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دور االشھار التلفزیوني في زیادة المبیعات بمؤسسة كوكاكوال للمشروبات 
   الغازیة

من مستھلكي مشروب كوكاكوال بوالیة  وصفیة تحلیلیة لعینةدراسة 
 بسكرة



 

هذا المشوار الذي كان مليء بالنجاح أغلبه سقوط و نهوض أقوى مجددا كان البد أن كون في 

هناك يدا كريمة ساعدتني على ذلك و شخص عظيم هو ظهري و سندي في رحلتي العلمية اكيد 

.انه أبي  

و أيدي كانت ترفع للسماء كي تدعو لي بالنجاح دائما و عيون تسهر و قلب ينبض لبلوغ هذه  

 الدرجة هي أمي .

 ألمي و أبي أهدي هذه الثمرة االولى من غرسهم.

كما أهديها الى بقية هذا الكل المساند لي    

نجيب،طارق،رؤوف و لبنى.: أخوتي  

.بلة عبد الحق،فؤاد، عصام ،شعيب ،، لعناني  حمزةدراسي و الى رفقاء مشواري ال  

 و الى كل زمالئي و زميالتي بالكلية.

و الى اصدقائي محمد ،الياس،يونس،عزو،عالء،كريم،اسامة،محمد،معتز ،حكيم 

 ،انيس،نوري،حمزة . و الى كل من نسيت ذكره

و سند العائلي الحمد هلل على نعمة النجاح   

 و أدام هللا هذه النعمة

 

 بن عباس رمزي

   



كر ـــــــــــــــــــــــــــــش  

 وعرفــــــــــــــــــــــــــــان   

نعمه،و الشكر هلل سبحانه على وافر آالئه،الحمد هلل الذي بلغنا  عى سابالحمد هلل عل

 مرادنا،الحمد هلل الذي هدان لهذا و ما كنا لنهتدي لوال ان هدانا هللا.

نحمده جل في عاله ان أمدنا بالقوة و الصبر على ان أتممنا هذه المذكرة التي نأمل 

 أن تكون مرجعا يستفاد منه في الدراسات التي تتعلق باالشهار.

التي لم تدخر جهدا في  "حفيظي نهلةقدم بجزيل الشكر الى االستاذة المشرفة "أت

 ها هللا عنا خير جزاء.هذا ،فجزا  يالى كل ما يخدم موضوع ي و ارشاد يتوجيه

 من فضل علمهم حفظهم هللا. ةعلى أيديهم و نهل تالى األساتذة الذين تتلمذ

الى ادارة كلية العلوم االنسانية و على رأسها عميد الكلية و رئيس قسم علوم االعالم 

 و االتصال .

يد العون  يالى القائمين على مكتبة جامعة محمد خيضر و نشكر كل من أمد ل

انتظر بشغف خروج  و بنفسيالثقة  يا كان و تحمس لهذا الموضوع،و أعطانكيف م

 هذا البحث في صيغة اكاديمية.
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 ملخص الدراسة:

دور االشهار التلفزيوني في زيادة المبيعات و اتخذنا مؤسسة  دراسة البحث هذا خالل من تم

االشهارات  على الجزائري  المستهلك مدى اطالع على التعرف تم حيث كوكاكوال نموذجا لنا ،

 التلفزيونية و كيف تؤثر عليه مما ينعكس على المؤسسة بزيادة مبيعاتها . 

باالعتماد  قمنا حيث البحث، نتائج إلى للوصول التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم وقد

على العينة الغرضية و هذا راجع لعدم تجانس مجتمع البحث و صعوبة الوصول الى 

 المستهلك الجزائري  من غير احتمالية  لعينة استبيان بإعداد مفرداته و اتساعه ,  و لهذا قمنا

 وذلك مفردة، تم االعتماد على عامل  الصدفة في اختيارها " 03 " بلغت بسكرة ، مدينة في

 البحث. موضوع حول ودقيق كامل تصور على للحصول
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Résumé : 

Été à travers cette étude de recherche sur le rôle de la publicité de la 
télévision dans l'augmentation des ventes et nous avons pris le modèle 
de la Fondation Coca-Cola pour nous, où ont été identifiés au cours 
des consommateurs algériens voir la télé Acharrat et comment ils 
l'affectent, qui se reflète dans l'augmentation de son organisation de 
vente. 

Je l'ai utilisé la méthode d'analyse descriptive pour obtenir les résultats 
de la recherche, où nous avons fondé sur l'objet-échantillon et cela est 
dû à l'hétérogénéité de la communauté de la recherche et de la 
difficulté d'accès au vocabulaire et la largeur, et pour cela nous avons 
préparé un questionnaire pour un échantillon est la possibilité de 
consommateurs algériens dans la ville de Biskra, se sont élevées à "30 
"Simple, été comptait sur facteur de sérendipité sélectionnée afin 
d'obtenir une perception complète et précise sur l'objet de la recherche 
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Summary 

Been through this research study the role of television publicity in 
increased sales and we have taken the Coca-Cola Foundation model 
for us, where were identified over the Algerian consumers see the TV 
Acharrat and how they affect him, which is reflected in the increase of 
its sales organization. 

I have been using descriptive analytical method to get to the search 
results, where we have based on object-sample and this is due to the 
heterogeneity of research community and the difficulty of access to 
the vocabulary and breadth, and for this we have prepared a 
questionnaire for a sample is the possibility of Algerian consumers in 
the city of Biskra, amounted to "30 "Single, been relying on 
serendipity factor selected in order to obtain a full and accurate 
perception on the subject of the search. 
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  :مقدمة

 أهم من والتكنولوجي العلمي التقدم بفضل اإلنتاجي والتوسع االقتصادي التطور إن
 أي وفي األسواق في تعرض التي والخدمات السلع وأنواع كمیات زیادة على أثرت التي العوامل

 المؤسسات أغلب جعل ما وهو المستهلكین، حاجات في التعدد خلق مما األوقات من وقت
 والتعرف بالمستهلك االهتمام مرحلة إلى ومشاكله باإلنتاج االهتمام مرحلة من تنتقل االقتصادیة

 .ورغباته حاجاته على
 المستهلكین، ورغبات حاجات إشباع إلى باألساس تهدف االقتصادیة المؤسسات أن وبما

 المستهلكین هؤالء إلى وخدماتها منتجاتها عن اإلیجابیة األمور كل إیصال إلى تحتاج فإنها
 تجلب ثم انتباهه تثیر بحیث الشرائیة وقراراته سلوكاته في تؤثر رسائل على باالعتماد وذلك

 .الخدمة أو السلعة لتلك الشراء عملیة وٕاتمام علیها الحصول في ورغبته قناعته تخلق و اهتمامه
 یمكن لذا للمستهلكین، الحالي البیئي الواقع ظروف مع االتصال وسیلة تتالءم أن المهم ومن
 لها یتجه التي التسویقیة واألدوات الدافعة والقوى االتصال أسالیب أحد یعتبر االشهار أن القول

 و حاجاتهم، على للتعرف ومساعدتهم لألفراد، االستهالكي السلوك في التأثیر بغرض المنتجون
و تحقیق زیادة في نسبة  معین إقناعي بأسلوب اقتنائها على حثهم ثم ومن إشباعها، كیفیة

 .المبیعات
 من نجاحها وأن الوسیلة فعالیة من الرسالة فعالیة أن إلى إشارة "الرسالة هي فالوسیلة

 االتصال وسائل بین هامة مكانة یحتل فالتلفزیون لذلك خاللها، من تمر التي الوسیلة نجاح
 -المعیشیة ومستویاتهم ثقافاتهم و أعمارهم اختالف على – الجماهیر من قربه و الجماهیریة،

 من لیكون أهله األخرى، االتصال وسائل غرار على بها یتمتع التي العدیدة المزایا إلى إضافة
 .االشهاریة للرسائل الممررة الوسائل بین

 إلى مؤسسة كوكاكوال للمشروبات الغازیة ومنها المؤسسات مختلف لجأت فقد وبالتالي
 على التأثیر في أساسا والمتمثلة أهدافها تحقیق أجل من تلفزیونیةال االشهارات على االعتماد
 زیادة في مبیعاتها و إمكانیة لها یضمن الذي الربح تحقیق أجل من للمستهلكین الشرائي السلوك
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 لها یحقق ما وهو األخرى، المؤسسات أمام للصمود نشاطها توسیع وبالتالي مالها، رأس رفع
 .المستثمر المال رأس على عائدا

 المستهلكین لشریحة المفضل البرنامج خالل التجاریة التلفزیونیة االشهارات تتداخل حیث
 لذلك واالستمرار التكرار وبأسلوب التلفزیونیة االشهاریة الرسالة تضمنتها التي الخدمة أو للسلعة

 التبادل عملیة بإتمام المنتج تجربة في الرغبة عنده وتتولد المشاهد المستهلك یتأثر االشهار
 .و تحقق المؤسسة هدفها بزیادة مبیعاتها الشرائي

 السلعیة االقتصادیة للمنظمات وحیویان رئیسان وأمران طرفان هناك أن إلى نخلص لذلك
 كانت سواء الشراء قرار في المؤثرة والعوامل النهائي المستهلك سلوك طبیعة هما والخدمیة
 فوسیلة أسلفنا وكما السلوك، هذا على فاعلیة األكثر التأثیر ووسیلة اجتماعیة، أو شخصیة
 من الشرائیة المستهلك وقرارات سلوك علي المطلوب التأثیر في المناسبة هي التلفزیوني االشهار

 العوامل على أو مباشرةً  الشخصیة العوامل على المنتج نحو اإلیجابیة التغیرات إحداث خالل
 .للمستهلكین الشخصیة الشراء قرارات على تؤثر التي االجتماعیة
عالقة االشهار  أي – العالقة هذه جوانب بمختلف الكافیة اإلحاطة تحقیق أجل ومن

 :حیث متعددة، جوانب 3 إلى الدراسة تقسیم تم – التلفزیوني بزیادة المبیعات
 الدراسة، بمشكلة التعریف حیث من للدراسة، مدخال لیقدم اوال الجانب المنهجي جاء

 وأهداف الموضوع، اختیار وراء كانت التي األسباب وأهم وتساؤالتها، الدراسة إشكالیة وتحدید
 من الدراسة، هذه في المتبعة المنهجیة عرض وكذا اإلجرائیة، المفاهیم وتحدید الدراسة، وأهمیة
 .الدراسة ومجاالت البیانات جمع وأدوات والعینة المنهج حیث

 ،"االشهار التلفزیوني" االول الفصل فصول كان  3و جاء ثانیا الجانب النظري و ضم 
 تضمن كما وخصائصه،تعریف االشهار التلفزیوني و اهمیته  هي عناصر عدة تضمن حیث

  .و انواعه و مراحل انجازه عناصر االشهار التلفزیوني
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 حیث من الفصل هذا عناصر تفصیل وتم ،"تنشیط المبیعات" فتناول الثاني الفصل أما
تنشیط المبیعات و اسس و خصائص تنشیط المبیعات و كذلك ادوات وو سائل  لماهیة التطرق

   .تنشیط المبیعات و تم تبین وظائف و ابعاد تنشیط المبیعات
 وتم ،" فعالیة االشهار التلفزیوني في التأثیر على المبیعات " فتناول الثالث الفصل أما
تاثیر االشهار على سلوك المستهلك و كذلك  التطرق حیث من الفصل هذا عناصر تفصیل

تاثیر االشهار على جودة المنتجات و المنافسة السعریة و سعر البیع و تم توضیح تاثیر 
  .االشهار على المبیعات

 الدراسة نتائج " في االطار التطبیقي و یحتوي على  الثالث الجانب تمثل حین في
 والبیانات الدراسة، بها جاءت التي النظریة المعارف لمجموع كإسقاط جاء والذي ،"المیدانیة
 وتم االستبیان استمارة لتساؤالت العینات أفراد إجابات جمعت حیث الواقع، من المجموعة
 تفسیرها، وتم النتائج وحللت اإلحصائیة المعالجة في ووضعت االستمارات، وتدقیق مراجعتها
 التساؤالت ضوء على العامة النتائج عرضنا ثم للدراسة، المیدانیة النتائج إلى بذلك وخلصنا

 .والفرضیات
 .والمیداني النظري بجانبیها الدراسة من استخلصناه ما أهم تحدد بخاتمة وخلصنا
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  :االشكالیة_1

لقد عرفت السوق الجزائریة نموا كبیرا في مختلف مجاالتها بسبب كثرة المؤسسات المحلیة 
و هو ما أدى الى خلق منافسة رهیبة بین , و كذلك دخول المؤسسات االجنبیة المستثمرة 

ألكبر قدر ممكن من المبیعات و هو ما جعلها تلجأ لعدة طرق لترویج المؤسسات للوصول 
 یحتلها التي الكبیرة األهمیة هذه من وانطالقا. الترویج هو االشهار طرقو من أهم  لسلعها

 بعد خصوصا أهمیته أدركت الدول من كغیرها الجزائر فإن اقتصادیة ضرورة باعتباره االشهار
 االقتصادي لالستثمار فرص وخلق أمام المنافسة األبواب وفتح السوق اقتصاد على انفتاحها

 أو المطبوعة الوسائل في سواء االشهارعلى  مؤسساتها اعتمدت فقد واألجانب للجزائریین
 للتأثیر وذلك والصورة الصوت من خصائص له لما كالتلفزیون البصریة السمعیة أو المسموعة

  .الفئات إلى مختلف الموجهة البرامج مختلف طریق عن األفراد على

 العمل بین یومهم یقضون وموزعین ومستهلكین مشترین األفراد أن معروف هو وكما
 التسویقیة بالرسالة للتأثر الظروف أفضل فإن لهذا ، التلفزیون شاشة أمام واالستمتاع والراحة

 تالئم التي البرامج جمیع تتضمن والتي یومیا التلفزیون شاشة أمام واالستمتاع فترة الراحة هي
 البرنامج خالل التجاریة التلفزیونیة االشهارات تتداخل حیث إناثًا، و ذكوراً  جمیع األعمار رغبات

 ألتلفزیونیة االشهاریة الرسالة تضمنتها التي الخدمة أو للسلعة لشریحة المستهلكین المفضل
 في الرغبة عنده وتتولد المشاهد المستهلك یتأثر اإلشهار لذلك التكرار واالستمرار وبأسلوب

 االقتصادیة المؤسسات من الكثیر اعتماد تم ولهذا الشرائي، عملیة التبادل بإتمام المنتوج تجربة
 من استمرارها ضمان إلى السعي في تتمثل التي تحقیق أهدافها أجل من الوسیلة هذه على
 .صورتها و زیادة مبیعاتها وتحسین بمنتجاتها التعریف خالل
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بان یكون اإلشهار التلفزیوني ضرورة اقتصادیة و  االقتصادیةاقتنعت المؤسسة و لهذه االهمیة 
ثقافة محلیة و لتحقیق أهداف معینة و باعتباره وسیلة لترقیة المنتوجات المحلیة و التصدي 

  . للمنافسة األجنبیة

ازیة التي ومن بین اهم هاته المؤسسات االقتصادیة مؤسسة كوكاكوال للمشروبات الغ 
تعتبر من المؤسسات الرائدة في الجزائر و التي   تبنت أفكار مستحدثة في عالم اإلشهار و 
خصوصا االشهار التلفزیوني الذي تعتمد علیه بنسبة كبیرة لتوصیل رسائلها االشهاریة مستهدفتا 

  .رفع سقف مبیعاتها و بالتالي زیادة في نسبة المبیعات

دور اإلشهار التلفزیوني في ترقیة  ف الى القاء الضوء على یهدولهذا فان هذا البحث  
إلى التعرف على سیاستها االشهاریة التلفزیونیة  و مدى  ساعیا مبیعات  بمؤسسة كوكاكوال و 

  : من خالل االجابة على التساؤل الرئیسي اآلتينجاح هذه السیاسة 

المبیعات بمؤسسة كوكاكوال  االشهار التلفزیوني في زیادة نسبةفماهو الدور الذي یلعبه 
  للمشروبات الغازیة؟

  :و ینبثق عن هذا التساؤل جملة من التساؤالت الفرعیة

  ؟ _كوكاكوال_ماهي تأثیرات االشهار التلفزیوني في زیادة المبیعات _ 1

ماهي الخصائص الفنیة و التقنیة التي تتمیز بها الرسائل االشهاریة الصادرة عن مؤسسة _ 2
  كوكاكوال؟

  االشهار التلفزیوني المتبعة من طرف مؤسسة كوكاكوال؟ استراتیجیاتماهي  _3
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  :اسباب اختیار الدراسة_ 2

و هذا بحكم  ,یحتل االشهار التلفزیوني مكانة مرموقة امام االنواع االشهاریة االخرى 
اعتماده على اهم وسیلة اعالمیة و أكثرها شیوعا و كذلك لكونه قادرا على تقدیم و توصیل 
افكار و معلومات تخص ما یود المعلن توصیله الى جمهور المستهلكین بكل وضوح و بساطة 

  :یجعله یتخطى سلبیات باقي االنواع و لهذا فان اسباب اختیار هذا الموضوع قسمت الىمما 

  :االسباب الموضوعیة_ أ

  . األساسي والفعال النطالق وترویج كافة المنتجات األداةیعتبر االشهار التلفزیوني _ 1

 اقتباس بدایة على و ، الجزائر في اإلعالنیة الممارسة حداثة على الدراسة هذ أهمیة تقوم _2
 إحتكاك عن ناجم اقتباس ، البصري السمعي میدان في خاصة العصریة التقنیات اإلعالنیة

مؤسسات خاصة في انتاج االشهارات  بعد خاصة األخرى الدول و بین الجزائر فكري و ثقافي
  . الجزائریة اإلعالنیة التقالید إلى جدیدة أبعاد إضافة األخیر في هذا ساهم إذ ، التلفزیونیة 

و بروز أفق و ,النفتاح السوق الجزائریة على االستثمارات االجنبیة المالحظات الشخصیة -3
مالمح التنافس الشدید بینها و بین المؤسسات الجزائریة و خاصة فیما یتعلق بتلك االعالنات 

  , الیومیة التي نتلقاها كمستهلكین 

یة لظهور القنوات الخاصة مما أدى لتلقي المستهلك لكم هائل من الرسائل االشهار _ 4
التلفزیونیة بشكل یومي و هو ما فتح المجال لظهور منافسة شرسة ما بین المؤسسات لزیادة 

  .مبیعاتها عن طریق استخدام الرسائل االشهاریة التلفزیونیة

  :األسباب الذاتیة_ب
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 من أجل توظیف معارف الباحث المكتسبة من خالل الدراسة في تخصص العالقات العامة، - 
  .والتناول بالشرح أسلوب الحمالت اإلشهاریة التلفزیونیة 

نظرا للدور الذي أصبح یلعبه االشهار التلفزیوني في توجیه األذواق و الرغبات الشرائیة من  - 
  .خالل االعتماد على اهم وسیلة اعالمیة و هي التلفزیون

لتي تسمح لنا في الرغبة في كسب خبرة حول االشهار التلفزیوني  في المؤسسات و ا - 
  .الدخول للحیاة المعرفیة و العملیة

المیل الشخصي للموضوع وحب االستطالع في مواضیع التسویق وخاصة موضوع اإلشهار  - 
 .االشهار التلفزیوني وذلك للشعور بقیمته وأهمیته

 :اهداف الدراسة. 3

  :تهدف هاته الدراسة الى التعرف على العالقة بین

في   ابراز مدى فعالیة الرسائل االشهاریة التلفزیونیة في تحقیق زیادة في المبیعات_ 1
  .المؤسسات االقتصادیة الجزائریة 

ابراز كیفیة تأثر المستهلك باإلشهار التلفزیوني و الى أي مدى یمكن االعتماد علیه في  _ 2
  .شراء المنتجات

  .یعات للمنتجات المعلن عنهاابراز دور االشهار التلفزیوني في زیادة المب _ 3
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  :اهمیة الدراسة_ 4

  :في النقاط التالیة  أهمیة هاته الدراسة تمكن _ 

و على اعتبار أن االشهار التلفزیوني هو أهم , كأحد عناصر المزیج الترویجي االشهار_ 1 
و ما تتكبده المؤسسات الجزائریة من نفقات مالیة  ,بمختلف أشكالها االشهارات نوع من أنواع 

كبیرة كبیرة من أجل اخراج رسائل اشهاریة تلفزیونیة  الغرض منها بالمقام األول هو زیادة 
  .مبیعاتها

 طرق إدخال حتم المر دودیة زیادة في والرغبة المؤسسات بین االقتصادیة المنافسة تزاید نإ _2
  .لزیادة مبیعاتها التلفزیوني باالشهار االهتمام زیادة إلى أدى مما واالتصال التسییر في جدیدة

كوكاكوال  دراسة أثر اإلشهار التلفزیوني  في إحدى أهم المؤسسات الجزائریة مؤسسة  3
 .للمشروبات الغازیة

 .تنمیة المعرفة النظریة ودعمها بحقائق الممارسة التطبیقیة تماشیا و متطلبات التخصص 4

  :المفتاحیةالمفاهیم _ 5

  :المؤسسة االقتصادیة

  :التعریف االصطالحي

المؤسسة االقتصادیة هي اندماج عدة عوامل بهدف انتاج و تبادل السلع و الخدمات مع 
أعوان اقتصادیین آخرین و هذا في اطار قانوني و مالي و اجتماعي معین و ضمن شروط 

  1.حجم و نوع النشاط الذي تقوم به اقتصادیة تختلف زمنیا و مكانیا تبع لمكان وجود المؤسسةو

 
                                                             

  .14،ص1999دار المحمدیة العامة ،الجزائر، وان ناصر،تقنیات مراقبة التسییر ،دادي عد 1
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  :التعریف االجرائي

و مما سبق یمكن تعریف المؤسسة االقتصادیة على انها تنظیم انتاجي یضم مجموعة من 
  .العاملین یهدفون لتحقیق ربح مالي من خالل صناعة سلع و خدمات مختلفة

  :ة كوكاكوالمؤسس

  :التعریف االصطالحي

، هي شركة أمریكیة (The Coca-Cola Company) :باإلنجلیزیة شركة كوكا كوال
ومركزات تبیع وتسوق المشروبات غیر الكحولیة  و تصنعو  للمشروبات متعددة الجنسیات1

دولة 2 200عالمة تجاریة في أكثر من  500كوال حالیا أكثر من وتقدم شركة كوكا .العصائر
 ملیار شخص یومیا 1.7أو إقلیما وتخدم أكثر من 

 ومهتار كینت .، الوالیات المتحدةجورجیا، أتالنتاقع المقر الرئیسي لشركة كوكا كوال في وی
  .هو رئیس مجلس اإلدارة ومدیرها التنفیذي الحالي

  :التعریف االجرائي

یمكن تعریف مؤسسة كوكاكوال بأنها احد اكبر المؤسسات االقتصادیة العالمیة متخصصة 
الرائدة عالمیا في مجال تخصصها و تمتلك فروعا في هي في صناعة المشروبات الغازیة و 

  .جمیع انحاء العالم

  

                                                             
 . http://www.coca-cola.dz/pages/landing/index.html  24/11/2014 ,H21:30 : موقع كوكاكوال الجزائر 1
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  :االشهار التلفزیوني.

  :التعریف االصطالحي

هو عبارة عن مجموعة من الرسائل الفنیة المتنوعة المستخدمة خالل الوقت المباع من 
من ناحیة  قبل التلفزیون لتقدیمها و عرضها الى الجمهور من أجل تعریفه بسلعة او الخدمة

و , بهدف التأثیر على سلوكه االستهالكي و میوله أو قیمته و معلوماته , الشكل أو المضمون 
  1سائر المقومات الثقافیة األخرى

و یعرف أیضا على أنه مجموعة من المعلومات و البیانات المتعلقة بعدد من السلع أو _ 
لتي تتخذ أشكاال متعددة بغرض المنتجات التي تعرضها محطة التلفزیون ضمن برامجها و ا

  2.الترویج لهذه السلع أو المنتجات أو الخدمات 

  :التعریف االجرائي

  :اإلشهار التلفزیوني اجرائیا بمایلي نعرف أن یمكن سبق ما ضوء على

 وذلك عرض كقناة للتلفزیون والصوت والمستعملة الصورة على المعتمدة الحركات جملة هو
 المستهلك شعور إلثارة بالصورة  و الضوت وذلك وممیزاته المنتوج خصائص أهم إلبراز

  .و اقتنائه المنتوج الستهالكدفعه  وبالتالي

 :الدرسات السابقة. 5

   :تم االطالع على بعض الدراسات السابقة قصد االستفادة منها منهجیا و معرفیا ، و منها

 
                                                             

, االسكندریة : مصر  , نشر دار الجامعة الجدیدة لل , دراسة سیسیولوجیة, النات التجاریة التلفزیونیة و ثقافة الطفلعاال, ایناس محمد غزال  1
 .08ص،   2001

 .86ص ,2013, عمان  : ,دار أسامة للنشر و التوزیع  االردن ,حامد مجید الشطري ، االعالن التلفزیوني و دوره في تكوین الصور الذھنیة   2
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  :الدراسة االولى

 الشرائي السلوك على التلفزیوني اإلعالن أثر "هي مذكرة ماجستیر بعنوان 
 " من اعداد ، لیبیا - بنغازي -قاریونس االقتصاد جامعة كلیة" اللیبیین للمستهلكین

  ".بوسنینه علي الدین عز

 قنوات في التلفزیونیة الصادرة اإلعالنات أثر تحدیدهذه الدراسة حول  تمحورت إشكالیة
 اإلعالنات تلك دور وتقییم ،للمستهلكین اللیبیین الشرائي السلوك على محلیة غیر بث

 المستهلك تّأثر مدى على للوقوف البحث هذا سعى كما عن السلع، مفید معلومات كمصدر
 اللیبیین من المستهلكین المعلومات جمع وتم .الشخصیة لخصائصهِ  وفًقا اإلعالنات اللیبي بتلك

  .محلیة غیر قنوات في تلفزیونیة إعالناتشاهدوا  والذین بنغازي، مدینة في القاطنین

  :وقد أسفرت هذه الدراسة على النتائج التالیة

 أنواع من غیرهِ  عن التلفزیوني اإلعالن بنغازي، مدینة سكان من اللیبیون المستهلكون یفضل -
  .األخرى اإلعالنات

 السلع عن مفید معلومات محلیة، مصدر غیر بث قنوات في الصادر التلفزیوني اإلعالن یعد _
  .جدیدة سلع وجود عن اإلخبار في وخاصةً  اللیبیین، المستهلكین لدى

 ولكنه اللیبیین، للمستهلكین السلوك الشرائي توجیه في إیجابي بشكل التلفزیوني اإلعالن یؤثر_ 
 أثر یكن هناك لم بینما األقوى، هو للشراء الرغبة استثارة في أثر اإلعالن وكان .قویا تأثیرا لیس

  .)الفعل( السلوكیة االستجابة عند لإلعالن

 قبل اللیبي المستهلك یمر بها التي السلوكیة، المراحل في إیجابي دور التلفزیوني لإلعالن_ 
 .استثارة حاجاتهِ  في خاصةً  الشراء، قرار اتخاذ
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  :الدراسة الثانیة

 حالة دراسةالنهائي  المستهلك سلوك على اإلعالن تأثیر" هي مذكرة ماستر بعنوان 
اقتصادیة  علوم  المیدان - "موبیلیس - النقال للهاتف الجزائر اتصاالت مؤسسة إعالنات
 الصالح محمد" من اعداد،   ورقلة – مرباح قاصدي جامعةخدمي  تسویق تخصص

  .السعدیة حلیمة قریشي :تحت اشراف األستاذة"مفتوح

 سلوك على موبیلیس مؤسسة إعالنات تأثیر فيهذه الدراسة  تمحورت إشكالیة
 المؤسسة، إعالنات على الجزائري المستهلك اطالع على التعرف تم حیث ،ئري زاالج المستهلك

 على إلى الوقوف باإلضافة المؤسسة، إعالنات مع الجزائري المستهلك تفاعل معرفة وكذلك
  .الشخصیة لخصائصه ا وفق اإلعالنات بهذه الجزائري المستهلك تأثر مدى

  الجزائري المستهلك سلوك على موبیلیس مؤسسة إعالنات تأثیر مدى ما :االشكالیةو كانت 

  :وقد أسفرت هذه الدراسة على النتائج التالیة

 أو لسلع المعلومات لجمع كمصدر موبیلیس مؤسسة إعالنات على یعتمد الجزائري المستهلك -
  شرائها في یرغب التي الخدمات

 الوسیلة باختالف موبیلیس مؤسسة إلعالنات الجزائري المستهلك تفاعل درجة تختلف -
 مؤسسة إعالنات لمتابعة یستخدمها وسیلة أهم تعتبر التلفزة إذ یستخدمها التي اإلعالنیة
  موبیلیس

  .الشخصیة خصائصه باختالف أخر إلى فرد من موبیلیس مؤسسة إعالنات تأثیر یختلف -

  :نقد الدراسات السابقة
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على سلوك المستهلك و الخصائص  ركزت السابقة الدراسات  أن یتبین سبق مما
الشخصیة للفرد و تفاعله مع االشهارات و أهملت الجانب المؤسساتي المتمثل في تحقیق الربح 

  .المادي أي زیادة المبیعات 

  :منهج الدراسة و ادواته_  7

  :المنهج المستخدم/ أ

 الوثائق والرسائل تحلیل في یستخدم العلمي البحث أسالیب من أسلوب هو:المنهج)1
 أو كمًیا أو التحلیل كیفًیا یكون وقد ، والموضوعیة بالدقة تتسم منهجیة   وفًقا  لخطوات اإلعالمیة

 1.بحث  كل أهداف للتحلیل بحسب كلیهما أو أو الكامن المضمون الظاهر یخضع  وقد ، كلیهما

الذي یقوم على وصف الظاهرة و  الوصفي التحلیليهذه منهج  نافي دراست نالقد استخدم
جمع البیانات عنها ووصف الظروف و الممارسات المختلفة لتحلیل هذه البیانات و استخراج 

  2.التوصل الى نتائج یمكن تعمیمها في اطار معیناالستنتاجات و مقارنة المعطیات بالتالي 

  : أدوات جمع البیانات / ب

بأي بحث علمي اتباع خطوات منهجیة و تقنیات مناسبة بهدف  یسمى الباحث في قیامه  
الحصول على المعلومات و البیانات الالزمة ، و بما أّن دراستنا هذه هي دراسة حالة ، المنهج 
المستخدم هو منهج دراسة حالة ، فقد اعتمدنا في تجمیعنا للمعلومات على أداة خاصة و هي 

  : و المالحظة  االستبیان

 

                                                             
  .19،ص999دیوان المطبوعات الجامعیة الجزائر   ، ،2محمد الغربي عبد الكریم، منهج البحث العلمي وطرق إعداد البحوث ، ط 1

 
 .299،ص2004بلقاسم سالطنیة،حسان جیالني،منھجیة العلوم االجتماعیة،دار الھدى للطباعة و النشر و التوزیع،الجزائر ، 2
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 االستبیان: 

یعتبر االستبیان من أكثر وسائل أو أدوات جمع البیانات شیوعا و استخداما في منهج 
دراسة الحالة و ذلك إلمكانیة استخدامه في جمیع المعلومات عن موضوع معین من عدد كبیر 

  .من األفراد یجتمعون و ال یجتمعون في مكان واحد

وضحه و عّرفه ، و بذلك هو االستبیان كلمة مشتقة من الفعل استبان األمر بمعنى أ
التوضیح و التعریف لهذا األمر ، أّما في البحث العلمي هو تلك القائمة من األسئلة التي 
یحضرها الباحث بعنایة في تعبیرها عن الموضوع المبحوث في إطار الخطة الموضوعة لتقدم 

لوبة لتوضیح إلى المبحوث من أجل الحصول على إجابات تتضمن المعلومات و البیانات المط
  1.الظاهرة المدروسة و تعریفها من جوانبها 

وقد اعتمدنا في دراستنا على االستبیان و ذلك ألّنه یمكن من الحصول على إجابة  -
 .محددة و یسهل تفریغ البیانات

وهي توجیه المشاهد ومراقبة سلوك معین أو ظاهرة معینة ، وتسجیل جوانب  :المالحظة  - 
  .وخصائص ذلك السلوك 

فهي تعتبر إحدى التقنیات المستخدمة في البحوث المیدانیة وأسلوب العمل والممارسة       
تمتاز دون سواها بالمعاینة المباشرة للموضوع واالعتماد على الجوانب الملموسة له ، وعلیه فقد 
 اعتمدنا كخطوة أولى ، وهذا بالنزول إلى المیدان حیث تمت عملیة تسجیل حقائق تتعلق بأجواء

  2.  العمل والظروف المحیطة به 

  

                                                             
 .80-79،ص2007: الجزائر  دیوان مطبوعات الجامعیة بن عكنون ، مناھج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال، أحمد بالمرسلي، 1
 .80-79ص: المرجع نفسھ  2
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  :الصدق و الثبات 

لقیاس صدق االستمارة تم استخدام أسلوب الصدق الظاهري من خالل عرض بیانات 
االستمارة على مجموعة من المحكمین من أساتذة قسم االعالم و االتصال الذین أشارو 

  .بصالحیتها بعد تعدیل صیاغة بعض الفئات و اضافة العض اآلخر

  :عینة الدراسة و مجتمع البحث _  8

تقتصر هذه الدراسة على معرفة دور اإلشهار التلفزیوني في  زیادة : حدود الدراسة
  .المبیعات بالمؤسسات االقتصادیة و اعتمدنا على مؤسسة كوكاكوال كنموذج

مستهلكي مشروبات كوكاكوال في طبقت هذه الدراسة على عینة من  :المجال المكاني - 
  .بسكرةوالیة 

بما ان هذه الدراسة تقوم بدراسة دور اإلشهار التلفزیوني في زیادة المبیعات  :المجال البشري
  . بمؤسسة كوكاكوال فاننا اخترنا ان تكون العینة من مستهلكي مشروب كوكاكوال

 :عینة الدراسة

بما أن الجمهور المستهدف من الدراسة هو  مستهلكي مشروب كوكاكوال فإن المجتمع 
بحثي هنا غیر متجانس ویصعب الوصول إلى مفرداته، وبالتالي كان لزاما اختیار عینة بحثیة ال

ممثلة لهذا المجتمع، ولعل أنسب العینات في مثل هذه الحالة هي العینة الغرضیة وهي عینة 
من العینات غیر االحتمالیة یتم اختیار مفرداتها عن طریق الصدفة من قبل الباحث نظرا 

صر وما یتطلبه من إمكانیات ووقت وجهد، كما أن غیاب إطار مضبوط وواضح لصعوبة الح
أما عن حجم العینة رأینا أن اختیار .یجعل اختیارنا للمفردات بالطریقة العشوائیة أمرا غیر ممكن

  .مفردة وهو عدد كاف بحكم ضیق الوقت و قلة االمكانیات 30
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 :المقاربة النظریة_ 9 - 
 :النظریة المستخدمة - 
 :اإلستخدامات و اإلشباعات نظریة  - 

ـــة   تهتم نظریة االستخدامات واإلشباعات بدراســـة االتصال الجمـــاهیري دراســـة وظیفی
منظمـــة، فخالل عقد الثالثــینـــات، واألربعینیات من القرن العشرین، أدى إدراك عواقب الفروق 

سائل اإلعالم إلى بدایة منظور جدید الفردیة،والتباین االجتماعي على إدراك السلوك المرتبط بو 
للعالقة بین الجماهیر، ووسائل اإلعالم، وكان ذلك تحوال من رؤیة الجماهیر على أنهاعنصر 
سلبي غیر فعال، إلى رؤیتها على أنها فعالة في انتقاء أفرادها لوسائل، ومضمون مفضل من 

  1.وسائل اإلعالم
قلة فكریة في مجال دراسة تأثیر وسائل ویعد مدخل االستخدامات واإلشباعات بمثابة ن

االتصال،حیث یعد النموذج البدیل لنموذج التأثیرات التقلیدي الذي یركز على كیفیة تأثیر وسائل 
اإلعالم واالتصال على تغییر المعرفة، واالتجاه، والسلوك، بینما یرتكز مدخل االستخدامات 

فع، واحتیاجــات الجمهور ویتمیز الجمهـــــور واإلشباعات على كیفیة استجابة وسائل االتصال لدوا
ـــــاعات بالنشاط، واإلیجابیة، والقدرة على االختیار الواعي،  في ظل مدخل االستخدامـــات واإلشب
والتفكیر، وبذلك یتغیر المفهوم التقلیدي للتأثیر، والذي یعنى بما تفعله وسائل اإلعالم 

  .الوسائلبالجمهور، إلى دراسة ما یفعل الجمهور ب
وتعد نظریة االستخدامات واالشباعات اتجاها اتصالیا سیكولوجیا، یبحث ویستقصي 
استخدامات األفراد لوسائل اإلعالم، ویحدد أسباب استعمال نوع محدد دون اآلخر، وكذلك 
اإلشباعات التي  یحققها الفرد من وراء تعرضه أو استهالكه لوسیلة إعالمیة معینة، حیث تقوم 

على مسلمات مفادها أن الجمهور ایجابي، وأن تفاعله مع وسائل اإلعالم یهدف إلى النظریة 

                                                             
 .239، ص 2003، الدار المصریة اللبنانیة ، 3االتصال ونظریاته المعاصرة، ، ط  ,حسن عماد مكاوي، لیلى حسین السید  1
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تحقیق عدد واسع من االحتیاجات، باإلضافة إلى أن مستهلكي وسائل اإلعالم یعرفون لماذا 
یستعملونها، وأن اإلشباعات تظهر في األســــاس في محتوى وســـــائل اإلعالم، وفي التعرض 

  1. ــــال االقتصادي، واالجتماعي للتعرضلهــــا وفي المج
وزمالؤه افتراضات هذه النظریة ) كاتز(لخص  :فرضیات النظریة و إسقاطها على الدراسة 

  :فیما یلي 
جمهور المتلقین هو جمهور نشط، واستخدامه لوسائل اإلعالم هو استخدام موجه لتحقیق  -

على الدراسة كل من بتعرض لوسائل اإلعالم و خصوصا  أي عند إسقطها. أهداف معینة
التلفاز یعتبر من الجمهور النشط الذي لدیه حاجات یسعى إلى تحقیقها من خالل هاته 

 .الوسائل 
یمتلك أعضاء الجمهور المبادرة في تحدید العالقة بین إشباع الحاجات، واختیار وسائل  -

مهور بما أنه نشط هو الذي یختار وسائل أي أن هذا الج. معینة، یرى أنها تشبع حاجاته
 .اإلعالم التى تفیده في الحصول على ما یرید من خدمات و معلومات 

تنافس وسائل اإلعالم مصادر أخرى إلشباع الحاجات مثل االتصال الشخصي   -
وهنا أصبحت و سائل اإلعالم تعیش في مناخ تنافسي .أوالمؤسسات األكادیمیة أو غیرها

لجمهور المتلقي بتمیز في منتاجاتها عن طریق اإلشهار أو اإلعالن الذي هو لتلبیة حاجات ا
نقطة نجاح أو سقوط الوسیلة اإلعالمیة وهذا نوع ثاني من اإلشباع الناتج عن عملیة 

 .اإلتصال نفسها و إختیار وسیلة إعالمیة معینة
 اإلعالم ألنه هو الجمهور هو وحده القادر على تحدید الصورة الحقیقیة الستخدامه لوسائل  -

وهنا أن .الذي یحدد اهتماماته، وحاجاته، ودوافعه وبالتالي اختیار الوسائل التي تشبع حاجاته
جمهور مؤسسة كوكاكوال هو الذي یختار الوسیلة األكثر إقناعا و إشباعا و التي من خاللها 

                                                             
 .239، ص 2003، الدار المصریة اللبنانیة ، 3االتصال ونظریاته المعاصرة، ، ط : لیلى حسین السید حسن عماد مكاوي، 1
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في  یتعرف على المنتوج الجدید و كذلك یحدد خصائص و صفات المنتوج الذي ستنتجه
 .الفترة المقبلة 

األحكام حول قیمة العالقة بین حاجات الجمهور، واستخدامه لوسیلة أو محتوى معین 
یجب أن یحددها الجمهور نفسه، ألن الناس قد تستخدم نفس المحتوى بطرق مختلفة باإلضافة 

الفردیة حیث ان  وهنا یدخل فیها الفروقات.إلى أن المحتوى یمكن أن یكون له نتائج مختلفة
الجمهور المتلقي إلعالنات التلفزیونیة لشركة كوكاكوال یتلقى نفس المضمون لكن درجة التاثیر 
فیه تكون متفاوتة إضافة إلى حاجات و غشباعات كل فرد فیة المختلفة لذلك تسعى شركة 

  .كوكاكوال إلى تقدیم منتوجات مختلفة بأذواق و نكهات متنوعة 

  :الدراسة اسقاط النظریة على

 اشبع حاجاتهتل كوسیلة ستخدم االشهار التلفزیونيت المؤسسةو مما سبق یمكن القول أن  
اي انها تستخدم االشهار التلفزیوني الستمالت و استقطاب اهتمام  المتمثلة في زیادة المبیعات

 .المستهلك القتناء المنتج لتحقق زیادة في المبیعات

  :صعوبات الدراسة/ 10

یواجه كل باحث عند قیامه بأي دراسة من الدراسات العلمیة صعوبات تعرقل عملیة 
  :الدراسة، أما بالنسبة لموضوعنا فقد صادفتنا صعوبات نذكر منها

  قلة المراجع المتعلقة بموضوعنا خاصة بمكتبة جامعتنا وهذا ما أدى بنا إلى االنتقال
 .لمكتبات الكلیات االخرى

  لزیادة المبیعات فعالة  باالشهار التلفزیوني كأداةغیاب ثقافة المتعلقة . 
  عدم وجود دراسة سابقة یمكن االعتماد علیها حیث ان كل الدرسات السابقة لم تغطي

 .هذا الموضوع
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 الفصل االول
 

 



 
 یحاصرنا أصبح الذي وهو ال كیف اآلن، نعیشه الذي عصرنا سمات أحد اإلعالن یعد

 التلفزیون، شاشة عبر اإلعالنات مئات نستقبل المنزل داخل ففي سرنا، وحیثما ذهبنا أینما
 على نضعه الذي السنوي التقویم أن كما یومیا، نطالعها التي والمجالت الصحف عن ناهیك

 كانت سواء التقویم هذا أصدرت التي الجهة عن إعالنا یحمل المكتب أو بالمنزل الجدران
 وألوان أنواع على تحتوي التي الالفتات من العدید نجد للشارع نخرج وعندما خدماتیة، أو تجاریة
 عما البحث عند الكمبیوتر شاشة أمام ونحن قسرا علینا یطل عما فضال هذا اإلعالن، من شتى
 .االلكتروني البرید على االطالع أو معلومات من االنترنت شبكة على نریده

 أي إستراتیجیة في أساسیا عنصرا یعتبر حیث كبیرة، أهمیة یكتسي اإلعالن أصبح وبهذا
 المنتجات وغزو السوق على االنفتاح عصر الیوم نعیش ونحن خصوصا كانت، مؤسسة
 حیث المنشآت، مختلف بین قویة منافسة وجود إلى أدى مما المحلیة، األسواق مختلف األجنبیة
 دعا الذي السبب المواصفات، أفضل و صورة أحسن في منتجاتها إظهار إلى منها كل تسعى
 .فعاال اإلعالن لجعل المناسبة الوسائل أحسن واختیار اإلعالنات أسلوب إلى للجوء

 مقارنة خاصة والجزائر عامة العربي الوطن في ملحوظا تطورا التلفزیوني اإلعالن عرف وقد
 تقدم اإلعالنیة الرسائل وأصبحت إعداده في التقنیات أحدث أدخلت حیث الماضیة، بالسنوات
 یطلبه ما ووفق عنها المعلن السلعة طبیعة حسب والصورة وبالصوت مختلفة ومضامین بأشكال
 فهي كبیرة أهمیة الیوم التلفزیونیة اإلعالنات تكتسب حیث العصر، تطورات مع وتماشیا المعلن
 باعتبارها ألنها أسلوبها حیث من الحدیثة المجتمعات في لالتصال األساسیة الوظائف من تعتبر

 أسالیب أهم من أصبحت لمستهلك النهائي السلوك على تأثیر اإلعالنات أنواع أكثر من
 .للمنتوج الترویج

 على التعرف خالل من التلفزیونیة اإلعالنات موضوع إلى التطرق سنحاول الفصل هذا وفي
 االقناعیة أسالیبها إلى وصوال وعناصرها وأهدافها وأنواعها تطورها على نظرة وٕالقاء خصائصها،

 .فعالیتها اختبار وطرق
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  االشهار التلفزیوني:الفصل االول

  ماهیة االشهار:المبحث األول 

  مفهوم االشهار التلفزیوني: المطلب االول 

االشهار التلفزیوني هو عبارة عن مجموعة  من الرسائل الفنیة المتنوعة المستخدمة 
من أجل تعریفه , خالل الوقت المباع من قبل التلفزیون لتقدیمها و عرضها الى الجمهور 

بهدف التأثیر على سلوكه االستهالكي و , بسلعة او خدمة من ناحیة الشكل أو المضمون 
  ه و سائر المقومات الثقافیة االخرىمیوله و قیمه و معلومات

فاالشهار التلفزیوني هو فن جذب اتتباه  الجمهور بالتركیز على , و بعبارة أخرى 
بهدف تحفیز الجمهور المستهدف للشراء أو اتخاذ رد الفعل قد , الجوانب االیجابیة للسلعة 

ه و عن سلعته في و ذلك من أجل بناء صورة ذهنیة جیدة عن, یكون متوقعا من طرف المعلن 
ماهو اال نمط من أنماط االتصال القائمة على تقنیات , ذن االشهار التلفزیوني اآن واحد 

و من ثم تنبیهه لسلوك الشراء , االقناع بالدرجة االولى و الهادفة  الى جذب اهتمام المتلقي 
  1.او العزوف عن استعمال السلعة

مجموعة من الوسائل الفنیة المتنوعة المستخدمة خالل الوقت  ''و یعرف أیضا على أنه 
بقصد تعریف الجمهور بخدمة أو سلعة أو فكرة بالشكل , المباع من قبل التلفزیون الى المعلن 

و أفعاله و سائر , و المضمون الذي یؤثر في معلوماته و قیمه و سلوكه االستهالكي 
  2المقومات الثقافیة االخرى

 

                                                             
  7ص, الجزائر, االبیار ,  1ط, دار كنوز الحكمة , تلقي االشهار التلفزیوني, حنان شعبان   1

.20ص,مصر,القاهرة,مكتبة غریب ,االعالن  ,علي السلمي  2  
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  شأة االعالن و تطوره في التلفزیونن: يالثانالمطلب 
أدخل التلفزیون كوسیلة إعالنیة الى جانب الوسائل األخرى المعروفة في معظم دول 

و ازداد اقبال المعلنین على استعمال هذه الوسیلة لدرجة أن كثیرا منهم في أمریكا و  العالم ،
أوروبا أصبحوا یخصصون الجزء األكبر من میزانیاتهم اإلعالنیة لتقدیم اإلعالن عن طریق 
شاشة التلفزیون،و یلعب التلفزیون دورا بالغ الحیویة في مجاالت االعالم و االتصال 

ن ،حیث یعتبر االعالن التلفزیوني من انجح الوسائل،نظرا لما یحدثه من الجماهیري و االعال
تأثیر سریع و فعال على المتلقي، و ذلك ألنه یخاطب حاستي السمع و البصر معا، و هو 

من  %  98ماتفتقده باقي الوسائل االعالنیة األخرى،فقد أثبتت الدرسات و البحوث أن 
من  %8من البصر ،  %90تمدة من هاتین الحاستین المعلومات التي یحصل علیها الفرد مس

عند استخدام الصورة و الصوت معا،و  %35السمع كما أن استیعاب المعلومات یزداد بنسبة 
، االمر الذي یوضح أهمیة استخدام %55بتلك المعلومات بنسبة تطول فترة االحتفاظ 

  1 .التلفزیون كوسیلة اعالنیة
صر، فكانت بدایة االرسال التلفزیوني في مصر بمثابة و بالطبع ظهر هذا االتجاه في م

تقدیم  1961المصري منذ نشأته في یولیو  انطالقة كبیرة لفن االعالن حیث اتاح التلفزیون 
العالنات به،مما أوجد وسیطا جدیدا للمعلن بهدف الوصول الى جماهیره بكل ما یتمتع به ذلك 

و جذب لالنتباه،باإلضافة الى قدرته على  الوسیط من عوامل و امكانیات إبهار و تشویق
تقدیم الواقع و الخیال و استخدام كافة الفنون و وسائل التعبیر التي تعتمد على الصور 
المتحركة الطبیعیة و الصور المختلفة من خالل فنون الجرافیك ،و بدایة كان اقبال المعلنین 

بب قلة أجهزة االستقبال على بث اعالناتهم على شاشة التلفزیون محدودا،و ذلك بس
  2في ذلك الحین كان یغطي و ارتفاع أسعارها كما أن االرسال التلفزیوني _ التلفزیونات_
  

                                                             
.30ص,المرجع السابقا, علي السلمي  1  

  .14_13ص ،ص1، دار أسامة للنشر و التوزیع ، االردن،عمان،ط" التصمیم و االنتاج''االعالن التلفزیوني رانیا ممدوح صادق، 2
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  مناطق محددة من مصر،و لكن مع مرور الشهور أخذ االعالن مكانته في التلفزیون 
المصري و ازدادت المنافسة بین المؤسسات االعالنیة الكبرى في مصر،فلم یعد اآلن في 

اعالنیة هامة ،بل تفوق مقدرة أي مخطط للحمالت االعالنیة أن یغفل التلفزیون كوسیلة 
  1.أهمیتها كثیرا من الوسائل االخرى بالنظر الى ممیزات التي ینفرد بها

  :تلفزیونخصائص االشهار ال:  الثالثالمطلب 

یعتبر التلفزیون من بین أهم الوسائل االعالنیة ان لم نقل أكثرها أهمیة خاصة في 
فهو وسیلة اعالنیة بالغة التطور و ذلك ألنه یوفر للمعلن طاقات فنیة و , العصر الحدیث 

إال أن بدایة استخدام التلفزیون , امكانیات ال نجدها بل ال تتوفر في وسائل اعالنیة أخرى 
و قد تطور تطورا مذهال '' .لة إعالنیة ال یعدو كونه إعالن صحفي مقروء في التلفزیون كوسی

فزیادة على استخدامه للصوت و الصورة فهو یستخدم الحركة التي تمثل , في یومنا هذا 
العنصر األساسي الذي یمیز اإلعالن التلفزیوني عن غیره من اإلعالنات فقد أصبحت 

تاج تأثیرات المختلفة و التعبیر الحر عن مختلف األفكار اإلعالنیة استخداماته بال حدود إلن
إضافة إلى قدرتها على جذب انتباه و اهتمام المشاهد و لذلك فمحتوى اإلعالن التلفزیوني 

و , و المرور في الرسالة من عملیة االفتتاح الى الوسط ثم ختام االعالن , یتكون من الوقت 
' ثوث تلعب نفس الدور الذي یلعبه العنوان في اإلعالن المطبوع االفتتاحیة في اإلعالن المب

حیث أنها تعمل على جذب إنتباه المشاهد إلى بقیة محتوى الرسالة اإلعالنیة إضافة إلى أنها 
تعمل على فصل اإلعالن عن اإلعالنات األخرى التي تعرض باستمرار ، أما لب الرسالة 

في الجزء األوسط منها و الذي البد أن یدعم ما جاء في االفتتاحیة 2اإلعالنیة فهو یتمثل 

                                                             
  .14مرجع سابق،ص،رانیا ممدوح صادق  1
  .134إیناس محمد غزال ،االعالنات التلفزیونیة و ثقافة الطفل، ،دارا لجامعة الجدیدة للنشر ، السكندریة ، ص 2
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، بعدها تصل إلى الجزء الختامي من اإلعالن ....بإستخدام الصوت و الصورة و الموسیقى 
  1.التلفزیوني بجملة یسهل تردیدها أو تكرارها حتى في غیاب اإلعالن

لتي تمیز اإلعالن و منه نستطیع أن نستخلص مما سبق بعض الخصائص المهمة ا
  :التلفزیوني

یستخدم اإلعالن التلفزیوني البعد الثالث إضافة إلى استخدامه الصوت و الصورة و   -1
 .الحركة، و الذي جعل وجود السلعة نفسها في التلفزیون أمرا ممكنا بعكس اإلذاعة

یتمیز اإلعالن التلفزیوني بإمكانیة التحكم في سرعة الرسائل أإلعالنیة حیث أن قارئ  -2
بحسب اإلعالن الصحفي المطبوع هو المسیطر على الموقف ألنه یقرأ أي جزء من اإلعالن 

رغبته،إال أنه في اإلعالن التلفزیوني فالمعلن هو المسیطر على الموقف ألنه یتحكم في كیفیة 
الخ لذلك ال یجد المشاهد أمامه إال .... مدته و الوقت الذي یعرض فیه عرض اإلعالن و

 .تقبل اإلعالن كما هو مقدم إلیه أو رفضه بعدم مشاهدته
یتمیز اإلعالن التلفزیوني غالبا بالخفة و البساطة و بإستخدامه أسالیب فكاهیة ترفیهیة  -3

 .كالموسیقى المرحة،و الرسوم المتحركة أحیانا
التلفزیوني غالبا باستخدامه الشخصیات المشهورة و بعث الحیاة في  یتمیز االعالن -4

 .الكثیر من النماذج االعالمیة المختلفة
یتمیز االعالن التلفزیوني بالتكلفة العالیة ألنه یعد بالدقائق، فهو یباع بحسب الوقت  -5

ته أو الذي یستغرقه، و یمكن القول أن المدة األطول لالعالن تسمح للمعلن بتقدیم منتجا
یدفعون ثمن وقت قصیر في  و لعل ما یجعل المعلنینخدماته للمعلن عنها بشكل أكثر فعالیة،

و إضطر إلى إقتصار في الوقت  التلفزیون هو التكلفة العالیة لهذه الوسیلة و لكن إذا تحتم
االعالن فعلیه أن یصمم إعالنه بحیث یكون ذو قدرة عالیة في جذب انتباه و اهتمام 2

                                                             
  .134، ص المرجع السابقإیناس محمد غزال ، 1
  .458 ص ، 1992 اإلسكندریة، الحدیث، العربي المكتب ،اإلعالن :السید محمد إسماعیل  2
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، إضافة الى السعر الى أدنى حد في فترات الصباح بینما یبلغ أقصى ارتفاع له قبیل الجمهور
نشرة األخبار الرئیسیة أو بعد نشرة األخبار المسائیة أو بعض فقرات المساء أو السهرة التي 

 .إلخ....تشد اهتمام جمهور المشاهدین مثل مباریات كرة القدم
له تأثیر أكبر عندما یتم عرضه أو إذاعته  االعالن یكون"إال أن هناك من یقول أن 

و هذا ما یالحظ الیوم في معظم " وسط البرامج و لیس في فترة اعالنیة ما بین البرامج 
  1 .العالنات تعرض في وسط البرامج

  .أهداف و أهمیة و مراحل انجاز االشهار التلفزیوني: المبحث الثاني
  أهداف االشهار التلفزیوني: المطلب األول

 بأن الباحثین من فریق یرى إذ التلفزیوني اإلشهار أهداف حول النظر وجهات تختلف
  :یلي فیما تتمثل مرآبة عناصر ( 04 ) أربعة إلى تنقسم التلفزیوني اإلشهار أهداف

  الفهم_2     الدرایة و االدراك_ 1
  االستجابة_4     االقناع_3

أهداف االشهار التلفزیوني ترتكز معظمها كما یذهب فریق من الباحثین الى التأكید بأن 
في اثارة ادراك المستهلكین،تكوین انطباع جدید لدیهم تجاه الفكرة أو الخدمة و زیادة 

  .المبیعات،و حث المستهلكین على طلب المزید من المعلومات عن تلك الفكرة أو الخدمة
ؤلفاته بعنوان في أحد م''عاطف عدلي العبد'' كما یحدد فریق الباحثین من بینهم 

  :أهداف االشهار التلفزیوني فیمایلي" االعالم و األسرة"
تكوین صورة متمیزة للمنشأة و منتجاتها بحیث یصعب على اآلخرین تقلیدها مما   -1

زیادة معلومات المستهلكین .یؤدي بطبیعة األمر الى االسهام في زیادة أرباح المنشأة2
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ئصها،ممیزاتها،أشكالها،اسعارها و عن منتجات المنشأة و خدماتها من حیث خصا
 .استخدماتها

زیادة المبیعات الكلیة للمنشاة أو زیادة مبیعات خدمة أو االقبال على خدمة معینة عن  -2
 .طریق اجتذاب المستهلكین جدد

 .مواجهة المنافسة التجاریة أو االعالنیة من الخدمات أو السلع المنافسة -3
المنشأة أو خدماتها دون الخدمات أو  زیادة مستوى تفضیل المستهلكین لمنتجات -4

المنتجات المنافسة و زیادة رغبة المستهلكین في شراء المنتجات أو االقبال على 
 .الخدمات

 .تقلیل مخاوف المستهلكین من استعمال المنتجات أو االقبال على الخدمات -5
 .لشراءتذكیر المستهلكین بأسماء المنتجات أو الخدمات للتأثیر المستمر في قرارات ا -6
   1  .تعریف الجمهور بالمنشاة و بالجهود التي تبذل في المجال االقتصادي العاملة فیه -7

و قد اقترح االتحاد العالمي للمعلنین أن اھداف االشھار و من ضمنھا االشھار  _ 
  :التلفزیوني یجب أن تتحد وفقا لمعاییر اتصالیة محددة تتمثل في 

تصمیم الرسائل االتصالیة بما یساعد على خلق نمط من التفضیل و االنطباع االیجابي   - أ
 .من المستهلك تجاه المنتوج لتحفیزه على تجریبه

تقدیم المعلومات و الرسائل االتصالیة الشاملة و الوافیة وفقا الحتیاجات المعرفیة   - ب
 .للمستهلكین الرتقبین و الحالیین

حققه من قیم مختلفة كالسعادة،و الجمال،و المتعة،و الربط بین المنتوج و ما ی  - ت
 2.الخ..التوفیر،
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التلفزیوني یتمثل في تقدیم  و انطالقا من هذه االهداف ،فان الهدف األساسي لالشهار
المعلومات الخاصة بالسلعة في حد ذاتها لذلك یخطئ من یتصور أن االشهار هو المنبع 
األول و األخیر الذي من خالله تتحقق أحالم و أمال و تطلعات المعلنین ، لذلك فاإلشهار و 

م الحكم مهما كان نوعه یتمثل هدفه في تعریف الجمهور بالسلع الموجودة في السوق ث
علیه،على الرغم من أن هدف المعلن یتمثل في الترویج و تسویق المنتجات التي من خاللها 

  1. یتم الحصول على أكبر قدر ممكن من الربح

  أهمیة االشهار التلفزیوني: المطلب الثاني

 من وذلك ككل، وللمجتمع اإلشهاریة العملیة ألطراف المنفعة من الكثیر اإلشهار یوفر
 المنتجین طرف من به االهتمام زیادة إلى ذلك وأدى واجتماعیه اقتصادیة :أساسیتین ناحیتین
 الفنیة الطرق وطورت احتضنته التي الوسائط عدد زاد حیث السواء، على اإلعالم ووسائل

 2.بها ینجز التي
 عند أو مرة، ألول للوجود سلعته إخراج عند المنتج یأمل :للمنتج بالنسبة اإلشهار أهمیة /أ

 یلجأ هنا الربح، لتحقیق یطمح كما التكالیف، یفوق بسعر یبیعها أن علیها تحسینات إجرائه
 الطلب زیادة یستطیع اإلشهار أن حیث المستهلكین، من ممكن عدد اكبر لجذب اإلشهار إلى
 .واتجاهاتهم المستهلكین دوافع على التأثیر عبر السلع على

 راجع وذلك منها، المتشابهة بین خاصة السلع مستوى تحسین في كبیرا دورا یؤدي كما
 في الحدیثة األسالیب استخدام في التسارع إلى الصناعیة المنشآت فیقود الشدیدة للمنافسة
 األخرى التسویقیة المجهودات مع بالتعاون المنظمة اإلشهاریة الحمالت وتساعد اإلنتاج،
 العسكري شاكر وأحمد الغالبي محسن طاهر من كال أما .منتجاته تصریف على المنتج
 التكالیف في التوفیر:  منها كثیرة للمنتجین اإلشهار یقدمها التي الخدمات أن :فیریان

                                                             
  .11مرجع سابق،ص،حنان شعبان  1
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 :هما مسارین طریق عن یتم المنتج ینتجها التي بالسلع المستهلكین تعریف إن :التوزیع
 جهود أي الشخصي، البیع وتكالیف اإلشهار تكالیف بین قارنا فلو الشخصي، والبیع اإلشهار
 1الرسالة وصول وسرعة االتصال وسائل تطور لنا لتأكد البیع مندوبي

 النشاط یجعل ما هذا واحد، وقت في األشخاص من ممكن عدد أكبر إلى اإلشهاریة 
 .التوزیع تكالیف توفیر في یساهم اإلشهاري

 بدیل ال أنه حیث :السلعة في والتحسینات اإلضافات عن بسرعة المستهلكین تعریف 2-
 قورنت ما إذا خاصة الرسائل إیصال سرعة بسبب المهمة بهذه للقیام اإلشهاري النشاط عن

 .البیع مندوبي مثل المهمة بهذه تقوم التي األخرى باإلجراءات
 المبیعات، زیادة طریق عن الهدف هذا تحقیق في اإلشهار یساهم :اإلنتاج كلفة تخفیض 3-
 هذا إن المنتجة، الوحدة كلفة تخفیض على یساعد مما السلعة إنتاج زیادة إلى ذلك یؤدي حیث
 المنتجة الوحدات من أكبر عدد على الثابتة التكالیف تقسیم بسبب  وذلك طبیعي األمر

 .والمباعة
 مندوبي مهمة تسهیل في كبیر بشكل اإلشهار یساهم :البیع مندوبي وتشجیع مساعدة 4-
 وتقبال استعدادا أكثر المستهلك وأصبح الطریق سهل قد یكون اإلشهار ألن وذلك البیع،

 یتعامل التي وبالسلع بنفسه، البیع مندوب ثقة زیادة في یساهم مما البیع مندوب أمام لإلقناع
 وفوائدها مزایاها عن وتتحدث المنتجات تلك تعرض وهي لإلشهارات مشاهدته بعد بها

 على التجزئة تجار إغراء على اإلشهار یساعد :السلع عرض على التجزئة تجار إغراء
 تقلیل في تساهم عنها المعلن السلع ألن متاجرهم في ووضعها عنها المعلن السلع مع التعامل
 2.ذلك سبیل في البیع رجال یبذلها التي الجهود
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 ومنافعها، السلعة وجود عن باإلخبار اإلشهار یتكفل :للمستهلك بالنسبة اإلشهار أهمیة /ب
 باألسواق للسلع الهائل االنتشار أمام وذلك وأسعارها، علیها الحصول وأماكن استخدامها وطرق

 والخدمات السلع عن الكافیة المعلومات له ویوفر یرشده لمن ماسة بحاجة المستهلك یجعل مما
 .انتقائها وكیفیة

 :التالي النحو على للمستهلك بالنسبة اإلشهار أهمیة نحدد أن یمكن هنا
 یعرف ال فهو صعب خیار أمام الیوم المستهلك إن :السلع بین االختیار مهمة تسهیل 1

 السوق في الموجودة السلع من الكثیرة األنواع بین من المناسبة السلع ینتقي أساس أي على
 عن وبیانات معلومات من إلشهار له یوفره ما لكن كثیرا متشابهة األحیان أغلب في هي والتي
  . له المناسبة السلع اختیار مهمة علیه تسهل  السلع ومواصفات مزایا
 ووقت السلعة وجود وزمان بمكان المستهلك بإبالغ اإلشهار یقوم :السلع توافر ومكان زمن 2

 بأسعار معینة أمكنة من السلع على الحصول في اإلشهار من المستهلك ویستفید إلیها الحاجة
 .كبیرة وبكمیات اقل
 مفیدة نصائح بتقدیم مستمر بشكل اإلشهار یساهم حیث :مفیدة بمهارات المستهلك یزود 3

 فتعلمه المنتوجات استعمال كیفیة تخص كثیرة، متاعب من المستهلك تخلیص في تساهم
 یعمل فاإلشهار أخرى جهة ومن .والخدمات السلع من ممكنة أكبراستفادة له لتضمن وترشده

 1االستهالكیة، والرغبات الحاجات إلى وخدمات سلع من المنتجة القوى لدى ما توجیه على
 للمستهلك یتیح مما تمیزها طریق عن المتنافسة المنتجات بین االختیار عملیة یسهل كما 

 .الشرائیة قدرته وخاصة وذوقه حاجته توافق التي األصناف على اإلقبال حریة
 المنتج بین وسیطة مرحلة التوزیع عملیة تعتبر :للموزعین بالنسبة اإلشهار أهمیة /ج

 2خدمات یؤدي فاإلشهار والحیازیة، والمكانیة الزمنیة المنافع من مجموعة تحقق والمستهلك

                                                             
  .125 ص ،سابق مرجع ناصر، جودت حمدم 1 .
 
  .69 ص ، 2007 ، القاهرة الكتب، عالم ، اإلعالنیة األفكار بهنسي،ابتكار السید 2



االشھار التلفزیوني                                                       :يرظنلا راطالا  2015 
 

 
30 

 

 األرباح، ومضاعفة التجاریة الدورة سرعة من تزید تجزئة أو جملة تجار كانوا سواء للموزعین
 :هما اإلشهار من بنوعین الموزع یتأثر حیث

 الوسائل مختلف طریق عن التوزیع متجر في المعروضة سلعته عن المنتج إشهار
 .البیع عملیة التاجر على فتسهل لمختلفة،ا اإلشهاریة

 هذا نفقات المنتج یتحمل ما وغالبا سلع، من یعرض وما متجره عن الموزع إشهار
  1.سلعته ألسماء ذكره مقابل اإلشهار

 مع یتالئم الذي هو" برنارد كاثالت'' حسب  الجید اإلشهار إن :االجتماعیة األهمیة -ثانیا
 على عاد كلما سلیم بشكل ذلك اإلشهار مارس فكلما وعاداتهم، وقیمهم ومثلهم الناس، ظروف
  :یلي فیما تلخیصها یمكن بفوائد كثیرة المجتمع

 الجمهور إلى السلع عن المعلومات اإلشهار ینقل : الجماهیر تثقیف في المساهمة .1
 وتاریخها، وفوائدها استعمالها وكیفیة خصائصها توضیح یحاول لذلك بشرائها، إقناعهم ویحاول

 .وثقافتهم وعیهم وزیادة معارفهم توسیع من المتلقین یمكن مما
 عاكسة مرأة الحدیثة السلع عن یعلن الذي اإلشهار یخلق :لألفراد المعیشي المستوى رفع -2

 بالتقسیط البیع یسمح وقد علیها، للحصول األفراد تطلعات لتحضیر تسعى للحیاة راق لنمط
 .الناس رفاهیة في یزید مما ذلك، بتحقیق

 ونوعا، كما للسلع تفضیالتهم بتطویر سمح المستهلكین أذواق من اإلشهار تمكن أن كما
 فرص ذلك فیخلق المهنیة الحیاة وینشط بالصناعات، بالنهوض ذلك ویسمح االبتكار فیشجع
 .جدیدة عمل

  2النشاط أن لدرجة اإلشهاریة الرسائل نشر في هاما دورا تؤدي اإلعالم وسائل كانت إذا
 التلفزیون ففي .منها یتجزأ ال جزءا بدوره أضحى اإلشهار فإن بها، إال یكتمل ال اإلشهاري 

 على اإلشهار یعمل هذا إلى باإلضافة .تقریبا واألهمیة الحیز نفس یشغل اإلشهار أصبح مثال
                                                             

  .70 ص ،،المرجع السابقبھنسي السید  1
  .78ص،سوسطاح سمیرة،مرجع سابق  2



االشھار التلفزیوني                                                       :يرظنلا راطالا  2015 
 

 
31 

 

 (المعلومات توفیر) والمستهلكین للبائعین الخدمات تلك فتقدیم التلفزیون، جمهور قاعدة توسیع
 إشهاریة مالحق تصدر الفضائیة القنوات بعض )أصبحت حتى بها هؤالء اهتمام من یزید

  . بالكامل
 بإخراجه لحق الذي الجمالي التطور ألن للوسیلة، الفني المستوى من اإلشهار یرفع كما

 .عدیدة مرات المتلقون یطلبها المعروضة للمواد جیدة إضافة جعله
 القنوات خاصة اإلعالم، وسائل طرف من كبیرة اهتمام على اإلشهار حاز لذلك
 یتخلل أصبح أنه كما لبرامجها، الساعي الحجم من األكبر النسبة یحتل فجعلته التلفزیونیة

 1.نشرات وحتى أفالم ومسلسالت من البرامج
  عناصر االشهار التلفزیوني:المطلب الثالث

 إنهاء عند اإلعالن یتضمنها التي المختلفة األجزاء هي التلفزیوني اإلعالن عناصر إن
 كل بین واالنسجام التنافس مدى على بذلك التلفزیوني اإلعالن فعالیة وتتوقف بثه للجمهور،

  :یلي فیما تتمثل والتي العناصر تلك
 المشاهد انتباه جذب على القادرة الرئیسیة العناصر أهم أحد وهي ):العنوان(االفتتاحیة 1-
 2أن الناجح العنوان و االفتتاحیة خصائص ومن اإلعالنیة، الرسالة بمشاهدة اهتمامه وٕاثارة
 المعلن أو المعروضة السلعة نحو المستهلكین فئة انتباه أو اهتمام جذب على قادرا یكون

  .أیضا وعمیق سریع بشكل والتأثیر السریع للفهم قابال سهال یكون أن عنها،كذلك
 على وٕاثارتهم لحثهم وذلك للجمهور توجیهه عن األمر صفة یأخذ الذي :اآلمر العنوان -أ

 ."كوكاكوال اشرب" أو "اآلن شیفرولي اقتنِ " :مثل الفعل، هذا تنفیذ
 اإلجابة معرفة نحو المشاهد إلثارة االستفهامیة الصفة هذه ویأخذ :االستفهامي العنوان -ب

 ."األفضل؟ فاكتو قهوة تعتبر لم تعلم هل" :مثل االستفسار، أو السؤال ذلك على

                                                             
  .82ص،هر كذ،سابقلامرجع سوسطاح سمیرة،ا  1
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 یستخدم فهو محدد معنى على داللة له تكون ال الذي وهو :الغامض أو المبهم العنوان -ج
 :مثل الكلمات، تلك وراء ما لمعرفة الفضول حب المشاهد الجمهور عند تترك كلمات

 له یوجه الذي الجمهور جذب على تعمل التي العناوین من وغیرها."الخ...انتظر،انتظر،"
 اإلعالن في االفتتاحیة أن إذ عنوانا، ولیس افتتاحیة یسمیه أن یحبذ من هناك أن إال اإلعالن،

  .المطبوع اإلعالن في العنوان یلعبه  1الذي الدور نفس تلعب
 :التالیة األهداف یحقق التلفزیوني اإلعالن في العنوان فإن وبالتالي

 وقتا كالما أو تمثیال توفیرها یتطلب قد التي المطلوبة اإلعالنیة األفكار توضیح في اإلسهام -
 .المعلن یتحمله مما أطول

 .السلعة تحته تباع الذي الشعار أو التجاري االسم تعلیم في اإلسهام -
 .التمثیلي اإلعالن سیاق في وردت التي اإلعالنیة األفكار تلخیص -
 :والصور الرسوم-2

 في الموجودة والمعلومات األفكار لنقل األسالیب أهم بین من والصور الرسوم تعد
 اهتمامه ویشد المشاهد انتباه یقوي اإلعالن في استخدامها أن إلى إضافة للمشاهدین، اإلعالن

 هذا مواصفاتها، وجمیع استخدامها وكیفیة أمامه السلعة أو المنتوج یرى ألنه تصدیقه وحتى
 مضمون عن الجید التعبیر في وبراعة إبداع من والصور الرسوم تتضمنه ما إلى إضافة

 صور مع وخاصة ،"كلمة ألف تعادل اإلعالن أخصائیو یقول كما والصورة " :اإلعالن
 صور من أكثر علیها ویركز التلفزیونیة اإلعالنات في كثیرا الیوم تستغل التي األشخاص

 طبیعته، على الواقع تعكس ببساطة فهي المرسومة، الصور من جاذبیة أكثر ألنها األشیاء،
 فكرة استعمالها بعد صورتها عرض ثم التجمیل لمستحضرات استعمالها قبل امرأة صورة فمثال
 2.المشاهد بإقناع كفیلة
  التصدیق عوامل من علیه تتوفر لما التلفزیونیة اإلعالنات في الصور على كثیرا یعتمد لذلك

                                                             
  .35ص ،رهكذ قسبلاع رجالم،العبد عدلي عاطف    1

  .74،ص 1971 بیروت، العربیة، النھضة دار ،وإدارة تنظیم :یونس الغفور عبد  2    
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  المطربین أو كالممثلین جذابة أو مشهورة شخصیات بصور اإلعالن تدعم إذا خاصة واإلقناع،
 شركة مثل  الكبرى اإلعالنیة الشركات معظم به تقوم ما وهذا الخ،...القدم كرة نجوم أو 

رة مجید" فصورة أو بیبسي  من بكثیر أقوى بیبسي شركة إعالن في "مطمور كریم"و "بو
 كریستیانو" البرتغالي الالعب صورة كذلك فقط، الكالم على المقتصر CLEAR اإلعالن
 أكبر أن المالحظ أن إال أكثر، االهتمام ویثیر االنتباه یلفت شامبو إعالن في "رونالدو

 وذلك ... عرب ونجوم ومطربین ممثلین استخدام إلى تلجأ الیوم اإلعالنیة العالمیة الشركات
 1.وتأثیرا فاعلیة أكثر إعالنها لیكون

 :منها نذكر اإلعالن مجال في الفوائد من العدید والرسوم للصور بأن القول یمكن كذلك
 .المطبوعة والجمل الكلمات من أكثر وكفاءة بسرعة اإلعالن فكرة عن تعبیرا أكثر أنها -
 للصور المالئم بالعرض علیه والتأثیر مشاعره واستمالة المشاهد للجمهور جذبا أكثر أنها -

 .المناسبة
 .واإلغراء التشویق عنصر باستخدام المشاهد اهتمام إثارة على قدرتها -
 .عنها المعلن السلع حول المشاهد لدى التذكر من عالیة درجة تخلق الصور أن إلى إضافة -
 معلومات من هللا یقدم ما بأن المشاهد تقنع بحیث اإلعالن على واقعیة تضفي الصورة أن -

 .صحیح
  2صادقة دائما الصورة أن یجزملكن هذا ال  اإلعالن في الصدق دائما الصورة تضفي كما -
 المالحظ أن إال خاصة، فنیة عملیات خالل من التشهیر أو للتضلیل استخدامها یمكن ألنه 

  .الشاشة على یراه لما تصدیقا أكثر أصبح المشاهد أن
 :واأللوان الحركة 3-

 .الخ...األلوان الشخصیات، المرئیة، العناصر :من اإلعالنیة الرسالة تتكون

                                                             
  .75،صهركذ عبد الغفور یونس،المرجع السابق 1
 .125،ص  هر كذ قباسلامرجع  :ناصر جودت محمد  2
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 وبتشعبه وضوئه بدرجته یؤثر ألنه العین جذب في وهاما أساسیا عنصرا اللون ویعد
 الملون اإلعالن حصیلة أن ذلك على والدلیل األخرى، األلوان مع وبتباینه یشغله الذي وبالحیز

 في التباین ألن ،1 واألسود باألبیض اإلعالن حصیلة من دوما أعلى المشاهدین جذب في
 على إعالن في ما لسلعة الذهبي اللون عرض مثل االنتباه لفت على كبیرة قدرة له األلوان
 .الخ...كثیراً  االنتباه یشد فهو السماء مثل زرقاء أرضیة

 النواحي إلى ذلك یتعدى وٕانما الرؤیة، توضیح على فقط یقتصر ال األلوان تأثیر إن
 من یتضح ما وهذا الخ،...االندفاع أو والكآبة الحزن أو والسرور كالفرح اإلنسان عند النفسیة
 الذي الكبیر للدور وذلك التجاریة، اإلعالنات في خاصة لأللوان المذهل االستخدام خالل
 إلى یؤدي الذي الشيء النفسیة النواحي على والتأثیر المستهلك واهتمام انتباه جذب في تلعبه

 والتي األلوان اختیار في تتحكم فنیة اعتبارات وهناك المعروضة، السلعة قبول درجة في الزیادة
 :یلي فیما تتلخص

  1واألزرق كاألحمر أخرى ألوان من تشتق ال األساسیة أن حیث :والثانویة األساسیة األلوان -
  والبرتقالي كاألخضر األلوان بعض امتزاج من تتكون الثانویة األلوان أن حین في واألصفر،
 .والبنفسجي

 .اللون وكثافة (والغامق كالفاتح) عمقه ودرجة اللون نوع یشمل والذي :لأللوان الثالثي البعد -
 .مثالً  المزج طریق عن األلوان في التغیر -

 من انتباههم جذب یصبح یومیا المشاهد لها یتعرض التي لإلعالنات الهائل الكم ومع
 2في االعتبارات ببعض األخذ ینبغي لذلك عادیة، غیر مهارة ویتطلب كان بما الصعوبة
 االستفادة أو السلع لتلك الترویج أو التسویقیة األهداف من العدید تحقیق في األلوان استخدام

 .المستهلك المشاهد في الكامنة والغرائز الدوافع على والتعرف ما، خدمة من

                                                             
 .125ص ،هر كذ بقاسلا عجر ملا،ناصر جودت محمد  1
  
  .102،ص2007 القاهرة، المفتوح،،للتعلیم القاهرة جامعة مطبعة والتلفزیوني، اإلذاعي اإلخراج ،مهین محمد /الشریف سامي 2
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 اإلعالنات من غیره عن التلفزیوني اإلعالن یمیز ما أكبر فهي للحركة بالنسبة وأما
 من عنه المعلن والشيء لإلعالن المشاهد واهتمام انتباه جذب في كبرى أهمیة ولها األخرى
 إلیه الموجه اإلعالن في بحركة المشاهدین أحد یتأثر أن مثال الممكن فمن والخدمات، السلع
 من الكثیر فنجد وأعجبته، انتباهه شدت التي الحركة تلك على اعتمادا الشراء فیقرر

 والخدمات السلع حول إعالناتها عرض في والرقص الحركات على تعتمد الیوم اإلعالنات
 قورنت ما إذا مؤثرة غیر الثابتة العناصر أن وعملیا علمیا ثبت وقد الخ،...المعروضة
 .المتحركة بالعناصر
 وطرق السلعة مواصفات لبیان الحركة یستخدم التلفزیوني اإلعالن أن نجد لذلك
 . المجال هذا 1في ووزن ثقل من علیه یتوفر لما وفوائدها استخدامها

 :والجمل الكلمات-4

 وهي المشاهد، إلى المعلن أفكار لنقل التعبیر في تستخدم فإنها والجمل للكلمات بالنسبة
 الهدف عن اإلعالن في المستخدمة الجمل أو الكلمة تخبر أن طبشر  لكن وسیلة أسهل

 الرسائل مصممي طرف من الكلمات تلك استخدام في وٕابداعاً  براعة یتطلب وذلك المنشود،
 أو السلعة عن التفاصیل بعض لذكر أحیانا تحتاج اإلعالنیة النصوص أن باعتبار اإلعالنیة

 اجد مختصراً  اإلعالني النص یكون وأحیانا استعمالها، وطرق تواجدها مكان أو الخدمة
 اإلعالني النص قصر أو طول أن إال جذاب، بأسلوب المصاغة الكلمات بعض على یقتصر
 .للسلعة المشاهد أو المستهلك معرفة ودرجة الفكرة صعوبة ومدى اإلعالن نوع على یتوقف

 تعود األفضلیة إنما العكس، أو طویل على قصیر لنص أفضلیة هناك لیس أنه والحقیقة
 األفكار وتحدید اإلعالن فصیاغة إذن ومشاهدته، إلیه الناس انتباه جذب على القادر لإلعالن

 2للفكرة دقیقا واختیاراً  عمیقا وتحلیال دراسة یتطلب وٕانما السهل باألمر لیس علیها یسیر التي
                                                             

  .103،ص هر كذ السابق المرجع،مهین محمد /الشریف سامي 1
 .125مرجع نفسه،ص ،ناصر جودت محمد 2
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 عادة یعتمد اإلعالني والنص الضروریة، غیر واستبعاد الضروریة المناسبة والجمل والكلمات
 ذكر إلى تهدف إیجابیة إعالنیة أفكارا إما تكون التي اإلعالنیة األفكار من معینة نوعیة على

 السلعة، تلك اقتناء إلى بالحاجة وٕاشعاره المشاهد واستمالة ومنافعها الخدمة أو السلعة ممیزات
 وٕاظهار والترهیب التخویف في العواطف بعض فتشغل سلبیة إعالنیة أفكارا تكون أن وٕاما

 كلتا وفي الخدمة، أو السلعة تلك یقتني لم إن الشخص ستصیب التي المحتملة األضرار
 وبأسلوب جید بشكل اإلعالني النص یحویها التي والجمل الكلمات صیاغة ینبغي الحالتین
 .األفراد واتجاهات میوالت مع ومنسجم متناسق

 :والرموز واإلشارات الشعارات 5-
 أو والرموز اإلشارات بعض استخدام یتطلب كذلك التلفزیوني اإلعالن تصمیم إن
 .للمشاهد تقدیمها حین اإلعالن فكرة توضیح على تعمل 1التي الشعارات

 الحفظ وسهلة بسیطة جملة في اإلعالنیة الرسالة لفكرة اختصار عن عبارة والشعار
 علیه النفسي التأثیر من نوع وخلق المستهلك جذب بهدف اإلعالن لموضوع تتعرض والتذكر
   .الشعار هذا وراء ما معرفة في لدیه الرغبة لتولید

 تخص إشارات أو الخ،...الوحید األرخص، األحسن، :مثل كلمات عن عبارة واإلشارات
 كاألغاني المسموعة اإلشارات استخدام إلى یلجأ قد أو مرسیدس، سیارة إشارة مثل السیارات

 للفكرة وتقبله المشاهد اهتمام وٕاثارة اإلعالن إنجاح في أساسیا دورا تلعب التي والموسیقى
 بالموسیقى إعالنها تصاحب التلفزیونیة اإلعالنات معظم فأصبحت لذلك، تبعا المنتوج واقتناء

 المشاهد نظر لفت على تعمل فهي الرموز كذلك الخ،....الفنانین ألحد مشهورة وبأغنیة
 كافة لدى معروفة أصبحت التي العالمیة والماركات السیارات أشهر كرموز لإلعالن

  2.لها رؤیتهم بمجرد ومعاني أحاسیس فیهم تثیر الذین المستهلكین

                                                             
 .125،صنفسهمرجع  ،ناصر جودت محمد  1
 .2003،126القاهرة، المفتوح، .للتعلیم القاهرة جامعة مركز ، اإلعالنیة الحمالت تخطیط،رشا محمد فاتن العزیز عبد سامي  2  
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  وظائف االشهار: المبحث الثالث 
  لوظائف االشهار COLLYتقسیم : المطلب األول 

  :وظائف االشهار في ثالثة وظائف أساسیة هي COLLYصنف 
هذه الوظیفة تفید المؤسسة بشكل خاص في المرحلة التمهیدیة  :ظیفة االبالغو  -1

للسلعة،حیث ترتكز هذه الوظیفة على ابالغ أو تعریف المستهلكین بالسلعة،أو بعبارة أخرى 
 :خلق طلب أولي علیها و تشمل هذه الوظیفة مایلي

  .إخبار السوق حول السلعة أو الخدمة الجدیدة_ 
  .جدیدة للسلعة اقتراح استخدمات_ 
  1.ابالغ السوق بالتغییر في السعر_ 
  .شرح كیفیة عمل السلعة،ارشادات حول التشغیل مثال_
  .وصف الخدمات المتوفرة_ 
  .تصحیح االنطباعات الزائفة_
  .تقلیص مخاوف المشتري _
 .بناء صورة خدیدة للمؤسسة_ 
المؤسسة مهمة في المرحلة التنافسیة،لما یكون هدف   تكون هذه الوظیفة :وظیفة االقناع- 

 هو خلق طلب انتقائي على صنف معین من منتاجاتها المعروضة في

  :و تشمل هذه الوظیفة مایليالسوق، 2
  .بناء تفضیل للصنف أو االسم التجاري أو العالمة التجاریة _ 
  .تشجیع عملیة التحول الى الصنف الذي تتجه المؤسسة_ 
  .ادراك المستهلك حول خصائص السلعةتغییر _ 
  2 .ترغیب و اقناع المستهلكین بالشراء_ 

                                                             
  .172،ص1999,عمان,أسس و نظریات،دار الباروزي العلمیة للنشر و التوزیع،،الترویج و االعالنعلي ربایعیة/بشیر عالق 1
  .172ص،2003 المنصورة، العصریة، المكتبة جدیدة، رؤیة اإلعالن،خشبة فوزي ناجي  -  2
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  .ترغیب و اقناع المستهلكین باستیالم النداء البیعي الذي تحمله الرسالة االشهاریة_ 
یتبوأ هذا النوع من الوظائف مكانة خاصة في مرحلة النضج من دورة  : الوظیفة التذكیریة_3

م هذه الوظیفة باالبالغ أو االقناع و انما التذكیر بضرورة شراء الحیاة السلعة،حیث ال تقو 
  :المنتج،و تشمل على

  .تذكیر المستهلكین بأنهم قد یحتاجون الى السلعة في القریب العاجل_ 
  .تذكیر المستهلكین بمكان شراء السلعة_ 
 1.تذكیر المستهلكین بالعالمة التجاریة أو اسم الصنف_ 

  اقي الباحثین لوظائف االشهارتقسیم ب:المطلب الثاني
  :وظائف هي 5یقسم باقي الباحثین وظائف االشهار التلفزیوني الى 

 سابق لمستهلك ولیس تماما السوق على الجدیدة للسلع بالترویج تتعلق : التعلیمیة الوظیفة-1
 المنتظر المستهلك تعریف إلى تهدف كما  "السوق في المعروفة السلع أو بها، أوخبرة معرفة

  .استعمالها ومجاالت وصیانتها استعمالها وطرق بالسلعة وخصائصها
 عنها یعرف ال التي المؤسسات أو األفكار أو والخدمات بالسلع تتعلق :اإلرشادیة الوظیفة-  2

 الوظیفة هذه وتتلخص علیها یحصلون وأین ومتى، كیف، یعرفون ال أو كافیة، الناس حقائق
 جهد بأقل عنه المعلن الشيء على الحصول له تیسر التي بالمعلومات الجمهور إخبار في

  .وبأقل وقت أقصر وفي
 منها والغرض المستهلكین، لدى المعروفة والخدمات بالسلع تتعلق :التذكریة الوظیفة 3

 على وحثهم لدیهم، النسیان عادة على التغلب بغیة الخدمة، أو السلعة بوجود تذكیرالمستهلكین
 2 .الحاجات تلك إلشباع المناسب الوقت جاء متى عنه یعلن ما طریق حاجاتهم عن إشباع

                                                             
  .173،صهركذ ناجي فوزي خشبة ،المرجع السابق 1
  .173،ص هركذ قباسلاعلي ربایعیة،المرجع /بشیر عالق 2
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 والتي السوق، في الوطید المركز ذات والخدمات بالسلع تتعلق التي :التنافسیة الوظیفة 4-
 أو سلعا تنافس التي الجدیدة الخدمات أو السلع أو منافسة، أخرى منتجات لها قد ظهرت تكون

 وخدمات سلع عن یكون أن اإلشهار من النوع هذا في ویشترط أخرى معروفة، خدمات
 الخصائص حیث من بعضها مع ومتساویة النوع في متكافئة تكون أن بمعنى تنافسیة 

  .ذلك إلى وما والثمن االستعمال وظروف
 أو والخدمات السلع من معینة نوع أو صناعة بتقویة تتعلق والتي :اإلعالمیة الوظیفة 5-

 تقویة إلى األفراد بین إذاعتها أو نشرها یؤدي للجمهور بیانات بتقدیم وذلك إحدى المؤسسات،
  1. یقویها أو الثقة یبعث مما المنتج وبین بینهم الصلة

الخاصة  بالبیانات المجتمع أفراد وجمیع المستهلك مد إلى یهدف اإلشهار، من النوع وهذا
  الشائعات على والرد القومیة، ومناسباته أعیاده في المجتمع ومشاركة وٕادارتها بالمؤسسة

 عن واإلشهار المجتمع، في به تقوم الذي الدور وتوضیح ومنتجاتها، الشركة تثار عن قد التي 
 أو المتاجر في المنتجات من إضافیة كمیات عرض أو السوق في  جدیدة منتجات تقدیم

  .المشروع منتجات أسعار تخفیض
 في تتلخص اإلشهار وظائف  أهم أن  ویث وجوردن هارفرد، كایث من كل یرى بینما

 عن معلومات التجاریة، وترسیخ للعالقة منفصلة نفسیة حالة خلق أو سلعة بوجود الوعي خلق
 أو أي معلومات وتصحیح المنافسة، الدعاوي ومقارنة والخصائص، والممیزات الفوائد

  2 .لها مؤیدة اتجاهات وخلق للمؤسسة، ذهنیة صورة وبناء خاطئة، انطباعات
  
  
  
  

                                                             
  .173علي ربایعیة،المرجع نفسھ ،ص/قبشیر عال 1
  .32،ص 1998 عمان، البازوري، دار والتطبیق، النظریة بین اإلعالن،الفاغي مندیل الجبار عبد   2



االشھار التلفزیوني                                                       :يرظنلا راطالا  2015 
 

 
40 

 

  أنواع االشهارات:المبحث الثالث
تقسیم االشهار التلفزیوني وفق المنطقة  الجغرافیة التي یغطیها و نوع :المطلب األول

 : االستجابة المطلوبة 
 فهناك أنواع  الىوفق المنطقة الجغرافیة التي یغطیها قسم االشهار التلفزیوني یحیث 

 اإلشهار أن حیث فقط، جغرافیا لیس بینها والفرق الدولي واإلشهار القومي أو المحلي اإلشهار
 خالل من بأكملها الدولة مستوى على الخدمة أو السلعة توزیع یستهدف الذي هو القومي

 بالكامل الدولة مستوى على المتواجدین للمستهلكین متعددة إشهار ووسائل وكالء عدیدین،
 .مرتقبین لعمالء محدد تخصیص ما دون

 المقدمة والخدمات بالسلع التعریف ورائه من یراد الذي اإلشهار هو :الدولي اإلشهار أما
 سعیا أخرى دول أو دولة في أي الدولة، هذه ونطاق حدود خارج مقیمین لعمالء ما دولة داخل
 مالیة عائدات تحقیق تم ومن تسویقها، المراد والخدمات للسلع الئقة متمیزوصورة مركز لخلق

 ساعات كوال، كوكا بیبسي، إشهارات مثل الجغرافي، النطاق  مستوى على مستهدفة
  .الخ..سیكو،

ویصنف االشهار التلفزیوني وفق نوع االستجابة المطلوبة الى نوعین من االستجابة  -
 على المستهلك فیه یحث ومباشر سریع تأثیر إحداث إلى تهدف :المباشرة االستجابة:هما

 السلعة وشراء " "Solde" المبیعات لتنشیط خاصة أنشطة تكون ما عادة وهي السریع،التعرف
  .اإلشهار باستخدام التخفیضات" ذلك مثال

 صور بناء طریق وعن تدریجیة بطریقة المستهلك في التأثیر أي :مباشرة الغیر االستجابة
 1السلعة عن لدیه إیجابي ترابط خلق المؤسسة، أو الخدمة، أو السلعة عن لدیه إیجابیة ذهنیة

                                                             
  .89ص،مرجع سابقسوسطاح سمیرة،  1



االشھار التلفزیوني                                                       :يرظنلا راطالا  2015 
 

 
41 

 

 الخدمة أو السلعة وخصائص احتیاجاته بین إیجابي ترابط وخلق المؤسسة، أو الخدمة، أو 
  1 ومزایاها عنها المعنى

  المستهدف الجمهور لطبیعة وفقا اإلشهار تصنیف: المطلب الثاني
 الرسالة إلیهم توجه الذین المستهلكین وطبیعة نوع حسب اإلشهار تقسیم یمكن حیث
 :إلى اإلشهاریة

 یستخدموا أن ویتوقع لألشخاص توجه التي اإلشهارات تلك هي :استهالكیة إشهارات .1
 من اإلشهار مثل عام جمهور إلى اإلشهار هذا یوجه وقد .شخصیة ألسباب الخدمة أو السلعة
 غیرها دون معینة طبقة إلى موجه یكون قد أو "... الحلویات البسكویت،" مثل الغذائیة السلع
 اإلشهار یكون الحالة هذه وفي الهندسیة األجهزة أو الطبیة باألجهزة الخاصة اإلشهارات مثل

 .غیرها دون طبقة على مقصورا
 الخدمةألسباب أو السلعة یستخدموا أن یتوقع الذین األشخاص تخاطب :األعمال إشهارات .2

 من النوع هذا ویستهدف الخدمات، أو السلع بیع إعادة مثل شخصیة، عملیة ولیست
 النهائي، لالستهالك قابلة سلع إنتاج في ستستخدم التي أو السلعة الوسیطة، ترویج اإلشهارات

 النوع هذا مجتمع وینقسم المباشر، االستخدام بهدف سلع استهالكیة ترویج منها الغرض ولیس
 :كالتالي التجاري واإلشهار الصناعي،  اإلشهار إلى اإلشهارات من

اإلشهار  هذا إلیهم الموجه المستهلكین فئة إلى نسبة التسمیة هذه تطلق :الصناعي اإلشهار .أ
أو  الصنع التامة المنتجات أو السلع عن یعلن حیث ،"مؤسسة أو فردا الصناعي فالمستهلك"

 ثوب  في جدید منتج أجزاء بقیة علیها تركیب سیعاد التي الخامات أو جزئیا، تجهیزا المجهزة
 .جدیدة رغبات إلشباع خاصة وبمواصفات جدید

إعادة  بغرض الوسطاء إلى تباع التي والخدمات بالسلع یتعلق الذي هو :التجاري اإلشهار .ب
من  النوع هذا یركز الصناعیین والمشترین النهائیین، المستهلكین إلى أخرى مرة بیعها2

                                                             
  .90ص،مرجع سابقسوسطاح سمیرة،  1

  .13 ص ، القاھرة، شمس، عین مكتبة ،"اإلعالن أصول" :عساف محمود . 2
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 بغرض منها المتوفرة والكمیات وأسعارها المنتجة السلع عن توفیرالمعلومات على اإلشهار
  1 .المؤسسة سلع مع التعامل على الوسطاء تشجیع

  .تصنیف االشهارات التلفزیونیة وفقا للهدف منها: المطلب الثالث
 بمفهوم مرتبطة أهدافا تكون وقد تحقیقها إلى اإلشهار یسعى األهداف من العدید هناك

 :هما نوعین نجد وهنا ككل، المؤسسة أو للسلعة تجاري باسم أو سلعي
 التجاریة األسماء عن النظر بغض ما سلعة بترویج یقوم أن یحاول :األولي اإلشهار 1-

 على جدیدة تكون قد السلع من معین نوع استخدام لفكرة المستهلك قبول إلى یهدف المختلفة
 للترویج استخدمت التي اإلشهاریة الحمالت ذلك مثال بخدمته،  المؤسسة تقوم الذي السوق

  .ظهورها حین الغازیة للمشروبات
 أي أخرى، ماركة على معینة تجاریة ماركة أفضلیة إبراز یستهدف :االختیاري اإلشهار 2-

 السلع من معینة مجموعة أو طبقة داخل معینة تجاریة لماركة اإلختیاري الطلب على التأثیر
 2.يتعلیم أو تنافسي، تذكیري، اإلختیاري اإلشهار یكون وقد والخدمات،

                                                             
  .13 ص ، القاھرة، شمس، عین مكتبة ،"اإلعالن أصول" :عساف محمود . 1

  .91ص،مرجع سابقسوسطاح سمیرة،  2



 
 
 

 أن القول یمكن التلفزیوني اإلعالن بدراسة فیه قمنا والذي الفصل هذا خالل من
 من بكثیر تحظى أن یجب لذلك اإلعالمي، النظام بناء في دعامة تشكل التلفزیونیة اإلعالنات

 دخول من استفادت (التلفزیونیة اإلعالنات أي) أنها كما الكبیر، واالهتمام والتحلیل الدراسة
 طرق أنجح استعمال وبالتالي اإلعالنات، كثرة إلى أدى مما التلفزیونیة الفضائیات عصر العالم

 آلیة في فعال بشكل مؤثرا عالما تشكل أصبحت لذا المتلقین، سلوك على للتأثیر اإلعالن
 .القطاعات كل في االقتصاد

 



 

 

 الثانيالفصل 
 

 



 
 هدفه تحقیق من التسویقي النشاط تمكن التي الرئیسیة األدوات أحد الترویج نشاط یعتبر

 یعمل اتصالي كنشاط والترویج والخدمات، للسلع المشترین ورغبات حاجات إشباع وهو المنشود
 محل الخدمة أو السلعة شراء عملیة تحقیق إتجاه في المستهلكین سلوك في التأثیر على

 .معه األجل طویلة ثقة وبناء المستهلك، والء وتدعیم الترویج،
 بین تربط فعالة وسیلة وجود الضروري من جعل والخدمات للسلع الكبیر التنوع  أن كما

 عملیة تحقق التي واألنشطة الوسائل من العدید الستخدام الحاجة ظهرت لذا والمستهلك المنتج
 العالقات الدعایة، الشخصي، البیع اإلعالن، منها والموزعین والمنتجین بینالمستهلكین االتصال
 .المبیعات وتنشیط العامة،

 مكانة تجاهل العالمیة األسواق تعرفه الذي والمستمر الحاصل التطور ظل في یمكننا وال
 المؤسسات جمیع في هامة مكانة یحتل أصبح والذي الترویج في المبیعات تنشیط عنصر
 المبیعات لتنشیط الموجهة النفقات تشهده الذي المتزاید اإلرتفاع یؤكده ما وهذا العالم، في الرائدة
 تأثیر من له مما الكلیة المیزانیة من % 50 نسبتها تعدت التي و الترویجیة األنشطة ضمن
  .المؤسسة مبیعات تعظیم وبالتالي المستهلكین لدى الشراء قرارات على بارز
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  ماهیة تنشیط المبیعات: االولالمبحث 

  مفهوم تنشیط المبیعات: المطلب االول 

 لتسهیل الموجهة المزایا من بمجموعة المنتج بربط تقوم عملیة المبیعات تنشیط إن
 المستهلكین، الى موجه التنشیط كان فإذا.توزیعها وحتى شراءها استخدامها أو على والتحفیز

 كانت إذا أما)  promotion-consommateur (مستهلكین -تنشیط العالقة یعني فهذا
  1. ( promotion-distributeur) موزعین  تنشیط العالقة یعني فهذا الموزعین، إلى موجه

 والبیع اإلعالن جانب إلى الترویجي المزیج عناصر من عنصر المبیعات تنشیط یعد
 یحتالن الشخصي والبیع اإلعالن كان فإذا النشر، أو والدعایة العامة والعالقات الشخصي

 في أّنه حیث عنهما، أهمیة یقل ال المبیعات تنشیط فإنّ  الترویجي، المزیج الصدارة في
 في ملحوظا رً  ا تطو المختلفة بأشكالها المبیعات تنشیط عملیة األخیرة شهدت السنوات

 الحمالت فعالیة وزیادة للمستهلك يرائالشرار الق على التأثیر دور في من لها ِلما اإلستخدام،
 .قبل المؤسسة من تنفیذها الجاري الترویجیة

مجموعة التقنیات :تنشیط المبیعات بأنها ) AMA(و تعرف الجمعیة االمریكیة للتسویق 
الغیر اشهاریة و التي تعمل على اثارة المستهلكین،و دفعهم لشراء الخدمات المعروضة علیهم 

  2ظرفیة و غیر دائمة ،و أن االنشطة المتعلقة بالتنشیط 
  المبیعات تنشیط أهداف :الثاني المطلب

إدارة  قبل من المستخدمة الترویج أدوات ضمن تكتیكي نشاط المبیعات تنشیط یعتبر
 قیمة لتحقیق األسلوب هذا تستخدم المؤسسة لكون وذلك .إستراتیجیاتها تنفیذ وفي التسویق،

 .للمستهلك المقدمة الخدمة أو مضافة للسلعة
 واّلتي الترویج، أهداف من أساسا تستمد المبیعات تنشیط أهداف أنّ  الموالي الشكل ویوضح

                                                             
  30 ص ، 2011 عمان، والتوزیع، للنشر المیسرة دار األولى، الطبعة ، ملمتكا تحلیلي مدخلج التروی وسائل العبدلي، الرزاق عبد سمیر  1
.74،ص2012ماستر في العلوم التجاریة،، تأثیر تنشیط المبیعات على القرار الشرائي للمستھلك النھائي، مذكرةزعواط سھام ،قراش فھیمة،   2  
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 و صیاغتها تم ّلتي ا التسویقیة باالستراتجیة أساسا المرتبط التسویقي المزیج من جزء تعد
 إستخدام یمكنها التسویق إدارة بأن هنا القول یمكن وعلیه المؤسسة، إدارة من قبل رسمها

 خالل من وذلك المبیعات تنشیط مجال في و ذكرهما السابق الدفع والسحب استراتجیة 
 لتحفیزهم الوسطاء مع التعامل باعتماد أو الشراء على بالمستهلك لتحفیزه المباشر اإلتصال

  .الشراء  على الطلب تفعیل ومنه
  
  
  
  

  

  

  

  

  
1  

  اهداف عملیة تنشیط المبیعات :1الشكل رقم 

 والتوزیع للنشر الحامد دار الثانیة، الطبعة والترویج، التسویقیة اإلتصاالت البكري، ثامر :المصدر
  .232،ص2008،االردن،

                                                             
 .232،ص2008،االردن، والتوزیع للنشر الحامد دار الثانیة، الطبعة والترویج، التسویقیة اإلتصاالت البكري، ثامر  1
  

 استراتجیة التسویق

 المزیج التسویقي

الترویجيالمزیج   

 اهداف تنشیط المبیعات

 المستهلك
 الوسطاء

 رجال البیع
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 المبیعات تنشیط عملیة إلیها تسعى ّلتي ا األهداف توضیح عامة بصفة ویمكن
 :فیمایلي

 مبیعات من الرفع إلى المبیعات تنشیط عملیة تهدف حیث :بالمبیعات متعلقة أهداف -  1
 : لتحقیق وذلك مختلفة طرق المؤسسة بإستخدام

  القصیر األجل في المبیعات حجم زیادة -
  جدیدة توزیع منافذ إلى الدخول - السوق في المنافسة مواجهة -
  القصیر األجل في للمؤسسة السوقیة الحصة زیادة  -
للمستهلكین،و  الموجهة المبیعات تنشیط تقنیات كافة وهي :بالمستهلكین متعلقة أهداف- 2

  1 : إلى التي تهدف

 وذلك من تعدیالت علیها طرأت التي السلع أو الجدیدة السلع تجربة على المستهلكین حث-
 .وغیرها والعروض والكوبونات المجانیة العینات توزیع خالل

 . المؤسسة منتجات إلى المنافسة المؤسسات مستهلكي وتحویل جدد، مستهلكین جذب -
 طریق عن علیها اإلقبال وزیادة السلعة، إستهالك تكثیف على الحالیین المستهلكین تشجیع-

 .مثال أوالشراء المتكرر الكبیرة األحجام بإستخدام المرتبطة الخصومات أو الكوبونات
 .اإلستهالك مواسم غیر في الشراء على المستهلك تشجیع -
  .المستهلك وثقة وفاء كسب -
  .األخر الترویجي المزیج وعناصر اإلعالن وتعزیز تفعیل على العمل -

 ّلتي وا للموزعین، الموجهة المبیعات تنشیط تقنیات كافة وهي :بالموزعین متعلقة أهداف (3
 :مایلي إلىتهدف 

 2 .الموزعین لدى المخزون مستویات زیادة -

                                                             
  .76زعواط سھام ،قراش فھیمة،مرجع سابق ذكره،ص 1
 .67،مرجع سابق ذكره،،صالسید محمد إسماعیل 2
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 .للمنتوج التجاري لإلسم الموزعین والء تنمیة -
 . كبیرة وبكمیات الجدیدة شراء المنتجات على الموزعین تشجیع -
 .كدةراال البضاعة من والتخلص الموسمیة التصفیة فترة خالل الشراء على التشجیع -
 .الموزعین لدى المؤسسة منتجات من جدیدة قوائم إضافة-
  الحالي السوق في ذلك كان سواء نزعیالمو  مع جدیدة ومنافذ عالقات في الدخول-
 .المؤسسة تدخلها التي الجدیدة األسواق أو
 العاملة البیعیة القوة دور تفعیل على المنصبة األهداف وهي :البیع برجال متعلقة أهداف 4
 :هي األهداف وهذه الترویجي، البرنامج لتنفیذ المنتجة لمؤسسةا لدى
  .المؤسسة منتجات من ممكنة كمیة أكبر لتصریف البیع رجال تشجیع_ 
  .البیع رجال والء تنمیة_ 
  1.قةالمطب الحوافز نظام من لإلستفادة مبیعاتهم لزیادة البیع رجال مساعدة_ 

  المبیعات میزانیة تنشیط إعداد: الثالثالمطلب 

 ویتحدد الترویج، میزانیة من جزء هي بل منفصلة، تحدد ال المبیعات تنشیط نیةامیز  إنّ 
 : فیمایلي إلیها سنتطرق وأسس معاییر عّدة حسب حجمها

 :األهداف حسب المعّدة المیزانیة-1
 جدیدة، عالمة زراإب هو الهدف كان فإذا المسطرة، األهداف حسب میزانیةال تعد وفیها

 التنشیط وسائل تكلفة حساب طریق عن میزانیةال إجمالي بحساب تقوم المؤسسة فإنّ 
 .األجل والطویلة القصیرة واإلستراتجیة التسویقیة المؤسسة أهداف تحققو التي  المستخدمة

 2 :األعمال رقم حسب المعّدة یزانیةالم-   2

                                                             
  .233،234،صذكره، سابقالمرجع  البكري، ثامر  1
  .102،المرجع السابق ذكره،صعلي ربایعیة،/بشیر عالق 2
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 تعتمد حیث المبیعات، تنشیط میزانیة حجم تحدید في اإلستعمال شائعة طریقة وهي
 على متوقفة ألنهاومنطقیة عملیة طریقة هي ،ةالماضی السنة في المحقق األعمال رقم على

 من مئویة نسبة حسب المبیعات تنشیط میزانیة تحدید یمكن إذن المالیة، المؤسسة إمكانیات
 .المحقق األعمال رقم
 :اإلختیاریة الطرق-3

 سوق إطار في تختبر أن یمكن جدید لمنتج المبیعات تنشیط عملیة مخطط ففعالیة
 تخصص سوف فإنها المبیعات تنشیط تأثیر بإختبار المؤسسة قامت إذا وعملیا اختباري
  1.مكلفة میزانیة
 :التالیة النقاط في األسس هذه إجمال یمكننا :المبیعات تنشیط میزانیة تحدید أسس

 .المنتوج مردودیة مستوى-
 .المنافسة نشاط مستوى-
  ).المنتوج تطور درجة( المنتوج بها یمر التي المرحلة-

  .المؤسسة طرف من المتبعة االستراتجیة-
  2.الممكنة المیزانیة حجم-

  ٕواستراتیجیاتها المبیعات تنشیط تقنیات :الثاني المبحث

  تقنیات تنشیط المبیعات:المطلب االول

 فهناك إلیها، الموجهة الجهة بإختالف تختلف المبیعات لتنشیط أسالیب عّدة هناك
 لدى البیع لرجال الموجهة و خیرا للوسطاء موجهة وأسالیب للمستهلكین موجهة أسالیب

  .المنتجة المؤسسة
 النهائي للمستهلك الموجهة التقنیات : أوال

                                                             
  .48،ص.ذكره سابقزعواط سھام ،قراش فھیمة،مرجع   1
  .79،ص2012ماستر في العلوم التجاریة،، تأثیر تنشیط المبیعات على القرار الشرائي للمستھلك النھائي،زعواط سھام ،قراش فھیمة، مذكرة  2
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 إستخدامها وتكثیف السلعة على النهائي المستهلك طلب زیادة إلى التقنیات هذه وتهدف
  :في التقنیات هذه أهم وتتمثل

  المجانیة العینات-1
 بالمنتج المستهلك ٕواقناع لتأثیر فعالیة األسالیب أكثر من المجانیة العینات تعتبر

 وهذا للمستهلكین، مقابل دون السلعة من عیّنة توزیع في یتمثل إذ جدًا، بسیط ومبدؤها الجدید
 1تقنیة عامة وبصفة .أخرى سلع شراء أثناء أو المنازل زیارة طریق عن أو یتم بالبرید التوزیع
 هذا إستعمال أنّ  عالیة،كما مردودیة وذات اإلستهالك واسعة المنتجات المجانیة تخص العینة

  :منها المزایا من عدداً  یحقق المبیعات تنشیط من األسلوب
       ألي تحمله دون مباشرة وبصورة إیجابي جو في َتج المن تجربة من للمستهلك یمكن -

 . مقابل
 .حالیا یستخدمه الذي والمنتج الجدید المنتج بین المقارنة من للمستهلك یمكن -
 .المؤسسة منتج إستخدام مزایا  منافس آخر منتج إلستخدام تحول الذي المستهلك تذكیر -
 .كثیرة وتكالیف كبیر لجهد زیاهام بیان یحتاج ّلتي ا للمنتجات الترویج في یساعد -
 .أكبر كمیة إلقتناء الفضول فیه یثیر قد المنتوج من لعینة المستهلك تجریب -

  :في تمثلت عیوبا المجانیة العینات تقنیة عرفت المقابل وفي
  سریعة السلع التكلفة، المرتفعة السلع السوق، في المعروفة للمنتجات إستخدامها یمكن ال_ 

 صغیرة عینات إلى تقسیمها یصعب ّلتي ا والسلع التلف
 المنتوج من الوحدة سعر مع بالمقارنة التوزیع وكلفة العملیة، تنفیذ كلفة إرتفاع_ 
 بالمنتجات مقارنة حقیقیة زیا ا بم تتمتع ال ّلتي ا المنتجات في إستخدامها یمكن ال_ 

  .المنافسة
 :الكوبونات -2

                                                             
  .95،ص 2000 مصر . العربي النیل مجموعة عصر العولمة، في الترویج اسرار الصبور، عبد فتحي محسن  1
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 5 %بین قیمته تتراوح  معیناً  اً  خصم لحاملها تعطي وبطاقات قسیمات عن عبارة وهي
 صحیفة داخل وضعها خالل من أو البیع، نقطة في أو للسلعة، األصلي السعر من% 20 و
الكوبونات  من عدد بتجمیع وذلك أخرى، بطریقة األسلوب هذا إستخدام یمكن كما .مجلة أو

  .المنتج من مجانیة وحدة على للحصول المنتج  داخل من علیها الحصول التي یتم
 :مایلي أهمها مزایا عّدة له التقنیة من النوع وهذا
  .السلعة إستخدام وزیادة المنتج من أكبر كمیة شراء في المستهلك ترغیب إلى یهدف فهو_ 
 .المنافسة المؤسسات أنشطة من للسلعة الحالیین المستهلكین حمایة_ 
 .المؤسسة َتج من على الطلب لزیادةفعالة  وسیلة_ 
 : في تتمثل عیوب التقنیة لهذه أنّ  كما
  .بالسوق الجدیدة المنتجات مع التقنیة هذه تناسب عدم_ 
  فبعضهم ومتى؟، الكوبونات یستخدمون اّلذین المستهلكین عدد تقدیر إمكانیة عدم_ 

 .یستخدمها ال واآلخر یستخدمها
  .متكررة بصورة شراءها یتم ال التي المعمرة السلع مع تناسبها عدم_ 
 :األسعار تخفیض -3

 1بعض بإحترام وهذا األسعار، بتخفیض الترویج من النوع بهذا القیام للمؤسسة یمكن
 عّدة األسعار تخفیضات وتأخذ حقیقیة، األسعار تكون وال بالخسارة، تبیع ال الشروط حیث

 لمستهلكي خاصاً  سعراً  المؤسسة تقترح حیث  "Prix Spécial"كالسعر الخاص أشكال،
 طرف من الخاص السعر یستعمل ما وعادة .وقصیرة محددة زمنیة فترة في منتجاتها
 .األسعار على مة المنافسةبإقا یهتمون اّلذین الموزعین

فهو نوع من انواع االسعار الخاصة اال أنه في  Prix Barré""اما السعر المشطب 
 أسعار ذلك ومثال .الجدید السعر مقابله ویوضع القدیم، السعر شطب یتم الحالةهذه 

                                                             
  .96،97،صذكره المرجع السابق الصبور، عبد فتحي محسن  1
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 القدیم السعر نجد الصورة وأسفل السیارة صورة فتوضع ،الجرائد في عنها المعلن السیارات
 السعر اً  عموم ویكون المؤسسة، طرف من تحدیده تم اّلذي الجدید السعر وأمامه مشطوباً 
  1.القدیم السعر عن منخفض الجدید

 :والتذكاریة الترویجیة الهدایا .-4
 معامالتها تنمیة بقصد عمالئها إلى المؤسسة تقدمها التي الهدایا هي الترویجیة الهدایا

 بمنح المؤسسة تقوم حیث بالشراء، قیامه قبل المستهلك لدى معروفة الهدیة وتكون معهم،
 لمن الهدیة تقدم أو معین، مبلغ عن ثمنها یقل ال معینة خدمة أو سلعة یشتري من هدیة لكل

  .ترویجها إلى تسعى ّلتي ا منتجاتها إحدى وحدات من معین یشتري عدد
 المؤسسة إسم الهدیة تحمل أن ویمكن متباعدة أوقات في ذلك تكرار من بأس وال
 :مثال إسمها، وتحمل المؤسسة لعمالء تمنح فعادة التذكاریة الهدایا أّما الموزعة أو المنتجة
  .المتنوعة الهدایا من وغیرها والحقائب واألجندة األقالم

 :الُمنتج تجریب_5
 المجانیة، العینات أسلوب إستخدام إمكانیة عدم عند التنشیط في األسلوب لهذا ویلجأ

 2.للتجریب بیعه المراد المنتج المستهلك یدي بین یوضع حیث
 إدخال حالة في وخاصة عنها، اإلستغناء وصعبة مهمة تجعلها قوة نقاط التقنیة ولهذه

 :ب تسمح فهي للسوق، جدید منتج
 .لمزایاه كامل ٕواختیار المنتج، جودة من التأكد_
  .معینة زمنیة فترة خالل المنتج بتجریب للمستهلك السماح یكون ما غالبا_
 :العرض نوافذ -6

                                                             
  .96،ص ذكره المرجع السابق  الصبور، عبد فتحي محسن 1
 مصر، . النیل مطبعة الثانیة، الطبعة ،)العمیل وفكر قلب إلى مباشر طریق(المتكامل  التسویقیة اإلتصاالت :الحمید عبد أسعد طلعت 2

  232 ص ، 2009
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 السلعة تعرض حیث المبیعات، لترویج الهامة الوسائل من التجزئة متاجر نوافذ تعد
 بشكل تصمیمها یجب ولذلك لشرائها المتجر دخول على حثهم بقصد النوافذ تلك أمام للمارین

 سلعة كل سعر عرض ویجب وأخرى، فترة بین تغییرها ویجري فني، بشكل تنّسق وأنّ  جید
  1.واضح بشكل

 :التجاریة المعارض-7
 إطالع بهدف وذلك والمنتجین، التجار من عدد المعارض هذه إقامة في یشترك

 إستخدامها، وكیفیة خصائصها، و مزایاها على والتعرف المعروضة، السلع على الجمهور
 اإلتصال طریق عن والجمهور العارضین بین طیبة عالقة خلق في الطریقة هذه وتساهم
 المعارض هذه في یعرض وقد المعروضة، بالسلع المتعلقة المعلومات بكافة ٕواعالمه المباشر

 وهنا بیعها، دون فقط للسلع عرض هناك یكون قد أو المعتاد من أرخص بأسعار تباع سلع
  2. مستقبال للبیع بإتفاقیات تتعلق معامالت و اجراء صفقات عقد الهدف یكون
 للموزعین الموجهة التقنیات :ثانیا

 منتجات من كبیرة كمیات تصریف على الموزعین تشجیع إلى التقنیات هذه تهدف
 :أمثلتها ومن للمؤسسة الجدیدة المنتجات مع التعامل قبول أو المؤسسة

 :التخفیضات-1
 مقابل في الوكالء أو للموزعین خصومات أو تخفیضات بعمل المنتجون یقوم حیث

 :في تنحصر الغالب في فالخصومات  المنتج من كبیرة لكمیات طلبهم
 هذه وتستخدم ألمشتراة الصفقة كمیة مع طردي بشكل یتصاعد ّلذي وا :الكمیة في الخصم_ 

 من كبیرة بكمیات الشراء على الوسطاء لتشجیع أو جدیدة سلعة لترویج مادي كدافع الطریقة
 .شرائها المعتاد الكمیة عن تزید السلعة

                                                             
 للنشر العلمیة الیازوري دار األولى، الطبعةونظریات، أسس التجاري، واإلعالن ربایعة، الترویج محمد وعلي العالق عباس بشیر  1

  .121،ص2007 األردن، والتوزیع،
  
  .155،ص، ،المرجع السابق ذكرهالفاغي مندیل الجبار عبد  2
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  من مجانیة إضافیة كمیة بإعطاء المنتج یقوم حیث ):الخصم التجاري(:المجانیة الكمیات
 له تشجیعا أو السلعة من معینة كمیة بشراء الوسیط قام ما إذا أو للموزع، ما صنف

 .معه التعامل الستمرار
  فترة وتقلیص الخصم مقدار زیادة بین العكسیة العالقة على یرتكز ّلذي وا :السعري الخصم_

 :الشكلین أحد یأخذ وقد  بینهما المعقودة الصفقة لقیمة الموزع قبل من التسدید
  الشراء من معینة بنسبة تحفیز_ 
 1. المشتراة الكمیة حسب یر یتغ تدریجي تخفیض_ 

 مالیة مبالغ شكل على إّما للموزعین، الخصومات هذه بمنح المؤسسة تقوم المدة نهایة وفي
  .مجانیة كمیات شكل على أو تسلم

 :الممسوحات _2
 للمنتج بها یقوم ووظائف خدمات نظیر للموزع األموال من معینة كمیة تقدیم وتعني

 جذابة بطریقة المنتجات عرض المؤسسة، لمنتجات باإلعالن القیام على موافقته مثل
 :البیع لرجال وجهةام التقنیات:ثالثا المتجر داخل األرفف على أكبر أوبمساحات

 على وتشجیعهم للمنتج، التابعة البیع قوى لدى الحافز تنمیة إلى التقنیات هذه وتهدف
 :الذكر سبیل على وتشمل  الجدیدة السلع تقدیم في والمبادرة الجدیدة األسواق دخول

  التي اإلستثنائیة لجهودهم ثمنا البیع لرجال تمنح التي والمعنویة المادیة والحوافز المسابقات_
 .المبیعات زیادة إلى تؤدي ّلتي وا یبذلونها

 مزایا مناقشة أجل من اإلعالن ورجال البیع لرجال تعقد واالجتماعات التي اللقاءات_ 
 وحثهم واإلعالن البیع عملیة في تستخدم يالت الحدیثة والوسائل ألجدیدة السلع و أغراض

 2المبیعات؛ لزیادة السبل أفضل إتباع على
  .تدریب رجال البیع_

                                                             
  .24 ص ، 2006 مصر، العربیة، النیل مجموعة األولى، الطبعة ،المتكاملة التسویقیة اإلتصاالت،سالم السید شیماء  1
.233،ص 1996 مصر، الجامعیة، الدار ،التسویق إدارة في الصحن ،قراءات فرید محمد  2  
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 :بإختالف المبیعات تنشیط وتقنیات وسائل وتختلف
 .التسویقیة األهداف_ 
 .المنتج لدى البیع رجال أو وسطاء، نهائي، مستهلك كان سواء المستهدف الجمهور نوع_ 
   .وتكلفتها السلعة طبیعة_ 
  1.السائدة اإلقتصادیة الظروف_ 

 المبیعات تنشیط عملیة تخطیط :الثاني المطلب
 المدى طویلة عالقة بناء في مهما یلعب دوراً  المبیعات لتنشیط االستراتیجي الدور إنّ 

 عن واضحة خطة الترویج استراتیجیة تتضمن أنّ  یجب وبالتالي وعمالؤها بین المؤسسة
 :مایلي تحدید یجب المبیعات لتشیط خطة ولوضع ألمبیعاتتنشیط 

  األهداف من األهداف هذه تنبثق حیث ومفهومة، واضحة بطریقة التنشیط أهداف صیاغة_ 
 .خاصة بصفة الترویجي والنشاط عامة التسویقي للنشاط الموضوعة

  ألسالیب أنواع ة عدّ  هناك أّنه حیث لألهداف، المناسب المبیعات تنشیط أسلوب إختیار_ 
 وفي المرجوة األهداف ضوء في اإلختیار ویتم عیوب، و مزایا له نوع وكل المبیعات تنشیط
 .الوسیلة وتكلفة المنافسة ظروف المستهدفة، السوق إلیها، الموجهة الفئة طبیعة ضوء

 للتنشیط المناسبة للكمیة الدقیق التحدید_ 
 2 .المبیعات تنشیط نفقات تقدیر_ 

  : المبیعات تنشیط خطة عناصر
 من وغیرها والتكالیف التقنیات حیث من والدقة بالوضوح الخطة تتمّیز أن یجب
 :فیمایلي سنتناولها يالت العناصر

  القلیل الحافز أن إذ المؤسسة، تتحملها سوف ّلتيا التكلفة الحافز حجم ویمثل :الحافز حجم
 المبیعات من مزید تحقیق یقابله أن یتطلب فإّنه كبیر كان إذا لكن ینة،عم نجاحات یحقق

                                                             
  .162،المرجع السابق،ص)وتطبیقات أساسیات(والتقلیدي اإللكتروني الترویج،العالق بشیر  1
  .94 ص ذكره، سبق مرجع الصبور، عبد فتحي محسن  2
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 حجم تقدیر في الخطأ إلى یشیر فإّنه المبیعات من المطلوب المستوى ذلك یتحقق لم ٕواذا
 .الحافز
  االطراف من سُتحققالتي  المشاركة لمستوى تقدیر التسویق مدراء على :المشاركة شروط

 ومدى لدیهم، البیع رجال أو وسطاء أو مستهلكین كانوا سواء معهم التعامل یتم يالت
  .هممع المستخدمة المبیعات تنشیط لعناصر استجابتهم

  المؤسسة على :المبیعات تنشیط عملیة في المعتمد التوزیع ألسلوب الدقیق اإلختیار_ 
 )البرید عبر أو المحل في موزعة وثیقة شكل في(التنشیط عملیة تتخذه ّلذي ا الشكل إختیار

 وسهولة الوسیلة االنتشار ضمان جانب إلى علیه، تترتب معینة كلفة له شكل فكل
 .المستهدفة االطراف جانب من علیها والتعرف وصولها

  تنشیط عملیة تستغرقها التي المناسبة الزمنیة الفترة تحدید یجب : التنشیط عملیة مدة_
 ال وقد أهدافها وتحقیق منها، االستفادة من یمّكن ال قد الفترة هذه قصر أنّ  حیث المبیعات،

 تكلفة یمثل قد الفترة طول أنّ  كما علیها، اإلقبال من المستهلكین من للكثیر الفرصة یعطي
 أخرى؛ ناحیة من علیه ویعتاد المستهلك به یشعر إمتیاز یمثل وقد ناحیة، من عالیة

 ومن ،تكرارها وتاریخ المبیعات تنشیط وسیلة بدء توقیت تحدید یتم حیث :العملیة توقیت_ 
 1 .الوسائل هذه جدولة ثم
 التنشیط،عملیة  لتكلفة كمي تقدیر وهي :المبیعات تنشیط لتكالیف المناسبة المیزانیة تقدیر_

  .تحقیقه دمراال الربح لتحقیق متناهیة بدقة تحسب أن یجب حیث
  المبیعات تنشیط عملیة نتائج تقییم و مراقبة :الثالث المطلب

 إنّ  حیث ألترقویة العملیة سیر  و مراقبة متابعة عملیة تبدأ ألخطة تطبیق في البدء عند
 الجهود وكفاءة فعالیة من للتأكد ألدائها وتقییممراقبة  بعملیة تقوم للترویج الفعالة اإلدارة

 الضعف ونقاط والمشكالت اإلنحرافات على تقف ولكي المبیعات، تنشیط عملیة المبذولة في
 المبیعات تنشیط لعملیة الحقیقة القیمة وألنّ  فتعززها القوة ونقاط االنجازات فتتالشها وعلى

                                                             
  .234 ص ،والترویج التسویقیة اإلتصاالت،البكري ثامر  1
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 إدارة على فیجب السوق في للمؤسسة التنافسي الوضع تحسین على قدرتها في تكمن
 التقنیات بعض أنّ  حیث  للتقییم والرقابة قابلة وأسالیب تقنیات تضع أن الترویج أو التسویق
 المتوقعة غیر الفترة بعض التتغیرات هذه تتخلل أن الطبیعي ومن لتنفیذها، زمنیة فترة تتطلب

 معالجتها الموقف وبالتالي لتدارك تعدیالت اجراء یستدعي مّما المحیطة، الظروف في
  1.مستقبال وتفادیها

 إذ الموضوعة، األهداف ضوء في حققتها ّلتي ا النتائج على عرقالت ذلك في واألهم
 للبرنامج الفعلي التأثیر لحجم محددة بمعلومات تخرج عندما والتقییم الرقابة أهمیة تزداد

 .الموضوعة والخطة
 : فیمایلي تكمن المبیعات تنشیط عملیة لنتائج والتقییم الرقابة عملیة أهداف إن

 .سابقا حددت ّلتي ا بالمعاییر مقارنة األداء في تحرافااالن معرفة_
 .وأنشطة أعمال من أنجز ما وكفاءة جودة معرفة_
 .مشكالت من العملیة یعترض ما لمواجهة الصحیحة المعالجة أسالیب على التعرف_

 . ومنتظم مستمر بشكل العملیة سیر عن بالمعلومات القرار صناع تزوید _
 :في تتمثل والتقییم للرقابة نظام بناء خطوات إنّ 
 فترة تحدید مع یتوافق أن یجب بدقة المحدد الهدف أنّ  حیث تحقیقها وفترة األهداف تحدید _

 السوقیة الحصة رفع هو الهدف كان فإذا ألهدف، طبیعة اإلعتبار بعین آخذا تحقیقه،
 المبیعات على مباشر أثر تحقیق الهدف كان إذا أّما طویلة، تحقیقه فترة فإن للمؤسسة

 .مباشرة التنشیط عملیة خالل تحقیقه یمكن
 .الترقویة للعملیة الفعلي األداء قیاس _ .  للرقابة مناسبة وسائل وضع  _
 .الموضوعة المقاییس مع المبیعات تنشیط لعملیة الفعلي األداء مقارنة_

  2.الحاجة دعت إن المطلوبة التصحیحات اجراء_ .
                                                             

  .234 ص ،والترویج التسویقیة اإلتصاالت ،البكري ثامر 1
  .521ص ، 1999 األردن، دار زهران، األولى، الطبعة ،)استراتیجي مدخل(التسویقي النشاط إدارة ،األزهري الدین محي 2



 
 

 إلى تسعى التي المؤسسات أن القول یمكن الفصل هذا في إلیه تطرقنا ما خالل من
 األخرى المؤسسات عن التسویقیة وأنشطتها لعملیاتها المتفوق و المستمر النجاح تحقیق

 اإلتصال بتحقیق تسمح فعالة ترویجیة وسائل على تعتمد أن البد السوق، في لها المنافسة
 تنشیط تقنیات الوسائل هذه أهم ومن أهدافها، بتحقیق یسمح بما الخارجیة البیئة بین و بینها

 وتحفیز تشجیع خالل من المبیعات حجم زیادة في وفعال مباشر تأثیر من لها لما المبیعات
  .باستمرار العملیة هذه وتكرار المؤسسة منتجات شراء على المستهلكین

 



 

 
 الثالثالفصل 

 
 



  

سوف نقوم في هذا الفصل بدراسة فاعلیة االشهار التلفزیوني في التأثیر على المبیعات 

من خالل محاولة التعرف على اتأثیر الذي یحققه االشهار التلفزیوني كعامل محفز لزیادة 

مبیعات المؤسسات من خالل التعرف على االسالیب االقناعیة في االشهار التلفزیوني و 

سلوك المستهلك النهائي باالشهارات التلفزیونیة و طرق اختبار فاعلیة  كذلك كیف یتاثر

  .االعالن و هذا بصدد تقییم التاثیر الذي یخلقه االشهار التلفزیوني على زیادة المبیعات
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  فعالیة االشهار التلفزیوني في التأثیر على المبیعات :الفصل الثالث

  .تأثیر االشهار التلفزیوني على سلوك المستهلك :المبحث االول

  . التلفزیونیة اإلعالنات في االقناعیة األسالیب :المطلب االول

 األعمال من یعتبر خاصة بصفة التلفزیوني واإلعالن عامة بصفة اإلعالن تصمیم إن

 عملیة أي العملیة وهذه فشله، أو اإلعالن نجاح في كبیر حد إلى تساهم التي المهمة الفنیة

 یصبح بحیث النهائي شكله في اإلعالن إعداد عملیة هي وتحریره التلفزیوني اإلعالن تصمیم

 سابقة بدراسات یقوم أن المعلن على ذلك كل وقبل المشاهد، الجمهور على للعرض جاهزا

 التي المستخدمة الوسیلة معرفة إلى كذلك عنها، المعلن السلعة وطبیعة المستهلك فیها یحدد

 الذي والوقت اإلعالنیة للرسالة المحدد الوقت مثال یعرف كأن إعالنه، لعرض التلفزیون هي

   .الخ...بالذات فیه ستعرض

 أخرى بجوانب المعلن ذلك بعد لیهتم السوق، بظروف إلمامه ضرورة إلى إضافة

 على وحثه بإقناعه المشاهد في والتأثیر االهتمام وجلب األساسي هدفه هو الذي لإلقناع

  .فعالیته حقق أنه تعني اإلعالن حققها التي واألسالیب الجوانب وهذه الشراء،

 في تتمثل التلفزیوني لإلعالن األولى المهمة إن :اهتمامه وٕاثارة المشاهد انتباه جذب-1

 المحتملین المستهلكین من محددة فئة نظر لفت إلى المعلن یعمد حیث المشاهد انتباه جذب

  1اإلعالن بعناصر واالهتمام التركیز :منها لذلك، المحققة األسالیب بعض وهناك للسلعة،

                                                             
  .8 ص ، 1ط، 1996 بیروت، عویدات، منشورات ،اإلعالن سوسیولوجیا، خلیل أحمد ترجمة -النیو جیرار   1
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. المشاهد انتباه جذب على غیرها من أقدر ألوان فهناك واأللوان، كالعنوان الذكر السالفة 

 عن إعالن في كصورة( الیوم إعالنات في نراه ما خصوصا المثیرة الصورة إلى إضافة

 لهذا مستعملة غیر المرأة صورة تظهر حیث ،"آیج میریكل بوندز" التجمیل مستحضر

 تستعمله أن بعد لكن رهیبة، بطریقة والحبوب البقع تغزوه ووجهها غریبة بطریقة المستحضر

  1 ).والجمال والصفاء اإلشراق في غایة بشرتها تظهر

 التلفزیوني لإلعالن آخر وأسلوب أخرى مرحلة وهي :واإلقناع التملك في الرغبة خلق-2

 أن وبما عنها، المعلن السلعة تلك نحو فیه الرغبة خلق وكذلك المشاهد في التأثیر محاوال

 بكل إلشباعها دائما یسعى والدوافع الرغبات من مجموعة لدیه أن یعني بشري كائن المشاهد

 البد خدمة من االستفادة أو معینة سلعة اقتناء نحو اتجاهه وقبل الحیاة في لیستمر الطرق

 .رغبة له تحقق أو حاجة له تلبي بأنها االقتناع من أوال علیه

 هو التلفزیوني اإلعالن من النهائي الهدف إن :البیع هدف وتحقیق الشراء عن البحث 3-

 مستخدما الشراء في االستمرار وكذلك عنها، المعلن السلعة بشراء القیام على المشاهد حث

 لم إذا مثال وأنه الشراء، على المستهلك تحفز جمل استخدام مثل المغریات شتى ذلك في

 تلك بین ومن الخ،...العرض محدودة أنها كما علیه تضیع سوف الفرصة فإن یشتري

 2أطلبوها" الیوم، حاًال، اآلن، :مثل لإلعالن لالستجابة تدفعه التي المعبرة الكلمات

  الخ..."اآلن

                                                             
  .82 ص ،هركذ سابقلامرجع ، النیو جیرار  1
  .125،صهر كذ ،مرجع سابقحنان شعبان 2
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  التلفزیونیة باإلعالنات النهائي المستهلك سلوك تأثر :المطلب الثاني

 الجمهور رضا على االستحواذ األول المقام في یستهدف اإلعالني النشاط إن

 إال ذلك یتأتى وال اإلعالن، موضوع والخدمات السلع اقتناء على باإلقبال وٕاقناعه المستهدف

 معلومات على الحصول طریق عن وذلك المستهلكین، لدى القائم السلوكي النمط في بالتأثیر

 .المجتمع مع الفرد تفاعل ومدى منهم لكل الفردیة للخصائص متكاملة

 السلوك تحرك التي واالتجاهات والدوافع الرغبات على المعلومات هذه وتركز

 عملیة من الهدف نقطة هو فالمستهلك اإلعالنیة، القرارات نوعیة في وتؤثر االجتماعي

 1.نشاط ألي البدایة نقطة كذلك وهو االتصال

 التي المتاجر وبین بینه یربط كونه في المشتري أو للمستهلك بالنسبة اإلعالن ویتمثل

 لمزایا شرحا اإلعالنات بعض تتضمن كما االبتكارات، إلى ویرشده معینة سلع فیها تباع

  .بها المستهلك انتفاع من یزید مما استعمالها وطرق السلعة

 وأسالیب ورغباته اتجاهاته على بالتأثیر المستهلك سلوك تغییر یستهدف اإلعالن إن

 وكافیة صحیحة معلومات توفرت إذا إال یتأتى لن وذلك به، المحیطة واألشیاء لألمور إدراكه

 أخرى، دون ناحیة في توجیهه على وتعمل المستهلك سلوك في تتحكم التي العوامل تحدد

 2.االستهالكي السلوك بأنماط المتعلقة البیانات على التعرف ضرورة إلى باإلضافة

                                                             
  .67،صهر كذ ،مرجع سابقإیناس محمد غزال 1
  .74ص ، 1983 مصر، القاھرة، الكتاب، عالم ،الذھنیة والصورة العامة العالقات، عجوة على  2
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 مجموعات تعریف یستهدف والذي المبیعات، لترویج الرئیسیة األشكال أحد فاإلعالن

 باتخاذ وٕاقناعهم المستهلكین وحث ومزایاها، وخصائصها والخدمات بالسلع المستهلكین

 .األساسیة التسویقیة األهداف قوف معینة استهالكیة خطوات

 یحقق وبذلك السلعة، من المبیعات كمیة في زیادة یحقق الجید اإلعالن أن شك وال

 السلعة بیع سعر خفض إلى الطویل المدى على یؤدي ثم ومن اإلنتاج، تكلفة في خفضا

 تدر التي االستثمارات في یصب فإنه اإلعالن على یصرف مبلغ كل فإن وعلیه .للمستهلك

 1.والمستقبل الحاضر في أرباحا

 شرائیة دوافع وجود :منها عوامل عدة على یتوقف اإلعالن نجاح أن تأكیده ینبغي ومما

 ألداء كافیة إعالنیة مخصصات وتوافر الخدمة أو السلعة لتمییز كبیرة إمكانیة ووجود قویة،

 متاجر عدد وازدیاد لإلنفاق، القابلة المداخیل المستمرة والزیادة بكفاءة، اإلعالني العمل

 .والتسویقي اإلنتاجي التوسع إلى یؤدي الذي التقني التطور وازدیاد الذاتیة الخدمة

 النشاط، هذا في الحدیثة اإلدارة تبذلها التي والجهود النفقات وازدیاد اإلعالن أهمیة إن

 مدى على حكم إصدار وٕامكان علیه المترتبة اآلثار لتقویم الوسائل بعض إیجاد ضرورة تحتم

  .منه المرجوة األهداف تحقیق في فاعلیته

 بما الصدد هذا في اإلعالنیة الحمالت ومخططي اإلعالن وكاالت تقوم أن ینبغي لذلك

 2:یلي

                                                             
  .75،صرهكذ المرجع سابق،عجوة على  1
  .173 ص ، 1ط،2007 مصر، -القاھرة التوزیع، و للنشر الفجر دار ،العامة للعالقات الفعال االتصال،حجاب منیر محمد  2
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 والخدمات السلع من المشترین وحاجات رغبات تتناول لعمالئها، تسویقیة دراسة إجراء -

 .اإلعالن موضوع

 والمشترین للمستهلكین اإلعالنیة الرسالة لنقل المناسبة اإلعالنیة الوسیلة اختیار -

 .المستهدفین

 .والمستهلكین بالسلع الخاصة والمعلومات البیانات جمع -

 الرسمي المتحدث فهو االجتماعیة، الیومیة حیاتنا في أساسیا جزءا اإلعالن أصبح لقد

 أداة وهو والخدمات، السلع على للتعرف المستهلكین وسیلة وهو واألفراد، المنشآت نشاط عن

 رشیدة1 استهالكیة قرارات اتخاذ عند استشاریة

 النقاط في لإلعالن التسویقیة الوظائف Delage و Hirogoyer و Barrere أوضح وقد

 : التالیة

 .والمنافسة والبدیلة الشبیهة المنتجات على المنظمة منتجات تمیز على یساعد اإلعالن -

 أساس على یبنى اإلعالن فال للشراء، الضروریة األسباب على اإلعالن یتوفر -

 وهذا للشراء، الرئیسیة األسباب العوامل هذه وتمثل للمنتج، والرمزیة الوظیفیة الخصائص

 أو داخلي لمنبه التعرض ( بالشراء المرتبطة األخرى والظروف المستهلك حاجة حسب

 2 )إلخ... الشرائیة القدرة خارجي،

                                                             
  .173،صهركذ ،المرجع السابق حجاب منیر محمد  1
  .134،صهر كذ سابقلا،مرجع العبد عدلي عاطف 2
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 اإلعالن سیاسة على االعتماد یؤدي :العالمة اتجاه ایجابیة میوالت اإلعالن یخلق -

  في وغیرها والفنیة الریاضیة الشخصیات على باالعتماد التسویقیة، للسیاسة مكملة كسیاسة

 تطویر وٕالى المستهدفة، الفئات لدى االستحسان من كثیر اإلعالنیة،إلى الصفحة مرافقة

 و بالمنظمة الموجودة النقائص عن التغاضي یؤدي وربما العالمة، نحو ایجابي شعور

 1 .منتجاتها

 الوظائف هذه تنفیذ في اإلعالن أسالیب مختلف عن الناتجة الصورة تساهم كما -

 اتصالیة ووسائل الصحفیة والبیانات والمحاضرات المعارض خالل فمن .فعالیتها وزیادة

 مما المنظمة، منتجات مزایا حول معرفة المستهلك لدى تتكون المنظمة، تستعملها أخرى

 اإلعالن وباعتماد للشراء، الضروریة األسباب لدیه وتوفر المنتجات هذه تمییز على یساعده

 العامة الحیاة في والمشاركة الخیریة كاألعمال وعواطفهم األفراد وجدان تمس وسائل على

 یؤدي وقد المنظمة، منتجات اتجاه ایجابیة میوالت األفراد لدى تتكون المحلي المجتمع وخدمة

  .الشراء قرار اتخاذ إلى

 متصلة "العویني" یراها كما اإلعالن أسالیب مختلف عن الناتجة الصورة فإن ثم ومن

 المنظمة حول المستهلك یتخذها التي النهائیة واالستجابات بالمواقف وثیقا اتصاال

  2.ومنتجاتها

  

                                                             
  .134،صهر كذ سابقلا،مرجع العبد عدلي عاطف 1
  .175،صهركذ المرجع السابق،حجاب منیر محمد  2
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  التلفزیوني اإلعالن فعالیة اختبار طرق :ألثاني المبحث 

  عرضه قبل الفعالیة اختبار طرق األولالمطلب 

 عرضه أو تنفیذه قبل المتوقع اإلعالن بأداء التنبؤ محاولة إلى تهدف الطرق وهذه

 :یلي ما الطرق هذه بین ومن ممكن حد أدنى إلى للمخاطر تفادیا وذلك

 من مجموعة على الطریقة هذه في اإلعالن طرح ویتم :المستهلكین من مجموعة استخدام- أ

 وفقا وذلك اإلعالنیة، الرسالة توصیل في فعالیته مدى على الحكم بعد )الزبائن( المستهلكین

 للرسالة التصدیق بدرجة واالهتمام االنتباه جذب على قدرته :منها المعاییر من لمجموعة

 :نوعان الطریقة ولهذه ،أإلعالنیة

  .المعاییر من لمجموعة وفقا اإلعالنات ترتیب المستهلكین مجموعة من یطلب أن أولهما -

 اإلعالنات من اثنین بین من إعالن أفضل تعیین المقیم المستهلك من یطلب أن وثانیهما -

 .محدد لمعیار وفقا

 لوحات وضع یتم الطریقة لهذه ووفقا :اإلعالن قصة تحكي التي اللوحات اختبار-ب

 لكل المصاحب الصوت وضع مع أفالم شرائح على اإلعالنیة القصة تحكي التي اإلعالن

 لوحة لكل المصاحبة الموسیقى مع اللوحات عرض ویتم خارجي، تسجیل شریط على لوحة

 1 .له مشاهدتهم بعد اإلعالن على بالحكم یقومون والذین المشاهدین من مجموعة على

 قیاس من تمكن التي واآلالت األدوات بعض الطریقة هذه وتستخدم :المعملیة االختبارات- ج

 لكن الخ،...الدم وضغط القلب دقات مثل لإلعالن المباشر وغیر الملحوظ غیر الفرد فعل رد
                                                             

  .753 ص ، 1971 بیروت، العربیة، النھضة دار ،وإدارة تنظیم ، یونس الغفور عبد  1
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 لإلعالن فیها یتعرض التي الطبیعیة البیئة عن معزوال یكون الفرد أن الطریقة هذه عیوب من

  .مثال كالمنزل

 النماذج أو الشرائح من مجموعة استخدام یتم الطریقة هذه في: التاكیتوسكوب اختبار-د

 إعالنیة شریحة كل بعرض تقوم والتي التاكیتوسكوب علیها یطلق خاصة آلة مع اإلعالنیة

 السرعة تلك یحددوا أن سوى الشاهدین األفراد على یبقى وما مختلفة وسرعة إضاءة درجة في

 افتراض على االختبار هذا ویقوم لدیهم، ومفهوما ملحوظا اإلعالن جعلت التي واإلضاءة

  .فاعلیة أكثر اإلعالن كان كلما عالیة اإلعالن إدراك سرعة كانت كلما أنه مؤداه أساسي

 لقیاس یستخدم هذا االختبار أن إال مسابقة یشبه االختبار هذا: البیكوكالفانومتر اختبار -5

 جهاز باستخدام وذلك علیه المعروض لإلعالن تعرضه أثناء للفرد الجسدیة األفعال ردود

 على الكهربائیة األقطاب من عدد توصیل یتم االختبار لهذا ووفقا ،"الجالفانومیتر" اسمه آخر

 الكهربائیة للنبضات الفرد مقاومة في تغییر أي التقاط من الجهاز یتمكن حتى الفرد ید راحة

 مشاهدة من للتوتر الفرد یتعرض عندما الید راحة في العرق ظهور نتیجة تنشأ والتي

 .اإلعالن

 الفرد أن ذلك من فیستنتج الكهربائیة، للنبضات للفرد أقل مقاومة الجهاز یظهر وعندما

 هناك أن االختبار هذا ویفترض لإلعالن، تعرضه نتیجة التوتر مرحلة دخل قد المشاهد

 1الرئیسي الهدف وبالتالي اهتمامه، یجذب الذي والمنتوج للفرد الجسدیة الحالة بین عالقة

                                                             
  .753،ص هركذ سابقلامرجع ، یونس الغفور عبد  1
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 یعكس الذي للفرد توتر حدوث إلى یؤدي هذا االنتباه وجذب الفرد، انتباه جذب هو لإلعالن

  .الكهربائیة للنبضات أقل مقاومة صورة في الجهاز على أثره األخیر هذا

  عرضه بعد اإلعالن اختبار طرق: المطلب الثاني

 تكون قد التي السابقة األخطاء على التعرف محاولة إلى تهدف فهي الطرق هذه أما

 السابق اإلعالن في القوة مراكز معرفة أو قادمة، إعالنات في باجتنابها منها والتعلم وقعت

 :مایلي الطرق هذه وأهم مستقبال، وتكرارها

 تركتها التي المختلفة االنطباعات قیاس إلى االختبارات هذه وتهدف :التذكر اختبارات- أ

 :نوعان هي المشاهدین، ذهن في عرضها السابق اإلعالنات

 .التذكر على الشخص مساعدة فیه یتم نوع -

 .التذكر على الشخص مساعدة فیه یتم ال ونوع -

 .التأثیر ولیس اإلدراك تقیس أنها الطریقة هذه على یؤخذ ما أنه إال

 الظاهر أي المرئي األفراد سلوك قیاس یتم الطریقة هذه في :الرقابیة المجموعة اختبارات- 1

 یتم األفراد، من مجموعتین باختیار ذلك ویتم لإلعالن، تعرضهم عن المترتبة المبیعات اتجاه

 في المجموعتان تتساوى أن بشرط له تعریضها یتم فال الثانیة أما لإلعالن األولى تعریض

 بین الفارق بقیاس الشركة تقوم بعدها لإلعالن، إحداهما تعریض عدا ما الظروف كل

 1.باإلعالن الخاص األثر أنه على الفارق ویفسر المجموعتین، مبیعات

                                                             
  .755،754،ص ص،هركذ مرجع سابق،یونس الغفور عبد  1
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 العادي السوق من معینة منطقة اختیار الطریقة هذه في یتم :المبیعات اختبارات- 2

 على تتركه الذي األثر لذلك تبعا ویقاس بالذات، المنطقة تلك في اإلعالنات وتعرض

 لإلعالن المباشر الهدف كان إذا الطریقة هذه وتستخدم المنطقة، تلك في األفراد مشتریات

  1. للمنتوج السریع البیع هو

                                                             
  .756،ص هركذ مرجع سابق،یونس الغفور عبد  1



 

 

فاعلیة االشهار التلفزیوني في  بدراسة فیه قمنا والذي الفصل هذا خالل من

تعتبر كأداة فاعلة في  االشهارات التلفزیونیة أن القول یمكن التاثیر على المبیعات

تحقیق ترقیة في نسبة المبیعات من خالل التاثیرات التي تقوم بها على المستهلك 

  .الشرائیة النهائي و تدفعه للقیام باعملیة
 



 

 

 تـطبيقيجـانـب الـــال

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

في إجراء البحوث االجتماعیة، حیث یساعد الباحث في  یعتبر الجانب التطبیقي ذو اهمیة كبیرة

تفسر وتوضح وتكشف عن تساؤالت البحث، وبالتالي تبین صحة , الوصول إلى نتائج وحقائق

 .أو خطأ تساؤالت الدراسة

والتعلیق علیها وتحلیلها  ,البیانات التي تضمنتها االستمارات: ونعرض في هذا الفصل 

 النهائیةلدراسة و النتائج ل االحصائیة نتائجالوتفسیرها، لنخلص في أخر هذا الفصل إلى 

 . للدراسة
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  التعریف بالمؤسسة: المبحث االول

  :تعریف بالمؤسسة: المطلب االول

تعتبر كوكاكوال من أعرق مؤسسات المشروبات بل هي األكثر انشارا حتى أنه یمكن 
هذا االنتشار عائد باألساس إلى النجاح  وصفها باإلمبراطوریة  التي ال تغیب عنها الشمس،

الذي حققته مشروبات كوكاكوال بفضل االستراتجیة التجاریة المحكمة لهذه المؤسسة التي 
تأسست منذ أكثر من قرن بالوالیات المتحدة األمریكیة تحدیدا بأتالنتا بوالیة جورجیا، ولها شبكة 

على مصانع سواء كانت ملكا لها أو تشمل جمیع أنحاء العالم بفضل وجود فروع لها تشرف 
بلد وتعود فكرة إنشاء  195تنشط تحت ترخیص منها، حیث تتواجد المؤسسة في أكثر من 

، وكان الهدف من وراء ذلك إیجاد مشروب بدیل  19المؤسسة إلى بدایة ثمانینات القرن 
الذي كان " جون ستیث"م على ید  1886للمشروبات الكحولیة فكان أن تحققت الفكرة في عام 

والیوم تواصل المؤسسة وبخطى ثابتة مسعاها في ترویج منتجاتها عبر " جاكوبس"یملك صیدلیة 
كافة العالم بفضل انسجامها مع تطلعات ورغبات المستهلك من جهة وتماسكها مع مقتضیات 

  .عصر العولمة من جهة أخرى

  :مصانع لكوكاكوال  تغطي مناطق الوطن هي 3و توجد في الجزائر 

  الشرق             مصنع سكیكدة

  الوسط             مصنع الجزائر العاصمة

  الغرب             مصنع وهران

  اهداف مؤسسة كوكاكوال: المطلب الثاني

 :منها عدیدة أهداف تحقیق إلى بنشاطها قیامها خالل من المؤسسة وتسعى
 .معه العالقة وتحسین ٕوارضائه، المستهلك ورغبات حاجات إشباع -
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  .للمؤسسة راواالستمر  النمو یضمن ما وتعظیمه ممكن ربح أقصى تحقیق -
 .المؤسسة یهدد منافس مشروب أي ومنافسة المردودیة زیادة -
 .الشروط دفتر وفق تسویقیة سیاسة إتباع  -
 .مجالها في الهیمنة إلى تسعى -
 .األفضل وتقدیم المنتجات وتطویر كوكاكوال، منتج صورة على المحافظة -
 .ممكن حد ألقصى اإلنتاجیة التكالیف تخفیض -
 .البطالة من بسیط جزء ولو وامتصاص الشغل مناصب خلق في المساهمة -
 حصة أكبر على والمحافظة الشابة العاملة الید وتكوین العمل في والكفاءة الخبرة اكتساب -

 .السوق في
 .كوكاكوال لمنتجات استهالكه عند بالفرق وتحسیسه للمستهلك وسعادة تفاؤل لحظات إعطاء -

  )فرع سكیكدة(الهیكل التنظیمي لمؤسسة كوكاكوال :المطلب الثالث
 خالل من سكیكدة كوكاكوال تعبئة القارورات لمؤسسة التنظیمي الهیكل وتقدیم عرض یمكن

  :التالي الشكل
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



التعریف بالمؤسسة محل الدراسة                        :              التطبیقي راطالا  2015 
 

74 
 

  سكیكدة كوكاكوال لمؤسسة التنظیمي الهیكل) : 02(الشكل رقم 

  

  

  بسكیكدة "كوكاكوال" القارورات تعبئة لمؤسسة التجاري الفرع :المصدر
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  :من للمؤسسة التنظیمي الهیكل یتكون :للمؤسسة التنظیمي الهیكل شرح

 األعمال عن األول المسؤول العام المدیر یعد) : للمؤسسة العام المدیر( الموقع مدیر
 :على أعماله ترتكز حیث سكیكدة بمؤسسة كوكاكوال القائمة

  .بالشرق الجهویة واإلدارة المصالح یراقبو  األوامر یعطي -
  .البیع نقاط مختلف بین التواصل ضمن -
  .المؤسسة ویمثل التكالیف یسیر -
  .العمالء مختلف مع والتوجیهات للعملیات الحسن السیر على باالطالع یقوم -

 :في المدیریات وتتمثل
 عالقة لها التي المصالح على تشرف مدیریة وهي) : التقني المدیر( المصنع مدیریة  1

 مصلحة اإلنتاج، مصلحة الصیانة، مصلحة :هي أقسام ثالثة على وتشرف التقني بالجانب
 .والنوعیة الجودة
 على وتشتمل اإلنتاجیة، واآلالت األجهزة وتصلیح صیانة على تشرف :الصیانة صلحةم  - أ

 :قسمین
 ).الغیار قطع( المخزن قسم -
 .الكهرومیكانیكي الجانب بصیانة خاص قسم -

 وفق المنتج ونوعیة جودة ضمان على المحافظة مهمتها :والنوعیة الجودة مصلحة -ب
 المنتجات جمیع باستقبال التكفل على وتعمل الشروط، دفتر في المتفق علیها المواصفات

 .إلعادة إصالحها عیوب بها التي أو التالفة
 برنامج وفق النهائي كوكاكوال منتج إنتاج على باالشراف القیام مهمتها :اإلنتاج مصلحة  ج

 .التجاري یقدمه القسم أسبوعي
 تهتم للتخزین، وفرع فرع للشراء :فرعین على تحتوي ):المشتریات( التموین مدیریة  2-

 المستلزمات جمیع توفیر على مسؤولة أنها كما وغیرها الغیار وقطع مواد أولیة من بالمشتریات
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 لتخزین ورشة على وتحتوي المصالح، جمیع مستوى للمؤسسة على الحسن للسیر الضروریة
 .ككل الثالثي الحتیاجات كافیة فیه الكمیة وتكون اإلنتاج فرع تلزم التي األولیة المواد
 المصنع من تخرج و تدخل التي الشاحنات سیر بعملیة تهتم :اللوجستیكیة المدیریة  3

 .المنتج ولتفریغ للشحن حظیرة ورصیف على وتحتوي
 مؤهلین، عمال توفیر خالل من البشریة الموارد تسییر هي مهمتها :البشریة الموارد مدیریة  4

 المؤسسة بموارد یتعلق ما كل على رف ا واإلش الصناعي واألمن المؤسسة حمایة أمالك كذلك
 :على وتشمل البشریة

 .الموظفین ومتابعة إدارة تجنید، بتكوین، االهتمام :البشریة الموارد تسییر مصلحة  -أ
 اإلضافیة العمل ساعات األجور، الرواتب، وتحدید إدارة مهامها :والرواتب األجور مصلحة -ب

 :مصلحتین على مسؤول وهو التجاري المدیر بها ویوجد :التجاریة المدیریة  5
 :على المصلحة بهذه التجاري المسؤول ویعمل :مصلحة المبیعات  - أ

 .برامج اإلنتاج یخص فیما المصنع إدارة مع التنسیق -
 .الشرق مقاطعة في موزع لكل التجاریة األهداف تحدید -
 .المؤسسة في الموجودة التجاریة االطارات جمیع و مراقبة تأطیر -
 .أبعادها بجمیع للمؤسسة التجاریة السیاسة تطبیق على السهر  -
 :على عامة المصلحة وتعمل -
 .المباعة الكمیة مراقبة  -
 .تطورها ومتابعة منطقة لكل المبیعات حجم تحدید  -
 .المقبلة للسنة المبیعات حجم تقدیر  -
 المقاطعة، رؤساء على یشرف والذي والترویج البیع قوة قسم على المصلحة هذه وتحتوي -

 .المسبقین والبائعین المروجین المندوبین التجاریین، المراقبین،
 :مهامها من :التسویق مصلحة  -ب

 .الزبائن استقبال  -
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 .األولویات وتصنیف الحاجات لمعرفة خاصة مدققة دراسة السوق دراسة  -
 .المستهلكین أذهان في وترسیخها المؤسسة تمتلكها التي الجیدة الصورة تعزیز  -
 .وغیرها... والمسابقات باإلشهار كالقیام المنتجات تسویق على العمل  -
  .التسویقیة األنشطة لكل السنوي البرنامج تسطیر  -
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  .عرض الجداول االحصائیة :المبحث الثاني

  .الجداول البسیطة:اوال

 :تحلییل بیانات الدراسة على اساس العینة العامة  -
  .یبین توزیع العینة حسب متغیر الجنس):01(الجدول

  النسبة  التكرار  المتغیرات
  %46.66  14  ذكر
  %53.33  16  انثى

 %100  30  المجموع
  .ذكور%46.66من العینة التي تم استقصائها اناث و %53.33یبین الجدول اعاله ان نسبة  

 

  یبین توزیع العینة حسب متغیر المستوى التعلیمي):02(الجدول

  النسبة  التكرار  المتغیرات
  %0  0  ابتدائي
  %13,33  4  متوسط
  %23.33  7  ثانوي
  %63,33  19  جامعي
 %100  30  المجموع

46%54%

دائرة نسبیة تبین توزیع العینة حسب متغیر :03شكل 
الجنس
ذكر انثى
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 %23.33التي تم ذات مستوى ابتدائي ومن العینة %13.33یبین الجدول اعاله ان نسبة 
  . %63.33منهم ذو مستوى ثانوي و بلغت نسبة جامعیین 

 

  یبین توزیع العینة حسب متغیر الوضعیة االجتماعیة):03(الجدول

  النسبة  التكرار  المتغیرات
  %0  0  ضعیفة
  %66,66  20  متوسطة
  %33,33  10  جیدة

 %100  30  المجموع
الوضعیة االجتماعیة و كانت نسبة من  متغیرالعینة حسب یبین الجدول اعاله توزیع 

و الضعیفة %33,33و بلغت من وضعیتهم متوسطة % 66.66وضعیتهم االجتماعیة جیدة 
%0.  

 

0% 13%

23%
64%

دائرة نسبیة تبین توزیع العینة حسب متغیر المستوى التعلیمي:04شكل 

ابتدائي متوسط ثانوي جامعي
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  :االشهار التلفزیوني لمؤسسة كوكاكوال مشاهداتتوزیع  ):4(الجدول رقم 

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة 

 دائما 6 20%

 انااحی 21 70%

 نادرا 3 10%

  المجموع 30 100%

 یتابعون العینة أفراد كان ما إذا یبین والذي ( 04 ) رقم الجدول خالل من: التعلیق
 التلفزیونیة االشهارات  یشاهدون المبحوثین معظم أن نالحظ ال أم كوكاكوال مؤسسة اشهارات
المبحوثین یشاهدونها من  %70في حین ان حوالي  %20كوكاكوال بشكل دائم بنسبة  لمؤسسة

  .بشكل شبه دائم و هذا راجع للحمالت االشهاریة الكبیرة التي تصدرها مؤسسة كوكاكوال
  : یبین فترات التعرض لالشهار التلفزیوني لمؤسسة كوكاكوال :)5(الجدول رقم 

 االحتماالت التكرار %النسبة الئویة 

ضعیفة
0%

متوسطة
67%

جیدة
33%

دائرة نسبیة تبین توزیع العینة حسب متغیر الوضعیة :05شكل 
االجتماعیة
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 صباحا 0 0%

 زواال 1 33% ,3

 مساءا 29 66%, 96

  المجموع 30 100%

الذي یبین الوقت الذي یشاهد فیه المستهلكین االشهارات  )05(من خالل الجدول:  التعلیق
بالمئة من المبحوثین انهم یشاهدون االشهارات  96التلفزیونیة لمؤسسة كوكاكوال اجمع حوالي 

  .ماتهلتفرغهم من كل ارتبطالتلفزیونیة لمؤسسة كوكاكوال في الفترة المسائیة و هذا راجع 

 التلفزیونیة  الشهارات كوكاكوال المبحوثین من الساحقة األغلبیة لتعرض العالیة الكثافة وترجع
 أوقات الدراسة خارج فیها یكونون التي الفترة هي المسائیة والفترة ،انهم عمال و طلبة  إلى مساء

أو  خالل أو قبل التلفزیونیة اإلعالنیة ومضاتها عرض تتعمد مؤسسة كوكاكوال أن كما ،و العمل
  . للجمهور المفضلة البرامج بعد

  :أثر باالشهار التلفزیوني لمؤسسة كوكاكوال من قبلتیبین ال ):6(الجدول رقم 

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة 

 دائما 14 46,66%

 احیانا 12 40%

 نادرا 4 13,33%

  المجموع 30 100%

االشهارات  بمضمون العینة أفراد اقتناع یبین لذيوا ( 06) رقم الجدول خالل من: التعلیق
شهار الا بمضمون اقتنعوا الذین المبحوثین تمثل كبیرة نسبة نالحظ لمؤسسة كوكاكوال التلفزیونیة
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 نسبة أن حین في 14 قدره وبتكرار % 46.66 ب بشكل دائم وتقدر  كوكاكوال لشركة تلفزیونيال
 ب ویقدر عددهم كوكاكوال احیانا لشركة تلفزیوني اشهار بمضمون اقتنعوا المبحوثین من 40%
ببعض االشهارات دون غیرها و هذا راجع   المشاهد اقتناع أن إلى أساسا یرجع ما وهو .فردا 12

الالحقة،  الجداول سیبینه ما وهو اإلعالنیة الومضة تكرار درجة وكذا االهتمام وٕاثارة االنتباه
من  النهائي الهدف إلى الوصول من إقناعیة سالیبأ عدة باستعمال تقوم كوكاكوال فمؤسسة
االهتمام  بینها من عنها المعلن السلعة بشراء القیام على المشاهد حث وهو التلفزیوني االشهار
هذه  تستخدم كما والحركات المثیرة الصورة إلى إضافة واأللوان كالعنوان اإلعالن بعناصر
 الشراء سواء في الرغبة تلك بتحریك الناس عقول إلى للوصول التلفزیونیة إعالناتها في األسالیب

 اقتنعوا بمضامین العینة أفراد معظم أن یتبین وبالتالي .وتسرع اندفاع عن أو وٕادراك وعي عن
  .لمؤسسة كوكاكوال التلفزیونیة االشهارات

  

  
  :یبین نوع االشهار التلفزیون االكثر تأثیرا ):7(الجدول رقم 

 االحتماالت ارالتكر  %النسبة المئویة 

 غنائي 14 66%, 46

 فكاهي 2 6,66%

47%

40%

13%

دائرة نسبیة تبین التأثر باالشھار التلفزیوني لكوكاكوال :06شكل 
1er دائما 2e احیانا 3e نادرا
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 حواري مباشر 1 3,33%

 شخصیات 13 43,33%

  المجموع 30 100%

 التلفزیونیة االشهارات أنواع أكثر یبین والذي ) 07 ( رقم الجدول خالل من: التعلیق
 ینجذبون الذین ینالمبحوث تمثل نسبة أكبر أن نالحظ العینة أفراد النتباه لمؤسسة كوكاكوال جذبا

شخصیة  إلى هذا ویرجع ، 14 قدره وتكرار% 66.46 ب تقدر والتي الغنائیة لالشهاراتأكثر 
 تقوم كما, األغنیة عناصر یراعي ما عادة لمؤسسة كوكاكوال الغنائي االشهار أن فنجد المشاهد

كاس  إلعالنا في فعلت مثلما مشهورة أغنیة ألحان مع االشهاري النص بتكییف كوكاكوال شركة
 ب تقدر والتي الفكاهیة لالشهارات أكثر ینجذبون الذین المبحوثین نسبة نالحظ كما .العالم 
 من النوعین توظیف هذین نقصفي وجود إلى هذا ویرجع %3,33و االشهار الحواري  6,66%
 بالتفصیل تتمیز أنها من الرغم على المباشرة االشهارات أن حیث ، مؤسسة كوكاكوال طرف

في حین ینجذب اكثر .تستهوي المتلقین ال فإنها ، المعلومة تقدیم في والوضوح والبساطة دقةوال
على االشهار تعتمد مؤسسة كوكاكوال أن إلى ذلك ویرجعثاني اكبر   وهي ،43.33 %من

 الضحك وتوظیف المحلیة اللهجة إعداده في یراعى ما عادة حیث االهتمام یجلب ألنه لفكاهيا
 .الجذب و استمالة المشاهد عنصر على یركزان) والفكاهي الغنائي (النوعین هذین من وكل ،"

  
  :یبین اقتناء احد منتجات كوكاكوال نتیجة التأثر باالشهار التلفزیوني لكوكاكوال ):8(رقم  الجدول

47%

6%3%

44%

نوع االشھار التلفزیون االكثر تأثیرادائرة نسبیة تبین :07شكل رقم 

غنائي فكاھي حواري شخصیات
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 االحتماالت التكرار %النسبة الوئویة 

 نعم 15 50%

 ال 9 30%

 احیانا 6 20%

  المجموع 30 100%

 ألحد العینة أفراد اقتناء كان ما إذا یبین الذي ) 08 ( رقم الجدول خالل من: علیقالت
معتبرة من  نسبة أن نالحظ التلفزیونیة الشهاراتها النجذابهم كنتیجة مؤسسة كوكاكوال منتجات

 وتقدر التلفزیونیة اشهارات ألحد النجذابهم كنتیجة كوكاكوال منتجات اقتناؤهم ألحد كان المبحوثین
 أو مادیة (المنتجات أحد عن كوكاكوال اشهار أن إلى ذلك ویرجع 15  قدره وتكرار  50%

 في یرسخ فشیئا وشیئا بمضمونه، اقتنعوا كلما المبحوثین قبل من مشاهدته تتكرر كلما) مسابقات
 یكون لم 30 % نسبة أن حین في .الشرائي السلوك انتهاج إلى یدفعهم األخیر أذهانهم، وفي

 قدره بتكرار التلفزیونیة شهارات كوكاكوالإ ألحد النجذابهم كنتیجة كوكاكوال منتجات ألحد  اقتناؤهم
من المبحوثین اقتنوا منتجات كوكاكوال نتیجة تاثر باالشهار  %20في حین ان نسبة  30%

 .احیانا
  :اقناع مضمون االشهار التلفزیوني لمؤسسة كوكاكوالمستوى یبین  ):9(الجدول رقم 

 االحتماالت التكرار %لمئویة النسبة ا

 نعم 26 86,66%

 ال 4 13,33%

  المجموع 30 100%
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یبین مدى اقناع مضمون االشهار التلفزیوني لمؤسسة كوكاكوال ) 09(الجدول رقم: التعلیق
من المبحوثین اقتناعهم بمضمون االشهار التلفزیوني لمؤسسة  %86.66للمستهلكین و قد اكد 
سبة من لم یقتنعوا بمضمون االشهار التلفزیوني لكوكاكوال بلغت نسبتهم كوكاكوال فیما كانت ن

13.33% 

  : حالة االجابة بنعم كان االقتناع من  یبین :) 10(ول رقم الجد

   االحتماالت  التكرار   %النسبة المئویة  
 المرة األولى  7 26,92%

  بعد تكرار المادة االشهاریة 19 63,33%

  المجموع 26 100%

 العینة أفراد یقتنع مشاهدة كم بعد یبین والذي ( 10 ) رقم الجدول خالل من: التعلیق
 بمضمون یقتنعون الذي المبحوثین نسبة أن نالحظ لكوكاكوال التلفزیوني االشهار بمضمون
 وتكرار % 63,33 ب وتقدر مرات عدة مشاهدتها تكرار بعد لكوكاكوال التلفزیونیة  االشهارات

 مشاهدة تكرار فعالیة أن بحیث لألفراد، الخصائص السیكولوجیة إلى ذلك عویرج 19  قدره
 في.الشرائي بالسلوك القیام على وحثه المشاهد لدى االقتناع خلق في تتجلى التلفزیوني االشهار

 بعد لكوكاكوال التلفزیونیة االشهارات بمضمون یقتنعون المبحوثین من% 26,92 أن حین
 أصبح بحیث معروفة شركة باعتبارها كوكاكوال شركة أن إلى ذلك یرجعو  األولى للمرة مشاهدتها

 أن وبما ،االشهار في یرد ما یصدقون ما غالبا األفراد فإن المشروبات سوق في كبیر اسم ذات
 مطابقة من وتأكدوا منتجاتها جربوا وأن لهم سبق فإنه مستهلكي كوكاكوال من كلهم العینة أفراد

 مشاهدة العینة أفراد تكرار أن كما. التلفزیوني االشهار في ورد ما مع المنتجات خصائص هذه
 مرارا مشاهدتها في الدائمة ورغبتهم ومضمونا شكال إلیها میلهم على یدل التلفزیونیة االشهارات

  .وتكرارا



يقیبطتلا راطالا  2015 
 

86 
 

االشهار التلفزیوني لمؤسسة  یبین االنجذاب للمنتجات الجدیدة المعلن عنها في): 11(الجدول رقم 
  :وال كوكاك

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة 

 نعم 22 73,33

 ال 8 26,66

  المجموع 30 100%

 باقتناء یقومون العینة أفراد كان ما إذا یبین والذي ( 11) رقم الجدول خالل من: التعلیق
 إلى یسارعون المبحوثین من كبیرة نسبة أن نالحظ عنها المعلن لكوكاكوال المنتجات الجدیدة

شركة  أن إلى ذلك ویرجع 22 . قدره وتكرار%73,33 ب وتقدر الجدیدة هذه المنتجات تناءاق
المشاهد  في والتأثیر االهتمام تجلب أن التلفزیوني االشهار طریق عن استطاعت كوكاكوال
أنه  تعني التلفزیوني االشهار حققها التي واألسالیب الجوانب وهذه الشراء، على وحثه بإقناعه

 % 26,66 نسبة أن حین في .الشراء بعملیة وقام المشاهد بمضمونه تأثر وبالتالي ته،فعالی حقق
 طریق عن عنها والمعلن الجدیدة لكوكاكوال المنتجات اقتناء إلى یسارعوا لم المبحوثین من فقط

 الستخدام بالضرورة یؤدي ال االشهاریة الومضة  تفضیل أن یبین وهذا 8  وعددهم التلفزیون
 .موضوعها

موضوعه  الذي لكوكاكوال التلفزیوني باالشهار تأثروا مستهلكي كوكاكوال أن نستنتج وبالتالي
  .الشركة طرف من جدیدة منتجات طرح

  :یبین مدى سرعة االستجابة لالشهار و اقتناء المنتج ):12(الجدول رقم 

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة 

 نعم  13 59,09%
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 ال  9 40,90%

المجموع  22 100%

 باإلسراع یقومون العینة أفراد كان ما إذا یبین والذي ) 12( رقم الجدول خالل من: التعلیق
 یسارعون المبحوثین من كبیرة نسبة أن نالحظ عنها المعلن لكوكاكوال المنتجات الجدیدة القتناء

شركة  أن إلى ذلك ویرجع 13  قدره وتكرار%59,09 ب وتقدر الجدیدة هذه المنتجات اقتناء إلى
المشاهد  في والتأثیر االهتمام تجلب أن التلفزیوني االشهار طریق عن استطاعت كوكاكوال
أنه  تعني التلفزیوني االشهار حققها التي واألسالیب الجوانب وهذه الشراء، على وحثه بإقناعه

 % 40,90 بةنس أن حین في .الشراء بعملیة وقام المشاهد بمضمونه تأثر وبالتالي فعالیته، حقق
 طریق عن عنها والمعلن الجدیدة لكوكاكوال المنتجات اقتناء إلى یسارعوا لم المبحوثین من فقط

 الستخدام بالضرورة یؤدي ال االشهاریةالومضة  تفضیل أن یبین وهذا 9  وعددهم التلفزیون
 الذي كواللكوكا التلفزیوني باالشهار تأثروا مستهلكي كوكاكوال أن نستنتج وبالتالي.موضوعها

 .المؤسسة طرف من جدیدة منتجات موضوعه طرح
  : جاذبیةكثر نوع االشهار التلفزیوني لمؤسسة كوكاكوال اال یبین:)13(الجدول رقم 

  االحتماالت  التكرار   %النسبة المئویة  

 غنائي   13 43,33%

 فكاهي  5 16,66%

 حواري مباشر   1 3,33%

 شخصیات  11 36,66

 اخرى  0 0%
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  المجموع  30 100%

 التلفزیونیة االشهارات أنواع أكثر یبین والذي ) 13( رقم الجدول خالل من: التعلیق
 ینجذبون الذین المبحوثین تمثل نسبة أكبر أن نالحظ العینة أفراد النتباه لمؤسسة كوكاكوال جذبا

شخصیة  إلى هذا ویرجع ، 13 قدره وتكرار% 43,33ب تقدر والتي الغنائیة لالشهاراتأكثر 
, والرقص  األغنیة عناصر یراعي ما عادة لمؤسسة كوكاكوال الغنائي االشهار أن فنجد المشاهد

 اشهار في فعلت مثلما مشهورة أغنیة ألحان مع االشهاريالنص  بتكییف كوكاكوال شركة تقوم كما
 ب تقدر والتي الفكاهیة لالشهارات أكثر ینجذبون الذین المبحوثین نسبة نالحظ كما .س العالم أك

 النوعین توظیف هذین في نقص وجود إلى هذا ویرجع %3,33و االشهار الحواري  16,66%
 بالتفصیل تتمیز أنها من الرغم على المباشرة االشهارات أن حیث ، مؤسسة كوكاكوال طرف من

ینجذب اكثر من في حین .تستهوي المتلقین ال فإنها ،المعلومة تقدیم في والوضوح والبساطة والدقة
و هي ثاني اكثر انواع االشهار جذبا و هذا  ، لالشهارات التي تقوم بها الشخصیات36,66%

راجع الرتباط المستهلكین بشخصیاتهم المفضلة التي تؤدي دور قادة الرأي فیقومون بتأثر بهم و 
 .یقتنون المنتجات المعلن عنها بواسطة هؤالء النجوم

  

  : لوقت الذي یكون االشهار التلفزیوني لكوكاكوال اكثر جذبایبین ا:) 14(الجدول رقم 

 االحتماالت  التكرار  % النسبة المئویة  

47%

6%3%

44%

نوع االشھار التلفزیوني لمؤسسة كوكاكوال االكثر دائرة نسبیة :08شكل 
جاذبیة 

غنائي فكاھي حواري شخصیات



يقیبطتلا راطالا  2015 
 

89 
 

 مستقال عن البرامج  9 30%

 اثناء البرامج  21 70%

المجموع  30 100%

 متابعة العینة أفراد یفضل التي الحالة یبین والذي ( 14 ) رقم الجدول خالل من: التعلیق
 مشاهدة یفضلون الذین المبحوثین نسبة أن نالحظ كوكاكوال لشركة التلفزیونیة االشهارات
 نسبة أن نجد كما 9 قدره بتكرار % 30 ب تقدر مستقلة كوكاكوالل  التلفزیونیة االشهارات
 % 70 ب تقدر برنامج أثناء كوكاكوال التلفزیونیة االشهارات متابعة یفضلون الذي المبحوثین

 بها واهتمامهم الجمهور لدى المفضلة تكون ما عادة البرامج هذه ألن ذلك رجعوی 21 قدره وتكرار
 یسمى ما خلق وبالتالي خاللها المعروضة االشهاریة الومضات لمتابعة موقف حتمي في یجعلهم
 رعایتها خالل من كوكاكوال شركة تتبعه ما وهو االشهاریة الومضة نحو جمهور البرنامج بإثارة

 .معینة  لبرامج
 
 
  : ضلة في االشهار التلفزیونيفیبین اللغة الم ) :15( الجدول رقم-

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة 

 العامیة 26 86,66%

 الفصحى 3 10%

 لغة االجنبیة 1 3,33%

  المجموع 30 100%
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 متابعة العینة أفراد یفضل التي اللغة یبین والذي ) 15 ( رقم الجدول خالل من: التعلیق
 مشاهدة الذین یفضلون المبحوثین نسبة أن نالحظ كوكاكوال لشركة التلفزیونیة شهاراتاال

 كما 26 قدره بتكرار % 86,66 ب تقدر باللغة العامیة كبیرة جدا كوكاكوال التلفزیونیة االشهارات
بالغة الفصحى و  كوكاكوال التلفزیونیة االشهارات متابعة یفضلون الذي المبحوثین نسبة أن نجد

الجماهیر تحب ما یربطها بمجتمعها و تعتبر اللغة  ألن ذلك ویرجع اللغة االجنبیة شبه معدومة
اهم عامل و یفضل المستهلكین اللغة العامیة النها تعتبر لغة المجتمع و المفهومة من قبل 

  .الجمیع
  : الیبین ما یجذب االانتباه في االشهارات التلفزیونیة لمؤسسة كوكاكو  :) 16(الجدول رقم 

 ا االحتماالت التكرار %النسبة المئویة 
 المؤثرات الصوتیة 13 43,33%

 الشعار 5 16,66%

 الشخصیات 12 40%

  المجموع 30 100%

 %43,33أن نسبة كبیرة من أفراد العینة تقدر بـ (16)نالحظ من هذا الجدول : التعلیق
, یة التلفزیوني لمؤسسة كوكاكوالكعنصر من عناصر الرسالة اإلشهار ) الموسیقى(تجذب انتباههم 

یلیها الشعار  ,  %40ثم یأتي في المرتبة الثانیة االشهار الذي یحتوي على الشخصیات بنسبة , 
من أفراد العینة، و یشیر هذا التفاوت في درجات جذب االنتباه من  %16,66حیث یجذب انتباه 

فاوت في التأثیر على شعور عنصر ألخر من عناصر الرسالة اإلشهاریة التلفزیونیة إلى ت
المتعرض لها، وترجع قوة تأثیر الموسیقى و الشخصیات أساسا لطبیعة االفراد المحبین للحراكیة 
و الواقعیة غیر أن هذا ال یلغي ضرورة العناصر األخرى، إذا أنها تؤخذ بعین االعتبار ومتكاملة 

  .في أعداد الرسالة اإلشهاریة التلفزیونیة
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  :یبین مدى تصدیق محتوى االشهار التلفزیوني لمؤسسة كوكاكوال : )17(الجدول رقم 

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة 

 دائما 6  20%

 احیانا 23 76,66%

 نادرا 1 3,33%

  المجموع 30 100%

من أفراد العینة یصدقون ما یرد عن  % 20أن نسبة )  (17یتبین من هذا الجدول: التعلیق
الة اإلشهاریة لمؤسسة كوكاكوال ، بینما نجد نسبة من أفراد العینة تقدر بـ خصائص موضوع الرس

من المبحوثین  %3,33یصدوقونها في بعض االحیان یصدقون ذلك، في حین   76,66%
  .یصدقون مضمون الرسالة اإلشهاریة نادرا

وقد برر أفراد العینة مدى تصدیقهم لما یرد عن خصائص موضوع الرسالة اإلشهاریة 
  .مسموعة، بعدة أسباب مبینة في الجدول المواليال

  :یبین الى ماذا یعود تصدیق االشهار التلفزیوني ) :18(الجدول رقم 

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة 

 للحجة المقدمة في االشهار 4 13,33%

 مدى ثقتك في المنتج 9 30%

 شهرة العالمة التجاریة 17 56,66%

  المجموع 30 100%
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لیبین األسباب التي على أساسها یرجع المبحوثین  (18)یأتي هذا الجدول: لتعلیقا
منهم ذلك  %13,33مصداقیة الرسالة اإلشهاریة التلفزیونیة لمؤسسة كوكاكوال، حیث أرجع نسبة 

لقوة الحجة المقدمة في الرسالة اإلشهاریة، والتي غالبا ما تمثل نوع المنفعة، في حین یرجع 
وثین مدى مصداقیتها إلى مدى ثقتهم بالمنتج أو الماركة، وهو یعني أن للماركة من المبح 30%

دور فعال في بناء صورة ذهنیة جیدة عن المنتوج لدى متلقي الرسالة اإلشهاریة، في حین أرجعت 
یرجع مدى مصداقیتها لشهرة العالمة التجاریة اي ان العالمة من المبحوثین  %56,66نسبة 

  . ترفع من نسبة مصداقیة الرسالة االشهاریةالتجاریة كوكاكوال

 
 

  

  :یبین مدى توفیر االشهار التلفزیوني للمعلومات ):19(الجدول رقم 

 تاالحتماال التكرار %النسبة المئویة 

 دائما 11 36,66%

 احیانا 15 50%

13%

30%57%

دائرة نسبیة تبین اسباب تصدیق االشھار التلفزیوني:09شكل 

الحجة المقدمة في االشھار مدى الثقة في المنتج شھرة العالمة التجاریة
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 نادرا 4 13,33

  المجموع 30 100%

من أفراد العینة یرون  % 50ر بـ أن نسبة النصف وتقد) 19(نالحظ من الجدول: التعلیق
أن اإلشهاریة التلفزیونیة لكوكاكوال أحیانا ما توفر لهم القدر الكافي من المعلومات حول حاجاتهم 

من أفراد العینة أنها نادرا ما توفر لهم تلك  %13,33االستهالكیة، في حین ترى نسبة 
بالضرورة؛ . ذلك بصفة دائمة منهم یعتبرون أنها  توفر لهم %36,66المعلومات، أما نسبة 

اإلشهار التلفزیوني یوفر معلومات عن السلع والخدمات المعلن عنها من خصائصها ومنافعها 
و هي العوامل التي تحدد مدى توفیر المعلومات الكافیة للمستهلكین من طرف ... وكذا ثمنها

  .االشهار

  :ار التلفزیوني لمؤسسة كوكاكوالمضمون االشه فیها رسخی المدة التي یبین  ):20(لجدول رقم ا

  المجموع 30 100%
 لكوكاكوال التلفزیوني االشهار ترسخ مدة یبین والذي )20( رقم الجدول خالل من: التعلیق

 لكوكاكوال التلفزیوني االشهار یرسخ المبحوثین من % 56,66 أن نالحظ العینة أفراد في أذهان
 االشهار یرسخ الذین المبحوثین نسبة تأتي ثم ، 17 قدره بتكرار متوسطة لمدة في أذهانهم

 أن نسبة حین في ، 9 وعددهم % 30 ب والمقدرة طویلة لمدة أذهانهم في لكوكاكوال التلفزیوني
 13,33ب  تقدر قصیرة لمدة أذهانهم في لكوكاكوال ونيالتلفزی االشهار یرسخ الذین المبحوثین

 مستوى على االشهاري للمضمون الذاكرة باستجابة مباشرة النسب هذه وتتعلق 4 قدره وتكرار%

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة 
 طویلة 9 30%

 متوسطة 17 56,66%
 قصیرة 4 13,33%
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 مثال أن الفكاهة حیث ،االشهاریة الومضة تخلقه الذي الجو وكذلك للمشاهد، العقلي الجانب
  .ممتازة ردود أفعال الذاكرة في تثیر فهي األغانيو  الموسیقى إلى باإلضافة المرح من جوا تخلق
 إلیها ینجذبون لكوكاكوال التلفزیونیة االشهارت یشاهدوا أن بعد العینة أفراد أن نستنتج وبالتالي    

 في هذه المضامین ترسخ ثم تحملها، التي بالمضامین یقتنعون مرات عدة مشاهدتها وبتكرار
  .طویلة إلى متوسطة لفترة أذهانهم

  :یبین االنزعاج من تكرار االشهار التلفزیوني اكثر من مرة ):21(ول رقم الجد

أن نسبة تفوق النصف من أفراد العینة المقدرة ) 21(یتضح من هذا الجدول: التعلیق
تكرار الومضة اإلشهاریة لمؤسسة كوكاكوال في الیوم الواحد بكثرة،  ال ینزعجون من %53,33بـ

ویعود ذلك بالدرجة .من ذلك التكرار -%46.66والمقدرون بنسبة -بینما ینزعج باقي أفراد العینة
 لمؤسسة كوكاكوال األولى إلى شخصیة المستمع و تركیبته  النفسیة، فتوزیع الومضة اإلشهاریة

في الیوم الواحد، یخضع لمراعاة الجوانب السیكولوجیة للمجتمع حتى على أكثر من مساحة بث 
  .ال یقع في حالة انزعاج

  یبین مشاهدة االشهار التلفزیوني للمؤسسات المنافسة ):22(الجدول رقم 

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة 

 نعم 16 53,33%

 ال 14 46,66%

  المجموع 30 100%

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة 
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  المجموع 30 100%

 یتابعون العینة أفراد كان ما إذا یبین والذي ) 22 ( رقم الجدول خالل من: التعلیق
 هذه یتابعون أغلبهم أن نالحظ كوكاكوال لشركة المنافسة االشهارات التلفزیونیة للشركات

 تقدر بنسبة المشروبات الغازیة مجال في كوكاكوال التلفزیونة المنافسة لشركة اإلعالنیة النشاطات
 النشاطات هذه یتابعون ال الذي المبحوثین أن حین يف ، 22 وتكرار قدره % 73,33 ب

الكبیر الى هیمنة  هذا نرجع أن ویمكننا8 وعددهم 26,66% ب نسبتهم فتقدر المنافسة االشهاریة
 . التلفزیونیة اشهاراتها جودة كذلك مؤسسة كوكاكوال على مجال المشروبات الغازیة ،

  :ات المنافسة و اقتنائهایبین التأثر باشهارات المؤسس ):23(الجدول رقم 

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة 
 نعم 16 53,33%
 ال 14 46,66%

  المجموع 30 100
 االشهاریة بالنشاطات العینة أفراد تأثر یبین والذي ) 23 ( رقم الجدول خالل من: التعلیق

 الذین المبحوثین من % 53,33 نسبة أن نالحظ كوكاكوال لشركة المنافسة للشركات التلفزیونیة
 بمضامینها تأثروا قد كوكاكوال  لشركة المنافسة للشركات التلفزیونیةاالشهاریة  النشاطات یتابعون
 الذین المبحوثین من % 46,33 أن حین في فرد، 16 وعددهم شرائي سلوك انتهاج إلى وقادتهم
 بمضامینها یتأثروا لم وكاكوالك لشركة المنافسة للشركات التلفزیونیة االشهاریة النشاطات یتابعون

 ویمكن 14 ب عددهم ویقدر وخدماتها، منتجاتها .تجاه الشرائي بالسلوك یقوموا لم أي االشهاریة
 . كوكاكوال شركة منتجات عن جودة تقل ال "الشركات المنافسة  منتجات بأن ذلك نفسر أن

 نعم 22 73,33%

 ال 8 26,66%
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 :كوالیبین المستهلك الوفي لمنتجات مؤسسات كوكا: )24(الجدول رقم 

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة 
 %56,66 17 نعم
 %43,66 13 ال

 %100 30  المجموع
 لمؤسسة كوكاكوال العینة أفراد وفاء یبین والذي ( 24 ) رقم الجدول خالل من: التعلیق

 % 56,66 ب نسبتهم وتقدر ومنتجاتها لمؤسسة كوكاكوال أوفیاء المبحوثین معظم أن نالحظ
 حین في عالمیة، شركة أنها إلى باإلضافة ، منتجاتها جودة إلى ذلك ویرجعون ، 17 قدره وتكرار

 إلى ذلك ویرجعون ، 13 وعدده لمؤسسة كوكاكوال أوفیاء غیر المبحوثین من % 43,66 أن
 .منتجات المنافسة المحلیة مع مقارنة لمنتجاتها المرتفع السعر

 جودة منها عدیدة عوامل إلى یرجع اآلراء في التباین هذا فإن الفئتین كال رأي فحسب
 .وكمالیتها الخدمة أو المنتوج لضرورة وآخرون علیها، المحصل المنفعة ونوع المنتوج،
  :یبین تقییم المستهلكین لالشهارات التلفزیونیة لمؤسسة كوكاكوال : 25الجدول 

 االحتماالت التكرار %النسبة المئویة 
 جیدة 26 86,66%
 سطةمتو  4 13,33%

54%46%

دائرة نسبیة تبین التأثر باشهارات المؤسسات المنافسة:10شكل 
نعم ال
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 سیئة 0 0%
  المجموع 30 100%

 %86.66أن أغلبیة أفراد العینة والمقدرین بنسبة )25(نالحظ من بیانات الجدول: التعلیق
أنها متوسطة   %13,33یقیمون مستوى إشهارات التلفزیونیة لكوكاكوال بالجیدة ، بینما ترى نسبة 
لمؤسسة كوكاكوال جیدة   إلى حد ما، ومن هذه النسب نستخلص أن مستوى الومضات اإلشهاریة

  .نسبیا لدى أغلبیة المستهلكین و المتلقیین لها

  

87%

13% 0%

دائرة نسبیة تبین تقیم المستهلكین الشهارات التلفزیونیة :11شكل 
لكوكاكوال

جیدة متوسطة ردیئة
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  الجداول المركبة: ثانیا

  :مشاهدة االشهارات التلفزیونیة لمؤسسة كوكاكوال توزیع یبین :26الجدول 
  االجابة

  المتغیرات
  المجموع  نادرا  احیانا  دائما

  النسبة  التكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار

  
  الجنس
  

  %46,66  14  %3.33  1  %36.66  11  %6.66  2  ذكر

  %53,33  16  %6.66  2  %33.33  10  %13.33  4  انثى

  %100  30  %10  3  %70  21  %20  6  المجموع

المستوى 
  التعلیمي

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  ابتدائي

  %13,33  4  0  0  %13.33  4  %0  0  متوسط
  %23,33  7  %3.33  1  %20  6  %0  0  ثانوي
  %63,33  19  %6.66  2  %40  12  %16.66  5  جامعي
  %100  30  %10  3  %73,33  22  %16,66  5  المجموع

  الوضعیة
  االجتماعیة

  %33,33  10  %6.66  2  %26.66  8  %0  0  جیدة
  %66,66  20  %3.33  1  %43.33  13  %20  6  متوسطة

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  ضعیفة
  %100  30  %10  3  %70  21  %20  6  المجموع

أن نسبة تشیر بیانات الجدول أعاله حسب متغیر الجنس من جانب الذكور :التعلیق
من المبحوثین یشاهدون االشهارات التلفزیونیة لكوكاكوال  بشكل دائم  في حین ان   6.66%

نادرا ما یشاهدون  %3.33من الذكور یشاهدونها في بعض االحیان و نسبة  %36.66نسبة 
  .االشهارات التلفزیونیة لمؤسسة كوكاكوال 
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لفزیونیة لمؤسسة منهم یشاهدون االشهارات الت %13.33أما إذا ذهبنا إلى اإلناث نجد 
تشاهد  %6.66في بعض االحیان  و نسبة  % 33.33كوكاكوال بشكا دائم فیما تشاهد نسبة 

  .اشهارات كوكاكوال بشكل نادر 
أما إذا انتقلنا لمتغیر المستوى التعلیمي نجد أن الفئة األولى المتوسطة كل المبحوثین 

من الثانویین یشاهدونها في  %20ة یشاهدون االشهارات التلفزیوینة في بعض االحیان  و نسب
  %16.66للجامعیین فان    بالنسبةو البقیة نادرا ما یشاهدونها  أما  كذلك بعض االحیان

  . منهم یشاهدونها احیانا %40منهم یشاهدون االشهارات التلفزیونیة لكوكاكوال بشكل دائم و 
منهم  %26.66وٕاذا انتقلنا إلى متغیر الوضعیة االجتماعیة  وجدنا أصحاب الفئة الجیدة 

اما اصحاب الفئة المتوسطة  نادرا م یشاهدونها %6.66یشاهدونها في بعض االحیان  و 
  .احیانا ما یشاهدونها %43.33منهم یشاهدونها بشكل دائم و  20%فنسبة 

البأس بها وفیة لالشهارات التلفزیونیة لمؤسسة  هناك نسبةمن خالل كل هذا نستنتج أن 
      .كوكاكوال و نسبة كبیرة تشاهدوها في بعض االحیان أي عندما تتقاطع مع برامجها المفضلة
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  یبین الفترات التعرض لالشهار التلفزیوین لكوكاكوال :27الجدول 
  االجابة

  المتغیرات
  المجموع  مساءا  زواال  صباحا

  النسبة  التكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار

  
  الجنس
  

  %46,66  14  %46.66  14  %0  0  %0  0  ذكر

  %53,33  16  %50  15  %3.33  1  %0  0  انثى

  %100  30  %96,66  29 %3,33  1  %0  %0  المجموع

المستوى 
  التعلیمي

  %0  0  %0  0  %00  0  %0  0  ابتدائي
  %13,33  4  %13.33  4  %0  0  %0  0  متوسط

  %23,33  7  %20  6  %3.33  1  %0  0  ثانوي

  %63,33  19  %63.33  19  %0  0  %0  0  جامعي

  %100  30  %96,66  29  %3,33  1  %0  0  المجموع
  الوضعیة

  االجتماعیة
  %33,33  10  %33.33  10  %0  0  %0  0  جیدة

  %66,66  20  %63.33  19  %3.33  1  %0  0  متوسطة

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  ضعیفة
  %100  30  %96,66  29  %3,33  1  0  0  المجموع

أن كل تشیر بیانات الجدول أعاله حسب متغیر الجنس من جانب الذكور  :التعلیق
و هذا  %46.66المبحوثین یشاهدون االشهارات التلفزیونیة لكوكاكوال في الفترة المسائیة بنسبة 

  .راجع لتفرغهم لمشاهدة التلفزیون في الفترة المسائیة و انتهاء مشاغلهم
منهم یشاهدون االشهارات التلفزیونیة لمؤسسة  %50أما إذا ذهبنا إلى اإلناث نجد 

منهم في الفترة الزوال و هذا راجع  %3.33كوكاكوال في الفترة المسائیة فیما تشاهد نسبة 
  .الرتباطات المبحوثین المختلفة
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كل المبحوثین  أما إذا انتقلنا لمتغیر المستوى التعلیمي نجد أن الفئة األولى المتوسطة
و هو نفس الشئ للجامعیین أي  %13.33یشاهدون االشهارات التلفزیوینة في الفترة المسائیة

أما الفئة الثانویین فأغلبیتهم یشاهدون االشهارات في الفترة المسائیة بنسبة  %63.33بنسبة 
و هذا راجع الرتباطهم بالدراسة في الصباح و الزوال و  الزوال في فترة بعد %3.33و  20%

  . تحررهم في المساء
الفئة الجیدة كلهم اجابوا وٕاذا انتقلنا إلى متغیر الوضعیة االجتماعیة  وجدنا أصحاب 

منهم اجابوا على المسائیة  %63.33على الفترة المسائیة اما اصحاب الفئة المتوسطة فنسبة 
   .كذلك 

افضل وقت لتمریر الرسائل االشهاریة التلفزیونیة هو في نستنتج أن  من خالل كل هذا
الفترة المسائیة و هذا لتفرغ المستهلكین من كل انشغالتهم و تحقیق اكبر استفادة من االشهار 

                            .التلفزیوني
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  :التلفزیوني لمؤسسة كوكاكوال باإلشهاریبین اسبقیة التأثر    :28الجدول 
  االجابة

  المتغیرات
  المجموع  نادرا  احیانا  دائما

  النسبة  التكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار

  
  الجنس
  

  %46,66  14  %0  0  %26.66  8  %20  6  ذكر

  %53,33  16  %13.33  4  %13.33  4  %26.66  8  انثى

  %100  30  %13,33  4  %40  12 %46,66  14  المجموع

المستوى 
  التعلیمي

  %0  %0  %0  0  %0  0  %0  0  ابتدائي
  %13,33  4  %0  0  %6.66  2  %6.66  2  متوسط
  %23,33  7  %3.33  1  %6.66  2  %13.33  4  ثانوي
  %63,33  19  13.33  4  %26.66  8  %23.33  7  جامعي
  %100  30  %16,66  5  %40  12  %43,33  13  المجموع

  الوضعیة
  االجتماعیة

  %33,33  10  %10  3  %13.33  4  %10  3  جیدة
  %66,66  20  %3.33  1  %36.66  11  %26.66  8  متوسطة
  0%  0  0  0  0  0  0  0  ضعیفة
  %100  30  %13,33  4  %50  15  %36,66  11  المجموع

أن كل تشیر بیانات الجدول أعاله حسب متغیر الجنس من جانب الذكور :التعلیق
و فیما تأثرت نسبة  %20المبحوثین الذین تأثروا باالشهار التلفزیوني بصفة دائمة بلغوا نسبة 

  .احیانا 26.66%
منهم تأثرن باالشهارات التلفزیونیة لمؤسسة  %26.66أما إذا ذهبنا إلى اإلناث نجد 

التلفزیوني لكوكاكوال في بعض االحیان فیم كانت   باإلشهارتأثرنا   %13.33كوكاكوال و نسبة
  .التلفزیوني لكوكاكوال باإلشهارمن المبحوثات اكدت انهم نادرا ما تأثرن  %13.33نسبة 

 أما إذا انتقلنا لمتغیر المستوى التعلیمي نجد أن الفئة األولى المتوسطة المبحوثین
تأثر بها في بعض  %6.66بصفة دائمة فیما االشهارات التلفزیوینة في  تأثرن 6.66%
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تأثرن باالشهار التلفزیوني بصفة دائمة اما  %13.33اما بالنسبة للثانویین فنسبة  .االحیان
  .ف تأثرن به في بعض االحیان و البقیة نادرا ما تاثرت به %6.66نسبة 

كان هناك وٕاذا انتقلنا إلى متغیر الوضعیة االجتماعیة  وجدنا أصحاب الفئة الجیدة 
لكل منهم و التأثر في بعض االحیان بلغ  %10تكافئ بین التاثر الدائم و النادر بنسبة 

و بالنسبة للفئة المتوسطة فقد بلغت نسبة المتأثرین باالشهار التلفزیوني  من العینة 13.33%
  .بالنسبة للذین تأثروا في بعض االحیان %36.66و نسبة  26.66%لكوكاكوال بشكل دائم 

خالل كل هذا نستنتج ان االشهار التلفزیوني یحقق اهدافه المرجوة من خالل التاثیر من 
على المستهلكین حیث ان اقل من النصف بقلیل من العینة تتاثر بصفة دائمة باالشهارات 

  .التلفزیونیة لكوكاكوال وتتأثر نسبة كبیرة في بعض االحیان باالشهارات التفزیونیة لكوكاكوال
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 .على العینة یبین نوع االشهار التلفزیوني االكثر تأثیرا: 29الجدول
  االجابة

  

  المتغیرات

  المجموع  شخصیات  حواري  فكاهي  غنائي

تكرا  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار
  ر

التك  النسبة  تكرار  نسبة
  رار

  النسبة

  
  الجنس
  
  

16.66  5  ذكر
%  

2  6.66%  0  0%  7  23.33
%  

14  46,66%  

3.33  1  %0  0  %30  9  انثى
%  

6  20%  16  53,33%  

46,66  14  المجموع
%  

2  6,66%  1  3,33
%  

13  43,33
%  

30  100%  

المستوى 
  التعلیمي

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  ابتدائي

13.33  4  متوسط
%  

0  %0  0  %0  0  0%  4  13,33%  

  %23,33  7  %10  3  %0  0  %3.33  1  %10  3  ثانوي

23.33  7  جامعي
%  

1  3.33%  1  3.33
%  

10  33.33
%  

19  63,33%  

46,66  14  المجموع
%  

2  6,66%  1  3,33
%  

13  43,33
%  

30  100%  

  الوضعیة
  االجتماعیة

23.33  7  جیدة
%  

0  0%  0  0%  3  10%  10  33,33%  

33.33  10  متوسطة
%  

1  3.33%  1  3.33
%  

8  26.66
%  

20  66,66%  

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  ضعیفة

56.66  17  المجموع
%  

1  3,33%  1  3,33
%  

11  36,66  30  100%  

أن  تشیر بیانات الجدول أعاله حسب متغیر الجنس من جانب الذكور ال:التعلیق
و فیما تأثرت  %16.66المبحوثین الذین تأثروا باالشهار التلفزیوني الغنائي بلغت نسبتهم 
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المبحوثین باالشهار التلفزیوني الذي  23.33فیما تاثر  باالشهار الفكاهي % 6.66نسبة 
  .یعتمد على الشخصیات 

من االناث تأثرن باالشهارات التلفزیونیة الغنائیة  %30أما إذا ذهبنا إلى اإلناث نجد 
تأثرنا باالشهار الذي یعتمد على الشخصیات فیما كانت نسبة  %20  لمؤسسة كوكاكوال و نسبة

  .من المبحوثات اكدت انهم ا تأثرن باالشهار التلفزیوني الحواري 3.33%
 من %3.33ستوى التعلیمي نجد أن الفئة األولى المتوسطة أما إذا انتقلنا لمتغیر الم

اما بالنسبة للثانویین فتساوى النسبة بین . الغنائیة التلفزیونیةتأثرن باالشهارات  المبحوثین
   %10االشهار الغنائي و اشهار الذي یعتمد على الشخصیات  بنسبة 

بلغت نسبة منتهم تاثرهم باالشهار التلفزیوني الغنائي و  %23.33اما الجامعیین فاكد 
  .%33.33المتاثرین باالشهار الشخصیات 

ینقسمون بین وٕاذا انتقلنا إلى متغیر الوضعیة االجتماعیة  وجدنا أصحاب الفئة الجیدة 
لكل منهم و بالنسبة  %10بنسبة  الشخصیاتو بین االشهار   %23.33 الغنائياالشهار 

و نسبة  33.33% الغنائيسطة فقد بلغت نسبة المتأثرین باالشهار التلفزیوني للفئة المتو 
  .الشخصیاتباالشهار بالنسبة للذین تأثروا  26.66%

االكثر تاثیر على المستهلك هو االشهار من خالل كل هذا نستنتج ان االشهار التلفزیوني 
بالقرار الشرائي و بالتالي زیادة التلفزیوني الغنائي و الفكاهي الذین یحفزان المستهلك للقیام 

  .المبیعات
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  :یبین اقتناء احد منتجات كوكاكوال نتیجة التاثر باشهارها:30الجدول 
  االجابة

  المتغیرات
  المجموع  احیانا  ال  نعم

  النسبة  التكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار

  
  الجنس
  

  %46,66  14  %13.33  4  %6.66  2 %26.66  8  ذكر

  %53,33  16  %6.66  2  %23.33  7  %23.33  7  انثى

  %100  30  %20  6  %30  9  %50  15  المجموع

المستوى 
  التعلیمي

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  ابتدائي

  %13,33  4  %0  0  %0  0  %13.33  4  متوسط

  %23,33  7  %3.33  1  %6.66  2  %13.33  4  ثانوي

  %63,33  19  %13.33  4  %30  9  %20  6  جامعي
  %100  30  %16,66  5  %36,66  11  %46,66  14  المجموع

  الوضعیة
  االجتماعیة

  %33,33  10  %6.66  2  %13.33  4  %13.33  4  جیدة
  %66,66  20  %30  9  %16.66  5  %20  6  متوسطة

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  ضعیفة
  %100  30  %36,66  11  %30  9  %33,33  10  المجموع

تشیر بیانات الجدول أعاله حسب متغیر الجنس ان المبحوثین  الذین تأثروا  :التعلیق
فیما  26.66%باالشهار التلفزیوني لكوكاكوال و اقتنوا منتجاتها نتیجة لهذا االشهار بلغت 

 %13.33فیما كانت نسبة  %6.66لم یقتنوا نتیجة ناثرهم نسبة  الذینبلغت نسبة المبحوثین 
  . التلفزیوني باإلشهار یتأثروناحیانا ما  الذینللمبحوثین 

 أما إذا انتقلنا لمتغیر المستوى التعلیمي نجد أن الفئة األولى المتوسطة كل  المبحوثین
اما .  باإلشهار تأثرتأثرن باالشهارات التلفزیوینة لكوكاكوال و اقتنینا منتجاتها نتیجة  13.33%
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و  %57,14تجات كوكاكوال نتیجة تاثرها باالشهار بالنسبة للثانویین فبلغت نسبة المقتنین لمن
  .اقتنت نتیجة تاثرها في بعض االحیان %13.33من العینة لم تتقتني نتیجة تاثرها و  28%

و  التأثرمنهم تاثرهم باالشهار التلفزیوني و اقتنائهم للمنتجات نتیجة  %20اما الجامعیین فاكد 
  . %30بلغت نسبة الذین لم یقتنوا نتیجة تاثرهم باالشهار 

وٕاذا انتقلنا إلى متغیر الوضعیة االجتماعیة  وجدنا أصحاب الفئة الجیدة ینقسمون بین 
لكل  %13.33بنسبة لم یقتنوا نتیجة تاثرهم  نالذیو بین   %40 الذین اقتنوا نتیجة تاثرهم

و اقتنائهم غت نسبة المتأثرین باالشهار التلفزیوني منهم و بالنسبة للفئة المتوسطة فقد بل
  .في بعض االحیانبالنسبة للذین تأثروا  %30و نسبة  20% منتجات 

لمؤسسة كوكاكوال قد حقق هدفه بالتاثیر من خالل كل هذا نستنتج ان االشهار التلفزیوني 
التلفزیونیة قد اثرت على المستهلك القتناء منتجات مؤسسة كوكاكوال أي ان اشهارات كوكاكوال 

  .على المستهلك للقیام بالقرار الشرائي و بالتالي زیادة في المبیعات
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  :یبین االقتناع بمضمون االشهار التلفزیوني لمؤسسة كوكاكوال :31الجدول  
  االجابة

  المتغیرات
  المجموع  ال  نعم

  النسبة  التكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار

  
  الجنس
  

  %46,66  14  %10  3  %36.66  11  ذكر

  %53,33  16  %3.33  1  %50  15  انثى

  %100  30  %13,33  4 %86,66  26  المجموع

المستوى 
  التعلیمي

  %0  0  %0  0  %0  0  ابتدائي

  %13,33  4  %3.33  1  %10  3  متوسط

  %23,33  7  %0  0  %23.33  7  ثانوي

  %63,33  19  %10  3  %53.33  16  جامعي
  %100  30  %13,33  4  %86,66  26  المجموع

  الوضعیة
  االجتماعیة

  %33,33  10  %0  0  %33.33  10  جیدة
  %66,66  20  %13.33  4  %53.33  16  متوسطة

  %0  0  %0  0  %0  0  ضعیفة
  %100  30  %20  4  %80  26  المجموع

أن كل تشیر بیانات الجدول أعاله حسب متغیر الجنس من جانب الذكور  :التعلیق
و  %36.66المبحوثین الذین اقتنعوا بمضمون االشهار التلفزیوني لكوكاكوال بلغت نسبتهم 

  . % 10فیما كانت نسبة من لم یقتنعوا به  نسبة 
اقتنعنا بمضمون االشهارات التلفزیونیة  المبحوثینمن  %50أما إذا ذهبنا إلى اإلناث نجد 

  .بمضمون االشهار التلفزیوني لكوكاكواللم یقتنعنا   %3.33 لمؤسسة كوكاكوال و نسبة
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أما إذا انتقلنا لمتغیر المستوى التعلیمي نجد أن الفئة األولى المتوسطة المبحوثین الذین 
اما بالنسبة للثانویین فكل . %10اقنعوا بمضمون االشهار التلفزیوني لكوكاكوال بلغت نسبتهم 

   %23.33المبحوثین اقتنعوا بمضمون االشهار التلفزیوني لكوكاكوال  بنسبة 
  . لكوكاكوالاالشهار التلفزیوني  اقتناعهم بمضمونمنهم  %53.33اما الجامعیین فاكد 

یشتركون في وٕاذا انتقلنا إلى متغیر الوضعیة االجتماعیة  وجدنا أصحاب الفئة الجیدة 
و بالنسبة للفئة المتوسطة فقد بلغت نسبة  3.33%تنعهم باالشهار التلفزیوني لكوكاكوال بنسبةاق

  .53.33% لكوكاكوال نسبةباالشهار التلفزیوني  المقتنعیین
لكوكاكوال راقیة و تتمیز  االشهار التلفزیونيمضامین  من خالل كل هذا نستنتج ان 

للمبحوثین لالشهار التلفزیوني و هو ما یساهم في بالمصداقیة و هو ما تبینه التصدیق الكبیر 
   .زیادة المبیعات بعد تولد ثقة للمستهلك عن المنتج
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 :جابة بنعم االقتناع كان منفي حالة اال: 32الجدول
  االجابة
  

  المتغیرات

بعد تكرار المادة   المرة األولى
  الشهاریةا

  المجموع

  النسبة  التكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار

  
  الجنس
  

  %42,30  11  %23.07  6  %19.23  5  ذكر

  %57,69  15  %50  13  %7.96  2  انثى

  %100  26  %73,07  19 %26,92  7  المجموع

المستوى 
  التعلیمي

  %0  0  %0  0  %0  0  ابتدائي

  %11,53  3  .%7.69  2  %3.84  1  متوسط

  %19,23  5  %11.53  3  %7.96  2  ثانوي

  %69,23  18  %42.30  11  %26.92  7  جامعي

  %100  26  %61,53  16  %38,46  10  المجموع
  الوضعیة

  االجتماعیة
  %30,76  8  %19.23  5  %11.53  3  جیدة

  %69,23  18  %53.84  14  %15.38  4  متوسطة

  %0  0  %0  0  %0  0  ضعیفة
  %100  26  %73,07  19  %26,92  7  المجموع

أن كل تشیر بیانات الجدول أعاله حسب متغیر الجنس من جانب الذكور  :التعلیق
ولى لعرضه كانت المبحوثین الذین اقتنعوا بمضمون االشهار التلفزیوني لكوكاكوال من المرة اال

  .  %23.07و فیما كانت نسبة مناقتنعوا به بعد تكراره  نسبة  %19.23,نسبتهم 
من االناث اقتنعنا بمضمون االشهارات التلفزیونیة  %50أما إذا ذهبنا إلى اإلناث نجد 
بمضمون االشهار التلفزیوني لكوكاكوال اقتنعنا  %7.96 لمؤسسة كوكاكوال  بعد تكراره و نسبة

  .بعد عرضه للمرة االولى
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أما إذا انتقلنا لمتغیر المستوى التعلیمي نجد أن الفئة األولى المتوسطة للمبحوثین الذین 
و الذین  %3.84الشهار التلفزیوني لكوكاكوال  من المرة االولى بلغت نسبتهم اقنعوا بمضمون ا

اما بالنسبة للثانویین فكان المبحوثین الذین اقتنعوا . 7.69 %اقتنعوا به بعد تكراره نسبة 
 فأكداما الجامعیین  %11.53نسبة   بعد تكراره بمضمون االشهار التلفزیوني لكوكاكوال

  . بعد تكراره اكثر من مرة منهم اقتناعهم بمضمون االشهار التلفزیوني لكوكاكوال 42.30%
 اقتناعهم یكونوٕاذا انتقلنا إلى متغیر الوضعیة االجتماعیة  وجدنا أصحاب الفئة الجیدة 

اما نسبة من یقتنعون  11.53% من المرة االولى یشكلون نسبة  باالشهار التلفزیوني لكوكاكوال
و بالنسبة للفئة المتوسطة فقد بلغت نسبة المقتنعیین %19.23ه كانت نسبتهم به بعد تكرار 

  .53.84%نسبة بعد تكراره  باالشهار التلفزیوني لكوكاكوال
ترسخ في ذهن من خالل كل هذا نستنتج ان  مضامین االشهار التلفزیوني لكوكاكوال 

لعوامل نفسیة حیث ان التكرار المستهلك و تقنعه بعد تكرار بثه اكثر من مرة و هذا راجع 
  .یساعد على تثبیت المعلومة
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  :یبین االنجذاب للمنتجات الجدیدة لمؤسسة كوكاكوال المعلن عنها :  33الجدول
  االجابة

  لمتغیراتا
  المجموع  ال  نعم

  النسبة  التكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار

  
  الجنس
  

  %46,66  14  %20  6  %26.66  8  ذكر

  %53,33  16  %6.66  2  %46.66  14  انثى

  %100  30  %26,66  8 %73,33  22  المجموع

المستوى 
  التعلیمي

  %0  0  %0  0  %0  0  ابتدائي

  %13,33  4  %0  0  %13.33  4  متوسط

  %23,33  7  %6.66  2  %16.66  5  ثانوي

  %63,33  19  %20  6  %43.33  13  جامعي

  %100  30  %26,66  8  %73,33  22  المجموع
  الوضعیة

  االجتماعیة
  %33,33  10  %10  3  %23.33  7  جیدة

  %66,66  20  %16.66  5  %50  15  متوسطة

  %0  0  %0  0  %0  0  ضعیفة
  %100  30  %26,66  8  %73,33  22  المجموع

أن تشیر بیانات الجدول أعاله حسب متغیر الجنس من جانب الذكور ال :التعلیق
 %26.66المبحوثین الذین ینجذبون للمنتجات الجدیدة لكوكاكوال المعلن عنها  كانت نسبتهم 

  .  %20نسبة  ینجذبون للمنتجات الجدیدة لكوكاكوال المعلن عنها و فیما كانت نسبة من لم 
ینجذبون للمنتجات الجدیدة لكوكاكوال من االناث  %46.66أما إذا ذهبنا إلى اإلناث نجد 

  .عنها  المعلن
أما إذا انتقلنا لمتغیر المستوى التعلیمي نجد أن الفئة األولى المتوسطة  كل المبحوثین 

اما بالنسبة للثانویین فكان  %13.33بنسبة ینجذبون للمنتجات الجدیدة لكوكاكوال المعلن عنها  
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جامعیین اما ال %16.66ینجذبون للمنتجات الجدیدة لكوكاكوال المعلن عنها  المبحوثین الذین 
  .ینجذبون للمنتجات الجدیدة لكوكاكوال المعلن عنها انهم   %43.33فاكد 

ینجذبون وٕاذا انتقلنا إلى متغیر الوضعیة االجتماعیة  وجدنا أصحاب الفئة الجیدة الذین  
ینجذبون اما نسبة الذین لم 23.33%نسبة  للمنتجات الجدیدة لكوكاكوال المعلن عنها  

و بالنسبة للفئة المتوسطة فقد بلغت  %10نسبتهم للمنتجات الجدیدة لكوكاكوال المعلن عنها  
  .50%نسبة ینجذبون للمنتجات الجدیدة لكوكاكوال المعلن عنها  نسبة الذین 

 أن التلفزیوني االشهار طریق عن استطاعت شركة كوكاكوال أنمن خالل كل هذا نستنتج 
 التي واألسالیب الجوانب وهذه الشراء، على وحثه المشاهد بإقناعه في تأثیروال االهتمام تجلب
 بعملیة وقام المشاهد بمضمونه تأثر وبالتالي فعالیته، أنه حقق تعني التلفزیوني االشهار حققها
  .الشراء
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  :في حالة االجابة بنعم هل تسارع القتنائها : 34الجدول
  االجابة                 

  المتغیرات
  المجموع  ال  نعم

  النسبة  التكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار 

  
  الجنس

  

  %36,36  8  %9.09  2  %27.77  6  ذكر

  %63,63  14  %27.27  6  %36.66  8  انثى

  %100  22  %36,36  8  %63,63  14  المجموع

المستوى 
  التعلیمي

  %0  0  %0  0  %0  0  ابتدائي

  %18,18  4  %0  0  %18.18  4  متوسط

  %22,72  5  %9.09  2  %13.63  3  ثانوي

  %59,09  13  %22.72  5  %36.36  8  جامعي
  %100  22  %31,81  7  %68,18  15  المجموع

  الوضعیة
  االجتماعیة

  %31,81  7  %9.09  2  %22.72  5  جیدة
  %68,18  15  %31.81  7  %36.36  8  متوسطة

  %0  0  %0  0  %0  0  ضعیفة
  %100  22  %40,90  9  %59,09  13  المجموع

أن تشیر بیانات الجدول أعاله حسب متغیر الجنس من جانب الذكور  :التعلیق
المبحوثین الذین ینجذبون للمنتجات الجدیدة لكوكاكوال المعلن عنها و یسرعون الاقتنائها  كانت 

للمنتجات الجدیدة لكوكاكوال   و یسرعون الاقتناءو فیما كانت نسبة من لم  %27.77نسبتهم 
  .  %9.09نسبة  المعلن عنها 

ینجذبون للمنتجات الجدیدة لكوكاكوال من االناث  %36.66أما إذا ذهبنا إلى اإلناث نجد 
  .المعلن عنها و یسرعون الاقتنائها  
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أما إذا انتقلنا لمتغیر المستوى التعلیمي نجد أن الفئة األولى المتوسطة  كل المبحوثین 
اما  %18.18بنسبة عنها و یسرعون الاقتنائها  ینجذبون للمنتجات الجدیدة لكوكاكوال المعلن 

ینجذبون للمنتجات الجدیدة لكوكاكوال المعلن عنها و بالنسبة للثانویین فكان المبحوثین الذین 
ینجذبون للمنتجات الجدیدة انهم   %36.63اما الجامعیین فاكد  %9.09یسرعون الاقتنائها  

  .لكوكاكوال المعلن عنها و یسرعون الاقتنائها  
ینجذبون وٕاذا انتقلنا إلى متغیر الوضعیة االجتماعیة  وجدنا أصحاب الفئة الجیدة الذین  

اما نسبة الذین  22.72%نسبة  للمنتجات الجدیدة لكوكاكوال المعلن عنها و یسرعون الاقتنائها  
 نسبتهمینجذبون للمنتجات الجدیدة لكوكاكوال المعلن عنها و لم یسرعوا القتنائها بلغت لم 

ینجذبون للمنتجات الجدیدة لكوكاكوال و بالنسبة للفئة المتوسطة فقد بلغت نسبة الذین  9.09%
  .36.36%نسبة المعلن عنها و یسرعون الاقتنائها  
 أن التلفزیوني االشهار طریق عن استطاعت شركة كوكاكوال من خالل كل هذا نستنتج أن

الشراء كل ماهو جدید و معلن عنه في  على وحثه المشاهد بإقناعه في والتأثیر االهتمام تجلب
 أنه حقق تعني التلفزیوني االشهار حققها التي واألسالیب الجوانب وهذه االشهار التلفزیوني،

  .الشراء بعملیة وقام المشاهد بمضمونه تأثر وبالتالي فعالیته،
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  :ألفراد العینة یبین اكثر انواع االشهارات جذبا : 35الجدول
  االجابة                 

  المتغیرات
  المجموع  شخصیات  حواري  فكاهي  غنائي

تكرا  النسبة  تكرار 
  ر

تك  النسبة
  رار

التكرا  النسبة  تكرار  نسبة
  ر

  النسبة

  
  الجنس

  
  
  

13.33  4  ذكر
%  

4  13.33
%  

0  0%  6  20%  14  46,66
%  

3.33  1  %3.33  1  %30  9  انثى
%  

5  16.66
%  

16  53,33
%  

43,33  13  المجموع
%  

5  16,66
%  

1  3.33
%  

11  36,66
%  

30  100%  

المستوى 
  التعلیمي

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  ابتدائي

13.33  4  متوسط
%  

0  0%  0  0%  0  0%  4  13,33
%  

23,33  7  %10  3  %0  0  %6.66  2  %6.66  2  ثانوي
%  

26.66  8  جامعي
%  

5  16.66
%  

2  6.66
%  

4  13.33
%  

19  63,33
%  

46,66  14  المجموع
%  

7  23,33
%  

2  6,66
%  

7  23,33
%  

30  100%  

  الوضعیة
  االجتماعیة

16.66  5  جیدة
%  

2  6.66%  0  0%  3  10%  10  33,33
%  

23.33  7  متوسطة
%  

5  16.66
%  

1  3.33
%  

7  23.33
%  

20  66,66
%  

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  ضعیفة
23,33  7  %40  12  المجموع

%  
1  3,33

%  
10  33,33

%  
30  100%  
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أن كل تشیر بیانات الجدول أعاله حسب متغیر الجنس من جانب الذكور : التعلیق
لكل  %13.33 المبحوثین الذین انجذبوا لالشهار التلفزیوني الغنائي و فكاهي بلغت نسبتهم 

  .الذي یعتمد على الشخصیاتباالشهار  % 20و فیما انجذبت نسبة  منهما
من االناث تأثرن باالشهارات التلفزیونیة الغنائیة  %30أما إذا ذهبنا إلى اإلناث نجد 

الذي یعتمد على الشخصیات  التلفزیوني الشهارانجذبنا ل  %16.66لمؤسسة كوكاكوال و نسبة
  .الشهار التلفزیوني الحواريل انجذبن من المبحوثات اكدت انهم ا  %3.33فیما كانت نسبة 

 أن الفئة األولى المتوسطة كل  المبحوثینأما إذا انتقلنا لمتغیر المستوى التعلیمي نجد 
اما بالنسبة للثانویین فتساوى النسبة بین . الشهارات التلفزیوینة الغنائیةلانجذبوا  13.33%

لالشهار  %10و انجذب  لكل منهما  %6.66بنسبة   الفكاهياالشهار الغنائي و اشهار 
انجذبوا لالشهار منتهم  %26.66د اما الجامعیین فاك .التلفزیوني الذي یعتمد على الشخصیات 

و انجذب .%13.33باالشهار الشخصیات  المنجذبینالغنائي و بلغت نسبة  التلفزیوني
  .من الجامعیین لالشهارات الفكاهیة 16.66%

وٕاذا انتقلنا إلى متغیر الوضعیة االجتماعیة  وجدنا أصحاب الفئة الجیدة ینقسمون بین 
و االشهار الذي یعتمد  %6.66و بین االشهار الفكاهي بنسبة   %16.66 الغنائياالشهار 

و بالنسبة للفئة المتوسطة فقد بلغت نسبة  %10على الشخصیات بلغت نسبة المنجذبین له 
هي نفس نسبة االنجذاب لالشهار التلفزیوني و  23.33%المتأثرین باالشهار التلفزیوني الغنائي 

  .ین تأثروا باالشهار الفكاهيبالنسبة للذ %16.66نسبة  الشخصیات و
الغنائي هو اكثر انواع االشهارات جذب من خالل كل هذا نستنتج ان االشهار التلفزیوني 

 لمؤسسة كوكاكوال الغنائي االشهار أن فنجد شخصیة المشاهد إلى هذا للمشاهدین و ویرجع
 النص اإلعالني مع بتكییف كوكاكوال شركة تقوم كما, والرقص  األغنیة عناصر یراعي ما عادة
  كاس العالم اإلعالن في فعلت مثلما مشهورة أغنیة ألحان
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  :على العینة یبین وقت العرض االكثر تأثیرا:  36الجدول
  االجابة
  

  المتغیرات

مستقال عن البرامج 
  التلفزیونیة

  المجموع  اثناء البرامج التلفزیونیة

  النسبة  التكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار

  
  الجنس
  

  %46,66  14  %30  9  %16.66  5  ذكر

  %53,33  16  %40  12  %13.33  4  انثى

  %100  30  %70  21  %30  9  المجموع

المستوى 
  التعلیمي

  %0  0  %0  0  %0  0  ابتدائي

  %13,33  4  %10  3  %3.33  1  متوسط

  %23,33  7  %16.66  5  6.66  2  ثانوي

  %63,33  19  %36.66  11  %26.66  8  جامعي
  %100  30  %63,33  19  %36,66  11  المجموع

  الوضعیة
  االجتماعیة

  %33,33  10  %20  6  %13.33  4  جیدة
  %66,66  20  %43.33  13  %23.33  7  متوسطة

  %0  0  %0  0  %0  0  ضعیفة
  %100  30  %63,33  19  %36,66  11  المجموع

أن المبحوثین تشیر بیانات الجدول أعاله حسب متغیر الجنس من جانب الذكور  :التعلیق
و فیما  %30الذین انجذبوا لالشهار التلفزیوني الذي یبث اثناء البرامج التلفزیونیة بلغت نسبتهم 

  .بانهم انجذبوا لالشهار الذي یبث مستقال عن البرامج % 16.66اكدت نسبة 
من االناث انجذبن لالشهارات التلفزیونیة التي تبث  %40أما إذا ذهبنا إلى اإلناث نجد 

انجذبنا لالشهارات التلفزیونیة التي % 13.33 اء البرامج التلفزیونیة لمؤسسة كوكاكوال و نسبةاثن
  .تبث مستقال عن البرامج التلفزیونیة لمؤسسة كوكاكوال 
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من  %10أما إذا انتقلنا لمتغیر المستوى التعلیمي نجد أن الفئة األولى المتوسطة  
. التي تبث اثناء البرامج التلفزیونیة لمؤسسة كوكاكوال لالشهارات التلفزیونیةنجذبوا االمبحوثین 

التي تبث  لمؤسسة كوكاكوال  الذین انجذبوا لالشهارات التلفزیونیةسبة ناما بالنسبة للثانویین 
الذي یبث  لالشهار التلفزیوني %6.66و انجذب  %16.66 اثناء البرامج التلفزیونیة هي

لالشهارات التلفزیونیة التي تبث اثناء منهم  %36.66د اما الجامعیین فاك .مستقال عن البرامج
  .%26.66 لالشهارات المستقلةو بلغت نسبة المنجذبین البرامج التلفزیونیة لمؤسسة كوكاكوال 

ینجذبون وٕاذا انتقلنا إلى متغیر الوضعیة االجتماعیة  وجدنا أصحاب الفئة الجیدة 
 بنسبة البرامج التلفزیونیة لمؤسسة كوكاكواللالشهارات التلفزیونیة التي تبث مستقال عن 

 ینجذبون لالشهارات التلفزیونیة التي تبث اثناء البرامج التلفزیونیة لمؤسسة كوكاكوال  13.33%
لالشهارات التلفزیونیة اتي تبث  %43.33انجذب و بنسبة للطبقة المتوسطة   %20بنسبة 

  . اثناؤ البرامج
 لدى المفضلة تكون ما عادة البرامج هذه ألن یرجعذلك من خالل كل هذا نستنتج ان 

 المعروضة االشهاریة الومضات لمتابعة موقف حتمي في یجعلهم بها واهتمامهم الجمهور
 تتبعه ما وهو االشهاریة الومضة نحو جمهور البرنامج بإثارة یسمى ما خلق وبالتالي خاللها
  .معینة  لبرامج رعایتها خالل من كوكاكوال شركة
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  :یبین اللغة المفضلة في االشهار التلفزیوني: 37 الجدول
      االجابة           
  المتغیرات

  المجموع  اللغة االجنبیة  الفصحة  العامیة

  النسبة  التكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  النسبة  كرار 

  
  الجنس

  

  %46,66  14  %3.33  1  %10  3  %30  10  ذكر

  %53,33  16  %0  0  %0  0  %53.33  16  انثى

  %100  30  %3,33  1  %10  3  %86,66  26  المجموع

المستوى 
  التعلیمي

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  ابتدائي

  %13,33  4  %0  0  %0  0  %13.33  4  متوسط

  %23,33  7  %0  0  %6.66  2  %16.66  5  ثانوي

  %63,33  19  %3.33  1  %6.66  2  %53.33  16  جامعي

  %100  30  %3,33  1  %13,33  4  %83,33  25  المجموع
  الوضعیة

  االجتماعیة
  %33,33  10  %0  0  %3.33  1  %30  9  جیدة

  %66,66  20  %3.33  1  %10  3  %53.33  16  متوسطة

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  ضعیفة
  %100  30  %3,33  1  %13,33  4  %83,33  25  المجموع

أن المبحوثین تشیر بیانات الجدول أعاله حسب متغیر الجنس من جانب الذكور  :التعلیق
 % 10و فیما اكدت نسبة  %30الذین یفضلون اللغة العامیة في االشهارات بلغت نسبتهم 

من االناث أي  %53.33أما إذا ذهبنا إلى اإلناث نجد  .بانهم یفضلون اللغة الفصحى لالشهار
لنا لمتغیر أما إذا انتق .كل المبحوثات اكدن انهن یفضلن اللغة العامیة في االشهارات التلفزیونیة

االشهارات یفضلون المبحوثین  من%13.33المستوى التعلیمي نجد أن الفئة األولى المتوسطة  
غة العامیة في للااما بالنسبة للثانویین نسبة الذین یفضلونا . التلفزیونیة التي تتكلم باللغة العامیة

 .اللغة الفصحى  %6.66 و یفضلو %16.66االشهارات التلفزیونیة لمؤسسة كوكاكوال هي 
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لالشهارات التلفزیونیة التي  انهم یفضلون اللغة العامیة في  منهم %53.33اما الجامعیین فاكد 
وٕاذا انتقلنا  .%6.66 بالغة الفصحىتبث لمؤسسة كوكاكوال و بلغت نسبة المنجذبین لالشهارات 

لالشهارات التلفزیونیة  یفضلونإلى متغیر الوضعیة االجتماعیة وجدنا أصحاب الفئة الجیدة 
منهم اللغة  %53.33اما اصحاب الفئة المتوسطة فیفضل    %30بنسبة  الناطقة بالعامیة

  .لمؤسسة كوكاكوالالعامي كالغة الناطقة في االشهارات التلفزیونیة 
 اإلعالنات مشاهدة الذین یفضلون المبحوثین نسبة أن نالحظمن خالل كل هذا 

 متابعة یفضلون الذي المبحوثین نسبة أن نجد و باللغة العامیة كبیرة جدا كوكاكوال التلفزیونیة
 ألن ذلك بالغة الفصحى و اللغة االجنبیة شبه معدومة ویرجع كوكاكوال التلفزیونیة اإلعالنات

الجماهیر تحب ما یربطها بمجتمعها و تعتبر اللغة اهم عامل و یفضل المستهلكین اللغة 
  .المجتمع و المفهومة من قبل الجمیع العامیة النها تعتبر لغة

  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  



 2015 :يــــبیقــالتط االطار 
 

122 
 

  :في االشهارات التلفزیونیة الجذابةیبین العوامل : 38الجدول
  االجابة                 

  المتغیرات
  المجموع  الشخصیات  الشعار  المؤثرات الصوتیة

  النسبة  التكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار 

  
  الجنس

  
  
  

  %46,66  14  %20  6  %13.33  4  %13.33  4  ذكر

  %53,33  16  %20  6  %3.33  1  %30  9  انثى

  %100  30  %40  12  %16,66  5  %43,33  13  المجموع

المستوى 
  التعلیمي

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  ابتدائي

  %13,33  4  %3.33  1  %0  0  %10  3  متوسط

  %23,33  7  %13.33  4  %3.33  1  %6.66  2  ثانوي

  %63,33  19  %20  6  %6.66  2  %36.66  11  جامعي
  %100  30  %36,66  11  %10  3  %53,33  16  المجموع

  الوضعیة
  االجتماعیة

  %33,33  10  %16.66  5  %3.33  1  %13.33  4  جیدة
  %66,66  20  %23.33  7  %13.33  4  %30  9  متوسطة

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  ضعیفة
  %100  30  %40  12  %16,66  5  %43,33  13  المجموع

أن تشیر بیانات الجدول أعاله حسب متغیر الجنس من جانب الذكور  :التعلیق
و   %13.33الشهار التلفزیوني بلغت نسبتهم اللمؤثرات الصوتیة في  المبحوثین الذین انجذبوا

الذي  التلفزیوني باالشهار % 20هي نفس نسبة من انجذبوا للشعارات و فیما انجذب نسبة 
  .یعتمد على الشخصیات

التي تعتمد باالشهارات التلفزیونیة  انجذبنمن االناث  %30أما إذا ذهبنا إلى اإلناث نجد 
انجذبنا لالشهار التلفزیوني الذي یعتمد على   %20 و نسبة على المؤثرات الصوتیة
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للشعارات الموجودة من المبحوثات اكدت انهم ا انجذبن   %3.33الشخصیات فیما كانت نسبة 
  .في االشهار

 من%10 نجد انأما إذا انتقلنا لمتغیر المستوى التعلیمي نجد أن الفئة األولى المتوسطة 
فنسبة من اما بالنسبة للثانویین . الشهارات التلفزیوینةفي اللمؤثرات الصوتیة انجذبوا المبحوثین 

لالشهار  %6.66و انجذب  %13.33 هي  التلفزیوني انجذبوا للشخصیات في االشهار
 انجذبوامنهم  %36.66اما الجامعیین فاكد  . المؤثرات الصوتیةالتلفزیوني الذي یعتمد على 

و بلغت نسبة المنجذبین باالشهار الشخصیات  الشهار التلفزیونيا للمؤثرات الصوتیة في 
20%.  

ن وٕاذا انتقلنا إلى متغیر الوضعیة االجتماعیة  وجدنا أصحاب الفئة الجیدة ینقسمون بی
و بین االشهار   %13.33 الذي یعتمد على المؤثرات الصوتیة ب التلفزیوني االشهار

و بالنسبة للفئة المتوسطة فقد بلغت نسبة المتأثرین  %16.66بنسبة  الشخصیاتالتلفزیوني 
  .%23.33و نسبة االنجذاب لالشهار التلفزیوني الشخصیات و  30% بالمؤثرات الصوتیة

ان هذا التفاوت في درجات جذب االنتباه من عنصر ألخر من من خالل كل هذا نستنتج 
عناصر الرسالة اإلشهاریة التلفزیونیة إلى تفاوت في التأثیر على شعور المتعرض لها، وترجع 
قوة تأثیر الموسیقى و الشخصیات أساسا لطبیعة االفراد المحبین للحراكیة و الواقعیة غیر أن 

ي ضرورة العناصر األخرى، إذا أنها تؤخذ بعین االعتبار ومتكاملة في أعداد الرسالة هذا ال یلغ
  .اإلشهاریة التلفزیونیة
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  :یبین مدة ترسخ مضمون الومضة االشهاریة :39الجدول 
    االجابة       

              
  المتغیرات

  المجموع  قصیرة  متوسطة  طویلة

  النسبة  التكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار 

  
  الجنس

  
  
  

  %46,66  14  %6.66  2  %23.33  7  %16.66  5  ذكر

  %53,33  16  %10  3  %30  9  %13.33  4  انثى

  %100  30  %16,66  5  %53,33  16  %30  9  المجموع

المستوى 
  التعلیمي

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  ابتدائي

  %13,33  4  %0  0  %6.66  2  %6.66  2  متوسط

  %23,33  7  %6.66  2  %6.66  2  %10  3  ثانوي

  %63,33  19  %6.66  2  %40  12  %16.66  5  جامعي

  %100  30  %13,33  4  %53,33  16  %33,33  10  المجموع
  الوضعیة

  االجتماعیة
  %33,33  10  %10  3  %10  3  %13.33  4  جیدة

  %66,66  20  %10  3  %36.66  11  %16.66  5  متوسطة

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  ضعیفة
  %100  30  20  6  %46,66  14  %33,33  9  المجموع

أن تشیر بیانات الجدول أعاله حسب متغیر الجنس من جانب الذكور  :التعلیق
والذین %16.66المبحوثین الذین یترسخ مضمون االشهار لدیهم لفترة طویلة بلغت نسبتهم 

  .% 23.33نسبتهم  یترسخ مضمون االشهار لدیهم لفترة متوسطة بلغت
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  یترسخ مضمون االشهار لدیهم لفترةمن االناث  %30أما إذا ذهبنا إلى اإلناث نجد 
یترسخ فیما كانت نسبة من  یترسخ مضمون االشهار لدیهم لفترة طویلة  %10متوسطة و نسبة 

  .من المبحوثات %10رة مضمون االشهار لدیهم لفترة قصی
 انقسموا بنسبةفئة األولى المتوسطة أما إذا انتقلنا لمتغیر المستوى التعلیمي نجد أن ال

یترسخ اما بالنسبة للثانویین فنسبة من . المبحوثین منلكل من مدة طویلة و قصیرة  6.66%
یترسخ بالنسبة للذین  %6.66 نسبةو  %10هي  طویلة   مضمون االشهار لدیهم لفترة
االشهار لدیهم یترسخ مضمون متوسطة و هي نفس نسبة من   مضمون االشهار لدیهم لفترة

  .متوسطة  مضمون االشهار یترسخ لدیهم لفترةمنهم  %40اما الجامعیین فاكد  . قصیرة   لفترة
تتساوى النسبة وٕاذا انتقلنا إلى متغیر الوضعیة االجتماعیة  وجدنا أصحاب الفئة الجیدة 

اما من  %10متوسطة و فترة قصیرة بنسبة   یترسخ مضمون االشهار لدیهم لفترةبین من 
اما اصحاب الفئة  % 16.66 طویلة بلغت نسبتهم   یترسخ مضمون االشهار لدیهم لفترة

و فترة  %36.66متوسطة  بلغت نسبتهم   یترسخ مضمون االشهار لدیهم لفترةالمتوسطة  من 
   %16.66طویلة بنسبة 

اإلعالني  للمضمون الذاكرة باستجابة مباشرة النسب ان هذهمن خالل كل هذا نستنتج 
أن  حیث اإلعالنیة، الومضة تخلقه الذي الجو وكذلك للمشاهد، العقلي الجانب مستوى على

ردود  الذاكرة في تثیر فهي واألغاني الموسیقى إلى باإلضافة المرح من جوا تخلق مثال الفكاهة
 لكوكاكوال التلفزیونیة اإلعالنات یشاهدوا أن بعد العینة أفراد أن نستنتج وبالتالي .ممتازة أفعال

هذه  ترسخ ثم تحملها، التي بالمضامین یقتنعون مرات عدة مشاهدتها وبتكرار إلیها ینجذبون
  .طویلة إلى متوسطة لفترة أذهانهم في المضامین
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  :یبین تقییم المستهلكیین لالشهار التلفزیوني الصادر عن مؤسسة كوكاكوال: 40الجدول
  االجابة

  المتغیرات
  المجموع  ردیئة  متوسطة  جیدة

  النسبة  التكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار  النسبة  تكرار

  
  الجنس
  
  
  

  %46,66  14  %0  0  6.66  2  %40 12  ذكر

  %53,33  16  %0  0  %3.33  1  %50  15  انثى

  %100  30  %0  0  %10  3  %90  27  المجموع

المستوى 
  التعلیمي

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  ابتدائي

  %13,33  4  %0  0  %3.33  1  %10  3  متوسط

  %23,33  7  %0  0  %6.66  2  %16.66  5  ثانوي

  %63,33  19  %6.66  2  %16.66  5  %40  12  جامعي
  %100  30  %6,66  2  %26,66  8  %66,66  20  المجموع

  الوضعیة
  االجتماعیة

  %33,33  10  %0  0  %6.66  2  %26.66  8  جیدة
  %66,66  20  %0  0  %26.66  8  %40  12  متوسطة

  %0  0  %0  0  %0  0  %0  0  ضعیفة
  %100  30  %0  0  %33,33  10  %66,66  20  المجموع

أن تشیر بیانات الجدول أعاله حسب متغیر الجنس من جانب الذكور  :التعلیق
والذین   %40كوكاكوال جیدة بلغت نسبتهم لالمبحوثین الذین یرون ان االشهارات التلفزیونیة 

  .% 6.66نسبتهم  متوسطة بلغتیرون ان االشهارات التلفزیونیة لكوكاكوال 
  .جیدة  یرون ان االشهارات التلفزیونیة لكوكاكوال %50أما إذا ذهبنا إلى اإلناث نجد 

أما إذا انتقلنا لمتغیر المستوى التعلیمي نجد أن الفئة األولى المتوسطة انقسموا بنسبة 
یرون ان االشهارات  %3.33كوكاكوال جیدة و لیرون ان االشهارات التلفزیونیة  10%
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یرون ان االشهارات  %16.66اما بالنسبة للثانویین فنسبة . متوسطة التلفزیونیة لكوكاكوال
یرون ان االشهارات التلفزیونیة بالنسبة للذین  %6.66و نسبة  كوكاكوال جیدة لالتلفزیونیة 

  .جیدة  ة اكوكاكوالان االشهارات التلفزیونیمنهم  %40اما الجامعیین فاكد  . كوكاكوال متوسطةل
یرون ان الذین وٕاذا انتقلنا إلى متغیر الوضعیة االجتماعیة  وجدنا أصحاب الفئة الجیدة 

یرون ان االشهارات اما من  %26.66 نسبتهم االشهارات التلفزیونیة لكوكاكوال جیدة بلغت
یرون اما اصحاب الفئة المتوسطة فمن . %6.66بلغت نسبتهم  متوسطة  التلفزیونیة اكوكاكوال

و من یرونها متوسطة بلغت  %40ان االشهارات التلفزیونیة اكوكاكوال جیدة بلغت نسبتهم 
  . %26.66نسبتهم 

هذه النسب نستخلص أن مستوى الومضات اإلشهاریة لمؤسسة من خالل كل هذا 
و هي تحقق االهداف المطلوبة  كوكاكوال جیدة  نسبیا لدى أغلبیة المستهلكین و المتلقیین لها

  .منها و ترسم صورة ذهنیة جیدة لدى المستهلك عن المؤسسة
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  :االحصائیة نتائج الدراسة

 :تبیین نتائج الدراسة االحصائیة مایلي

  المبحوثین انهم یشاهدون االشهارات التلفزیونیة لكوكاكوال في بعض من % 70أكد
  .و ذلك لظروف مهنیة او طبیعة االشهارات المقدمة االحیان

 المسائیة  الفترة اثناءللمؤسسة كوكاكوال  التلفزیونیة لالشهارات المشاهدة من عالیة كثافة
لمؤسسة  االشهاریة  للومضات یتعرضون العینة أفراد من 96.66 % نسبة أن إلى بالنظر

طلبة و  أنهم باعتبار وفراغهم دراستهم ألوقات مالءمة األكثر الفترة ألنها كوكاكوال مساء،
  .موظفین

 من المبحوثین انهم یتأثرون دائما بمضمون االشهار التلفزیوني لكوكاكوال %46,66أكد.  

46.66 % ب تقدر العینة أفراد لدى التفضیل من عالیة بنسبة الغنائي االشهار یحظى 
 إعالنات في السائدة األشكال من منطلق انها ، والفكاهي الحواري االشهار عكس على

  كوكاكوال التلفزیونیة
. اكدوا اقتنائهم احد منتجات كوكاكوال نتیجة  العینة أفراد من % 50 ـب تقدر كبیرة نسبة

  .تأثرهم باشهاراتها التلفزیونیة
 بمضمونها، المشاهد إقناع في لكوكاكوال التلفزیونیة اإلعالنیة الومضة تكرار فاعلیة 

 االشهاریة المضامین بأحد االقتناع لهم سبق العینة أفراد من % 86.66 أن نسبة إلى بالنظر
 .مرات عدة مشاهدتها تكرار بعد بها اقتناعهم كان % 63.33 من بینهم لكوكاكوال، التلفزیونیة

  قدرة االشهاراات التلفزیونیة لكوكاكوال على تقدیم المنتجات الجدیدة لكوكاكوال بشكل یجذب
 .من المبحوثین  %73.33المستهلك و هو ما أكده 

 التلفزیوني  االشهار عناصر من آلخر عنصر من االنتباه جذب درجات في تفاوت
  من كل ویمثل %43.33 ب والمقدرة نسبة أكبر االشهار الغنائي ذلك في ویحتل لكوكاكوال،
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 ضعف بالمقابل االنتباه، جذب حیث من االشهار الذي یعتمد على الشخصیات نسبةمعتبرةا
 .االشهار الحواري مما یدل على ضعف

 من %30 اهتمام یثیر مستقلة وهي لكوكاكوال التلفزیونیة االشهارات للومضاتالتعرض 
 والتي تجعل ،% 70 بنسبة وذلك برنامج خالل تبث التي اإلعالنات غرار على العینة أفراد

 .لمتابعتها حتمي موقف في المشاهد
 اإلشهاریة من المبحوثین یفضلون ألفاظ وعبارات الومضة  %86.66نسبة عالیة تقدر بـ

و ,مما یؤدي إلى سهولة فهمها) العامیة(بتوظیف اللهجة المحلیة , لكوكاكوال  سهلة وبسیطة
 .خاصة إذا تعلق األمر بالمجتمع المحلي, بالتالي اإلهتمام بها

 التوظیف الجید للمؤثرات الصوتیة یزید من جاذبیة الومضة على اعتبارها تهیئ الجو النفسي
من المبحوثین و كذلك توظیف الشخصیات  %43.33ي و هو ما اكده للمتلقي في قالب إیحائ

 .من المبحوثین %40یزید من جاذبیة و فاعلیة الرسالة االشهاریة و هذا حسب وجهة نظر 
 الرسالة اإلشهاریة لمؤسسة كوكاكوال؛ تحظى بمصداقیة لدى أفراد العینة بالنظر إلى أن
 .هم یصدقونها بشكل متذبذبمن %76.66و , منهم یصدقونها بشكل دائم 20%
منهم  %39.29حیث أن نسبة , ترتبط هذه المصداقیة بعدة عوامل حسب رأي أفراد العینة

 .والتي تتعلق عادة بالوفاء و الحب للعالمة, یرجعونها إلى الحجة شهرة العالمة التجاریة 
التلفزیونیة لكوكاكوال توفر قدرا مقبوال من المعلومات حول الحاجات االستهالكیة  االشهارات

 %36.66ونسبة , منهم یرون أنها أحیانا ما توفر لهم ذلك %50بالنظر إلى أن , ألفراد العینة
 .من المبحوثین یرون أنها توفرها بصفة دائمة

االشهاریة  الومضة بمضمون یحتفظون %56.66 ب تقدر العینة أفراد من هامة نسبة
االشهاریة  الومضة بمضمون یحتفظون منهم % 30 وكذا الزمن، من لمدة متوسطة لكوكاكوال
 متوسطة لمدة الومضةالشهاریة بمضمون االحتفاظ تأثیر یعكس ما طویلة، وهو لمدة لكوكاكوال

 .المشاهد ذاكرة على استجابة طویلة أو
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النفسي التقبل على لكوكاكوال التلفزیونیة اریةاالشه الومضة لتكرار اإلیجابي األثر 
 الیوم في بكثرة مشاهدتها تكرار من ینزعجون ال منهم % 53.33 نسبة أن حیث للمبحوثین،

 .لكوكاكوال التلفزیونیة االشهارات لهذه حبهم وانجذابهم على یدل ما الواحد،
لمؤسسة  المنافسة للشركات التلفزیونیة االشهاریة النشاطات یتابعون العینة أفراد أغلب

 ب تقدر بنسبة لكل مؤسسات المشروبات الغازیة التلفزیونیة اإلعالنیة أي النشاطات كوكاكوال
 سلوك انتهاج إلى وقادتهم االشهارات هذه بمضامین تأثروا 53.33%بینهم  من ،% 73.33
 حیث ومنتجاتها،العینةلمؤسسة كوكاكوال  أفراد وفاء حیث دخل من له لیس هذا أن إال شرائي،

 مطابقة مدى هو الرئیسي والسبب وفاءهم لمؤسسة كوكاكوال یؤكدون منهم % 56.66 أن
 بعد الفعلیة لخصائصها االشهاریة مضامین الرسائل في المنتوج عن الواردة الخصائص
  .االستهالك

  التلفزیونیة الصادرة عن مؤسسة كوكاكوال بالجیدة  من المبحوثین االشهارات %86.66قیم
 .و هو ما یؤكد مدى فاعلیة الرسائل االشهاریة الصادرة عن مؤسسة كوكاكوال
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  :نتائج عامة للدراسة

دور االشهار التلفزیوني في زیادة المبیعات بمؤسسة  "من خالل الدراسة والبحث في الموضوع 
من خالل مالحظة الظاهرة و , النظري والمیداني: بجانبیها, "كوكاكوال للمشروبات الغازیة 

  :االشتبیان  مع المبحوثین ؛ خلصنا إلى النتائج العامة التالیة
  ؟ _كوكاكوال_ماهي تأثیرات االشهار التلفزیوني في زیادة المبیعات  ):01(التساؤل 

 التلفزیونیة باالشهارات أكثر یتأثرون مؤسسة كوكاكوال لمنتجات المستهلكین أن وجدنا 
 شرائي سلوك انتهاج على وتحفزهم النسیان، ومقاومة بالمنتوج تذكیرهم تستهدف التحفیزیة والتي

 مختلف وذلك باستخدام مؤسسة كوكاكوال و هو ما تقوم بهو بالتالي زیادة في نسبة المبیعات،
الشخصیات  األلوان، الموسیقى، الصورة،( الجید االشهار عناصر وأهمها المؤثرات
غرار  على نسبة أعلى الغنائیة باالشهارات یتأثرون الذین األفراد یحتل بحیث ،)الخ...المشهورة

 التي المباشرة وكذا الحواریة باالشهارات مقارنة وذلك التي تعتمد على الشخصیات االشهارات
 . الجدیدة بالمنتجات التعریف  باألساس تستهدف

الصادرة  ماهي الخصائص الفنیة و التقنیة التي تتمیز بها الرسائل االشهاریة):02(التساؤل 
  عن مؤسسة كوكاكوال؟

 إلیها وینجذبون كوكاكوال لمؤسسة التلفزیونیة االشهارات یتابعون العینة أفراد معظم أن وجدنا
 أذهانهم في الترسخ في وتبدأ بمضامینها یقتنعون االشهارات هذه مشاهدة وبتكرار بنسبة كبیرة،

 ومضامینها لكوكاكوال التلفزیونیة االشهارات هذه تفضیل إن ثم طویلة، أو لفترات متوسطة وتدوم
 الجدید المنتوج اقتناء معناه ما مواضیعها، استخدام أو اقتناء إلى أغلب األحیان في یؤدي

  و هو ما یرفع من نسبة المبیعات لمؤسسة كوكاكوال عنه، المعلن
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 ماهي استراتجیات االشهار التلفزیوني المتبعة من طرف مؤسسة كوكاكوال؟): 03(التساؤل 
ألكثر من مرة خالل  فاعلیة تكرار الرسالة اإلشهاریة تعتمد مؤسسة كوكاكوال على استراتجیة-

حیث ال یقع , لكن بمراعاة الجوانب السیكولوجیة للمستهلك, الیوم في إقناع المستهلك بمضمونها
 التي النتائج خالل من وذلك في حالة انزعاج و ملل و یقوم بعملیة االقتناع و القرار الشرائي

 إلیها، وانجذابهم كوكاكوالل التلفزیونیة لالشهارات مشاهدتهم بعد العینة أفراد معظم أن أظهرت
 هذه تفضیل إن ثم معتبرة، لفترات أذهانهم في وترسخ بمضامینها یقتنعون مشاهدتها وبتكرار

أي القیام بالقرار الشرائي  مواضیعها اقتناء إلى األحیان أغلب في یؤدي ومضامینها االشهارات
    .و هو ما یتولد علیه زیادة في نسبة المبیعات



 ث

 :خاتمة
 أصبح فقد المؤسسات في لالشھار التلفزیوني الفعال الدور تبین تنادراس خالل من

 یعتبر فھو أنواعھا باختالف المؤسسات معظم داخل مرموقة مكانة یحتل االشھار التلفزیوني

 كانت أیا المؤسسات تستخدمھا أن یجب التي الفعالة األداة أنھ إذ الھامة التسویق عناصر أحد

 كالمستھلكین جماعات من فیھا وما الخارجیة البیئة مع اتصال عملیة تحقیق في نشاطھا طبیعة

الترویج لمنتوجاتھا من كل النواحي و تحقیق اھدافھا المتجلیة في اھم  وبالتالي المنافسین و

 مدى على خدمات أو سلع أو أفكار من المؤسسات تلك تقدمھ ما نجاح ویتوقفھدف زیادة 

 المؤسسة تھدف التي العملیة الواجھة یعتبر فاالشھار المطبقة، االشھاریة تیجیةرااإلست فعالیة

 أن بل المستھدفین المستھلكین إلى خدمات أو سلع من لدیھا ماب التعریف إلى خاللھا من

 أو سلع من طرحھ ویتم تم ما مضمون على التعرف خاللھا من یتم التي المرآة یعتبر االشھار

 المطروحة والخدمات السلع حول المستھلكین واھتمام انتباه إثارة إلى یھدف كما خدمات،

 المؤسسة أھداف یحقق مما المنتجات تصریف عملیة تسھیل على التشجیع ثم ومن راءللش

 األنشطة بمختلف للقیام والنھائي األساسي الھدف المبیعات زیادة ھدف ویعتبر المسطرة،

و ھو ما تعرفنا علیھ في دراستنا ھذه من خالل مؤسسة كوكاكوال للمشروبات  االشھاریة

 .الغازیة التي استطاعت تخقیق ھدفھا االسمى من االشھار و ھو زیادة المبیعات
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  إشراف األستاذة               :    إعداد من 

  نهلة حفیظي                                                            رمزي بن عباس

يف إطار إجناز مذكرة التخرج لنيل شهادة ماسرت يف ختصص اتصال و عالقات عامة ، نرجو من 

  .مبوضوع دور اإلشهار التلفزيوين يف زيادة املبيعات  سيادتكم ملء هذه االستمارة االستبيانية

ا ال  اخرتنا كنموذج مؤسسة كوكاكوال للمشروبات الغازية و نعلمكم أّن املعلومات اليت ستدلون 

  .تستعمل إال يف إطار حبث علمي أكادميي حبت ،  و ستكون يف سرية تامة و شكرا 

  اخلانة املناسبة)   ×( وضع عالمة : املطلوب 

 

2014/2015السنة الجامعیة   

في زیادة  التلفزیونيدور اإلشھار 

بمؤسسة كوكاكوالالمبیعات    

 دراسة على عینة من مستھلكي مشروب كوكاكوال بوالیة بسكرة



  البیانات الشخصیة

  ذكر                انثى:    الجنس

  ابتدائي                        متوسط           :     المستوئ التعلیمي

  ثانوي                           جامعي                      

                         متوسطة                 ضعیفة                   جیدة:  المادیة الوضعیة 

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

 

  

  



  :تأثیرات االشهار التلفزیوني في زیادة المبیعات  :المحور االول

  التلفزیونیة لمؤسسة كوكاكوال؟ االشهاراتهل انت من مشاهدي _5

  نادرا                    احیانا                         دائما

  ؟االشھارات لھذه أكثر فیھا تتعرض التي الفترات ماھي_ 

  مساءا   صباحا                 زواال             

  كوكاكوال؟ لمؤسسة ما شهاربإ تأثرت وأن سبق هل_6

  نادرا                        احیانا                    دائما

  األكثر تأثیرا؟ التلفزیوني االشهار نوع  ماهو_ 

  غنائي            فكاهي             حواري مباشر                شخصیات

  ؟ االشهار بهذا تأثرك نتیجة كان كوكاكوال  منتجات ألحد اقتنائك هل_7

  احیانا           ال                     نعم       

  التلفزیوني لمؤسسة كوكاكوال؟ االشھارھل سبق و أقنعك مضمون _8

  ال                       نعم   

  :كان من  االشھارفي حالة االجابة بنعم ، ھل اقتناعك بمضمون ھدا _

  المادة االشھاریة بعد تكرار                 المرة االولى         

  :يالتلفزیون االشھار  ھل تجذبك المنتجات الجدیدة لمؤسسة كوكاكوال المعلن عنھا في_9

  ال                           نعم         



  

  في حالة االجابة بنعم ھل تسارع باقتنائھ؟_ 

  ال                    نعم                

الخصائص الفنیة و التقنیة التي تتمیز بها الرسائل االشهاریة  :المحور الثاني

  :الصادرة عن مؤسسة كوكاكوال

  ؟أكثر إلیھ تنجذب الذي مؤسسة كوكاكوال التلفزیوني االشھار نوع ما_10

           شخصیات   حواري  مباشر               اھي              غنائي                          فك

  .........................................................................:....................اخرى تذكر

  :وقت عرضھ أكثر لمؤسسة كوكاكوال  التلفزیوني االشھار یجذبك ھل_11

  التلفزیونیة اثناء البرامج                  التلفزیونیة عن البرامج  مستقال

  ؟ لكوكاكوال تلفزیوني شھارالا ھي اللغة لتي تفضلھا في ما_12

     اللغة االجنبیة               ىالفصح                  )الدارجة(العامیة 

  ؟ ات التلفزیونیة لمؤسسة كوكاكوالشهار الماذا یجذب انتباهك في ا_13

         الشخصیات              الشعار                          یةالموسیقالمؤثرات 

                                 .........................................................................:اخرى تذكر

شهارات الهل تصدق ما یرد عن خصائص السلعة أو الخدمة المعلن عنها في ا_14

  ؟ التلفزیونیة لكوكاكوال

  نادرا                                     أحیانا             دائما            



  إلى ماذا ترجع ذلك؟ -

  التلفزیوني للحجة المقدمة في اإلشهار -1     

  مدى ثقتك بالمنتج -2      

  شهرة العالمة التجاریة_     3     

  .......................................................أخرى تذكر -      

استرتیجیات االشهار التلفزیوني المتبعة من طرف مؤسسة  :الثالثالمحور 

  :كوكاكوال

القـدر الكـافي مـن المعلومـات حـول حاجاتـك  اشهارات كوكـاكوال التلفزیونیـة هل توفر لك 15-

  االستهالكیة؟

  نادرا        أحیانا                        دائما                   

  :هل یرسخ مضمون الومضة االشهاریة في ذاكرتك؟ لمدة16-

  قصیرة                        متوسطة          طویلة                

  ؟هل یزعجك تكرار الومضة اإلشهاریة في الیوم بكثرة17-

  نعم                      ال

  



  هل تشاهد ومضات المؤسسات المنافسة لكوكاكوال؟18-

  ال       نعم              

  و اقتنیتها؟ اشهارات المؤسسات المنافسة  مضمونهل تأثرت ب19-

     ال           نعم        

  هل انت مستهلك وفي لمنتوجات مؤسسة كوكاكوال؟20-

   ال       نعم             

  ؟ التلفزیوني الصادر عن كوكاكوالكیف تقیم اإلشهار 21-

   رديء          متوسط                                  جید     

  


