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 ملخص

ة ب درة اإلعالن تقوم اإلعالنات التلفزيونية بدوٍر فعاٍل في تحقيق األھداف اإلعالنية المتعلق ق
ذا  على جذب االنتباه وتحقيق االھتمام وإحداث التأثير في معلومات المشاھد واتجاھاته وسلوكه، ل
اة  اعي للفت ى السلوك االجتم ة عل ات التلفزيوني ھدفت ھذه الدراسة إلى التعرف على تأثير اإلعالن

ة ة لعين ة من  الجامعية الفلسطينية في قطاع غزة، من خالل دراسة وصفية تحليلي ) ٣٠٠(مكون
ا. مفردة من الفتيات الجامعيات في قطاع غزة : وقد خلصت الدراسة إلى عدد من النتائج من أھمھ

وات  ك من خالل مشاھدتھا للقن أن دافع المشاھدة لإلعالنات عند الطالبة الجامعية ھو الترفيه وذل
ا أن اإلعالن  اء، كم رة المس ي فت ة خاصة ف ة بصفة متقطع ع الفضائية العربي وني ال يتمت التلفزي

ا،  اً عليھ أثيراً ايجابي ه ت ة، وأن ل ر دقيق بالمصداقية عندھا العتقادھا أنه يحتوي على معلومات غي
وأن إعالنات األزياء تحتل المرتبة األولى في مشاھدتھا، باإلضافة إلى أن الدخل من أھم العوامل 

ة االجتماعية التي تؤثر على النشاط اإلعالني عند الطالبة، ك ادة ثقاف ى زي ما أن اإلعالن يعمل عل
ا يتضمن  ه يضللھا من خالل م الطالبة ويعمق مستوى الوعي لديھا، وأن من مساوئ اإلعالن أن

  .من وعوٍد خيالية ومغريات غير موثوق بھا 
 
Abstract 

TV advertisements play an effective role in achieving the 
advertisement goals and their ability to attract the viewer's attention, 
interest, which have affect on his information, attitude and behavior. 
Therefore, this study aimed to identify the impact of television 
advertisements on the social behavior of the Female Students at 
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Palestinian universities in Gaza Strip. Through the descriptive and 
analytical study of a sample of (300) chosen from university female 
students in Gaza Strip, the study concluded many findings: The 
motivation for watching advertisements among the University female 
student is entertainment, through viewing of the Arab satellite channels 
sporadically, especially in the evening. Television advertising is not 
credible due to misleading information. and have a positive impact upon 
her, whereas fashion advertisements got first rank in her view. Moreover, 
the girl's income is one of the most important social factors that affect 
advertising activity female students. The advertisements increase the 
Female students culture and deepens the level of awareness,, The 
disadvantages of advertising is misleading  the  girls through the  
fallacious promises and false attraction. 

 
  مقدمة

ل ضرورة الأصبح  الي يمث ت الح ي الوق وزع  اإلعالن ف تج والم ن المن ل م ا لك ى عنھ غن
ه ر مرغوب في ابقة عمالً غي ح أصب .والمستھلك على السواء، وبعد أن كان اإلعالن في فترات س

وم  ليمالي ويق الس تلزمات التس ن مس ارة و ،م ال االقتصاد والتج ي مج اس ف دم الن  ،المصري(يخ
 بما؛ في اإلشباع هضرورة ملحة لتحقيق غايات يعد اإلعالن بالنسبة للمستھلككما . )٣ص ،٢٠٠٠
زود ات ويحيط هي ة،  هبالمعلوم دمات المعروض لع والخ واع الس ل أن ة بأفض ة كامل إحاط

دائل  هلكي يمكن ،، وأماكن تواجدھاعارھافاتھا وأسوبمواص من المفاضلة والتمييز بين األنواع والب
ة ،  االمختلف اعد مم اذ قرار هيس ى اتخ ة  هتاعل س مدروس ى أس رائية عل ر،(الش  ،١٩٩٨ ناص

   .)١٠١ص

ي تتوافق كما أنه  ى السلع الت ه المستھلك إل ى توجي ا  –يعمل عل ر من غيرھ ذه  –أكث مع ھ
دما ة التفضيالت، وعن ة قوي دعوى اإلعالني ون ال ن  ،تك ر م ن أن تغي ة، يمك أثير وفاعلي وذات ت

ؤثرات  ه اإلعالن من م أولويات تفضيل المستھلك وتدفعه إلى وضع تفضيل آخر يتفق مع تناول
  .)١٦ص ،٢٠٠٠ ،المصري(على المستھلك 

دمي السلع أو الخدمات وجمھ ور ويعتبر اإلعالن من أھم وسائل االتصال بين منتجي أو مق
ل الشركات الخاصة ا، المستھلكين في األسواق من قب ه يلعب  .وخاصة االستھالكية منھ ا أن كم

ير األنماط السلوكية لمستخدمي فئة السلعة من اتجاه إلى آخر ولصالح يدوراً مھماً ھدفه تعديل وتغ
لعة إلى وتجدر اإلشارة ھنا إلى أن شكل ومحتوى الرسالة اإلعالنية يختلف من س. الشركة المعلنة

ن ھا ألخرى أخرى، ومن أسواق ألخرى وم ة للسلعة نفس ى خصائص دورة حياتي ، باإلضافة إل
ية والديم تھلكين النفس تخدامھا والمس ة اس ة وتكراري الن المتاح ائل اإلع ة ووس دات(غرافي ، عبي

  .)٣٤٩ص ،١٩٩٩
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ق فاإلعالن الفعال ھو ذلك اإلعالن الذي يستھدف بالدرجة األولى زيادة المبيعات ع ن طري
ي الس ر ف داث تغيي تھلكين باالتجـرائي عـلوك الشـإح ى اتخـند المس ؤدي إل ذي ي رار ـاذ القـاه ال

  .)٦٣ص ،١٩٩٠ ،إدريس( عة المعلن عنھاسلبشراء ال

ة الواسعة  التلفزيون في الوقت الحاضرويمتاز  ة الجغرافي ة بالتغطي يلة إعالني في ظل كوس
ونفي عالن ولإل ،من الكون قرية صغيرةاالنتشار الواسع للفضائيات التي جعلت  أشكال  التلفزي

رأبين شخصين  في حوارٍ مختلفة، فقد يكون  تھلكين المستھدفين مباشرة، أو و أكث ة المس ، مخاطب
وار تمثيلي ون ح د يك ً أو ق يلة إ .اً قصير ا ون وس ة والتلفزي ات عالني ى تصلح لبث اإلعالن ة عل كاف

ةلعالموا ةواإلقليمي ةالمحلي ياتالمستو ً  ي ا ى السلع المنتجة محلي ه عل ا وال يقتصر اإلعالن في ، كم
د  ون يع ة والل تخدام الحرك ار باس ى اإلبھ ة عل درة ھائل ك ق راً يمتل اً خطي ازاً إعالني ون جھ التليفزي

وت ً  والص ا ين الصمع ا وب زج بينھ ورة والم ة الص وة لثقاف ن الق داً م ى مزي وت ـ، ويعط
وني  رورة وضعـة تفرض ضـلدرج، يقىــــوالموس ى اإلعالن التليفزي ر صرامة عل ضوابط أكث

)MacCarthy&Perreault,1987,p346( .  

ى شاشات ف ذي يظھر عل ي ال ھناك الكثير من االعتراضات واآلراء الرافضة للنسق اإلعالن
وبصفة  .خاصة مع انتشار الفضائيات والقنوات الخاصة التي تبث ما تريد دون رقابة، التليفزيون

اعامة يمكن اإلشا وني يسعى بصورة ال تخطئھ ى تسويد رة إلى أن اإلعالن التليفزي ين إل ، أو الع
خلق أنماط استھالكية جديدة لم يألفھا مجتمعنا في كثير من األحيان، وقد ال يكون ھذا عيباً في حد 
ذاته؛ فالسلع تعرف طريقھا إلى الرواج بطرق متعددة على رأسھا اإلعالن، ولكن الالفت للنظر 

ن ھو الطاب ا، وتجاھل المعل ي يجرى اإلعالن عنھ اط االستھالكية الت ع االستفزازي للسلع واألنم
وھو ما ، للواقع االجتماعي واالقتصادي القاسي الذي يعانى منه األغلبية الساحقة من أبناء الشعب

  .الخ..  قد يھدد السالم االجتماعي كإعالنات القصور والفيالت واألثاث الفخم
  

  لدراسة والدراسات السابقةظري لاإلطار الن

  اإلطار النظري: أوالً 

  المبادئ األساسية لإلعالن

ة الكثير من األبحاث والدراسات والكتب حول اإلعالن ومدى أھميته ميشھدت الساحة العل
الكثير من أھميته وجدواه، فالواقع يقول أن قلل والجدوى منه، حيث تعرض للكثير من النقد، كما 

ورغم . من ناحية التحرير أو اإلخراج وعية كبيرة خالل القرن الماضي سواءً اإلعالن قفز قفزة ن
وبصفة خاصة ما يتعلق منه ، ن اآلراء ما تزال منقسمة حول أھمية وجدوى ھذا النشاطفإذلك 

 ،١٩٩٠ ،الشريف(بالجانب االقتصادي، واالجتماعي والنفسي واإلعالمي والجوانب األخرى 
اقتصادية واجتماعية ووسيلة مؤثرة على سلوك المستھلكين  لكي يكون اإلعالن قوةو). ٩ص

وتصرفاتھم فال بد من توفر مبادئ وأصول تجعله يحـقق الغاية منـه ويحصل على ثقـة الجمـھور 
  ):٣٨ص ،١٩٧٦ ،خير الدين(والتي يمكـن تلخيصـھا في اآلتي 
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 يجب أن يكون اإلعالن بسيط ً  .قليلة ن أفكارٍ مكوناً معن التعقيد  اً بعيد الفكرة،في  ا

  فوائدھا للمستھلكعلى  مركزاً مباشرة  عن السلعةاإلعالن  فييجب أن يتكلم المعلن.  

 وكيفية استخدامھاھاأن تستخدم السلعة الوسائل اإليضاحية البسيطة في شرح مميزات ،. 

  ه، اإلعالن  المستھلك المقصود توجيهدراسة ، ولدى دراسة السوقإتباع األسلوب العلمي إلي
 .مراعاة التصاميم الفنية للرسالة اإلعالنيةبھا عليه، مع التأثير التي يمكن يفية كالو

 ة للمستھلك المرتقبيأن تكون السلعة أو الخدمة المعلن عنھا ذات فائدة حقيق . 

  داً اإلعالن أن يكون تصميم وإخراج ارةجي اه ا كي يستطيع إث ورنتب اء وإقناعه  الجمھ باقتن
 .بھاوترغيبه  السلعة

 ي اإلعالنت أن دم  اتراع ام ع عور الع اءة للش يناإلس د ت، وأن للمتلق ادات والتقالي ي الع راع
تعارض معھا، أو تخرج عن المألوف، وأن تستخدم كل ما يتفق تواألعراف السائدة، وأن ال 

 .معھا ألنه ليس من السھل مھاجمة العادات أو جرحھا من بعيد أو قريب

 ين تھلكين و أن يحقق اإلعالن مصلحة المعلن ً المس ا ة اقتصاديةوأن ، مع دار بطريق ل ، ي وبأق
ة، جھد ممكن وأقصر وقت ى ،وأقل نفق ى الوصول إل ادر عل  وأن يكون بشكل ومضمون ق
 .المشاھدين والتأثير بھم

 ار تم اختي يلة أن ي ة الوس تھلكين  اإلعالمي ة المس ات وثقاف ع إمكان ي تتناسب م ة والت المالئم
 .، وتصل إلى الجمھور المستھدف بسھولة ويسرللسلع أو الخدمات المعلن عنھا

  اس إلحاق تجنب والھمالضرر بالن اد وأم ذب والتضليل  باعتم د عن الك دأ الصدق والبع مب
 .بصحتهاإلضرار  ثقة الجمھور باإلعالن وتجنبه مخاطرذكر الحقائق التي تعزز ب

  ارات تخدام العب ي اس ي تتصف باالت اھدين والت ل المش ن قب اً م ى احترام ، ألن لوضوحتلق
ة والمعاني، اإلعالن الذي يحتوي على عبارات غير واضحة   الالذي يستخدم مفردات أجنبي

 .إلى عقله وقلبهال تفيد في الوصول ؛ يفھمھا الجمھور المستھدف

 أن وظيفة اإلعالن األولي أن يخبر الجمھور بمزايا أو خدمات المنافسة. 

ل إن أسلوب استخدامه أو إلى أن اإلعالن ليس شراً أو خ اآلراءوخلصت  ه ب يراً في حد ذات
لبياته،  ه وس ه إيجابيات ويقي ل اط إعالمي وتس أي نش و ك ه، فھ ا علي دد حكمن ذي يح و ال ه ھ توظيف

ى سن الذين ول األمر في يد القائمين عليه ظوي دول إل يستخدمونه بالفعل، ولھذا سعت كثير من ال
وانينالتشريعات  ي  والق نظم النشاط اإلعالن ي ت ة الت ة للعملي ة المنظم ة واألخالقي والقواعد المھني

ائدة، إال  دھا الس ا وتقالي ا وعاداتھ ا ومجتمعاتھ ي أاإلعالنية وفقاً لظروفھ اط الت اك بعض النق ن ھن
ا  ه ومنھ  ،١٩٦٩ ،صابات(التقوا حولھا والتي تشكل قواعد لتنظيم اإلعالن وتحدد آدابه وأخالقيات

  :)٣٤٤ص
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ة ا .١ يم ممارس ة بتنظ د خاص يقواع اط اإلعالن االت : لنش ين الوك ة ب ق بالمنافس ي تتعل والت
  .اإلعالنية بغرض تنظيمھا وتوجيھھا لخدمة المستھلك

الن .٢ داقية اإلع ة بمص د خاص ادقة : قواع ات الص الن للمعلوم ديم اإلع ة بتق ي المتعلق وھ
 .عن السلع والخدمات التي تتناولھا والصحيحة

ديانات و: قواعد متعلقة بحماية األخالقيات والقيم .٣ وانين وال احترام اإلعالن للق ة ب ھي المتعلق
د  ع والقواع ي المجتم ائدة ف د الس يم والعقائ ل والق ادئ والمث ةوالمب ذوق  األدبي واألخالق وال

 .العام

ة وسيطرتھاقواعد متعلقة بحماية وسائل اإلعال .٤ د : م من المواد اإلعالني ة بتحدي وھي المتعلق
ذ اإلع ة لتنفي احة الالزم ت والمس ث ال تطالوق ادةغالن، بحي واد  ي الم ى الم ة عل اإلعالني

 .التحريرية

 .نظراُ لما تمثله من تأثير على الصحة والعالج: ة باإلعالن عن األدويةقواعد متعلق .٥
  

  أھداف اإلعالن

  .تحقيق الزيادة المستمرة في المبيعات .١

ة منتج الشركة لتحقيق الرغبة نحو خلق وعي واھتمام إيجابي  .٢ ك ، راءفي الشالجماھيري وذل
 .الناس فيمن خالل التعرض لوسائل اإلعالم التي تؤثر 

د .٣ تج جدي ور بمن ف الجمھ ف أو، تعري ود ب التعري تج موج ا لمن ائص والمزاي بعض الخص
 .لفت انتباه الناس إلى منتج معين وتذكيرھم به وبأماكن تواجدهأو  ،في السوقومعروف 

ة ل .٤ ھا ـلن عنـدمة المعـلعة أو الخـو السـدى المستھلك نحـتكوين اتجاھات وتفضيالت معين
 .)١٦٥ص ،٢٠٠٤ ،العادلي(

تج من شأنھاتقديم أفكار وبيانات  .٥ ا المن تھلكين بمزاي اع المس ده  إقن ى السلع وفوائ ه عل وبتفوق
 .المنافسة له

 .إثارة المستھلكين وحثھم على زيادة استھالكھم وبالتالي زيادة مشترياتھم من السلعة .٦

 .بتحويل المستھلكين من السلع المنافسة إلى السلع المعلن عنھااكتساب حرب المنافسة  .٧

تھلكين  .٨ اد المس ةبإرش لعة كيفي تخدام الس لعة  و، أصيانتھا ، أواس ت س ا إذا كان ا وتركيبھ فكھ
 .ذات طابع فني

الم  .٩ تھلكين إع ا ـتخدامات الجافع واالسمنبالالمس ن عنھ لعة المعل ر(ديدة للس  ،١٩٧٧ ،زھي
  ).٥٢ص
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  :)٢٨-٣٦ص ص ،٢٠٠٣ ،العسكريو الغالبي،(ن وظائف اإلعال

 ن على اقتناء السلع أو شراء الخدمات يحث المستھلكين المرتقبين وتشجيع المستھلكين الحالي
 .عن طريق تحويل انتباھھم وإثارة الدوافع لديھم للقيام بعملية الشراء

 رضا الذھني والنفسيالمستھلكين نفسياً لكي يتقبلوا تلك السلع والخدمات وھم بحالة ال ئةتھي. 

  ة ي كلف وفير ف دمات والت لع أو خ ن س ديھم م ا ل ي تصريف م وزع ف تج والم اعدة المن مس
 .التوزيع

  زيادة األرباحعلى المساھمة الكبيرة في زيادة المبيعات والتي تساعد بدورھا. 

  ه المستھلك من معلومات عن ا يحصل علي ق م ين السلع عن طري تسھيل مھمة االختيار ب
 .مواصفات السلعمزايا و

 تقديم النصائح المفيدة للمستھلك عن السلع والخدمات. 
  
  للدراسةاإلعالمية المفسرة  ةالنظري

  نظرية الغرس الثقافي

ر  ورج جربن د ج ام  George Gerbnerيع ي ق ة، والت ذه النظري ي لھ و األب الروح ھ
الصة النظرية ھي الخاصة بتأثير مشاھدة العنف على المشاھدين، وخ بحوثهبتطويرھا من خالل 

ع  ن الواق ة ع ة مختلف امين إعالمي ائل ومض اھدة رس ة لمش اھدين بكثاف رض المش رار تع أن تك
 االجتماعي من خالل وسائل اإلعالم عامة، والتلفزيون بشكل خاص، يؤدي في النھاية إلى إدراك

ي اعي الحقيق ع االجتم ه الواق ى أن ع عل ذا الواق ور لھ ذا ا. الجمھ إن ھ ذلك، ف ة ل ع وكنتيج لواق
ور ى سلوك الجمھ أثير عل ى الت ؤدي إل ا ي ة مم اً من الشرعية االجتماعي  ،التلفزيوني يكتسب نوع

ون افتراضات عن  ون يكمن في جعل المشاھدين يكون أثير الرئيسي للتلفزي ويرى جربنر أن الت
ون يعطي مصداقية للقضايا .الواقع االجتماعي  دم من خالل التلفزي ذي يق الم الرمزي ال ك الع ذل

خاص ات واألش ة . والجماع ة بالدرج يلة ترفيھي ه وس ن كون ون م ة التلفزي ورة وأھمي أتي خط وت
دم لجمھور من واألولى،  دما تق . جذابالترفيھي ال من خالل الشكلالتأثير الكبير للمعلومات عن

واد نفسھا، أن باإلضافة إلى  ذه الم وى ھ ة من محت ر أھمي د أكث توقيت إذاعة المواد التلفزيونية يع
ل،(ك بأن معظم جمھور التلفزيون يشاھدون ما يعرض في األوقات المناسبة لھم ذل  ،٢٠٠١ الكام
   ).٦٤ص

  الدراسات السابقة :ثانياً 

ذا الموضوع بشكل مباشر  ذا  .وخاصة في فلسطينتندر الدراسات السابقة حول ھ حاول ل
تعراض بعض مأ الباحث اس كل خاص  ھ الن بش ت موضوع اإلع ي تناول ات الت راء الدراس إلث
  :التالي الدراسة وھي على النحو
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إلى  ھدفت والتيأخالقيات اإلعالن وآداب المھنة، تناولت  )٢٠٠٤ ،الحازمي( دراسة
ت والمؤسسات والوكاالت التعرف على آراء ووجھات نظر المسئولين عن اإلعالن في الھيئا

تم . ات والمعلوماتمنھج المسح للحصول على البيان على تعتمددراسة وصفية  وھي. اإلعالنية
من المسئولين عن اإلعالن في كل من الصحافة والراديو مفردة ) ٨٠( عينة بلغت إجراؤھا على

وأھم ما توصلت إليه عدم التزام اإلعالن بأخالقيات والتلفزيون والوكاالت اإلعالنية بجدة، 
  .في نواحي عدة وآداب المھنة

ة، مشاركة األالتي تناولت  )٢٠٠٠ ،لسمريا(اسة در رامج التلفزيوني ال في الب ة طف لمعرف
التي يؤديھا على الشاشة التي يظھر بھا الطفل في البرامج واألدوار ) الصورة(عن  ھممدى رضا
ي الصغيرة رامج الت راھقين مشاھدة الب ال والم ة عن تفضيل األطف ا الميداني ، وقد أسفرت نتائجھ

ر %) ٨٩(أن حوالي بينت الدراسة ، والبرامج األخرىيشارك فيھا الطفل عن  من المبحوثين غي
ة  دت الدراس ي صور أك ال، وھ رامج األطف ي ب ل ف ا الطف ر بھ ي يظھ ن الصورة الت راضين ع

  .التحليلية أنھا صورة سلبية غير واقعية

ة ا( دراس ة،  )٢٠٠٠ ،مھن ات الراھن ي المجتمع ريعات ف وني والتش الن التلفزي ول اإلع ح
ا إشارات مسألة تشريھدفت إلى التعرف على والتي  عات استخدام الطفل في اإلعالن، فقدمت فيھ

ة  م مالمح التشريعات اإلعالني رزت أھ ا أب ي، كم ل في اإلعالن التجاري العرب نقدية لواقع الطف
ً (األوروبية  ا يخص )إيطاليا نموذجا ا م ة من بينھ ة وتنظيمي ود قانوني ى بن ، وأشارت فيھا كذلك إل

 .ضوابط استخدام األطفال في اإلعالنات

طبيعة اتجاه المتلقي السعودي نحو مصداقية اإلعالن عرضت  )١٩٩٢ ،بغدادي( دراسة
واألخالقيات ، وامتداد ذلك واصطدامه بالقيم، التلفزيوني، من حيث درجة مبالغته وتزييفه للواقع

طالب تتراوح أعمارھم بين ) ٣٠٠( بلغت على عينة من الطالبالسائدة في المجتمع السعودي، 
 -: ةمن أھم نتائج الدراسو. ماً، واستخدمت االستقصاء كأداة لجمع المعلوماتعا ٣٠ – ١٨

 -. من عينة الدراسة% ٩٠ارتفاع درجة تعرض شباب الجامعة لإلعالن التلفزيوني وصلت إلى 
أوضحت الدراسة  - . بأنھا كاذبة% ٧٦منھم أن اإلعالنات مضللة بل ووصفھا % ٨٠ويرى 

القائمة حول اإلعالنات التلفزيونية حتى يزداد التزام  ضرورة إعادة النظر في الضوابط
  .اإلعالنات بقيم وعادات المجتمع السعودي

ھدفت إلى معرفة اآلراء المدركة والمالحظة لإلعالنات التجارية  )١٩٩٢ ،العناد(دراسة 
على األطفال، وقياس اتجاھات وآراء البالغين في مدينة الرياض نحو اإلعالن التجاري الموجه 
للطفل، والتعرف على نوع العالقة بين االتجاھات واآلراء من ناحية واآلثار المدركة والمالحظة 

وبينت نتائج الدراسة أن البالغين في مدينة . مفردة) ٢٦٣(على عينة بلغت . من ناحية أخرى
ن اتجاھات أو ،لتلفزيون مؤثر جداً على األطفالالرياض يعتقدون أن اإلعالن التجاري في ا

اء أفراد العينة نحو اإلعالن التجاري في التلفزيون سلبية، وھي ترتبط ارتباطاً عكسياً باآلثار وآر
  .المدركة والمالحظة لإلعالنات التجارية، بحيث يزداد االتجاه سلباً كلما زاد االعتقاد باألثر
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ركزت على دراسة التأثير الذي يحدثه تعرض الطفل السعودي  )١٩٩١ ،بغدادي(دراسة 
ً على مساحة ونوعية مشاركته داخل األسرةللت ً وكيفا متمثلة في سلوكه االتصالي ، لفزيون كما

الالتي اعتبرھن الباحث ، مفردة من أمھات األطفال) ٥٠٠(على عينة قوامھا  ،الحركي واللفظي
: ومن أھم النتائج التي توصلت إليھا الدراسة. مجتمع دراسته في إطار جغرافي لمدينة جدة

اتسم سلوك المشاھدة لدى ھؤالء  - . ثافة تعرض األطفال لبرامج التلفزيون بشكل منتظمارتفاع ك
ً على مساحة  -  األطفال بالجماعية أن المساحة الزمنية التي يعطيھا الطفل التلفزيون لم تؤثر سلبا

  .مشاركتھم سلوكياً ألسرته ودائرة عالقاته مع أصدقائه
  

  مشكلة الدراسة

ة التلفزاإلعالنات  تقوم ٍم◌ٍ  دورٍ ب يوني ى  مھ درة اإلعالن عل ة بق ق األھداف المتعلق في تحقي
اه أثير في معلومات  ،جذب االنتب ام والت ق االھتم اعياووسلوكه الشرائي  المشاھدوتحقي ، الجتم

ىو رف عل اه  لتع ة اتج اھداتطبيع ن ا المش اتم ات  لطالب و اإلعالن ات نح ة التلفزيونالجامعي ي
وناللواتي ينظرن باھتمام لوھن، منلمشاھدي التلفزيون ويقية على المعلومات التس ھاأثيروت  لتلفزي

ة، المختلفة وسائل االتصال واإلعالن بينمن  لديھنية أھمذات وسيلة  باعتباره ، وھي وسيلة مھم
ةلل االجتماعيسلوك العلى  التلفزيوني ولھذا جاءت ھذه الدراسة للتعرف على تأثير اإلعالن  طالب

  .ية في قطاع غزةالجامعية  الفلسطين
  

  أھمية الدراسة

ات  .١ ن الدراس ا م ةكونھ لوك  القليل ى الس الن عل أثير اإلع اول ت ي تتن اعيالت ةلل االجتم  طالب
  .الجامعية الفلسطينية

 .مساعدة المنتجين والقائمين على اإلعالن في وضع خططھم وبرامجھم اإلعالنية .٢

يح  .٣ ي توض ي ينبغ ورة الت ون الص الن أن يك ا اإلع ونالتلفزعليھ د  يي ةعن ة  الطالب الجامعي
 .الفلسطينية

  
  أھداف الدراسة

ةوخاصة  ة الفلسطينيةالمشاھدفي جذب انتباه  التلفزيونيالتعرف على دور اإلعالن  .١  الطالب
  .بالسلع والخدمات المعلن عنھا واھتمامھاالجامعية 

ومدى  ينيةللمشاھدة الفلسطالتعرف على دور اإلعالن في التأثير على المعلومات التسويقية  .٢
   .الجامعية طالبةالتلفزيونية لدى التبثھا القنوات التي مصداقية اإلعالنات 

  .الجامعية لھا الطالبةإدراك مدى التلفزيونية وتحديد خصائص اإلعالنات  .٣

  .الجامعية للطالبةالسلوك االجتماعي اإلعالن على  تأثيرتحديد  .٤
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ة طالبھا اإلعالن التلفزيوني للعلى الخدمات والفوائد االجتماعية التي يقدمالتعرف  .٥ ة الجامعي
  .الفلسطينية

ات اإلعالن  .٦ ى ايجابي ي التعرف عل ون ف لبياته التلفزي اعي وس لوك االجتم ى الس ة للعل طالب
  .الفلسطينية

  
  تساؤالت الدراسة

اھدة  .١ دى مش ا م ةم وني الطالب الن التلفزي ة لإلع لوكھا  الجامعي ى س أثيره عل دى ت ا م وم
  ؟االجتماعي

ا  .٢ ي دور االم وني ف الن التلفزي ه اإلع وم ب ذي يق اه ل ذب انتب ةج طينية  الطالب ة الفلس الجامعي
  السلع والخدمات؟ب واھتمامھا 

وني  .٣ ز اإلعالن التلفزي ي تمي ة نظرما الخصائص الت ة من وجھ ة  الطالب الفلسطينية الجامعي
   ؟وكيفية إدراكھا لھا

ا  .٤ ي م ية الت ؤثرات النفس دثھاالم ة  اتاإلعالن تح ى التلفزيوني اعي لعل لوك االجتم ةلالس  طالب
  ؟الفلسطينيةالجامعية 

الجامعية الفلسطينية  للطالبةالخدمات والفوائد االجتماعية التي يقدمھا اإلعالن التلفزيوني ما  .٥
  ؟ير سلوكھا االجتماعي يوتعمل على تغ

ا  .٦ ات التلفزيونيم لبيات اإلعالن ا  ةس ى وايجابياتھ ؤثر عل ي ت اعيالالت لوك االجتم  ةللطالب س
  ؟الفلسطينية الجامعية

  
  حدود الدراسة

  .في قطاع غزة يةالمؤسسات التعليمية الجامعيقتصر ھذا البحث على  :الحد الجغرافي .١

   .الجامعية الفلسطينية في قطاع غزة لطالبةاقتصر على ت :الحد البشري .٢

م، عينة زمانية إلجراء ٢٠٠٨من عام  سبتمبر وأكتوبر يتم اختيار شھر :الحد الزماني .٣
  .نھايته أكتوبرشھر توزيع استبانة الدراسة، و سبتمبرشھر حيث يمثل بداية  ،لدراسةا

  .ھذه الدراسة محددة بظروف إجرائھا والعينة التي طبقت عليھانتائج  .٤
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  إلجراءات المنھجية للدراسةا

  نوع ومنھج الدراسة: أوالً 

  نوع الدراسة

ى تصوي دف إل ي تھ ن البحوث الوصفية الت ذا البحث م د ھ ويم خصائص يع ل وتق ر وتحلي
ة أو موقفٍ  ة معين ينٍ  مجموع ة  مع ة المتعلق ائق الراھن ة الحق د، أو دراس ه صفة التحدي ب علي يغل

ة الفلسطينية في بطبيعة ظاھرة  اة الجامعي اعي للفت ى السلوك االجتم تأثير اإلعالن التلفزيوني عل
ا دون قطاع عزة، ة عنھ بابھا أو  وذلك بھدف الحصول على معلومات كاملة ودقيق دخول في أس ال

ددة مس روض مح ود ف دم وج ود أو ع ن وج ر ع ك بغض النظ ا، وذل تحكم فيھ ك ألن ـال بقاً، وذل
ببية ــــمن بالضـالدراسات الوصفية ال تتض ذلك )١٣١ص ،١٩٩٥ ،حسين(رورة فروضاً س ، وب

ل ألبھدف أساساً إلى جمع المعلومات ت ةنجد أن ھذه الدراس اد أو الالزمة إلعطاء وصف وتحلي ع
  .)٢٠ص ،١٩٩٨ ،عبد العزيز(متغيرات الظاھرة المدروسة 

  منھج البحث

اھج المستخدمة في مجال  رز المن ر من أب ذي يعتب نھج المسح ال ى م تعتمد ھذه الدراسة عل
ة خاصة البحوث الوصفية اً للحصول  .الدراسات اإلعالمي اً منظم داً علمي د جھ نھج المسح يع وم

وين قاعدة أساسية من على المعلومات والبيانات وأو صاف الظاھرة موضوع الدراسة بھدف تك
ين  نھج )١٤٧ص ،١٩٩٥ ،حسين(البيانات المطلوبة في مجال مع ى م ذه الدراسة عل د ھ ، وتعتم

أثير اإلعالن ا ى معلومات حول ت ونيالمسح بھدف الحصول عل ى السلوك ا لتلفزي اعيعل  الجتم
ة الفلسطينية في قطاع غزةطالبلل ا .ة الجامعي ة نظراً لصعوبة  كم ى المسح بالعين د عل ا تعتم أنھ

ة أسلوب علمي ، ح الشامل لكبر حجم مجتمع الدراسةإجراء المس ى أن المسح بالعين باإلضافة إل
  . يتبع في غالبية البحوث

  مجتمع وعينة الدراسة:  ثانياً 

  مع الدراسةمجت

العديد من في  زيونكمشاھدة للتلفالجامعية  الطالبةحدد الباحث مجتمع الدراسة في فئة 
 – فلسطينجامعة  – اإلسالميةالجامعة  – األزھرجامعة  –ألقصىجامعة ا(الجامعات الفلسطينية 

  :وذلك لألسباب اآلتية) العلوم والتكنولوجيا في دير البلح

ة من خالل يللموس ةً مشاھدالجامعية أكثر فئات الجمھور  الطالبةأن فئة  .١ قى واألغاني المقدم
  .التلفزيون

اة الفلسطينيةتوص .٢ اع نسبة مشاركة الفت ى ارتف في  ل الباحث من خالل أسلوب المالحظة إل
  .من خالل االتصال الھاتفي أو الرسائل القصيرة عبر الھاتف المحمول التلفزيونبرامج 

  .الجامعية الطالبةإلى  ةً ھموجكانت  لتلفزيونيةنسبة كبيرة من اإلعالنات اأن الباحث  الحظ .٣
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  عينة الدراسة

، في مجتمع البحث الفلسطينيات في الجامعات الفلسطينية المذكورة الطالبات دحصر عدتم 
ه  ة متناسبة مع حجم مجتمع الدراسة لكي تمثل ة عشوائية طبقي ثم تم توزيع عينة الدارسة بطريق
ة ردات العين غ عدد مف ا ،حيث بل ي وضعت من أجلھ  أفضل تمثيل، وتحقق الدراسة األھداف الت

ى كون مجتمع البحث متجانسمفردة، و )٣٠٠( ة يرجع إل ً صغر حجم العين الصفات بعض في  ا
  .كحد أدنىكالجنس والمستوى العلمي والعمر 

  .عدد الطالبات في جامعات قطاع غزة مجتمع الدراسة:  )١(جدول 

  
  التعريفات اإلجرائية 

  . سلبا ً أم إيجابا ًاھد سواًء ھو األثر الذي يحدثه اإلعالن من تغير في سلوك المش :التأثير

الن ن :اإلع ارة ع و عب ود ھ ثمن جھ ة ال روف ،مدفوع يلة مع ن والوس ا المعل ون فيھ ين ويك
  .السلع المعلن عنھازيادة نسبة مبيعات لالترويج لسلعة أو خدمة للمستھلك، والھدف من ذلك 

لوك ياء :الس اه األش دثھا الشخص تج ي يح ي التصرفات الت لع وال( ھ راء الس دماتش  ،)خ
  .واتجاه اإلعالن

اعيالسلوك  ة أو ھو التصرف  :االجتم دى تعرضه لمنبھات داخلي لكه الشخص ل ذي يس ال
  .خارجية

ة اة الجامعي ةھي  :الفت ي  الطالب ي قطاع غزة والت ات الفلسطينية ف ي الجامع درس ف ي ت الت
  .الدراسةھذه تطبق عليھا 

عدد الطالبات  الجامعات في غزة
نسبة كل جامعة من 

 اإلجمالي
عدد الطالبات في العينة 

 من كل جامعة
 ١٠٤ % ٣٤.٥  ٨٧٩٧ عة اأٍلقصىجام

 ٦٠ %٢٠  ٥٠٨٥ جامعة األزھر
 ١٢٨  %٤٢.٨  ١٠٨٩٠ الجامعة اإلسالمية
 ٥ %١.٧٧  ٤٥٠ جامعة فلسطين

 ٣ %٠.٩٨ ٢٥٠ العلوم والتكنولوجيا
 ٣٠٠ % ١٠٠ ٢٥٤٧٢ المجموع
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  أدوات الدراسة :ثالثاً 

  البحث الحالي استخدمت األداة التالية في

للفتاة الجامعية الفلسطينية في  االجتماعيعلى السلوك التلفزيوني تأثير اإلعالن  ةاستبان
  : بالخطوات التاليةإعداد االستبانة  مرَ حيث  .قطاع غزة

  تحديد الھدف من االستبانة

اس  تبانة بھدف قي داد اس م إع اعي للفتت ى السلوك االجتم ة عل ات التلفزيوني أثير اإلعالن اة ت
  .الجامعية

  بناء مفردات االستبانة وصياغتھا

،  تتضمن متغيرات الدراسة استبانةفي إطار منھج المسح المستخدم في الدراسة، تم تصميم 
اس ة للقي ن مجموع ،القابل ون م ي تتك الن  ةوالت أثير اإلع ة ت ى معرف دف إل ي تھ ئلة الت ن األس م
وني لوك  التلفزي ى الس اعي عل ةللاالجتم ة طالب طينية الجامعي زة الفلس اع غ ي قط ى دور ف ، وعل
الن  وني اإلع ذب انتباھالتلفزي ي ج اف اواھتمام ھ ى ، ھ ائص وعل ا خص ة إدراكھ واعكيفي  وأن

ا اإلعالنات التلفزيونية ااتجاھات ، وومزاياھ يلة نحو ھ ةاإل الوس ى ، وعالني ؤثر عل ي ت العوامل الت
اعي  ةالسلوك االجتم ةللطالب لبيات وتقوي ي الس ة تالف ي اإلعالن ا ، وكيفي ات ف وني اإليجابي لتلفزي

دى  ا ل ي تكونھ والمؤثرات النفسية التي تحدثھا اإلعالنات والخدمات التي تقدمھا واالنطباعات الت
  .الفتاة

  صدق االستبانة

 ھامن خالل عرض) الصدق الظاھري( لقياس صدق صحيفة االستبانة  تم استخدام أسلوب
اتذة  ن أس ن المتخصصين م ة م ى مجموع الماإلعل م ، ع اعوعل اھج البحث ، االجتم اتذة من وأس

راد قياسهلتأكد من صدق فقرات االستبانة، والذين أفادوا بأن ال العلمي يس بالفعل الم  ،لصحيفة تق
  .لتحقيق أھداف الدراسة الباحث أجراھابعض التعديالت التي  وقد اقترحوا

  ثبات االستبانة

تبيان استخدم الباحث  ات االس ات بيان اس ثب ار ولقي ادة االختب   Test  Re Testأسلوب إع
ا  ة استطالعية قوامھ ر) ٣٠(على عين ع دةمف ة الدراسة%) ١٠( بواق اً من عين د  ،تقريب ك بع وذل

بوعي رة أس ھر  نفت الل ش ات خ ع البيان ن تجمي وفمبر م ات  ٢٠٠٨/ن ل الثب ة معام ت قيم م وبلغ
  .، وھي نسبة عالية تشير إلى ثباتھا%٨١
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  المعالجة اإلحصائية

ق صحيفة ا ا الباحث من تطبي ي حصل عليھ ات الت ة البيان د جدول ستخدمت ھذه الدراسة بع
اس  ا، مقي ة لھ اب النسب المئوي تبانة، وحس ة االس اس معرف اط لقي ل االرتب تبانةثمعام ات االس ، ب

  .في تفريغ وتحليل البيانات  spssكذلك استخدم برنامج الحاسوب

  نتائج الدراسة

  .دراسة حسب الحالة االجتماعية للمبحوثاتعينة التوزيع :  )٢(جدول 
 النسبة المئوية التكرار  الحالة االجتماعية 

  %٨٥.٣  ٢٥٦ عزباء
  %١٣.٠  ٣٩ متزوجة
 %١.٧ ٥ مطلقة 
  %٠  ٠  أرملة

  %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

م  ة ل) ٢(الجدول رق ة االجتماعي ة الدراسة حسب الحال ع عين ةيوضح توزي ة  لطالب الجامعي
ا ي قط طينية ف يرغع الفلس ث تش ائج  زة؛ حي ى النت ر إل ن غي ت م ات كان ة المبحوث أن غالبي

بتھن  ،المتزوجات واتي بلغت نس بته، %٨٥.٣الل ا نس ل م في حين ، من المتزوجات% ١٣ مقاب
  .للدراسة ةالعينة الكليمن % ١.٧ في الدراسةالمطلقات  وصلت نسبة

  .توزيع عينة الدراسة حسب دخل المبحوثات  :)٣(جدول 
 النسبة المئوية تكرارال  الدخل

  %٦١.٠  ١٨٣  شيقل ١٥٠٠أقل من 
  %٣٥.٣  ١٠٦  شيقل ٣٠٠٠ -١٥٠٠من 
  %١.٧  ٥  شيقل ٥٠٠٠ -٣٠٠١من 
 %٢.٠ ٦ شيقل فما فوق  ٥٠٠١من 

  %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

اتوزيع عينة الدراسة حسب دخل الفتاة الجامعية ) ٣(يبين الجدول رقم  ي أمرھ ؛ حيث أو ول
ات  بة المبحوث ت نس واتي يصلبلغ ن  الل ى دخلھ ن إل ل م ي ١٥٠٠أق ي لقش ة % ٦١ ھ ن عين م

غ أما الدراسة،  ي ٣٠٠٠ – ١٥٠٠دخلھن من نسبة الطالبات اللواتي يبل د بلغت قش . %٣٥.٣ل فق
ى و ن إل واتي يصل دخلھ ات الل بة المبحوث زد نس م ت يقل ٥٠٠١ل أكثر عن  ش بة ، %٢ف ا نس وأم

رواح دخلھن  واتي يت ات الل يقل ٥٠٠٠ – ٣٠٠١المبحوث غ  ش ى . %١.٧فبل دل عل ذا مؤشر ي وھ
  .بشكل عام في ظل ارتفاع األسعار في قطاع غزةضعف دخل المبحوثات 
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  .لدراسة حسب مكان إقامة المبحوثاتتوزيع عينة ا:  )٤(جدول 
 النسبة المئوية التكرار  مكان اإلقامة

  %٣١.٠  ٩٣  مخيم
  %٥٩.٣  ١٧٨  مدينة
  %٧.٣  ٢٢  قرية
 %٢.٣ ٧ بادية

  %١٠٠ ٣٠٠ عالمجمو

م يوضح  اءت ) ٤(الجدول رق د ج ات؛ فق ة المبحوث ان إقام ة حسب مك ة الدراس ع عين توزي
ى يم  .%٥٩.٣بنسبة بلغت  ،الالتي يسكن في المدينة في المرتبة األول ا الالتي يسكن في المخ أم

بته ، وجاءت في الترتيب الثاني ا نس ين  .%٣١بم بتھن من ب ة فكانت نس ا من يسكن في القري أم
  .من بين المبحوثات عينة الدراسة% ٢.٣ما نسبته سكن البادية ي، وأخيراً لمن %٧.٣مبحوثات ال

  .إلعالنات التلفزيونيةل لمبحوثاتمشاھدة ا:  )٥(جدول 
 النسبة المئوية التكرار  اإلجابة
ً   %٣٩  ١١٧ دائما
  %٦١  ١٨٣ أحيانا

 %٠  ٠ ال 
  %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

م  دول رق ح الج ن الن المبحوأ) ٥(يوض ات م اتث زة  طالب اع غ ي قط ات ف ة الجامعي عين
اھدن ة يش ت  الدراس بة بلغ ة بنس ات التلفزيوني ا اإلعالن بته إو .%٦١أحيان ا نس ن % ٣٩ن م م

ة  ات التلفزيوني اھدن اإلعالن ات يش ً المبحوث ا اً ، دائم اھدة أحيان ين المش ا النتيجت ا جمعن إذا م ف
ً والمشاھدة  اتالغالبية العظمى من نتيجة إيجابية تعبر عن ؛ تكون دائما ات يشاھدن  الطالب الجامعي

ي الجامعية في فتاة رغبة الھذا على  يدلو .عالنات التلفزيونيةاإل ياء الت معرفة كل جديد عن األش
ات التإلشباع ما لديھا من احتياجات شخصية تھمھا  ةلمن خالل مشاھدة اإلعالن ى فزيوني ، أو إل
ة اإلعالنات التلفزيونية تحتوي على كون  والصورة األغاني والموسيقى والكلمات السھلة والخفيف

ة  .والصوت والحركة راد العائل ا أف ة يتابعھ ة عائلي يلة إعالمي ون كوس باإلضافة إلى شعبية التلفزي
  .بصفة يومية أو شبه يومية 



 ١٥٤٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زهير عابد

 ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الدافع من وراء مشاھدة اإلعالنات التلفزيونية  :)٦(جدول 
  النسبة المئوية  التكرار  الدافع 

  %٣٢.٦٦  ٩٨  لترفيه والتسليةا
  %١٦.٣٣ ٤٩ الحصول على معلومات عن السلع والخدمات 

  %٢٠  ٦٠ معرفة السلع والخدمات الجديدة المعروضة في السوق 
  %٧.٣٣  ٢٢ توجيھي إلى السلع والخدمات التي تتفق معي أكثر من غيرھا

 %٦.٣٣ ١٩  إشباع حاجاتي 
 %٣٢.٣٣ ٩٧  حب االستطالع 

 %١٦.٣٣ ٤٩  يا السلع وجودة الخدمة تعرفني بمزا
 %*١٣١.٣١ *٣٩٤ المجموع

  .)ألكثر من إجابة اتزيادة حجم العينة والنسبة المئوية نتيجة اختيار المبحوث(  *

الجدول  كشفي ،ھن يشاھدن اإلعالنات التلفزيونيةوبسؤال المبحوثات عن الدوافع التي تجعل
ذا .والتسليةدافع من مشاھدتھن اإلعالنات ھو الترفيه ال منھن% ٣٢.٦٦أن ما نسبته ) ٦(رقم   وھ
، الجامعيات يھمھن في المقام األول الترفيه والتسلية على أن أفراد عينة الدراسة من الطالباتيدل 

ى تكمن أھمية التلفزيون  وكون ،وھي من الوظائف المھمة في كونه وسيلة ترفيھية بالدرجة األول
ال ا ق ر" :كم ال "جربن م ت ك ، ث بة ذل تطالع بنس ب االس ن وراء  ،%٣٢.٣٣ح دافع م اء ال م ج ث

ك  وبنسبة مشاھدتھن اإلعالنات ھو معرفة السلع والخدمات الجديدة المعروضة في السوق يلي ذل
ن أجل% ١٦.٣٣ ة م ات التلفزيوني اھدن اإلعالن ي يش ىالحصول  الالت لع  عل ات عن الس معلوم

ى  الالتي ةوبنفس النسب، يقدمھا اإلعالن التي والخدمات ات من أجل التعرف عل يشاھدن اإلعالن
ا  ةمزاي ودة الخدم لع وج ر مصدر .الس ات تعتب ً مھم اً فاإلعالن دمات  ا لع والخ ات عن الس للمعلوم

ة مشاھدتھنكانت ف% ٧.٣٣ ، أما ما نسبتهبالنسبة للفتاة ات التلفزيوني وجيھ لإلعالن ن ھمن أجل ت
ق مع ي تتف دمات الت لع والخ ى الس نإل ر م ھ ا نأكث راً كان.غيرھ بةوأخي ي ت نس اھدن  الالت يش

  .%٦.٣٣تھن ااإلعالنات التلفزيونية من أجل إشباع حاج

ن  اھد م ن المش ه فم ائجوعلي ابق نت دول الس اھدة  الج ن مش ي م دافع األساس ةأن ال  الطالب
دالترفيه والتسلية والجامعية لإلعالنات التلفزيونية ھو  ا ھو جدي ة كل م  ،حب االستطالع ومعرف

ي  وھي ه ف زة طبيعي رأة وخاصةاإلنسان غري ا الخاصة الم ا وحاجاتھ باع رغباتھ ن أجل إش ، م
  .وكون اإلعالن يعتمد على المرأة كعنصر أساسي في تنفيذه
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  .نوع القناة التلفزيونية  :)٧(جدول 
 النسبة المئوية التكرار  نوع القناة

  %٨٥.٠  ٢٥٥ قنوات عربية  
  %٧.٧  ٢٣ قنوات أجنبية 
 %٧.٣ ٢٢ حلية قنوات م 

  %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

م  دول رق ا ا) ٧(الج اھد فيھ ي تش وات الت وع القن ى ن ير إل ةيش ات  لطالب ة اإلعالن الجامعي
بة بلغت  ى بنس ة األول ي المرتب ة ف وات الفضائية العربي ة؛ حيث جاءت القن ن % ٨٥التلفزيوني م

ة  ة العولم ة تشير أن ثقاف ى توجه المبحوثات عينة الدراسة، وھي نسبة عالي ؤثر عل م ت ةل  الطالب
د يرجع السبب  ة، أو ق وات الغربي ة الفلسطينية نحو القن ى الجامعي ع الفلسطيني إل ة المجتم طبيع

زة اع غ ي قط ة ف افظ وخاص د ، المح ادات والتقالي ة والع دات الديني ع المعتق يھا م دم تمش أو لع
  .االجتماعية السائدة في المجتمع الفلسطيني

ة الجالطالبة مشاھدة  اأم ة الثاني د جاءت في المرتب ة فق وات األجنبي امعية لإلعالنات في القن
دة المالحظ ضعف مشاھ. %٧.٣كان للقنوات المحلية بنسبة  وفي المرتبة األخيرة، %٧.٧بنسبة 

  .اإلعالنات في الفضائيات المحلية ، وھذا قد يرجع إلى ندرةاإلعالنات في القنوات المحلية

  .لإلعالنات التلفزيونيةشكل المشاھدة   :)٨(جدول 
 النسبة المئوية التكرار  نوع القناة

  %١٨.٧  ٥٦ بشكل مستمر
  %٦٣.٠  ١٨٩ بشكل متقطع 
 %١٨.٣ ٥٥  بشكل متباعد
  %١٠٠ ٣٠٠ المجموع

ة، حيث تشير  طالبةشكل مشاھدة ال) ٨(يوضح الجدول رقم  ات التلفزيوني ة لإلعالن الجامعي
نھن من يشاھدو، %٦٣اإلعالنات بشكل متقطع بنسبة  دنيشاھ الجامعيات الطالباتالنتائج أن   م

دل %. ١٨.٣، وأخيراً للمشاھدة بشكل متباعد بنسبة %١٨.٧بشكل مستمر بنسبة  ائج ت ذه النت وھ
رةالطالبة على أن  ا  ،الجامعية تشاھد اإلعالنات التلفزيونية بشكل مستمر ومتقطع بنسبة كبي إذا م

ام  ، أيقورنت مع المشاھدة بشكل متباعد اً طويالً أم ا تقضي وقت ون، وتفسير مأنھ شاھدة التلفزي
ك  ود ذل ى يع ة أو إل ات التلفزيوني احبة لإلعالن اني المص ود بعض األغ ى وج ا إل ھولة كلماتھ س
  .وخفتھا



 ١٥٤٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زهير عابد

 ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .مشاھدة اإلعالنات التلفزيونية الجامعية طالبةتفضل فيھا الالفترة التي :  )٩(دول ج
 لمئويةالنسبة ا التكرار  فترة المشاھدة 

  %٦.٣  ١٩ الصباح 
  %٨.٣  ٢٥ الظھر  
  %٦٥.٠  ١٩٥  المساء 
 %٢٠.٣ ٦١  السھرة  

  %١٠٠  ٣٠٠ المجموع

ا ال) ٩(الجدول رقم  ي تشاھد فيھ ةيوضح الفترات الت ة،  طالب ات التلفزيوني ة اإلعالن الجامعي
د  ا الفق اھد فيھ ي تش رات الت ر الفت ي أكث اء ھ رة المس ى أن فت ائج إل ارت النت ةطالأش ة  ب الجامعي

بة  ة بنس ات التلفزيوني ي  %٦٥اإلعالن ھرة ف رة الس اءت فت ة، وج ة الدراس ات عين ن المبحوث م
رة بنسبة %٢٠.٣لإلعالنات التلفزيونية بنسبة  الطالبةمشاھدة  رة الظھي ة لفت ، وفي المرتبة الرابع

ات ا%٨.٣ رة لمشاھدة اإلعالن ة األخي ة في الصباح بنسبة ، وفي المرتب ذا %٦.٣لتلفزيوني ، وھ
رةف طالبة الجامعية التي تشاھد اإلعالناتللطبيعي بالنسبة  يءش  ،تنشغل في فترة الصباح والظھي

والتسلية في نھاية يوم عمل  هفھي في حاجة إلي الترفي . ن متفرغة في فترة المساء والسھرةوتكو
واد  على أن توقيت "جربنر"وھذا يؤكد ما جاء في نظرية  .شاق خارج أو داخل المنزل إذاعة الم

  .التلفزيونية يعد أكثر أھمية من محتوى ھذه المواد

  .الجامعية الطالبةأثر لإلعالن على العوامل التي تساعد في إحداث :  )١٠( جدول
 النسبة المئوية التكرار  العوامل 
  %٣٧.٣ ١١٢ التكرار

  %٣ ٩ االستمرار دون انقطاع 
 %١٢.٣ ٣٧  التذكير من فترة إلى أخرى 

 %٤٧.٣ ١٤٢  اجأة في اإلعالن المف
 %٥.٧ ١٧  االختفاء ثم الظھور

  %*١٠٨.٦  *٣٢٦ المجموع

  .)ألكثر من إجابة اتزيادة حجم العينة والنسبة المئوية نتيجة اختيار المبحوث(  *

وني ) ١٠(تشير نتائج الجدول رقم  إلى العوامل التي تساعد على إحداث أثر لإلعالن التلفزي
ى  ةعل ر الجامعي الطالب داث أث ي إح ى ف ة األول ي المرتب ي اإلعالن ف أة ف اءت المفاج ث ج ة؛ حي

ى ا ةلإلعالن عل ة بنسبة  لطالب ال، %٤٧.٣الجامعي ك  ت بة ذل رار في اإلعالن بنس ، %٣٧.٣التك
بة ف ى أخرى بنس رة إل ن فت ذكير م ا %١٢.٣الت اء، أم ور ف اختف م الظھ داإلعالن ث ان ق بة  ك بنس

أثيرانقطاع  ثم اإلعالن باستمرار دون، %٥.٧ ل ت ى إحداث  اً من العوامل األق اة أعل ى الفت ر عل ث
  %.٣الجامعية بنسبة 
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اً  اجئ ويمكن تفسير ذلك إلى أن اإلعالنات تقدم دائم ي من السلع والخدمات المف دة الت الجدي
ر ذا العم ل ھ ا في مث ا وحاجاتھ وي الصورة . تحتاج إليھا الفتاة إلشباع رغباتھ رار يق ا أن التك كم

ا نحو يالمتكونة عن السلع والخدمات التي تقدمھا اإلعالنات، مما  الذھنية ؤثر على سلوكھا ودفعھ
ع  .الشراء المحرف وھذا يتفق مع  نظرية جربنر حول تكرار الرسائل اإلعالمية التي تجعل الواق

  .على أنه الواقع الحقيقي االجتماعي

  .الجامعية الطالبةمدى مصداقية اإلعالن التلفزيوني عند :  )١١(جدول 
 النسبة المئوية التكرار  شكل المشاھدة 

  %٣.٣  ١٠ جيدة جداً
  %٢٥.٠  ٧٥ جيدة

  %٣٥.٤  ١٠٦  متوسطة
  %٢١.٣  ٦٤  ضعيفة

 %١٥.٠ ٤٥  ضعيفة جداً
  %١٠٠  ٣٠٠ المجموع

م  ة الفلسطينية لمأن ) ١١(يبين الجدول رق ة نظرة الطالب ات التلفزيوني ھي صداقية اإلعالن
لديھن إلعالنات ا ةمصداقيكانت  أما من، %٣٥.٤نسبة من يرى ذلك منھن  لغبو ،متوسطةنظرة 
دة  د جي بتھن فق ت نس ة% ٢٥بلغ ة الثاني ي المرتب ي المرتف ت ة الثالب، وف ة كان ن ث داقيلم  ةمص

ةإلا ديھن  عالنات التلفزيوني ة ب، وفي المرت%٢١.٣ضعيفة بنسبة ل ضعيفة اللمصداقية لة الرابع
المالحظ و. %٣.٣جيدة جداً بنسبة  تھنمصداقيلمن تبة األخيرة كانت ، وفي المر%١٥جداً بنسبة 

، بالرغم من ارتفاع متوسطة في الغالبكانت الجامعية لإلعالنات  لطالبةأن نسبة المصداقية عند ا
ةنسبة مشاھدة  ين  الطالب ة كمستھلك تفصل ب اة الجامعي ة، وأن الفت ات التلفزيوني ة لإلعالن الجامعي

لية تأثير اإلعالن وب ة أو أداة تس يلة ترفيھي ين تجاربھا الشخصية، وكونھا تنظر إلى اإلعالن كوس
  .نتائج الدافع من وراء مشاھدتھا لإلعالناتكما الحظنا في 

  .الجامعية لإلعالنات التلفزيونية الطالبةأسباب تصديق :  )١٢( جدول
 النسبة المئوية التكرار  األسباب 

  %١٣.٠٩ ٢٥ تعرض مميزات السلع والخدمات
  %٢٩.٣٢ ٥٦ تمدنا بمعلومات جديدة عن السلع والخدمات

 %٣٠.٨٩ ٥٩  تزودنا بأفكار جديدة مبتكرة
 %٣٥.٠٨ ٦٧  جربھا األخريات
 %٣.٦٦ ٧  أخرى أذكرھا

  %*١١٢.٠٤  *٢١٤ المجموع

  .)ألكثر من إجابة اتزيادة حجم العينة والنسبة المئوية نتيجة اختيار المبحوث(  *



 ١٥٤٩ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زهير عابد

 ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات الالتي أجبن باستبعاد المبحو داً، وسؤال المبحوث ثات الالتي أجبن بضعيف وضعيف ج
ددھن  غ ع ذي بل د ومتوسط وال داً وجي د ج ة ) ١٩١(بجي م .مبحوث ائج الجدول رق اءت نت ) ١٢(ج

ات أرجع% ٣٥.٠٨فبنسبة  ،ة لإلعالنات التلفزيونيةالطالباتوضح أسباب تصديق   نمن المبحوث
بب ة  الس ى تجرب اتإل ا األخري اللھ زود  ، ت ا ت ك كونھ ةذل بة  الطالب رة بنس دة مبتك ار جدي بأفك
دة  نأرجعمنھن  %٢٩.٣٢، وما نسبته %٣٠.٨٩ اة بمعلومات جدي د الفت ا تم ى أنھ عن السبب إل

زات السلع والخدمات الالسلع والخدمات، أما من أرجعن  ات تعرض ممي ى كون اإلعالن سبب إل
بتھن  ان نس ر .%١٣.٠٩ك بب  اً وأخي ن الس ن أرجع ى م بة إل رى بنس باب أخ ى أس  %.٣.٦٦إل

لإلعالنات التلفزيونية كانت متقاربة بالتركيز على المعلومات  الطالبةالمالحظ أن أسباب تصديق 
ار الجدي دة واألفك ي دالجدي ة ة الت ات التلفزيوني ن اإلعالن اة م ا الفت ا تحصل عليھ ين أنھ ي ح ، ف

ة عترتيب األول، وقد يفسر ھذا طبيفي الركزت على تجربة األخريات لھا لكي تصدق اإلعالنات 
  .الغيرة الموجودة في األنثى

  .الجامعية لإلعالنات التلفزيونية الطالبةتصديق  عدم أسباب:  )١٣(دول ج
 النسبة المئوية التكرار  األسباب

  %٧٨.٧٢ ٦٤ تعرض معلومات غير صحيحة
  %٢٠.١٨ ٢٢ تسئ إلى القيم والمثل األدبية

 %١٧.٤٣ ١٩  عاداتنا وتقاليدنا ال نحبھاتدخل أفكاراً جديدة على
 %١٤.٧٩ ١٦  تسبب االنحراف

 %١٣.٧٦ ١٥  تزيد من االستھالك
 %٢٤.٧٧ ٢٧  تشكل عبئاً على دخل الفرد

  %*١٦٩.٦٥  *١٦٣ لمجموعا

  .)ألكثر من إجابة زيادة حجم العينة والنسبة المئوية نتيجة اختيار المبحوثات(  *

ات الالتي أجبنبجيد جداً وجيد ومتوسطن باستبعاد المبحوثات الالتي أجب  ، وسؤال المبحوث
م  .مبحوثة) ١٠٩(والذي بلغ عددھن بضعيف وضعيف جداً  ائج عن ) ١٣(فالجدول رق يعطي نت

ي جعلت  الطالبةأسباب عدم تصديق  ر األسباب الت ى أن أكث لإلعالنات التلفزيونية؛ حيث تشير إل
ر صحيحة بنسبة أالجامعية ال تصدق اإلعالنات ھو  طالبةال ، %٧٨.٧٢نھا تعرض معلومات غي

ا  ك كونھ ال ذل اً ت بة تشكل عبئ رد بنس ى دخل الف ل %٢٤.٧٧عل يم والمث ى الق ا تسئ إل م كونھ ، ث
بته %٢٠.١٨األدبية للفتاة بنسبة  ديھن سبب عدم التصديق  نأرجع% ١٧.٤٣، وما نس ى أن ل إل

د الفت ادات وتقالي ى ع دة عل اراً جدي دخل أفك ات ت ا، اإلعالن بباة ال تحبھ م تس بة  ث ااٍلنحراف بنس
راً و، %١٤.٧٩ تھالك أخي ن االس د م ا تزي ى كونھ بة إل أن %. ١٣.٧٦بنس ك ب ير ذل ن تفس ويمك

الطالبة قد تكون جربت بعض السلع أو الخدمات التي قدمتھا اإلعالنات التلفزيونية وكانت النتيجة 
  . ات التي تقدمھالثقة في المعلوما سلبية، مما افقدھا مصداقيتھا  وعدم



  "......تأثير اإلعالنات التلفزيونية على السلوك االجتماعي للفتاة" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٥٠

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(لألبحاث  مجلة جامعة النجاح

  .الجامعية الطالبةعلى سلوك التلفزيونية  إلعالناتليجابي التأثير اإل  :)١٤(دول ج
 النسبة المئوية التكرار  اإلجابة

  %٩.٣  ٢٨ نعم
  %٥٩  ١٧٧ أحيانا

  %٣١.٧  ٩٥ ال 
  %١٠٠ ٣٠٠ المجموع
 النسبة المئوية التكرار  اإلجابة

م  دول رق اب) ١٤(الج أثير اإليج ح الت لوك يوض ى س ة عل ات التلفزيوني ةي لإلعالن  الطالب
ً ايجابي اً تأثير عالنات التلفزيونية؛ حيث تشير نتائجه إلى أن لإلجامعيةال بلغت لديھن، حيث أحياناً  ا

ى % ٥٩  نسبتھن ة من المبحوثات، وأن تأثيرھا غير إيجابي عل ة بنسبة الطالب ، %٣١.٧الجامعي
ا ة إيج ات التلفزيوني أثير اإلعالن بة وأن ت دم  .%٩.٣بي بنس ابقة بع ائج الس ع النت اقض م ذا يتن وھ

  . مصداقيتھا وعدم ثقتھا في اإلعالنات التلفزيونية

  .الجامعية الطالبةمدى التأثير اإليجابي لإلعالنات التلفزيونية على :  )١٥(جدول 
 النسبة المئوية التكرار  مدى التأثير
  %٥.٣٧  ١١ قوي جداً

  %٢٢.٩٢  ٤٧ قوي
  %٧١.٧١ ١٤٧ متوسط

  -  -  ضعيف 
  -  -  ضعيف جداً

*  ) ً   .)نقص حجم العينة نظراً ألن السؤال موجه فقط للمبحوثات التي يؤثر اإلعالن فيھن إيجابا

غ  ذي بل اً وال نعم وأحيان ة ب ات التلفزيوني ة اإلعالن بن بإيجابي ي أج ات الالت ؤال المبحوث بس
ائج الجدول عدم إيجابيتھاواستبعاد المبحوثات الالتي أجبن ب ،مبحوثة) ٢٠٥(عددھن  ، تبين من نت

ان متوسط) ١٥(رقم  ة ك ً أن مدى التأثير اإليجابي على الفتاة الجامعي م جاء %٧١.٧١بنسبة  ا ، ث
أ بة الت اً بنس ابي قوي بة %٢٢.٩٢ثير اإليج داً بنس اً ج أثير قوي راً الت ظ أن  %.٥.٣٧، وأخي المالح

وي البةلطالتأثير اإليجابي لإلعالنات التلفزيونية على ا ة مع ق داً متوسط بالمقارن وي ج د  .، وق وق
ة في تأثيرھا اإليجابي يرجع سبب التأرجح  بين القوي والمتوسط إلى اختالف نوع السلع أو الخدم

لعآالمعلن عنھا، أو بمعنى  ة الس ا درجة خر باختالف فئ ع فيھ ي ترتف اك بعض المنتجات الت ، فھن
ى ا الشاشة وخاصة الالتأثير اإليجابية لما تراھا الفتاة عل ا تھمھ رى أنھ ا وت ال إعجابھ ي تن ، في ت
مدى أن مع مالحظة  .ات عن منتجات أخرى ال تھم الفتاةحين تنخفض اإليجابية في حالة اإلعالن

  .إجابة من المبحوثات ةلم تنل أيضعيف جداً والتأثير ضعيف، 



 ١٥٥١ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زهير عابد

 ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الجامعية البةالطأسباب التأثير اإليجابي لإلعالنات التلفزيونية على   :)١٦(جدول 
 النسبة المئوية التكرار  التأثير

  %٢٧.٣٢ ٥٦ تقدم فائدة حقيقية وتلبي حاجاتي 
  %٣٠.٢٤ ٦٢ ال تتعارض مع الذوق العام

 %٣٤.١٥ ٧٠  ال تؤثر على قيمي االجتماعية ومثلي األدبية 
 %٢٧.٨٠ ٥٧  تساعد على تغير سلوكي إلى األفضل 

 %١١.٢٢ ٢٣  استفيد منھا في ترشيد مصروفاتي 
  %*١٣٠.٧٣  *٢٦٨ المجموع

ة بسؤال المبحوثات الالتي أجبن بإيجابية اإلعالنات التلفزيونية بنعم وأحياناً  عن سبب إيجابي
ا  ،مبحوثة) ٢٠٥(والذي بلغ عددھن اإلعالنات  دم إيجابيتھ . واستبعاد المبحوثات الالتي أجبن بع

م  دول رق ا )١٦(الج ت اإلعالن ي جعل باب الت ة يوضح األس أثيرت التلفزيوني ا ت ً إيجابي اً لھ ى  ا عل
ة ة الجامعي ر. الطالب ان أكث ذه فك ل  ھ ة والمث يم االجتماعي ى الق ؤثر عل ات ال ت األسباب أن اإلعالن

اة بنسبة ، تال ذلك %٣٤.١٥األدبية للفتاة بنسبة  ام للفت ذوق الع ، %٣٠.٢٤أنھا ال تتعارض مع ال
ىيعلى تغ ةساعدالمثم في  اة إل دة %٢٧.٨٠األفضل بنسبة  ير سلوك الفت دم فائ ا تق م في كونھ ، ث

بة  ة بنس اة الجامعي ات الفت ي حاج ة وتلب ة اإل .%٢٧.٣٢حقيقي باب إيجابي ن أس راً م ات وأخي عالن
  % .١١.٢٢من اإلعالنات في ترشيد مصروفاتھا بنسبة  استفادتھافي التلفزيونية على الفتاة 

دول  ب   :)١٧(ج ي ترغ دمات الت لع والخ ةالس ي الطالب ة ف الن  الجامعي ي اإلع اھدتھا ف مش
  .التلفزيوني

 النسبة المئوية التكرار  السلعة والخدمات 
  %٩.٣ ٢٨ السلع الصناعية 

  %١٥ ٤٥ األدوات الكھربائية واإللكترونية 
  %٨ ٢٤ العصائر والمشروبات 

  %٤٥ ١٣٥ األزياء
  %١٣.٣ ٤٠ السيارات 
  %٢٣ ٦٩ العطور

 %٦.٣ ١٩  المنظفات 
 %١٩ ٥٧  الغذائية  المواد

 %١٦.٣ ٤٩  خدمات السياحة 
 %٨.٣ ٢٥  خدمات حكومية 

 %٥.٣ ١٦  ....أخرى أذكرھا 
  %*١٦٩.١  *٥٠٧ المجموع

  .)ألكثر من إجابة اتيادة حجم العينة والنسبة المئوية نتيجة اختيار المبحوث(  *



  "......تأثير اإلعالنات التلفزيونية على السلوك االجتماعي للفتاة" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ١٥٥٢

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(لألبحاث  مجلة جامعة النجاح

م  دول رق ب ) ١٧(الج ي ترغ دمات الت لع والخ ح الس ةيوض اھدة اإلعال الطالب ات مش ن
اءت األز ث ج ا؛ حي ة عنھ بة التلفزيوني ى بنس ة األول ي المرتب اء ف ك ،%٤٥ي ال ذل ي  ت العطور ف

ة اءت المواد الغذائيةجالثالثة ثم في المرتبة  ،%٢٣المرتبة الثانية بنسبة  بنسبة  في المرتبة الرابع
بة ف، %١٩ ياحية بنس دمات الس ة %١٦.٣الخ ة الخامس ي المرتب م األ، ف ة دوات الكھربائث ي

ة السادسة % ١٥واإللكترونية بنسبة  يارات بنسبة  .في المرتب ك الس ة % ١٣.٣تال ذل في المرتب
م % ٩.٣الصناعية بنسبة  فالسلعالسابعة،  ة ، ث ة الثامن ة في المرتب ة في المرتب الخدمات الحكومي

بة  عة بنس بة %٨.٣التاس رة بنس ة العاش ي المرتب روبات ف ائر والمش ات و ،%٨، فالعص المنظف
وأخيراً للسلع والخدمات التي لم تذكر في السؤال  .%٦.٣في المرتبة الحادية عشرة بنسبة ءت جا

بة  ة بشكل %. ٥.٣بنس واد الغذائي اء والعطور والم اھدة األزي ي مش اة ترغب ف المالحظ  أن الفت
لع ن الس ا م ن غيرھ ر م ر ، أكب ذا يعتب راً وھ ً طب أم ا اة  يعي بة للفت ا أن بالنس ز عليھ ن ترك ا م كونھ

   .األشياء التي تخص طبيعتھا األنثوية

  .ة الجامعيةطالبعناصر اإلعالن التي تؤثر في ال  :)١٨(جدول 
 النسبة المئوية التكرار  العناصر اإلعالنية المؤثرة
  %٢٨.٣ ٨٥ جمال اإلخراج والتصميم

  %٨ ٢٤ جمال النص
  %٨.٣ ٢٥ إمكاناته البعيدة 
  %٨.٧ ٢٦ جمال األلوان 

  %٢١.٧ ٦٥ لخلفياتجمال المنظر وا
  %٣١ ٩٣ إمكاناته اإلقناعية 

 %١٨.٣ ٥٥  الموسيقى المصاحبة 
 %١٨.٧ ٥٦  التمثيل

  %*١٤٣.٣  *٤٢٩ المجموع

  .)ألكثر من إجابة اتيادة حجم العينة والنسبة المئوية نتيجة اختيار المبحوثز(  *

م  دول رق ي ) ١٨(الج ر الت م العناص ين أھ ؤثريب ى  ت ةعل ة ف الطالب الن الجامعي ي اإلع
ا بنسبة  تالتلفزيوني؛ جاء ؤثر عليھ ي ت ر العناصر الت ة لإلعالن ھي من أكث اإلمكانات اإلقناعي

ال اإلخراج بنسبة ، %٣١ ات بنسبة ف، %٢٨.٣تال ذلك جم ال المنظر والخلفي ا . %٢١.٧جم أم
ل ا ت فلتمثي بكان بة %١٨.٧ تهنس يقى المصاحبة بنس م الموس بة ، %١٨.٣، ث وان بنس ال األل فجم

ةفال % .٨وأخيراً جمال النص بنسبة  ،%٨.٣ثم اإلمكانات البعيدة بنسبة  ،%٨.٧ ة  طالب الجامعي
ائج الدراسة في  االقتناع بما تسعى إلى  ذا يعزز نت اةمتوسط تقدمه اإلعالنات، وھ  مصداقية الفت
  .اھالتي تقدمّ لمعلومات في ا، وعدم ثقتھا لإلعالنات التلفزيونية المشاھدة



 ١٥٥٣ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زهير عابد

 ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .الجامعية الطالبةالمؤثرات النفسية التي تؤثر بھا اإلعالنات على  : )١٩(جدول 
 النسبة المئوية التكرار  المؤثرات النفسية 

  %٥٤.٧ ١٦٤ جذب االنتباه 
  %٢٢.٣ ٦٧ إثارة االھتمام

  %٥.٣ ١٦ االستجابة الحركية
  %١٥.٧ ٤٧ خلق الرغبة 

  %٣٠ ٩٠ اإلقناع 
  %٦.٧ ٢٠ التثبيت بالذاكرة 

  %*١٣٤.٧  *٤٠٤ المجموع

  .)ألكثر من إجابة اتزيادة حجم العينة والنسبة المئوية نتيجة اختيار المبحوث(  *

ى ) ١٩(تبين نتائج الجدول رقم  ة عل ات التلفزيوني ا اإلعالن ؤثر بھ ي ت ؤثرات النفسية الت الم
ك ، %٥٤.٧من أكثر المؤثرات النفسية ھو جذب انتباه الفتاة بنسبة الجامعية؛ حيث  الطالبة تال ذل

د %٣٠تعمل على إقناعھا بنسبة أن اإلعالنات التلفزيونية  ، ثم كونھا تعمل على إثارة االھتمام عن
ذاكرة ، ثم أنھا تع%١٥.٧خلق الرغبة بنسبة ف، %٢٢.٣بنسبة  الطالبة الجامعية ى تثبيت ال مل عل

بة  تجاب %.٦.٧بنس ي االس راً ف بة وأخي اة بنس د الفت ة عن ك.%٥.٣ة الحركي م  ويفسر ذل أن من أھ
أثير وظائف اإلعالن ھو العمل على جذب انتباه المشاھدين من خالل  الشكل الترفيھي الجذاب وت

  . الجامعية الفلسطينيةلطالبة المعلومات على ا

  .الجامعية لطالبةالعوامل االجتماعية التي تؤثر في النشاط اإلعالني ل:  )٢٠(جدول 
 مئويةالنسبة ال التكرار  العوامل االجتماعية  

  %٣٤ ١٠٢ الدخل 
  %٢٩ ٨٧ طبيعية العمل 

  %١٩ ٥٧ العمر
  %٢٦.٣ ٧٩ المكانة االجتماعية 

  %٩.٣ ٢٨ الوظيفة  
  %١٢.٣ ٣٧  المھنة 

  %٩.٣ ٢٨ الوظيفة  

  ).ألكثر من إجابة اتزيادة حجم العينة والنسبة المئوية نتيجة اختيار المبحوث(  *

ل االجتما ن العوام ات ع ؤال المبحوث دھن؛ وبس ي عن اط اإلعالن ى النش ؤثر عل ي ت ة الت عي
م  ة ) ٢٠(جاءت نتائج الجدول رق ر العوامل االجتماعي دخل ھو من أكث أثتوضح أن ال ى  راً يت عل

د  ي عن اط اإلعالن ةالنش بة  الطالب ة بنس بة %٣٤الجامعي ل بنس ة العم م طبيع ك %٢٩، ث ال ذل ، ت
ة  بته المكان ا نس ة بم ر ب .%٢٦.٣االجتماعي اء العم م ج بة ث بة %١٩نس ة بنس ، %١٢.٣، فالمھن
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بة  ة بنس راً الوظيف ائج  %.٩.٣وأخي ذه النت دل ھ دموت ى تق اقي  عل ى ب دخل عل ر ال العناص
ة ،كالعمر( غرافيةوالديم خ...والحالة االجتماعي رار )إل تحكم في الق ذي ي ة ھو ال ه في النھاي ، كون

   .الشرائي للسلع والخدمات التي تقدمھا اإلعالنات التلفزيونية 

  .الجامعية طالبةاالجتماعية التي يقدمھا اإلعالن لل الفوائد  :)٢١(جدول 
 النسبة المئوية التكرار  الفوائد االجتماعية

  %١٤ ٤٢ يؤثر على األفكار ويصقل المواھب
  %٢٨.٣ ٨٥ يعمق الثقافة ويزيد مستوى الوعي

  %١٥.٣ ٤٦ يغرس عادات جيدة مفيدة
  %١٠.٧ ٣٢ يوفر مادة للتحدث عنھا 

  %١١.٣ ٣٤ يقوى العالقات االجتماعية 
  %٢٨.٣ ٨٥  مادة مسلية لشغل أوقات الفراغ 

  %٢٣ ٦٩ اإلعالن يساعد على إيجاد فرص متكافئة ألفراد المجتمع وفئاته 
  *١٣٠.٩  *٣٢٤ المجموع

  .)ألكثر من إجابة اتزيادة حجم العينة والنسبة المئوية نتيجة اختيار المبحوث(  *

دول رق ح الج ال) ٢١(م يوض دمھا اإلع ي يق ة الت د االجتماعي ةن للالفوائ ة  طالب الجامعي
اء  ث ج دمھا أنالفلسطينية؛ حي ي يق د الت ر الفوائ ةللاإلعالن  أكث ه  طالب ة أن  ةثقافاليعمق الجامعي

ات %٢٨.٣الوعي عندھا بنسبة ويزيد مستوى  ، وجاء بنفس النسبة أنه يقدم مادة مسلية لشغل أوق
ك  .اإلعالن يساعد على إيجاد فرص متكافئة ألفراد المجتمع وفئاتهثم في كون  الفراغ، ه تال ذل أن

ار ويصقل و، %١٥.٣يعمل على غرس عادات جديدة مفيدة لھا بنسبة  ى األفك ؤثر عل ه ي في كون
ة بنسبة   .%١٤مواھبھا بنسبة  ات االجتماعي وى العالق راً أن اإلعالن  .% ١١.٣كما أنه يق وأخي

اة مـيق ـدم للفت بة  ادةـ ا بنس ديث عنھ ر  %.١٠.٧للح ة تعتب ات التلفزيوني ك أن اإلعالن ر ذل ويفس
ولبي في نموذجه ) Danceنساد(للمعلومات، وكما رأي  اً مصدر ة الل ل  يةاالتصالللعملي ا مث أنھ

رة باستمرار ات وظروف متغي ا . كل العمليات االجتماعية تشتمل على عناصر وعالق وكيف أنھ
ة للعم زمن تغير األوجه المختلف داد ال ى امت ة عل ي اإلعالن يتسع  . لي ة فف ل المعرف باستمرار حق

ر  ات أكث ى معلوم تمرار عل اھدون باس اھدته، ويحصل المش ي مش اركين ف راد المش بة لألف بالنس
  .)١١٢،ص١٩٩٨اصبع، أبو(فأكثر حول اإلعالن وحول وجھات النظر والمعرفة 

  .الجامعية ةطالبلمساوئ اإلعالن التلفزيونية على ا  :)٢٢(جدول 
 النسبة المئوية التكرار  مساوئ اإلعالن 

  %٢٩.٣ ٨٨ إسراف اقتصادي وتبذير للموارد المتاحة 
  %١٦.٣ ٤٩ إضعاف قدرة األفراد على االدخار واالستثمار 

  %١٨.٣ ٥٥ إرباك لشؤون األفراد المالية مما يسبب المشاكل االجتماعية 
  %٣٠.٧ ٩٢ مة السلعة والخدمات االرتفاع في تكاليف اإلعالن يزيد من قي



 ١٥٥٥ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زهير عابد

 ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 )٢٢(تابع جدول رقم ... 

 النسبة المئوية التكرار  مساوئ اإلعالن 
  %١٣.٣ ٤٠ افتقاره آلداب المھنة ومخالف لتقاليد والعادات السائدة 

  %١٣.٧ ٤١  اإلعالن يحد من حرية الفرد في االختيار والتفضيل 
  %٧.٧ ٢٣  يقتحم خصوصيات األفراد وحياتھم

  %٣٣.٣ ١٠٠  ليل الجمھور من خالل وعود خيالية ومغريات غير موثوقةتض
  %٢٣ ٦٩  التحفيز على الشراء السريع دون تفكير 
  %١٥.٧ ٤٧  سوء استخدام األطفال في اإلعالنات

  %٧.٣ ٢٢  يعمل شوشرة وعرقلة وعدم استيعاب 
  %*٢٠٨.٦  *٦٢٦ المجموع

  ).ألكثر من إجابة اتختيار المبحوثزيادة حجم العينة والنسبة المئوية نتيجة ا(  *

ة؛ حيث أشارت طالبيبين مساوئ اإلعالن التلفزيوني بالنسبة لل) ٢٢(الجدول رقم  ة الجامعي
ن خالل  ور م و تضليله للجمھ ة ھ ات التلفزيوني اوئ اإلعالن ر مس ن أكث ى أن م دول إل ائج الج نت

يف، %٣٣.٣وعود خيالية ومغريات غير موثوق بھا بنسبة  اع ف ى  االرتف ة اإلعالن تعمل عل قيم
ذير  .%٣٠.٧زيادة قيمة السلع والخدمات بنسبة  ثم من مساوئ اإلعالن اإلسراف االقتصادي وتب

وا بة  اردلم اة بنس د الفت ة عن بة ، %٢٩.٣المتاح ر بنس ريع دون تفكي راء الس ى الش التحفيز عل ف
ة بن%٢٣ سوء  و ،%١٦.٣سبة ، ثم إرباك لشؤون األفراد المالية مما يسبب المشاكل االجتماعي

بة  ات بنس ي اإلعالن ال ف تخدام األطف ي  .%١٥.٧اس رد ف ة الف ن حري د م الن يح ك اإلع ال ذل ت
بة  يل بنس ار والتفض ة ومخالفف، %١٣.٧االختي اره آلداب المھن هافتق ائدة ل ت ادات الس د والع لتقالي

مل شوشرة وأخيراً يع ،%٧.٧يقتحم خصوصيات األفراد وحياتھم بنسب كما أنه  .%١٣.٣بنسبة 
اة للمعلومات  %.٧.٣وعرقلة وعدم استيعاب بنسبة  ى صحة عدم تصديق الفت د عل ا يؤك ذا م وھ

فھي ترى أنه مضلل ومخادع من خالل المعلومات التي يقدمھا، وكما سبق  .ا اإلعالن ھالتي يقدم
ة األمل عذلك  أن ضحناوأو ي عادت بخيب لة للسلع والخدمات الت ة الفاش ى التجرب ى قد يرجع إل ل

  .الفتاة المجربة لھا 
  

  نتائج الدراسة

  :نخلص من ھذه القراءة التحليلية المفصلة للجداول التي تضمنتھا الدراسة إلى النتائج اآلتية

  .إلعالنات ھو الترفيهلالدافع من مشاھدتھن  كانمن المبحوثات % ٣٢.٦٦ .١

وات الفضائية العربيمن المبحوثات % ٨٥ .٢ مشاھدتھن ، وةيشاھدن اإلعالنات من خالل القن
 .%٦٥فترة المساء بنسبة وخاصة في ، %٦٣بشكل متقطع بنسبة  تكون 

ى العنصر جاء  .٣ ر لإلعالن عل ى في إحداث أث ة األول ة المفاجأة في اإلعالن في المرتب طالب
 %.٤٧.٣الجامعية بنسبة 
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د الإ .٤ ة عن ةن مصداقية اإلعالنات التلفزيوني ة جاءت متوسطة بنسبة ا طالب  ،%٣٥.٤لجامعي
ة  ثحي ى تجرب بب إل ت الس اتأرجع بة  األخري ا بنس ي % ٣٥.٠٨لھ ات الالت ن المبحوث م

 .يصدقن اإلعالنات

ت الإ .٥ ي جعل باب الت ر األس ةن أكث رض  طالب ا تع و أنھ ات ھ دق اإلعالن ة ال تص الجامعي
بة  حيحة بنس ر ص ات غي ات % ٧٨.٧٢معلوم دقن اإلعالن ي ال يص ات الالت ن المبحوث م

 .التلفزيونية

اة  بنسبة  ن اإلعالناتإ .٦ ى الفت اً عل أثير ايجابي أحيان ه ت، و%٥٩التلفزيونية لھا ت كون درجت
ة لل%٧١.٧١بنسبة  ةمتوسط ة، وذلك ألنھا ال تؤثر على القيم االجتماعية والمثل األدبي  طالب

  %.٣٤.١٥الجامعية بنسبة 

ةلبالنسبة للسلع والخدمات التي ترغب ا% ٤٥جاءت األزياء في المرتبة األولى بنسبة  .٧  طالب
 .مشاھدتھا في اإلعالنات التلفزيونية في الجامعية

 %.٥٤.٧ھا بنسبة ھأكثر المؤثرات النفسية لإلعالن على الفتاة الجامعية ھو جذب انتبا .٨

د ا ن الدخل أكثر العوامل االجتماعية التيإ .٩ ي عن ى النشاط اإلعالن ؤثر عل ةت ة الجامعي  لطالب
 %.٣٤بنسبة 

دمھا اإل .١٠ ةعالن للأكثر الفوائد التي يق وعي  طالب د مستوى ال ة ويزي ه يعمق الثقاف ة أن الجامعي
 .%٢٨.٣عندھا بنسبة 

ليلھإ .١١ و تض ة ھ ات التلفزيوني اوئ اإلعالن ر مس ة  ان أكث ود خيالي الل وع ن خ ور م للجمھ
  %.٣٣.٣ومغريات غير موثوق بھا بنسبة 

  
  توصيات الدراسة

ود ال .١ ب الوع ة تجن ات التلفزيوني ى اإلعالن ائمين عل ى الق ق عل ي تراف للة الت ة والمض كاذب
 .مع التركيز على الموضوعية في الرسالة اإلعالنية حتى تنال رضا الفتاة .اإلعالنات

  .مونه قبل بثه على الشاشة الصغيرةضرورة توخي الحذر من شكل اإلعالن ومض .٢

ات  .٣ ر بإعالن ام أكث اءاالھتم اوالعطور  األزي اھدةمن  ألنھ ي المش ة ف ات رغب ر اإلعالن ، أكث
 .تي تستعملھا الفتاة بشكل يوميوال

اة  .٤ ا الفت ر لتعلى القائمين على اإلعالنات التلفزيونية تجنب المغريات التي لم تثق بھ كون أكث
 .إيجابية

 .المعلومات الخاصة باإلعالن صادقة حتى يكون اإلعالن أكثر مصداقيةأن تكون  .٥



 ١٥٥٧ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ زهير عابد

 ٢٠١٠، )٥(٢٤، مجلد )العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ات المعلومات  زيادة .٦ ة في اإلعالن وطرق استخدامھا خدمات وال السلع عنوالمادة الترفيھي
ادةوالتي تعمل على  ،ومميزاتھا وخصائصھا وصيانتھا اة  زي د الفت ة عن وعي  نشر والثقاف ال

 .لديھاوزيادة الترفيه 

ة التركيز  .٧ يلة مھم امعلى القنوات الفضائية العربية كوس ات اھتم ع من ضمن أولوي اة تق  الفت
ةا ةمشاھدعند  ات التلفزيوني ى ج، وإلعالن ي تعمل عل ا الت رة الخاصة في و، ذب انتباھھ فت

 .المسائية

ات  .٨ دمھا اإلعالن ي تق ة أن يكون سعر السلع والخدمات الت اة التلفزيوني يتناسب مع دخل الفت
  .الذي يعتبر من أكثر العوامل الذي يؤثر على نشاطھا اإلعالني
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