني. و نمط المشاهدة لإلعالن التلفزيوني. و التلفزيوني. 

طالب  877وكانت عينة الدراسة عبارة عن راهقين والسلوك االستهالكي لديهم، المتغيرات الديمغرافية للمو 

 وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج ابرزها:البة في مرحلة المراهقة وط

المعلنين بمضامين الرسالة اإلعالنية حتى تتم مناقشة موضوعاتها بين أفراد األسرة  اهتمامضرورة  .1

 .االستهالكيوأبنائها وبالتالي لتؤثر في سلوكهم 

ضرورة النظر في تصميم محتوى اإلعالن التلفزيوني من حيث مصداقية النص وتوافقه مع ثقافة  .2

 إلى الوثوق في الرسالة اإلعالنية التي يشاهدها. لتدفعهالمتلقي 

اقات وتضمين تلك المس األردنيةضرورة تطوير المساقات التي تتعلق باإلعالن في الجامعات  .1

 الطلبة وتنمية مهاراتهم اإلبداعية. كفاءةببرامج تدريبية تساعد على رفع 

ت هدف سياسات اإلعالن ودورها في زيادة الحصة السوقيةبإجراء دراسة حول  (7111)طاطة،وقام 

 إدارات من بأطرافها اإلعالنية العملية على التعرفو  .ووسائله وأنواعه وأهدافه اإلعالن على التعرف الى

 لوصولا يضمن بما تفعيلها وكيفية اإلعالنية الحمالت على التعرفو  .بها تقوم التي المهام ووكاالت وكذا

وقامت الدراسة  ،مبيعاتها مستوى رفع من األخير في المنظمة لتمكين المستهدفينو  .العمالء استجابة إلى

 وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج ابرزها: على عينة ميسرة من االعالنات والمستهلكين
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 الشديدة افسةالمن فواقع المنظمة، في اإلعالن يلعبه الذي الفعال الدور لنا يتبين البحث، خالل من

 االستمرار،و  البقاء من تمكنها السوق من حصة على الحصول في الدائمة والرغبة المؤسسات تعيشه الذي

 لمحددةا النتائج إلى الوصول بهدف تكاليفه، وتحمل اإلعالني النشاط ممارسة ضرورة عليها يحتم

 إال يتم ال هذاو  مبيعاته وزيادة السوق في المنتج تقبل على عاجال أو آجال آثارها تنعكس التي والمخططة

 راعيت واستراتيجيات مالئمة تسعيرية سياسات ووضع اإلعالنية للحمالت الناجح التخطيط خالل من

 المستهدفة ةالشريح مع العالقة وعمق التسويق وآلية المنتج لنوعية يبقى أنه إال .وسوق شركة كل أوضاع

 .التحديات وجه في صامدة السوقية الحصة بقاء في جوهري دور العمالء من

 يف التجارية والعالمة اإلعالن تأثير لدراسة خصصت ميدانية دراسة بإجراء (7100رشيد )قام 

 دراسة تم يثح خاصة بصفة تلمسان بوالية والمستهلك عامة بصفة الجزائري للمستهلك الشرائي القرار

 .السيارة منتوج

 الدراسة، يخدم بما النتائج ودراسة للتحليل صالحة استمارة 157 عبر المستهلك استجواب تم حيث

 نتائج البحث:

 .التسويقية لالتصاالت الرئيسية األهداف أحد هي التجارية العالمة. 1

 جماهيرها مختلف وتعرف الخارجي محيطها المؤسسة تقابل التي الواجهة التجارية العالمة تعتبر .2

 بها.

 يحسن و موقعها يدعم اهشعارا و هاتإعالنا خالل من تقدمها التي بالوعود المؤسسة وفاء . 1

 .تهاصور 
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 الدراسات كلإن ف لذا به، التنبؤ يصعب كما فيه التحكم يصعب معقد إنساني سلوك هو الفرد سلوك .8

 .نسبيا صائبة دراسات هي السلوك، ذابه متعلقة نتائج إلى توصلت  به اهتمت التي

 أن بجي التي المؤسسة وأ تستمر أن يجب التي للمؤسسة الوحيد المحدد هو اليوم المستهلك . 5

 ةلدراس تسعى و اللمجا هذا في جهودها من تكثف أن المؤسسة على لذا السوق، من تنسحب

 .اتهأدوا و وسائلها تحسين طريق عن ذلك و إرضائه ومحاولة أكثر المستهلك

 لمبيعاتا زيادة إلى أساسا يهدف والمستهلك المؤسسة بين االتصال أساليب من أسلوب اإلعالن 6-

 ثم هافي األسد حصة على اإلعالن ،يتربع والحاجة الهدف حسب متنوعة أساليب استخدام خالل من

وبيان  ترويجيةال االستراتيجيات مختلف ضمن العامة والعالقات المبيعات، تنشيط الشخصي، البيع

 .المنتجات عالمة سمعة وتقوية لبناء الطرق أهم

 لى:ا تهدفمطبوع من التقليدية إلى الحداثة لدراسة بعنوان فن اإلعالن ا (7104) صالحاجرى 

ظهارو  .منها االستفادة يمكنهم علمية مادة بتوفير المجال هذا في المتخصصون الطالب إفادة  القيم ا 

 التشكيلية المدارس تأثير إلي االشارةو  .الفن هذا لصناعة مختلفة حقب خالل اإلعالن في والفنية الجمالية

 التي ةوالثقافي واالجتماعية االقتصادية والمتغيرات السياسية األحداث تأثيراتو  .االعالن على تصميم

ذا يتناول ه توصلت الدراسة الى النتائج التالية: وقدوشكال،  مفهوما   االعالن تطور في كبيرا   دورا لعبت

مختلفة عاكسا أهم األحداث السياسية والمتغيرات  تاريخيةالمقال فن اإلعالن المطبوع عبر مراحل 

كما أشارت  ،في تطور اإلعالن مفهوما وشكال   را  كبي التي لعبت دورا   والثقافية واالجتماعية االقتصادية

 تاريخي وصفي.، المنهج المستخدم في الدراسة ظهور المطبعة ما قبلالدارسة إلي فن اإلعالن 
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 جميعة لتعمل في خدم الحديثوكاالت الدعاية واإلعالن بالمفهوم  تأسيس بداياتة معرف نتائج الدراسة:

لت إلي إنتاج رسائل جع ىإبداع أكثر حداثة أد ىتحول اإلعالن ال بالذكر أن والجدير اإلعالنيةاالنشطة 

 .اإلعالنات أكثر إغراء

 .الدراسات السابقة ذات العالقة بظاهرة التدخين 

 ت الى:هدف التدخين في المجتمع الفلسطيني وعالجها ةمشكلدراسة بعنوان  (0118) ابو دف اجرى

 مستوى على ،التدخين على المترتبة اآلثار عن الكشف. و التدخين على المشجعة والعوامل األسباب تحديد

قامت الدراسة على المنهج المسحي  ،التدخين مشكلة لعالج مقترحة تربوية بصيغة التقدم و والمجتمع الفرد

وتوصلت الدراسة الى عدد من شخص  877الوصفي حيث قام البحث على عينة استطالعية مكونة من

 النتائج ابرزها:

 ثقة بالنفس.مستوى ال وانخفاضمستوى حالة القلق  بارتفاعان الطالب مفرطي التدخين، يتصفون 

 لمدى ت،المؤثرا من الشخصية البنيةو  التدخين. ممارسة إلى الطالب تدفع بيئية، وظروف عوامل وجودو 

 .عنه لإلقالع أو لعدمه أو للتدخين الشخص قابلية

. ينالتدخوقد أوصى الباحث بضرورة تنظيم دراسات جادة لمساعدة الراغبين في اإلقالع عن 

 النهاية،في  بوهذه األسبافكرية(  -نفسية  -)اجتماعية  التدخين،تنوع األسباب والعوامل المشجعة على و 

أثاره السلبية  للتدخينو  وأخطاره. هثبوت أضرار ال يمكن أن تكون مبررات مقبولة للمدخنين السيما في ظل 

 العامة.له كما تطال البيئة حو  بل تتعداه إلى اآلخرين من المدخن،ليس على مستوى الفرد 

وعالقته بمستوى القلق، وبعض سمات  التدخين بإجراء دراسة حول (7118) عوض اهللقام 

الكشف عن مدى تأثير التدخين على مستوى ، هدفت الى ة لألطباء المدخنين في قطاع غَزةالشخصي
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قطاع لدى األطباء العاملين في المراكز الطبية ب واالنطوائية بعض سمات الشخصية مثل العدوانية،القلق و 

مساعدة و  والنفسية الناجمة عن التدخين. واالجتماعية واالقتصاديةالكشف عن األضرار الصحية و  غزة.

نين من مساعدة المدخو  المدخنين من األطباء وغيرهم في التخفيف من مستوى القلق الناجم عن التدخين.

واإلرشادات  تقديم النصائحو ن اآلثار السلبية األخرى الناجمة عن التدخين. في التخفيف م وأيضا  األطباء 

 واتخذت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي، للمدخنين من األطباء وغيرهم من سبل اإلقالع عن التدخين

دراسة الى وتوصلت الطبيب  186طبيب وعينة فعلية مقدارها 58وتكونت من عينه استطالعية مقدراها 

 النتائج ابرزها: عدد من

من أولى الدراسات التي طبقت في فلسطين لتسلط الضوء على المشاكل  هي هذه الدراسةأن 

التي يشعر بها الكثيرون من األطباء المدخنين، والتي تتجلى في العديد من التغيرات النفسية والجسمانية 

عمل على تعديل سلوكهم بما ينسجم مع سي الطبيب المدخن. إن فهم أسباب القلق لدى واالجتماعية

 .وجه لواإلسالمية وستساعده على القيام بدوره كطبيب على أكم االجتماعيةاألخالقيات 

 مدى معرفة بإجراء بحث حول التدخين في األردن هدفت الى (7100) خصاونة وعالناجرى 

 اليومي األسرة اقإنف متوسط. و المدخنون األفراد يدخنه الذي التبغ نواع. وأاألسرة أفراد بين التدخين انتشار

 وتوصلت الدراسة الى عدد من النتائج ابرزها: ،القسري بالتدخين األسر أفراد معرفة مدىو  .التدخين على

 الثاني تشرين شهر خالل العامة اإلحصاءات دائرة أجرته والذي 2717 األردن في التدخين مسح نتائج

 يدخن األقل على واحد فرد فيها األردن في األسر من % 61 حوالي أن البيانات من ويالحظ .2717

 السجائر يدخنون( % 86 حوالي) األسر هذه من األعلى والنسبة التبغ، أنواع من نوع منتظم بشكل

 يدخنون مدخنون أفراد فيها التي األسر من % 88 حوالي أن الملفت ومن .الغليون يدخنون األقل والنسبة
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 كما القسري، أو السلبي التدخين بمصطلح تسمع لم األردن في األسر من % 72 وحوالي. المسكن داخل

 لىع لإلنفاق بالنسبة أما. التدخين عن اقلع ثم مدخنا   كان أن أفرادها ألحد سبق األسر من % 12 أن

 .خينالتد على يوميا   دينارين من أقل تنفق األسر نصف حوالي أن النتائج بينت فقد التدخين،

 األجنبية:الدراسات 

 Predisposing effects of cigarette advertising on children's intentions 

to smoke when older (P.P. Aitken,1991) 

 األطفال وكوسل التدخين بأخطار التوعوية اإلعالنات بين العالقة على التعرف الى الدراسة هدفت

طفال   (687) مع مقابالت إجراء تم حيث للدراسة كأداة المقابالت الباحث استخدم بالتدخين يتعلق فيما

  ،منهج الدراسة هو المنهج الوصفي التحليلي ) التحليل النوعي( عاما    18 – 11تتراوح أعمارهم بين 

  أهم نتائج التي توصلت اليها  الدراسة كما يلي

 اإلعالنات التوعوية بأخطار التدخين كانت لها دور ايجابي على مواقف األطفال وسلوكهم فيما   -

 . يتعلق بالتدخين        

 . تغير ملحوظ في نوايا األطفال تجاه السجائر -

 Effects of the 2003 advertising/promotion ban in the United 

Kingdom on awareness of tobacco marketing: findings from the 

International Tobacco Control (ITC) Four Country Survey.  

(F. Harris,2005) 

يهدف هذا البحث الى قياس فاعلية االعالن التوعوي في المملكة المتحدة على ظاهرة التدخين 

ليا والواليات تائج مع كندا واسترابعد تنفيذ قرار الحظر الشامل لإلعالنات الترويجية للتدخين، ومقارنة الن
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المتحدة االمريكية، وقد اجريت الدراسة على مرحلتين المرحلة االولى قبل الحظر والمرحلة الثانية بعد 

 الحظر.

( من المدخنين عن 6762المنهجية المستخدمة المسحي الوصفي والعينة المستخدمة تتكون من)

 طريق مكالمات الهاتف.

 نتائج البحث:

 التدخين وانواعه. عنانخفاض نسبة المعرفة  -

 ارتفاع نسبة الوعي بأضرار التدخين. -

 ارتفاع نسبة المقلعين عن التدخين. -

 لم يالحظ ارتفاع نسبة مالحظة االعالنات الترويجية للتدخين. -

 Tobacco marketing awareness on youth smoking susceptibility and 

perceived prevalence before and after an advertising ban.(Crawford 

Moodie, 2008) 

يهدف هذا البحث الى معرفة أثر االعالنات المروجة للتدخين في تعزيز قابلية الشباب في 

عن طريق تطبيق قرار منع االعالن الترويجي للتبغ وقياس االثر على الشباب صغار السن التدخين، 

 كانت عينة البحثو قامت منهجية البحث على المنهج االستقصائي (، 16-11تتراوح اعمارهم ) التي

 ( عام.16-11على الشباب التي تتراوح اعمارهم بين ) (1786)

 اهم نتائج البحث:

 انخفاض كبير بترويج التبغ . -

 ارتفاع مستويات الوعي واالدراك بأضرار التدخين. -
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 زيادة قابلية الشباب بالتأثر بترك التدخين. -

 

 The U.S. National Tips From Former Smokers Antismoking 

Campaign: Promoting Awareness of Smoking-Related Risks, Cessation 

Resources, and Cessation Behaviors (James F. Thrasher,2015) 

يهدف هذا البحث الى تقييم المرحلة الثانية من الحملة االعالنية التوعوية بحيث يقوم على 

المقابالت مع مدخنين سابقين عن طريق االنترنت بحيث يقي م الحمالت االعالنية هل كانت مجدية ام ال 

 شخص المنهجية المستخدمة المسحي الوصفي. 877وهل يجب االستمرار بها ام ال، تتكون العينة من 

 اهم النتائج للبحث:

 قة.ع اصحاب التجارب السابنجحت الحملة في التعريف بأخطار التدخين عن طريق المقابالت م -

 Awareness and impact of the ‘Bubblewrap’ advertising campaign  

among Aboriginal smokers in Western Australia. 

(Terry Boyle, 2009) 

 كانالس من المدخنين لدى الوعي زيادة على اإلعالنية الحمالت أثر تقييم الى الدراسة هدفت 

  استراليا في األصليين

 ىاخر  حضرية  غير مناطق ثوثال العاصمة منطقةداخل   مواقع ثالث في استطالع اجراء تم  

 تأثير مدى على للتعرف(  النوعي) التحليلي الوصفي المنهج باستخدام مقابالت اجراء طريق عن

 (188على عينة مقدارها ) المدخنين سلوك على اإلعالنية الحملة
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 : اليها التوصل تم التي النتائج أهم

 رؤية عدب التدخين خفض أو التدخين عن اإلقالع في فكرت مقابلتها تمت التي العينة أغلب 

 . اإلعالنات

 األصليين السكان من المدخنين سلوك على إيجابي بشكل تؤثر تالحمال هذه أن. 

 :ملخص الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها

 ة، إن هذه الدراسات تنوعت بتنوعالسابقة العربية واالجنبييتضح من خالل عرض الدراسات 

االهداف التي سعت لتحقيقها، فقد اهتمت بعض الدراسات للتعرف إلى االعالن بشكل عام وتطوره تاريخيا  

( 2778( والرباعي )2775مثل دراسة كل من )الفاداني،  وأنواعه ووسائله وعناصر واسسه

( ومنهم 2718عبر الزمن مثل دراسة )صالح،  وتطورهخ االعالن ( ومنهم من درس تاري2778وطاطة)

للتعرف على  ، ودراسات اخرى(2711من عمل على دراسة أثر االعالن على المتلقي مثل )رشيد،

( ودراسة)عوض 1888مثل دراسة كل  من )ابو دف، وآثاره على الفرد والمجتمع وأسبابهالتدخين تاريخيا  

 .(2711( و)الخصاونة وعالن، 2771اهلل، 

اما بالنسبة للدراسات االجنبية فكان لها األثر األكبر في دراستي حيث انها كانت تتحدث في 

( ودراسة P.P.Aitken, 1991صميم أثر االعالن التوعوي على المدخنين مثل دراسة كل  من )

(F.Harris,2005)  ودراسة(Crawford Moodie,2008)  ودراسة(Terry boyle,2009) 

 .(James F. Thrashler, 2014)و

اتفقت معظم الدراسات السابقة على نشأة وتطور االعالن تاريخيا  وانواعه واهدافه ووسائله  -

 وأثره على المتلقي. ورسائله
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اتفقت معظم الدراسات السابقة على تاريخ التدخين ونشأته وآثاره السلبية على الفرد والمجتمع   -

 واقتصاديا  وثقافيا . صحيا  

 ادمان.اشارت بعض الدراسات اال ان التدخين   -

اتفقت معظم الدراسات على اهمية االعالن التوعوي في تسليط الضوء على الظواهر السلبية   -

 لة عالجها.المجتمع ومحاو   في

 بحوث االعالن. ن التوعوي بشكل خاص ولكنها ضمنعدم وجود بحوث متعلقة باإلعال  -

اهم االمور التي يجب مراعاتها في تصميم االعالنات بشكل عام وفهم نقاط القوة والضعف   -

 المتلقي.  لدى

لتدخين اهرة ااما الدراسة الحالية، فقد هدفت الى التعرُّف على اثر االعالن التوعوي للحد من ظ  -

 لدى الطلبة في الجامعات االردنية من وجهة نظر الطلبة انفسهم.

 .(6762-25أما من حيث العينات فقد تراوحت أحجام العينات في الدراسات السابقة ما بين )  -

اما فيما يتعلق بأداة الدراسة المستخدمة في الدراسات السابقة فقد تنوعت ما بين االستبانة كما في 

اما  ،F. Harris (5002)(، واستخدم البعض اآلخر اسلوب المقابالت مثل دراسة 2711دراسة رشيد )

لدراسات ة من اجراءات اثالدراسة الحالية فقد استخدمت االستبانة لغرض جمع المعلومات، واستفادت الباح

السابقة في تطوير االستبانتين المستخدمتين لجمع المعلومات وطريقة اختيار العينة وتميزت باستخدام 

 باإلضافة الى العنقودية العشوائية.المعاينة العنقودية العشوائية 
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راسة ألولى حسب علم الباحثة التي تناولت دوقد تميزت هذه الدراسة عن الدراسات السابقة بأنها تعد ا

أثر االعالن التوعوي للحد من ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية من وجهة نظر الطلبة 

أنفسهم، مما يعد إضافة جديدة للمكتبة العربية.
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 الثالث الفصل 

 ات(واإلجراء الطريقة) الدراسة منهجية
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 الفصل الثالث

 واالجراءاتالطريقة 

تناول هذا الفصل عرضا  لإلجراءات التي قامت بها الباحثة لتحقيق أهداف الدراسة والذي ابتدأ 

بوصف منهج البحث المستخدم، ومجتمع الدراسة وعينتها وطريقة اختيار العينة ووصف أداة الدراسة 

راد العينة بيقها على افايضا  وكيفية تطويرها، والتحقق من صدق وثبات األداة المستخدمة، وكيفية تط

ووصف طريقة جمع البيانات، واالشارة إلى إجراءات الدراسة التي اتبعت والوسائل اإلحصائية التي 

 استخدمت في معالجتها وذلك على النحو اآلتي:

 المستخدم: دراسةمنهج الأواًل: 

لدى  ينالتدخ ظاهرة للحد منالباحثة المنهج التجريبي لمعرفة أثر اإلعالن التوعوي  استخدمت

 الستخدامللكونه المنهج المناسب  ،الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم

 من خالل إجابة الطلبة عن فقرات االداة المستخدمة في هذه الدراسة.في هذه الدراسة 

 :مجتمع الدراسةثانيًا: 

يتكون مجتمع الدراسة من طالب جامعتين خاصتين )البترا، الشرق االوسط( والبالغ عددهم 

تسجيل الطلبة لعام قبول و / دائرة ( طالب وطالبة وذلك وفقا  إلحصائيات الجامعتين 17277)

 ، موزعة بالشكل التالي:2716/2717

 

 

 



 

 

85 

 :(0) توزيع مجتمع الجامعتين حسب الجنس

 المجموع إناث ذكور 

 1177 1777 2177 جامعة الشرق االوسط

 7177 1682 1878 جامعة البترا

 17277   المجموع

 عينة الدراسة:ثالثًا: 

 وفق طريقتين:تم اختيار العينة 

إذ تم اختيار جامعتين هم جامعة البترا وجامعة الشرق االوسط ممثلة العينة الطبقية العشوائية  .1

 للجامعات االردنية الخاصة.

الطبقية العشوائية إذ تم تحديد حجم العينة من الذكور واإلناث من الطالب وقد تم استخدام العينة  .2

(  Bartlett, Kotrlik, Higgins, 2001جدول تقرير حجم العينة لبارت وكوترلك وهيجينز )

( إناث وهي 187( ذكور و)227( منهم )877وحيث بلغ عدد الطالب في عينة الدراسة )

 (: 2الجدول التالي )موضحة كما يوجد في 

 (:7توزيع أفراد العينة من الطلبة حسب الجنس والجامعة )

 المجموع إناث ذكور 

 187 85 85 جامعة الشرق االوسط

 267 115 125 جامعة البترا

 877   المجموع
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  الدراسة عينة خصائص وصف

الجامعة ،و  متمثلة الدراسة، لعينة الديموغرافية الخصائص األول جزئها في الدراسة أداة تناولت

 لكل المئوية والنسب المشاركة، تكرار يوضح التالي الجدول والتخصص  الجنس ، السنة الدراسية،

 :اآلتي النحو على وهي خاصية

 (3) رقم الجدول
 الدراسة لعينة الشخصية المعلومات

 التكرار الفئة الشخصية الخصائص
 النسبة
 % المئوية

 الجامعة
 %35.0 140 االوسط الشرق
 %65.0 260 البترا

 الدراسية ةالسن

 %19.3 77 اولى
 %27.3 109 ثانية
 %21.5 86 ثالثة
 %20.5 82 اكثر او رابعة

 %11.5 46 عليا دراسات

 الجنس
 %55.0 220 ذكر
 %45.0 180 إنثى

 التخصص
 %37.3 149 انسانية
 %25.5 102 تطبيقية
 %37.3 149 علمية
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 الدراسة: واتأدرابعًا: 

 .. تم جمع اإلعالنات التوعوية ضد التدخين المعتمدة في عدة دول حول العالم1

 (.2772(، الفاداني )2711. تم بناء استبانة االعالن بناء  على دراسة كل  من رشيد )2

 (.1888(، ابو دف )2718. تم بناء استبانة التدخين بناء  على دراسة منظمة الصحة العلمية)1

 االداة:صدق خامسًا: 

خمسة من أساتذة التصميم الجرافيكي في عدد من الجامعات ملحق تم عرض االستبانتين على 

فأكثر من المحكمين، وتعديل او حذف  %87(، وتم قبول الفقرات التي حصلت على موافقة 1رقم )

ضافة بعض الفقرات  د فقرات المناسبة، وقد كان عدالفقرات األخرى التي تقل نسبة المحكمين عن ذلك وا 

( فقرات 8( فقرة، اما استبانة التدخين قفد كانت )12( فقرة واصبحت بعد التحكيم )11استبانة االعالن )

 (.2( فقرة ملحق رقم )15واصبحت بصيغتها النهائية بعد التعديل )

 ثبات أداتي الدراسة :سادسًا: 

عادة االختبارالد راسة، تم استخدام  ثبات أداتي من للتأكد (، (test – retest طريقة االختبار وا 

( فرد من خارج عي نة الد راسة بفاصل زمني مدته 27استطالعية مكونة من) عينة على األداة تم تطبيق

معامل الث بات باستخدام معامل ارتباط بيرسون، وبلغ معامل  التطبيق وتم حساب اتبين مر  أسبوعان

(, Cronbach Alphaما تم استخدام طريقة االتساق الداخلي كرونباخ الفا)( ك7.87الثبات بهذه الطريقة )

 (.7.88وبلغ معامل الثبات بهذه الطريقة )
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 (4جدول رقم )

 المجال الرقم
معامل ارتباط 

 بيرسون
 كرونباخ الفا

انتشار ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات  1
 االردنية الخاصة

7.87 7.78 

2 
 لدى التدخين ظاهرة تحديد في التوعوي االعالن

 الخاصة االردنية الجامعات في الطلبة
7.88 7.82 

 :إجراءات الدراسةسابعًا: 

 تتلخص إجراءات الدراسة بما يلي:

إعداد االستبانتين المستخدمتين لجمع البيانات وهما استبانة التدخين واستبانة اإلعالن  -

 التوعوي.

 االستبانتين.التحقق من صدق وثبات  -

الحصول على كتاب تسهيل مهمة من جامعة الشرق االوسط إلى جامعة البترا وجامعة الشرق  -

 األوسط .

 اختيار العينة الني طبقت عليها االستبانتين. -

 طباعة االعالن التوعوي الذي سوف يرفق الستبانتي المجموعة التجريبية. -

 لتجريبية ثم جمعها.تطبيق االستبانتين على افراد العينة  الضابطة وا -

 استخدام المعالجة اإلحصائية لتحليل نتائج االستجابات على االستبانتين لكل  من المجموعتين. -

ل من وتم تحديد المستوى والدرجة -  : اآلتية الصيغة خال 
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 1.11=     1-5=   األدنى    الحد – األعلى الحد =الفترة طول

 1                المستويات      عدد                    

 :(5اآلتي جدول رقم ) النحو على المستويات عدد ليكون

 (5)الجدول  
 الحسابية للمتوسطات النسبية األهمية مستويات تقسيم

 الفترة المستوى
 5 -1.67 المرتفع
 1.66-2.18 المتوسط
 2.11 -1 المنخفض

 

وصيات في النتائج وكتابة التعرض النتائج التي تم الحصول عليها في الفصل الرابع ومناقشة  -

 الفصل الخامس وكتابة الرسالة بشكلها النهائي.

 المعالجة االحصائية:ثامنًا: 

أداة  لخال من ج معت التي البيانات لتحليل SPSS االحصائي التحليل ببرنامج تم االستعانة

 :اآلتية اإلحصائية االختبارات واستخدمت الدراسة،

 والتكرار لوصف عينة الدراسة حسب متغيراتها. المئوية، والنسبمتمثلة  الوصفية اإلحصاءات -1

عن السؤالين االول  لإلجابةوالمستوى والدرجة  المرتبةالمعياري، و  واالنحراف الحسابي، الوسط -2

 والثاني. 

 للتحقق من ثبات أداة الدراسة. Cronbach))معامل ارتباط بيرسون، ومعادلة كرونباخ الفا -1
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التوعوي  إلعالنا لإلجابة عن السؤال الثالث والتعرف على أثر  البسيط الخطي االنحدار تحليل -8

 سهم.نظر الطلبة انفظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة  تحديدفي 

 ( للعينات المستقلة لإلجابة عن السؤالين الرابع والخامس.t-testاختبار ) -5

 لإلجابة عناختبار شيفيه للمقارنات البعدية (، One way ANOVAتحليل التباين األحادي )  -6

 السؤالين السادس والسابع.

 تحليل بعض الوسائل االعالنية المستخدمة:

( 18شكل)انظر الحسب تحليل الباحثة لعلب السجائر والملصقات التي استخدمت في استراليا  .1

 :(87والشكل )

 هدف الحملة:

استراليا كانت تهدف الى تقليل عدد المدخنين الى اقل  الحملة االعالنية التي قامت فينجد ان 

 فساد واالنحراف.ممكنة وذلك لحماية المجمع من ال نسبة

 الوصف العام للحملة:

 اسيةستخدمت في استراليا من صورة قيتكون تصميم علب السجائر والملصقات التوعوية التي ا

لمرض معين ناتج عن التدخين، و يكون التغليف حسب االبحاث التي قاموا بها بأكثر االلوان بشاعة 

وهو البني المخضر الذي قامت الهيئات المتخصصة بعمل بحوث على مدار ثالثة اشهر لتحديده، وعدم 

 اظهار اسم الشركة المصنعة .
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 التحليل الفني للحملة:

 :فكرة علب السجائر 

 فكرة علب السجائر بإظهار االمراض التي يسببها التدخين، عن طريق وضع صورة مقززة ألحدتتمحور 

خفاء اسم الشركة المصنعة لهذا النوع، واستخدام اكثر االلوان بشاعة  هذه االمراض على علبة السجائر، وا 

 للتأثير النفسي على المدخن وتحفيز فكرة النفور من التدخين.

 :العناصر التصميمية 

قي واستخدم عين المتل امراض التدخين بشكل كبير حتى تجذبلمرض من  وضع المصمم صورة قاسية فقد

اللون البني المخضر بعد التأكيد على انه اكثر االلوان بشاعة عن طريق بحوث ميدانية دامت لثالثة 

 اشهر.

 :االسس التصميمية 

ن ري للمتلقي وبتباين عالي بيجس د المصمم مركز السيادة من خالل وضع الصورة في المركز البص

الصورة واالرضية، حيث نجح المصمم في التعبير عن الوحدة في التصميم من حيث العالقة الجدلية بين 

 جعل المصمم من تنوع الوحدة مركزا  بصريا  مهما  وجاذبا  للمضمون والفكرة واالنتباه. ثمالشكل والمضمون، 

 :الخصوصية 

هذه العلب من خالل صورة الشخص المريض والحال الذي وصل  ةأغلف جسد المصمم الخصوصية في

 اليه كمركز للسيادة في التصميم.
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 :الوظيفية 

واالبتعاد عنه  التدخين نلتوقف عي الدعوة لتمثلت الوظيفة بإدراكها المباشر بكونها تخاطب الرأي العام ف

 قدر االمكان بسبب االمراض الذي يسببها.

اكثر من وسيلة لإلعالن سوف نتناول الملصق  فقد تناولت الحملة االعالنية في دولة االمارات أما. 2

 :(82انظر الشكل ) االعالني فيها حسب تحليل الباحثة للملصق

 :الوصف العام للملصق التوعوي 

سم ايتمثل الملصق االعالني التوعوي من صورة يد تحترق بسبب اقترابها من علبة الدخان، مع اخفاء 

الشركة المصنعة للتبغ في الصورة، وتحويل لون العبوة الى اللون االسود، وتمثيل اصبع اليد المقطوع 

 على شكل سيجارة محروقة .

 :التحليل الفني 

 :فكرة الملصق 

تتمحور فكرة الملصق التوعوي في إظهار خطورة التدخين بتمثيل اليد على انها تحترق عند اقترابها من 

 مع تحويل لون العلبة الى اللون االسود، وقطع اإلصبع نتيجة االحتراق.علبة السجائر، 

 :العناصر التصميمية 

استخدم المصمم الصورة والتأثيرات الضوئية وعلبة السجائر كعناصر لإلعالن، وذلك بهدف تسليط الضوء 

 على الضرر المحدق الذي سوف يلحق بالمدخن.
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 :األسس التصميمية 

في المركز البصري للملصق، وذلك لترسيخ فكرة االعالن في ذهن المتلقي،  استخدم المصمم الصورة

 وعمل على إضافة التأثيرات على الصورة إلضفاء تباين هادف يثير مشاعر المتلقي ويؤثر عليه نفسيا .

 :الخصوصية 

جسد المصمم الخصوصية في هذا الملصق من خالل وضع الصورة في المركز البصري للملصق، مما 

 الضوء ويؤثر نفسيا  على كل من يشاهد االعالن.يسلط 

 :الوظيفية 

تمثلت الوظيفة بإدراكها المباشر ألخطار التدخين، وتسليط الضوء على األضرار التي يسببها، واالبتعاد 

 عن التدخين قدر االمكان.

 :(81انظر الشكل ) استخدام الملصقب فقد تميزت الحملة االعالنية التي اطلقت في االردن. أما 1

 تحليل الملصق : 

 الوصف العام لإلعالن التوعوي: 

فقد وضع المصمم صورة للسيجارة على شكل مرمى كرة القدم، واستخدم عبارة متداولة بشكل كبير في 

نوان انتباه المتلقي، ووضع ع ن على شكل ملعب كرة القدم لجذبالمجتمع االردني وضع الخلفية لإلعال

 جتمع خالي من التدخين".ثانوي "معا  لم
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 :التحليل الفني 

 :فكرة اإلعالن 

ي االلوان المستخدمة فجاءت عن التدخين في المجتمع االردني، و  االبتعادتتمحور فكرة االعالن في 

 التصميم تنم عن خطورة الموقف او الخطر المحدق في المجتمع االردني بسبب التدخين واستخدم فكرة

 في االردن. متابعة االكثرو  الشعبية ذات ةيالرياض األلعابكرة القدم ألنها من اهم 

 :العناصر التصميمية 

 استعانو استخدم المصمم شكل مرمى كرة القدم لشيوع الشكل ومعرفته من قبل جميع فئات المجتمع، 

 صورة السيجارة إليضاح الشيء المراد منعه، ب

 االسس التصميمية:

 صورة في مركز االعالن الهندسي وذلك يعيب التصميم ألن تأثير الصورة في استخدم المصمم ال

 استخدم الوان غير متباينة في التصميم مما يضعف الرسالة كما المركز البصري يكون اقوى واجدى نفعا ،

 االعالنية.

 :الخصوصية 

وء على ليط الضرمى، لتسجس د المصمم الخصوصية في هذا الملصق في استخدام السيجارة واشارة الم

 اهمية منع التدخين.

 :الوظيفية 

طر يحدق التأكيد على ان التدخين خ، و لهدف التصميم وهو منع التدخينتمثلت الوظيفة بإدراكها المباشر 

مكان.بالمدخن، واالبتعاد عن التدخين قدر اإل
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

تها، ن خالل اإلجابة عن أسئليتضمن هذا الفصل عرضا  للنتائج التي توصلت إليها الدراسة م

 النحو التالي:وعلى 

السؤال األول: ما مستوى انتشار ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة 

 نظر الطلبة انفسهم؟

نتشار مستوى اعن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية ل لإلجابة

ر ويظه ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم ،

 ( ذلك:6الجدول )

 (6الجدول )

انتشار ظاهرة التدخين لدى الطلبة في مستوى المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب 

 مرتبة تنازلياً  الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
 المرتبة

مستوى 

 االنتشار

 مرتفع 0 0.70 4.27 تلقيت نصيحة من طبيبك المعالج بترك التدخين. 10
 مرتفع 7 0.84 4.01 اصدقائك يدخنحاولت جعل احد  11
 مرتفع 3 0.69 3.87 تمتنع عن التدخين نهائيا  في االماكن المغلقة. 9
 متوسط 4 1.35 3.62 شهر الماضية 12حاولت االقالع عن التدخين خالل ال  3

4 
شهر الماضية بسبب آثار  12قمت بزيارة طبيب خالل ال

 متوسط 5 0.97 3.60 التدخين.
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 متوسط 6 0.89 3.53 بالتدخين عن طريق احد اصدقائكبدأت  12
 متوسط 2 0.93 3.51 تعي أضرار التدخين 6
 متوسط 8 0.95 3.49 تحاول االقالع عن التدخين عندما تمر بأزمة صحية. 7
 متوسط 1 1.02 3.43 تعودت على التدخين بشكل يومي. 2
 متوسط 01 1.00 3.38 انت مدخن. 1
 متوسط 00 0.73 3.34 عند قيامك بالتدخين في االماكن المغلقة.تبتعد عن االطفال  8
 متوسط 07 1.07 3.32 تعاني من آثار سلبية نتيجة اإلفراط في التدخين 5

 متوسط 03 1.02 3.27 هل تدخن في االماكن التي يحظر بها التدخين. 15
 متوسط 04 0.85 3.18 واحد على االقل من الوالدين مدخن 13
 متوسط 05 1.12 2.84 االماكن التي يكثر فيها التدخينيزعجك  14

 متوسط  0.64 3.51 الدرجة الكلية لظاهرة التدخين
 

( أن مستوى انتشار ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية 6يالحظ من الجدول )

وانحراف معياري  (3.51الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم كان متوسطا ، إذ بلغ المتوسط الحسابي )

(، وجاءت الفقرات في المستويين المرتفع والمتوسط، إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين 0.64)

تلقيت نصيحة من طبيبك ( التي تنص على" 17األولى الفقرة ) المرتبة(، وجاءت في 2.84 -4.27)

توى مرتفع، وفي ( وبمس0.70( وانحراف معياري )4.27"، بمتوسط حسابي )المعالج بترك التدخين

" بمتوسط حسابي حاولت جعل احد اصدقائك يدخن( التي تنص على " 11الثانية جاءت الفقرة ) المرتبة

( التي 11قبل االخيرة الفقرة )  المرتبة( وبمستوى مرتفع، وجاءت في 0.84( وانحراف معياري )4.01)

(، 0.85وانحراف معياري ) (3.18" بمتوسط حسابي )واحد على االقل من الوالدين مدخنتنص على" 

يزعجك االماكن التي يكثر ( التي تنص على" 18االخيرة الفقرة ) المرتبةوبمستوى متوسط، وجاءت في 

 ( وبمستوى متوسط.1.12( وانحراف معياري )2.84" بمتوسط حسابي )فيها التدخين
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ت لدى الطلبة في الجامعاظاهرة التدخين تحديد  السؤال الثاني: ما درجة استخدام اإلعالن التوعوي في

 االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم؟

عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة استخدام  لإلجابة

اإلعالن التوعوي في التصدي لظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر 

 ( ذلك.7ويظهر الجدول ) ، الطلبة انفسهم

 (2الجدول )
د تحديدرجة استخدام اإلعالن التوعوي في المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتب ل

مرتبة  ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم

 تنازلياً 

 الفقرة الرقم
المتوسط 

 الحسابي

االنحراف 

 المعياري
درجة  المرتبة

 االستخدام

 مرتفعة 0 0.58 4.42 االعالن التوعوي داخل الجامعة ملفت للنظر. 6

 مرتفعة 7 0.82 4.18 كمية اإلعالنات التوعوية المعروضة كافية. 7

تؤثر األلوان المستخدمة في اإلعالن التوعوي سلبا   4
 على المتلقي

 مرتفعة 3 0.87 4.09

 مرتفعة 4 0.89 4.06 التوعوية ضد للتدخين كافية في الجامعة.االعالنات  5

اإلعالنات المعروضة تظهر مدى تأثير التدخين على  9
 الصحة.

 مرتفعة 5 0.80 4.05

 مرتفعة 6 0.86 4.04 أدعم نشر االعالن التوعوي داخل الجامعة. 8
 مرتفعة 2 0.99 3.92 يوجد إعالنات توعوية خاصة بالتدخين في الجامعة 2
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10 
تصميم اإلعالنات التوعوية المعروضة في الجامعة 

 يعبر عن موضوع التدخين وآثاره السلبية
 مرتفعة 8 0.95 3.87

 مرتفعة 1 1.10 3.78 موقع اإلعالنات التوعوية في الجامعة مناسب 11

12 
االعالنات التوعوية ضد التدخين في الجامعة تساهم 

 في ترك التدخين.
 مرتفعة 01 1.07 3.70

 مرتفعة 00 0.90 3.69 تجذبك فكرة اإلعالن التوعوي 3
 متوسطة 07 1.53 3.51 قامت الجامعة بحمالت اعالنية ضد التدخين 1

 مرتفعة  0.74 3.94 التوعوي لظاهرة التدخين لإلعالنالدرجة الكلية 
 

ظاهرة التدخين لدى الطلبة  تحديد( أن درجة استخدام اإلعالن التوعوي في 7يالحظ من الجدول )      

في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم كانت مرتفعة، إذ بلغ المتوسط الحسابي 

(، وجاءت الفقرات جميعها في الدرجة المرتفعة باستثناء فقرة واحدة، 0.74( وانحراف معياري )3.94)

( التي تنص 6األولى الفقرة ) المرتبةءت في (، وجا3.51 -4.42إذ تراوحت المتوسطات الحسابية بين )

( 0.58( وانحراف معياري )4.42"، بمتوسط حسابي )االعالن التوعوي داخل الجامعة ملفت للنظرعلى" 

كمية اإلعالنات التوعوية ( التي تنص على " 7الثانية جاءت الفقرة ) المرتبةوبدرجة مرتفعة، وفي 

( وبدرجة مرتفعة، وجاءت في 0.82وانحراف معياري ) (4.18" بمتوسط حسابي ) المعروضة كافية

( 3.69" بمتوسط حسابي ) تجذبك فكرة اإلعالن التوعوي( التي تنص على" 1قبل االخيرة الفقرة )  المرتبة

قامت ( التي تنص على" 1االخيرة الفقرة ) المرتبة(، وبدرجة مرتفعة، وجاءت في 0.90وانحراف معياري )

( وبدرجة 1.53( وانحراف معياري )3.51" بمتوسط حسابي )ة ضد التدخينالجامعة بحمالت اعالني

 متوسطة.
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التوعوي في  لإلعالن (≥ α (0.05 هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤال الثالث:

 .نظر الطلبة انفسهمظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة  تحديد

 (8) رقم جدول

ظاهرة التدخين لدى الطلبة   تحديدالتوعوي في  إلعالنا ألثر البسيط الخطي االنحدار تحليل نتائج

 نظر الطلبة انفسهمفي الجامعات االردنية الخاصة من وجهة 

 المتغير
 التابع

 معامل
 االرتباط

r 

 معامل
 التحديد

r2 

 درجة
 الحرية

 المتغير
 المستقل

 B قيمة
t 

 الجدولية
t 

 المحسوبة

 مستوى
 الداللة
Sig 

الحد من 
ظاهرة 
 التدخين

-
0.901 0.801 

1 
االعالن 
 التوعوي

-
0.694 0.161 -

41.517 
0.000 398 

399 
 

 لالخ من لمتغير االعالن التوعوي وذلك اإلحصائية المعنوية ثبوت (  8رقم) الجدول يوضح

 داللة ذو أثر يوجد أي ،(0.161)والبالغة الجدولية t من أكبر( 41.517-)المحسوبة  t قيمة أن

بين االعالن التوعوي في الحد من ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة  إحصائية

 مستوى من هي أقل ( 0001.) والبالغة اإلحصائية الداللة قيمة وأن من وجهة نظر الطلبة انفسهم ،

 الفرضية ونقبل  )الصفرية(الفرعية الفرضية نرفض السابقة النتائج ضوء وفي ، (α ≤ 0.05) المعنوية

التوعوي  إلعالنل  (α ≤ 0.05)معنوية  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد األولى، البديلة

 .نظر الطلبة انفسهمظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة  تحديدفي 
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قة سالبة إثبات وجود إلى باإلضافة   = rاالرتباط عامل لخال من ذلك على مستدلين المتغيرين بين عال 

متغير االعالن التوعوي  أن على ذلك من ويستدلr2 = 0.801 التحديد معامل قيمة وأن ،0.901-

ة الخاصمتغير الحد من ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية  من % 810 ما مقداره يفسر

 في واحدة بوحدة تغيير أي أن على (  تدل0.694-البالغة) و B قيمة من وجهة نظر الطلبة انفسهم إن

الحد من ظاهرة التدخين لدى الطلبة في متغير ( 0.694-) بقيمة تغيير متغير االعالن التوعوي يقابله

 الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم

، بين المتوسط الحسابي (α≤1.15)هل توجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى  :الرابعالسؤال 

لطلبة المجموعة التجريبية التي يتعرض افرادها إلى اإلعالن التوعوي،  وبين المجموعة الضابطة التي 

 ال يتعرض أفرادها إلى اإلعالن التوعوي، في التصدي لظاهرة التدخين؟

ب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى انتشار عن هذا السؤال تم حسا لإلجابة

ظاهرة التدخين، و لدرجة استخدام اإلعالن التوعوي في التصدي لظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات 

االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم ، تبعا لمتغير المجموعة ) التجربية والضابطة(، كما تم 

 ( ذلك. 8( ويظهر الجدول )t-testار )تطبيق اختب
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 (1الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى انتشار ظاهرة التدخين، و لدرجة استخدام 

اإلعالن التوعوي في التصدي لظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة 

 (، تبعا لمتغير المجموعةt-testواختبار ) ،نظر الطلبة انفسهم

المتوسط  العدد الجامعة المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى tقيمة  المعياري

 الداللة

 التدخين ظاهرة
 االوسط  الشرق

 0.51 3.42 140 )التجريبية(
2.005 0.046* 

 0.70 3.56 260 البترا) الضابطة(

 التوعوي االعالن
 التدخين لظاهرة

 االوسط  الشرق
 0.74 4.25 140 )التجريبية(

6.298 0.000* 
 0.69 3.78 260 البترا)الضابطة(

 

 ( 0.05الفرق دال احصائيًا عند مستوى ) 

 (α≤1.15)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ( إلى8تشير النتائج في الجدول )

، سهملخاصة من وجهة نظر الطلبة انفلمستوى انتشار ظاهرة التدخين، لدى الطلبة في الجامعات االردنية ا

(  0.046( وبمستوى داللة )2.005( المحسوبة إذ بلغت )tتبعا لمتغير المجموعة، استنادا  إلى قيمة )

وكان الفرق لصالح المجموعة الضابطة ) طلبة جامعة البترا( بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي الذي بلغ 

 (.3.42جريبية الذي بلغ )( عن المتوسط الحسابي للمجموعة الت3.56)

لدرجة استخدام اإلعالن التوعوي  (α≤1.15)وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

في التصدي لظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم ، 
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(  0.000( وبمستوى داللة )6.298بلغت )( المحسوبة إذ tتبعا لمتغير المجموعة، استنادا  إلى قيمة )

وعوية تم عرض اإلعالنات التوسط التي وكان الفرق لصالح المجموعة التجريبية ) طلبة جامعة الشرق اال

( عن المتوسط الحسابي للمجموعة 4.25افرادها( بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي الذي بلغ ) على

ن( أفرادها إلى اإلعالن التوعوي، في التصدي لظاهرة التدخي الضابطة ) طلبة جامعة البترا التي ال يتعرض

(. وهذا يدل على وجود أثر لإلعالن التوعوي في التصدي لظاهرة التدخين لدى الطلبة 3.78الذي بلغ )

 في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم.

لمستوى انتشار ظاهرة  ،(α≤1.15)هل توجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى  :الخامسالسؤال 

ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات  تحديدالتدخين، و لدرجة استخدام اإلعالن التوعوي في 

 ؟ االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير جنس الطلبة

عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى انتشار  لإلجابة

ظاهرة التدخين، و لدرجة استخدام اإلعالن التوعوي في التصدي لظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات 

ناث(، ك ا تم تطبيق ماالردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم ، تبعا لمتغير جنس الطلبة ) ذكور وا 

 ( ذلك. 17( ويظهر الجدول )t-testاختبار )
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 (01الجدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى انتشار ظاهرة التدخين، و لدرجة استخدام 

ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة  تحديداإلعالن التوعوي في 

 (، تبعا لمتغير جنس الطلبةt-testواختبار ) ،انفسهمنظر الطلبة 

المتوسط  العدد الجنس المتغير
 الحسابي

االنحراف 
 مستوى tقيمة  المعياري

 الداللة

 التدخين ظاهرة
 0.58 3.58 220 ذكر

2.295 1.177* 
 0.70 3.43 180 إنثى

 التوعوي االعالن
 التدخين لظاهرة

 0.79 3.90 220 ذكر
0.131 1.151 

 0.87 4.06 180 إنثى
 ( 0.05الفرق دال احصائيًا عند مستوى ) 

 (α≤1.15)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ( إلى17تشير النتائج في الجدول )

، سهملخاصة من وجهة نظر الطلبة انفلمستوى انتشار ظاهرة التدخين، لدى الطلبة في الجامعات االردنية ا

(  وكان 1.177( وبمستوى داللة )7.715( المحسوبة إذ بلغت )tاستنادا  إلى قيمة )تبعا لمتغير الجنس، 

( عن المتوسط الحسابي لالتاث 3.58الفرق لصالح الذكور بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي الذي بلغ )

(. في حين تشير النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 3.43الذي بلغ )

(1.15≥α)  لدرجة استخدام اإلعالن التوعوي في التصدي لظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات

( المحسوبة إذ tاالردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير الجنس، استنادا  إلى قيمة )

 (.  1.151( وبمستوى داللة )0.131بلغت )
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لمستوى انتشار ظاهرة  ،(α≤1.15)هل توجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى  :السادسالسؤال 

ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية تحديد التدخين، ودرجة استخدام اإلعالن التوعوي في 

 ؟ الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير السنة الدراسية

عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى انتشار  لإلجابة

ظاهرة التدخين، ودرجة استخدام اإلعالن التوعوي في التصدي لظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات 

 ( ذلك. 11االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم ، تبعا لمتغير السنة الدراسية ويظهر الجدول )

 (00الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى انتشار ظاهرة التدخين، و لدرجة استخدام 

اإلعالن التوعوي في التصدي لظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة 
 تبعا لمتغير السنة الدراسية ،نظر الطلبة انفسهم

المتوسط  العدد لدراسيةالسنة ا المجال
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

 التدخين ظاهرة

 0.64 3.42 77 اولى
 0.61 3.58 109 ثانية
 0.67 3.61 86 ثالثة

 0.63 3.48 82 اكثر او رابعة
 0.64 3.36 46 عليا دراسات

 0.64 3.51 400 المجموع

 لظاهرة التوعوي االعالن
 التدخين

 0.79 4.17 77 اولى
 0.78 3.84 109 ثانية
 0.90 3.81 86 ثالثة

 0.89 4.02 82 اكثر او رابعة
 0.67 4.15 46 عليا دراسات

 0.83 3.97 400 المجموع
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( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمستوى انتشار ظاهرة 11يالحظ من الجدول )

 )ثالثة( على أعلى متوسط حسابي بلغ التدخين، تبعا لمتغير السنة الدراسية، إذ حصل اصحاب فئة

(، وكذلك 3.36عليا(  بمتوسط حسابي بلغ ) (، وجاء في المرتبة االخيرة اصحاب فئة )دراسات3.61)

وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام اإلعالن التوعوي في التصدي لظاهرة 

من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير السنة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة 

(، وجاء في المرتبة 4.17الدراسية، إذ حصل اصحاب فئة )اولى( على أعلى متوسط حسابي بلغ )

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات 3.81االخيرة اصحاب فئة )ثالثة(  بمتوسط حسابي بلغ )

 One wayتم  تطبيق تحليل التباين األحادي ) (α≤1.15) ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة

ANOVA( وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول ،)12:) 

 (07الجدول )
لمستوى انتشار ظاهرة التدخين، و لدرجة استخدام تحليل التباين األحادي اليجاد داللة الفروق 

لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة  ظاهرة التدخين تحديداإلعالن التوعوي في 
 نظر الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير السنة الدراسية

درجات  مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 الحرية

متوسط 
مستوى  fقيمة  المربعات

 الداللة

 التدخين ظاهرة
 0.115 1.867 0.756 4 3.025 بين المجموعات
   0.405 395 159.985 داخل المجموعات

    399 163.01 المجموع
 االعالن
 التوعوي

 التدخين لظاهرة

 *0.013 3.205 2.159 4 8.634 بين المجموعات
   0.674 395 266.063 داخل المجموعات

    399 274.698 المجموع
 ( 0.05*الفرق دال احصائيًا عند مستوى ) 
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وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  ( إلى عدم12تشير النتائج في الجدول )

(1.15≥α) ر لخاصة من وجهة نظلمستوى انتشار ظاهرة التدخين، لدى الطلبة في الجامعات االردنية ا

( وبمستوى 1.867( المحسوبة إذ بلغت )f، تبعا لمتغير السنة الدراسية، استنادا  إلى قيمة )الطلبة انفسهم

 (α≤1.15)(،  في حين تشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 0.115داللة )

ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة  تحديد لدرجة استخدام اإلعالن التوعوي في

بلغت ( المحسوبة إذ fمن وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير السنة الدراسية، استنادا  إلى قيمة )

(.  ولمعرفة عائدية الفروق في درجة استخدام اإلعالن التوعوي في 0.013( وبمستوى داللة )3.205)

ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا  تحديد

 .يبين النتائجق، والجدول التالي ، تم استخدام اختبار شيفيه للفرو لمتغير السنة الدراسية 

 (03الجدول )
ظاهرة التدخين لدى الطلبة في  تحديدلدرجة استخدام اإلعالن التوعوي في اختبار شيفيه للفروق 

 الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير السنة الدراسية

السنة 
 الدراسية

المتوسط 
 الحسابي

 دراسات اولى
 عليا

 او رابعة
 ثالثة ثانية اكثر

4.17 4.15 4.02 3.84 3.81 
 *0.36 *0.33 0.15 0.02 - 4.17 اولى
 *0.34 *0.31 0.13 -  4.15 عليا دراسات
 0.21 0.18 -   4.02 اكثر او رابعة

 0.03 -    3.84 ثانية
 -     3.81 ثالثة

  ( 0.05الفرق دال احصائيًا عند مستوى ) 
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عند مقارنتهما مع فئتي  عليا( اولى، ودراساتأن الفرق جاء لصالح فئة ) (11)يظهر من الجدول 

 .ثالثة، وثانية( فقط)

لمستوى انتشار ظاهرة  ،(α≤1.15)هل توجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى  :السابعالسؤال 

ردنية الجامعات اال ظاهرة التدخين لدى الطلبة في  تحديدالتدخين، ودرجة استخدام اإلعالن التوعوي في 

 ؟ الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير التخصص

عن هذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى انتشار  لإلجابة

ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات  تحديدظاهرة التدخين، ودرجة استخدام اإلعالن التوعوي في 

 ( ذلك. 18االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم ، تبعا لمتغير التخصص ويظهر الجدول )

 (04الجدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمستوى انتشار ظاهرة التدخين، ودرجة استخدام 

خاصة من وجهة ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية ال تحديداإلعالن التوعوي في 
 تبعا لمتغير التخصص ،نظر الطلبة انفسهم

المتوسط  العدد التخصص المجال
 االنحراف المعياري الحسابي

 التدخين ظاهرة

 689. 3.61 149 انسانية
 673. 3.69 102 تطبيقية
 484. 3.29 149 علمية
 639. 3.51 400 المجموع

 التدخين لظاهرة التوعوي االعالن

 908. 3.80 149 انسانية
 946. 3.76 102 تطبيقية
 511. 4.29 149 علمية
 830. 3.97 400 المجموع
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( وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمستوى انتشار ظاهرة 18يالحظ من الجدول )

التدخين، تبعا لمتغير التخصص، إذ حصل اصحاب فئة )تطبيقية( على أعلى متوسط حسابي بلغ 

(، وكذلك وجود 3.29في المرتبة االخيرة اصحاب فئة )علمية(  بمتوسط حسابي بلغ ) (، وجاء3.69)

فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام اإلعالن التوعوي في التصدي لظاهرة التدخين 

لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير التخصص، إذ 

(، وجاء في المرتبة االخيرة اصحاب 4.29ل اصحاب فئة )علمية( على أعلى متوسط حسابي بلغ )حص

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة 3.76فئة )تطبيقية(  بمتوسط حسابي بلغ )

(، One way ANOVAتم  تطبيق تحليل التباين األحادي )  (α≤1.15)إحصائية عند مستوى داللة 

 (:15وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول )

 (05الجدول )
لمستوى انتشار ظاهرة التدخين، و لدرجة استخدام داللة الفروق  إليجادتحليل التباين األحادي 

ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة  تحديد اإلعالن التوعوي في
 الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير التخصصنظر 

متوسط  درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجال
 المربعات

مستوى  fقيمة 
 الداللة

 التدخين ظاهرة
 *0.000 16.255 6.169 2 12.339 بين المجموعات
   0.38 397 150.671 داخل المجموعات

    399 163.01 المجموع

 التوعوي االعالن
 التدخين لظاهرة

 *0.000 18.825 11.897 2 23.794 بين المجموعات
   0.632 397 250.903 داخل المجموعات

    399 274.698 المجموع
  ( 0.05الفرق دال احصائيًا عند مستوى ) 
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 (α≤1.15)( إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 15تشير النتائج في الجدول )

، سهملخاصة من وجهة نظر الطلبة انفلمستوى انتشار ظاهرة التدخين، لدى الطلبة في الجامعات االردنية ا

(،  0.000( وبمستوى داللة )16.255( المحسوبة إذ بلغت )fتبعا لمتغير التخصص، استنادا  إلى قيمة )

لدرجة استخدام اإلعالن  (α≤1.15)وتشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة  تحديدالتوعوي في 

( وبمستوى داللة 18.825( المحسوبة إذ بلغت )fانفسهم، تبعا لمتغير التخصص، استنادا  إلى قيمة )

عوي ودرجة استخدام اإلعالن التو ، التدخينمستوى انتشار ظاهرة  (.  ولمعرفة عائدية الفروق في0.000)

ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا  تحديدفي 

 يبين النتائج. (16)، تم استخدام اختبار شيفيه للفروق، والجدول لمتغير التخصص

 (06الجدول )

 حديدتمستوى انتشار ظاهرة التدخين، ودرجة استخدام اإلعالن التوعوي في اختبار شيفيه للفروق ل

ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا 

 لمتغير التخصص

المتوسط  التخصص المجال
 الحسابي

 علمية انسانية تطبيقية
3.69 3.61 3.29 

 التدخين ظاهرة
 *0.40 0.08 - 3.69 تطبيقية
 *0.32 -  3.61 انسانية
 -   3.29 علمية

 تطبيقية انسانية علمية التخصص
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 التوعوي االعالن
 التدخين لظاهرة

المتوسط 
 الحسابي

4.29 3.80 3.76 

 *0.53 *0.49 - 4.29 علمية
 0.04 -  3.80 انسانية
 -   3.76 تطبيقية

  ( 0.05الفرق دال احصائيًا عند مستوى ) 

ئة عند مقارنتهما مع ف تطبيقية، وانسانية(أن الفرق جاء لصالح فئتي ) (16)يظهر من الجدول 

طبيقية، تعند مقارنتها مع فئتي ) علمية(لصالح فئة )علمية(  في مستوى انتشار ظاهرة التدخين، )

ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات  تحديداستخدام اإلعالن التوعوي في وانسانية(  في درجة 

.االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

يات ع التوصالدراسة م ذا الفصل عرضا  لمناقشة النتائج التي توصلت إليها هذهتضمن ه

 على النحو اآلتي:جاءت و  والمقترحات التي قدمتها الباحثة في ضوء تلك النتائج

 أوال : مناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال األول والذي ينص على:

جهة و  في الجامعات االردنية الخاصة من ظاهرة التدخين لدى الطلبة مستوى انتشارما السؤال االول: 

 ؟انفسهم نظر الطلبة

في  ظاهرة التدخين لدى الطلبة انتشارأظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال األول بأن مستوى 

 لمستوى انتشار هذه بلغ المتوسط الحسابي حيثجاءت بدرجة متوسطة ,  الجامعات االردنية الخاصة

( التي تنص 17األولى الفقرة ) المرتبةجاءت في حيث ، (0.64( وبانحراف معياري )3.51الظاهرة  )

( وانحراف معياري 4.27"، بمتوسط حسابي )تلقيت نصيحة من طبيبك المعالج بترك التدخينعلى" 

حاولت جعل احد ( التي تنص على " 11الثانية الفقرة ) المرتبة جاءت في( وبمستوى مرتفع، و 0.70)

  المرتبةفي  و( وبمستوى مرتفع، 0.84( وانحراف معياري )4.01" بمتوسط حسابي )اصدقائك يدخن

" بمتوسط حسابي واحد على االقل من الوالدين مدخن( التي تنص على" 11الفقرة )جاءت قبل االخيرة 

( التي 18الفقرة )فكانت االخيرة  المرتبةفي  اما(، وبمستوى متوسط، 0.85( وانحراف معياري )3.18)

( 1.12( وانحراف معياري )2.84" بمتوسط حسابي )يزعجك االماكن التي يكثر فيها التدخينتنص على" 

 وبمستوى متوسط.
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جامعات بة في الوقد يستدل من هذه النتيجة ان ظاهرة التدخين ال تشكل خطرا  كبيرا  على الطل

ق االدارة عن طري انتشاره حين انه يمكن معالجتها بأساليب وطرق مختلفة  قبلفي االردنية الخاصة 

 .الجامعية

 لذيا، والنضوج الفكري، من هذه النتيجة ان الطلبة لديهم درجة مناسبة من الوعيوقد يستنتج 

 هم من عدم االنسياق للتدخين.يمكن

 الباحثة. إطالعاو تختلف مع هذه النتيجة حسب  وفي هذا الصدد ال يوجد دراسة تتفق

 جامعاتال في الطلبة لدى التدخين ظاهرة تحديد في التوعوي اإلعالن استخدام درجة ما: الثاني السؤال

 انفسهم؟ الطلبة نظر وجهة من الخاصة االردنية

 حد منلل التوعوي اإلعالن استخدام بأن درجة اظهرت نتائج الدراسة المتعلقة بالسؤال الثاني

جة انفسهم كانت بدر  الطلبة نظر وجهة من الخاصة االردنية الجامعات في الطلبة لدى التدخين ظاهرة

الفقرات جميعها  حيث كانت ،(1.24)وانحراف معياري ( 3.14)، بحيث بلغ المتوسط الحسابي مرتفعة

(، 3.51 -4.42تراوحت المتوسطات الحسابية بين ) بحيثفي الدرجة المرتفعة باستثناء فقرة واحدة، 

"، للنظراالعالن التوعوي داخل الجامعة ملفت ( التي تنص على" 6األولى الفقرة ) المرتبةفي  وكانت

ة الفقر  كانتالثانية  المرتبة( وبدرجة مرتفعة، وفي 0.58( وانحراف معياري )4.42بمتوسط حسابي )

( وانحراف 4.18" بمتوسط حسابي ) كمية اإلعالنات التوعوية المعروضة كافية( التي تنص على " 7)

تجذبك ( التي تنص على" 1الفقرة )فكانت قبل االخيرة   المرتبةفي  اما( وبدرجة مرتفعة، 0.82معياري )

(، وبدرجة مرتفعة، و في 0.90( وانحراف معياري )3.69" بمتوسط حسابي ) فكرة اإلعالن التوعوي
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 " بمتوسطقامت الجامعة بحمالت اعالنية ضد التدخين( التي تنص على" 1الفقرة ) كانت االخيرة المرتبة

 ( وبدرجة متوسطة.1.53( وانحراف معياري )3.51حسابي )

لبة مؤثر في الطظاهرة التدخين  في تحديديستدل من هذه النتيجة ان االعالن التوعوي وقد 

 المتلقين لإلعالن التوعوي في الجامعات االردنية الخاصة.

نية ظاهرة التدخين في الجامعات االرد في تحديدوقد يستدل من هذه النتيجة ان االعالن التوعوي 

 درجة الوعي لدى الطلبة بآثار التدخين السلبية.ويرفع مفع ل بشكل ملحوظ ومؤثر الخاصة 

 (Boyle, 2009)و  (P.P,Aitken, 1991)كل  من  بحيث تتفق نتائج هذا السؤال مع دراسة

 . (F. Thrasher,2015)و 

التوعوي في  لإلعالن (≥ α (0.05 هل يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى الداللة السؤال الثالث:

 ؟نظر الطلبة انفسهمظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة  تحديد

 مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجداسة المتعلقة بالسؤال الثالث بأنه اظهرت نتائج الدر 

ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية  تحديدالتوعوي في  إلعالنل (α ≤ 0.05)معنوية  داللة

 من أكبر( 41.517-)المحسوبة  T قيمة أن لخال من ، وذلكنظر الطلبة انفسهمالخاصة من وجهة 

T مستوى من هي أقل ( 0001.) والبالغة اإلحصائية الداللة قيمة وأن(، 0.161)والبالغة الجدولية 

 الفرضية ونقبل  )الصفرية(الفرعية الفرضية نرفض السابقة النتائج ضوء وفي ، (α ≤ 0.05) المعنوية

إلعالن التوعوي ل  (α ≤ 0.05)معنوية  داللة مستوى عند إحصائية داللة ذو أثر يوجد ،األولى البديلة

 .نظر الطلبة انفسهمظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة  في تحديد

دنية ظاهرة التدخين المستخدم في الجامعات االر  في تحديدان االعالن التوعوي وقد تعزى هذه النتيجة الى 
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معنويا ، بحيث يزيد من وعي الطلبة بأخطار التدخين ويحف زهم معنويا  لالبتعاد الخاصة يؤثر في الطلبة 

 عن هذه الظاهرة.

قبول من م وهو معنوي وتوجيه لسلوكهم وقد يستدل من هذه النتيجة ان الطلبة يشعرون بدافع

قبلهم ويأخذون االعالنات التوعوية على محمل جد، وتتفق هذه الدراسة مع نتائج دراسة كل  من 

(P.P,Aitken,1991)  و(Boyle, 2009). 

، بين المتوسط الحسابي (α≤1.15)داللة إحصائية عند مستوى  اتهل توجد فروق ذ :الرابعالسؤال 

التجريبية التي يتعرض افرادها إلى اإلعالن التوعوي،  وبين المجموعة الضابطة التي  لطلبة المجموعة

 ظاهرة التدخين؟ تحديد ال يتعرض أفرادها إلى اإلعالن التوعوي، في

 (α≤1.15)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  إلى( 8اشارت النتائج في الجدول )

، سهمخاصة من وجهة نظر الطلبة انفلمستوى انتشار ظاهرة التدخين، لدى الطلبة في الجامعات االردنية ال

(  0.046( وبمستوى داللة )2.005( المحسوبة إذ بلغت )tتبعا لمتغير المجموعة، استنادا  إلى قيمة )

ذي بلغ متوسطهم الحسابي الوكان الفرق لصالح المجموعة الضابطة ) طلبة جامعة البترا( بدليل ارتفاع 

 (.3.42( عن المتوسط الحسابي للمجموعة التجريبية الذي بلغ )3.56)

لدرجة استخدام اإلعالن التوعوي  (α≤1.15)وكذلك وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

،  مظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسه تحديدفي 

(  0.000( وبمستوى داللة )6.298( المحسوبة إذ بلغت )tتبعا لمتغير المجموعة، استنادا  إلى قيمة )

وكان الفرق لصالح المجموعة التجريبية ) طلبة جامعة الشرق االوسط  التي يتعرض افرادها إلى اإلعالن 

( عن المتوسط 4.25بلغ )ظاهرة التدخين( بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي الذي  تحديد التوعوي في
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ظاهرة  للحد من عرض اإلعالن التوعويم يت مابطة ) طلبة جامعة البترا التي لالحسابي للمجموعة الض

على وجود أثر لإلعالن التوعوي في من هذه النتيجة دل ستي وقد(. 3.78( الذي بلغ )التدخين عليهم

 .خاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهمظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية ال تحديد

وقد يعزى ذلك الى زيادة رغبة شباب الجامعة في االبتعاد والتخلي عن هذه الظاهرة، وزيادة درجة الثقافة 

( و P.P.Aitken, 1991)حيث تتفق هذه النتيجة مع نتيجة  الصحية التي يؤديها االعالن التوعوي.

(F.Harris,2005)  و(Crawford Moodie,2008) و(Terry boyle,2009) 

 .(James F. Thrashler, 2014)و

لمستوى انتشار  ،(α≤1.15)داللة إحصائية عند مستوى  اتهل توجد فروق ذ :الخامسالسؤال 

ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات  تحديدظاهرة التدخين، و لدرجة استخدام اإلعالن التوعوي في 

 ؟ الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير جنس الطلبةاالردنية الخاصة من وجهة نظر 

 (α≤1.15)عند مستوى احصائية  انه يوجد فروق ذات داللة( 17اظهرت النتائج في الجدول رقم )

لخاصة من وجهة نظر الطلبة لمستوى انتشار ظاهرة التدخين، لدى الطلبة في الجامعات االردنية ا

( وبمستوى داللة 7.715( المحسوبة إذ بلغت )t)، تبعا لمتغير الجنس، استنادا  إلى قيمة انفسهم

( عن المتوسط 3.58(  وكان الفرق لصالح الذكور بدليل ارتفاع متوسطهم الحسابي الذي بلغ )1.177)

 (. 3.43ث الذي بلغ )لإلناالحسابي 
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لدرجة  (α≤1.15)في حين تشير النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من  في تحديداستخدام اإلعالن التوعوي 

( 0.131( المحسوبة إذ بلغت )tوجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير الجنس، استنادا  إلى قيمة )

 (.1.151وبمستوى داللة )

في  ير االعالن التوعوي بين الذكور واالناثال يوجد فرق في تأثوقد يستدل من هذه النتيجة انه 

 متغير الجنس.ل تبعا  اثر المشاهدة 

 (.1881وذلك يتفق مع دراسة الجمعية االردنية لمكافحة التدخين،)

لمستوى انتشار  ،(α≤1.15)داللة إحصائية عند مستوى  اتهل توجد فروق ذ :السادسالسؤال 

التوعوي في التصدي لظاهرة التدخين لدى الطلبة في ظاهرة التدخين، ودرجة استخدام اإلعالن 

 ؟ الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير السنة الدراسية

فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لمستوى  ( انه يوجد11اظهرت النتائج في الجدول رقم )

اسية، إذ حصل اصحاب فئة )ثالثة( على أعلى متوسط انتشار ظاهرة التدخين، تبعا لمتغير السنة الدر 

عليا(  بمتوسط حسابي بلغ  (، وجاء في المرتبة االخيرة اصحاب فئة )دراسات3.61حسابي بلغ )

(، وكذلك وجود فروق ظاهرية بين المتوسطات الحسابية لدرجة استخدام اإلعالن التوعوي في 3.36)

امعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا التصدي لظاهرة التدخين لدى الطلبة في الج

(، وجاء 4.17لمتغير السنة الدراسية، إذ حصل اصحاب فئة )اولى( على أعلى متوسط حسابي بلغ )

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق 3.81في المرتبة االخيرة اصحاب فئة )ثالثة(  بمتوسط حسابي بلغ )

تم  تطبيق تحليل التباين األحادي  (α≤1.15)حصائية عند مستوى داللة بين المتوسطات ذات داللة إ
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 (One way ANOVA( وجاءت نتائج تحليل التباين على النحو الذي يوضحه الجدول ،)12)  حيث

لمستوى انتشار ظاهرة  (α≤1.15)وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى  اشارت النتائج الى عدم

التدخين، لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم ، تبعا لمتغير السنة 

(،  في حين تشير 0.115( وبمستوى داللة )1.867( المحسوبة إذ بلغت )fالدراسية، استنادا  إلى قيمة )

لدرجة استخدام اإلعالن التوعوي  (α≤1.15)ى النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستو 

ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا  تحديدفي 

 (.0.013( وبمستوى داللة )3.205( المحسوبة إذ بلغت )fلمتغير السنة الدراسية، استنادا  إلى قيمة )

ولمعرفة عائدية الفروق في درجة استخدام اإلعالن التوعوي في التصدي لظاهرة التدخين لدى الطلبة في 

تخدام ، تم اسالجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير السنة الدراسية 

نة اولى ودراسات ( الذي اظهر انه يوجد فروق عند مستوى س11) الجدولفي اختبار شيفيه للفروق، 

 عليا عند مقارنتها مع )ثانية وثالثة(.

ل من ذلك انه في سنة اولى ودراسات عليا يكون تأثير االعالن التوعوي اكثر من وقد يستد

مرحلة سنة ثانية وثالثة وقد يعزى هذا الفرق الى التغير في المرحلة العمرية والتغيرات االدراكية في كل 

 مرحلة.
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لمستوى انتشار ظاهرة  ،(α≤1.15)هل توجد فروق ذو داللة إحصائية عند مستوى  :السابعالسؤال  

ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات  تحديدالتدخين، ودرجة استخدام اإلعالن التوعوي في 

 ؟ االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير التخصص

عا متوسطات الحسابية لمستوى انتشار ظاهرة التدخين، تبتبين للباحثة وجود فروق ظاهرية بين ال

(، وجاء في 3.69لمتغير التخصص، إذ حصل اصحاب فئة )تطبيقية( على أعلى متوسط حسابي بلغ )

(، وكذلك وجود فروق ظاهرية بين 3.29المرتبة االخيرة اصحاب فئة )علمية(  بمتوسط حسابي بلغ )

امعات ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الج تحديدالمتوسطات الحسابية لدرجة استخدام اإلعالن التوعوي في 

االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير التخصص، إذ حصل اصحاب فئة )علمية( 

مرتبة االخيرة اصحاب فئة )تطبيقية(  بمتوسط (، وجاء في ال4.29على أعلى متوسط حسابي بلغ )

(، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بين المتوسطات ذات داللة إحصائية عند مستوى 3.76حسابي بلغ )

(، وجاءت نتائج تحليل One way ANOVAتم  تطبيق تحليل التباين األحادي )  (α≤1.15)داللة 

( إلى وجود فروق 16حيث تشير النتائج في الجدول )، (15التباين على النحو الذي يوضحه الجدول )

لمستوى انتشار ظاهرة التدخين، لدى الطلبة في الجامعات  (α≤1.15)ذات داللة إحصائية عند مستوى 

( المحسوبة fاالردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم ، تبعا لمتغير التخصص، استنادا  إلى قيمة )

(،  وتشير النتائج إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية 0.000داللة )( وبمستوى 16.255إذ بلغت )

لدرجة استخدام اإلعالن التوعوي في التصدي لظاهرة التدخين لدى الطلبة في  (α≤1.15)عند مستوى 

( fالجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير التخصص، استنادا  إلى قيمة )

مستوى انتشار  (.  ولمعرفة عائدية الفروق في0.000( وبمستوى داللة )18.825بلغت )المحسوبة إذ 
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ظاهرة التدخين لدى الطلبة في الجامعات  تحديدودرجة استخدام اإلعالن التوعوي في ، ظاهرة التدخين

يه ، تم استخدام اختبار شيفاالردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم، تبعا لمتغير التخصص

تطبيقية، أن الفرق جاء لصالح فئتي ) (17)يظهر من الجدول  يبين النتائج. (17)فروق، والجدول لل

عند  لمية(علصالح فئة )علمية(  في مستوى انتشار ظاهرة التدخين، عند مقارنتهما مع فئة ) وانسانية(

هرة التدخين ظا تحديدتطبيقية، وانسانية(  في درجة استخدام اإلعالن التوعوي في مقارنتها مع فئتي )

 لدى الطلبة في الجامعات االردنية الخاصة من وجهة نظر الطلبة انفسهم.

وقد يستدل من ذلك ان درجة الثقافة الصحية لدى طلبة )علمية( اعلى منها لدي )انسانية وتطبيقية( 

 وقد يعزى ذلك الى درجة الوعي الثقافي والصحي لدى طلبة )علمية(.

باحثة مما ال او تتنافى مع هذه النتائج حسب إطالعال يوجد دراسة تتوافق وفي هذا الصدد فإنه 

 .لدراسةيزيد من اهمية ا

 :النتائج

 :النتائج التي تم التوصل إليها في الجامعات االردنية الخاصة كما يلي

 أن مستوى انتشار ظاهرة كان متوسطا . توصلت نتائج الدراسة الى -

 رتفعة.كانت م التدخينظاهرة  تحديدأن درجة استخدام اإلعالن التوعوي في واشارت النتائج الى  -

(  لإلعالن α ≤ 0.05د أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة معنوية )و وجتشير النتائج الى  -

 ظاهرة التدخين. تحديدالتوعوي في 

 انتشار لمستوى( α≤7.75) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق واشارت ايضا  الى وجود -

 .التدخين ظاهرة
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( لمستوى انتشار ظاهرة α≤7.75يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )حيث انه  -

 .التدخين

 انتشار لمستوى( α≤7.75) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدمواثبتت الدراسة  -

 .الدراسية السنة لمتغير تبعا ،التدخين ظاهرة

 لدرجة( α≤7.75) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق يوجدوتوصلت الدراسة الى انه  -

 .التدخين ظاهرةفي تحديد  التوعوي اإلعالن استخدام

 اإلعالن استخدام لدرجة( α≤7.75) مستوى عند إحصائية داللة ذات فروق واشارت الى وجود -

 .التخصص لمتغير تبعا، التدخين ظاهرة تحديد في التوعوي

 التوصيات:

لموجودة ا والخاصة نفس المتغيرات في الجامعات الحكوميةضرورة القيام بأبحاث ودراسات على  -

 والمحافظات األخرى.في محافظة العاصمة 

من الضروري اجراء دراسات اخرى تتعلق بأثر االعالن التوعوي على الطلبة تبعا  لمتغيرات  -

 اخرى.

 وذلك الجامعات لطلبة وخصوصا   الصحة على التدخين بمضمار يةاإلعالن التوعيةحمالت  زيادة -

 ية.إعالنية توعو  رسائل خالل من

 تحت باراالعت بعين المستجدات يأخذ بما وتفعيلها التشريعات بعض صياغة إعادة على العمل -

 .للمخالفين مشددة عقوبات طائلة
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ي محاربة فضرورة دراسة المعوقات واالسباب التي تواجه الهيئات والمنظمات والجمعيات الخاصة  -

 ظاهرة التدخين.

الحد  ةالتدخين ومحاول ضرورة وضع استراتيجيات فع الة لإلعالن التوعوي محكمة لتحديد ظاهرة -

 منها.

 ضرورة تنظيم دراسات وأبحاث جادة لمساعدة الراغبين في االقالع عن التدخين. -

من قبل  توعويةضرورة االطالع بشكل موسع على االتجاهات الحديثة في التصميم لإلعالنات ال -

 القائمين على حمالت التوعية ضد التدخين.
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  : األردن.األوسط، عم انجامعة الشرق  (،منشورة        

 ( 2711العبدلي، سمير.)  دار المسيرة للنشر، عمان: 1ط .الترويج التجاريوسائل.  

 ( 2778العبدلي، د.سمير وقحطان ،)عمان: دار زهران للنشر 1. طالترويج واالعالن ، 

 والتوزيع.       
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  ر )رسالة دكتوراه غي .اإلعالن التلفزيوني ودوره في التنمية الشاملة(. 2775)الفاداني، ياسر 

 .ندرمان: السوداأم  جامعة أم درمان اإلسالمية، منشورة(،        

 ( ،2778الصقر، د. اياد ،)االردن: دار اسامة 1، طتصميم الصحافة المطبوعة واخراجها ، 

 للنشر.        

 تصميم (. 2778) والبهنسي، سعد وعبد الهادي، عدلي والدرايسة، محمد النادي، نور الدين 

  .المجتمع العربيمكتبة ، عمان: 1. طاإلعالن       

 ( ،2777الرحمن، عبد الحميد.) مصر: مطبعة 2، طمفهوم سوسيولوجيا االتصال واالعالم ، 
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 ( 2772العالق، د. بشير عباس و ربابعة، علي محمد .) .1طالترويج واالعالن التجاري ، 

 عمان: اليازوري العلمية للنشر والتوزيع.       

  (. سوسيرا1882الصحة العالمية،)تقرير لجنة منظمة 

  .خطوات ، دمشق: 1. طالتدخين آفة العصر من األلف إلى الياء(. 2778)سمير حامد، د 

 .للنشر والتوزيع       

 ،العامة  اإلحصاءاترة تقرير دائ. التدخين في األردن (.2711) أسامةوعالن، غيدْا  خصاونة 

 األردنية، عمان: األردن.       

 أطروحة دكتوراه . فن اإلعالن المصبوع من التقليدية إلى الحداثة(. 2718) صالح، رفيدة( 

  ، جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، السودان.غير منشورة(        
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 ،دور اإلعالنات التلفزيونية في (. 2778) ، محمودوعبد الغنيحاتم وحجاب، عزت  عالونة 

 جامعة اليرموك، اربد: األردن. ،(دراسة ميدانية) .ألطفال ما قبل المدرسة االجتماعيةالتنشئة      

 ( 2778غنيم، احمد .)المكتبة العصرية للنشرالمنصورة:  ،1. طاإلعالن. 

 ،المكتبة األكاديمية ، عمان: 1ط فن اإلعالن والصورة الصحفية.(. 2711) حمدأ قريعي 

  .للنشر        

  الرسالة اإلعالنية في التأثير على سلوك المستهلك النهائيفعالية (. 2778)محمد، بوهدة.  

  .: الجزائربومرداس ،جامعة بوقرة ماجستير غير منشورة(،رسالة )        

  أطروحة دكتوراه غير األمنيةوسائل اإلعالم ودورها في التوعية (. 2711)ميرزا، جاسم( . 

 السودان. األمنية،جامعة نايف العربية للعلوم منشورة(،        

 (،2778عمر، د. مختـــار عبـــد الحميـــد ،)،القـــاهرة: عـــالم 1ط معجم اللغة العربية المعاصرة ،

 .الكتب

 (2711رشيد، ازمور .).الة  )رسقرار شراء المنتوج الجديد بين تأثير االعالن والعالمة التجارية 

 ماجستير غير منشورة(، جامعة ابي بكر بلقايد، الجزائر.       

 ( ،1881شكور، د. جليل وديع ،)بيروت: عالم التدخين عادة سيئة يهديها األهل لألبناء ، 

 الكتب.       

 ( .2776عيسى، د. نضال سميح ،)سورية: دار المكتبي للطباعة 1، طموسوعة التدخين ، 

 والنشر.       
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 (0الملحق )

 قائمة بأسماء األساتذة المحّكمين

 الجامعة التخصص االستاذ

 جامعة الشرق األوسط الجرافيكيالتصميم  أ.د أحمد وصيف

 جامعة عمان األهلية التصميم الجرافيكي أ.د عوض الشيمي

 جامعة الشرق األوسط التصميم الجرافيكي د. باسم العبيدي

 جامعة عمان األهلية التصميم الجرافيكي د. عمران حسن
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 االستبانة بشكلها النهائي

 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته 

أثر اإلعالن التوعوي للحد من ظاهرة التدخين لدى الطلبة في تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان  )

 ( .الخاصة الجامعات األردنية

وذلك استكماال  لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التصميم الجرافيكي من جامعة الشرق 

ت الطلبة في الجامعا نظاهرة التدخين بيالباحثة إستبانتين االولى كانت حول األوسط , وقد أعدت 

 االردنية والثانية حول أثر اإلعالن التوعوي لظاهرة التدخين.

(  في المكان الذي أرجو منحي جزءا  من وقتكم الثمين لإلجابة عن فقرات اإلستبانتين بوضع إشارة )

 ترونه مناسبا . 

 ستكون وفقا  لمقياس ليكرت الخماسي وهي )دائما ، غالبا ، أحيانا ، نادرا ، أبدا (.علما  أن االستجابة 

 أشكركم جدا  على االستجابة مع خالص شكري وتقديري.

 

 الباحثة أمل الدجاني
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 المحور األول بيانـــات أساسية:

 )اختياري(:.....................................................................االسم: 

 ....................................................................... اسم الجامعة: 

 

        سنة أولى       السنة الدراسية:

      سنة ثانية                      

           سنة ثالثة                      

 سنة رابعة او أكثر                      

 دراسات عليا       

 

 أنثى  ذكر             الجنس:         

 التخصص  :......................................................................
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 ظاهرة التدخين

 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات الرقم

      انت مدخن. 0

      تعودت على التدخين بشكل يومي. 7

3 
 07حاولت االقالع عن التدخين خالل ال 

 شهر الماضية
     

4 
شهر الماضية  07قمت بزيارة طبيب خالل ال

 بسبب آثار التدخين.
     

5 
تعاني من آثار سلبية نتيجة اإلفراط في 

 التدخين
     

      تعي أضرار التدخين 6

2 
تحاول االقالع عن التدخين عندما تمر بأزمة 

 صحية.
     

8 
تبتعد عن االطفال عند قيامك بالتدخين في 

 االماكن المغلقة.
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1 
تمتنع عن التدخين نهائيًا في االماكن 

 المغلقة.
     

01 
تلقيت نصيحة من طبيبك المعالج بترك 

 التدخين.
     

      حاولت جعل احد اصدقائك يدخن  00

      بدأت بالتدخين عن طريق احد اصدقائك 07

      واحد على االقل من الوالدين مدخن 03

      يزعجك االماكن التي يكثر فيها التدخين 04

05 
هل تدخن في االماكن التي يحظر بها 

 التدخين.
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 االعالن التوعوي لظاهرة التدخين

الر

 قم
 أبداً  نادراً  أحياناً  غالباً  دائماً  الفقرات

      قامت الجامعة بحمالت اعالنية ضد التدخين 0

7 
يوجد إعالنات توعوية خاصة بالتدخين في 

 الجامعة
     

      تجذبك فكرة اإلعالن التوعوي 3

4 
تؤثر األلوان المستخدمة في اإلعالن التوعوي 

 سلبًا على المتلقي
     

5 
االعالنات التوعوية ضد للتدخين كافية في 

 الجامعة.
     

      االعالن التوعوي داخل الجامعة ملفت للنظر. 6

      كمية اإلعالنات التوعوية المعروضة كافية. 2

      أدعم نشر االعالن التوعوي داخل الجامعة. 8
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1 
اإلعالنات المعروضة تظهر مدى تأثير 

 التدخين على الصحة.
     

01 

تصميم اإلعالنات التوعوية المعروضة في 

الجامعة يعبر عن موضوع التدخين وآثاره 

 السلبية

     

      موقع اإلعالنات التوعوية في الجامعة مناسب 00

07 
االعالنات التوعوية ضد التدخين في الجامعة 

 تساهم في ترك التدخين.
     

 هل هناك مالحظات أخرى:

................................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................................................................... 

 


