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 الشكر والتقدير
 (.60الحمد هلل القائل في محكم التنزيل )َهْل َجَزاء اإِلْحَساِن ِإال اإِلْحَساُن( سورة الرحمن، اآلية )

سيدنا محمد وآله وجعل الوفاء من أجمل شمائل اإلنسان والصالة والسالم على أوفى الخلق 

 :الطاهرين وصحبه المنتجبين إلى يوم الدين، وبعد

يشرفني التقدم بجزيل الشكر والتقدير وعظيم امتناني إلى الددكتور باسدم عبدال العبيددذ الدطذ تلطدف 

أساتطتي األعزاء الدكتور باإلشراف على هطا العمل ولم يبخل بجهد أو نصيحة والشكر موصول الى 

ر الدطين وصديف والددكتور وائدل عبدد الصدبو الدكتور أحمدد حسدين وائل األزهرذ عميد الكلية واألستاط 

أبددددو الك يدددر مدددن النصدددإل والمتابعةاإلداريدددة وأحددداطوني بالرعايدددة واالهتمدددام، وكدددطل  األسدددتاط الددددكتور 

 األرشاد.الطذ لم يتوانى في تقديم كل النصإل و نصيف جاسم 

كما وأقدم خالص الشكر والتقدير إلى األساتطة الكرام أعضاء لجنة المناقشة، على تفضلهم بقبول 

 ة. مناقشة هطه الرسال

لى كل من ساعد أو شجع على إتمام هطا العمل.          وا 

 واهلل ولي التوفيق، هو نعم المولى ونعم النصير.
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 إلى الطذ أفتخُر به والطذ أرشدني طيلة حياته إلى طريق العلم والعطاء.. أبي الحبيب رحم  اهلل 

 إلى رمز السعادة وبلسم الشفاءن .... إلى التي أرضعتني الحب والحنا

 في عمر  لدتي الحبيبة رحم  اهلل كنت أتمنى أن يطيل اهلل. وابالبياض.إلى القلب الناصع 

 فأجد  اليوم بجانبي. 

 إلى من كّلت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة.. ومن حصد األشوا  عن دربي ليمهد لي طريق العلم 

 إلى القلب الكبير.. أخي الشريف محسن

 إلى القلوب الطاهرة الرقيقة واألنفل الراقية إلى رياحين حياتي.. إخواني وأخواتي األعزاء

 بصمة في حياتي وفي مسيرتي العلمية شكًرا لصبر ... زوجتي الحبيبةإلى التي كان لها 

 إلى زهور العمر المتفتحة أبنائي

لدى كدل يدد  امتددت  إلى كل من كان له بصمة ظاهرة أو باطندة كدان لهدا أ در فدي ظهدور هدطا الجهدد وا 

أهددذ هدطا الجهدد، ليخدرل بالصدورة التدي أندال بهدا رضدا اهلل أواًل،  دم رضدا  لترشدني إلى طريق العلم،

 .ب اقب فكرهم، وغزير علمهم علىأساتطتي الطين ما ضنوا 

 أهدذ هطا الجهد المتواضع
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 عباس العبيدي باسمالدكتور 

 الملخص 
أ ر تصميم اإلعالن الفكاهي على تطوير اإلعالنات  الى الكشف عن )هدفت هطه الدراسة 

َن مجتمع الدراسة من العاملين في مجال التصميم في اإلعالن ، وتم  ،( التجارية في األردن وتكوَّ

المنهج الوصفي ت الدراسة عتمدإ ،مصمم 100أخط عينة عشوائية بسيطة مم لة للمجتمع وعددهم 

 وولية للحصول على البيانات األوتم تطوير أدوات الدراسة )االستبانة( من قبل الباحث  التحليلي

)الجنل، وسنوات متغيرات الديمغرافية للحصول على بيانات تعريفية للول األتكونت من قسمين 

المستقل ر القسم ال اني اشتمل على البيانات المتعلقة بقيال عالقة المتغيالخبرة، والمؤهل العلمي( و 

 وتم استخرال صدق و بات األداة. ( استبانة للتحليل اإلحصائي 94إخضاع )  ، وتمللدراسة

، وبعد إجراء التحليالت (2017-2016الفصل األول من العام الجامعي )تم تطبيق الدراسة في  

 االحصائية توصلت الدراسة إلى النتائج التالية: 

تحقيق  وعلى لقي،المتب إنتباه طأن هنا  درجة عالية أل ر تصميم اإلعالن الفكاهي في ج

لى تطوير تصميم ، وععلية اإلعالن التجارذالجانب الوظيفي في اإلعالنات التجارية وزيادة فا

 حسب عينة الدراسة. في األردناإلعالنات التجارية في 

( α ≤ 0.05 وجود أ ر طو داللة إحصائية عند مستوى داللة )نتائج الدراسة  أظهرت

طو داللة إحصائية عند  وجود أ روكطل   ،المتلقيباه دتدإن طبفي جلتصميم اإلعالن الفكاهي 



 ل
 

لتصميم اإلعالن الفكاهي في تحقيق الجانب الوظيفي في اإلعالنات  (α ≤ 0.05) داللةمستوى 

 α)أ ر طو داللة إحصائية عند مستوى داللة  وجودوكطل  ، ادة فاعلية اإلعالن التجارذدوزي التجارية

، وأظهرت على تطوير تصميم اإلعالنات التجارية في األردنلتصميم اإلعالن الفكاهي  (0.05 ≥

لتصميم اإلعالن  (α ≤ 0.05)فروق طات داللة إحصائية عند مستوى ئج الدراسة بأنه التوجد نتا

حسب متغير سنوات و   تطوير اإلعالنات التجارية في األردن حسب متغير الجنلعلى الفكاهي 

أن غالبية أفراد عينة الدراسة العاملين في مجال تصميم ، و حسب متغير المؤهل العلميو  الخبرة

حسب متغير  تهمغالبيو  %(.92,6وبنسبة مئوية ) اإلعالنات حسب متغير الجنل هم من الطكور

حسب متغير  تهمأن غالبي، و %(50وبنسبة مئوية ) واتسن 10 – 5سنوات الخبرة هم من فئة 

لقيام بدراسات ابأوصت الدراسة %( 83المؤهل العلمي هم من حملة البكالوريول وبنسبة مئوية )

التكنولوجيا ساليب أاعتماد و قة لفهم سلو  المستهل  األردني وحاجاته بشكل منتظم متخصصة ومعم

، واالستعانة بالشخصيات الفنية الكوميدية تجاه الفكاهيالحدي ة في تصاميم اإلعالنات طات اإل

المحلية واعتماد العبارات الفكاهية بما يرتبط بالمفردات المحلية وكطل  ضرورة دراسة االعالنات 

 كاهية التجارية العالمية واالستفادة من االفكار الجديدة .الف

 ، جذب، فاعلية، الجانب الوظيفي(اإلعالن الفكاهي اإلعالن، تصميم ) المفتاحية الكلمات
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Abstract 
The aim of this study is to detect the impact of designing humor advertisement on the 

development of the commercial advertisements in Jordan. The population of the study is 

all workers involved in advertisement designing. The sample of the study is selected 

randomly and consists of 100 designers. The researcher uses the descriptive analytical 

method. To collect the data, a questionnaire is developed by the researcher, and it is 

divided into two parts. The first part includes data related to demographic variables 

(gender, years of experience, scientific qualification) while the second part includes data 

on measuring the relationship of the independent variable to the study. After verifying 

the validity and reliability of the tool, the researcher distributes the questionnaire to the 

sample of the study. Only 94 copy of the questionnaire is used and analyzed 

statistically. The study is applied during the academic year 2016-2017.  By the end of 

the study, the study reached to the following results: 

There is a high degree of effect of designing humor advertisement in attracting the 

attention of the recipients, achieving the functional aspect of the commercial 



 ن
 

advertisements, increasing the effectiveness of commercial advertising, and developing 

the commercial advertising design in Jordan according to the sample of the study.  

 Also the results of the study show a statistically significant difference at the level of (α 

≤ 0.05) in favor of designing humor advertisement in attracting the attention of the 

recipients. Moreover, the results of the study show a statistically significant difference 

at the level of (α ≤ 0.05) in favor of achieving the functional aspect of the commercial 

advertisements. In addition, the results of the study shows a statistically significant 

difference at the level of (α ≤ 0.05) in favor of increasing the effectiveness of 

commercial advertising, and developing the commercial advertising design as well. On 

the contrary, the results of the study indicate that there is no statistically significant 

difference at the level of (α ≤ 0.05) of developing the commercial advertising design in 

Jordan due to gender, years of experience, and scientific qualification. It is worth 

mentioning that the majority of the sample who works in the field of advertising design 

are males (92.6%) and (50%) of the sample member are with 5-10 years of experience 

in the field. Also, most of the members of the study are holding a Bachelor Degree 

(83%).  

The study recommends conducting more studies in order to understand the behavior of 

Jordanian consumers and their needs. Also, it recommends adopting the modern 

technology methods in designing advertisements with a humor direction as well as 

include courses on psychological and social functions in design colleges.  

Keywords: advertisement design, humor advertisement, attraction, effectiveness, 

functional side. 
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 الفصل الول

 خلفية الدراسة وأهميتها

 المقدمة:

التجددددددددددارذ مددددددددددن االنشددددددددددطة المهمددددددددددة فددددددددددي مجددددددددددال تسددددددددددويق الخدددددددددددمات  عددددددددددالنيعددددددددددد اإل

المهمددددددددة لنقددددددددل  والسددددددددلع فددددددددي العصددددددددر الحددددددددديث وطلدددددددد  ب عتبدددددددداره جددددددددزء مددددددددن وسددددددددائل اإلتصددددددددال

األفكدددددددددددددار والمعلومدددددددددددددات إلدددددددددددددى الجمهدددددددددددددور المتلقددددددددددددددي بهددددددددددددددف توضددددددددددددديإل مميدددددددددددددزات موضددددددددددددددوع 

 والتشجيع على اقتناءه. عالناإل

ات التجاريددددددددددددددددة تقدددددددددددددددددمًا عالنددددددددددددددددونظددددددددددددددددًرا للتطددددددددددددددددور العلمددددددددددددددددي المسددددددددددددددددتمر شددددددددددددددددهدت اإل

ات عالندددددددددددددي عدددددددددددددالمي فددددددددددددي كافدددددددددددددة وسدددددددددددددائل اإلإعالنددددددددددددها كمددددددددددددنهج إسددددددددددددتخدامملحددددددددددددوظًا فددددددددددددي 

يسددددددددددتخدم  عددددددددددالنمصددددددددددمم اإلوالرقميددددددددددة، ومددددددددددن خددددددددددالل هددددددددددطا نسددددددددددتطيع القددددددددددول أن  المطبوعدددددددددددة

التجدددددددددددددارذ   عددددددددددددالنأسدددددددددددداليب واتجاهددددددددددددات تصدددددددددددددميم حدي ددددددددددددة وابتكاريددددددددددددة لتطدددددددددددددوير تصددددددددددددميم اإل

فعددددددددال مددددددددن حيددددددددث جددددددددطب وا  ددددددددارة االهتمددددددددام وخلددددددددق الرغبددددددددة واإلقندددددددداع  إعددددددددالنبهدددددددددف تصددددددددميم 

حددددددددددداث االسددددددددددتجابة ، وتعدددددددددد الخصدددددددددددائص  خاصددددددددددية جددددددددددطب اإلنتبدددددددددداه واإلقندددددددددداع مددددددددددن أهددددددددددم دوا 

 . (2010 لمتلقي )العالق،للوصول ل عالنلنجاح اإل

 الفكددددددددددددداهي مدددددددددددددن عدددددددددددددالنالباحدددددددددددددث علدددددددددددددى الدراسدددددددددددددات وجدددددددددددددد أن اإل إطدددددددددددددالع عددددددددددددددبو 

كاهدددددددددددددة فدددددددددددددي د الفُ عتَمددددددددددددد، وتُ (2003)الصدددددددددددددمادذ ، األدوات المهمدددددددددددددة لجدددددددددددددطب إنتبددددددددددددداه المتلقدددددددددددددي

 ات التجاريددددددددددددة فددددددددددددي الددددددددددددول الغربيددددددددددددة كالواليدددددددددددات المتحدددددددددددددة األمريكيددددددددددددةعالندددددددددددك يدددددددددددر مددددددددددددن اإل

 مصددددددددددممين لددددددددددديهم أفكددددددددددار خالقدددددددددددةإلددددددددددى الفكدددددددددداهي  عددددددددددالنوالمملكددددددددددة المتحدددددددددددة. ويحتددددددددددال اإل

بتكاريددددددددددددددة لتصددددددددددددددميم هددددددددددددددطا النددددددددددددددوع مددددددددددددددن اإل  كاهددددددددددددددل مصددددددددددددددممين وتقددددددددددددددع علددددددددددددددىات عالنددددددددددددددوا 



3 
 

ات الفكاهيدددددددددة أن يكوندددددددددوا علدددددددددى مسدددددددددتوى عدددددددددال  مدددددددددن الدقدددددددددة والبراعدددددددددة حتدددددددددى ينجحدددددددددوا عالنددددددددداإل

 (.Belch et al ,1993) في لفت إنتباه المتلقي وعدم استهزائه بالسلعة

التجدددارذ  عددالنإلاالفكددداهي فددي تطددوير وزيدددادة فاعليددة  عددالناإل هميددةويددرى الباحددث أنددده وأل

ات التجاريدة عالندالفكداهي  لتطدوير اإل عدالناءت هطه الدراسة لتسليط الضوء علدى أ در تصدميم اإلج

 .األردنفي 

 

 مشكلة الدراسة:

ددر  ات التجاريددة فددي كافددة المجدداالت وتختلددف درجددة نجاحهددا عالنددبددالك ير مددن اإل األردنَتزخَّ

دخدال إتجاهدات وأسداليب التصدميم االبتكاريدة الحدي دة،  وعلدى تبًعا لعوامل عدة منها جودة التصميم وا 

 إسدتخدامإال أنهدا تكداد تفتقدر إلدى  األردني فدي عالندالتصدميم اإل وكاالتالرغم من التنوع الكبير في 

التجددارذ ومددن هددطا جدداءت هددطه الدراسددة للكشددف عددن أ ددر  عددالنفددي تطددوير اإل عددالنالفكاهددة فددي اإل

 ، وتكمن مشكلة البحث في:األردنات التجارية في عالنالفكاهي لتطوير اإل عالنتصميم اإل

 التجارذ. عالناإلعلى الفكاهي  عالناإلأ ر تصميم عدم دراسة  -1

 . عالنحقيق الجانب الوظيفي لإلالفكاهي في ت عالنعدم متابعة المصمم لمدى نجاح اإل -2

 أهداف الدراسة:

ات التجارية في عالنالفكاهي لتطوير اإل عالنأ ر تصميم اإلعن كشف لتهدف هطه الدراسة إلى ا

  األردن

 ات .عالنتحليل بصرذ وصفي لإل إستبانةويتم طل  من خالل تصميم 
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 الدراسة: أهمية

 هطه الدراسة في : أهميةتكمن 

  .التجارذ من خالل كشف السلبيات واإليجابيات في التصميمالفكاهي  عالنلإل تطوير المصمم -1

 .لالعالن الفكاهي تسهيل مهمة المتلقي في استيعاب الفكرة التصميمية  -2

 الفكاهي والتجارذ .  عالنتطوير االخرال الفني لإل -3

 فه .الفكاهي لتحقيق اهدا عالنتصميم اإل أهميةجلب إنتباه المختصين على  -4

 

 : أسئلة الدراسة

 ؟ية الهاشمية األردنالمتلقي في المملكة إنتباه الفكاهي في جطب  عالنأ ر لتصميم اإلهل هنا   -1

ات التجاريددة عالنددالفكدداهي فددي تحقيددق الجانددب الددوظيفي فددي اإل عددالنهددل هنددا  أ ددر لتصددميم اإل -2

 ؟ ية الهاشميةاألردنفي المملكة  التجارذ عالنوزيادة فاعلية اإل

فدددي ات التجاريدددة فدددي عالندددالفكددداهي علدددى تطدددوير تصدددميم اإل عدددالنهدددل هندددا  أ دددر لتصدددميم اإل -3

 ؟ ية الهاشميةاألردنالمملكة 

ات عالنددددالفكدددداهي لتطددددوير اإل عددددالنتوجددددد فددددروق طات داللددددة إحصددددائية أل ددددر تصددددميم اإل هددددل - 4

 هل العلمي( ؟تعزى لمتغيرات الدراسة )الجنل، سنوات الخبرة، المؤ  األردنالتجارية في 

 فرضيات الدراسة:

الفكداهي فدي  عدالنلتصدميم اإل (α ≤ 0.05عنـد مسـتوى دللـة  يوجد أ ر طو داللة إحصائية   -1

 جطب إنتباه المتلقي.
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الفكداهي فدي  عدالنلتصدميم اإل( α ≤ 0.05عنـد مسـتوى دللـة  يوجد أ ر طو داللة إحصدائية   -2

 التجارذ. عالنوزيادة فاعلية اإلات التجارية عالنتحقيق الجانب الوظيفي في اإل

الفكداهي علدى  عالنلتصميم اإل (α ≤ 0.05عند مستوى دللة  طو داللة إحصائية  يوجد أ ر  -3

 .األردنات التجارية في عالنتطوير تصميم اإل

ــة  طات داللددة إحصددائية  هنددا  فددروقال توجددد  -4 ــد مســتوى دلل تصددميم  أل ددر (α ≤ 0.05عن

تعددزى لمتغيددرات الدراسددة ) الجددنل،  األردنات التجاريددة فددي عالنددالفكدداهي لتطددوير اإل عددالناإل

 سنوات الخبرة، المؤهل العلمي  ( ؟

 تعريف المصطلحات:

 :Commercial Advertisingالتجاري  نظريًا(  عالناإل

أتصددال مددع مسددتخدمي وسدديلة هددو : عددالناإل اإلعددالن فددي المملكددة المتحدددةعرفددت جمعيددة   

 المتلقي.وهو مدفوع االجر من قبل المعلنين ويهدف الى التا ير على  منتج أوخدمة

 

 : Commercial Advertising التجاري  إجرائيًا( عالناإل

المتلقددي مددن  هددو وسدديله مددن وسددائل اإلتصددال يحمددل طددابع تجددارذ فكددرذ وفنددي لجددطب إنتبدداه   

 أجل اقناعه بالمنتج أو الخدمة المقدمة مقابل أجر مدفوع لخدمة مؤسسة أو شركة معينة.

 

 : humor advertisingالفكاهي   نظريًا (  عالناإل

 المتصدل بدين الجمدود كسدر عدلالفكداهي علدى أنده المقددرة  عدالناإل Belch(1993)يعدرف 

 يةعالناإل الرسالة تقبل عليه فيسهل ،مسروراً و  مبتهجاً  المستهل  وجعل المشاعر ب  ارة وطل  والجمهور

  . التسوق عند المستهل  طهن في الشهرة إسم وترسيخ
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 : Humor advertisingالفكاهي  إجرائيًا(  عالناإل

 قنيداتت فدي هاإسدتخدام يك در التدي اتعالنداإل أك در مددارل مدن واحدد بأنده يعدرفالفكداهي  عدالناإل

 عدالناإل مدن الندوع هدطا لتطبيدق والمصدممين المعلندين مدن خالقدة ألفكار  الفكاهدةوتحتدال  الفكاهدة،

 المتلقي. إنتباه جطب في فعالة وسيلة هي عالناإل فيوالفكاهة 

 

 :  Design التصميم   نظريًا(

هددو وضددع الصددياغات الشددكلية والوظيفيددة للعناصددر التصددميمية المعدددة للعددرض طباعيددًا أو 

من خال  نظيا ا عالقلتارل عالياكب ن اا ن عالقظرلاف دعال اافصعل عاللىا  ا يباف  بان  نعفا  اا ن مرئيًا، 

عألصعء عالج اااارالل دعالاااانك ال اللبااااا عال ااااافصعل دعالقظرلااااف لماااا  عال ااااف  عاللىاااا   ل عال  باااان  

 ( .2011عالفعدي،)

 :  Designالتصميم  إجرائيًا( 

بحيدددث يددددعم كدددل عنصدددر بندددائي  ،بصدددورة متناغمدددةللتصدددميم هدددو ترتيدددب العناصدددر البنائيدددة 

، االنسدددجام،اإليقاع،التناغم ،التبددداين، الوحددددةأسدددل التصدددميم  إسدددتخداممدددن خدددالل  ،العنصدددر األخدددر

وهددو العمليددة الفنيددة األوليددة التددي تعطددي للتصددميم هويتدده المميددزة إبتددداءًا مددن جمددع  الحركددةالتددوازن، 

.... ،الخلفيات،الصدور ،األخرى)الرسوم وتنسيقها مع العناصر الجرافيكية عالناألهداف الرئيسية لإل

الدددخ( بطريقدددة تجدددطب الجمهدددور وت يدددر اهتمامددده وتدددريإل عدددين المتلقدددي وتعمدددل علدددى إيصدددال الرسدددالة 

 سواًء كان طل  تصميم طباعي أو تطبيق أو ويب.، يةعالناإل
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 حدود الدراسة :

 سيكون نطاق حدود الدراسة كما يلي :

 

 الحد الموضوعي:

  .ات الفكاهية التجارية المرئية والمطبوعة المنشورةعالنهي اإلالحد الموضوعي    

 الحدود المكانية:

  .ية الهاشميةاألردنات التجارية في المملكة عالناإل وكاالت   

 الحدود الزمنية:

 .( 2017 - 2016 ل من العام الجامعي )األو الدراسي الفصل    

 

 محددات الدراسة:

 : تنحصر محددات الدراسة فيما يلي

 عدم موافقة الجهات المختصة على تزويد النماطل للدراسة . -1

 .عدم استجابة بعض الوكاالت االعالنية للتعرض للدراسة -2

 .لدق دجد ن عففعص عالق ظن يبف هذه عالد عسن -3
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 األدب النظري والدراسات السابقة
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 الفصل الثاني

 السابقةاألدب النظري والدراسات 

 اول: األدب النظري

 التجاري عالناإل

، وهددددو وسدددديلة فددددي غايددددة مددددن العناصددددر المهمددددة فددددي المددددزيج الترويجدددديالتجددددارذ  عددددالناإل  

المعلومددددددات واألفكددددددار لتددددددرويج منددددددتج أو خدمددددددة، ويهدددددددف إلددددددى تغييددددددر رأذ واتجدددددداه  لنقددددددلاألهميددددددة 

 الشرائية.المتلقي ودوافعه 

التكنولوجيدددددددددددة والتطدددددددددددور فدددددددددددي وسدددددددددددائل المجددددددددددداالت  أندددددددددددواعومدددددددددددع التقددددددددددددم فدددددددددددي كافدددددددددددة 

ًا قويددددددددددًا علددددددددددى تددددددددددأ ير التجددددددددددارذ  عددددددددددالنطبوعددددددددددة أصددددددددددبإل لإلالمرئيددددددددددة والسددددددددددمعية والم عددددددددددالناإل

لدددددددددده اإلمكانددددددددددات الفنيددددددددددة والتصددددددددددميمية  وتددددددددددوافرتزدادت شددددددددددعبيته سددددددددددلو  المسددددددددددتهل  بحيددددددددددث ا

ت مواقدددددددددددع االنترنددددددددددد نتشدددددددددددارالتجدددددددددددارذ جغرافيدددددددددددًا مدددددددددددع ا عدددددددددددالناإل الجيددددددددددددة والحدي دددددددددددة وانتشدددددددددددر

هددددددددددا أنواعواقددددددددددع العددددددددددرض الخارجيددددددددددة والداخليددددددددددة بوشددددددددددبكات التواصددددددددددل االجتمدددددددددداعي وتطددددددددددور م

للملصدددددددددددددقات والصدددددددددددددحف والمجدددددددددددددالت،   المطبدددددددددددددوع والضدددددددددددددوئي وتميدددددددددددددز التصددددددددددددداميم الحدي دددددددددددددة

لتسددددددددددويق  عددددددددددالنوسدددددددددديلة مهمددددددددددة للمعلنيددددددددددين ووكدددددددددداالت اإلالتجددددددددددارذ  عددددددددددالنلددددددددددطل  أصددددددددددبإل اإل

 . (2013)العالق ،  سلعهم وخدماتهم ولتعزيز مبيعاتهم وزيادة أرباحهم
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 التجاري ومراحل تطوره  عالنتاريخ اإل

ه، أنواعدالتجارذ يرجع إلى العصور القديمة حيث تعددت أشدكاله و  عالنإن تاريخ ظهور اإل

التجدارذ قدديما فدي وادذ  عدالنفقدد ظهدر اإل المتعاقبدة،وأخط بالتطور في مراحدل نمدوه خدالل الفتدرات 

من الخامات م ل  أنواعالرافدين، حيث كانوا البابليون واألشوريون يستخدمون النقوش المجسمة على 

عددن سددلعهم وسددادت الصددور والرمددوز فددي تلدد  المرحلددة،  عددالنالطددين والحجددر، لتددرويج أفكددارهم واإل

شدراء ب كان هدفها إقنداع الندالسكوكات التجارذ في أفريقيا قبل الميالد على شكل م عالنوظهر اإل

 ( .2002نبات يعالج األمراض )العالق وربابعة ،

الشدددفهي، واسدددتخدم الرومدددان  عدددالنول مدددن عرفدددوا اإلأغريدددق الدددى المنددداداة وهدددم اإل أوقدددد لجددد

 (.1997الرموز والالفتات التجارية ورسموا صور منتجاتهم على الجدران للترويج عنها )ناصر، 

وفي بداية القرن الخامل عشدر ظهدرت المطبعدة طات الحدروف المتحركدة علدى يدد مخترعهدا 

الملصددقات والمنشددورات للتددرويج عددن البضددائع  إسددتخدام(، وبدددأ (Gothenburgاأللمدداني جددوتنبر  

وبعدها ظهرت الصحافة متم لة بالجرائد والمجالت كبداية لعلم االتصال الحدديث، وتوالدت التطدورات 

 ( .2005ية بظهور الراديو والتلفزيون واالنترنت )النور، التكنولوج

وقد ادى تطور تكنولوجيدا اإلنتدال لتأسديل مؤسسدات اإلنتدال والخدمدة م دل شدركات األجهدزة 

الكهربائيددة والطيددران والسدديارات واألجهددزة االلكترونيددة، وأدى تنددوع الحاجددات المطلوبددة للمسددتهل  الددى 

وتوفرت من خاللها فرص التواصل مع الجمهور عبر الملصقات التي انتشرت  عالنتعدد وسائل اإل

 ( .1999ات بالصحافة والراديو والتلفزيون واالنترنت ) الحديدذ،عالنواإل
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 التجاري كالتالي: عالناإل تطور في ساهمت التي العوامل أهم تلخيص ويمكن

 .التكنولوجي التطور.1

 والمواصالت. االتصاالت شبكة نمو. تطور و 2

 معدل الدخول الفائضة لإلنفاق. رتفاعا. 3

 .التعليم مستوى رتفاعا. 4

  .والخدمات والسلع التجارية العالماتونمو  توسع. 5

 تطور قطاعات التجارة والخدمات والصناعة وتنامي حجمها ونشاطها.. 6

 .( 2010 )العالق، ةتصخالم عالناإل وكاالت تطور. 7

واالتصددال  عددالنحيددث توسددع اإلنتددال وتطددور وسددائل اإلوفددي ظددل كددل تلدد  التطددورات الهائلددة مددن 

والتددي توجددت بظهددور وسددائل التواصددل االجتمدداعي وبددرامج التصددميم الحدي ددة وتنددوع أجهددزة الطباعددة 

دخدال االتجاهداعالندوتقنياتها، أصبحت الحاجة ماسة إلى دراسدة تطدوير تصدميم اإل ت ات التجاريدة وا 

 .عالنات لنجاح اإلمن الضروريواألساليب الحدي ة في التصميم 

 التجاري ووظائفه  عالنأهداف اإل

 عالنالتجارذ معظمها في الترويج لسلعة أو خدمة، ويستخدم اإل عالنتتلخص أهداف اإل

التجارذ لهدف زيادة المبيعات وبناء الصورة الطهنية للعالمة التجارية، وبيان التوقعات البناءة بما 

 يزيد القيم االجتماعية للمنتجات المادية للمؤسسة المعلنة .

وجدددددددد أن تحديدددددددد  البحدددددددوث والمقددددددداالت المنشدددددددورة الباحدددددددث علدددددددى  إطدددددددالعومدددددددن خدددددددالل 

تتناسدددددددب  و يدددددددة، عالني لتخطددددددديط الحمدددددددالت اإلالتجدددددددارذ هدددددددو المطلدددددددب الرئيسددددددد عدددددددالنأهدددددددداف اإل

 :التجارذ أهداف منها عالنإللالتجارذ مع أهداف الجهة المعلنة، و  عالنأهداف اإل
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جطب المزيد من المستهلكين إلى السوق المستهدف من خالل تقديم المعلومات عن السلع أو    .1

 الخدمات وأماكن توافرها .

. تغيير سلو  المستهلكين تجاه الشركة المعلن عنها وتكوين فكرة إيجابية عن السلعة والخدمة  2

 من خالل توضيإل المزايا والفوائد . وتفوقها على السلع المنافسة

أو  ية التجارية ألسواق جديدة، مما يتيإل الفرصة أمام الشركاتعالن. توجيه الحمالت اإل3

 المؤسسات للتوسع السوقي .

نتباه المستهل  وا  ارة اهتمامه بالسلع والخدمات المعلن إاألساليب اإلقناعية و جلب  إستخدام .4

 عنها .

 ( 2004 بوضلفة،أ). إبراز العالمة التجارية وجودتها للحفاظ على والء المستهل .5



 التجاري   عالناإل أنواع

أو  ،مختلفدددددددةحيدددددددث يدددددددؤدذ كدددددددل ندددددددوع منهدددددددا وظيفدددددددة التجاريدددددددة  اتعالنددددددداإل أندددددددواعتتعددددددددد 

 تي :أوكما ي نواعف مغاير ألهداف غيره من األيساعد على تحقيق هد

 (:(Leading Advertising الريادي عالناإل. 1

، لهدطا يهددف بالدرجدة األولدى إلدى إ دارة  ينطلق من مبدأ أن السلعة لم تدخل السوق من قبدل

لتشدويق، وتحقيدق بمعلومدات ت يدر امدداد الجمهدور إ من خدالل، المنتج الطلب األولي على الخدمة أو

 السلعة. تجاهجو من البهجة 
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 ( :(Competitive advertising التنافسي عالناإل. 2

 التي تواجهها السلعة أو الخدمة من م يالتهاالمنافسة في السوق و  مواجهة آ ارليهدف  

 .منافسةالعالمة قدم مقارنة مباشرة بين العالمة المعلن عنها واليو 

 ( :Reminder Advertising  التذكيري عالناإل. 3

يتعلدددددددق بسدددددددلع أو خددددددددمات أو أفكدددددددار معروفدددددددة طبيعتهدددددددا وخصائصدددددددها للجمهدددددددور بقصدددددددد 

 . عالند على التكرارية في عرض اإلويعتم ،التطكير بها

 ( :(Informative Advertising التعليمي عالناإل.4

الخدمة التي تيسر علدى المسدتهلكين يعطي هطا النوع معلومات مفصلة عن فوائد السلعة أو 

 .الحصول على الشيء المعلن عنه بأقل جهد وفي أقصر وقت وبأقل النفقات

 (:(Institutions advertising المؤسسات إعالن. 5

وبالتددددددالي تحسددددددين صددددددورة منتجاتهددددددا فددددددي أطهددددددان  ،يهددددددف إلددددددى تحسددددددين سددددددمعة المؤسسددددددة

اإليجابيدددددددة الدائمدددددددة بينهدددددددا وبدددددددين المتلقدددددددي حتدددددددى تسدددددددتطيع المؤسسدددددددة توليدددددددد العالقدددددددة ، الجمهدددددددور

 .يةعالنلرسالتها اإل

 ( :Occasions advertising  المناسبات إعالن .6 

ات عالندداإليهددف إلددى التددرويج عدن سددلعة أو خدمددة فدي موسددم أو مناسددبة معيندة وطلدد  م ددل   

 الجديد.الخاصة بمستلزمات طالب المدارل من أدوات مدرسية ومالبل عند استقبالهم العام 

 ( :(Humor advertising الفكاهي عالناإل. 7

التدددددي والصدددددور ، ويعتمدددددد علدددددى الرسدددددوم اقناعيددددداً  أو مددددددخالً  اً يأخدددددط شدددددكل الفكاهدددددة عنصدددددر 

  ( 2008) النادذ وآخرون، ترفيهية. دعابيةية بصورة عالنتعرض في الوسائل اإل
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 الفكاهي عالناإل

 الفكاهدددة إسدددتخداميلجدددأ معظدددم األشدددخاص إلدددى ، و الفكاهدددة ضدددرورية للتواصدددل بدددين البشدددر

أشدكال التواصددل  مدن عددالنالمتعدة وجددطب الطدرف اآلخدر لحدددي هم وشخصديتهم، وبمدا أن اإل الضدافة

اتها ممتعة وتجطب المشداهدين إعالنلتجعل  سلوبهطا األ إستخداممع المشاهدين تلجأ الشركات إلى 

ات التي ال تحتوذ عالنلقي بمشاهدته، بينما اإلالطذ يحتوذ على فكاهة يستمتع المت عالنإليها، فاإل

 العرض يجعل عالناإل في الفكاهة إستخدامان  ،و يتخطاها بسرعة للمشاهدعلى فكاهة تكون ممّلة 

 ( .1(، كما يبين الشكل )Kay,2014الجمهور المتلقي ) مع العالقة ويبنيإنسانية  أك ر ممتعًا و

 

 الفكاهي عالن(، اإل1الشكل رقم  

 أن حيث كبير بشكل التجارية العالمة تطكر من تزيد الفكاهة أن إلى التسويقية الدراسات تشيرو 

 بمجرد مباشر بشكل اتهاإعالن في الفكاهة استخدمت التي التجارية العالمة سيتطكر المستهل 

 الوعي تعزيز إلى تهدف التي اتعالناإل في الفكاهة إستخدام يتم ولطل ، المتاجر في رؤيتها

(، وقد Gao,2011) بسهولة تطكرها ويتم الطاكرة في اتعالناإل هطه تترسخ حيث التجارية بالعالمة
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لتوضيإل طل ،  ) ( you`re not you when you`re hungryتم أستخدام العبارة الفكاهية 

. (2الشكل ) وكما يبين

 

 الفكاهي عالن(، اإل2الشكل رقم  

 لخدددددددماتلعددددددالم التسددددددويق والتددددددرويج ب  امددددددرًا جديددددددداً لدددددديل  الفكدددددداهي  عددددددالناإل أسددددددلوبإن 

 ، اعتمدددددددتعدددددددد المسددددددتخدمين وازديددددددادجتمدددددداعي التواصددددددل اال ظهددددددور وسددددددائلومددددددع ، اتلمنتجددددددوا

وبسددددددبب ،  لتحقيددددددق أهدددددددافهارويجددددددي للنشدددددداط التاألسدددددداليب كددددددأداة رئيسددددددية  تلدددددد الشددددددركات علددددددى 

أصددددبحت عمليددددة  سدددديلةو ل فددددي كددددل هددددطه الوسددددائل وامددددتال  الفددددرد لحسدددداب واحددددد علددددى األقدددد تعدددددد

 ( .2017)الحربي ، نتباه مهمة صعبة وتحدذ كبير لكل مسوقجطب اال

عددددددد  أكبدددددرب انتبددددداه لدددددبهددددددف جالفكاهدددددة  إسدددددتخدامفدددددي  علندددددينلدددددطل  بددددددأ العديدددددد مدددددن الم

 تجاريددددة،ات العالنددددلإل هائلددددةوالظهددددور بصددددورة واضددددحة مددددن بددددين األعددددداد العمددددالء، ممكددددن مددددن ال

 وامكانياتها .في تحقيق طل  مرونة وسائل التواصل االجتماعي  اهموس
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  الفكاهي: عالناإل أهمية

 للشددددددددددددددددركات يحقددددددددددددددددقالفكدددددددددددددددداهي  عددددددددددددددددالناإل إسددددددددددددددددتخدام أن( 2013يددددددددددددددددرى غريددددددددددددددددب )

 أجددددددددددلمددددددددددن  يددددددددددةعالناإل للوكدددددددددداالت طائلددددددددددة مبددددددددددال  الشددددددددددركات ولددددددددددطل  تدددددددددددفع، عظيمددددددددددة فوائددددددددددد

 تحصددددددددددد المقابددددددددددل وفددددددددددي فكاهددددددددددة، علددددددددددى تحتددددددددددوذ إبداعيددددددددددة يددددددددددةإعالن فكددددددددددرة علددددددددددى الحصددددددددددول

يددددددددددددة، عالن، وبالتددددددددددددالي نجدددددددددددداح حملتهددددددددددددا اإلاتهدددددددددددداعالنإل المشدددددددددددداهداتالك يددددددددددددر مددددددددددددن  الشددددددددددددركات

 الفكاهي في: عالناإل أهميةوتقع 

ــــــت. 1 ــــــاه لف  ،عددددددالنلإل المشدددددداهدينانتبدددددداه  لجددددددطب جددددددداً  فّعالددددددة أداة الفكاهددددددة :المشــــــاهدين انتب

 .المتعة على للحصولاإلعالم  وسائل يتابعون المشاهدين من فالك ير

ـــــادة. 2 ـــــذكر زي ـــــةعالناإل للرســـــالة المشـــــاهد ت  عدددددالناإل يحّبدددددون المشددددداهدين تجعدددددل الفكاهدددددة :ي

 .عنها المعلن التجارية العالمة ويحّبون

 المشدددداهدين تجعددددل فكاهددددة علددددى تحتددددوذ التددددي اتعالندددداإل :التجاريــــة بالعالمــــة الــــوعي زيــــادة. 3

 المنتجددددددات إلددددددى ويتعّرفددددددون اسددددددمها ويحفظددددددون ،عددددددالناإل صدددددداحبة التجاريددددددة للعالمددددددة ينتبهددددددون

 .تقّدمها التي

 يشددددداهده فكاهددددة علدددددى يحتددددوذ الدددددطذ عددددالناإل :المنـــــت  خصــــائص بكامـــــلالمتلقـــــي  تعريــــف. 4

 الشدددددركة تدددددربط وعدددددادة الكوميديدددددة، الحبكدددددة مجريدددددات لمعرفدددددة كامدددددل بشدددددكل األشدددددخاص معظدددددم

 خصددددددائص جميددددددع إلددددددى يتعددددددّرف المشدددددداهد يجعددددددل مددددددا المنددددددتج بخصددددددائص الكوميديددددددة الحبكددددددة

 .المنتج وخصائص عالناإل يتخطى أن دون من المنتج

 عددددن المندددتج تميددددز فدددي سددددبب الدعابدددة تكددددون قدددد المنافســــين: مــــن غيـــره عــــن المنــــت  تفرقـــة. 5

 كمددددا ألندددده ،بسدددديط منددددتج ألذ قيمددددة إضددددافة فددددي كددددطل  وتسدددداعد ،المنافسددددة المنتجددددات مددددن غيددددره
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 السددددددهل مددددددن يصددددددبإل وبالتددددددالي أك ددددددر الددددددطاكرة فددددددي يرسددددددخ الفكدددددداهي المحتددددددوى أن سددددددابقاَ  طكرنددددددا

 .اتعالناإل في عديدة منتجات بين وضوح بكل وتميزه المنتج صورة استحضار
 

 الفكاهي من منظور العلوم األخرى  عالناإل

 ومنها:الفكاهي عالقة مع العلوم االخرى  عالن( ان لإل2017ويرى القريشي )

تصميمي يعتمد نشاط فني وتقني وابداعييم ل اإلعالن الفكاهي  التصميمي:من المنظور . 1

 بالمنتج.على الصورة واللون والجمل والرموز الكمال عملية االتصال البصرذ 

جتماعيدة وال قافيدة مع عدد مدن المتغيدرات االالفكاهي  عالنيتفاعل اإل . من المنظور الجتماعي:2

بمددا الفكدداهي  عالنبدداإل المجتمددعويتددأ ر ،  قافيددةنظددر إليدده كمددا لددو كددان سددلعة ممددا جعددل الددبعض ي

 .إلى تعريف المجتمع بها وتفسيرها يحمله من أفكار وقيم جديدة تحتال

تصدددددالية التدددددي شدددددكاًل مدددددن األشدددددكال االالفكددددداهي  عدددددالنيم دددددل اإل :تصـــــاليمـــــن المنظـــــور ال . 3

ت للتدددددددرويج للمندددددددتج الفكدددددددرذ، وخلدددددددق انطباعدددددددا سدددددددتماالت اإلقناعيدددددددةتعتمدددددددد علدددددددى توظيدددددددف اال

 .تصاليةعقلية محابية للفكرة اال

  .للنشر والترويج على أنه أداة تسويقيةالفكاهي  عالنفينظر لإل التسويقي:المنظور من . 4

لتأ ير في إلى ااتصاليًا يهدف م يرًا أو منبهًا الفكاهي  عالنيم ل اإل :النفسيالمنظور من . 5

 (2003عبدالحميد،) .يةعالناإلستجابة اإلقناعية للرسالة السلو  لتحقيق االو تجاهات، اال
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 : عالنالفكاهة في اإل إستخدامأساليب 

 عالن:اإل في الفكاهة روح خلق أجل من أساليب عدة هنا 

 : Personificationالتجسيد  أسلوب

 ال أشددددددياء إلددددددى البشددددددرية الصددددددفات اكسدددددداب طريددددددق عددددددن الفكاهددددددة سددددددلوباأل هددددددطا وظددددددفي  

 بلددددددل شدددددويبل) بعندددددوان إعدددددالن شدددددويبل شددددددركة ، وقددددددمت Gile(2001) الصدددددفات هدددددطه تمتلددددد 

C ، كشخصدددددددية النمدددددددر وضدددددددع خدددددددالل مدددددددن التجسددددددديد أسدددددددلوب عملأسدددددددت( راقدددددددي لدددددددزمن مشدددددددروب 

  والرقددددددددي والفخامددددددددة الرفاهيددددددددة ربددددددددط هددددددددو عددددددددالناإل هدددددددددف، بشددددددددرية صددددددددفات كسددددددددابهوا   أساسددددددددية

 بددددددين عددددددالناإل ميددددددزت و الفكاهيددددددة قعيددددددةاال وا الصددددددورة هددددددطه مددددددن خددددددالل قددددددوة شخصددددددية النمددددددر،

،كمدددددا يبدددددين  بسدددددهولة الدددددطاكرة فدددددي يرسدددددخ ومشدددددهد األخدددددرى الغازيدددددة المشدددددروباتات إعالنددددد مختلدددددف

 (.3الشكل )

 
 التجسيد  أسلوب( ، 3الشكل رقم  
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 :Shockالصدمة  أسلوب

 طريدددددق عدددددن ،للجمهدددددور صددددددمةال إحدددددداث هدفددددده موقدددددف عدددددرض سدددددلوباأل هدددددطا سدددددتخدمي

 تددددددم الددددددطذ المنددددددتج هددددددطا أن رسددددددالة إيصددددددال إلددددددى سددددددلوباأل يهدددددددف، ومفدددددداج  متوقددددددع غيددددددر فعددددددل

 إيجددددابي إحسددددال يخلددددق بالتددددالي الموقددددف نفددددل فددددي الوقددددوع المشدددداهد يجنددددب سددددوف عندددده عددددالناإل

الصدددددددمة، مددددددن  أسددددددلوبيعبددددددر عدددددن  إعددددددالن، وقدددددددمت شدددددركة بددددددراون Gile(2001) المنددددددتج تجددددداه

خدددددالل عدددددرض االنسدددددان بمظهدددددر حيدددددواني مختلدددددف قبدددددل اسدددددتعمال ماكندددددة الحالقدددددة لبدددددراون وبعدددددد 

 البشددددددرية ل)أخددددددر  عددددددالنها وظهددددددوره بمظهددددددر راق، واظهددددددرت الجملددددددة المسددددددتخدمة فددددددي اإلإسددددددتخدام

 (4ل( فاعلية منتج براون في الحالقة الجطابة، كما يبين الشكل )الرجا لدى

 
 الصدمة  أسلوب( ، 4الشكل رقم  
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 : Comparative styleالمقارنة  أسلوب

 بعضددددددددددددهم بجانددددددددددددب عنصددددددددددددرين أو فكددددددددددددرتين إظهددددددددددددار علددددددددددددى سددددددددددددلوباأل هددددددددددددطا يعتمددددددددددددد

، وقددددددددددددددمت شدددددددددددددركة حليدددددددددددددب السدددددددددددددعودية الفروقدددددددددددددات واسدددددددددددددتخرال المقارندددددددددددددة بهددددددددددددددف الدددددددددددددبعض

 إعدددددددددددددالن، وتظهدددددددددددددر فدددددددددددددي ( 2017)الحربدددددددددددددي ،  المقارندددددددددددددة أسدددددددددددددلوبيعبدددددددددددددر عدددددددددددددن  إعدددددددددددددالن

بشدددددددددكل مختلدددددددددف لدددددددددو تناولدددددددددت  عدددددددددالنعاملدددددددددة بالخدمدددددددددة يضدددددددددعها اإل حليدددددددددب السدددددددددعودية امدددددددددراة

ضدددددددددددافة جملدددددددددددة )التددددددددددددع عظامددددددددددد  ا  حليدددددددددددب السدددددددددددعودية لكاندددددددددددت العبدددددددددددة جمبددددددددددداز مشدددددددددددهورة، و 

حالمددددددددددد ( التدددددددددددي تعبدددددددددددر عدددددددددددن فاعليدددددددددددة حليدددددددددددب السدددددددددددعودية بددددددددددددعم الكالسددددددددددديوم فدددددددددددي أتكسدددددددددددر 

 (.5الجسم، كما يبين الشكل )

 

 
 المقارنة  أسلوب( ، 5الشكل رقم  
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 :Exaggerationالمبالغة  أسلوب

 هطا ،الحقيقة أو الواقع من أقوى وتأ ير فيها مبال  سمات إضافة يعني هنا المبالغة أسلوب  

 مرحة تجربة خلق بجانب للمنتج اإليجابية والمنفعة القيمة على الضوء تسليط على يساعد سلوباأل

المبالغة، يظهر  أسلوبفكاهي استخدمت فيه  إعالنوقدمت شركة تايد ، ((Belch,1993 للمشاهد

ظهرت أو ، رض بفعل قوة مسحوق تايدزائلة ومتنا رة على األ ةكلب دلماسي طو البقع السوداء وبقع

 (.6تايد، كما يبين الشكل )واحدة( فاعلية منتج  دفعة في البقع جملة )يزيل

 

 
 المبالغة  أسلوب(، 6الشكل رقم  
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 :The metaphor of the formal Avatarالرمزية والستعارة الشكلية  أسلوب

و الخدمة وعناصرهم التكميلية الداعمة من خالل اللجوء أيقصد بها تفسير جوهر السلعة 

وخطوط  ألوانإلى الرموز واستعارة األشكال، ب دخال شيء بدل شيء م ل إدخال صورة أو رسم أو 

عنه والتي من خاللها  يتم تفسير الفكرة  عالنأو أشكال تعبر عن طات المنتج المراد اإل أوكلمات

وكما عبر (، 2009العالق ،بشكل تصميم إبداعي وابتكارذ الفت للنظر ) عالنالمقدمة في اإل

 للتعبير عن أخط وقفة أو، Pauseرمز   ستخدامعن الرمزية ب(، 7في الشكل )التالي  عالناإل

 اللطيطة. kitkatلواح شكوالتة أالعمل بتناول  نستراحة مإ

 
 الرمزية أسلوب(، 7الشكل رقم  
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شكل أسطوانة بستبداله ااألستعارة الشكلية ب إستخدام (، عن8في الشكل ) عالنوعبر اإل

 إبتكارذ.ا تم التعبير عنه بشكل  فكاهيً شكاًل  عالنمبيد الحشرات بالحرباء بحيث أخط اإل

 

 

 الستعارة الشكلية أسلوب(، 8الشكل رقم  
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 الفكاهي: عالنعناصر تصميم اإل

بشكل عام يوجد عناوين رئيسة  عالنفي اإل :Titles & Slogans. العنوان والشعارات 1

نما تطلق شعارات طات جمل بسيطة ا اليوجد عناوين، وا  الفكاهي غالبً  عالنولكن في اإل ،وفرعية

بم ابة تم يل مرئي للعالمة التجارية ومختصرة قابلة للحفظ والتطكر من قبل المتلقي وهي 

Arday,2012)( كما في الشكل ،)9.) 

 

              
  الشعارات إستخدام(، 9الشكل رقم                               
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 دوراً  تلعددددددب و نتبدددددداه،واإل االهتمددددددام علددددددى للحصددددددول مهمددددددة  وسدددددديلة هددددددي :Photosالصــــــور. 2

المتلقددددي، وكمددددا  قبددددل مددددن فهمهددددافيسددددهل  عالميددددة، لغددددة تتحدددددث الصددددور ألن حياتنددددا فددددي هامدددداً 

 الهائلددددددة القدددددددرة وبسددددددبب،  "كلمددددددة آالف عشددددددرة سددددددتحقت صددددددورة"القددددددديم  الصدددددديني الم ددددددل يددددددطكر

 مهتمدددددون المعلندددددينفتجدددددد  بسدددددرعة، االهتمدددددام علدددددى والحصدددددول األفكدددددار، عدددددن للتعبيدددددر للصدددددور

 (.11(،)10(، كما في الشكل )(Scott,1994 عالناإل في للصور السليم ستخداماإلب

 

 

        
 الصور إستخدام(، 11الشكل رقم                         الصور إستخدام(، 10الشكل رقم           
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األك دددددددددددددر فعاليدددددددددددددة  سدددددددددددددلوبالرسدددددددددددددم هدددددددددددددو األ :ustrationILL توضـــــــــــــيحية. الرســـــــــــــوم ال3

بددددددددددددددراز  لتوضدددددددددددددديإل األفكددددددددددددددار،  لعددددددددددددددرض التصددددددددددددددميميعمددددددددددددددل ال فدددددددددددددديذ بصددددددددددددددر النص الددددددددددددددوا 

 الفددددددددددددددددائق الوضدددددددددددددددوح طات المواضدددددددددددددددديع تصدددددددددددددددميم خدددددددددددددددالل مددددددددددددددددن دقأ بشدددددددددددددددكل التدددددددددددددددأ يرات

Arday,2012)( كما في الشكل ،)12.) 

  

 

   

 الرسوم الفنية إستخدام(، 12الشكل رقم  
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 التجاريددددددددة للعالمددددددددة الصددددددددحيإل نعكددددددددالاال فددددددددي رئيسددددددددياً  دوراً  يلعددددددددب اللددددددددون :Colorن . اللــــــــو4

 إلدددددى تصدددددل بنسدددددبة التجاريدددددة العالمدددددةب االعتدددددراف مدددددن زيددددددي أن يمكدددددني، و عالندددددوللتصدددددميم اإل

 التجاريددددددة العالمددددددة شخصدددددديةل العمدددددالء رؤيددددددة كيفيددددددة علددددددى يدددددؤ ر اللددددددون أن يعنددددددي وهدددددطا٪ 80

وابددددراز التصددددميم  التجاريددددة العالمددددة هويددددة خلددددق فدددديا ساسدددديً أ عدددداماًل  اللددددون يجعددددل الددددطذ األمددددر

 الكلمددددددددات وأخيددددددددرا والرمددددددددوز، األشددددددددكال تليهددددددددا ،تددددددددأ يراً  األك ددددددددر هددددددددي لددددددددواناألي، إن عالندددددددداإل

(black,2013)، ( 13كما في الشكل)(،14.) 

 
 لوان(، توظيف األ 13الشكل رقم    

 ا

 (، توظيف اللون14لشكل رقم  
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ميددددددانًا ديناميكيدددددًا يحتضدددددن بعددددداد يقددددددم الفضددددداء فدددددي التصددددداميم  نائيدددددة األ :Spaceالفضـــــاء . 5

العناصددددددددددر الشددددددددددكلية ويدددددددددددؤدذ دورًا مهمددددددددددًا فدددددددددددي تفاعالتهددددددددددا لتحديدددددددددددد مواصددددددددددفاتها وأبعادهدددددددددددا 

مددددددددن التنظيمددددددددات إليجدددددددداد ندددددددداتج  اً ال منتهيدددددددد اً ومواضددددددددعها، ليدددددددددعمها ويؤسددددددددل خاللهددددددددا عدددددددددد

تصدددددددميمي يتصدددددددف بواقعيتددددددده وحيويتددددددده، بوصدددددددفه مجدددددددااًل مرئيدددددددًا يددددددددعم وجدددددددوده إغنددددددداء هدددددددطه 

 (.15، كما في الشكل)(2012ة المتراكبة خالله )العبيدذ،العناصر الشكلي

 

                      
 (، توظيف الفضاء15الشكل رقم  
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بجطبدددددده لحاسددددددتين فددددددي آن  واحددددددد  عددددددن بقيددددددة العناصددددددر ينفددددددرد الملمددددددل :Texture. الملمــــــس 6

اللمدددددددل والبصدددددددر، وتتم دددددددل أهميتددددددده فدددددددي قدرتددددددده علدددددددى جعدددددددل النددددددداظر مميدددددددزًا ألجدددددددزاء  وهمدددددددا

التصدددددميم مدددددن خدددددالل مدددددنإل كدددددّل شددددديء طبيعدددددة خاصدددددة بددددده، كالخشدددددونة التدددددي يبرزهدددددا للسدددددطإل 

، كمدددا فدددي الشدددكل (Thames and Hudson, 2008)او الليوندددة وغيرهدددا  الخشدددن مددد الً 

(16(،)17.) 

 
 (، توظيف الملمس16الشكل رقم  

 
 س(، توظيف الملم17رقم   الشكل
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ـــــة. 7  و الكلمدددددات وأفدددددن التيبدددددوغرافي هدددددو فدددددن رسدددددم الحدددددروف  :Typography تصـــــميم الكتاب

ها و تنفيدددددددطها فدددددددي ك يدددددددر مدددددددن الصدددددددور و غالبدددددددًا إسدددددددتخدامالنصدددددددوص و الجمدددددددل، حيدددددددث يدددددددتم 

، للقدددددراءة قدددددابال الخدددددط واضدددددحاً  يكدددددون أن يجدددددبو  ،ات التجاريدددددةعالندددددالصدددددور التسدددددويقية و اإل

،  (holmstrom,2016) للرسدددددالة واضدددددإل فهدددددم ويعطيددددده القدددددار  انتبددددداه يجدددددطب وبالتدددددالي 

 (.19(،)18كما في الشكل )

 

 

 
 (، توظيف التايبوغرافي19الشكل رقم                      (، توظيف التايبوغرافي  18الشكل رقم          
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 الفكاهي : عالنوسائل عرض اإل

 عددددددددددددا يقدددددددددددم والقنددددددددددوات الفضددددددددددائية  التلفزيددددددددددون شاشددددددددددة علددددددددددى عددددددددددالناإل : TVsالتلفزيــــــــــون  

 الحزمددددددددددة لجعددددددددددل والحركددددددددددة والصددددددددددور الصددددددددددوت دمددددددددددج خددددددددددالل مددددددددددن للشددددددددددركات الفوائددددددددددد مددددددددددن

الفكاهيددددددددددددددددة أن  اتعالندددددددددددددددلإل يمكددددددددددددددددن ،للمسدددددددددددددددتهلكين بالنسدددددددددددددددبة لالهتمددددددددددددددددام م يدددددددددددددددرة بأكملهدددددددددددددددا

 فعددددددددددال بشددددددددددكل يؤكددددددددددد ممددددددددددا ،مددددددددددن خددددددددددالل هددددددددددطه الوسدددددددددديلةالجمهددددددددددور  انتبدددددددددداه علددددددددددى تسددددددددددتحوط

  جبندددددددددددددددددددة بانددددددددددددددددددددا إعدددددددددددددددددددالن، وم دددددددددددددددددددال طلددددددددددددددددددد  ((Richards,1999 يدددددددددددددددددددةعالناإل الرسدددددددددددددددددددالة

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=X21

mJh6j9i4 ( 20، كما في الشكل.) 

 

 

  جبنة باندا( التلفزيوني عالن(، اإل20الشكل رقم  

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=X21mJh6j9i4
https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=X21mJh6j9i4
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ــــــو ، اإلعددددددالم وسددددددائل مددددددن أخددددددرى أشددددددكال علددددددى المزايددددددا مددددددن  ددددددروة يقدددددددم الراديددددددو :Radioالرادي

عالنددددددددد، و فعاليدددددددددة األك دددددددددر عدددددددددادة هدددددددددي البسددددددددديطة الرسدددددددددالة أن اإلطاعدددددددددي عدددددددددالناإل ويوضدددددددددإل  اتا 

وبكلفددددددددددددددددددة منخفضددددددددددددددددددة  األطددددددددددددددددددوال مختلددددددددددددددددددفعددددددددددددددددددل  تعمددددددددددددددددددل الراديددددددددددددددددددو التددددددددددددددددددي محطددددددددددددددددددات

Halbrooks,2017))الجيتددددددددداوذ والدددددددددطذ يقدمددددددددده  ، وم دددددددددال طلددددددددد  برندددددددددامج الحكدددددددددونجي السدددددددددامة

 (.21ية فكاهية، كما في الشكل )إعالنفي شكل فقرات  jbcعلى اطاعة 

 

    

 الراديو إعالن(، 21الشكل رقم  
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  والعالمية، المحلية الشركات لمعظم شائعة يةإعالن وسيلة الصحف وتعد:  Newspaperالصحف 

 عددن منددتظم أسددال علددى تعلددن التددي الشددركات مددن عدددداوهنددا   ،عددالناإل وسددائل أشددكال أقدددم وهددي

(، وم دال طلدد  (Brassily,2016، وهدي مدن حيدث التكلفدة وسديلة متاحدة للجميدع وخددماتها منتجاتهدا

 (.22، كما في الشكل )شركة بيجو إعالن

 

 
 الصحف إعالن(، 22الشكل رقم  

 

  



34 
 

 للغايددددددة مهتمددددددة جمدددددداهير قبددددددل مددددددن المجددددددالت قددددددراءة تددددددتم مددددددا عددددددادة : Magazinesالمجــــــالت 

 يتمتددددددع جمهددددددور إلددددددى الوصددددددول طلدددددد   ويتدددددديإل ،مختلفددددددة لمواضدددددديع معينددددددة مجددددددالت لوجددددددود نظددددددرا

 مدددددا وعدددددادة. النشدددددر بموضدددددوع و يدددددق بشدددددكل مرتبطدددددة المنتجدددددات كاندددددت إطا لإلقنددددداع أكبدددددر ب مكانيدددددة

 يميددددددددل ،القددددددددوذ اإلبددددددددداعي للتصددددددددميم الكاملددددددددة لددددددددوانواأل الالمعددددددددة التشددددددددطيبات للمجددددددددالت يكددددددددون

 عدددددالنإلالتعدددددرض لممدددددا يتددددديإل  الصدددددحف مدددددن أطدددددول مجالتالبددددد التمسددددد  إلدددددى أيضدددددا األشدددددخاص

 (.24(،)23، كما في الشكل )((kokemuller,2007 اك ر

 

    
 ات المجالتإعالن(، 24الشكل رقم                           ات المجالتإعالن(، 23الشكل رقم             
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 تسددددددددددتخدمها شددددددددددائعة مطبوعددددددددددة ترويجيددددددددددة تقنيددددددددددة : هــــــــــيPostersيــــــــــة عالنالملصــــــــــقات اإل

 تهددددددددددددف رسدددددددددددالة يدددددددددددوفرو  ألدددددددددددوان صدددددددددددور، مرئدددددددددددي، تصدددددددددددميم الملصدددددددددددق يتضدددددددددددمن، الشدددددددددددركات

 الشددددددددددددركة حدددددددددددددث إلددددددددددددى االنتبدددددددددددداه اسددددددددددددترعاء أو التجاريددددددددددددة بالعالمددددددددددددة الددددددددددددوعي تعزيددددددددددددز إلددددددددددددى

kokemuller,2007)) ،( 25كما في الشكل.) 

 

 
 يةعالن(، الملصقات اإل25الشكل رقم  
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ـــــــة عالناللوحـــــــات اإل هدددددددا أنواعيدددددددة بحجمهدددددددا الكبيدددددددر و عالنتتميدددددددز اللوحدددددددات اإل : Billboardsي

وهدددددي مدددددن الوسدددددائل التدددددي تحددددددث ا دددددرا كبيدددددرا  ،فمنهدددددا الضدددددوئي وااللكتروندددددي والمطبدددددوعالمختلفدددددة 

المعددددددددددددددددروض النهددددددددددددددددا توضددددددددددددددددع امددددددددددددددددام العمددددددددددددددددالء المحتملددددددددددددددددين مباشددددددددددددددددرة  عددددددددددددددددالنعلددددددددددددددددى اإل

adams,2017).)( 27(،)26كما في الشكل.) 

 

 
 ية عالناللوحات اإل إعالن(، 26الشكل رقم  

 
 يةعالناللوحات اإل إعالن(، 27الشكل رقم  
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 التسدويق أيضداً  وتسمى :Internet and social mediaالنترنت ووسائل التواصل الجتماعي 

ووسدائل  اإلنترندت يسدتخدم الدطذ عدالناإلهدو و ، التسويق أشكال من شكل هوو  اإلنترنت،شبكة  عبر

 الترويجيددة التسددويق رسددائل لتقددديمالتواصددل االجتمدداعي م ددل صددفحات الويددب المختلفددة والفدديل بددو  

البدددانر والدددطذ يسدددتخدم الفيدددديو او الصدددوت او الصدددور او  إعدددالن عدددالناإل أندددواع، ومدددن للمسدددتهلكين

 (.29(،)28(، كما في الشكل )(Orourke,2017الرسوم المتحركة 

 
 وسائل التواصل الجتماعي إعالن(، 28الشكل رقم  

 
 صفحات الويب إعالن(، 29الشكل رقم  
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 :األردنالفكاهي في  عالناإل

ردن على العالم بشكل عام وعلى محيطه والفني لألاالنفتاح االقتصادذ والعلمي وال قافي أدى       

اة ومنهدا الحيدلدى التطدور السدريع بشدتى مجداالت إ ،خداص وتندوع الجاليدات المقيمدة فيده العربي بشكل

مدددن الددددول الرائددددة بمجدددال اقتنددداء التقنيدددات  األردن حيدددث يعتبدددر ،عدددالنمجدددال التصدددميم وصدددناعة اإل

، فانتشدرت العديدد مدن وكدداالت عدالنفدي التصدميم وصدناعة اإلالحدي دة المتطدورة و إدخدال األسداليب 

ن أك ددددر المصددددممين العدددداملين بهددددا هددددم خريجددددون أقسددددام  عددددالناإل المتخصصددددة و بشددددكل واسددددع،  وا 

، ممدددا يدددددل علدددى  قافدددة المصددددمم الحكوميددددة والخاصدددة يدددةاألردنالتصدددميم الجرافيكدددي فددددي الجامعدددات 

مددن خددالل إدخددال  األردنات التجاريددة فددي عالندداألكاديميددة، وقددد لددوحظ التطددور اإليجددابي ب نتددال اإل

وأ در  عدالنئل اإلقناعية ومنها الفكاهة، لما لها من أ در إيجدابي تصدميمي علدى اإلاألساليب و الوسا

نفسي على مختلف الفئات المتلقية، وقد برز طل  مدن خدالل مدا تقددم سدابقًا فدي األدب النظدرذ ومدن 

الفكاهي ومدى تدأ يره علدى تطدور  عالنخالل الدراسات البح ية السابقة التي أكدت نجاح تصميم اإل

الفكددداهي علدددى  عدددالنالتجدددارذ، وهدددطا مدددا تقدمددده الدراسدددة الحاليدددة فدددي بحدددث أ دددر تصدددميم اإل عدددالناإل

 . األردنات التجارية في عالنتطوير اإل
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 :األردنالفكاهي التجاري في  عالننماذج من اإل

 ية للطيران :األردن. الملكية 1

لراحة  ي األردن، وتسعىتعتبر الملكية األردنية من أولى الشركات الرائدة للطيران ف        

المسافرين على متن طائراتها الحدي ة، وتتميز ب عالناتها الفكاهية التجارية لجطب عمالئها، وفي 

( الطذ يوضإل إستخدام أسلوب الفكاهة فيه، من خالل دمج الصورة لشخص تملؤه 30الشكل )

سعادة مع الكلمات طات الشعارات الفكاهية )أنها أك ر سعادة األن(، وبطل  خلق جو من الراحة ال

 والسعادة للمسافر ويهدف اإلعالن الى تقديم خدمة سفر بدون ملل.

 

 
 يةاألردنالملكية  إعالن(، 30الشكل رقم  
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بددددداالعالن عدددددن رحالتهدددددا ايضدددددا بالفكاهدددددة حيدددددث ربطدددددت النكتدددددة ( 31الشدددددكل رقدددددم ) اتسدددددمو        

 بينمدددددا ال المتحددددددة الواليدددددات الدددددى فدددددوزه ... سدددددافر حدددددال فدددددي الدددددى الواليدددددات المتحددددددة بقولهدددددا ) فقدددددط

ويهدددددف االعددددالن الددددى تقددددديم اسددددعار منافسددددة علددددى مددددتن طائراتهددددا المحلقددددة ، )لدددد  مسددددموحا يددددزال

 الى مختلف االتجاهات .

 

 

 (، اعالن الملكية الردنية31الشكل رقم  
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 . بنك التحاد :2

يعتبر بن  اإلتحاد من البنو  الريادية في قطاع الخدمات المصرفية والتجارية، ويعمل على       

خدمة زبائنه بافضل السبل من خالل جوائزه الكبيرة والتي يستعرض اإلعالن عنها بشكل فكاهي 

انين كوميديين ة حين يضع صورة لفن( ب ستخدام أسلوب المفاجأ32شكل )مسل، وكما يوضإل ال

مشهورين في مقدمة إعالنه عن المليون، ودمج تل  الصورة مع الكلمات المحفزة لفتإل حساب توفير 

ُيمكن العميل من الفوز بالجائزة الكبرى، وتوظيف ألوان شعار البن  كخلفية يبرز أهمية اإلعالن 

 وعناصره المرتبطة 

 

 
 بنك التحاد إعالن(، 32 الشكل رقم  

 

 

 

 



42 
 

( لربإل champion( حرص البن  على التشجيع لفتإل حساب توفير )33وفي الشكل رقم )     

احدى جوائزه المميزة رحلة الى دورذ االبطال، وتم تقديم االعالن بأضافة جو الحمال وبطريقة 

 .االعالنفكاهية تشجع على تقبل نمط 

 

 
 بنك التحاد إعالن، (33الشكل رقم  
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 . بنك القاهرة عمان :3

يعتبر بن  القاهرة عمان من البنو  الريادية في قطاع الخدمات المصرفية                   

والتجارية، ويعمل البن  على خدمة زبائنه بأفضل السبل من خالل جوائزه الكبيرة والتي يستعرض 

( ب ستخدام أسلوب الفكاهة عن طريق 34اإلعالن عنها بشكل فكاهي مسل، وكما يوضإل الشكل )

لمات والجمل )مش بفتحة فنجان( للتعبير عن أهمية فتإل حساب التوفير لنيل جائزة المليون الك

 المقدمة من البن ، وربط تل  الجمل الفكاهية مع صورة رجل بهيئة كوميدية .

 





 (، إعالن بنك القاهرة عمان34الشكل رقم  
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أسلوب الفكاهة عن طريق الكلمات  ( نفل االسلوب السابق ب ستخدام35واستخدم في الشكل رقم )

 والجمل )مش بقراية كف واحالم( وربط تل  الجمل الفكاهية مع صورة رجل بهيئة كوميدية .

 

 

 

 بنك القاهرة عمان إعالن(، 35الشكل رقم )
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 . شركة أوران  لألتصالت :4

في األردن، وتسعى لراحة عمالئها من  تعتبر أورانج من أولى الشركات الرائدة لإلتصاالت      

مستخدمي شبكتها الخلوية واالرضية على حد سواء، وتتميز ب عالناتها الفكاهية التجارية لجطب 

( الطذ يوضإل إستخدام أسلوب الفكاهة فيه، من خالل دمج الصورة 36عمالئها، وفي الشكل )

(، وبطل  المفاجأت مابدذ تروح عليلشخص تملؤه السعادة مع الكلمات طات الشعارات الفكاهية )

لى تقديم خدمة جديدة لخط اتصال بسعات إخلق جو من الراحة والسعادة للعميل ويهدف اإلعالن 

ستخدام اإل أكبر  نترنت . لالتصال وا 




 (، إعالن شركة أوران 36الشكل رقم  
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يج عن العروض (، والطذ هدف الى الترو 37وايضا تجد الفكاهة وروح التسلية في الشكل رقم )

 المميزة للشركة .

 

 

 شركة أورانج إعالن(، 37الشكل رقم )
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 : الكسيح للمنتجات الغذائية. شركة 5

تعتبدددددددددددددددر شدددددددددددددددركة الكسددددددددددددددديإل مدددددددددددددددن أولدددددددددددددددى الشدددددددددددددددركات الرائددددددددددددددددة لصدددددددددددددددناعة وتعبئدددددددددددددددة         

المنتجدددددددددددات الغطائيدددددددددددة فدددددددددددي األردن، وتسدددددددددددعى لراحدددددددددددة عمالئهدددددددددددا مدددددددددددن مسدددددددددددتهلكي منتجاتهدددددددددددا، 

( الددددددددددددطذ 38وتتميددددددددددددز ب عالناتهددددددددددددا الفكاهيددددددددددددة التجاريددددددددددددة لجددددددددددددطب عمالئهددددددددددددا، وفددددددددددددي الشددددددددددددكل )

ندددددددددتج مدددددددددع الرسدددددددددوم يوضدددددددددإل إسدددددددددتخدام أسدددددددددلوب الفكاهدددددددددة فيددددددددده، مدددددددددن خدددددددددالل دمدددددددددج صدددددددددورة الم

الفنيدددددددددة والجمدددددددددل الفكاهيدددددددددة التطكيريدددددددددة )أزكدددددددددى فولدددددددددة مدددددددددن أيدددددددددام الطفولدددددددددة(، ويهددددددددددف اإلعدددددددددالن 

 إلى ترسيخ العالمة التجارية من خالل ربط تاريخ المستهل  بالمنتج .

 



 (، إعالن شركة الكسيح38الشكل رقم  
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(، اسددددددددددددتخدم ايضددددددددددددا صددددددددددددورة للمنددددددددددددتج والرسددددددددددددوم الفنيددددددددددددة والجمددددددددددددل 39وفددددددددددددي الشددددددددددددكل رقددددددددددددم )

الفكاهيدددددددددة )فدددددددددول مددددددددددمل أول مدددددددددا الددددددددددنيا تشدددددددددمل(، للتعبيدددددددددر عدددددددددن اهميدددددددددة المندددددددددتج و قيمتددددددددده 

 الغطائية .

 

 

 (، إعالن شركة الكسيح39الشكل رقم  
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 الدراسات السابقة:

 اول : الدراسات العربية

 ( بعنوان :2003. دراسة الصمادي، سامي  1

 ياألردنات المستهلك تجاهالتجاري دراسة مسحية إل  عالناإلدور الدعابة في 

الددددددددددعابي علدددددددددى سدددددددددلو   عدددددددددالناإل أسدددددددددلوبتقيددددددددديم أ دددددددددر  إلدددددددددىهددددددددددفت هدددددددددطه الدراسدددددددددة         

 عتمددددددددددادي، ومعرفدددددددددة مددددددددددى انسدددددددددجامه مدددددددددع  قافدددددددددة المجتمدددددددددع. وقدددددددددد تدددددددددم اإلاألردندددددددددالمسدددددددددتهل  

مسدددددددددددتجيب،  400ات المسدددددددددددتهلكين، وعيندددددددددددة ميسدددددددددددرة بلغدددددددددددت تجاهدددددددددددعلدددددددددددى مسدددددددددددإل ميدددددددددددداني إل

  .التوزيع والجمع المباشر للحصول على البيانات المطلوبة أسلوبستخدم أحيث 

حيث  ياألردنالدعابي له تأ ير إيجابي على سلو  المستهل   عالناإلنتائج التحليل أن  أظهرتوقد 

 تطكر على ومساعدته المستهل  نتباهإ لفت إلى يؤدذ الدعابي عالناإل نأ تقول العينة غالبيةأن 

 على وقدرتة الدعابي عالناإل تجاه إيجابًيا انطباعً إ العينة غالبية أظهرتة، و جيد بصورة السلعة

 بالدعوى ال قة تجاه اتحفظً  العينة غالبية ، وكطل  أظهرتعالناإل من الفكرة وتوصيل اإلقناع

 بغض عامة بصورة التجارية اتعالناإل على التحفظ هطا وينسحب ،الدعابي عالناإل في يةعالناإل

 الدعابي عالناإل محتوى نسجامإ تجاه وارتياح   تفاؤل   العينةفراد أل، وأن المتبع سلوباأل عن النظر

 التحليل يشير لمو ، ة الطوق العام والمشاعر الدينيةواحترام عقله ومراعا ياألردن المستهل   قافة مع

 الجنل بسبب الدعابي عالناإل نحو المستهلكين اتتجاهإل إحصائية داللة طات فروقات إلى

 وعلى ضوء الستنتاجات تم تقديم التوصيات التالية: .والدخلأ

 الدعابي من حيث مصداقية المحتوى، بحيث يبعث في نفل عالناإلالنظر في تصميم  إعادة
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القيام بدراسات متخصصة ، الدعابي عالناإلية وما يقال في عالناإلفي الدعوى  أكبرالمستهل   قة 

أوجه الخلل والقصور في  ي وحاجاته بشكل منتظم لتالفياألردنومعمقة لفهم سلو  المستهل  

 الدعابي وتعزيز مصداقيته. عالناإل

 

 ن :ا( بعنو 2009. عبد الفتاح ،علياء  2

)دراسة  ات التليفزيونيةعالنالكوميديا فى اإل إستخدامإتجاهات الجمهور المصرى نحو 

 ميدانية تحليلية فى ضوء حملة الضرائب(

فى  الفكاهي سلوباأل إستخدامات الجمهور المصرى نحو إتجاههطه الدراسة معرفة  تستهدفا

ات التليفزيونية فى ضوء حملة الضرائب الجديدة مع األخط فى اإلعتبار المتغيرات عالناإل

 .اإلتجاهتحكم هطا  الوسيطة التى

الفكاهة بالنسبة  إستخدامالجمهور المصرى نحو  إتجاههطه الدراسة أيضًا معرفة  تستهدفواكما 

 ، والمنتجات طات اإلنغمال المنخفض.الينغمال العللمنتجات طات اإل

 ،نحو حملة الضرائب الجديدة واإلنطباع المتكون فى طهنهم عنها عينة البحث إتجاهالتعرف على و 

 حو محمد شومان كشخصية رئيسية فى حملة الضرائب.نو 

 فى التليفزيون المصرى بصفة عامة. الفكاهي عالناإلنحو  عينة البحث إتجاهالتعرف على وكطل  

التعرف على تأ ير بعض المتغيرات الوسيطة )م ل: اإلهتمام المسبق بالضرائب، التعامل مع و 

 اإلقتصادذنحو الضرائب، جنل ، سن ، نوع تعليم ، المستوى  اإلتجاهمصلحة الضرائب من قبل، 

نطباع  إتجاه، حاجة الفرد للفكاهة( على  اإلجتماعي نحو حملة الضرائب، ونحو  عينة البحثوا 

 بصفة عامة. الفكاهي عالناإل
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 عالناإلو  عالناإلالفكاهة فى  إستخدامنحو  عينة البحث إتجاهالتعرف على العالقة بين و 

 ات حملة الضرائب.إعالنوانطباع معين تجاه  إتجاهوتكوين ية عالناإلنحو الشخصية و  نىالتليفزيو 

على و  ،ات التى يتطكروهاعالناإل، وأك ر الفكاهي عالنلإل المتلقينالتعرف على معدل مشاهدة و 

حظيت على  ات حملة الضرائب الجديدة، وأك ر األشياء التى عالنب عينة البحثمدى إعجاب 

ات الحملة، ومدى رغبتهم فى مشاهدتها مرة أخرى، ومعدل عالنإعجابهم بها، وتكرار مشاهدتهم إل

 شعورهم بالملل من عدمه.
 

 ( بعنوان :2010. دراسة العيسى ، مصطفى  3

راء عينة من دراسة استطالعية أل .ابي وأثره على المستهلك العراقيالدع عالناإل

راقي المستهل  الع سلو  على الدعابي عالناإل أسلوب تقييم إلى الدراسةوهدفت  المستهلكين

 ات المستهلكينتجاهإل الميداني المسإل إعتماد تم وقد ،المجتمع ةفقا  مع انسجامه مدى وتوضيإل

 على المباشر للحصول والجمع التوزيع أسلوب استخدمت وقد مستجيب، 100 العينة وبلغت

 . المطلوبة البيانات

 تأ ير حول طل  عن تضمنت التي النتائج ومناقشة العينة اتإتجاه تحليل على ابناءً و 

 : ما يلي ستنتالإ تم المجتمع  قافة مع وانسجامهعراقي ال المستهل  على الدعابي عالناإل

 تطكر على ومساعدته المستهل  انتباه لفت إلى يؤدذ الدعابي عالناإل نأ تقول العينة غالبية نإ

 على وقدرتة الدعابي عالناإل تجاه إيجابًيا انطباعا العينة غالبية أظهرتو ،  جيدة بصورة السلعة

 في يةعالناإل بالدعوى ال قة تجاه اتحفظً  العينة لغالبية، وأن عالناإل من الفكرة وتوصيل اإلقناع

 عن النظر بغض عامة بصورة التجارية اتعالناإل على التحفظ هطا وينسحب ،الدعابي عالناإل

 عالناإل محتوى نسجامإ تجاه العينةفراد أل اوارتياحً  تفاؤاًل وأنه تبين وجود  المتبع سلوباأل
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 لم، و حترام عقله ومراعاة الطوق العام والمشاعر الدينيةا  و  العراقي المستهل   قافة مع الدعابي

 الدعابي عالناإل نحو المستهلكين اتتجاهإل إحصائية داللة طات فروقات إلى التحليل يشير

 . والدخل الجنل بسبب

بحيث يبعث في نفل المستهل  ال قة  عالناإلالنظر في تصميم   عادةبوجاءت توصيات الدراسة 

ا تعزيزً  عالناإلا للخلل في هتمام بدارسة المستهل  العراقي وحاجاته تالفيً اإلو  .عالناإلفيما يقال في 

ا لدراسات بح ية مستقبلية مرشدً واعتبار الدراسة  ية في نفل المستهل .عالناإللمصداقية الرسالة 

عتمادات و عالناإلمن  case studyهطا النوع  أهميةتهتم ب  سة الحالة.ادر  أسلوب ا 

 ليةاالح األساليبن الدعابي أل اإلتجاهات طات عالناإلالحدي ة في تصاميم  األساليب إعتمادوكطل  

ات في هطا المجال لتسهيل عالنبالخبراء ومصممي اإل اإلستعانة، و التكنولوجيا الحدي ة إلىتفتقر 

 مستقباًل .  يةعالنوصول الرسالة اإل

 

 ( بعنوان :2012مروة   . دراسة الفرماوي،4

 :  إلى وقد هدفت الدراسة ذالموجة للمتلقى المصر  عالناإلتأ ير الفكاهة على تصميم    

 المصرى. عالناإلفى  marketing with laughدراسة ظاهرة التسويق بالضح  فى 

 يية وعلى المتلقعالناإلا على الرسالة يجابً ا  ا و سلبً  عالناإلدراسة تأ ير توظيف الفكاهة فى تصميم و 

 ية المختلفة.عالناإلالفكاهة للوسائل  إستراتيجيةدراسة مدى مالئمة ، وكطل  عالناإلليه إ هالموج

توصلت الدراسة إلى مجموعة من النتائ  من و  لبحثلمنه  ك المنهج الوصفىواستخدمت الدراسة 

 أهمها: 

يعتمد فى تصميمة على الفكاهة الطهنية من خالل التالعب بالفاظ  إعالنهو  الفكاهي عالناإل -1

 .المتلقيية معتمدة على طكاء وخبرة و قافة عالناإلوخلق توقعات  م كسرها فى تقديم الرسالة 
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التناقض فى المعنى والتابعة  آليةهى  أساسية آلياتالفكاهة من خالل  إستراتيجيةتعمل  -2

 آلية( و  وهى تابعة لنظريات ) التفوق والسيادةاإلستهزاء  آلية( و اإلدراكية لنظريات ) المعرفة 

 ( للطاقة النفسية. والتى تدعمها نظريات ) التفري  اآلمنة اإل ارة

 اإلستهزاء آلية، بينما تعمل عالناإلالتناقض من خالل حل هطا التناقض فى سياق  آليةتعمل  -3

الترويإل النفسى من  آلية، وتعمل عالناإلعلى خلق نوع من السخرية والتهكم بين عناصر 

 من الفكاهة عن طريق المنتج. إطارخالل الصياغة لمشكلة ما وحلها فى 

حيث يقدم كل آلية  عالنتتكامل اآلليات ال ال ة مًعا لخلق نوع من التحدى فى سياق اإل -4

 جموعة من المتغيرات لهطا التحدى أما بالنسبة للجمهور أو بالنسبة لهدف الفكاهة.م

 وجاءت توصيات الدراسة كما يلي

ية والميل والتوجه نحو عالناإلللرسالة  اإلستجابة إحتماالت أعلىالفكاهة  إستراتيجيةلكي تحقق  -1

، يجب على المصمم مراعاة بعض المتغيرات المتعلقة اإلقناعتج والعالمة التجارية و نوالم عالناإل

فضليته الفكاهية، وطبيعة المنتجات أ، م ل فئات الجمهور المستهدف و عالناإلبتوظيف الفكاهة في 

 ية المستخدمة ونوع الفكاهة المالئم لها .عالناإلرتباطها بالفكاهة، نوع الوسيلة إالمعلن عنها ومدى 

جتماعية، التي يجب على مجموعة من الوظائف النفسية واإللها ية نإعال  ستراتيجيةالفكاهة ك -2

 ظيفه للفكاهة .عتبار عند تو باإل أخطهاالمصمم 

المحتوى  إدرا ( تشكل ضررًا على  التسلية والترفيه من ) اليةن المستويات العأضرورة الوعي ب -3

 . عالناإلمشاهدة  إستمرارا على نها ال تشجع فعليً أالمعلوماتي للرسالة كما 

نه من أ، كما اإل ارةنتباه و رتباطية الفكاهة ( بالرسالة فهو يساعد في اإلإ ضرورة توافر عامل ) -4

 .  اإلقناعن يساعد في التطكر و أالمحتمل 
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 ( بعنوان 2017طارق   . دراسة هاشم،5

 الصورة الذهنية -الفكاهي على عمالء شركات الطيران  عالناإل إستخدامأثر 

ات الفكاهة على الصورة الطهنية لعمالء إعالن إستخدامالتعرف على تأ ير  إلىوتهدف الدراسة 

 ا لفرضيات البحث. وفقً  ةستبانإجل تحقيق الهدف الرئيسي، تم تصميم شركات الطيران، وأل

 عالنوأولئ  الطين تعرضوا لإل األردنمجتمع الدراسة تتكون من شركات الطيران التي تعمل في 

إطا كان قد التصريإل في ما هي على الطائرات. وقد طلب من كل شخص قبل ملء االستبيان الفكا

 700ختيار عينة مالئمة من إالفكاهي أم ال. وتم  عالناإل إلىا خالل إحدى رحالته تعرض سابقً 

 صحيحة التي تم جمعها. إستبانة 587شخص، و 

لعمالء شركات الطهنية الفكاهي له تأ ير كبير على تشكيل الصورة  عالناإلأن  إلىوخلص البحث  

 . الطيران

: أن تعتمد شركات الطيران روح الدعابة وأنشطة التسويق منهاحث بعض التوصيات اواقترح الب

على مستوى عال، واالستفادة من الخبرات الشركات الرائدة من أجل تلبية احتياجات العمالء 

ات الفكاهية عالناإللهم في التعبير عن رأيهم في  اإلستجابةع العمالء على يجوالرغبات. وكطل ، تش

 التي يقدمونها .
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 ثانيًا. الدراسات الجنبية:

1. Marc G. Weinberger (1984): "Humor in advertising: A practitioner 

view". 

من خبرة ات الناجحة عالناإل علىوالهدف من هطا البحث هو اكتساب نظرة  اقبة 

. هطه اآلراء ينبغي أن تكون مفيدة لكل من يرغب عالنآرائهم بالفكاهة في اإل واخطالممارسين 

( أقرت بأن  %94ة )لدراسة هطه المسألة بشكل تجريبي ، وأسفرت النتائج عن أن معظم العين

ة من الفكاهة. وكانت قوة معين إستخدام، وتزيد الوعي بالمنتجات الجديدة من خالل الفكاهة فعالة

اإلعتيادذ أو التقليدذ  عالنالفكاهي أك ر إيجابية مقارنة مع اإل عالنردود فعل العينة نحو اإل

 اإلعتيادذ أو التقليدذ. عالن% ( لإل 59الفكاهي مقابل )  عالن% ( لإل 83وبنسبة ) 

الفكاهدة، فكدان   سدتخداموبالم ل، أسدفرت النتدائج عدن أن قائمدة األهدداف التدي تدم تحقيقهدا ب 

 .جطب اإلنتباهفي  فعالةاإلنتباه وكان الوعي هما األك ر طكًرا في الردود وبالنتيجة تظهر أن الفكاهة 

 

2. Anh Thuc Hoang (2013): " Impact of humor in advertising on consumer 

purchase decision "  

 

عملية قرار المستهل  في  عالناإلالفكاهة في  إستخدامتأ ير دراسة  بحثمن هطه ال لهدفوكان ا

لمعرفة آ اره على قرار الشراء  عالناإلالفكاهة في  إستخدامومحدداته، واستكشاف مفهوم في الشراء 

، يةالفكاهة، والتجسيد، والمفاجأة، والسخر  للعينة هي تا يراات عالناإل أنواعوكانت أك ر  لمستهل .ل

 أن يكون لها قيمة أك ر تسلية.ات نعالاإلتقييم  وكان ،والمبالغة

ا بسبب محدودية موارد ن حجم البحث محدود جدً بأ توصيات للبحوث المستقبليةوجاءت ال

جراء و أخرى من الفكاهة  أنواعالدراسة. وهطا يكشف عن فرص للبحوث المستقبلية لدراسة تأ ير  ا 
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أساليب البحث المستخدمة في هطه الدراسة الستكشاف تأ ير النداءات العاطفية األخرى في 

 من من خالل است مار المزيد من المصادر م ل الموارد استخالص رؤى أك ر شمواًل و . عالناإل

 البشرية والمرافق لدعم المقابالت.

 

3. Yueh-Hua Lee  (2014): " How People Respond to Different Types of 

humorous Advertising " .                                                                                      
 

 والعالمة عالناإل على الفكاهي عالناإل من مختلفةال نواعاأل إليجاد تأ ير الدراسة هطه هدفت

 خلصت وقد .خرىأ جهة من التجارية العالمة وعلى جهة من عالناإلعلى  نأث فه تحليلو  التجارية

 وتعلو عالنا وقوًة بالتأ ير لإلتعزيزً  تعطي الدعابة روح على تحتوذ التي اتعالنأن اإل إلى النتائج

 أن إلى النتائج أشارت طل  إلى باإلضافة، الدعابة  دح على تحتوذ ال التى اتعالناإل تل  على

 مختلفة تأ يرات لها كانوالتي  الدعابة روح على تحتوذ التىو  اتعالناإل من مختلفة أنواع هنا 

 .ايضً أ التجارية العالمة على التعرف على

4. Yu Yao Chang (2013) The Impact Of American Advertising Humor On 

Taiwanese Consumers " 
 

األمريكية على المستهلكين في تايوان. وقد ات الدعابة إعالنتبحث هطه الدراسة في تأ ير 

ات األمريكية المطبوعة للعالمات التجارية مألوفة في عالنأظهرت دراسة ميدانية أن العديد من اإل

الفكاهة والجودة  -إدراكية متميزة   ال ة نداءاتتايوان للمستهلكين التايوانيين. وقد تم تحديد 

جانب المستهلكين التايوانيين. وقد تبين أن جميع هطه ات من عالنفي معالجة اإل -واإليجابية 

ال ال ة أ رت إيجابًيا على الصورة المتصورة والدافع لشراء العالمات التجارية الواردة في  نواعاأل

 .ات. وبينت الدراسة أيًضا اآل ار اإلدارية وسبل البحث المستقبلية الناجمة عن نتائج الدراسةعالناإل
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5.  Marc Järvinen (2013) : " Humor As A Marketing Communications 

Tool, A case of a Finnish e-retailer " 
 

الفكاهددددددددة كددددددددأداة  إسددددددددتخداملشددددددددركات المهتمددددددددة فددددددددي ا وجدددددددداءت هددددددددطه الدراسددددددددة مسددددددددتهدفة

معلومددددددات قيمددددددة للشددددددركات المهتمددددددة بتطبيددددددق الفكاهددددددة  ووفددددددرت الدراسددددددةتصدددددداالت التسددددددويقية. إلل

تشدددددجيع ومسددددداعدة الشدددددركة علدددددى تحديدددددد إمكانيدددددة الفكاهدددددة وفهدددددم قدددددوة و فدددددي اتصددددداالتها التسدددددويقية، 

 فددددي إيجدددداد وخلددددق قددددوة فددددي التركيددددزالفكاهددددة  هقددددد تلعبددددومددددا الفكاهددددة فددددي االتصدددداالت التسددددويقية. 

علدددددى اكتسددددداب المزيدددددد مدددددن حصدددددتها تسددددداعد الشدددددركة كدددددطل  علدددددى العالمدددددات التجاريدددددة للشدددددركة و 

 مجموعددددة لمددددل الدراسددددةت حاولدددد وقددددد فددددي السددددوق، وبالتددددالي خلددددق هويددددة أقددددوى للعالمددددة التجاريددددة.

 الدددددددطين ألولئددددددد . وجيدددددددزة لفتدددددددرة التسدددددددويقية االتصددددددداالت كدددددددأداة الفكاهدددددددة فدددددددي الجواندددددددب مدددددددن واسدددددددعة

 مفهددددوم إلصخاااار ، بهددددم الخاصددددة تصدددداالتواإل لتسددددويقل  سددددتراتيجيةك الفكاهددددة إسددددتخدام فددددي يرغبددددون

ظهددددددددار تسددددددددويقية  سددددددددتراتيجيةك الفكاهددددددددة  ومبتكددددددددرة جديدددددددددة اطرقًدددددددد باجتددددددددطوا  . الفكاهددددددددة إمكانددددددددات وا 

 .الموضوع هطا حول المعرفة من المزيد وتبادل نفسها، لتسويق للشركات
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 منها:الستفادة ب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها و يتعقال

 المسدتهل  نتبداهإ لفدت فدي فكداهيال عدالناإل أهميدةاتفقدت هدطه الدراسدة مدع بعدض الدراسدات فدي  -

 :م ل ةجيد بصورة السلعة تطكر على ومساعدته

 وكددددطل  دراسددددة ( 2009) الفتدددداح، عليدددداءعبددددد ويتبعهددددا دراسددددة  (2003دراسددددة الصددددمادذ، سددددامي )

ووكدددطل  الحدددال بالنسدددبة  ( 2017) دراسدددة هاشدددم،طارقوأيًضدددا  ( 2010العيسدددى ، مصدددطفى )

 .Marc G لتوافقهدددا مدددع الدراسدددات األجنبيدددة فقدددد جددداءت دراسدددة " وينبيرجيدددر ل.، مدددار  "

Weinberger)) ( ودراسدة " يدوهي1984فدي )-   " هداو، لدي(Yueh - Hua Lee  )  فدي

(  2014(، والتدي أجريدت فدي )   Yu Yao Changودراسدة " يدو يداو، شدان  " ) ) 2014)

(   Marc Järvinenوكطل  تطابقت هطه النتائج مع الدراسة التي قام بها " مار ، جارفينين " )

 ( 2016في عام ) 

 وقدرتدة الفكداهي عدالناإل تجداه إيجدابي نطبداعإوجدود لاتفقدت هدطه الدراسدة مدع بعدض الدراسدات  - 

 م ل: عالناإل من الفكرة وتوصيل اإلقناع على

دراسددددة وأيًضددددا  ( 2010مصددددطفى ) دراسددددة العيسددددى،وكددددطل   (2003دراسددددة الصددددمادذ، سددددامي )

ووكطل  الحال بالنسبة لتوافقها مع الدراسات األجنبية فقد جاءت دراسة "  ( 2017هاشم،طارق )

هاو، لي "   -( ودراسة " يوهي1984في ) ((Marc G. Weinberger وينبيرجير ل.، مار  "

(Yueh - Hua Lee  ) ( 2014فدي ( ( "  ودراسدة " يدو يداو، شدانYu Yao Chang   ،)

( وكددطل  تطابقددت هددطه النتددائج مددع الدراسددة التددي قددام بهددا " مددار ،  2014والتددي أجريددت فددي ) 

 ( 2016( في عام )   Marc Järvinenجارفينين " )
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قوة في في إيجاد وخلق فكاهي ال عالناإل أهميةاتفقت هطه الدراسة مع بعض الدراسات في  -

تساعد الشركة على اكتساب المزيد من حصتها في كطل  على العالمات التجارية للشركة و  التركيز

 :مثل السوق، وبالتالي خلق هوية أقوى للعالمة التجارية

الحدددال بالنسدددبة  ( وكدددطل 2017) هاشدددم، طدددارقدراسدددة وأيًضدددا  (2003دراسدددة الصدددمادذ، سدددامي )

 .Marc G لتوافقهددددددا مددددددع الدراسددددددات األجنبيددددددة فقددددددد جدددددداءت دراسددددددة " وينبيرجيددددددر ل.، مددددددار  "

Weinberger)) ( ودراسدة " يدوهي1984فدي )-   " هداو، لدي(Yueh - Hua Lee  )  فدي

(  2014(، والتدي أجريدت فدي )   Yu Yao Changودراسدة " يدو يداو، شدان  " ) ) 2014)

(   Marc Järvinenوكطل  تطابقت هطه النتائج مع الدراسة التي قام بها " مار ، جارفينين " )

 .( 2016في عام ) 

لددددم تتفددددق أذ دراسددددة مددددع الدراسددددة الحاليددددة فددددي مشددددكلة الدراسددددة، عينددددة الدراسددددة والمحدددددد الزمدددداني  -

 والمكاني.

وطل  متعددة في العديد من التساؤالت،  جوانب في الباحث السابقة الدراسات ساعدت جميع -

ارشادية في  كانتالعديد من االفكار البنائة التي تم االستفادة منها، و  على مضمونهاالحتواء 

ت مختلفة راسة، اال أن الدراسة الحالية جاءالعديد من النقاط المهمة، ودليل الباحث في هطه الد

والتي يطمإل  األردنات التجارية في عالنالفكاهي لتطوير اإل عالنأ ر تصميم اإلبموضوع 

 على الصعيد المحلي من خالل البحث في الدراسات واألبحاث السابقة. الباحث بتمييزها
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 الفصل الثالث
 اتجراءالطريقة واإل
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 اتجراءالطريقة واإل

 :مقدمة

في هطا الفصل سديتم التطدرق إلدى الوسدائل والطدرق المسدتخدمة للوصدول إلدى هددف الدراسدة 

 ، األردنالتجارية في  اتعالناإلتطوير على الفكاهي  عالنأ ر تصميم اإلالمتم لة في التعرف على 

جدراءو   ات الدراسدة الميدانيدة التدي تتضدمن التحليدل اإلحصدائي والنتدائج لهدطه الدراسدة ، ويتضدمن هددطاا 

الدراسدة ، وأداة الدراسدة وصددقها  أسدئلةالفصل وصدفًا لمجتمدع الدراسدة وعينتده، والمدنهج المسدتخدم، و 

ات التددي قددام الباحددث ب تباعهددا لتنفيددط جددراءومدددى  باتهددا، و منهجيددة الدراسددة كمددا تتضددمن عرضددًا لإل

والتحليددل  الدراسددة، والحصددول علددى البيانددات الالزمددة وطددرق الحصددول عليهددا، والمعالجددة اإلحصددائية

اإلحصائي المسدتخدمة فدي تحليدل البياندات والنتدائج التدي توصدلت اليهدا الدراسدة ، وفيمدا يلدي عرضدًا 

 ات المتخطة في هطه الدراسة .جراءمفصاًل ألهم الطرق واإل
 

 منهجية الدراسة 

اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي كونه المنهج المالئم لطبيعة هطه الدراسدة ، حيدث 

 توزيدددع اسدددتبانات الدراسدددة  دددم  تدددم جمعهدددا للحصدددول علدددى البياندددات المطلوبدددة مدددن أفدددراد العيندددة تدددم 

التجاريددة  اتعالندداإلالفكدداهي لتطددوير  عددالنأ ددر تصددميم اإلوتحليلهددا ، وطلدد  بغددرض التعددرف علددى  

 . األردنفي 
 

  مجتمع وعينة الدراسة

التجاريدة  اتعالنداإلفدي مجدال تصدميم و المتخصصدين تكون مجتمع الدراسة  من العاملين 

 وب ختالف أعمارهم وجنسدهم علمية مختلفة، تية الهاشمية، والطين يحملون مؤهالاألردنفي المملكة 

  إسددتبانة(  100 ( مصددمم،  حيددث قددام الباحددث بتوزيددع ) 100 مددا عينددة الدراسددة فقددد تكونددت مددن )أ
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مددن مجمددوع االسددتبانات  إسددتبانة(  96 ) علددى عينددة الدراسددة  بطريقددة عشددوائية، وقددد اسددترد الباحددث

الموزعة، وقد تم استبعاد استبانتين من التحليدل اإلحصدائي لعددم اكتمدال المعلومدات فيهدا، ولدطل  تدم 

للتحليددل اإلحصددائي والتددي تعتبددر صددالحة لهددطه الغايددة، وكمددا هددو موضددإل  إسددتبانة(  94 إخضدداع ) 

 ( التالي :   1 في الجدول رقم )

 ( 1 الجدول  

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب الستجابة 

 الستبانات الصالحة العدد الكلي الستجابة

 94 100 مستجيبين

 0 6 غير مستجيبين

 94 94 العدد الكلي

 

 جراءات الدراسة:إ

 هداف الدراسة:أاالجراءات التي تم العمل بها لتحقيق 

 على الدراسات السابقة طات الصلة بمتغيرات الدراسة طالعاإل -

اعتماد االستبانة والمقابالت بوصفها وسائل رئيسية لجمع البيانات األولية  تمتنفيط اداة الدراسة:  -

 ها في التحليلإستخداممن اجل 

 تحكيم االداة -

 الحصول على الموافقات الرسمية -

 تطبيق االداة -
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 جمع البيانات وتحليلها -

 استنباط النتائج وعرضها ومناقشتها -

  :طرق جمع البيانات : يتم جمع البيانات من مصدرين -

 مصادر الحصول على البيانات 

 الدراسة على نوعين من  مصادر البيانات هما : إعتمدت     

  البيانات الثانوية :

على مراجعة األدبيات المختلفة المتعلقة بموضوع الدراسة، المنشورة في الكتب والرسائل  رتكزتإ

 .، والمراجع طات العالقةجنيبة، إضافة إلى المواقع اإللكترونية المتخصصة ة العربية واأليالجامع

 ية : األولالبيانات 

 أسئلةية بهدف اإلجابة على األولكأداة دراسة مناسبة للحصول على البيانات  إستبانةلقد تم تطوير 

الحصول على  القسم األولليها من قسمين، وقد تضمن إالمشار  ستبانةالدراسة، وقد تكونت اإل

سنوات بيانات تعريفية بأفراد عينة الدراسة، حيث شملت المتغيرات الديمغرافية التالية : الجنل، 

 ، المؤهل العلمي.الخبرة

 عالنأ ر تصميم اإل، فقد اشتمل على  الث مجاالت طات عالقة بستبانةمن اإل القسم الثانيأما 

 ، حيث تضمن األردنالتجارية في  اتعالناإلالفكاهي لتطوير 

 ،ات عالنالفكاهي وتطوير تصميم اإل عالنتصميم اإل: المجال األول

ــــــــانيمددددددددا أ  ــــــــال الث وزيددددددددادة  الفكدددددددداهي وجلددددددددب اإلنتبدددددددداه عددددددددالنتصددددددددميم اإلفقددددددددد تضددددددددمن:  المج

 ،عالنفاعلية اإل

الفكددددددددددداهي و تحقيدددددددددددق الجاندددددددددددب  عدددددددددددالنتصدددددددددددميم اإلفقدددددددددددد تضدددددددددددمن:  المجـــــــــــال الثالـــــــــــثمدددددددددددا أ

 .اتعالنالوظيفي لإل
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حيث  ، Likert Scaleوقد اعتمدت الدراسة في تصميمها على مقيال ليكرت الخماسي   

( لدرجة محايد، 3( لدرجة موافق، والقيمة )4( لدرجة موافق بشدة، والقيمة )5أعطيت القيمة )

 (  لدرجة غير موافق بشدة .1( لدرجة غير موافق، والقيمة )2والقيمة )

 

 أساليب التحليل اإلحصائي المستخدمة وإختبار صدق األداة وثباتها

 المستخدمةأوالً: أساليب التحليل اإلحصائي 

 اتعالنداإلالفكداهي لتطدوير  عدالنأ در تصدميم اإل قامت هدطه الدراسدة علدى أسدال التعدرف علدى

ولكددددون هددددطه الدراسددددة وصددددفية تحليليددددة ، ولغددددرض تحليددددل البيانددددات الخاصددددة ،  األردنالتجاريددددة فددددي 

سددددئلتها، فقددددد وظفددددت الدراسددددة المؤشددددرات واألسدددداليب اإلحصددددائية أبمتغيددددرات الدراسددددة واإلجابددددة عددددن 

المناسبة لطبيعة البيانات المتوفرة  والمالئمة لها، والتي تراوحت بين اإلحصاء الوصدفي، واإلحصداء 

                            تي:ستداللي، وهي كاآلاإل

بية، واإلنحرافات المعياريدة( اإلحصاء الوصفي ) التكرارات، النسب المئوية، المتوسطات الحسا  -

أ ددر تصددميم الدراسددة فيمددا يخددص  أسددئلةلوصددف خصددائص أفددراد عينددة الدراسددة ، واإلجابددة عددن 

طا كان هنا  فروق طات داللة إ، وفيما األردنالتجارية في  اتعالناإلالفكاهي لتطوير  عالناإل

الفكددداهي لتطدددوير  عدددالنأل دددر تصدددميم اإل   (α ≤ 0.05)إحصدددائية عندددد مسدددتوى  داللدددة 

 ، المؤهل العلمي .سنوات الخبرةتعزى لمتغيرات الجنل،  األردنالتجارية في  اتعالناإل

عتماديدة علدى أداة جمدع البياندات ، ومددى اإل لقيدال مددى  Chronbach-Alphaمعامدل كرونبداخ   -

  بات أداة القيال .

 



65 
 

 ( Validityصدق األداة   

الدراسة على قيال المتغيرات التي  إستبانة( وتعني قدرة Validityن صدق األداة )إ

ية األولبصورتها  ستبانةصممت من أجل قياسها، وقد اعتمد الصدق الظاهرذ حيث تم عرض اإل

، وقد طلب منهم تحديد اتعالناإلختصاص في مجال تصميم من طوذ اإل ين( محكم 5 على )

أ ر تصميم الفقرات للمجاالت، ومدى وضوح الفقرات، وسالمتها اللغوية، لتحديد  نتماءإمدى 

وكطل  طكر أذ تعديالت مقترحة،  ، األردنالتجارية في  اتعالناإلالفكاهي لتطوير  عالناإل

 واقتراح إضافة أو حطف أذ فقرات يرونها ضرورية.

التعديالت المقترحة التي أوردها المحكمون في توصياتهم  إجراءتم  ستبانةاإل إعادةوبعد 

 إعادةفي فقراتها، وتم لت التعديالت في  ستبانةعلى نحو دقيق يحقق التوازن بين مضامين اإل

الصياغة اللغوية لبعض الفقرات وحطف بعض الفقرات األخرى، وفي ضوء التعديالت أصبحت 

 قرة . ( ف35بشكلها النهائي مكونه من ) ستبانةاإل

 

 (Reliability) ثبات األداة

مدى توافر ال بات واالتساق الداخلي بين اإلجابات  إلختبارالصدق وال بات للمقيال، و  إلختبار    

( وتعتبر القيمة Alpha- cronbachتم احتساب معامل المصداقية ألفا كرنباخ ) سئلةعلى األ

المصداقية على إجابات  إختبار إجراءوقد تّم  ،(%60ا لمعامل ألفا كرونباخ )المقبولة إحصائيً 

 ( التالي:  2 وجاءت نتائج التقدير كما هو موضإل في الجدول ) ستبانةالمبحو ين لجميع محاور اإل
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 ( 2 الجدول  

 قيمة معامل ألفا كرونباخ لمجالت الدراسة

 قيمة المعامل عدد الفقرات مجالت الدراسة الرقم

1 
الفكاهي وتطوير تصميم  عالنتصميم اإل

 ات عالناإل
14 77 

2 
الفكاهي وجلب اإلنتباه وزيادة  عالنتصميم اإل

  عالنفاعلية اإل
10 82 

3 
الفكاهي و تحقيق الجانب  عالنتصميم اإل

 ات عالنالوظيفي لإل
11 84 

 81 35 المتوسط العام للمقيال  

 م 2018المصدر: بيانات الباحث من أداة الدراسة 

(  لمجدداالت الدراسددة Alpha-cronbachال بددات أن قدديم ألفددا كرونبدداخ ) إختبددارتدددل نتددائج  

 أندده جداءت مرتفعدة، وتعندي هدطه القدديم تدوفر درجدة عاليدة  مدن ال بددات الدداخلي لمجدال الدراسدة، حيدث

 عدددالنتصدددميم اإل ) األول(  فدددي المجدددال Alpha-cronbachألفدددا كرونبددداخ ) بلغدددت قيمدددة المعامدددل

( ، فددي حددين كانددت  قيمددة المعامددل ألفددا كرونبدداخ  0.77 ( )  اتعالندداإلالفكدداهي وتطددوير تصددميم 

(Alpha-cronbach(  فددددي المجددددال ال دددداني  ) وزيددددادة  اإلنتبدددداهالفكدددداهي وجلددددب  عددددالنتصددددميم اإل

فدي (  Alpha-cronbachألفدا كرونبداخ )المعامدل (، وقدد كاندت قيمدة  0.82 ( )  عالنفاعلية اإل

(،   0.84 ( )  اتعالندددالفكددداهي و تحقيدددق الجاندددب الدددوظيفي لإل عدددالنتصدددميم اإل ال الدددث ) المجدددال

كدل ك( لمجداالت الدراسدة Alpha-corncachألفا كرونباخ )المتوسط العام للمقيال وقد بلغت قيمة 

( وهدددو  بدددات مرتفدددع، و يمكدددن القدددول بدددأن المقددداييل التدددي اعتمددددت عليهدددا الدراسدددة تتمتدددع  0.81 )
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بال بددات الددداخلي لعباراتدده ممددا يمكددن مددن اإلعتمدداد علددى هددطه اإلجابددات فددي تحقيددق أهددداف الدراسددة 

 وتحليل نتائجها .

عادة االختبدار إستخدام، تم بطريقة أخرى الّدراسة أداة بات  من للتأكدو   طريقة االختبار وا 

test – retest)د مدن خدارل عّيندة افدر أ(  10 استطالعية مكوندة مدن) عينة على األداة (، تم تطبيق

رتباط إمعامل   ستخداممعامل ال ّبات ب وتم حساب ينبين التطبيق أيام10الّدراسة بفاصل زمني مدته 

 ( التالي: 3 كما هو موضإل في الجدول ) ( 0.79 بل  معامل ال بات بهطه الطريقة )قد بيرسون، و 

 ( 3 الجدول  

 لمجالت الدراسة إرتباط بيرسونقيمة معامل 

 قيمة المعامل عدد الفقرات مجالت الدراسة الرقم

1 
الفكاهي وتطوير تصميم  عالنتصميم اإل

  اتعالناإل
14 0.73 

2 
وزيادة  اإلنتباهالفكاهي وجلب  عالنتصميم اإل

  عالنفاعلية اإل
10 0.79 

3 
الفكاهي و تحقيق الجانب  عالنتصميم اإل

 ات عالنالوظيفي لإل
11 0.86 

 0.79 35 المتوسط العام للمقيال  

 م 2018المصدر: بيانات الباحث من أداة الدراسة 
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 تطبيق المقياس

تم تحديد المقيال المعتمد وفقًا للصيغة التالية ووفقًا للمقيال الخماسي لبدائل اإلجابة عن 

 كل فقرة .

 الحد األدنى للبديل  –المقيال المعتمد  =   الحد األعلى للبديل 

 عدد المستويات                                

 =1.33 = 3 / 1 – 5  

 

 حيث أن عدد المستويات: مرتفع ، متوسط، منخفض  .

 وبطل  يكون : 

 .2.33 -1المستوى المنخفض هو طل  الوسط الحسابي الطذ يقع بين  -

 .3.67 - 2.34المستوى المتوسط هو طل  الوسط الحسابي الطذ يقع بين  -

 . 5 – 3.68المستوى المرتفع هو طل  الوسط الحسابي الطذ يقع بين  -

 

 : المتغيرات الديمغرافية 

سدنوات شملت البيانات التعريفية بدأفراد عيندة الدراسدة المتغيدرات الديمغرافيدة التاليدة: الجدنل، 

فددي ملين  البيانددات الديمغرافيددة للعددا، المؤهددل،  والهدددف مددن هددطه البيانددات فهددو التعددرف علددى  الخبددرة

اإلحصاء الوصفي  إستخدامية الهاشمية، وقد تم األردنالتجارية في المملكة  اتعالناإلمجال تصميم 

وتحديدددًدا التوزيدددع التكدددرارذ والنسدددب المئويدددة لهدددطه البياندددات ، وفيمدددا يلدددي التوزيدددع التكدددرارذ إلجابدددات 

 المبحو ين، والطذ يعكل الخصائص الشخصية لعينة الدراسة:
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 :الجنس

 ( يوضإل طل  : 4 تم التعرف على أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنل، والجدول ) كطل    

 ( 4) الجدول 

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنس

 نوع المتغير

 الجنس
 التكرارات

 النسبة المئوية

 % 

 النسبة الصحيحة

% 

 النسبة التراكمية

%  

 92.6 92.6 92.6 87 طكر

 100.0 7.4 7.4 7 أن ى

 - 100.0 100.0 94 المجموع

       

(،  أن غالبية أفراد عينة الدراسة حسب متغير الجنل هم من الطكور  4 يوضإل الجدول )

( اناث وبنسبة 7) اإلناث( ، في حين كان عدد %92.6( طكر وبنسبة مئوية )87إط بل  عددهم )

هم من جنل  اتعالناإل(، وهطه النتيجة تفسر أن غالبية العاملين في مجال تصميم %7.4مئوية )

 الطكور.
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 : سنوات الخبرة

( يوضإل  5 ، والجدول ) سنوات الخبرةتم التعرف على أفراد عينة الدراسة حسب متغير  كطل   

 طل  :

 ( 5 الجدول )

 سنوات الخبرةتوزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير 

 نوع المتغير

  سنوات الخبرة
 التكرارات

 النسبة المئوية

% 

 النسبة الصحيحة

% 

 النسبة التراكمية

% 

سنوات 5من  أقل  12 12.8 12.8 12.8 

سنة  10 – 5  47 50 50 62.8 

سنوات  10من  أك ر  35 37.2 37.2 100 

 - 100.0 100.0 94 المجموع

       

هم من   سنوات الخبرة(، أن غالبية أفراد عينة الدراسة حسب متغير  5 يوضإل الجدول )

 10من  أك ر(،  م يليها فئة %50وبنسبة مئوية ) ا( فردً 47سنة إط بل  عددهم ) 10 – 5فئة 

 5من  أقل(،  م يليها في الفئة االخيرة فئة 37.2( وبنسبة مئوية )35سنوات اط بل  عددهم ) 

(، وهطه النتيجة تفسر أن غالبية العاملين في  12.8( وبنسبة مئوية ) 12سنوات اط بل  عددهم )

 هم من الخبرات المتوسطة العمر .  اتعالناإلمجال تصميم 
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 المؤهل العلمي: 

(  6 تم التعرف على أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي، والجدول ) كطل 

 يوضإل طل :

 ( 6 الجدول )

 توزيع أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي 

 نوع المتغير

 المؤهل العلمي
 التكرارات

 النسبة المئوية 

% 
 النسبة التراكمية % النسبة الصحيحة %

 83 83 83 78 بكالوريول

ماجستير   14 14.9 14.9 97.9 

 100 2.1 2.1 2 دكتوراة 

 - 100.0 100.0 40 المجموع

       

(، أن غالبية أفراد عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي  هم من  6 يوضإل الجدول )

(، يليهم الفئة التي تحمل درجة %83( فرد وبنسبة مئوية )78حملة البكالوريول إط بل  عددهم )

(،  م يليها في المرتبة األخيرة الفئة 14.9%وبنسبة مئوية ) ( فردً 14الماجستير إط بل  عددهم )

 ( .%2.1( افراد وبنسبة مئوية )2التي تحمل درجة دكتوراة اط بل  عددهم )

 

 

 

  



72 
 

 

 

 

 الفصل الرابع
 نتائ  الدراسة
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 :نتائ  الدراسة

الدراسدة وللتعدرف  أسدئلةفي هدطا الفصدل سديتم عدرض نتدائج الدراسدة مدن خدالل اإلجابدة عدن 

التجاريددة فددي  اتعالندداإلالفكدداهي لتطددوير  عددالنأ ددر تصددميم اإلعلددى إسددتجابات أفددراد الدراسددة عددن 

 . األردن

المتلقــي فــي المملكــة ب إنتبــاه ذالفكــاهي فــي جــ عــالنهــل هنــاك أثــر لتصــميم اإل:  األولالســؤال 

 ؟ية الهاشميةاألردن

لإلجابدددة عدددن هدددطا السدددؤال تدددم حسددداب المتوسدددطات الحسدددابية واإلنحرافدددات المعياريدددة والرتدددب        

التجاريدددة فدددي  اتعالنددداإلالفكددداهي علدددى تطدددوير تصدددميم  عدددالنأل دددر لتصدددميم اإلدرجدددات الممارسدددة 

 ( التالي: 7 من وجهة نظر عينة الدراسة، وكما هو موضإل في الجدول  ) األردن

 ( 7الجدول ) 

 عالنتصميم اإلألثر الممارسة  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتب درجات

 ية الهاشميةاألردنالمتلقي في المملكة ب إنتباه ذالفكاهي في ج

 الرقم
الفكاهي وتطوير  عالنمجال تصميم اإل

 اتعالناإلتصميم 

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الرتبة

1 
التجددددارذ الددددطذ يحتددددوذ  عددددالنيسددددترعي اإل

 على تصميم فكاهي انتباه المتلقي 
 2 متوسطة 82604. 4.4787

2 
 عالنية لإلعالني ق المستهل  بالدعوى اإل

 الفكاهي 

4.1383 1.11298 
 13 مرتفعة

3 
الفكاهيـــة تجـــذب  Teaser adsات التشـــويقية عالنـــاإل

 المشاهد وتعمل على زيادة تشويقه تجاه السلعة 
 9 مرتفعة 1.00724 4.2660
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4 
الفكددددددداهي علدددددددى تدددددددطكر  عدددددددالنيسددددددداعد اإل

 السلعة 
 7 مرتفعة 94682. 4.2447

5 
الفكاهي دورا فعاال في بناء  عالنيؤدذ اإل

 صورة طهنية ايجابية تجاه السلعة 
 14 متوسطة 1.34931 3.9149

6 
الفكاهي في تحسين  عالنيساهم اإل

 الصورة الطهنية للسلعة 
 5 مرتفعة 95279. 4.3191

7 
الفكاهي على ترسيخ الهوية  عالنيعمل اإل

 البصرية للمنتج 
 1 مرتفعة 82625. 4.4894

8 
الفكاهي في تحسين صورة  عالنيساهم اإل

 الشركة المعلنة 
 8 مرتفعة 1.04135 4.2340

9 
الفكدددددداهي علدددددددى ترسددددددديخ  عدددددددالنيعمددددددل اإل

 العالمة التجارية 
 3 مرتفعة 83752. 4.4468

10 
الفكددددداهي انطبددددداع نفسدددددي  عدددددالنيتدددددر  اإل

 ايجابي تجاه المنتج المعلن عنه 
 6 مرتفعة 1.03877 4.2660

11 
الفكدددداهي محفددددزا علددددى قددددرار  عددددالنيعددددد اإل

 الشراء 
 11 مرتفعة 1.16829 4.1064

12 

التجددارذ،  عددالنالصدددمة الفكاهيددة فددي اإل أسددلوب

يجندددب المتلقدددي الوقدددوع فدددي طات الموقدددف ويخلدددق 

 لديه إحساسا ايجابيا تجاه المنتج 

 4 متوسطة 81936. 4.3936
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13 
اعتمدداد اإلعددالن الفكدداهي علددى أسددلوب المبالغددة يسددلط 

الضددددوء علددددى المنفعددددة االيجابيددددة للمنددددتج مددددن خددددالل 

 مشاهد مرحة

 10 مرتفعة 1.16063 4.1702

14 

الرمزيددة واالسددتعارة الشددكلية  أسددلوباعتمدداد 

الفكدددداهي يسدددداهم فددددي تقددددديم  عددددالنفددددي اإل

دعددددابي محبددددب  أسددددلوبيددددة يعالنالفكددددرة اإل

لنفل المتلقي ويساعده على تطكر العالمدة 

 التجارية بصورة جيدة 

 12 مرتفعة 1.15430 4.1489

 مرتفعة - 1.039 4.252 المتوسط العام 

     

(، أن جميددع إجابددات عينددة الدراسددة علددى العبددارات التددي توضددإل مجددال  7 تشددير نتددائج الجدددول )  

 بددينمددا ألوسدداط الحسددابية نتددائج القدديم ل، تراوحددت يددة الهاشددميةاألردنالمتلقددي فددي المملكددة ب إنتبدداه طجدد

(  1.349   –  0.952 )ا بددددين مددددقيمهددددا تراوحددددت   ات معياريددددةوب نحرافدددد(  489،4 - 3.914 )

المعتمد في هطه الدراسدة فد ن درجدة موافقدة عيندة الدراسدة علدى عبدارات وهي بالتالي وحسب المقيال 

يعمدل  ى والتدي تدنص علدى"األولد( علدى المرتبدة  7 المجال جاءت مرتفعة، حيث حدازت الفقدرة رقدم )

 وبد نحراف( 4.489الفكداهي علدى ترسديخ الهويدة البصدرية للمندتج"، بوسدط حسدابي مقدداره ) عدالناإل

  ( والتدي تدنص علدى "5(،  أما المرتبة األخيرة فقد حازت عليها العبارة رقم )0.952معيارذ مقداره )

بوسدددط وجددداءت "   فدددي بنددداء صدددورة طهنيدددة ايجابيدددة تجددداه السدددلعةا فعدددااًل الفكددداهي دورً  عدددالنيدددؤدذ اإل

م للمجدال  (، وقدد بلد  المتوسدط العدا 1.349 معيدارذ مقدداره ) وبد نحراف(  3.914 حسابي مقدداره )

( وهدددددو مسدددددتوى مرتفدددددع حسدددددب المقيدددددال،  1.039  ) قددددددره نحراف معيدددددارذبددددد ( و  4.252 ككدددددل )
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ب طالفكداهي فدي جد عدالنأل در تصدميم اإلا على ما سبق ف ننا نستنتج أن هنا  درجدة عاليدة واعتمادً 

 حسب عينة الدراسة . ية الهاشميةاألردنالمتلقي في المملكة إنتباه 

 اتعالناإلالفكاهي في تحقيق الجانب الوظيفي في  عالنهناك أثر لتصميم اإلهل  السؤال الثاني:

 ؟ ية الهاشميةاألردنفي المملكة  التجاري عالنالتجارية وزيادة فاعلية اإل

 لإلجابة عن هطا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتب ودرجات       

التجارية وزيادة  اتعالناإلالفكاهي في تحقيق الجانب الوظيفي في  عالن ر لتصميم اإلألالممارسة 

من وجهة نظر عينة الدراسة، وكما موضإل في  ية الهاشميةاألردنفي المملكة  التجارذ عالنفاعلية اإل

.( التالي 8 الجدول رقم )

 ( 8الجدول ) 

الفكاهي  عالنثر لتصميم اإلأل الممارسة  درجاتو المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتب 

في المملكة  التجاري عالنالتجارية وزيادة فاعلية اإل اتعالناإلفي تحقيق الجانب الوظيفي في 

ية الهاشميةاألردن



 الرقم
 اإلنتباهالفكاهي وجلب  عالنمجال تصميم اإل

 عالنوزيادة فاعلية اإل

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الرتبة

 3 مرتفعة 92871. 4.3830 الفكاهي الى تجربة ومعرفة عالنيحتال اإل 15

16 
الفكدددداهي الددددى وقددددت  عددددالنيحتددددال تصددددميم اإل

 وجهد وفكر 
 3 مرتفعة 83094. 4.3830

 8 مرتفعة 1.18100 4.1170 الفكاهي وسيلة مؤ رة للغاية  عالنيعد اإل 17
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18 
الفكددددداهي منظمدددددة  عدددددالنمفدددددردات تصدددددميم اإل

 وتجمع بين األداء الجمالي والوظيفي 
 1 مرتفعة 78565. 4.4681

19 
الفكاهي مفاهيم تنسجم مع  عالنيستخدم اإل

  قافة المجتمع 
 6 مرتفعة 1.08967 4.3191

20 
الفكاهي أك ر تميزا من  عالنيعتبر اإل

 األساليب االقناعية االخرى
 5 مرتفعة 82763. 4.3617

21 

الجمددددددل والنصددددددوص المسددددددتخدمة فددددددي تعمددددددل 

الفكددداهي علدددى زيدددادة فاعليدددة الرسدددالة  عدددالناإل

 ية عالناإل

 4 مرتفعة 93882. 4.3723

22 

الفكدددددددددداهي علددددددددددى تبسدددددددددديط  عددددددددددالنيعمددددددددددل اإل

 عدددددالنالمعلومدددددات واالفكدددددار فيسدددددهل تقبدددددل اإل

 التجارذ للمنتج 

 9 مرتفعة 1.17746 4.1064

 7 مرتفعة 1.01786 4.2660 الفكاهي بوضوح الفكرة  عالنيتميز اإل 23

24 
 األردنالتجاريددة فددي  اتعالندداإلتحتددوذ بعددض 

 الفكاهة  أسلوبعلى 
 2 مرتفعة 83238. 4.3936

 مرتفعة - 1.090 4.312 المتوسط العام 

 

( ، أن جميددع إجابددات عينددة الدراسددة علددى العبددارات التددي توضددإل   8 تشددير نتددائج الجدددول )

فدي المملكدة  التجدارذ عدالنالتجاريدة وزيدادة فاعليدة اإل اتعالنداإلتحقيق الجانب الدوظيفي فدي مجال 
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ات معياريددة وب نحرافدد(  4.468  - 4.106 ، تراوحددت األوسدداط الحسددابية بددين ) يددة الهاشددميةاألردن

( وهددي بالتددالي وحسددب المقيددال المعتمددد فددي هددطه الدراسددة فدد ن  1.177 – 0.785 تراوحددت بددين )

( علدى 18درجة موافقة عينة الدراسة على عبارات المجدال جداءت مرتفعدة، حيدث حدازت الفقدرة رقدم )

الفكددداهي منظمدددة وتجمدددع بدددين األداء  عدددالنمفدددردات تصدددميم اإل ى والتدددي تدددنص علدددى "األولدددالمرتبدددة 

( ،أمدا  0.785 معيدارذ مقدداره ) وبد نحراف(  4.468 ره )الجمالي والدوظيفي"، بوسدط حسدابي مقددا

الفكاهي على  عالن( والتي نصت على" يعمل اإل 22 المرتبة األخيرة فقد حازت عليها العبارة رقم )

( 4.106التجددارذ للمندتج" بوسددط حسدابي مقددداره ) عدالنتبسديط المعلومدات واالفكددار فيسدهل تقبددل اإل

 وبد نحراف( 4.312( ، وقدد بلد  المتوسدط العدام للمجدال ككدل ) 1.177 معيدارذ مقدداره ) وب نحراف

 ( وهددو مسددتوى مرتفددع حسددب المقيددال، واعتمدداًدا علددى مددا سددبق ف ننددا نسددتنتج أن 1.090 معيددارذ )

 اتعالنددداإلالفكددداهي فدددي تحقيدددق الجاندددب الدددوظيفي فدددي  عدددالن دددر لتصدددميم اإلألدرجدددة عاليدددة  هندددا  

 حسب عينة الدراسة. ية الهاشميةاألردنفي المملكة  التجارذ عالنالتجارية وزيادة فاعلية اإل

 

التجاريـة  اتعالنـاإلالفكـاهي علـى تطـوير تصـميم  عـالنهل هناك أثـر لتصـميم اإل السؤال الثالث:

 ؟ ية الهاشميةاألردنفي المملكة 

 المعيارية والرتب ودرجات لإلجابة عن هطا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية واإلنحرافات       

التجارية من   اتعالناإلالفكاهي في تحقيق الجانب الوظيفي في  عالنالممارسة  أل ر لتصميم اإل

 ( التالي: 9 وجهة  نظر عينة الدراسة، وكما موضإل في الجدول رقم )
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 ( 9الجدول ) 

الفكاهي  عالنتصميم اإلثر أل الممارسة  المتوسطات الحسابية واإلنحرافات المعيارية والرتب درجات

ية الهاشميةاألردنفي المملكة التجارية في  اتعالناإلعلى تطوير تصميم 

 الرقم
الفكاهي و تحقيق  عالنمجال تصميم اإل

 اتعالنالجانب الوظيفي لإل

المتوسط 

 الحسابي

النحراف 

 المعياري

درجة 

 الممارسة
 الرتبة

25 

 عددددددالنالمقارنددددددة فددددددي اإل أسددددددلوب إسددددددتخدام

الفكددداهي الظهدددار فكدددرتين متضدددادتين يدددؤ ر 

التجددددارذ مددددن خددددالل  عددددالنفددددي فاعليددددة اإل

 فرص التفضيل المتاحة للمتلقي

 5 مرتفعة 1.03519 4.2979

26 

طات الجمدددل  slogansالشدددعارات  إسددتخدام

الفكددداهي  عدددالنالفكاهيدددة المختصدددرة فدددي اإل

التجدددددددارذ  عدددددددالنتعمدددددددل علدددددددى تطدددددددوير اإل

تاكيددد العالمددة المطبددوع والمرئددي مددن خددالل 

 التجارية للمنتج وتم يلها بصريا

 10 مرتفعة 1.10984 4.1915

27 

 أسدددددددلوبالصدددددددور الفوتوغرافيدددددددة ب إسدددددددتخدام

المبالغة الفكاهية تعمل علدى جدطب المتلقدي 

 عدددددالنللمندددددتج ،كمدددددا تزيدددددد مدددددن فاعليدددددة اإل

 التجارذ وتعمل على تطويره مفاهيميا

 2 مرتفعة 0.72760 4.4468

28 
تؤدي مهـارات المصـمم الجرافيكـي البداعيـة دورًا فـي 

 الفكاهي عالنانتاج وتصميم اإل
 6 مرتفعة 1.04339 4.2872
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29 

 عدددددددالنالرسدددددددوم اليدويدددددددة فدددددددي اإل إسدددددددتخدام

 عدالنالفكاهي خاصدة يسدهم فدي تطدوير اإل

 التجارذ بصفة عامة

 8 مرتفعة 1.01763 4.2234

30 

توظيدددددف القددددديم اللونيدددددة الخاصدددددة بالعالمدددددة 

الفكدددداهي يزيددددد مددددن  عددددالنالتجاريددددة فددددي اإل

نسددددددبة ادرا  العمددددددالء لشخصددددددية العالمدددددددة 

التجددددددارذ بصدددددددفة  عددددددالنالتجاريددددددة فددددددي اإل

 خاصة

 7 مرتفعة 1.00724 4.2660

31 

  negative  توظيدف الفضداء السدلبي 

space الفكدددداهي يزيددددد مددددن  عددددالنفددددي اإل

التجددددددارذ بصددددددورة غيددددددر  عددددددالنحيويددددددة اإل

 مسبوقة

 3 مرتفعة 0.66732 4.3511

32 

بصدددورة    texturesالمالمدددل  إسدددتخدام

التجددددارذ ،يزيددددد مددددن  عددددالنفكاهيددددة فددددي اإل

غرابة المشهد األمر الدطذ يسدهل تدطكره مدن 

 قبل المستهل 

 11 مرتفعة 1.34778 3.8936

33 

خطددددددددوط الكتابددددددددة مددددددددع  إسددددددددتخدامتددددددددداخل 

المالمدددددل والشدددددعارات الفكاهيدددددة تزيدددددد مدددددن 

 عالنالفكدداهي مقارنددة بدداإل عددالنجاطبيددة اإل

 4 مرتفعة 0.94531 4.3404
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 التجارذ الطذ يفتقر لروح الدعابة

 

34 

خلدددق الفكاهدددة عدددن طريدددق إسدددناد الصدددفات 

البشرية لعناصر التمل  هدطه الصدفات يزيدد 

التجددددارذ مددددن خددددالل  عددددالنمددددن فاعليددددة اإل

 خاصية التجسيد

 1 مرتفعة 0.82625 4.5106

35 
الفكددددددداهي علدددددددى تطدددددددوير  عدددددددالنيعمدددددددل اإل

 التجارذ عالناإل
 9 مرتفعة 1.01465 4.2128

  مرتفعة 1.017 4.277 المتوسط العام 

 

(، أن جميع إجابات عينة الدراسة على العبارات التي توضإل  9 تشير نتائج الجدول )

ية األردنفي المملكة التجارية في  اتعالناإلتطوير تصميم و الفكاهي  عالنتصميم اإلمجال 

ات معيارية وب نحراف( 4.510-3.893األوساط الحسابية تراوحت بين ) أنه قيم ، حيث الهاشمية

( وهي بالتالي وحسب المقيال المعتمد في هطه الدراسة ف ن درجة 1.347 –0.826تراوحت بين )

( على  34 موافقة عينة الدراسة على عبارات المجال جاءت مرتفعة، حيث حازت الفقرة رقم )

الصفات البشرية لعناصر التمل   إسناد" خلق الفكاهة عن طريق  ى والتي تنص علىاألولالمرتبة 

بوسط حسابي وقد جاء التجارذ من خالل خاصية التجسيد"،  عالنهطه الصفات يزيد من فاعلية اإل

ت عليها (،  أما المرتبة األخيرة فقد حاز  0.826 معيارذ مقداره ) وب نحراف(  4.510 مقداره )

 عالنبصورة فكاهية في اإل   texturesالمالمل  إستخدام( والتي نصت على"  32 العبارة رقم )
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بوسط وقد حاءت  ،الطذ يسهل تطكره من قبل المستهل " األمريزيد من غرابة المشهد  التجارذ،

ال ككل (، وقد بل  المتوسط العام للمج1.347معيارذ مقداره ) وب نحراف( 3.893حسابي مقداره )

( وهو مستوى مرتفع حسب المقيال، واعتماًدا على ما 1.1017معيارذ ) وب نحراف( 4.277)

الفكاهي على تطوير تصميم  عالن ر تصميم اإلألدرجة عالية هنا   سبق ف ننا نستنتج أن

 حسب عينة الدراسة.  ية الهاشميةاألردنفي المملكة التجارية في  اتعالناإل

 فرضيات الدراسة 

لتصـميم   (α ≤  0.05 يوجـد  أثـر ذو دللـة إحصـائية  عنـد مسـتوى دللـة  ى : األولـالفرضـية 

 . األردنالتجارية في  اتعالناإلالفكاهي على تطوير تصميم  عالناإل

األسداليب اإلحصدائية المالئمدة لطبيعدة هدطا الفرضدية   إسدتخدامهطه الفرضدية  إختباريتضمن 

 ( التالي : 10وعرض اإلجابة  وفي الجدول )

 (10الجدول  

 الفرضية  إختبارنتائ   

Sig 

 مستوى الدللة

Calculate T 

 قيمة ت المحسوبة
 الفرضية 

 ىاألول 55.147 0000.

       

( α ≤ 0.05 تشدير نتدائج التحليدل إلدى وجدود أ در  طو داللدة إحصدائية عندد مسدتوى داللدة )

وكما هدو واضدإل فدي  ،األردنالتجارية في  اتعالناإلالفكاهي على تطوير تصميم  عالنلتصميم اإل

( (55.147التدددددي تسددددداوذ  ت( المحسدددددوبة أظهدددددرت نتدددددائج التحليدددددل أن قيمدددددة )فقدددددد ( 10الجددددددول )

. (0.05)مددددددددددددددددددددددددددددددددن  أقددددددددددددددددددددددددددددددددل( وهددددددددددددددددددددددددددددددددي 0000.وبمسددددددددددددددددددددددددددددددددتوى داللددددددددددددددددددددددددددددددددة يسدددددددددددددددددددددددددددددددداوذ )
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(   لتصــميم  α ≤ 0.05 يوجــد أثــر ذو دللــة إحصــائية عنــد مســتوى دللــة  الفرضــية الثانيــة : 

 التجاري . عالنوزيادة فاعلية اإل اإلنتباهالفكاهي في جلب  عالناإل

األسداليب اإلحصدائية المالئمدة لطبيعدة هدطا الفرضدية   إسدتخدامهطه الفرضدية  إختباريتضمن 

 ( التالي:  11 وعرض اإلجابة  وفي الجدول )

 ( 11 الجدول  

  الفرضية الثانية إختبارنتائ   

Sig 

 مستوى الدللة

Calculate T 

 قيمة ت المحسوبة
 الفرضية 

 ال انية 65.636 0000.

      

  (،α≤ 0.05تشير نتائج التحليل إلدى وجدود  أ در  طو داللدة إحصدائية عندد مسدتوى داللدة )         

وكمدا هدو واضدإل فددي ، التجدارذ عدالنادة فاعليدة اإلدوزيد باهدتدداإلنالفكداهي فدي جلدب  عدالنلتصدميم اإل

رت نتدائج التحليدل دأظهدأعداله فقدد (  11 ) الفرضية ال انية والموضدإل فدي جددول نتائج إختبار جدول

( وهدي 0.000  ( وبمسدتوى داللدة يسداوذ )( 65.636 التدي تسداوذ  ( المحسدوبة ت ة )دمددديددأن ق

 . (0.05)من  أقل
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 عالن( لتصميم اإلα≤ 0.05يوجد أثر ذو دللة إحصائية عند مستوى دللة  الفرضية الثالثة  : 

 التجارية . اتعالناإلالفكاهي في تحقيق الجانب الوظيفي في 

األسداليب اإلحصدائية المالئمدة لطبيعدة هدطا الفرضدية   إسدتخدامهطه الفرضدية  إختباريتضمن 

 ( التالي :  12 وعرض اإلجابة  وفي الجدول )

 ( 12 الجدول  

 الفرضية الثالثة إختبارنتائ   

Sig 

 مستوى الدللة

Calculate T 

 قيمة ت المحسوبة
 الفرضية 

 ال انية 61.846 0000.

لتصدميم  (،α≤ 0.05طو داللة إحصائية عند مسدتوى داللدة ) تشير نتائج التحليل إلى وجود أ ر      

 وكمددا هددو واضددإل فددي الجدددول، التجاريددة اتعالندداإلالفكدداهي فددي تحقيددق الجانددب الددوظيفي فددي  عدالناإل

( وبمسددتوى ( 61.846 التددي تسدداوذ  ( المحسددوبة ت أن قيمددة )أظهددرت نتددائج التحليددل فقددد (  12)

 . (0.05)من  أقل( وهي 0.000داللة يساوذ )
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(    α≤ 0.05ل توجــد هنــاك  فــروق ذات دللــة إحصــائية  عنــد مســتوى دللــة  الفرضــية الرابعــة: 

 تعـــزى لمتغيـــرات الدراســـة األردنالتجاريـــة فـــي  اتعالنـــاإلالفكـــاهي لتطـــوير  عـــالنألثـــر تصـــميم اإل

 ، المؤهل العلمي  ( . سنوات الخبرة  الجنس ، 

  الجنس:

األسدداليب اإلحصددائية المالئمددة لطبيعددة هددطه الفرضددية   إسددتخداميتضددمن اإلجابددة علددى هددطه الفرضددية 

 ( التالي : 13 وعرض اإلجابة في الجدول )

 ( 13 الجدول  

  الجنس ( نتائ  اإلجابة عن الفرضية الرابعة   متغير

عند  األردنالتجارية في  اتعالناإلالفكاهي لتطوير  عالنأثر ذو دللة إحصائية  لتصميم اإل 

  تعزى لمتغير الجنس  (α ≤ 0.05)مستوى 

Sig 

 مستوى الدللة

Calculate T 

 قيمة ت المحسوبة
 المتغير

 الجنل 1.055 3070.

       

 (α ≤ 0.05)نتائج التحليل إلدى عددم وجدود فدروق طات داللدة إحصدائية عندد مسدتوى تشير 

حسددب متغيددر الجددنل، وكمددا هددو  األردنالتجاريددة فددي  اتعالندداإلالفكدداهي لتطددوير  عددالنلتصددميم اإل

( (1.055التدي تسداوذ  ( أظهدرت نتدائج التحليدل أن قيمدة )ت( المحسدوبة 13 واضدإل فدي الجددول )

 . (0.05)من  أكبر( وهي 3070.معنوية يساوذ )وبمستوى داللة 
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 : سنوات الخبرة

األسدداليب اإلحصددائية المالئمددة لطبيعددة هددطه  إسددتخداميتضددمن اإلجابددة علددى هددطه الفرضددية 

 ( التالي : 14 الفرضية  وعرض اإلجابة في الجدول )

 ( 14 الجدول  

 (  الخبرة تمتغير سنوانتائ  اإلجابة عن الفرضية الرابعة  

عند  األردنالتجارية في  اتعالناإلالفكاهي لتطوير  عالنأثر ذو دللة إحصائية  لتصميم اإل

 سنوات الخبرةتعزى لمتغير   (α ≤ 0.05)مستوى 

Sig 

 مستوى الدللة

Calculate F 

 قيمة ف المحسوبة
 المتغير

  سنوات الخبرة 6820. 0.50

 

الفكدداهي  عددالنلتصددميم اإلأظهددرت نتددائج التحليددل أندده ال توجددد فددروق طات داللددة إحصددائية 

، سدنوات الخبدرةتعدزى لمتغيدر   (α ≤ 0.05)عندد مسدتوى  األردنالتجاريدة فدي  اتعالنداإللتطدوير 

التدي  ( المحسدوبة ف (، حيدث أظهدرت نتدائج التحليدل أن قيمدة ) 14 وكما هو واضإل في الجددول )

 .(0.05)من  أكبر( وهي 0.50( وبمستوى داللة معنوية يساوذ ) ( 0.682تساوذ
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 :المؤهل العلمي 

األسدداليب اإلحصددائية المالئمددة لطبيعددة هددطه  إسددتخداميتضددمن اإلجابددة علددى هددطه الفرضددية 

 ( التالي : 15 الفرضية  وعرض اإلجابة في الجدول )

 ( 15 الجدول  

 المؤهل العلمي  ( متغير نتائ  اإلجابة عن الفرضية الرابعة   

عند  األردنالتجارية في  اتعالناإلالفكاهي لتطوير  عالنأثر ذو دللة إحصائية  لتصميم اإل

 تعزى لمتغير المؤهل العلمي   (α ≤ 0.05)مستوى 

Sig 

 مستوى الدللة

Calculate F 

 قيمة ف المحسوبة
 المتغير

 المؤهل العلمي  3810. 0.68

 

 عدددالنلتصدددميم اإلأظهدددرت نتدددائج التحليدددل أنددده ال توجدددد هندددا  فدددروق طات داللدددة إحصدددائية 

تعددزى لمتغيددر   (α ≤ 0.05)طات عنددد مسددتوى  األردنالتجاريددة فددي  اتعالندداإللتطددوير  الفكدداهي

(  ف أظهددرت نتددائج التحليددل أن قيمددة )فقددد (   15 المؤهددل العلمددي، وكمددا هددو واضددإل فددي الجدددول )

مددن   أكبددر( وهددي  0.68 وبمسددتوى داللددة معنويددة يسدداوذ )  ( 0( 38. التددي تسدداوذ المحسددوبة

(0.05) . 
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 الفصل الخامس
 مناقشة النتائ  والتوصيات
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 مناقشة النتائ  والتوصيات
 مقدمة 

يتندداول هددطا الفصددل مناقشددة النتددائج التددي تددم التوصددل اليهددا مددن خددالل التحليددل اإلحصددائي 

 وفرضياتها إضافة إلى التوصيات في ضوء نتائج هطه الدراسة.ألسئلة الدراسة 

 

 أوًل: مناقشة النتائ  المتعلقة بسؤال الدراسة األول

يــة األردنالمتلقــي فــي المملكــة ب إنتبــاه ذالفكــاهي فــي جــ عــالنهــل هنــاك أثــر لتصــميم اإل

 ؟الهاشمية 

الفكداهي  عدالنتصميم اإل ر ألهنا  درجة عالية أن النتائج المتعلقة بالسؤال األول  أظهرت

وهددي بمسددتوى مرتفددع حسددب عينددة الدراسددة  يددة الهاشددميةاألردنالمتلقددي فددي المملكددة ب إنتبدداه طفددي جدد

ويتبعهدا  (2003دراسدة الصدمادذ، سدامي )وتتفق نتيجة الدراسدة الحاليدة مدع نتدائج دراسدات كدل مدن 

الفرمداوذ  ودراسدة ( 2010العيسدى ، مصدطفى ) وكدطل  دراسدة ( 2009عبد الفتداح ،عليداء )دراسة 

ووكدطل  الحدال بالنسدبة لتوافقهدا مدع الدراسدات  ( 2017دراسدة هاشدم،طارق )وأيًضا  (2012،مروة )

(  1984فددي ) ((Marc G. Weinberger األجنبيددة فقددد جدداءت دراسددة " وينبيرجيددر ل.، مددار  "

هداو، لدي "   -( ودراسدة " يدوهي 2013 فدي ) ((Anh Thuc Hoang "أنداه  دو ، هدوانج "دراسدة و 

(Yueh-Hua Lee  )  ( 2014 )فدي ( "  ودراسدة " يدو يداو، شدانYu Yao Chang   والتدي ،)

( وكددطل  تطابقددت هددطه النتددائج مددع الدراسددة التددي قددام بهددا " مددار ، جددارفينين "  2014أجريددت فددي ) 

(Marc Järvinen   ( فدي عدام )حيدث جداءت نتدائج الدراسدات جميعهد 2016 )ا بمدا يفيدد ويددعم 

يدة الهاشدمية ، وهدطا األردنالمتلقدي فدي المملكدة ب إنتبداه طالفكداهي فدي جد عالن ر تصميم اإلوجود أل

الفكداهي علدى ترسديخ  عدالن"  يعمدل اإلما نجده جلًيا ومطابًقا في العبارة السدابعة والتدي تدنص علدى 
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درجددة مددن عبددارات المجددال األول )والتددي  قددد حددازت علددى المرتبددة األولددى  الهويددة البصددرية للمنددتج "،

 (.الفكاهي جطب انتباه المتلقي عالنتأ ير اإل

 األردنالفكاهي فدي  عالنحيث أن اإل األردنالفكاهي في  عالنوقد يعزى طل  إلى واقع اإل

ي، وبددددالنظر للظددددروف األردنددددبدددددأ بددددالنمو و اإلنتشددددار وأخددددط المكانددددة بالتددددأ ير علددددى أفددددراد المجتمددددع 

نفتاحدده علددى البلدددان المجدداور األردنددوالسياسددية واإلقتصددادية التددي يعيشددها المجتمددع  اإلجتماعيددة  ةي، وا 

ات الفكاهيددة منطلقًددا وطو عالنددلدده، وخصوًصددا بددالد الشددام ومصددر، فقددد تددأ ر بددطل  وتطددور لتصددبإل اإل

 ، وال يفوتنددا القددول واإلشددارة لدددخولاألردنات التجاريددة فددي عالنددعلددى تطددوير تصددميم اإلكبددرى  أهميددة

يدة الهاشدمية وتعداظم التندافل األردنشركات عربية إقليمية وأيًضدا دخدول شدركات عالميدة فدي المملكدة 

سدددتخدامو  ات سدددواء المرئيدددة أو المطبوعدددة للوصدددول للعميدددل أو الزبدددون ولجدددطب عالنددداإل أندددواعجميدددع  ا 

ها فدددي مإسدددتخداانتباهددده إلدددى المندددتج أو الخدمدددة التدددي تقدددوم بتقدددديمها تلددد  الشدددركة أو المؤسسدددة، وتدددم 

الفكدداهي، وال ننسددى تددوفر العناصددر الخاصددة  عددالنيددة الهاشددمية علددى نطدداق واسددع اإلاألردنالمملكددة 

يدة لطيفدة إلدى العنصدر البشدرذ والدطذ اسدتغل إعالنالفكداهي وبشدكل كبيدر مدن مدادة  عدالنب نجاح اإل

ب المتلقددي فكدداهي طو طددابع خدداص والددطذ يقددوم بجددط إعددالنالبيئددة والمنطقددة واللهجددة أو اللكنددة لخلددق 

 بشكل سريع وفورذ.   عالنلإل
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 ثانًيًا: مناقشة النتائ  المتعلقة بسؤال الدراسة الثاني

 اتعالناإلالفكاهي في تحقيق الجانب الوظيفي في  عالنهل هناك أثر لتصميم اإل   

 ؟ ية الهاشميةاألردنفي المملكة  التجاري عالنالتجارية وزيادة فاعلية اإل

الفكاهي  عالن ر تصميم اإلألعالية أن هنا  درجة  ال انيالنتائج المتعلقة بالسؤال  أظهرت

في المملكة  التجارذ عالنالتجارية وزيادة فاعلية اإل اتعالناإلفي تحقيق الجانب الوظيفي في 

مع نتائج الحالية الدراسة  وهي بمستوى مرتفع وتتفق نتيجةحسب عينة الدراسة و  ية الهاشميةاألردن

( 2009عبد الفتاح،علياء )ويتبعها دراسة  (2003دراسة الصمادذ، سامي ) كل من دراسات

 هاشم، دراسةوأيًضا  (2012الفرماوذ ،مروة ) ودراسة  (2010العيسى ، مصطفى ) وكطل  دراسة 

ووكطل  الحال بالنسبة لتوافقها مع الدراسات األجنبية فقد جاءت دراسة " وينبيرجير  (2017طارق )

 Anh Thuc "أناه  و ، هوانج "دراسة (  و 1984في ) ((Marc G. Weinberger مار  "ل.، 

Hoang)) ( ودراسة " يوهي 2013 في )- " هاو، لي(Yueh-Hua Lee  )  ( 2014 )في 

( وكطل  تطابقت هطه  2014(، والتي أجريت في )   Yu Yao Changودراسة "يو ياو، شان  " )

(  2016( في عام )   Marc Järvinenالنتائج مع الدراسة التي قام بها " مار ، جارفينين" )

الفكاهي في تحقيق  عالن ر تصميم اإلألوجود  حيث جاءت نتائج الدراسات جميعها بما يفيد ويدعم

مع فارق مجتمعات الدراسة  التجارذ عالنالتجارية وزيادة فاعلية اإل اتعالناإلالجانب الوظيفي في 

( 2017طارق ) هاشم،وكطل  دراسة  (2003دراسة الصمادذ، سامي )الموجودة باست ناء دراسة 

وقد تعزى النتيجة لتفاعل   ية الهاشميةاألردنفكال الدراستين كانتا مجتمع الدراسة فيهما المملكة 

 عالنمع التطور والتكنولوجيا وهنال  أيًضا طريقة العرض التي يتمتع بها اإلاألفراد في المجتمع 

التجارذ وما يحتوية من تصميم جرافيكي وأشكال أو صور فكاهية يقوم بتوضيإل النقاط والمفاهيم 

 فيتفاعل معه الجمهور وبالتالي سيحقق أهدافهبشكل أسهل وأك ر متعة وبنفل الوقت بشكل معمق 
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الجانب الوظيفي الطذ خلق من أجله ويؤ ر بشكل أعمق وأك ر  عالنيجة يحقق اإلوبالمحصلة وكنت

فبزيادة الفاعلية يزداد نجاح  إعالنوهو الهدف الرئيل ألذ  وينتشر بشكل أسرع فبطل  تزداد فاعليته

وبالتالي الوصول ألك ر عدد من األشخاص المستهدفين والتأ ير فيهم. عالناإل

 

   المتعلقة بسؤال الدراسة الثالث ثالثًا: مناقشة النتائ

 التجاريدددة فدددي اتعالنددداإلالفكددداهي علدددى تطدددوير تصدددميم  عدددالنهدددل هندددا  أ دددر لتصدددميم اإل

 ؟الهاشميةية األردنالمملكة 

الفكاهي  عالنيم اإلد ر تصمألعالية نا  درجة دأن ه ال الثسؤال دالنتائج المتعلقة بال أظهرت

وهي حسب عينة الدراسة و  ية الهاشميةاألردنفي المملكة التجارية في  اتعالناإلعلى تطوير تصميم 

 (2003دراسة الصمادذ، سامي ) كل من مع نتائج دراساتالحالية الدراسة  بمستوى مرتفع وتتفق نتيجة

الفرماوذ  ودراسة  (2010العيسى، مصطفى ) وكطل  دراسة( 2009عبد الفتاح،علياء )ويتبعها دراسة 

ووكطل  الحال بالنسبة لتوافقها مع الدراسات  ( 2017طارق ) هاشم، دراسةوأيًضا  (2012،مروة )

دراسة (  و 1984في ) ((Marc G. Weinberger األجنبية فقد جاءت دراسة "وينبيرجير ل، مار  "

 Yueh-Hua)هاو، لي " -( ودراسة " يوهي 2013 في ) ((Anh Thuc Hoang "أناه  و ، هوانج "

Lee)  ( 2014)في ("  ودراسة " يو ياو، شانYu Yao Chang   (والتي أجريت في ،)2014  )

( في عام   Marc Järvinenوكطل  تطابقت هطه النتائج مع الدراسة التي قام بها " مار ، جارفينين " )

الفكاهي  عالنيم اإلد ر تصموجود أل ( حيث جاءت نتائج الدراسات جميعها بما يفيد ويدعم 2016) 

 ية الهاشمية.األردنفي المملكة التجارية في  اتعالناإلعلى تطوير تصميم 

بجميع أشكاله ومنه الفكاهي والطذ يتمتع بعملية جطب  عالنوقد تعزى النتيجة بأن تطور تصميم اإل

مهارات ات وتطورها بالتالي نتيجة تطور عالنللمتلقي ويتمتع بفاعلية وقوة سيؤدذ بالتالي إلى إنتشار اإل
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ستخدامالمصمم الجرافيكي و  ه لعدد من األساليب وتطوير هطه األساليب بحيث يستطيع هطا المصمم ا 

ات عالنالخاصة به وخصوًصا الفكاهي منه فيؤدذ بطل  لتطور قطاع اإل عالنومن خالل تطوير اإل

ية الهاشمية.  األردنفي المملكة 

 

 الدراسة الرابعرابًعا: مناقشة النتائ  المتعلقة بسؤال 

ات عالنــفكــاهي لتطــوير اإلال عــالنهــل توجــد فــروق ذات دللــة إحصــائية ألثــر تصــميم اإل

 تعزى لمتغيرات الدراسة   الجنس، سنوات الخبرة، المؤهل العلمي( ؟ األردنفي  التجارية

 توجدد فدروق طات داللدة إحصدائية عندد مسدتوىال النتائج المتعلقة بالسؤال الرابع أنه  أظهرت

تعـزى  األردنفـي  ات التجاريـةعالنـفكـاهي لتطـوير اإلال عـالنتصـميم اإلفدي  (α ≤ 0.05) داللدة

وقددد تعددزى النتيجددة التددي  ،والمؤهددل العلمددي وسددنوات الخبددرة حسددب متغيددر الجددنل لمتغيــرات الدراســة

مدن حيدث جدنل المصدمم حيدث أنندا  الجنلال يتدأ ر بدتوصلت إليها الدراسة إلى أن مستوى التطبيق 

سددنوات الخبددرة ب ، وكددطل  ال يتددأ رمددن العدداملين بهددطا المجددال نجددد أوال أن عدددد اإلندداث ضددئيل جدددا 

حيدث أن مددن يعمددل فددي مجددال التصددميم وخصوًصددا الفكدداهي فددال بددد لدده مددن التمتددع بددبعض المهددارات 

تضع الك يدر مدنهم بدنفل المصداف الخاصة وأيًضا نجد أن التكنولوجيا وتفعيلها تخدم جميع الفئات و 

فقددددد تعددددزى النتيجددددة إلددددى أن لمؤهددددل العلمددددي بمجدددرد إتقددددان الددددبعض لددددبعض المهددددارات، أمددددا بالنسدددبة ل

التكنولوجيدددا اآلن وفددددي عصدددرنا الحددددالي ليسددددت حكدددًرا علددددى أصددددحاب الشدددهادات العليددددا أو أصددددحاب 

 ج التصميم و التكنولوجيا.برام إستخدامالمؤهالت العلمية حيث أن جميع المصممين تقريًبا يتقنون 
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 التوصيات
 ي وحاجاته بشكل منتظم لتالفياألردنالقيام بدراسات متخصصة ومعمقة لفهم سلو  المستهل   -1

 الفكاهي وتعزيز مصداقيته وتعزيز إنتشاره وفاعليته. عالنأوجه الخلل والقصور في اإل

ات طات عالنددفددي تصدداميم اإلوالرسددوم المتحركددة والرقميددة عتمدداد أسدداليب التكنولوجيددا الحدي ددة إ - 2

 .اإلتجاه الفكاهي

الشخصددديات الفنيدددة الكوميديدددة المحليدددة لغدددرض ب يوصدددي الباحدددث المصدددممين علدددى االسدددتعانة - 3

 أضافة المتعة للمتلقي من خالل اإلعالن المرئي أو المطبوع .

كمددددددا يوصددددددي الباحددددددث الوكدددددداالت اإلعالنيددددددة علددددددى اعتمدددددداد العبددددددارات الفكاهيددددددة بمددددددا يددددددرتبط  – 4

بالمصددطلحات والمفددردات المحليددة لجددطب المتلقددي ، وربطهددا مددع عناصددر التصددميم األخددرى م ددل 

 الصورة والرسوم وغيرها .

 ضرورة دراسة اإلعالنات العالمية واالستفادة من االفكار الجديدة . – 5
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 (1الملحق رقم  

 كتاب تسهيل المهمة
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 (2الملحق رقم  

 األولية بصورتها اإلستبانة

 الستبانة تحكيم

 وبركاته.. اهلل ورحمة عليكم السالم

 دراسة بعنوان : باجراء الشريف محمد علي الحسني الباحث يقوم

ـــــر تصـــــميم اإل)  ـــــاهي  عـــــالناث ـــــى الفك ـــــتطـــــوير اإلعل ـــــي عالن ـــــة ف ( وطلددددد   األردنات التجاري

اسددددددتكماال لمتطلبددددددات الحصددددددول علددددددى درجددددددة الماجسددددددتير فددددددي التصددددددميم الجرافيكددددددي مددددددن جامعددددددة 

 يقددددددددم المجدددددددال هددددددطا والدراسددددددات السدددددددابقة فدددددددي النظدددددددرذ األدب مراجعدددددددة الشددددددرق االوسدددددددط ، وبعددددددد

 والعمليددددة العلميددددة خبددددرتكم خددددالل مددددن مصددددداقيتها مدددددى فددددي رأيكددددم إلبددددداء االسددددتبانةهددددطه  الباحددددث

 إبددددداء يرجددددو الباحددددث فدددد ن البحددددث، مجددددال فددددي أهميددددة مددددن لددددرأيكم المجددددال ولمددددا هددددطا فددددي المتميددددزة

 الصدددددددياغة مناسدددددددبة حيدددددددث الجدددددددداول المرفقدددددددة مدددددددن المدددددددطكورة فدددددددي الفقدددددددرات صدددددددالحية فدددددددي رأيكدددددددم

 إبدددددددداء يرجدددددددو وضدددددددوح الفقدددددددرة ، او انهدددددددا غيدددددددر صدددددددالحة ، كمددددددداوانتمائهدددددددا للمجدددددددال ، و  اللغويدددددددة،

 تدددددرون طلددددد  بمدددددا تعدددددديلها أو بدددددبعض دمجهدددددا أو حدددددطفها، أو المقترحدددددات بعدددددض بزيدددددادة مقترحددددداتكم

 . ضروريا

 .وتقديره الباحث شكر وتقبلوا

 سعادة
 المحترم................................................................................الدكتور

 ....................................... العمل مكان ،............................. التخصص

 ..................................... التوقيع والتاريخ ،...................... األكاديمية الرتبة
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 :البيانات التعريفية :أوًل 
 ( بمحاطاة اإلجابة المناسبة للمفردات التالية: √يرجى التكرم بوضع اشارة ) 

 
 البيانات الشخصية:

  طكر   الجنس:

  أن ى 



دبلوم المؤهلالعلمي:

             بكالوريول 

           ماجستير  

          دكتوراة    

 



قلفأسنوات  5:الخبرةسنوات 

              فأقل سنوات 10 – سنوات  5أك ر من 

          سنوات 10من  ك رأ   
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ات التجارية وزيادة فاعليتها عالنالفكاهي في تطوير اإل عالنتاثير اإل درجة: الساسيالمحور 
 في جذب انتباه المتلقي 

 

   تا 

 عالاقفة

 

 

 الفقرات             

عالى رغن عالب ن ن        

 الباقفة

ع ل رء عالاقفة 

 الب جر 

  دضنح عالاقفة

 

 المالحظات 
 مظرسبن

 

غ ف   

 مظرسبن

غ ف    دعضبن النظل ل نظل ل

 دعضبن

 

  1 

 

 slogansعالياااااقر عل  إسااااال دع 

ذعل عالج ااا عالاكره اان عال  لىاافة 

عالاكارهل نق اا يباف  يال فل عإل

عاللجااااااار ي  يااااااال ن ااااااان ف عإل

عال  بااانا دعال فمااال مااان خاااال  

نرك اااد عالقلمااان عاللجر  ااان الب ظااال  

 دن ث بهر اىف ر .

       

 

  2 

 

عالىااان  عالانننغفعف ااان  إسااال دع 

ارساابن  عال برال اان عالاكره اان نق ااا 

يبااف جااذ  عال لبقاال الب ظاال  ،ك اار 

عاللجر ي  يل نز د من فريب ن عإل

 دنق ا يبف ن ن فه ماره   ر .

       

 

  3 

 

عالفساااان  عال دد اااان فاااال  إساااال دع 

عالاكاارهل خرلاان  ماارها  ياال عإل

عاللجااار ي  يااال فااال ن ااان ف عإل

 اىان خرلن .

       

 

  4 

دننك ف عالبان  عال ار   إسل دع 

 يااال ارالقلماان عاللجر  اان فاال عإل

عالاكااارهل  ز اااد مااان  مااابن عص ع  

عالق ااااااالء الي ىااااااا ن عالقلمااااااان 

عاللجاار ي  ياال عاللجر  اان فاال عإل

 اىان خرلن .
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  5 

عنجاااره عالا ااارء عالماااببل  إسااال دع 

negative spaceياال فاال عإل 

 يال عالاكرهل  ز د من ل ن ن عإل

 عاللجر ي اىن ة غ ف ممبنتن .

 

       

 

 

  6 

  texturesعال لمااا   إسااال دع 

 ياااال اىاااان ة فكره اااان فاااال عإل

عاللجر ي ، ز د من غفعان عال يهد 

عالمف عالذي  مها ناذكفه مان تباا 

 عال ملهبا .

 

       

 

  7 

 

خ اانا عالكلرااان  إساال دع ناادعخا 

مع عال لم  دعاليقر عل عالاكره ن 

عالاكرهل  يل نز د من جرذا ن عإل

عاللجاار ي عالااذي  يل مقر  اان ااارإل

  القف الفدح عالديران .
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ات التجارية وزيادة فاعليتها عالنالفكاهي في تطوير اإل عالنتاثير اإل درجة: الساسيالمحور 
 في جذب انتباه المتلقي 

 

 رقم  

 الفقرة

 

 

 الفقرات             

الصياغة اللغوية        
 للفقرة

انتماء الفقرة 
 للمجال

  وضوح الفقرة

 

غير    مناسبة المالحظات 
 مناسبة

غير    واضحة التنتمي تنتمي
 واضحة

 

  8 

 

خلددددق الفكاهددددة عددددن طريددددق اسددددناد 
الصفات البشدرية لعناصدر التملد  
هدددددطه الصدددددفات يزيدددددد مدددددن فاعليدددددة 

التجدددددددارذ مدددددددن خددددددددالل  عدددددددالناإل
 خاصية التجسيد .

       

 

  9 

 

 

 

 

اسددددددلوب الصدددددددمة الفكاهيددددددة فددددددي 
التجارذ ، يجنب المتلقي  عالناإل

الوقدددوع فدددي نفدددل الموقدددف ويخلدددق 
لديدده احساسددا ايجابيددا تجدداه المنددتج 

. 

       

 

 10 

 

اسدددددددلوب المقارندددددددة فدددددددي  إسدددددددتخدام
الفكداهي الظهدار فكددرتين  عدالناإل

متضددددددددادتين يددددددددؤ ر فددددددددي فاعليددددددددة 
التجدددددددارذ مدددددددن خددددددددالل  عدددددددالناإل

 فرص التفضيل المتاحة للمتلقي .

       



117 
 

 

  

 

 11 

 

الفكددددداهي علدددددى  عدددددالناعتمددددداد اإل
اسددددددلوب المبالغددددددة يسددددددلط الضددددددوء 
على المنفعة االيجابية للمندتج مدن 

 خالل مشاهد مرحة . 

       

 

 

 12 

اعتمداد اسدلوب الرمزيدة واالسدتعارة 
الفكدددددداهي  عددددددالنالشددددددكلية فددددددي اإل

يددة عالنيسدداهم فددي تقددديم الفكددرة اإل
دعددددددابي محبددددددب لددددددنفل  ياسددددددلوب

المتلقدددددددي ويسددددددداعده علدددددددى تدددددددطكر 
 العالمة التجارية بصورة جيدة .

       

 

 

 

 13 

 

الفكداهي  عدالنمفردات تصدميم اإل
منظمدددددددددددددة وتجمدددددددددددددع بدددددددددددددين األداء 

 الجمالي والوظيفي .

       

 

 14  

 

الفكددددددداهي وسددددددديلة  عدددددددالنيعدددددددد اإل
 مؤ رة للغاية .

       

 

 15  

 

الفكددداهي  عدددالنيحتدددال تصدددميم اإل
 الى وقت وجهد .
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ات التجارية وزيادة فاعليتها عالنالفكاهي في تطوير اإل عالندرجة تاثير اإل : المحور الساسي 
 في جذب انتباه المتلقي 

 

   تا 

 عالاقفة

 

 

 الفقرات             

عالى رغن عالب ن ن        

 الباقفة

ع ل رء عالاقفة 

 الب جر 

  دضنح عالاقفة

 

 المالحظات 
غ ف    مظرسبن

 مظرسبن

غ ف    دعضبن النظل ل نظل ل

 دعضبن

  

 16  

عالاكاااارهل عالااااف  ياااال  بلاااار  عإل

 نجفان دمقففن .

       

 

 17 

 

رل يل ااااااانبلاااااااني مقياااااااا عإل

يبف عسبن   عأل ص عاللجر  ن فل 

 عالاكرهن .

       

 

 18 

نلباااع عاليااافكرل عال قبظااان عسااابن  

 عالاكرهل . يل عال ىدعت ن فل عإل

       

 

 19 

 

عالاكارهل انضانح  يال  ل  ز عإل

 عالاكفة .

       

 

 20 

 

عالاكاااارهل يبااااف  ياااال  ق ااااا عإل

نبمااااا ع عال قبنماااااارل دعالفكاااااار  

عاللجااار ي  يااال ف ماااها نقباااا عإل

 الب ظل  .

 

       

 

 

 21 

 

عاللجار ي عالاذي  يل  ملفيل عإل

 بلني يبف نى  ا فكرهل ع لباره 

 عال لبقل .
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 22 

 

عالاكاااارهل يبااااف  ياااال  ق ااااا عإل

 نفس خ عالقلمن عاللجر  ن .

       

 

 23 

 

رل عالاكره اااااان نجااااااذ  يل ااااااعإل

عال ياااارهد دنق ااااا يبااااف   اااارصة 

 نين قه نجره عالمبقن .

       

 

 24 

 

نبق  مهر عل عال ى ا 

عالجفعف كل عالادعي ن صد عً فل 

 عالاكرهل . يل ع لر  دنى  ا عإل

       

 

 25 

 

دعالظىن  نق ا عالج ا 

عالاكرهل  يل عال مل دمن فل عإل

يبف   رصة فريب ن عالفسرالن 

  ن .يل عإل

       



111 
 

ات التجارية وزيادة فاعليتها عالنالفكاهي في تطوير اإل عالنتاثير اإل درجة: الساسيالمحور 
 في جذب انتباه المتلقي 

 

   تا 

 عالاقفة

 

 الفقرات             

عالى رغن عالب ن ن        

 الباقفة

ع ل رء عالاقفة 

 الب جر 

  دضنح عالاقفة

 المالحظات 

 مظرسبن

 

غ ف   

 مظرسبن

غ ف    دعضبن النظل ل نظل ل

 دعضبن

 

 26 

 

عالاكرهل ماره ا  يل  مل د  عإل

 نظمجا مع ثقرفن عال جل ع .

       

 

 27 

 

عالاكرهل يبف  يل  ق ا عإل

 نفس خ عالهن ن عالبىف ن الب ظل  .

       

 

 28 

 

عالاكرهل يبف  يل  مريد عإل

 نذكف عالمبقن .

       

 

 29 

 

عالاكرهل ع  برا  يل  لف  عإل

 امل ع جرال نجره عال ظل  عال قبن 

 يظه .

       

 

 30 

 

 ن يل  ث  عال ملهبا ارالدينى عإل

 عالاكرهل . يل الإل

       

 

 

 31 

 

عالاكرهل عكثف  يل  قلبف عإل

 ن  زع من عالسرال   عالتظري ن

 عالخفى.
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 32 

 

عالاكرهل صد ع  يل  بق  عإل

فقرال فل اظرء لن ة ذهظ ن 

 ع جرا ن نجره عالمبقن .

       

 

 33 

 

عالاكرهل فل  يل  مرها عإل

 نبم ن عالىن ة عالذهظ ن البمبقن .

 

       

 

 34 

 

عالاكرهل فل  يل  مرها عإل

 نبم ن لن ة عاليفكن عال قبظن .

       

 

 35 

 

عالاكرهل مبازع يبف  يل  قد عإل

 تفع  عاليفعء .

       

 

 36 

 

عالاكرهل يبف  يل  ق ا عإل

 عاللجر ي . يل ن ن ف عإل
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 (3الملحق رقم  

 قائمة بأسماء األساتذة المحّكمين 

 األستاذ التخصص الجامعة

 أ.د أحمد وصيف التصميم الجرافيكي جامعة الشرق األوسط

 أ.د عادل عمر التصميم الجرافيكي جامعة الزيتونة

 ص  ى ف جرسا .أ التصميم الجرافيكي جرمقن ا دعص

 ص شا   أشلل.أ التصميم الجرافيكي جرمقن عالبلفعء

 ص يرمدة جنغفشن.أ التصميم الجرافيكي جرمقن عالبلفعء

 

 

  



113 
 

 ( 4الملحق رقم ) 

 النهائية للتوزيع بصورتها اإلستبانة

  الرحيم الرحمن هللا بسم

 الفاضل/ة ...................................         المحترم/ة

 ،تحية طيبة وبعد 

ات التجارية عالنتطوير اإلعلى الفكاهي  عالنأثر تصميم اإليقوم الباحث بإجراء دراسة بعنوان " 

 ". األردنفي 

كلية العمارة  في قسم التصميم الجرافيكي/  في التصميم الجرافيكي وذلك لنيل درجة الماجستير

 .جامعة الشرق األوسط من  والتصميم

، واتعهد لكم بان يتم التعامل مع أداة الدراسة  تعبئةأرجو التفضل بتخصيص جزء من وقتكم ل

 المعلومات بسرية تامة .

                                                                      شكرا لكم حسن تعاونكم

 محمد علي الحسني الشريف الباحث
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 التعريفية:البيانات  :أواًل 

 
 ( بمحاطاة اإلجابة المناسبة للمفردات التالية: √يرجى التكرم بوضع اشارة ) 

 
 البيانات الشخصية:

  طكر   الجنس:

  أن ى 



 بكالوريول المؤهلالعلمي:

           ماجستير  

          دكتوراة    

 



قلفأسنوات  5:الخبرةسنوات 

                فأقل سنوات 10 – سنوات  5أك ر من 

          سنوات 10من  ك رأ   
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 الفكاهي جذب انتباه المتلقي عالندرجة تأثير اإل

 

رقم 
 الفقرة

 

 الفقرات

 

 أوافق بشدة 

 

 أوافق

 

 محايد

 

 أعارض

 

أعارض 
 بشدة

التجارذ الدطذ يحتدوذ علدى  عالنيسترعي اإل 1  
 تصميم فكاهي انتباه المتلقي 

     

 عالنية لإلعالني ق المستهل  بالدعوى اإل 2  
 الفكاهي.

     

 Teaser adsات التشددددددويقية عالندددددداإل 3  
الفكاهيددة تجددطب المشدداهد وتعمددل علددى زيددادة 

 تشويقه تجاه السلعة 

     

      . الفكاهي على تطكر السلعة عالنيساعد اإل 4  

الفكدداهي دورا فعدداال فددي بندداء  عددالنيددؤدذ اإل 5  
 صورة طهنية ايجابية تجاه السلعة .

     

الفكاهي في تحسين الصورة  عالنيساهم اإل    6  
 الطهنية للسلعة .

     

الفكدداهي علددى ترسدديخ الهويددة  عددالنيعمددل اإل 7  
 البصرية للمنتج .

     

الفكدداهي فددي تحسددين صددورة  عددالنيسدداهم اإل 8  
 الشركة المعلنة .

     

الفكداهي علدى ترسديخ العالمدة  عالنيعمل اإل  9  
 التجارية .

     

     الفكاهي انطباع نفسي ايجدابي  عالنيتر  اإل 10
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 تجاه المنتج المعلن عنه .

الفكددددداهي محفدددددزا علدددددى قدددددرار  عدددددالنيعدددددد اإل 11
 الشراء .

     

 عدددددددالنالفكاهيدددددددة فدددددددي اإلاسدددددددلوب الصددددددددمة  12
التجددددارذ ، يجنددددب المتلقددددي الوقددددوع فددددي طات 
الموقدددف ويخلدددق لديددده احساسدددا ايجابيدددا تجددداه 

 المنتج .

     

الفكددددددداهي علدددددددى اسدددددددلوب  عدددددددالناعتمددددددداد اإل 13
المبالغة يسلط الضوء على المنفعدة االيجابيدة 

 للمنتج من خالل مشاهد مرحة .

     

الشددددكلية  اعتمدددداد اسددددلوب الرمزيددددة واالسددددتعارة 14
الفكداهي يسداهم فدي تقدديم الفكدرة  عالنفي اإل

يددددددة ياسددددددلوب دعددددددابي محبددددددب لددددددنفل عالناإل
المتلقي ويساعده على تطكر العالمة التجارية 

 جيدة.بصورة 

     

 



117 
 

 الفكاهي في زيادة الفاعلية عالندرجة تأثير اإل

 

رقم 
 الفقرة

 

 الفقرات

 

 أوافق بشدة

 

 أوافق

 

 محايد

 

 أعارض

 

أعارض 
 بشدة

      الفكاهي الى تجربة ومعرفة. عالنيحتال اإل 15

الفكددداهي الدددى وقدددت  عدددالنيحتدددال تصدددميم اإل 16
 وجهد وفكر .

     

      الفكاهي وسيلة مؤ رة للغاية . عالنيعد اإل 17

الفكدددداهي منظمددددة  عددددالنمفددددردات تصددددميم اإل 18
 وتجمع بين األداء الجمالي والوظيفي .

     

الفكاهي مفاهيم تنسجم مع  عالنيستخدم اإل 19
  قافة المجتمع .

     

الفكاهي اك ر تميزا من  عالنيعتبر اإل 20
 االساليب االقناعية االخرى.

     

تعمدددددل الجمدددددل والنصدددددوص المسدددددتخدمة فدددددي  21
الفكدداهي علددى زيددادة فاعليددة الرسددالة  عددالناإل
 ية .عالناإل

     

الفكددددددددداهي علدددددددددى تبسددددددددديط  عدددددددددالنيعمددددددددل اإل 22
 عددددالنالمعلومددددات واالفكددددار فيسددددهل تقبددددل اإل

 التجارذ للمنتج .

     

      الفكاهي بوضوح الفكرة . عالنيتميز اإل 23

 األردنات التجارية فدي عالنتحتوذ بعض اإل 24
 على اسلوب الفكاهة .
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 ات التجارية عالنالفكاهي في تطوير اإل عالندرجة تأثير اإل

 

رقم 
 الفقرة

 

 الفقرات

 

أوافق 
 بشدة

 

 أوافق

 

 محايد

 

 أعارض

 

أعارض 
 بشدة

الفكداهي  عدالناسلوب المقارنة فدي اإل إستخدام  25 
الظهدددار فكدددرتين متضدددادتين يدددؤ ر فدددي فاعليدددة 

التجدددارذ مدددن خدددالل فدددرص التفضددديل  عدددالناإل
 المتاحة للمتلقي .

     

طات الجمددددددددل  slogansالشددددددددعارات  إسددددددددتخدام 26
الفكاهي تعمدل  عالنالفكاهية المختصرة في اإل

التجددددددددارذ المطبددددددددوع  عددددددددالنعلددددددددى تطددددددددوير اإل
والمرئدددددي مدددددن خدددددالل تاكيدددددد العالمدددددة التجاريدددددة 

 للمنتج وتم يلها بصريا .

     

الصددور الفوتوغرافيددة باسددلوب المبالغددة  إسدتخدام 27
 الفكاهية تعمل على جطب المتلقي للمندتج ،كمدا

التجدارذ وتعمدل علدى  عدالنتزيد من فاعليدة اإل
 تطويره مفاهيميا.

     

تددددؤدذ مهددددارات المصددددمم الجرافيكددددي االبداعيددددة  28
 الفكاهي . عالندورًا في انتال وتصميم اإل

     

الفكدداهي  عددالنالرسددوم اليدويددة فددي اإل إسددتخدام 29
التجددددارذ  عددددالنخاصددددة يسددددهم فددددي تطددددوير اإل

 بصفة عامة .

     

توظيف القيم اللونية الخاصة بالعالمة التجارية  30
الفكدددداهي يزيددددد مددددن نسددددبة ادرا   عددددالنفددددي اإل

العمددددددددالء لشخصددددددددية العالمددددددددة التجاريددددددددة فددددددددي 
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 التجارذ بصفة خاصة . عالناإل

 negative space  توظيف الفضاء السلبي  31
 عدالنالفكداهي يزيدد مدن حيويدة اإل عالنفي اإل

 مسبوقة .التجارذ بصورة غير 

     

بصورة فكاهيدة    texturesالمالمل  إستخدام 32
التجددارذ ،يزيددد مددن غرابددة المشددهد  عددالنفددي اإل

 االمر الطذ يسهل تطكره من قبل المستهل  .

     

خطوط الكتابة مع المالمل  إستخدامتداخل  33
 عالنوالشعارات الفكاهية تزيد من جاطبية اإل

التجارذ الطذ يفتقر  عالنالفكاهي مقارنة باإل
 لروح الدعابة .

     

خلددددددق الفكاهددددددة عددددددن طريددددددق اسددددددناد الصددددددفات  34
البشرية لعناصر التمل  هطه الصفات يزيد مدن 

التجدددارذ مدددن خدددالل خاصدددية  عدددالنفاعليدددة اإل
 التجسيد .

     

 عددالنالفكدداهي علددى تطددوير اإل عددالنيعمددل اإل 35
 التجارذ .

     

 

 


