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 شكر و تقدیر
كل عمل علمي تربوي الى وراءه مجموعة من الذین ساھموا من قریب او بعید 
في تحقیقھ و تشجیع صاحبھ على ان یواصل و یستمر في البحث و التحقیق في 

 المعارف البرازھا

لالستفادة منھا  و تقدیمھا  

ھذا  ال یسعنا و نحن نفدم بحثنا ان نتوجھ بالشكر الى كل من ساھم في اظھار
البحث من خالل التوجیھ و االرشاد ..االسداء التصویب و تقدیم المصادر و 

 المراجع...الخ

نتوجھ بالشكر الجزیل الى االستاذ المشرف الدكتور كیحول طالب الذي تفضل 
 باشرافھ على ھذا البحث فجزاه هللا خیرا و لھ منا كل التقدیر و االحترام .

متنان و التقدیر الى جمیع اساتذتنا االفاضل بقسم و نتقدم باسمى ایات الشكر و اال
علوم االعالم و االتصال من بینھم االستاذة الفاضلة الدكتورة قوطال كنزة كما 
 نشكر كل االسرة الجامعیة و كل العاملین بكلیة العلوم االجتماعیة و االنسانیة 

 

  جامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة



 إھداء
اھدي ھذا البحث المتواضع الى من كللھ هللا بالھیبة و الوقار ..الى نسبة الحیاة 
و سرھا الى من علمني العطاء بدون انتظار الى من احمل اسمھ بكا افتخار الى 

 والدي العزیز االستاذ و المدیر بوشریط مصطفى.

معنى الحب و الحنان الى  الى مالكي في الحیاة الى اطیب امراة في الوجود الى
 امي الحبیبة فریدة رناي.

الى من منھم اكبر و علیھم اعتمد..الى شمعة تنیر ظلمة حیاتي الى من وجودھم 
یسرى)’جازیة’رانیة’اكتسب القوة و المحبة الى اخي سید احمد و اخواتي (وفاء  

علم الى من علموني ’الى الذین وقففوا و شجعوا خطواتي عندما غلبتني الحیاة
الحیاة و اظھروا لي الى ماھو اجمل في الحیاة اھلي و اقاربي عائلتي بوشریط 
الى العمتان الغالیتان نادیة و زھیة الى جدتي اطال هللا في عمرھا الى كل بنات 

 العم و الخال (شھیناز..و سمیة)

سنوات من سارت معي نحو الخلم 5الى رفیقة دربي في مشواري الدراسي طیلة 
ة الى اختي و صدیقتي نوالخطوة بخطو  

الى من ساندوني بادعم و التشجیع و اكمال ھذا البحث حتى اخر یوم الى اعز 
الصدیقات(حیزیة..امال..بشرى والزمالء امین ..زینو..واھداء خاص للزمیل 

 المھندس خیر الدین 

 جزاكم هللا خیرا

 

 

 نھلة 



 إھداء
بالعافیة  أجملنابالتقوى و  أكرمنایننا الحلم و  أعطانا العلم و زالحمد ہلل الذي   

وسام  أقدممن جعل العلم منبع اشتیاقي لك  إلى’الدرع الواقي و الكنز الباقي 
الغالیة  أميو  أبي إلىاالستحقاق   

من ھم انطالقة الماضي وعون  إلىنھلة  إلىرمز الصداقة و حسن العالقة  إلىو 
 إخوتيبرفقتھن  إالسند المستقبل اللواتي ال عیش بدونھن و ال متعة  الحاضر

زینب. أخيو زوجة  أمینعبد الحق  إكرامو  إیمان  

الثانیة رحمھا هللا و اسكنھا فسیح جناتھ  ..و جدي  أمي إلىكما اھدي ھذا العمل 
لیمة و خالي العزیز سید علي  و الى كریمة و س خالتي إلىهللا في عمره و  أطال

أفراحرھف ..خدیجة و انس و  الكتكوتین  

 إلىیوم  أخرھذا البحث حتى  إكمالكل من ساندوني بالدعم و التشجیع و  إلىو 
..خدیجة..ھاجر..و أسماء..فاطمة..أمیرة..بشرى..مریم..نور..حیزیةالصدیقات ..

السید موسى  إلىخاص  إھداءالزمالء رشید زینو صدیق و سید احمد و  إلى
 قادون .

یا رب ... األخیرو في   

فشلت إذا بالیأس أصابنجحت و ال  إذابالغرور  أصابیا رب ال تدعني   

یا رب العالمین  أمینبل ذكرني دائما بان الفشل ھو التجربة الذي تسبق النجاح   

 

نوال   



 الملخص:

یتمحور موضوع الدراسة حول تأثیر اإلشهار في مستخدمي مؤسسة "جازي"، وهنا تكمن 

أهمیة الفعالة خاصة مع اشتداد حدة المنافسة والتطور التكنولوجي الذي یشهده قطاع 

الخدمات لذلك قمنا بدراسة مسحیة بإحدى المدیریات الجهویة لمؤسسة اتصاالت الجزائر 

 الوطنیة "جازي".

توصلنا إلى أن اإلشهار یحتل مكانة جیدة من طرف المؤسسة مقارنة بباقي عناصر 

الترویجي األخرى، من خالل أهمیة الفعالة في خلق میزة التنافسیة عن طریق الرسالة 

اإلشهاریة والتي تعكس صورة المؤسسة وخدماتها الممیزة عن مثیالتها قصد التأثیر في 

 ب رضاهم.مستخدمیها وٕارضائهم، ومن ثم كس

: اإلشهار، تأثیر، فعالیة اإلشهار، المستخدمي، المؤسسة، الرسالة الكلمات المفتاحیة

 اإلشهاریة.

Abstract 
The focus of the study is on the impact of advertising on the users of the 
institution "Jazi", and here is the importance of effective, especially with the 
intensification of competition and technological development witnessed by the 
service sector, so we conducted a survey in a regional directorates of the 
Algerian National Telecommunication Corporation "Jazi". 

We have come to the conclusion that advertising is well placed by the institution 
compared to other elements of promo, through the importance of effective in 
creating the competitive advantage through the advertising message, which 
reflects the image of the institution and its services distinct from their 
counterparts in order to influence and satisfaction of users and thus gain their 
satisfaction. 

Keywords: advertising, influence, advertising effectiveness, user, enterprise, 
advertising message. 
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على جمیع القطاعات نظرا  أثرتتغیرات جذریة  األخیرةشهد العالم في السنوات 

من نتائج على مختلف المیادین ال سیما المیدان  أفرزتهالنعكاسات ظاهرة العولمة وما 

حیث شهد هذا المجال عدة تغیرات وتحدیات المنافسة مما غیر من خریطة بیئة ،اإلعالم

في مختلف القطاعات حتى  إصالحاتعدة  إنتاجإلىفهذه التحدیات دفعت بالدول ،األعمال

 التنمیة الشاملة.یمكنها سایرتها و من ثم التحاق بركب التقدم حتى تحقق 

بعت الساحة الدولیة وجدت المؤسسة وفي ظل هذه التحوالت والتغیرات التي میزت وط

 أنفإذاأردتویستهویها التغییر المستمر  التأكدنفسها تنشط في بیئة تغطى علیها حالة عدم 

 أنإالتكسب رهان التفوق وتحافظ على كیانها وتؤدي رسالتها التي وجدت من اجلها ما علیها 

نقلص نقاط ضعفها  أنعلینا فبجب ، تكون في یقظة دائمة حیال التغیرات المختلفة في بیئتها

و لن ، أخرىوتستغل الفرص المتاحة وتقاوم التحدیات من جهة ، نقاط قوتها من جهةونعظم 

 و مفاتیح ذات فعالیة. آلیاتانتهجت  إالأنإذایتحقق هذا 

التي تستند علیها المؤسسة لمواجهة المنافسة  األدواتمن بین  اإلشهارویعتبر 

وتعدد وتباین  األسواقواشتداد حقل  األخیرةوالتكیف مع قواعدها خاصة مع اشتداد هذه 

شیوعا في الترویج للمنتجات والخدمات  األكثروهو الوسیلة ، حاجات و رغبات المستخدمین

و توجیه المواقف  األفكارل یلعب دورا بارزا في نق اإلشهارف، المقدمة من طرف المؤسسة

، السلعة والخدمة أوفهو یعمل على تغییر وغرس الوعي بالفكرة ، نحو الهدف المحدد

في بناء  أهمیتهفمن ثم نبرز ، اإلشهارتدعیم المستخدم وتوجیهه نحو موضوع  باإلضافةإلى

طتها صورة نعكس الممیزات التي تتفوق بها المؤسسة على غیرها من المنافسین وتصل بواس

 الحصول على موقع متمیز في السوق واالستمرار من خالل التعریف بمنتوجاتها . إلى

عدة  أمامهنظرا لتوفر ، المستخدم سید السوق و ملكه أصبحفي هذه الظروف  إذ

بالمؤسسة البحث عن السبیل و الوسائل الكفیلة التي  أقضىبدائل من السلع و الخدمات مما 

منتجاتها ومن ثم كسب والئه من خالل فهم  إلىتستمیله بها رغبة منها في استقطابه 
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الذي یعتبر ذلك التصرف الذي یبرز المستخدم في ، سلوكهم أهمیةخصائص المستخدم و 

ستشبع  أنهاخبراتالتي یتوقع ال أواألفكارأوالخدمات  أواستخدام السلع  أوعن شراء  البحث

والبد من اخذ بعین االعتبار العوامل ، الشرائیة المتاحة اإلمكانیاترغباته وحاجاته وحسب 

 فیهم وتغییر اتجاههم. التأثیرالمؤثرة في سلوكهم وذلك من اجل فهم متطلباتهم ومن ثم 

اإلطار ، النظرياإلطار ، المنهجي اإلطارو اشتملت هذه الدراسة على ثالث جوانب 

أهداف ، الدراسة أهمیة، الدراسة و تساؤالتها إشكالیةالمنهجي في  اإلطارجاء ، التطبیقي

الدراسة ثم تحدید العینة و مجتمع  فأدوات، منهجالدراسة، اختیار الموضوع أسباب، الدراسة

 مفاهیم الدراسة ثم الدراسات السابقة.، البحث

بعنوان مدخل مفاهیمي لماهیة  األولكان الفصل ، النظري في فصلین اإلطارو جاء 

ستة  و جاء في اإلشهاربعنوان عمومیات حول  األول، مبحثین إلىالذي تفرع اإلشهار 

و  أهدافاإلشهار، اإلشهارخصائص ، اإلشهارمفهوم ، اإلشهار:ماهیة  مطالبمن بینهم

المطالب التالیة  إالیة و الذي تفرع اإلشهار الرسالة وظائفه و المبحث الثاني تحت عنوان 

العوامل ، یةاإلشهار للرسالة  اإلعداد، یةاإلشهار انواع الرسالة ، یةاإلشهار :ماهیة الرسالة 

 .اإلشهارالمؤثرة في فعالیة 

 وكما تطرقنا في الفصل الثالث

المفاهیمي للمؤسسة االقتصادیة جازي  اإلطارجاء تحت عنوان  الثالثالفصل  أما

المطالب التالیة  إلىو تفرع ، هاأهدافماهیة المؤسسة االقتصادیة و  األولوتناولنا في المبحث 

وجاء المبحث الثاني ، المؤسسةأهداف، مستویاتالمؤسسة، المؤسسة أجزاء، :تعریف المؤسسة

، مؤسسة جازيتحت عنوان مؤسسة جازي والذي جاء فیه المطالب التالیة :تقدیم حول 

ومثال لمؤسسة جازي لعین ، ؤسسة جازيخدمات ومنتوجات م، تعریف مؤسسة جازي

 .الدفلى
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التطبیقي فقد قمنا بتبویب وتحلیل الجداول البسیطة والمركبة بعد  لإلطاربالنسبة  أما

نتائج الدراسة من  إلىتوصلنا  األخیروفي ، تفریغ االستمارات تحلیال كمیا وكیفیا بطریقة انوفا

 خاتمة تلم بالموضوع. األخیروفي ، النظري والتطبیقي اإلطارخالل 
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  مشكلة الدراسة: . أ

یعتبر اإلشهار أنشط عنصر في المزیج الترویجي والذي تعتمده المؤسسة لتوطید 

صلتها بزبائنها وبناء صورة محببة لها حیث تركز المؤسسة في اعالناتها من أجل الوصول 

إلى هدفها على عنصرین مهمین أولهما: مدى قدرتها على صیاغة وتصمیم إشهار یتناسب 

ة والثقافیة والمادیة، وثانیا مدى استعدادهم ووعیهم مع خصائص المستخدمین االجتماعی

االشهاریة. ومن هنا حاولنا اسقاط هذه الدراسة على قطاع االتصاالت في وٕادراك الرسالة 

إلى االعتماد على الومضات  الجزائر إذ التجأت مختلف المؤسسات منها مؤسسة "جیزي"

متمثلة في التأثیر على السلوك الشرائي االشهاریة بمختلف أنواعها من أجل تحقیق أهدافها وال

للمستهلكین من أجل تحقیق الربح الذي یضمن لها إمكانیة رفع رأس مالها وبالتالي توسیع 

 نشاطها للصمود أمام المؤسسات األخرى . وفي ضوء ما سبق نطرح اإلشكالیة التالیة:

امعة خمیس ما مدى تأثیر الومضات االشهاریة لمؤسسة جیزي على طلبة اإلعالم بج

 ملیانة؟  
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 تساؤالت الدراسة: . ب

ویمكن إبراز معالم االشكالیة التي سیتم معالجتها من خالل اإلجابة على األسئلة 

 الفرعیة التالیة:

ما هي عادات وأنماط تلقي طلبة اإلعالم بجامعة خمیس ملیانة للومضات االشهاریة  .1

 الخاصة "بجیزي"؟

اإلعالم بجامعة خمیس ملیانة للومضات االشهاریة الخاصة ما هي دوافع تلقي طلبة  .2

 "بجیزي"؟

 ما هي االشباعات المحققة من طرف طلبة اإلعالم خالل تلقیهم للومضات االشهاریة؟ .3

 هل توجد عالقة ارتباطیة بین المتغیرات الدیمغرافیة وتلقي الطلبة للومضات االشهاریة؟  .4

 أهمیة الدراسة: . ت

بصفة  دراسة كل من المستخدمین (طلبة اإلعالم) واإلشهارتكمن أهمیة الدراسة في 

عامة والعمل على الربط بینهما وذلك من خالل العالقة القائمة على أساس التأثیر في سلوك 

الطلبة عن طریق استخدام الومضات االشهاریة. كما تكمن أهمیة الموضوع في كون الطلبة 

ي تسعى لكسب المال (داخل الجامعات). جمهور واسع تستهدفه شركات الهاتف النقال الت

كما تكمن أهمیته في كون هذه الومضات االشهاریة أداة فعالة وآلیة سریعة للتأثیر على 

 العقل الالواعي لمستهلكي هذه الخدمات. 

  أهداف الدراسة: . ث

كشف عادات وأنماط طلبة اإلعالم لجامعة خمیس ملیانة للومضات االشهاریة الخاصة  .1

 "بجازي".

 دوافع تلقي طلبة اإلعالم للومضات االشهاریة الخاصة "بجازي".كشف  .2

 المحققة من طرف طلبة اإلعالم خالل تلقیهم للومضات االشهاریة.كشف االشباعات  .3

 كشف العالقة االرتباطیة بین المتغیرات الدیمغرافیة وتلقي الطلبة للومضات االشهاریة. .4
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 أسباب اختیار الدراسة: . ج

یحتلها اإلشهار في المؤسسات واإلدارات التسویقیة على مستوى المكانة التي أصبح  −

 المؤسسات.

 إثراء البحث العلمي. −

 الرغبة الذاتیة في تناول ودراسة هذا الموضوع. −

 االهتمام بتكنولوجیا االتصال والهاتف المحمول. −

 المنافسة الشرسة بین مؤسسات الهواتف النقالة (جیزي، نجمة، موبیلیس) −

   .4Gو G3الستخدام شبكة النقال في جمیع مجاالت الحیاة مثل  الزیادة المطردة −
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 منهج الدراسة: . ح

یعرف المنهج المسحي الوصفي على أنه دراسة الحقائق الراهنة المعلقة بطبیعة أو 

 1موقف. ومجموعة من الناس ومجموعة من األحداث أو مجموعة من األوضاع.

ویعرفه أحمد بن مرسلي على أنه المنهج األكثر استخداما في البحوث العلمیة األمنیة 

في مختلف المعارف والموضوعات وهو عبارة عن منهج وصفي یعتمد علیه الباحثون في 

ومعلومات واضحة ودقیقة تصور الواقع االجتماعي والحیاتي الذي الحصول على بیانات 

  2 ة واالقتصادیة والتربویة والثقافیة والسیاسیة والعلمیة.یؤثر في كافة األنشطة االداری

ویعرف أیضا على أنه طریقة لوصف الظاهرة المدروسة وتصویرها كمیا عن طریق 

 3 جمع معلومات مقننة من المشكلة وتصنیفها وتحلیلها وٕاخضاعها للدراسة الدقیقة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الساحة 2ط أحمد بن مرسلي، مناهج البحث العلمي في علوم اإلعالم واالتصال،  1

   .256-285، ص2005،عكنون ، الجزائر المركزیة، بن

 .187، ص2009عامر قندیلج، المان السمرائي، البحث العلمي الكمي والنوعي، ب.د.ط، عمان،  2
عامر مصباح، منهج البحث في العلوم السیاسیة واالعالم، ب.د.ط، دیوان المطبوعات الجزائریة، الساحة المركزیة، بن   3

 .86، ص2008عكنون، الجزائر، 
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 مجتمع الدراسة: . خ

مجموع المفردات الذي یستهدف الباحث لتحقیق نتائج هنالك من عرف البحث على أنه 

 1الدارسة.

كما یقصد به مجموعة الوسائل المتمثلة أو المعبرة في حوامل یطلق علیه االتصال 

 2والتي یرید الباحث معرفة خصائصها.

منتهیة من العناصر  وفي حین یعرفه موریس أنجرس على أنه مجموعة منتهیة أو غیر

هذه الحالة أو تلك یستطیع تحدید ي ترتكز علیها المالحظات، وفي المحددة مسبقا والت

 3مقیاس بجمیع بین األفراد واألشیاء ویمیزهم عن غیرهم من األفراد واألشیاء.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .130، ص2000، عالم الكتب، القاهرة، 1ط د، البحث العلمي في الدراسات االعالمیة،محمد عبد الحمی  1
 .24محمد بن عمر المدخل، منهج تحلیل المحتوى وتطبیقاته على مناهج البحث، جامعة الملك عبد العزیز، جدة، ص  2
، 2004ترجمة صحراوي بوزید، دار القصبة، الجزائر،  ،اإلنسانیةموریس أنجرس، منهجیة البحث العلمي في العلوم   3

 . 190ص
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 عینة الدراسة:  . د

یعرف محمد عبد الباسط العینة على أنها عبارة عن عدد محدود من المفردات التي 

منهجیا، ویسجل من خالل هذا التعامل البیانات األولیة المطلوبة سوف یتعامل الباحث معها 

ویشترط في هذا العدد أن یكون ممثال لمجتمع البحث في الخصائص و السمات التي 

 1یوصف من خاللها هذا المجتمع.

وفیما یخص العینة المعتمد علیها في دراستنا فهي تتمثل في العینة القصدیة، ویقصد 

تي یعتمد علیها الباحث عندما یكون مقید بمدة زمنیة محددة ویفتقر إلى بالعینة القصدیة ال

المعلومات حول المجتمع المدروس بحیث یختار حاالت یعتقد أنها ستفیده وتمثل مجتمع 

 2 البحث، ویقرر الباحث بصفة مسبقة تحدید عدد مفردات العینة كما یراها مالئمة للدراسة.

الموجهة لعینة (طلبة االعالم لجامعة خمیس ملیانة) وذلك من خالل نموذج االستمارة 

 .مفردة 100التي قدرت حجم العینة بو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 .133، ص2004، مصر، القاهرة، مصر، 2محمد عبد الحمید، البحث العلمي في الدراسات االعالمیة، ط  1
عاطف عدلي العبد عبید وزكي أحمد عزمي، األسلوب االحصائي واستخدامه في بحوث الرأي العام واإلعالم، دار الفكر   2

 .  142، ص1999ربي، القاهرة، الع
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 مفاهیم الدراسة: . ذ

 اإلشهار: .1

: تعرفه جمعیة التسویق األمریكیة االشهار على أنه مختلف نواحي النشاط اصطالحا

المسموعة أو المكتوبة االشهاري التي تؤدي إلى نشر أو إذاعة الرسائل االشهاریة المرئیة أو 

على الجمهور بغرض حثه على شراء سلع أو خدمات أو من أجل استعمال األفكار أو 

  1 المعلن عنها. تاألشخاص أو المنشآ

هو تلك الومضات التي تعتمدها مؤسسة "جازي" في النماذج لخدمتها لدى  :إجرائیا

 مستخدمیها.

 التأثیر: .2

العاملین وهما: المؤثر والمتأثر حیث یخلق لدى  : هو نتیجة تفاعل اجتماعي بیناصطالحا

المؤثر علیه رد فعل معین وهو احداث تأثیرات وتغیرات في السلوك والتفكیر والتغیرات 

الحاصلة نتیجة التعرض لوسائل مختلفة وهذا یعمل عند إجراء البحوث على القیاس ما 

لمنتجات  النسیئوالتأثیر هو النتیجة سواء كانت الرفض أو   یحدث من تأثیرات في السلوك

 2"جازي".

 المستخدمین:  .3

: هو الشخص الذي یستخدم خدمة تكنولوجیا المعلومات بشكل یومي والمستخدمون اصطالحا

یختلفون عن العمالء، حیث أن بعض العمالء ال یستخدمون خدمات تكنولوجیا المعلومات 

 بشكل مباشر.

بة اإلعالم الذین هم محل الدراسة وهم الطلبة المنخرطون في الدراسة : هم طلاجرائیا

 الجامعیة لنیل الشهادات العلیا المسجلة في كلیة العلوم االنسانیة و االجتماعیة.

                                                           
 .149، ص2012، 1عبد الرزاق دلي، مدخل إلى وسائل اإلعالم الجدید، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، األردن،ط  1
جحة شاعو، التأثیر باألخرون والعالقة العامة، بحث مقدم لنیل شهادة دیبلوم في العالقات العامة، األكادیمیة السوریة   2

 .7، ص2009الدولیة،
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 المؤسسة: .4

: هي منظمة تم تأسیسها من أجل تحقیق نوع ما من أعمال مثل تقدیم الخدمات اصطالحا

مجال عمله وهي تسعى إلى تحقیق هدف ما، سواء كان وفق لمعاییر تنظیمیة خاصة في 

 تعلیمیا أو وظیفیا أو اجتماعیا.

 والتي تعتبر شركة اقتصادیة ذات أسهم ورأس مال.    : هي مؤسسة "جیزي"اجرائیا
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   الدراسات السابقة: . ر

الجزائریة"، مذكرة بعنوان" واقع أهمیة اإلعالن في المؤسسة اإلقتصادیة : الدراسة األولى

بجامعة منتوري،  -موبیلیس-ماجستر لدراسة حالة مؤسسة اتصاالت الجزائر الهاتف النقال

 .2008-2007قسنطینة، كلیة العلوم االقتصادیة وعلوم التسییر، تخصص تسویق، سنة 

 اإلشكالیة على الشكل التالي:  وقد تمحورت

  المؤسسة االقتصادیة الجزائریة؟ما هو واقع االشهار وأهمیته في تحقیق أهداف 

البحث تم طرح جملة من األسئلة الفرعیة التي یمكن صیاغتها فیما  إشكالیةعلى  ولإلجابة

 یلي:

 ما هي سمات السوق االشهاریة العالمي عموما والمغربي والجزائر خصوصا؟ -

 ما هو موقع االتصال في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة؟ -

 شهار مقارنة مع باقي عناصر المزیج التسویقي؟ما هي مكانة اال -

 نتائج الدراسة:

من خالل الدراسة المنجزة تم التوصل إلى جملة من النتائج التي یمكن اجازها في 

 النقاط التالیة:

إن واقع االشهار في العالم المتقدم بین التوجه نحو استخدام االنترنت وأسالیب التسویق  -

 المباشر.

 األجنبیة قد ساهمت بقوة في تقدم االشهار بالعالم العربي.إن المؤسسات  -

انفتاح االقتصاد الجزائري على اقتصاد السوق بشكل عام وفتح قطاع االتصاالت بشكل 

 خاص قد ساهم في تطویر قطاع االشهار من نواحي عدیدة نلخصها في:

 أن الجانب األكبر من اإلنفاق على االشهار یعود إلى قطاع االتصاالت. -

تعتبر مؤسسة موبیلیس إحدى المؤسسات الناشطة في سوق الهاتف النقال إلى جانب  -

بالمنافسة، وفي ظل  تمیزت 2002 جازي ونجمة، وقد دخلت موبیلیس مرحلة جدیدة منذ سنة
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عرف الترویج اهتماما كبیرا من طرف مسیري مؤسسة على رأسه اإلشهار الذي الظروف 

 كانت له أهمیة بالغة.

بعنوان أثر ترویج على أداء المؤسسة في الجزائر، مذكرة ماجستر حالة  انیة:الدراسة الث

مؤسسة المطحنة الصناعیة لمتیجة "سیم" للصناعات الغذائیة لجامعة البلیدة، تخصص 

 .2006تسویق، سنة

وقد تمحورت اإلشكالیة في: ما هو دور الحقیقي الذي یلعبه الترویج في المؤسسة؟ 

 أدائها؟وٕالى أي مدى یؤثر على 

وقد استخدمت المنهج االستقرائي هو مناسب من أجل الخروج بالنتائج المتوخاة من 

الدراسة المقدمة، أما في القسم النظري استخدمت بعض األدوات الریاضیة واإلحصائیة 

وكذلك المنهج االستباطي في القسم النظري، والعینة أخذت وحدة الغذاء الصناعي التابع 

 لمجمع "سیم".

فعالیة االشهار في ترویج السلع المؤسسة: فاالشهار یعتبر قوة  وهي بعنوان اسة الثالثة:الدر 

هائلة في تطویر عملیات البیع وترویج المبیعات والحصول على سوق جدیدة وكسب الزبائن 

 ما مدى فعالیة االشهار في عملیة المنتجات والسلع؟وتمحورت اإلشكالیة: 

 التساؤالت التالیة:ومن خالل هذه اإلشكالیة نطرح 

 ما هو الدور والوظیفة التي یقوم بها االشهار؟ -

 إلى أي مدى یمكن تفاعل المستهلك مع الرسالة االشهاریة؟ -

 هل عدم وجود االشهار یعیق من عملیة الترویج للمنتجات والسلع؟ -

 عالقة هذه الدراسة بموضوع البحث:

في المؤسسة، ألنها اهتمت بمجال هام تناولت هذه الدراسة فعالیة االشهار في ترویج السلع 

االشهار الذي یعتبر عنصر مهم في دراستنا إال أن االختالف بین الدراستین أننا ربطنا 

 بعنصر المستخدمین للمؤسسة.
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 نتائج الدراسة:

یعبر الترویج أداة فعالة بین المنتج والمستهلك قصد الوصول إلى األهداف التسویقیة 

 خاللها یمكن للمؤسسة أن تحقق أهدافها العامة.المسطرة والتي من 

اتجاه معظم المؤسسات االقتصادیة في اآلونة األخیرة نحو تكثیف الجهود للنهوض 

 الترویجي بخلق ثقافة ترویجیة داخل المؤسسة أوال ثم نشرها نحو المجتمع ككل. باالشهار

ي السوق كما یفتح یساهم النشاط الترویجي إلى حد كبیر في تعزیز مكانة المؤسسة ف

 لها أفاق جدیدة.

 عالقة الدراسة مع موضوع البحث:

على أداء المؤسسة في الجزائر ألنها اهتمت بمجال تناولت هذه الدراسة أثر الترویج 

هام أوال وهو الترویج الذي یعتبر عنصرا أساسیا وهاما في دراستي، إال أن االختالف بین 

صر الترویج لتأثیر بالزبون، أما هذه الدراسة ربطت الدراستین هو انني ربطت االشهار بعن

 الترویج وكیفیة أثره على أداء المؤسسة.
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 التعقیب على الدراسات السابقة: . ز

نالحظ من خالل الدراسات السابقة أن هنالك مجموعة منها تخدم الدراسة التي قام بها 

الباحث خاصة ما تعلق بواقع اشهار في العالم المتقدم، كالدراسة المعنونة بواقع أهمیة 

اإلعالن في المؤسسة االقتصادیة الجزائریة دراسة حالة مؤسسة موبیلیس لجامعة قسنطینة، 

بأثر الترویج على أداء المؤسسة في الجزائر، مذكرة ماجستر حالة عنونة كذلك الدراسة الم

، وقد تناولت معظم هذه 2006مؤسسة لمنتجة سیم للصناعات الغذائیة لجامعة البلیدة، سنة 

 الدراسات أثر الترویج على أداء المؤسسة في الجزائر.

حث من خالل تناولهم أما بقیت الدراسات األخرى فقد خدمت الدراسة التي قام بها البا

لمفهوم االشهار في وسائل االعالم التقلیدیة، حیث نالحظ ذلك من خالل الدراسة النظریة 

سلع المؤسسة التي قدم من خاللها مدى فاعلیة االشهار المعنونة بفاعلیة االشهار في ترویج 

 العملیات االنتاجیة .

اسة األولى قد أغفلت جانب وقد الحظ الباحثان بأن النتائج المتوصل إلیها في الدر 

تأثیر عامل السن في الومضات االشهاریة. ظنا كذلك أن الدراسة األولى والدراسة الثالثة قد 

أما الدراسة الثانیة فقد الحظنا بأنها أهملت العوامل التي  لنفس الهدف أال عالجا وتوصال

 تلفت النظر وتجذب االنتباه في الومضات االشهاریة (جیزي).

ظنا كذلك أن الدراسة األولى والثالثة قد عالجا وتوصال لنفس الهدف أال وهو كما الح

 الترویج الذي یعتبر عنصرا أساسیا وهاما.

إن كلتا الدراستین عملت على تطویر الخدمات الهاتفیة وتسهیل الدخول إلى الخدمات 

 االتصال عن بعدد لعدد كبیر من المستعملین أو بصفة خاصة المناطق الریفیة. 
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 تمهید: 

 أحداالتجاهات الحدیثة في الفكر اإلداري حیث یعتبر  أحدتمثل دراسة اإلشهار 

 األنشطة الرئیسة في مجال تسویق السلع والخدمات للعدید من المؤسسات.

ولقد أدى تزاید استخدام النشاط اإلشهاري كأداة مؤثرة في نجاح الكثیر من المؤسسات 

الوسائل الرئیسیة التي یعتمدها المسوق أو المنتج في تحقیق ولعل اإلشهار هو واحد من بین 

 التواصل مع مستخدمیه وٕابقاء وألنهم لمنتجاته دون أن یتحولوا إلى منتجات أخرى منافسة.

فاإلشهار بحقیقته تعبیر عن خطة یستخدمها المسوق إلیصال مضمون فكرة أو 

وینصب في الغالب نحو زیادة  رسالته إلى جمهوره لمستهدف لتحقیق هدف یسعى إلى بلوغه

 .المؤسسة التي یمثلها المسوق مبیعاته من منتج معین، أو لزیادة إدراك اآلخرین لقیمة وأهمیة

 ونتناول في هذا الفصل مدخل مناهجي لإلشهار من خالل التعرض إلى: 

 مفهوم اإلشهار.-

 خصائص اإلشهار.-

 أهمیة اإلشهار.-

 أهداف اإلشهار.-
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 اإلشهار حول عمومیات :األول المبحث

 اإلشهار مفهوم :األول المطلب

 الّسر خالف وهو واإلفشاء، والمجاهرة اإلشهار منها معانٍ  على اإلعالن یطلق

 وأعلن خفي، خالف وانتشر ظهر وعالنیة، ویعلن األمر علن :یقال والكتمان، واإلخفاء

 .أمره ظاهر أي عالنیة رجل :یقال الّسر، خالف والعالنیة بها، جاهر أي بالعداوة

 مْ ھَأْمَوالَ  ُیْنِفُقونَ  الَِّذینَ  ":تعالى قوله في السر مقابلة في إعالن كلمة استخدام جاء
 َأْخَفْیُتمْ  ِبَما َأْعَلمُ  َوَأَنا" :شأنه عزّ  قوله في اإلخفاء مقابلة وفي ،" َوَعَالِنَیة ِسر�ا َوالنهارِ  ِباللَّْیلِ 

 " :تعالى قال أیضا اإلخفاء ویقابله اإلظهار، وهو اإلبداء بمعنى اإلعالن وجاء ،" َأْعَلْنُتمْ  َوَما
َدَقاتِ  تُْبُدوا إنْ  أي  الصدقة فبإبداء ،" َلُكمْ  َخْیرٌ  فهو اْلُفَقَراءَ  َوُتْؤُتوها ُتْخُفوها َوإِنْ  يَ ھ َفِنِعمَّا الصَّ

 بالقول الجهر في المبالغة بمعنى اإلعالن جاء وقد الناس، أمام العالنیة في بها التصّدق
 َأْعَلْنتُ  نِّي إِ  ثُمَّ  جهرا َدَعْوُتهم ِإنِّي ثُمَّ  " :تعالى قوله في السالم علیه نوح اهللا نبي على لسان

 والنداء والتبلیغ بالدعوة الجهر في مبالغة وهو بالصباح مجاهد قال "ِإْسَراًرا لهم َوَأْسَرْرُت لهم
 بمعنى والمجاهرة، واإلجهار الجهار :عیاض وقال اإلعالن، وسائل من وسیلة أو الصیاح

 وظهر شاع األمر وعلن وأعلن، أظهر إذا رءاته ا وق بقوله جهر :یقال الظهور واإلظهار،
 1.والشیوع والمجاهرة اإلظهار بمعنى اإلعالن أّ  یتضح تقّدم خالل ما ومن

 من ومصدرها جهر، أشهر، أظهر، بمعنى إعالنا یعلن أعلن، ن:اإلعال لفظ ویعني

 البناء بطرس اللبناني والمعّلم المفكر وأعطى جهرا إعالنه أو الشراء إظهار أي العالنیة لفظ

 2.والنشر اإلظهار هو بقوله آخر بمعنى لغویا مفهوما اإلعالن

 

 

 

                                                           
الجامعي،  الفكر دار ،1ط اإلسالمي، الفقه في علیه المترتبة واآلثار التجاري اإلعالن جبل، حسن علي حامد شاكر 1

 .2 ص ، 2009 اإلسكندریة،
 .210 ص ، 2008 األردن، ،1ط اإللكترونیة، المدونة في العامة والعالقات واإلعالن الدعایة الهاللي، رمضان جاسم 2
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 من مصدرها جهر أشهر، ظهر، معنى إعالنا یعلن أعلن،:  للفظ اللغویة المادة تفید

 اإلشهار هو اللغوي بالمعنى فاإلعالن .والجهر اإلشهار اإلظهار، بمعنى أي العالنیة لفظ

 في علیها المتعارف واإلشهار واإلظهار الجهر طرق من بطریقة ما أمر أو ما بشيء والجهر

 1المجتمعات. من مجتمع أي

 لفظ من ومصدرها جهر أشهر، أظهر بمعنى إعالنا یعلن، أعلن، اإلعالن لفظ یعني

 أو اإلظهار هو اللغوي بالمعنى فإعالن والجهر اإلشهار اإلظهار بمعنى أي العالنیة،

 في علیها المتعارف واإلظهار الجهر طرق من بواحد ما أمر أو ما، بشيء والجهر اإلشهار

 المجاهرة وهو واإلشهار اإلعالن كلمتي عن العرب لسان على جاء وما المجتمعات، مختلف

 فاشتهر، وشهره هراش یشهره یقال كما اشتهر، إذا األمر اعتلن یقال أو الشيء، إظهار

 إنّ  واإلعالم اللغة في المنجد في وجاء الناس، یشهر حتى شنعة في الشيء فظهور والشهرة،

 2شهیرا. ویبره یظهره فإنه أشهر إذا أما یظهره، فإنه األمر یعلن عندما المعلن

 الخدمات أو والسلع األفكار عن والبیانات المعلومات نشر عملیة هو اإلعالن

 القبول من حالة إیجاد بقصد مدفوع أجر مقابل المختلفة اإلعالم وسائل في بها والتعریف

 3.ونجاحها الجماهیر في النفس ورضا

 على لیحصل یدفع ومعلوم محدد كفیل فیه واسع اتصال بأنه اإلعالن  Dovisیعّرف 

 أو خدمة أو منتج على حثهم أو الناس إخبار بغرض الكبیرة اإلعالم وسائل خالل من رسالة

 4.فكرة

                                                           
  ص ،2009 مصر ،القاهرة ، والتوزیع، للنشر العربیة الدار ،1ط والتلفزیوني، اإلذاعي اإلعالن شمس، الیزید أبو شعبان 1

18. 
، عمان والتوزیع، للنشر أسامة دار ،1ط الذهنیة، الصورة تكوین في ودوره التلفزیوني اإلعالن الشطري، مجید حامد 2

 .12،13ص ص  ، 2013األردن 
 .13 ص 2007 اإلسكندریة، الجامعة، شباب مؤسسة  ط، د اإلعالم، المیالدي، المنعم عبد 3
ص  ، 2009  ،العصریة المكتبة الناشر ، 2 ط والعشرین، الحادي القرن في الصحافة أساسیات الدین، علم محمد 4

197. 
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 أفكار ویعّرف Pakhand Zalrman للمنتجات ومدفوع شخصي غیر تمثیل بأنه اإلعالن

 .معلومة جهة بواسطة خدمات سلع،

 إلى تؤدي التي النشاط نواحي مختلف بأنه اإلعالن الساق محمود الدكتور ویعرف

 بغرض الجمهور على المطبوعة أو المسموعة أو المرئیة اإلعالنیة الرسائل ٕواذاعة النشر

 األشخاص ألفكار الطّیب التقّبل إلى سیاقه أجل من أو ما، خدمة أو سلعة شراء على حثه

 1.عنها معلن منشآت أو

 بقصد مدفوع أجر ومقابل المختلفة األفكار عن والبیانات المعلومات نشر هو اإلعالن

 وغیر شخصي غیر واإلعالن تجاهها، الجماهیر في النفسي والرضا القبول من حالة خلق

 محدد المعلن أن حیث مباشر وغیر شخصیا لیس والجمهور المعلن بین االتصال إن مباشر.

 الذي والمكان نشرها طریقة في اإلعالنیة رسالته في یتحكم فإنه النشر، ثمن ویدفع ومعروف

 أصبح أنه بمعنى ٕواعالمیا إعالنا اآلن اإلعالن أصبح ولقد فیه، یظهر الذي والوقت یشغله،

 اإلعالم أجل من المنتجات وترویج تسویق أجل من العامة العالقات وسائل من هامة وسیلة

 2.سیاستها وتفسیر والهیئات المؤسسات نظر وجهات وشرح

 تحقیق بقصد الجمهور على نفسي تأثیر إحداث یستهدف الذي الفن أو النشاط هو

 أو صناعي بمشروع التعریف بقصد المستخدمة الوسائل مجموعة أنه أو تجاریة، أهداف

 في المسّوقین من وغیره التاجر ینشره ما كل هو أو معّین، منتج وترویج لتسویق تجاري

 الناس على توّزع أو رن، ا الجد على تعّلق خاصة نشراتأو  والتلفزیون واإلذاعة الصحف

 .له الترویج ما فیها ویعلن

 والممارسة المهني المستوى على إن للمصطلح، تعبیرین استخدام یشیع :اإلعالن معنى في

 كلمة تستخدم حیث واإلشهار اإلعالن هما البحثي التعلیمي األكادیمي المستوى على أو

                                                           
 .1 ص ، نفسه مرجع والعشرین، الحادي القرن في الصحافة أساسیات الدین، علم محمد 1
 .59 ص ، 2006  ،والتوزیع والنشر للطباعة رؤیة مؤسسة ،1طواالتصال، اإلعالم الرحمان، عبد محمد حسن 2
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 وفي عن للتعبیر اإلشهار كلمة تستخدم حین في العربي، المشرق دول في اإلعالن

 .العربي المغرب دول في المعنى نفس La Publicité اإلنجلیزیة

 بدفع تقوم ثم معلنة جهات قبل من عامة االتصال وسائل بواسطة یتم اتصالي نشاط هو

 من او المستهلكین من كانوا سواء المر یفیدهم من إلى المعلومات إلیصال مادي مقابل

 1.الناس جمهور

 خدمة اإلعالن Advertising أو فكرة أو سلعة عن اإلعالم إلى یهدف اتصالي نشاط هو

 أجر مقابل یكون اإلعالن أنّ  المعروف ومن بالجماهیر، االتصال وسائل عبر لها والترویج

 2ومحد. مقصود سلوك أو بعمل للقیام ودفعه المستهلك على التأثیر وهدفه معلوم

 يالتسویق أو لشرائيا السلوك على التأثیر إلى یهدف اتصالي نشاط أنه على ُیعّرف

 الوسائل مجموعة عن عبارة انه إلى الفرنسیة المعارف دائرة أشارت كما للمستهلك،

 بأنه فیرى واإلیعاز باختیارها وٕاقناعیة صناعیة أو تجاریة بمنشأة الجهور لتعریف المستخدمة

 الخدمات أما إلیها، بحاجته ما بطریقة إلیها Gawwlren أو والسلع األفكار لبیع أداة

 3.الناس من لمجموعة

 أو األفكار لتقدیم شخصیة غیر وسیلة عن عبارة هو :األمریكیة تسویق جمعیة تعریف

 .مدفوع أجر مقابل معلومة جهة بواسطة الخدمات أو السلع

 على المشتري على البائع من التأثیر إلى یهدف اتصال عن عبارة إلعالن أوكسفیلد تعریف

                                                           
 ص ، 2006 والنشر، للطباعة الجامعیة الدار ،2 ط مقارنة، دراسة العامة، والعالقات اإلعالن ،الشعراوي فصیل عابد 1

15. 
 . عمان والتوزیع، للنشر إثراء الشارقة، د ط،الجامعیة، المكتبة الجماهیري، االتصال إلى المدخل الموسى، سلیمان عصام 2

 .243 ص ، 2009 األردن
، ص 2013 ،األردن عمان والتوزیع، والنشر للطباعة صفاء دار ،1ط النفس، علم في االتصال محمود، شاكر جودت 3

665. 
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 وسائل خالل من االتصال ویتم شخصیته عن المعلن یفصح حیث شخصي، غیر أساس

 1.العامة االتصال

 أوجه من غیره عن اإلعالن تمییز ویمكن الرئیسیة الترویجي المزیج عناصر أحد هو

 شكل أنه على لإلعالن تعریفا غوتلر یقّدم بها یتمّیز التي الخصائص خالل من أخرى نشاط

 األجر، مدفوعة متخصصة وسیلة طریق عن یجري لالتصاالت الشخصیة غیر األشكال من

 .ومحددة معلومة جهة وبواسطة

 غیر بطریقة لمجموعة تقدم التي األنشطة كافة بأنه اإلعالن فیعّرف ستانتون أما

 فكرة أو خدمة أو بسلعة تتعّلق المعلن معلومة رسالة طریق عن شفویة أو مرئیة شخصیة

 2.معّینة

 Advertising والخدمات المنتجات لتقدیم الشخصیة غیر الوسیلة أنه یعرف

 المعِلن، هّویة عن اإلفصاح مع مدفوع أجر مقابل معلومة جهة بواسطة واألفكار اإلعالن

 كما المعِلن، هّویة عن اإلفصاح مع مدفوع أجر مقابل معلومة انه على اإلعالن ُعِرف كما

   إلى المعلومات لنقل شخصیة وغیر مباشرة غیر اتصال عملیة یمثل انه على اإلعالن ُعِرف

 وعلیه المعِلن، هّویة عن اإلفصاح مع معّین أجر مقابل مملوكة وسائل طریق عن المستهلك

  :اإلعالن فإن

 أو الخدمة أو المنتج ترویج على یساعد الذي العام االتصال أشكال من شكل أي یمثل *

 .الفكرة

 .ما لفكرة أو الخدمة أو للمنَتج المستهلكین انتباه جذب على یساعد *

 .رتهم ا ر ا ق على والتأثیر المستهلكین مواقف على التأثیر *
                                                           

 العربیة المجتمع مكتبة ،1 ط ،والتلفزیون السینما في واإلعالن الدعایة اإلعالن، تصمیم وآخرون، النادي أحمد الدین نور 1
 25 ص، 2008 والتوزیع، للنشر

، ص ص 2012 ،األردن عمان والتوزیع، للنشر أسامة دار ، 1طالجمهور، في وتأثیره التلفزیون المسعداني، سلمان سعد 2
43،44. 
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 F1.المنتجات من غیره من عنه المعلن المنتج تمییز على قادرین المستهلكین یجعل *

 اإلشهار وتطّور نشأة :الثاني المطلب

أرائهم  تغییر بهدف الناس إلى والمعلومات األفكار لنقل كوسیلة اإلعالن اإلشهار إنّ 

 إقناعي إعالن أول أن إلى التاریخیة الشواهد تشیر حیث نفسه، اإلنسان قدم قدیم تعزیزها، أو

 في فضیة وكات مسك شكل على ظهر Cgnene من قرن نصف قبل إفریقیا شمال في

 عشبي لنبات منقوشة صورا وجهیها على حملت المسكوكات هذه المسیح، السید میالد مدینة

 الناس إقناع المسكوكات إمداد من الهدف وكان رض ا األم من جملة عالج في شائعا كان

 المنقوش اإلعالن إلى واألشوریین البابلیین لجأ كما المدنیة إقطاعي من النباتات هذه باقتناع،

 عن أیضا واإلعالن بدائیة وسلع أفكار لترویج والصخور والخشب الطین على والمجسم

 الرسائل على والصور الرموز سیطرت الغالب وفي وغیرهم، والفرسان للمبدعین مكافأة

 التي الشفاهیة ویجیة والتر اإلقناعیة االتصاالت على عالوة الغابرة، العصور في اإلعالنیة

 كانت حیث والجمهوریة، العالیة األصوات ذوي من متخصصون منادون بها یقوم كان

 .الغرض لهذا مفضلة أماكن وغیرها العامة والساحات واألزقة الشوارع

 الحرفیون وجد التاریخ من الحقة مراحل وفي Craftsmen لتمییز وسیلة أفضل نّ إ

 خواصها أجل إبراز من علیها الخاصة وتواقیعهم رموزهم صنع في تكمن الحرفیة صناعاتها

 الممیزة العالمات برزت ثم ، النوعیة إلى یشیر الرمز بأنّ  الشراءب الراغبین ٕواقناع الممیزة

 اإلعالن جوهر یمثل ذاته بحدّ  وهذا للسلع المستهلك والء خلق أجل من التوقیع إلى باإلضافة

 2.هذا یومنا حتى

                                                           
 – عمان والتوزیع، للنشر الحامد ومكتبة دار ،1 ط وتحلیلي، كمي مدخل التسویق استراتیجیة الصمیدعي، جاسم محمود 1
 .258 ص ، 2000 ،األردن .
 .11 ص ، 2009 األردن – عّمان والتوزیع، للنشر العلمیة الیازوري دارد ط،   الدولي، اإلعالن العالق، بشیر 2
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 عام في نتیجة وذلك وتقنیاته، اإلعالن في نوعي تطّور حصل عشر السابع القرن بدایات في

 وهي إنجلیزیة صحیفة أول صدور The Week Ly news هذه أنّ  صحیح ، 1962

 أسباب لعّدة كافیة تكن لم والقبول اإلقناع على قدرتها أنّ  إال إعالنات عدة نشرت الصحیفة

 المعلن والخدمات السلع مزایا إبراز في المفرطة والمبالغة اإلعالن مصداقیة عدم مقدمتها في

 وكان اإلنجلیزیة، البرلمان صحیفة في 1650 عام ظهر به موثوق إعالن أول أنّ  إال عنها،

 الحكومة إسطبالت من مسروقات مصیر عن یبّلغ أو یعثر لمن مجزیة مكافأة حول یدور

 یومین بعد الحیوانات على العثور تمّ  حیث المنشود هدفه اإلعالن هذا حقق وقد البریطانیة،

 .المذكورة الصحیفة في اإلعالن نشر من فقط

 جیدا دخال یمثل البریطانیة الصحف في اإلعالن أصبح عشر الثامن القرن وفي

 ساهم قد اإلعالن أن المعلنة الشركات اكتشفت أن بعد خصوصا الصحف، هذه ألصحاب

 .وأرباحهم مبیعاتهم زیادة في فعال

 1875-1905بین ما الفترة خالل  تنشیط وسائل من أكیدة وسیلة اإلعالن أصبح

 والخدمیة، والصناعیة التجاریة المصالح ألصحاب ذهبیة فترة فهي أرباح، وتحقیق المبیعات

 ٕواقناعیا فنیا اإلعالن نوعیة وتحسین والمسموعة المقروءة اإلعالم وسائل ألصحاب وكذلك

 التي والمعیرة المثیرة إلعالناتهم والمجالت الصحف في للحجز یتسابقون المعلنون وبدأ

 جاءت القرن هذا من العشرینیات وفي الوقت، ذلك في كبار فنانین ِقبل من تصمم صارت

 له مكمال وتكون المطبوع اإلعالن تدعم ناجحة إعالنیة كوسیلة حضورها لتؤكد اإلذاعة

 بین شعبیتهم مستثمرین اإلذاعة في معلنین إلى مرموقون فنانون تحول ما وسرعان

 .الجماهیر

 ازدهرت حیث اإلعالن نضوج فترة بمثابة الثانیة العالمیة الحرب بین ما فترة وتعود

 ترویج في اإلعالن بفاعلیة یشك من هناك یعد ولم للنظر، ملفت بشكل اإلعالن صناعة
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 بأنواعه لإلعالن اإلذاعة انتقادات بروز شهدت نفسها الفترة أنّ  إال والخدمات، السلع

 .المختلفة

 تسلیط الضروري من نجد التاریخ عبر اإلعالن لمسیرة الوجیز رض ا االستع هذا بعد

 :هي رحل ا الم وهذه تطویره مسیرة خالل اإلعالن بها مرّ  التي مختلفة رحل ا م على الضوء

 واألمیة والجهل معروفة، تكن لم الطباعة حیث ى:الوسط والقرون الغابرة العصور مرحلة *

 استهدفت وهذه بدائیة، صوریة رموز شكل على لكن موجودا، كان اإلعالن أن إال متفشیان،

 تمّیزت وقد عنه، معلن هو ما اقتناء على اآلخرین ترغیب باتجاه والعمل باألشیاء التعریف

 الشفاهي اإلعالن استخدام وكثرة انتشارها ومحدودیة "اإلعالنیة الرسالة" ببساطة المرحلة هذه

 .المرحلة هذه خالل اإلعالنمن  النوع هذا على شواهد التاریخ وكتب العالم متاحف وتحتفظ

 إمكانیات له وتوفرت شعبیته، وتنامت المطبوع اإلعالن برز حیث: الطباعة ظهور مرحلة*

 وزیادة التعلیم وتطّور والمجالت، الصحف بانتشار جغرافیا انتشاره رقعة وتوسعت جیدة، فنیة

 فرصة الوسیلة هذه في وجدوا ممن اإلعالن في الراغبین إعداد وتعاظم المتعّلمین، أعداد

 إلى یهدف الذي الریادي لإلعالن مفهوم برز الفترة هذه وفي أرباحهم، وزیادة مبیعاتهم لتعزیز

 إلى یهدف الذي التنافسي واإلعالن مسبقا، معروفة تكن لم وخدمات بسلع الجمهور تعریف

 1.تنافسیة سوق في والخدمات السلع ومنافع مزایا إبزار

 بفضل اإلنتاجیة معّدالت وارتفعت االقتصاد انتعش وفیها  :الصناعیة الثورة مرحلة *

 Mass produc األسواق واّتساع المنافسة، واشتداد والتخصص الحجم واقتصادیات اإلنتاج

 االتصاالت، وتحسین الرفاهیة مستوى وارتفاع الجماهیر دخول معّدالت وارتفاع الوفیر

 الثورة بفضل برزت التي العوامل من وغیرها التعلیم وانتشار المواصالت نطاق واّتساع

 وجد ،الشرائیة رتهم ا وقد المواطنین معیشة مستوى ازدیاد رافقه االقتصاد نمو وألن الصناعیة

 هذه عن اإلعالن خالل من هي وخدماتهم، بمنتجاتهم للتعریف طریقة أفضل أنّ  المعلنون

                                                           
 .11 ص المرجع، نفس الدولي، اإلعالن العالق، بشیر 1
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 أصبحت السوق وأنّ  خصوصا ،بشرائها الجماهیر وترغیب إلقناع والخدمات المنتجات

 المستلزمات وأحد االقتصادیة الحیاة ضروریات من ضرورة اإلعالن أصبح وهكذا تنافسیة،

 .والمستهلك والموّزع الصانع األساسیة

 الصحف من :المختلفة اإلعالم ووسائل والمواصالت االتصال وسائل في التقّدم مرحلة *

 تصمیم، من أنواعها باختالف والفنون وغیرها والتلفزیون اإلذاعة ووسائل واإلذاعة والمجالت

 الخالقة اإلبداعیة األفكار وتنامي بروز على عالوة جدا متوفرة طباعیة ٕوامكانیات تنفیذ

 أصبح المرحلة هذه خالل فاعلة إقناعیة كوسیلة باإلعالن الخاصة النفسیة واألسالیب

 والنفسیة الفنیة الوسائل كل تبتكر اإلعالن وكاالت وصارت ومعقدا،فنا راقیا  اإلعالن

ت قرارا التأثیر حرث من بالفاعلیة یتمّیز إعالن لصناعة والعلمیة والثقافیة واالقتصادیة

 F1.وغیرها واالجتماعیة الثقافیة بیئته وعلى الشرائیة المواطن

 :اإلعالن تطویر على ساعدت التي العوامل أبرزومن 

 ظاهرة وبروز للمجتمع واالستهالكیة اإلنتاجیة الطاقة حجم وارتفاع التصنیع معّدل ازدیاد - 

 .والسلع البضائع مختلف من هائلة أعدادا یحوي الذي الكبیرة السوق

 العدید إنتاج على القدرة زیادة في أسهم الذي والتكنولوجي الفني التطّور استمرارات تراكم -

 متطّورة ٕواعالنیة تسویقیة خطط رسم ضرورة استدعى وهذا الجدیدة والمنتجات السلع من

 .مبیعاتها لترویج

 االقتصادي التنافس حّدة واشتداد والمجتمعات األفراد لدى والثقافة التعلیم مستوى ارتفاع *

 2.األمم بین والحضاري

 

                                                           
 دار، 1ط  ، متكامل مدخل تطبیقات نظریات، أسس، التجاري، واإلعالن الترویج ربایعة، محمد علي العالق، بشیر 1

 .132، 131، ص ص  2002 األردن عمان والتوزیع، للنشر العلمیة .الیازوري 
 للنشر الدراسات الجامعیة المؤسسة د ط،مقارنة، دارسة السیاحي، التسویق في اإلعالني دور القادر، عبد مصطفى 2

 .23 ص، والتوزیع
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 المبیعات في التوسع جعل الذي المر اإلنتاجیة الطاقة حجم وارتفاع التصنیع معّدل ازدیاد*

 .اإلنتاج فائض من للتخلص حتمیة ضرورة األسواق وتنشیط

 التي األسواق تلك المستهلكین، من هائلة أعدادا تشمل والتي الكبیرة السواق ظاهرة ظهور *

 مإبالغه◌ٕ   المستهلكین بمالیین االتصال المنتج على یستحیل حیث ضرورة اإلعالن تجعل

 .المختلفة االتصال وسائل خالل من إال منتجاته عن الالزمة المعلومات

 من العدید إنتاج على القدرة زیادة في أسهم الذي والتكنولوجي الفني التطّور ستمرار التراكما*

 متطّورة ٕواعالنیة تسویقیة خطط رسم ضرورة استدعى ما وهذا الجدیدة، والمنتجات السلع

 .مبیعاتها لترویج

 نحو المیل یجعل لإلنفاق المثالي الفردي الدخل وكذلك القومي الدخل في المطردة الزیادة*

 الطلب في الزیادة تلك إنّ  .الشراء على إقبالهم یزداد وبالتالي أعلى األفراد لدى االستهالك

 من أكبر حصة على الحصول في رغبة عامة بصفة المنتجین البائعین لدى تخلق الفّعال

 عدد أكبر ثقة لكسب اإلعالني النشاط خالل من التنافس یشتدّ  هنا ومن الفّعال، الطلب هذا

 F1.معّینة ماركات شراءب إقناعهم لغرض المستهلكین من ممكن

 وأنواعه اإلشهار خصائص :الثالث المطلب

 خصائصه: -1

 :هي خصائص بأربع األخرى النشاط أوجه من غیره عن یتمّیز اإلعالن

 من مجموعة وتتضح المعلن، بین االتصال یتم حیث شخصیة، غیر جهود أنه -

 .ابتكاري كنشاط لإلعالن الممیزة الخصائص

 :یمثل اإلعالن أن وهي خالق إقناعي اتصالي -

 ومؤثر هادف اتصالي نشاط -

 .وسیطة قنوات عبر جماهیري اتصال عملیة -

                                                           
 .17 ص والتوزیع، للنشر زهران واإلعالن، الترویج ط، د العبدلي، قحطان العبدلي، سمیر 1
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 .الجر مدفوع -

 المعلن شخصیة بوضوح یتمّیز -

 .للربح هادفة غیر أو هادفة جهات قبل من یستخدم قد -

 .السلعي أو الخدمي المنتج على الطلب زیادة إلى یهدف إقناعي اتصالي نشاط اإلعالن -

 F1.المستهلكین من محددة لجهات یوجه -

 التشبع مخاطر من وللخروج االنتباه تلفت ضرورة اإلعالنیة األفكار في والتجدید االبتكار -

 .الجمهور رف ا انص عنها ینتج والتي اإلعالني

 تخاطب اإلعالنات أغلب أن حیث أساسیا بعدا اإلعالن في السیكولوجي الجانب یمثل -

 .كبیرة مساحاتها اإلعالن في والخیال الوجود حجم أن كما معا، والعاطفة المنطق أو العاطفة

 لوسائل الخیر ویلجأ المعلن مصلحة تحقیق في یتمثل محدد هدف له نشاط اإلعالن -

 سلوك إلى المترجم اإلقناع یستهدف اتصالي نشاط فهو وبالتالي هدفه، لتحقیق عدة وأسالیب

 F2.إلیه المعلن قبل من فظاهرة محدد،

 اإلعالن أنواع -2

 :مختلفة أنواع عدة إلى اإلعالن یقّسم

 اإلعالن له الموجه الجمهور طبیعة حسب هو ما منها −

 المعلن ونوع طبیعة حسب هو ما منها −

 اإلعالنیة الوسائل حسب هو ما منها −

 :التالي النحو على وذلك منه المرجوة األهداف حسب هو ما منها −

 الجمهور طبیعة حسب اإلعالن -أ

 الجمهور علیها یطلق السوق من معّینة استراتیجیة إلى الوصول إلى اإلعالن یهدف

 یستهدف اإلعالن أنّ  إلى یرجع قد ذلك فإنّ  یستهویك ال إعالنا ترى فعندما المستهدف،
                                                           

 218 ص ، 217 ص ط، د ، 2008 الجامعیة، المعرفة دار الجماهیري، االتصال إلى مدخل وآخرون، مجاهد جمال 1
 42 ص ، 40 ص ،1 ط ، 1999 اللبنانیة، المصریة الدار اإلعالن، الحدیدي، منى 2
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 التجاعید إلزالة كریم عن اإلعالن فإن المثال سبیل فعلى إلیها، أنت تنتمي التي غیر شریحة

 .اإلعالن یستهدفها التي الفئة أو الشریحة إلى ینتمون ال ألنهم السن صغار یستهوي ال

consumer وأغلب الفرد المستهلك :هما المستهدف الجمهور من رئیسیین فنیین وهناك 

 العمال منظمات أو والشركات Businesses بالتلفزیون اإلعالن وسائل في اإلعالنات

 أو السلعة یشتري الذي الفرد للمستهلك موجهة إعالنات هي والمجالت والصحف الرادیو

 .آخر شخص الستخدام أو الشخصي خدامهالست الخدمة

 أو المتخصصة المطبوعات في إال نجدها نكاد فال األعمال لشركات الموجهة اإلعالنات أما

 .التجاریة المعارض في أو الشركات، إلى إرساله تبع الذي المباشر البرید في

 مرئیا یكاد ال فإنه العادیة اإلعالم وسائل لشركات اإلعالن یستخدم أن النادر من كان ولما

 :هي األعمال منظمات أو للشركات اإلعالن من أنواع ثالثة وهناك الفرد للمستهلك بالنسبة

 :الصناعي اإلعالن المهني، التجاري الصناعي، اإلعالن

 المنتجاتاستیراد  على التأثیر أو شراء عاتقهم على یقع الذین األفراد یستهدف إعالن هو

 التي والخدمات السلع شراء ذلك ویشتمل األعمال، منظمات أو الشركات في المشاعة

 جزءً  تشكل التي أو ذلك إلى وما واآلالت والمعدات الماكینات أخرى سلع إنتاج في تستخدم

 .الغیار وقطع المصنعة والسلع الخام المواد أخرى منتجات من

 السلع مثل العمال إنجاز في تستخدم التي والخدمات السلم كذلك الصناعیة المنتجات وتشمل

 ٕوامساك مینأالت العمال خدمات أو ذلك إلى وما الكمبیوتر وأجهزة المكاتب معدات الرأسمالیة

 .والصیانة الدفاتر

 عن لمنتجاتها اكبر توزیع لتحقیق التجاري لإلعالن الشركات تلجأ :المعیاري اإلعالن -ب

 المنافذ لنفس المنتجات من المزید بیع طریق عن أو البیعیة المنافذ من المزید تطویر طریق

 .البیعیة
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 أو األسنان أطباء أو واألطباء المحامین یستهدف الذي اإلعالن وهو :المهني اإلعالن -ج

 اإلعالنات من النوع هذا یظهر ما وعادة ذلك، إلى وما المدرسین أو المحامین أو المهندسین

 .المهنیة للجمعیات الرسمیة المطبوعات في

 :أهداف ثالث تحقیق إلى المهني اإلعالن ویهدف

 .عملهم في الستخدامها المعدات من معّینة أصناف شراءب المكلفین األشخاص إقناع -

 .مرضاهم أو لعمالئهم معّینة بخدمة أو معّین بمنتج التوصیة على المهنیین تشجیع -

P21F .الشخصیة ألغراضه عنه اإلعالن یتم الذي المنتج باستخدام الشخص إقناع -

1 

 :المعلن ونوع طبیعة حسب اإلعالن -ح

 :المعلن نوع حسب اإلعالنات من أنواع عّدة بین التفرقة یمكن

 اسم او المختلفة منتجاتها عن لمفردها باإلعالن الشركة تقوم حیث :للشركة فردي إعالن أ/

 .وسمعته الشركة

 المنفذ في المستوى نفس في الشركات من مجموعة تقوم حیث: أفقي تعاوني إعالنب/ 

 یكون وعادة التكالیف، في والمشاركة للمستهلكین اإلعالنات تقدیم في بالتعاون التوزیعي

 التجاریة األسماء ولیس المنتجات من النوع هذا على الطلب استمالة محاولة منه الهدف

 عن اإلعالن مثل معّینة سلعة على الطلب تنشیط هو الهدف یكون قد أو األولي، افعالن

 الذي اإلعالن هو أنواع عدة أو الغساالت من معّین بنوع وربطه المنفعات من معّین نوع

 المنتج فیه یشترك

 على أكثر او وسیط مع هو اعالن الذي یشترك فیه المنتج: راقي تعاوني إعالن /ج 

 تكالیف تحمل في الجملة تاجر وهو المنتج یشترك فقد المنفذ، داخل مختلفة مستویات

 دلیال تستخدم التي الشركات اسم ذكر یتم وعادة معّین، ومنجز معّینة سلعة عن اإلعالن

                                                           
، 2006 ، األردن – عمان والتوزیع، للنشر الشروق دار ودولیة، محلیة تجاري الفّعال اإلعالن مصطفى، محمود محمد 1

 .20، 19ص ص 
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 وأماكن بها المختلفة المنتجات عن الوكیل مع التعاوني باإلعالن منتجاتها توزیع في واحدا

 1.الوسیط المنتج من لكل مشتركة فائدة هناك تكون وبالتالي توافرها،

 :اإلعالنات في المستخدمة للوسیلة تبعا اإلعالن أنواع

 :التالیة األنواع إلى اإلعالنات تقسیم یمكن المعیار لهذا وفقا

 :المقروءة الوسائل إعالنات -1

 المباشر بالبرید ترسل التي واإلعالنات والملصقات والالفتات والمجالت الصحف كإعالنات

 واإلعالنات والكتیبات والكتالوجات الالعبین وألبسة المالعب ٕواعالنات المضیئة واإلعالنات

 .النقل ووسائل

 :المسموعة الرسائل إعالنات -2

 :والمسموعة المرئیة الوسائل إعالنات -3

 نوع كل استخدام أهمیة مالحظة مع اإلنترنت ٕواعالنات والفیدیو والسینما التلفزیون كإعالنات

 اإلعالن صاحب ٕوامكانیات إلیه الموجه والجمهور المنتج طبیعة بحسب السابقة األنواع من

 2.المحیطة الظروف إلى جید بشكل االنتباه أي والمعنویة المادیة

 من أساسیین نوعین بین التفرقة یمكن األساس هذا على طبقا :منه المرجوة الهداف حسب

 :وهي اإلعالنات

 الخدمة أو السلعة إعالن :أوال  product advertising یقدم اإلعالنات من النوع هذا

 .الخدمة أو السلعة شراء على األفراد وتشجیع رة إلثا ببیعه جاذبیات أو معلومات

 

 

 

                                                           
 .100،101ص ص  ، 2003الجامعیة، الدار  ط، د اإلعالن، صحن، فرید محمد 1
، األردن، عمان للنشر، الفارق دار، 1ط  والتطبیق، النظریة بین المستهلك وسلوك اإلعالن فتحي، حسام طعیمة، أبو 2

 .30 ص



 ماهیة اإلشهار     الفصل الثاني                                                        
 

33 
 

 اإلشهار أهداف : الرابع المطلب

 :اآلتي لإلعالن علیها متعارف أهداف أبرز من

 .محددة مستهدفة أسواق إلى جدیدة خدمات أو السلع تقدیم في المساعدة -1

 من للشركة، يالتسویق المزیج تثبیت أو السوق، في معّینة ماركة تثبیت في المساعدة -2

 في المتضمنة والمنافع زیا ا بالم الوسطاء آو المستهدفین، المستهلكین ٕواقناع إبالغ خالل

 .الماركة تلك

 السلع بیع بأماكن المستهلكین ٕوابالغ توسعیة منافذ على الحصول في لمساعدةا -3

 .عنها المعلن الماركات أو والخدمات

 .قرارتهم الشرائیة تأكید في المستهلكین مساعدة -4

 لماركات القائمین المستهلكین ورد تكریس أو المحتملین المستهلكین وسلوك میول تغییر

 هذا مثل تحقیق في اإلبالغي واإلعالن التذكیر واإلعالن اإلقناعي اإلعالن ویسهم معّینة،

 .الهدف

 قطاعات خلق أو اإلعالنیة الحمالت توجیه قبل قائمة تكن لم ألسواق جدیدة آفاق فتح -6

 1.مرة ألول جدیدة سوقیة

 أعین في یقویها ٕوانما المستهلكین جذب یفید ال الشركة اسم تقویة نإ:الشركة اسم تقویة -7

 والمجتمع الحالمة والسلطة والمساهمین والمصارف والموزعین الموردین مثل :معها المتعاملین

 .العام ري أ وال المحلي

 إلى إضافة المستهلك، نوعیة طریق عن وذلك للسلعة، جدیدة استخدامات إظهار -8

 شراء وبالتالي السلعة شراءل اندفاعا أكثر المستهلك یجعل وهذا لها التقلیدي األصلي استخدام

 .تطویرها بعد السلعة استعماالت تعداد بسبب أكبر كمیة

 المستهلك معلومات تدعیم إلى اإلعالنات بعض تهدف بالسلعة، المستهلك مستوى رفع -9
                                                           

 والتوزیع، للنشر العامة، الیازوري دار الطبعة العربیة، تطبیقي، مدخل اإلعالن في واالبتكاریة اإلبداع العالق، بشیر 1
 .17،18ص ص  ، 2010،األردن عّمان
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 :التالیة الظروف في مطلوب ذلك ویكون وأهمیتها التجاري واسمها السلعة، عن

 .علیها الحصول وكیفیة ومكانها، السلعة عن معلومات المستهلك ینقص عندما *

 .األسواق إلى مرة ألول السلعة زل ا إن یتم عندما *

 .التجاري السمها المستهلك معرفة خالل من تسّوق التي المیسرة السلع تسویق حالة في *

 .األسواق في السلعة بجودة المستهلك تذكیر رر ا استم *

 یحاول فهو السلعة، خصائص ذكر على المعلن یركز عندما السلعة خصائص رك ا إد *

 1.جدیدة سلعة كانت إذا بخاصة السلع من منافستها عن تمایزها إظهار

 من ذلك ویتطلب بدقة، تحدیدها من بد االتصال عملیة وراء من النهائیة النتائج فإن كذلك

 :باآلتي القیام الشركة

 نحو االتجاه أو بالسلة األفراد معرفة درجة حیث من حالیا السوق لوضع مسبق تحدید -1

 .السلعة تجاه سلوك أو السلعة،

 .االتجاه أوال المعرفة درجة في تحقیقها المطلوب التغییر درجة تحدید -2

 2.ألهدافها تحقیقها لمدى الشركة لمتابعة بالقیاس الخاصة المعاییر تحدید -3

 اإلشهار أهمیة الخامس: المطلب

 والسیاسیة واالقتصادیة االجتماعیة الیومیة حیاتنا من أساسیا جزءً  اإلعالن أصبح

 3.إلیه بحاجة ووسطاء وتجار ومنتجین مستهلكین كافة المجتمع أفراد نحن ألننانظرا 

 

                                                           
 .21، ص2002 بسكرة، خیضر، محمد جامعة الخلدونیة، دار د ط،اإلعالن، تصمیم كیفیة شعبان، فؤاد صیفي، عبیدة 1
 .169،  ص 2001  اإلسكندریة، الجامعیة، الدار التسویقي، النشاط في ودوره اإلعالن السید، إسماعیل 2
 ، 2008 ،األردن  عّمان والتوزیع، للنشر مجدالوي دار، 1ط  العامة، والعالقات واإلعالن الدعایة ناصر، جودة محمد 3

 .101ص
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 عن یمكن التي الوسیلة هو اإلعالن ألن لمنتج بالنسبة اإلعالن أهمیة تربط ما كثیرا

 یقّدمها التي الخدمة أو بالسلعة موقعه أو جنسه أو نوعه كان مهما المستهَلك تعریف طریقها

 1.المصنع أو المنتج

 :یلي فیما توضیحها یمكن اقتصادیة أهمیة لإلعالن

 سواء اإلعالن أنّ  عامة بصفة القول یمكن :الطلب إدارة في فعاال دورا اإلعالن یلعب  -أ

 إدارة في یبرز الدور وذلك الطلب، هذا إدارة في فّعال دور له أنّ  إال الطلب بخلق ذلك كان

 یتمم التي الماركات من معّینة ماركة بطلب العمیل قیام وهو االنتقالي، أو االختیاري الطلب

 یعدّ  االختیاري الطلب من اإلعالن أنّ  االقتصادیین بعض ویرى معّین، منتج من عرضها

 .لها لزوم ال ضروریة غیر تكلفة أو اإلسراف من نوع فهو وبالتالي له لزوم ال تنافسیا إعالنا

 العمالء یعد إخباري إعالن إال هو ما االختیاري الطلب إثارة عن اإلعالن أن والحقیقة

 أیضا انه كما ،ومزیادة خصائصه له ویضع التجاریة وعالمته واسمه المنتج عن بالمعلومات

 طریق عن وذلك السوق، في له البدیلة األخرى والمنتجات المنتج هذا یزید تنافسي إعالن

 المنتجات من المعروضة البدائل استخدام إلى معّینة ماركة استخدام من العمیل طلب تحویل

 .المنتج لهذا األخرى

 المطلب السادس: وظائف اإلشهار

 والتوضیح واإلخبار اإلعالم األساس في وظیفتها اتصالیة إعالمیة مادة اإلشهار یعتبر

 بالمعلومات یزّودهم وهو ،شرائها في یرغبون التي السلعة عن للمستهلكین والتفسیر والشرح

 المناسبة، واألسالیب الطرق أفضل على استخدامها وطرق وفوائدها السلعة عن الكافیة

 2:یلي فیما اإلشهار وظائف أهم تلخیص ویمكن

                                                           
 .13 ص ، 2001 اإلسكندریة، الجامعة، شباب مؤسسة ، ط د اإلعالن، المصري، محمد أحمد  1
 77 ص ذكره، سبق مرجع اإلعالن، صحن، فرید محمد  2
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 فالمتلقي والخدمات، بالسلع المفّصل التعریف خالل من وذلك رك ا اإلد أو الوعي خلق *

 ال التي أو قبل، من عنها یسمع لم التي أو الغربیة والموضوعات األفكار یتجّنب ما غالبا

 ینتمي التي المرجعیة الجماعات اتجاهات مع تتعارض أو الشخصیة ومعتقداته قیمه مع تتفق

 .إلیها

 فیها والتأثیر االتجاهات تحویل في فّعال بدور اإلعالن یقوم حیث االتجاهات في التأثیر *

 .اإلقناعیة رتیجیات ا االست توظیف طریق عن

 في مهمة وأفكار معرفة من یقدمه ما طریق عن یسهم فاإلعالن الذهنیة، الصورة بناء *

 .الجمهور عقول في والموضوعات القضایا عن عامة وانعكاسات انطباعات خلق

 بین المجانیة االجتماعیة الروابط لخلق الهادفة الخدمیة والتنظیمات بالمؤسسات التعریف *

 .التأثیر وجهة الجمهور

 وسائل عبر االنتشار خالل من وذلك العریضة الجماهیریة القطاعات إلى الوصول *

 .المطلوبة التغطیة وتحقیق اإلعالني االتصال

 المعلومات توفیر خالل من اإلعالنیة المادة بموضوع المتلقي تعریف یتم حیث :االختبار *

 1.المالئم القرار إلى للوصول عنها البحث عناء المتلقي وتجنیب المطلوبة

 فهم تسهیل أو االنتباه وجذب اإلدراك تحقیق عند اإلعالن دور یتوقف ال حیث :اإلقناع *

 تبّني على اإلقبال على التلقي تحفیز إلى ذلك یتجاوز وٕانما اإلعالنیة، الرسالة موضوع

 التغییر في الرغبة خلق ضوء في منها، السلبیة عن والتخّلي الهادفة والسلوكیات االتجاهات

 .لألفضل

 على واألهمیة القیمة إضفاء إلى اإلعالني االتصال یهدف إذ األهمیة، أو القیمة إضفاء *

 .اإلعالنیة المادة قیمة إلى الجمهور تنبیه خالل من اإلعالن موضوع

                                                           
 .29، 28ص ص  ، 2005 الجامعیة، المعرفة دار ،1 ط والنظریة، المدخل اإلعالن شیبة، علي شدوان 1
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 في الموضوع أو الفكرة على الحفاظ في لإلعالن التذكیریة الوظیفة في المتمثل التذكیر *

 . اإلعالنیة للرسالة المستمر التكرار خالل من المتلقي عقل

 والخدمات السلع من لمنتجاتهم المرتقبین العمالء تعریف على والموزعین المنتجین معاونة *

 .واألماكن واألشخاص والمنظمات واألفكار

 .إشباعها كیفیة وبیان احتیاجاتهم على التعّرف في العمالء محاولة *

 والمنظمات واألفكار والخدمات السلع من المنتجات یستغلون وجعلهم العمالء تهیئة *

 .واألماكن واألشخاص

 . عنها المعلنین المنتجین من واقتنائها المنتجات شراء على المرتقبین العمالء حث *
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 اإلشهاریة الرسالةالمبحث الثاني: 
 ویهدف لإلشهار، الرئیسیة الفكرة یشرح محدد إشهاري برنامج هي اإلشهاریة الرسالة

 من یظهر أن المعلن یرید التي المطلوبة الصورة على لیتعرف المستهلك، وٕاقناع تشجیع إلى
 .السلعة خاللها

 مستخدمة قوالب، عدة في ترد فهي جید، بشكل هدفها اإلشهاریة الرسالة تحقق وحتى
 في المستخدمة الخ،...والعنیفة اللینة والعقلیة، العاطفیة منها كثیرة أسالیب ذلك في

 .اإلشهارات
 اإلشهاریة الرسائل أنواعالمطلب األول: 

 :منها نذكر اإلشهاریة الرسائل من أنواع عدة هناك
 :اإلخباریة الرسالة -1

 غیر أو مباشر بشكل سواء المعلومات من الكثیر تقدم التي اإلشهاریة الرسالة هي
 ومن تواجده مكان بذكر افتتاحه تم معینة شركة فروع بأحد الخاص اإلشهار مثل مباشر،

 .المنطقة لجمهور خدمات من یقدمه أن یمكن ما وكل به الخاصة المعلومات وكل یسیره
 :القصة الرسالة -2

 اإلشهار یسعى التي المشكلة لحل معینة عقدة تصطحبها معینة، حكایة شكل في ترد
 ینقطع التي السیارات لمحركات معین نوع باستخدام الخاصة اإلشهارات تلك مثل حلها إلى

 تلك مثل في تستخدم التي الزیوت من معینا نوعا استخدامهم لعدم العراء في بسائقها السبیل
 .المناطق

 :الوصفیة الرسالة -3
 ما وغالبا استعمالها وطریقة خصائصها وعرض السلعة وصف على تركز التي هي

 أو بالصور عنها التعبیر یمكن ال التي لعالس لوصف الرسائل من النوع هذا یستخدم
 1.األخرى الشرح وسائل أو الرسوم

 
 

                                                           
 .107 ص سابق، المرجع مصطفى، محمود محمد 1
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 :الخفیفة الرسالة -4
 من وذلك دكتاتوري حتى أو درامي موقف في الفكاهة شكل یأخذ الذي النوع ذلك هي

 1.العرض وسالمة الفكرة طرافة أو النكت على االعتماد خالل
 :الشاهدة الرسالة -5

 االتا في المشهورة الشخصیات بعض بآراء االستشهاد على تعتمد إشهاریة رسالة
 .ویتقبلها السلعة بشراء المستهلك یقتنع حتى المتخصصة،

 :الحواریة الرسالة -6
 استخدام بضرورة األخر احدهم إقناع بقصد أكثر أو اثنین بین حوار شكل في تأتي

 .معینة خدمیة مؤسسة مع التعامل عند مراعاته ینبغي لما السلعةأوالتنبیه
 :التفسیریة الرسالة -8

 المستهلك لدى استجابة تجد ال قد التي اإلشهارات في الرسائل من النوع هذا ویستخدم
 یتبادر الذي الخوف أو التردد إلزالة المعلومات من الكثیر تقدیم من البد إذ سریعة، بصورة

 .والتأمینات القروض باالدخار، الخاصة إلشهارات مثال أحیانا، األفراد ذهن
 :المغناة الرسالة -9

 المستمر التأثیر دف وذلك موسیقیة، بإیقاعات مصحوبة أغنیة شكل على تأتي هي
 یتعاملون الذین المستهلكین من كثیر لدى اإلعجاب تنال والتي المغناة الرسالة لتكرار نتیجة

 .السلعة مع
 :التقلید الرسالة-10

 تستخدم وهي والریاضة الفن نجوم من مشهورة شخصیة الرسائل من النوع هذا یقدم
 الطبقي المستوى في یصبحوا حتى لهم الغیر تقلید إلى یؤدي بحیث المنتجات من منتجا
 .النجوم ألولئك الواحد

 :الرمز الرسالة -11
 سجائر ربط مثل الفرد، وحیاة السلعة بین الربط في وذلك مباشرة غیر بطریقة تأتي

 .السجائر من النوع هذا إال یخفّفها ال التي القاسیة البقر رعاة بحیاة مالبورو

                                                           
 .100ص السابق، المرجع أحمد، اهللا دفع النور 1
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 :المقارنة الرسائل -12
 یحدد ال بدیلة أخرى بسلعة السلعة مقارنة على اإلشهاریة الرسائل من النوع هذا یركز

 تفوق على الدلیل تقدیم على القدرة اإلشهار في تظهر حیث التجاریة، عالمتها أو اسمها
 .لها المنافسة السلعة من غیرها عن عنها المعلن السلعة

 االشهاریة الرسالة تصمیمالمطلب الثاني: 
 لغة أسلوب یحكمها أن البد كان لذلك وأخیرا، ال أو اتصالیة رسالة اإلشهاریة الرسالة

 :اآلتي في یتلخص التي البسیط اإلعالم
 ذات أو المعقدة، الكلمات عن البعد وبذلك بسیط و مفهوم بأسلوب المستهلك مخاطبة -

 .آلخر مجتمع من مغایرة  داللة
 .اهتمامه وآثارة المستهلك جذب على اإلشهاریة الرسالة قدرة -
 نقطة تكسب حتى فیها مبالغ وغیر صادقة معلومات اإلشهاریة الرسالة تتضمن أن -

 .المستهلك
 .بال الجواب الحتمال ملیونیرا؟ تصبح أن ترید هل :مثل السؤال صیغة تفادي -
 أمر أو طاعة على مجبر بانه اإلحساس المستهلك نعطي ال حتى األمر، صیغة تفادي -

 .المعلن
 السلوكیة النماذج إطار عن تخرج ال التي الرسالة تلك هي الفعالة اإلشهاریة فالرسالة

 .فیه المنتجة السلع من وموقفه معین، مجتمع أفراد من فرد لكل
یتم  التي بالطریقة بل فقط، تحتویه الذي بالكالم االشهاریة الرسالة مستوى یرتبط وال

 اهتمام وتثیر انتباه تجذب بحیث فكرته تقدیم المعلن على یجب حیث أیضا، الكالم هذا قول
 .تحقیقه وطریقة المطلوب الهدف تحدید من تنفیذها یبدأ حیث المستهلك،

 لتجسید األمثل والشكل والنغمة والكلمات األسلوب اختیار المبدعین المصممین وعلى
 عرض صور، متحركة، رسوم، مختلفة أسالیب في إشهاریة رسالة أي تنفیذ فیمكن اإلشهار،
 الحیاة ونمط عادي، وضع في السلعة تستخدم شخصیات عدة أو واحدة، تقلیدیة شخصیة

 .الحیاة من معین نمط في تتجسد السلعة أن على التركیز ویتم
 .معینا رمزا أو شكال السلعة حول یتشكل :المضمون
 .السلعة عن تغنى الموسیقیة الشخصیات إحدى عرض :الموسیقى
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  .المتحركة الرسوم من یكون أن یمكن السلعة، یحب بطل صورة تشكل: الرمزیة الشخصیة
 .معینة ساعة إنتاج في الشركة خبرة تعرض ة:التقنی الخبرة على التركیز -
 .السلعة حول ایجابیة مشاعر وتثیر مهما، دورا الثقة تلعب حیث :اآلخرین شهادات -

 وتقوم لالنتباه جذابة كلمات اإلشهاریة الرسالة في یستخدم أن المعلن على ویجب
 .للمشاهدین المتواصل بالتذكیر

 الناجحة اإلشهاریة الرسالة تصمیم خطواتالمطلب الثالث: 
 إشهاریة رسالة خلق إلى إتباعها یؤدي أساسیة خطوات ست اإلشهار مصممو حدد     

 انجلیزیة بكلمة لها ورمزوا أجلها، من صممت التي األهداف جمیع تحقق "AIDCMA"ناجحة
 اإلقناع الرغبة، االهتمام، االنتباه، تعني التي األولى الحروف عن عبارة هي التي  هي واحدة

 1.والذاكرة االستجابة
 :االنتباه جذب :أوال

 داخل من یأتي إرادي انتباه نوعین إلى وینقسم معین شيء على الشعور تركیز نعني
 الحالتین كال في ویرتبط للفرد، المحیطة البیئة من أي الخارج من یأتي إرادي وال الفرد،

 استخدام على الحرص اإلشهار مصمم على یجب لكن سلبیة، تكون وقد إیجابیة بمؤثرات
 إلحداث تتضافر أن یجب التي العوامل من مجموعة وهناك اإلمكان، قدر اإلیجابیة المؤثرات

 :بینها من االنتباه جذب
  االنتباه، جذب على راتقد زادت اإلشهاریة الرسالة مساحة زادت كلما :المساحة أو الحجم -

 أكبر، بحروف الكتابة مثل االشهار داخل معینة نقاط على التركیز الضروري من كان لذلك
 .الخ... معین لون على التركیز أو
 الشأن هو كذلك للسلعة، المستهلك الجمهور مع مالئما الموقع یكون أن یجب: الموقع -

 .الذورة ووقت العادي للوقت بالنسبة للتلفزیون البرامجیة الخریطة من البث لفترة بالنسبة
 یحقق الذي النهائیة صورته في اإلشهار به یظهر الذي الشكل هو :واإلخراج التصمیم -

 النص تحویل التلفزیوني المخرج على ویتعین االنتباه، جذب عنصر وبذلك الجمالیة القیم
 .واأللوان الصوت خالل من الجاذبیة یحقق بشكل سیناریو إلى اإلشهاري
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 وسط الكارتون إشهار فمثال به المحیطة األشیاء سائر عن الشيء اختالف یعني :التباین -
 .االنتباه أكثر یلفت الفلمیة اإلشهارات من مجموعة

  مثل األخرى، اإلشهارات من مزاحمة دون ما مكان في اإلشهار انفراد به نعني :االنفراد -
 .برعایتها الشركة تقوم معینة برامج ا تنفرد والتي الذروة، وقت فیه تبث التي اإلشهارات

 المحسوسات بلغة الفرد الرسم أو الصورة من كل یخاطب حیث :والرسوم الصور استخدام
 .األهداف من الكثیر تحقق في اإلشهار یساعد مما الجمیع یفهمها  التي

 ویأتي للطبیعة، ومحاكاة واقعیة اإلشهاریة المادة على األلوان تضفي :األلوان استخدام -
 ألضواء باستخدام األلوان استخدام ویرتبط لون، بكل الخاصة الدالالت منطلق من استخدامها

 وتلوین تشكیل من تمكن حیث المتقطعة كاألضواء الحركة بعنصر اقترن لو خصوصا أیضا
 1.االنتباه جذب عناصر من كعنصر فاعلیتها من والزیادة األضواء

 منها، االنتباه جذب عوامل من آخر عدد ذكر یمكن العوامل هذه كل إلى إضافة
 المألوف عن والخروج والجدة واالبتكار الفكاهة كذلك للصورة، بالنسبة والتغییر الحركة

 مقترنة الرجالیة السلع لعرض والجنس والموسیقى واألغاني الصوتیة المؤثرات واستخدام
 .جمیلة نسائیة بصورة

 :االهتمام إثارة :ثانیا
 بالمضمون تم والثانیة بالشكل تمفاألولى  ، ومرتبطة السابقة، للخطوة امتداد تعتبر

 :االهتمام إثارة تحقیق على تساعد التي القواعد ومن
 .الصوتیة المؤثرات على واالعتماد العریض بالخط العنوان كتابة -
 فائدة من به تعود وما اوممیزا السلعة خصائص إبراز خالل من بالمستهلك االهتمام -

 .علیه
 إلى السلعة الستخدام المناسب التوقیت یؤدي حیث السلعة الستهالك المناسب التوقیت -

 . إثارة
 یحدث الصیف أثناء الهوائیة المكیفات من معین نوع عن فاإلشهار، المستهلك اهتمام -

 .الشتاء في منه أكثر االهتمام
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 :الرغبة خلق :ثالثا
 :منها وسائل بعدة تحقق

  .السلعة استخدام سهولة -
 .للسلعة اإلضافیة المزایا إبراز -
 التي العواقب عن اإلشهار تقدیم مثل بالشراء، تفادیها یمكن التي السلبیة المزایا إبراز -

 . لها یتعرض
 .عنها المعلن المحركات زیوت من معین لنوع استخدامه عدم حالة في السائق -

 :اإلقناع :رابعا
 إلى یمیلون ما یصدقون الناس أن القائلة المقولة منطلق من معا، والعقل العاطفة على یعتمد

 اإلقناع یكون أن یجب لكن والجاه، والسلطات الخبرة أهل به یشهد ما یصدقون كما تصدیقه
 :منها طرق بعدة اإلقناع ویتحقق المبالغة، عنصر عن بعیدا

 .السلعة استخدام على الجمهور إقبال إظهار -
 .االختصاص وذوي الخبراء شهادة -
 للسلعة. الضمان بتقدیم وذلك المستهلك ثقة كسب -

 :االستجابة على الحث :خامسا
 بعدة ذلك ویتحقق بالسلوك، القیام على التحفیز أي الشراء، قرار اتخاذ الخطوة هذه تخص
 :منها طرق

  . للشراء المبررة والحجج األسباب المستهلك إعطاء -
 .البیع بعد ما وخدمات مثال، بالتقسیط كالبیع الدفع عند التسهیالت تقدیم -
 تقدیم أو اإلشهار فترة خالل مغریة تخفیضات بتقدیم وذلك المبادرة بسرعة المستهلك إغراء -

 .الخ...جوائز على للحصول السحب في المشاركة أو ،بأنها تذكاریة هدایا
 :بالذاكرة التثبت :سادسا

 تظل حیث النسیان، عادة على التغلب خاللها من اإلشهار یسعى التي الخطوة هي
 قانون یحكمها طرق بعدة هذا ویتحقق الدوام وعلى الذهن في عالقة عنها المعلن السلعة
 :منها التذكر
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 مدار على اإلشهاریة الرسالة توزیع یعني فالتوزیع مركز، أو موزع تكرار إما هو التكرار -
 في مرة من أكثر اإلشهار یتكرر حیث التكثیف هو التركیز بینما التجزئة، من بشيء العام
 .األسواق في الموسمیة السلع نزول عند خاصة الشهر وفي الیوم

 تسترجع نهاأل التذكر في الصدارة موقع لها األولى الكلمات أن أي :األولویة أو األسبقیة -
 .وأسهل أسرع بطریقة

 للتذكر وأیسر أسهل وتكون الذهن في تستقر األخیرة الكلمات أن یعني :الجدة أو الحداثة -
 .الوسیطة الكلمات من

 أو اإلسم منها بالّذاكرة تشبثال على تعمل أخرى عوامل هناك العوامل هذه إلى إضافة
 .الخ...الشعار استخدام المسجلة، العالمة

 اإلشهاریة الرسالة عناصرالمطلب الرابع: 
 :عناصر أو أجزاء ثالثة إلى اإلشهاریة الرسالة تنقسم

 .وخاتمته اإلشهاریة الرسالة جسم الفرعي، العنوان
 :الرئیسي العنوان -1

 اإلشهار بقیة إلى المستهلك نظر قیادة إلى الرسم أو الصورة مع دائما یعمل الذي هو
 :منها متعددة بأشكال ویأتي اإلشهاریة الرسالة محتویات عن سریعة فكرة إلعطاء

 .الجویة الخطوط طائرات على سافروا :ثلم :اآلمر العنوان -
 .وزنك؟ تخفض أن ترید هل :مثل :اإلستفهامي العنوان -
 .سلعة إسم یحمل الذي العنوان -
 .ماركة في تفكر أن قبل سیارة تشتري ال مثل :للشعور المثیر العنوان -

 التعلیم وقابلیة السهولة، مع الكلمات اختصار :العناوین صیاغة عند یراعي أن ویجب
 .السلعة السم التضمین مع المستهلك على تعود التي المنافع ذكر مع السریع

 :الفرعي العنوان -2
 بالعنوان كبیرا اتصاال ویتصل اإلشهاریة الرسالة مكونات من الثاني الجزء ویمثل

 كما اإلشهاریة، بالرسالة الخاصة العامة البیعیة النقاط وشرح شرحه على یعمل حیث الرئیسي
 حجم اختالف ضرورة كتابته عند یراعى لكن بكاملها، اإلشهاریة الرسالة تلخیص على یعمل
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 اإلعالن وبین بینه االختالف إلحداث كلماته على والتركیز نطقه وطریقة الطباعة، حروف
 .يالرئیس

 :وخاتمتها االشهاریة الرسالة جسم -3
 المستهلك إقناع إلى دائمة بصورة یسعى إذ االشهاریة للرسالة الكلي البناء یمثل حیث

 من كثیر في التفصیل من بشيء والخصائص للمزایا إبرازه خالل من السلعة القتناء
 التصرف إلى اإلشهار ایة ف المستهلك تدعو التي الكلمات تلك فهي الخاتمة أما.األحیان
 ذهن في یستقر ما آخر الخاتمة كانت ولما .الخدمة تقبل أو السلعة لشراء االیجابي
 اإلیجابي بالتصرف وموحیة ومؤثرة قویة تكلما تكون أن فالبد كلمات من المتلقي المستهلك

 .هدف من اإلشهار له یدعو لما
 : االعداد للرسالة االشهاریةالخامسالمطلب 

إن تأثیر االشهار على المبیعات لیس مرتبطا بحجم المبالغ المنفقة فقط لكن أیضا 

یتم لها استعمال هذه المبالغ وبالخصوص بمضمون وشكل الرسالة بالطریقة أو الكیفیة التي 

االشهاریة التي تم اختیارها، ومن أجل اعداد الرسالة االشهاریة التي یتم اختیارها، ومن أجل 

 إعداد الرسالة االشهاریة یتم اتباع أربع مراحل أساسیة وهي:

 تصمیم الرسالة االشهاریة:  .1

المراحل في اعداد هذه الرسالة االشهاریة والتي تقوم على تعد هذه المرحلة من أهم   

تحدید المحور الرئیسي الذي ستدور حوله الرسالة االشهاریة ویتم اختیار هذا المحور في 

الكثیر من األحیان على مدى قدرة صانع الرسالة على حسن ابداع وتصویر ویتحقق ذلك 

دمین والموزعین والخبراء وحتى المنافسین من خالل توجیه العدید من األسئلة إلى كل المستخ

وفي بعض األحیان قصد اكتشاف أفكار جدیدة .إن الغرض من القیام بدراسات السابقة من 

قبل معتمدي الرسالة االشهاریة هو تحدید أسباب ودوافع عدم شراء المستهلكین العالمة 

ذلك یسمي البابلیون هذه التجاریة المعروضة في السوق وعادة ما تكون هذه الدوافع نفسیة ل

 المرحلة " اختیار المحور النفسي".
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من أجل اختیار الرسالة االشهاریة یجب القیام بتقسیم  انتقاء الرسالة االشهاریة: .2

االستراتیجیة االبداعیة الموافقة للمحور الذي تم اختیاره ویستند هذا التقسیم على ثالث 

 اعتبارات أساسیة وهي:

 الشهاریة واستقطابها للجمهور الكبیر.مدى جاذبیة الرسالة ا −

 مدى أصلیة الرسالة االشهاریة، أیعدم تكرار نفس الرسالة. −

 مدى مصداقیة الرسالة االشهاریة في نقل المستقبلین لهم وثقتهم في مضمونها. −

: ال یتوقف تأثیر الرسالة االشهاریة على فقط وٕانما كذلك على تنفیذ الرسالة االشهاریة .3

فیه ویمثل هذا الشكل عامال أساسیا بالنسبة للمنتجات المتماثلة وشدیدة  شكل الذي ستعرض

التنافس فیما بینها، إن تنفیذ الرسالة االشهاریة یفترض القیام باتخاذ العدید من القرارات 

 المتعلقة بنمط وشكل وطبیعة العبارات المختارة...إلخ.

االشهاریة أن تراقب رسائلها ویجب على المعلنین والوكاالت  التأكد من حسن التنفیذ: .4

بغرض عدم مخالفتها للقوانین المنظمة لإلشهار ففي الكثیر من دول هنالك قوانین صارمة 

الغرض منها حمایة المستهلك من االشهارات الثانیة واحترام نزاهة المنافسة والدفاع عن 

 1 حقوق الملكیة الفكریة والفنیة للمبدعین.

 : العوامل المؤثرة في فعالیة االشهار السادسالمطلب 

تسعى المؤسسة لتحقیق األهداف بواسطة االشهار، ولكي تنجح في ذلك یجب تصمیم 

الرسالة االشهاریة وفق معاییر الفاعلیة وعلى العموم هنالك مجموعتین من العوامل هما البیئة 

 2 المحیطة والسلعة أو الخدمة وسوف نعرضها كالتالي:

إن للبیئة التسویقیة عالقة بالمؤسسة حیث أن المؤسسة  طة التسویقیة:ئة المحییالب . أ

تنشط في محیط معین وبیئة معینة، تتفاعل معها من خالل العالقة المتبادلة بینهما، فتؤثر 

                                                           
 .149أحمد راشد عادل، مبادئ التسویق وادارة المبیعات، المرجع السابق، ص  1 
 .149، ص 1996واالشهار، القاهرة، حمد محمد المصري، التسویق في ظل الركود، د ط، شركة للنشر أ  2 
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فیها وتتأثر بها، ویمكن تعریف البیئة التسویقیة على أنها: "إجمالي القوى والشخصیات 

تسویق المنتوج"، فالبیئة هي التي تحدد الفرص التسویقیة  المعنویة التي تحیط أو ِتثر في

 للمنطقة ولعل من أهم متغیرات البیئة المحیطة باإلعالن هي:

العوامل الدیمغرافیة: وتشمل عوامل سكانیة، كذلك التي تتعلق بحجم السكان وتركیبتهم  . ب

 من حیث النوع والفئات والمستوى التعلیمي والمهنة.

وهي العالقات االجتماعیة واالنسانیة، فالمجتمع أثر على تكوین  :العوامل االجتماعیة . ت

 أنماط محددة لسلوك األفراد الذین هم مستهلكو المستقبل.

: وتشمل هذه العوامل على عدة قوى تؤثر على االستهالك واالنتاج العوامل االقتصادیة . ث

عات االقتصادیة ثم توزیع وهي هیكل القتصادي العام السائد في المجتمع ممثال في القطا

أو االدخار وكیفیة عرض  الستهالكالمختلفة، وكذلك الدخل القومي وحجم االستهالك والمیل 

 1 السلع في السوق.

والتي  باإلعالنوهي القوانین والتشریعات المحیطة  العوامل القانونیة والتشریعیة: . ج

 میة المختلفة في المجتمع.و تصدر من الهیئات الحك

هي السلعة أو الخدمة أو الفكرة التي سیتم االعالن عنها فهي  السلعة أو الخدمة: . ح

تشكل عنصر أخر من عناصر نجاح االعالن، بمعنى أن تتوفر في السلعة أو الخدمة 

المعلن عنها موصفات كالجودة، التعلیق الجید والجذاب، وأنها ستشبع حاجات حقیقیة 

والتي تتمثل  باإلعالنى متعلقة للمستهلكین وكذلك سهولة االستعمال كما توجد عوامل أخر 

في حد ذاته، فالتكوین الفني الخاص بالتصمیم والتحریر  لإلشهارفي الجوانب القیمة 

  2 واالخراج والصفة االجمالیة لإلعالن وكذلك الوسائل التي یبث فیها االعالن.
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 خالصة الفصل: 

على أهداف المؤسسة التسویقیة واالتصالیة ونجاح  یسري النشاط اإلشهاري بناءا

األنشطة اإلشهاریة یرتبط بالتنظیم األنجع لها وذلك من خالل تنسیق الجهود فیما بین إدارة 

اإلشهار في المؤسسة والوكالة الخارجیة التي تتعامل معها أو أي طرف أخر في العملیة 

 اإلشهاریة.

 أربعة تحدیات أساسیة:  إن أكثر التحدیات التي تواجه المؤسسة

: فعادة ما یكون اإلشهار مكلفا القرارات المتعلقة بوضع وتخصیص میزانیة اإلشهار -

ولذلك على المؤسسة عموما وٕادارة اإلشهار خصوصا أن تستوفي الدراسات الالزمة قبل أن 

 تطلق استثماراتها.

شهار وهي أیضا من : التي تشكل موضوع اإلالقرارات المتعلقة بالرسالة اإلشهاریة -

 التحدیات التي تواجه المؤسسة ألنها تتطلب اإلقناع والتأثیر من خالل االبتكار الخالق.

 : فأمام الكم الهائل لوسائل اإلشهار ومختلف دعماتها علىالقرارات المتعلقة بالوسیلة -

لرسالة المؤسسة المفاضلة بین مختلف الوسائل واختبار تلك التي تصل إلى الجمهور ناقلة ا

 اإلشهاریة إلیه.

ویبقى التحدي األكبر في مراقبة النشاط اإلشهاري وقیاس فعالیته وبالتالي الحكم على -

 نجاحه أو فشله.
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 :تمهید

لقد شغلت المؤسسة االقتصادیة وال تزال تشغل حیزا معتبار في كتابات وأعمال الكثیر 

سواء من الشرق أو الغرب، باعتبارها النواة  من االقتصادیین، بمختلف اتجاهاتهم االدیولوجیة

 األساسیة في النشاط االقتصادي للمجتمع. 

ونظرا للتحوالت والتطورات التي تشهدها السیاسة االقتصادیة إلىحد الساعة، فإن 

المؤسسة أنذلك لم تعد هي نفسها المؤسسة حالیا، فاإلضافة إلى تنوع وتعدد أشكالها 

أكثر تعقیدا أو أصبح األمر یستدعي اعتماد منهج جدید ومالئم ومجاالت نشاطها فقد أصبح 

للدراسة والتخلي عن المنهج التقلیدي التحلیلي الذي یعالج النظام ككل، بدون معرفة أجزائه 

 والعالقات الرابطة بینهما ومحیط النظام.

فقد أصبحت الدراسة تستوجب الدقة والتفصیل وتنجب المعالجة العامة. وانطالقا من 

هنا فلقد عرفت السوق االتصاالت الجزائریة نموا كبیرا لم یتحقق إال بعد صدور 

الذي یسمح بفتح قطاعات االتصاالت السلكیة والالسلكیة أمام المنافسة  03-2000قانون

ودخول شركات أجنبیة لالستثمار في سوق االتصاالت بالجزائر فظهرت شركة أوراسكوم 

 جاري" جازي".   إلتصاالت الجزائر تحت اسمها الت
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 تعریف المؤسسة وأهدافها :األولالمبحث 

 : تعریف المؤسسةاألولالمطلب 

أنها كل هیكل تنظیمي اقتصادي مستقل مالیا في إطار قانوني واجتماعي معین هدفه دمج  

 أوأو تبادل السلع والخدمات مع أعوان اقتصادیین أخریین  اإلنتاجمن اجل  اإلنتاجعوامل 

القیام بكلیهما معا بغرض تحقیق نتیجة مالئمة وهذا ضمن شروط االقتصادیة تختلف 

المؤسسة حسب  الحیز المكاني والزماني الذي یوجد فیه وتبعا لحجم ونوع نشاطه باختالف

 النظامي:الفكر 

هي أنها تخلصت من الطرق التي سبقتها في عملیة تحلیل  األنظمةإن الجدید لدى 

وأشكاال أكثر مرونة وتكیفیها مع كثر عقالنیة وتقنیة وأعطت لها تعریفات المؤسسة وبشكل أ

الحاالت المتنوعة والمختلفة حتى سمحت بإنشاء نماذج واستعملت كأداة أو وسیلة توضع في 

 التحلیالت الخاصة بالمنظمة.

و التنظیم التي سبقتها بأخذها  اإلدارةوقد تمیزت هذه النظریة في هذا المجال عن نظریات 

بعین االعتبار محیط المؤسسة كعنصر هام في التحلیل ،عكس ما أعتبر سابقا خاصة من 

طرف المدرسة الكالسیكیة و الكمیة فنجد تایلور مثال یعتبر أن محیط المؤسسة ثابت و ال 

م في تصرف یتغیر و ال یؤثر في نشاطها ،أما لدى أصحاب المدرسة التنظیمیة فله دور ها

وتغیرات متواصلة وتحدد حیاة المؤسسة المؤسسة إذ یتفاعالن بشكل متبادل و بحركة مستمرة 

بمدى قدرتها على مسایرة هذه الحركة و التأقلم مع الحاالت الجدیدة بإستمرار حسب اتجاه 

L.VON BERTALANFFY  فإن المؤسسة كمنظمة تعتبر في نفس الوقت هیكال اجتماعیا

تعامل اقتصادي و تتمتع بخصائص تنظیمیة ویمكن وضعها كنظام مفتوح وهذا واقعیا و كم

 1معنى أن المؤسسة نظام.

 إلنها مكونة من أقسام مستقلة مجمعة حسب هیكل خاص بها. .1
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 إلنها تملك حدودا تمكنها من تحدیدها وتفصلها على المحیط الخارجي. .2

رف ل القدرات المتخذة من طوهي نظام مفتوح النها تتكیف بوعي مع تغیرات المحیط بفع .3

 .مسیرها

 المطلب الثاني: أجزاء المؤسسة

من مكونات نظام معین هي عناصر متفاعلة فیما بینها وهي بدورها یمكن أن تعتبر 

كأنظمة فرعیة متأثرة فیما بینها و تقسیم النظام الكلي الى انظمة متفرعة عنه قد تصل الى 

اجزاء ابتدائیة بالنسبة له أو وحدات أساسیة له حسب االعمال الملحقة بكل جزء ولقد یمكن 

ئل المستعملة و االعمال و الوظائف و االشخاص كأنظمة فرعیة في أن الوساأن نعتبر 

المؤسسة إال أن التقسیم یجب ان یكون حسب طبیعة التحلیل و طبقا للحاجة الى ذلك مع 

مراعاةأن االنظمة الفرعیة یجب أن تتعامل فیما بینها ویشترك كل منها عل االقل مع االخر 

 العام أو المؤسسة. في تحقیق هدفه و بالتالي أهداف النظام

و االنظمة الفرعیة تضم ضمن حقل من العالقات بواسطة االهداف االفقیة و العمودیة التي 

تحدد حسب ضرورة االنسجام وتتمثل االهداف االفقیة في كل من االهداف أما االهداف 

العمودیة فتتمثل في أهداف البرامج أو عند توزیع أحد منها بتوزیع الى أهداف خاصة 

 نظمة الفرعیة لمستویات مختلفة ضمن عالقة هرمیة .باال

وهذان النوعان من االهداف (االفقیة والعمودیة) هما الالذان یحددان مجموعة من العالقات 

 1المكونة للنظام الكلى.بین األنظمة الفرعیة 

 : مستویات المؤسسةالمطلب الثالث

یها وحسب أهداف التحلیل و یختلف عدد مستویات المؤسسة حسب االنظمة التي تتفرع ال

 یمكن أن توزع أربعة مستویات أساسیة كالتالي:

                                                           
 .10ص  ناصر دادي عدون ، اقتصاد المؤسسة، مرجع سبق ذكره ،  1



                   المؤسسة اإلقتصادیة                                                        الفصل الثالث

 

53 
 

مستوى االستغالل دوره ضمان استعمال مستمر لعوامل النظام المادي  المستوى االول:

أهداف االستغالل  لتحقیق المهام الموكلة الیه من المستوى االعلى أو التسییر وفي اطار

یجب أن یتكیف مع السیاق و یصحح االنحرافات المؤقتة و یعمل نظام االستغالل حسب 

 الوقت الحقیقي أي في نفس الوتیرة للظاهرة االنتاجیة و التجاریة التي یقوم بمراقبتها 

 المستوى الثاني: مستوى التسییر

ذها في مستوى االستغالل و التي المطلوب تنفی اإلجراءاتدوره یتمثل في التسییر و تحدید 

تكون مناسبة لوسائله ثم مراقبتها في التنفیذ وعند ظهور عوامل غیر مأخوذة في الحسبان 

 إلىكافیة إلعادة الحركة  إمكانیاتال یملك  األخیرتؤثر على نشاط االستغالل وأن هذا 

 أصلها بتدخل نظام التسییر

 اإلدارةالثالث: مستوى المستوى 

، تعتبر الهیاكل اتخاذ القرارات االستثماریة األجلستوى یتم تحدید أهداف طویلة في هذا الم

 ذلك. إلىومن جهة أخرى اعادة النظر في نظام االستغالل في حالة الحاجة 

المستوى الرابع: مستوى التحول و هو أعلى مستوى ویعمل على الربط بین المؤسسة و 

ندماج احتواء تطور ، توسع  األساسیةمحیطها ویستقر فیه حتى وجود المؤسسة و تحوالتها 

یعني حمایة حمایة المؤسسة ضذ االضطرابات االقتصادیة بتحویلها جذریا عند واختفاء وهذا 

 1الحاجة.

 ابع : أهداف المؤسسة المطلب الر 

 و البیع: اإلنتاجتعظیم  -01

للموارد المتاحة بتغیر شكلها أو طبیعتها الفیزیائیة و الكیمیائیة  إعدادهو  اإلنتاجتعظیم  -أ

التغییر الزمني وهو التخزین  إنتاجالوسیط أو النهائي ومن  لالستهالكحتى تصبح قابلة 

وهناك المكاني (النقل)  التغییرواستمراریة الزمن و هو إضافة منفعة أو تحسینها وكذلك 

                                                           
 .13ص  ناصر دادي عدون ، اقتصاد المؤسسة، مرجع سبق ذكره ، 1



                   المؤسسة اإلقتصادیة                                                        الفصل الثالث

 

54 
 

وهو التخزین  كاحتفاظو التخزین  اإلنتاجمفهومان أساسیان للتخزین : التخزین كإنتاج و هو 

 و التخزین هي سواء عالقة منبع أو مصب. اإلنتاجوالعالقة بین 

بموارد عملیة وموارد مالیة وموارد بشریة وموارد مادیة ضمن قیود هیكلیة هي  اإلنتاجویتم 

 الطاقة التخزینیة الطاقة المالیة و الطاقة التوزیعیة . اإلنتاجیةالطاقة 

وفق معیارین : الكفاءة الفنیة و الكفاءة االقتصادیة ، فالكفاءة الفنیة هي  اإلنتاجیتم تعظیم 

تفسر قیاسا مادیا (عینیا)  موقع الوفر وهي باستنفاذ أحسن وذلك  إنتاجياالنتقال من مستوى 

العالقة بین المدخالت و المخرجات بناءا على استخدام الموارد و الصورة المعیرة بالتكالیف 

الكفاءة المقابلة وتسمى الكفاءة االقتصادیة ،هذه االخیرة هي مؤشر یفسر قیاسا مالیا  للكفاءة 

 المخرجات.بین المدخالت و 

: بما ان المؤسسة تقوم بتنظیم انتاجها وفق الكفاءة الفنیة و االقتصادیة ، تحتاج البیع -ب

الى تعرف هذه المنتجات فإذا كانما ینتج أقل ما یباع ، فإن المشكل یكمن في قسم االنتاج 

أكثر مما یباع فتظهر مشكلتان ، االولى تسویقیة و الثانیة تخزینیة وفي  وٕاذا كان ماینتج

 الثانیة تحتاج الى المحافظة على الموارد ضمن شروط السالمة الى حیث استعمالها 

 تخفیض التكالیف بصفة عامة: -2

 تبحث المؤسسة عن المواقع الوفر من أجل استنفاذها وبالتالي استغالل االحتیاطات 

 1.امثل أو الوصول الى تكالیف بأقل مستوى ممكن وهذا یعني تحویل مواقع الوفراستغالل 

 تخفیض تكالیف النفاذ بصورة خاصة: -3

اذا حدث ارتفاع في التموین تتجه المؤسسات الى المخزونات وٕاذا لزم االمر و استعملت 

ما ، قد مخزون االمان (وهو مخزون احتیاطي ضد العشوائیة لمواجهة فترة العجز لطارئ 

یكون تأخیر وصول المدخالت أو توسیع االستخدام أي زیادة معامل االستخدام بالنسبة 

 للزمن ، ستجد المؤسسة نفسها في حالتین:
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مخزون االمان كافي لتغطیة فترة االنقطاع في هذه الحالة ال یوجد مشكل للمؤسسة لكن  1

 یجب ان تعوضه فیما بعد.

هنا تتوقف عملیة االنتاج و بالتالي یحدث  االستخدام مخزون االمان غیر كافي لتغطیة 2

عجز داخلي في المؤسسة وتظهر تكلفة العجز الداخلي وهي تكلفة متغیرة متزایدة تماما 

 بداللة الزمن االنقطاع وعلى المؤسسة ان تتحمل هذه التكلفة أو تحملها للمستهلك.

على صورة المؤسسة خاصة  اذا لم یتوقف االنقطاع في التموین سوف تكون هناك خطورة

ینفذ مخزون االمان للمدخالت تتجه المؤسسة الى المؤسسة التي تنتج انتاج وظیفي فلما 

 مخازن االمان للمخرجات فتجد نفسها في حالتین:

مخزون أمان كافي أوغیر كافي في الحالة الثانیة یتحول العجز الداخلي الى عجز خارجي 

 وتظهر تكالیف العجز الخارجي وهي:

 ربح غیر محقق وهي تكلفة ثابتة.-

 االخرى. الى المؤسسات تكلفة النفور وهو حجم السوق المحول من المؤسسة -

 تكلفة الفرصة البدیلة بالنسبة للمؤسسات االنتاجیة إلنه التوجد التزمات بینها وبین العمالء -

 1.تكالیف النفاذ الخارجي،العجز  الداخلي، تكالیفتكالیف العجز 

 ایجاد مركز تنافسي جید في السوق -4

بین المؤسسات في  تنافسي في السوق یجب أن تنافس غیرها لكي تصل المؤسسة الى مركز

السعر المناسب، النوعیة المناسبة، الكمیة المناسبة، الوقت  یلي: والمتمثلة فیماأبعاد المنافسة 

 الدفع المناسبة ووجود مواقع معلوماتیة مناسبة. المناسب طریقة

 تعظیم القیمة السوقیة للسهم: -5

 والمعدات ولتوسیع طاقتها االنتاجیة و اآلالتكل المؤسسات تحتاج الى تحدیث أو تغییر 

 التخزینیة و التوزیعیة و المالیة فیلزمها اموال لهذا التحدیث من خالل االحتیاطي االقتراض 
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 او اصدار االسهم. 

العمالء،  العامة،ساهمون عن طریق الجمعیة أول من یعرف صورة المؤسسة المالیة هو الم

كانت الصورة المالیة جیدة یزداد الطلب على االوراق المالیة للمؤسسة وهذا  والموردون وكلما

 مایؤدي الى ارتفاع القیمة االسمیة لهذه االوراق

 1.واالستمراریةان تعظیم القیمة السوقیة لألوراق المالیة هو هدف استراتیجي یسمح بالنمو 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 16ص  ناصر دادي عدون ، اقتصاد المؤسسة، مرجع سبق ذكره ، 1



                   المؤسسة اإلقتصادیة                                                        الفصل الثالث

 

57 
 

 المبحث الثاني : تقدیم عام حول مؤسسة جازي

 المطلب االول: تعریف مؤسسة جازي

وتعتبر من أكبر  1994نجد أن هذه الشركة هي شركة اتصاالت مصریة ، تأسست سنة 

مستخدمي الشبكات الهاتفیة وأكثرهم تنوعا في الشرق األوسط و إفریقیا و جنوب شرق أسیا ، 

كما تعد الشركة بمثابة شركة رائدة في مجال اتصاالت الهاتف النقال حیث تعمل في أكثر 

 % 46للمحمول بحصة سوق    (djezzy)مختلفة وتعتبر جازي من سبع أسواق بتسمیات 

) 48من السكان ( %93وبتغطیة شبكیة  2010ملیون مشترك ومشتركة سنة  15ألكثر من 

 737مع عرض قدره 2001اكتسبت رخصة جي إس إم الثانیة في البالد في جویلیة  ، والیة

شبكة الجزائر الحكومیة  ،له منافسان : 2002شباط  15وأطلق رسمیا في  ملیون دوالر

 للهاتف المحمول موبیلیس وأریدو فرع (أوریدوالقطریة).

أن أرباحها تمثل أكثر  أوراسكوم تیلیكوم على االطالق  حیث جازي كانت أهم فرع لمجموعة

بالمائة  من مجموع أرباح الشركة االم غیر أنها تعرضت لهزة عنیفة إثر االزمة التي  38من 

نشبت بین الجزائر و مصر بعد المبارات الكرویة التي جرت بین فریقي البلدین في نوفمبر 

قاهرة ، شدید في سهم أوراسكوم  تیلیكوم (سنة) في بورصة ال مما أدى الى هبوط 2009

من أسهم %   51تقدمت الحكومة الجزائریة لشراء حصة بنسبة  2001بعدها في سنة 

 v.1الشركة 

 سسة جازيالمطلب الثاني: خدمات ومنتوجات مؤ 

 2001جویلیة  30تحصلت جازي على رخصة استغالل خدمات الهاتف النقال في 

 17شركة رائدة في مجال اتصاالت النقالة بأكثر من  ،2002فیفري  15وأطلقت شبكتها في 

 والخدمات (مثل:تمنح الشركة تشكیلة واسعة من العروض  ،2015ملیون مشترك مع نهایة 

 .المضافة)القیمة  والخدمات ذاتالدفع المسبق  االنترنت،
                                                           

1 A propos de djezzy ,,http//www,orascotelecom,com :subsidiaries, /details,aspx . 
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من رأسمال الشركة بعد  % 51تحصل الصندوق الوطني لإلستثمار على  2015في جانفي 

سنوات من النشاط الجد محدود وتبعا لشروط  4ات من المفاوضات و اكثر من سنو 3

 مسؤولیة تسییر الشركة.  (vimpelcom)سابقا  veouاالتفاقیة تحتفظ مجموعة 

من السكان على كامل التراب الوطني كما تتوفر خدماتها للجیل الثالث  %95تغطي جازي 

أكتوبر  1مات الجیل الرابع بنجاح في وقد تم اطالق خد 2016والیة منذ نهایة  48في 

وهي تتابع توسعها في الوالیات تبعا للبرنامج المنصوص علیه في دفتر الشروط  2016

الخدمة العالمیة لإلتصاالت على الجیل الخاص برخصة االستغالل ، كما نشرت جازي 

لمدى الكبیر الثاني فك العزلة عن المناطق النائیة كما أطلقت جازي برنامجا للتحول على ا

لتصبح المتعامل الرئیسي المرجعي في الجزائر وتمكن هكذا زبائنها من االستفادة  2015منذ 

 1من كل االمكانیات التي یمنحها العالم الرقمي .

  2001جویلیة  30منح  رخصة استغالل خدمات الجیل الثاني :  •

 2013دیسمبر  2منح رخصة استغالل خدمات الجیل الثالث : •

 2016سبتمبر  4استغالل خدمات الجیل الرابع :منح رخصة  •

) خامس مجموعة دولیة لإلتصاالت و vimpelcom(سابقا  veonتنتمي جازي لمجموعة 

المجدولة في بورصة ناسداك تحت رمز  الواقع مقرها بأمستردام في هولندا وهي الشركة االم 

vip . 

ألكثر سوق عبر العالم و هي تقدم خدمات  12) في vimpelcom(سابقا   veonتتواجد 

ملیون زبون فیما یخص الصوت ، االنترنت، الهاتف الثابت ، المعطیات و  200من 

الخدمات الرقمیة ، تتقاسم المجموعة وكل فروعها نفس القیم المشتركة ، ارضاء الزبون ، 

 االبتكار ،النزاهة، الثقة و الشجاعة .

                                                           
1 A propos de djezzy ,,http//www,orascotelecom,com :subsidiaries, /details,aspx . 
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) على التحضیر للثورة الرقمیة من vimpelcom(سابقا  veonعمل بفضل نظرتها الرائدة ت

خالل كل فروعها عبر العالم للمرور من النموذج التقلیدي لمتعامل االتصاالت الى نموذج 

 الشركة التكنولوجیة

 سسة فرع جازي لمؤسسة عین الدفلىمؤ المطلب الثالث: 

 مؤسسة جازي لوكالة عین الدفلى

 الشعار

 تاریخ التأسیس

 النوع

 الجنسیة

 المقر الرئیسي(المحل الرئیسي) 

 المحالت الفرعیة

 عدد الموظفین في الوالیة

 عدد الموظفین في كل محل

 الصناعة

 المنتجات

 أهم الشخصیات

 مدیر لمؤسسة جازي لعین الدفلى

 التغطیة الشبكیة 

 أرباح الشركة

 أهم خدماتها المتوفرة 

 معها تقدر

 2006جانفي  6

 شركة خاصة

 جزائریة

 عین الدفلى

Uno   ،(عین الدفلى) ، خمیس ملیانة

 العطاف

 موظف 26

 موظفین 8

 االتصاالت

 خدمات الهاتف النقال 

 السید المدیر

 قاسم زرواطي 

 )2010من سكان الوالیة (  % 93

 من مجموع أرباح الشركة % 38

SMS ، جازي سكوب ، جازي دردشة،

 2،3،4خدمات الجیل 



                   المؤسسة اإلقتصادیة                                                        الفصل الثالث

 

60 
 

 لشركة جازيالتنظیم اإلداري 

 
 

 معلومات

 شركة حاصة ذات أسهم النوع

 2001جولیة  تاریخ التأسیس

 شركة فیملبكوم و الحكومة الجزائریة المالك

 VIMPELCOM الشركة االم

 موظف 3500 عدد الموضفین

 خدمات الهاتف المحمول منتجات

 

 

 

 

 

 

 المدیر العام

 مدریة القانونیة مدیریة التجارة
 مدیریة
RH  

 
 مدیریة مدیریة

 المستشارون
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                                   "OTA ": العروض والخدمات المقدمة من طرفالرابعالمطلب 

تتماشى مع حاجات ورغبات  ،"OTAإن كل العروض والخدمات التي  تقد مها شركة" 

 )VIPالمؤسسات والحسابات الكبرى ( ،الزبائن الذین ینتمون إلى عدة فئات وهي: فئة األفراد

ئص   " بتقدیم عد ة عروض ذات خصاOTAتقوم شركة"  ،ولتلبیة مختلف متطلبات زبائنها

إضافة إلى هذا خیارات مختلفة مقدمة لزبائن الشركة. هناك ثالثة أنواع من العروض  ،مكیفة

 المؤسسة جازي ،)Djezzy particulier( األفراد جازي: وهي التي  تقدمها شركة "جازي"

)Djezzy entreprise(، المؤسسة حلول  )Les solutions entreprises.( 

 1:یلي كما  التفاصیل من ببعض العروض هذه كل وسنرى

  : ) Djezzy particulierاألفراد ( . جازي1

 دفع خدمات وكذا مؤجل دفع خدمات یقدم وهو ،العادیین لألشخاص مخصص العرض هذا

 :یلي كما أنواع عدة إلى ینقسم وهو مسبق

 : )Djezzy classicكالسیك" ( جازي"عرض -أ 

 فاتورة الزبون یدفع شهر كل ،مؤجل جزافي دفع ذات خدمة هي" كالسیك جازي" تشكیلة إن

 فوق الشهر طوال بها قام التي اإلضافیة اإلستهالكات كل+  الشهري إشتراكه بها یكون

 0 كالسیك: وهي أنواع ثالثة من العرض هذا یتكون.   شهریا له المقدم   الدقائق رصید

 بتسییر تسمح المنتجات من التشكیلة هذه. 0222 إشتراك ،ونصف ساعات 5 كالسیك ،سا

 العدید تقدم  أنها كما ،الزبائن إحتیاجات وحسب اإلستهالك نوع حسب حریة بكل المكالمات

                                                :أهمها لزبائنها المجانیة الخدمات من

           ،الخارج نحو مكالمات ،SMS القصیرة الرسائل ،المكالمات تحویل ،الرقم وٕاخفاء  إظهار

                                                           
1 Djezzy organise trois evenement pour terminer lannee en beauté 28decembre 2010 http ::www,tsa-
algerie.com/communiques-de-press/djezzy-organise-trois evenements-pour terminer lannee 1347 html. 
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 قیمة ذات خدمات إلى إضافة. المزدوجة المكالمات ،األنترنیت خدمة ،الصوتیة الرسائل

 المحاضرات مكالمة ،الرقم تغییر ،المفصلة الفاتورة خدمة: أهمها1 مضافة

 یعد لم الذي ،"Millenium جازي" عرض أهمها قدیمة كالسیك عروض هناك أن العلم مع

 قبل من طلبا األكثر العروض بین من یزال ال العرض هذا أن حیث ،األسواق في یعرض

 لیال التاسعة بین ما جازي مشتركي كل  نحو مجانیة مكالمات ،األخیر هذا یقدم الزبائن

 . 05/ سا 05 األسبوع نهایة مجانیة ومكالمات صباحا والسابعة

 : )(Djezzy CONTROLمراقبة  جازي"عرض _ب

 الدفع وحریة اإلشتراك یقدمها   التي المزایا بین یربط عرض" مراقبة جازي"عرض إن

   تشكیلة تعرض الصیغة هذه. وقیاسها المكالمات تكالیف بمراقبة یسمح ما وهذا ،المسبق

 نفاد وعند ،ثابتة شهریة فاتورة هناك تكون حیث. 1922 مراقبة ،922 مراقبة: وهي متنوعة

 ویقدم1Flexy  وبخدمة"  جازي" تعبئة ببطاقات ه خط تزوید الزبون على ،م المقد  الرصید

 ،المكالمات تحویل ،الرقم إظهار: أهمها مجانیا المشغلة الخدمات من العدیدة العرض هذا

 مكالمات ،SMS القصیرة الرسائل ،الصوتي البرید أو الصوتیة الرسائل ،المزدوجة المكالمة

  .  )الصور بإرسال تسمح خدمات( MMS ،األنتریت ،الخارج نحو

 .المحاضرات مكالمات ،الرقم إخفاء: أهمها مضافة قیم ذات خدمات هذا إلى إضافة

 : )DJEZZY CARTE( "بطاقة جازي"عرض ج_

 المكالمات تكون العرض هذا وبواسطة ،مسبق دفع عرض عن عبارة" بطاقة جازي"عرض إن

 أو جازي تعبئة بطاقة طریق عن حیث ،فاتورة وبدون شهري إشتراك بدون ،حریة بكل

 رسائل :أهمها ،التالیة الخدمات یقدم العرض هذا الزبون رصید تزوید یتم"  Flexy"خدمة

                                                           
 خدمات ذات قیمة مضافة أي یدفع الزبون إشتراك شهري على هذه الخدمات حتى یتحصل علیها في خطة. 1

Flexy 1  . هي خدمة من خدمات جازي تسمح بإرسال رصید من شریحة نقطة البیع نحو شریحة الزبون: 
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 وٕاخفاء إظهار ،الخارج نحو مكالمات ،المكالمات تحویل ، SMS قصیرة رسائل ،صوتیة

 .   MMSصور إرسال , المزدوجة المكالمة ،األنترنیت ،الرقم

. دج 200:  أولي رصید بها  دج220 :  هي" جازي بطاقة"على للحصول الدفع مصاریف

: وهي 1"بطاقة جازي"عرض في استعمالها یمكن التي التعبئة بطاقات من أنواع ثالثة هناك

 الخدمات بین ومن هذا إلى إضافة,دج  3220وبطاقة   دج 1022 بطاقة ،دج 220 بطاقة

 الخدمات بین من وهي  )LIBERTY("الحریة"ب تدعى خدمة ،العرض هذا یقدمها   التي

 . مجانیة مكالمات لهم تقدم  ، الزبائن قبل من استعماال األكثر

 : ) ALLO OTAعرض( _د

 بكل المكالمات تكون وبواسطته ،مسبق دفع عرض عن عبارة "ALLO OTA "عرض إن

 خالل من استهالكاته في بالتحكم  للزبون تسمح ،فاتورة بدون أو شهري إشتراط بدون ،حریة

   من اإلستفادة للزبون یمكن "Flexy " خدمة طریق عن التعبئة أو" ALLO" بطاقة تعبئة

  "بطاقة جازي" عرض خدمات نفسها هي خدمات التي عدة

 على الزبون یحصل حیث دج 172 هو  " ALLO "خطط على للحصول الدفع مصاریف

    .الحیاة مدى علیها یتحصل شهریا قصیرة رسائل 10 مع دج 0: ب یقدر أولي رصید

 دج 220 ،دج 220: وهي" ALLO:" ب الخاص التعبئة بطاقات من أنواع ثالث هناك

 .دج 1222و

 بالشركة الخاص األنترنیت موقع :المصدر

 : )Djezzy entrepriseالمؤسسة ( . جازي2

 بأسعار متنوعة خدمات یقدم ،األعمال ورجال والمؤسسات للهیئات مخصص عرض وهو

 .أقل

 

                                                           
 . ""جازي كالسیك جازي مراقبة" أو ،مع العلم أن هذه البطاقات من الممكن أن تستعمل في "جازي بطاقة" 1
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 : ) (Djezzy Businesأعمال جازي عرض _أ

 في تتمثل فاتورة المشتركة المؤسسة تدفع شهر كل ،والمهنیین  األعمال لرجال مخصص

 فوق الشهر طوال بها قامت التي اإلستهالكات+  المستفیدین خطوط لكل شهري إشتراك

 مجانیا مشغلة خدمات عدة ،العرض هذا یقدم المستفیدین خطوط  لكل المخصص الرصید

 ،الخارج نحو مكالمات ،یرة قص رسائل ،األنترنیت خدمة ،المزدوجة المكالمات: أهمها

                                                       اإللكتروني البرید ،المكالمات تحویل

 الفاتورة ،الرقم تغییر ،واألنترنیت الفاكس: أهمها مضافة قیمة ذات خدمات إلى إضافة  .   

 .                                        الرقم إخفاء خدمة ،المحاضرات مكالمة ،المفصلة

 شركة حصلت إذا إال المستعملین خطوط في تشغیلها یمكن ال الخدمات هذه أن العلم مع

  .موكله أو الشركة مسؤول من موقع طلب على جازي

 : )djezzy business control( المراقبة أعمال جازي عرض _ب

 العرض یجمع ،میزانیته إدارة الوقت نفس وفي بحریة باإلتصال یرغب من لكل موجه   وهو

 الذین المقاولین كل العرض هذا یجلب. المسبق الدفع وحریة الشهري اإلشتراك مزایا بین

 متوفرة عروض 3 هناك. اإلتصاالت مجال في موظفیهم میزانیة وتسییر التحكم  في یرغبون

 زاید مت مجاني دقائق رصید مع 3222، ومراقبة 0222 مراقبة 922، مراقبة: كاآلتي وهي

                                                                 الشبكات كل نحو

 المشغلة   الخدمات یخص فیما ، "business" جازي خدمات نفسها هي المقدمة الخدمات.

 . المضافة قیمة ذات أو مجانیا

 :" les solution entreprise: "المؤسسة . حلول3

 وتعزیز تدعیم في یرغبون الذین األعمال ورجال والمؤسسات للهیئات مخصص عرض وهو

 :وهي ورغباتهم إحتیاجاتهم مع مكیفة   حلول على الحصول خالل من ،وتجارهم أعمالهم
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 " :Djezzy mobile office"حل •

 في صعوبة یجدون الذین األفراد وكذا والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات یقدم عرض وهو

 .واألنترنیت الفاكس ،اإلتصال خدمات ثابتة هاتفیة خطوط على الحصول

  : " Access Mobil" حل •

 األن بموقع واإلتصال اإللكترونیة رسائلهم مراجعة من األعمال رجال ،العرض هذا یمكن

 رسائل واستقبال  بإرسال یسمح كما. تنقل في كانوا وٕان  حتى للمؤسسة الداخلي ترانیت

    . نقال هاتف ألي SMS قصیرة

 : "FAX MOBILEحل " •

 ،مؤسسته خارج الزبون كان وٕان حتى ،ممضیة أو مكتوبة رسائل بإرسال یسمح عرض فهو

 رسال وبإ  قصیرة رسائل بإرسال الفاكس خدمة باستعمال یسمح ،مكان أي في أو سیارته في

 .)ناسخة آلة( فوتغرافیة كناسخة استعمالها وكذا مكالمات

  : "MERSAL" حل •

 كمبیوتر جهاز عبر ،القصیرة الرسائل من كبیر عدد واستقبال بإرسال یسمح عرض وهو

 .ال أم محموال كان مهما الزبون

 :"VSAT حل " •

  (haut débit): النطاق واسع باألنترنیت متعلقة كاملة خدمات حافظة،جازي شركة تقدم

 مكان أي في توفر ،الصناعیة األرقام تستعمل ،واإلرسال) (االستقبال إتجاهان ذو فهیة خدمة

 ،بینها فیما المؤسسات بربط تسمح ،واسع نطاق على األنترنیت استعمال إمكانیة الجزائر في

 بین من. الحسابات وكبار الجهویة اإلدارات ،والمتوسطة الصغیرة للمؤسسات مخصصة

 . (Intranet) بالمؤسسة الخاص بالموقع اإلتصال إمكانیة تقدمها التي الخدمات
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 عن الموظفین وتكوین دروس تقدیم ،بالفیدیو مؤتمرات عقد ،ضخمة ملفات وتحمیل إرسال

 . إلخ...(E_learning)بعد

 مراقبتها ،منها التحقق یمكن ال ،خدمات شكل على هي الشركة تقدمها التي العروض أغلبیة

 وتقدیم بخلق الخاصة العملیات كل ومراقبة تتبع فیتم ،ولهذا. للزبون تسلیمها بعد إال وقیاسها

 .المالئمة الهیاكل مختلف قبل من مستمرة بطریقة والعرض الخدمة

 .بالشركة الخاص األنترنیت موقع :المصدر
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 :الفصل خالصة

 الخدمات خالل من الدراسیة النتائج تحلیل إلى األخیر الفصل هذا في تطرقنا لقد

 ومن ،االشهاریة الومضات طریق عن المستخدمین إلى جازي مؤسسة تقدمها التي المختلفة

 من وذلك عنها الطلبة رضا ومدى جاري إلشهارات المستخدمین لتقییم الدراسة تمت هنا

 جیاللي جامعة لعینة أسئلة استمارة إلى وتحویلها المؤسسة من والنقاط المعلومات جمع خالل

 تم حیث طریق عن البیانات تلك معالجة تمت وقد جازي شریحة سیستخدمون الذین بونعامة

  ا:نذكره النقاط ببعض الخروج

 اإلشهار تأثیر أن كما المعلومات لجمع أساسي كمصدر اإلشهارات على الطلبة اعتماد -

 سن جنس، من الشخصیة خصائصه باختالف آخر إلى فرد من یختلف الطلبة على

 اإلشهاریة المؤسسات فعلى الجزائر في ناجحة اإلشهاریة الحملة فان وبالتالي ومستوى،

 . فیه تؤثر التي العوامل بمختلف واإلحاطة جیدا المستخدمین رغبة دراسة

 

 

 



 



 الفصل التطبیقي

 

 تمهید:

بعد التطرق في الجانب النظري الذي تم التركیز فیه على مفهوم اإلشهار والرسالة 

اإلشهاریة والمؤسسة االقتصادیة بصفة عامة ومؤسسة جازي بصفة خاصة سنتطرق في هذا 

الفصل إلى إسقاط ما تم الحصول علیه من طرف مستخدمي جازي على ما تم تناوله في 

إذا كانت إشهارات المقدمة من طرف مؤسسة جازي الجانب النظري وهذا الغرض معرفة 

 تتسم بالجودة أم ال.

إضافة إلى معرفة درجة الرضا عن إشهارات جازي عن طریق القیام بتوزیع استبیان 

 على زبائنها بجامعة خمیس ملیانة، لذا سیتم دراسة هذا الفصل بالتطرق إلى المباحث التالیة:

 تحلیل الجداول: البسیطة والمركبة. -

 .anovaعن طریق 

 ودراسة النتائج المستخلصة ومقارنتها بالدراسات السابقة.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 الفصل التطبیقي

 

 Anova One Awayاألحادي التباین تحلیل اختبار نتائج یوضح:(1) رقم الجدول

 لجازي االشهاریة للومضات التعرض أنماط و عادات تأثیر درجة في الفروق اتجاه لمعرفة

 :الجنس لمتغیر تبعا العینة أفراد على

 
 تأثیر
 و عادات
 أنماط

 التعرض
 للومضات
 االشهاریة

 على لجازي
 العینة أفراد

 مصدر
 التباین

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرّیة

 مربع
 المتوسطات

 مستوى ف قیمة

 الداللة

 بین
 المجموعات

 

41,792 1 41,792 
 

3.201 0.082 

 دال غیر

 داخل
 المجموعات

 

496,108 38 13,055 
 

 المجموع
 الكليّ 

537,900 39  

 spss برنامج من المستخرجة الجداول على باالعتماد الطالبتین إعداد من :المصدر

 من اكبر هي و 38 حریة بدرجة SIG=0820. و f=1.201 قیمة الجدول من نالحظ

 لعادات تاثیر یوجد ال نستنتج منه و معنوي غیر اي احصائیا دال غیر النموذج اذن 050.

 الداللة مستوى عند ذلك و العینة افراد على لجازي االشهاریة للومضات التعرض انماط و

05.0 

 للومضات التعرض انماط نحو متشابهة رؤیة لهم الدراسة عینة مفردات أن یعني هذا و

 .المفردات هذه رؤیة في یؤثر ال الجنس متغیر أن على مؤشر وهذا لجازي، االشهاریة

 

 

 

 



 الفصل التطبیقي

 

 

 Anova One Away األحادي التباین تحلیل اختبار نتائج یوضح: (2) رقم الجدول

 أفراد على لجازي االشهاریة للومضات التعرض دوافع تأثیر درجة في الفروق اتجاه لمعرفة

 :الجنس لمتغیر تبعا العینة

 
 دوافع تأثیر

 التعرض
 للومضات
 االشهاریة

 على لجازي
 العینة أفراد

 مصدر
 التباین

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرّیة

 مربع
 المتوسطات

 مستوى ف قیمة

 الداللة

 بین
 المجموعات

 

16,892 1 16,892 
1.585 0.216 

 دال غیر

 داخل
 المجموعات

 

405,083 38 10,660 

 المجموع
 الكليّ 

421,975 39 
 

 spss برنامج من المستخرجة الجداول على باالعتماد الطالبتین إعداد من :المصدر 

 بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم(2) رقم الجدول بیانات خالل من نالحظ  

 العینة أفراد على لجازي االشهاریة للومضات التعرض دوافع تأثیر درجة درجات متوّسطات

 المعنویة القیمة من اكبر هو و (0.216) المحسوب الداللة مستوى ألنّ  الجنس، لمتغیر تبعا

 .(0.01) و (0.05) المعتمدة للداللة

 من اكبر هي و 38 حریة بدرجة SIG=0820. و f=3.201 قیمة الجدول من نالحظ

 لدوافع تاثیر وجود عدم نستنتج منه و معنوي غیر اي احصائیا دال غیر النموذج اذن 050.

 05.0 الداللة مستوى عند ذلك و العینة افراد على لجازي االشهاریة للومضات التعرض

 للومضات التعرض دوافع نحو متشابهة رؤیة لهم الدراسة عینة مفردات أن یعني وهذا

 .المفردات هذه رؤیة في یؤثر ال الجنس متغیر أن على مؤشر وهذا لجازي، االشهاریة



 الفصل التطبیقي

 

 

 Anova One Away األحادي التباین تحلیل اختبار نتائج یوضح: (3) رقم الجدول

 لمتغیر تبعا لجازي االشهاریة للومضات العینة أفراد تقییم درجة في الفروق اتجاه لمعرفة

 :الجنس

 
 أفراد تقییم

 العینة
 للومضات
 االشهاریة
  لجازي

 مصدر
 التباین

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرّیة

 مربع
 المتوسطات

 مستوى ف قیمة

 الداللة

 بین
 المجموعات

 

38,792 1 38,792 
2.844 0.1 

 دال غیر

 داخل
 المجموعات

 

518,308 38 13,640 

 المجموع
 الكليّ 

557,100 39 
 

 spss برنامج من المستخرجة الجداول على باالعتماد الطالبتین إعداد من :المصدر 

 بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم (3) رقم الجدول بیانات خالل من نالحظ  

 ألنّ  الجنس، لمتغیر تبعا لجازي االشهاریة للومضات العینة أفراد تقییم درجات متوّسطات

 و (0.05) المعتمدة للداللة المعنویة القیمة من اكبر هو و (0.1) المحسوب الداللة مستوى

 إلى وفقا االشهاریة للومضات العینة افراد تقییم دراسة عینة أفراد إتجاهات بین.(0.01)

  الجنس متغیر

 050. من اكبر هي و 38 حریة بدرجة SIG=010. و f=2.844 قیمة الجدول من نالحظ

 افراد لتقییم وجودعالقة عدم نستنتج منه و معنوي غیر اي احصائیا دال غیر النموذج اذن

 0.05 الداللة مستوى عند ذلك و العینة افراد على لجازي االشهاریة للومضات العینة



 الفصل التطبیقي

 

 للومضات العینة افراد نحوتقییم متشابهة رؤیة لهم الدراسة عینة مفردات أن یعني هذا و

 .المفردات هذه رؤیة في یؤثر ال الجنس متغیر أن على مؤشر وهذا لجازي، االشهاریة

 التحلیل الكلي للمحاور الثالث تبعا لمتغیر الجنس

طالب من جامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة تخصص  40لقد ضمت عینة البحث 

حیث یشیر الجدول االول و الثاني و الثالث لهذه الدراسة الى المعلومات  اعالم و اتصال

 .االولیة المحصلة عن عینة البحث حیث یجمع بینهم تبعا لمتغیر الجنس

 .المحور االول یتمثل في  تأثیر عادات و أنماط التعرض للومضات االشهاریة لجازي

مضات االشهاریة لجازي و الثالث یتمثل اما المحور الثاني یتمثل في تأثیر دوافع التعرض للو 

 .في تقییم أفراد العینة للومضات االشهاریة لجازي 

و یعزى اختالف عدد العینة المدروسة الى وجود نسبة كبیرة من االناث اكثر من الذكور في 

جامعة الجیاللي بونعامة و یمكن القول ان الخبرة المیدانیة للباحثتان تؤكد وجود هذا الفارق 

نوع العینة حیث وجدت الباحثتان انه على مر ثالث دفعات للسنوات الثالث في 

)اعالم و اتصال ان االغلبیة الكبیرة  تعود الى االناث بحیث 2..ماستر1(لیسانس..ماستر

 .% بینما النسبة المتبقیة الضئیلة للذكور82بلغت 

 دوافع ماط و عادات ذلك حسب الطالبتین ان متغیر الجنس ال یلعب دورفي تاثیران  یعزى و

حیث توصلنا الى رؤیة متشابهة نحو  لجازي االشهاریة للومضات التعرض ,و تقییم افراد  

  .هذا التاثیر

حیث لم تتفق هذه النتائج مع دراسة التي قام بها الباحث غالم عبد الوهاب مذكرة تخرج لنیل 

نموذج جازي) الذي اكد او الماجستیر بعنوان االشهارو الثقافة االستهالكیة في الجزائر (

استنتج ان المجتمع الجزائري مجتمع شاب و تحصل على نسبة الذكور اكثر بكثیر من 

 ذكورا و النسبة المتبقیة اناث. %75االناث من المجموع الكلي للعینة حیث بلغت 
 
 



 الفصل التطبیقي

 

   

 

 Anova One Away األحادي التباین تحلیل اختبار نتائج یوضح: (4) رقم الجدول

 لجازي االشهاریة للومضات التعرض أنماط و عادات تأثیر درجة في الفروق اتجاه لمعرفة

 :السن لمتغیر تبعا العینة أفراد على

 
 تأثیر
 و عادات
 أنماط

 التعرض
 للومضات
 االشهاریة

 على لجازي
 العینة أفراد

 مصدر
 التباین

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرّیة

 مربع
 المتوسطات

 مستوى ف قیمة

 الداللة

 بین
 المجموعات

 

55,793 
1 27,896 

2.141 0.132 

 غیر 

 دال
 داخل

 المجموعات
 

482,107 
38 13,030 

 المجموع
 الكليّ 

537,900 
39 

 

 spss برنامج من المستخرجة الجداول على باالعتماد الطالبتین إعداد من :المصدر 

 بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم (4) رقم الجدول بیانات خالل من نالحظ  

 أفراد على لجازي االشهاریة للومضات التعرض أنماط و عادات تأثیر درجات متوّسطات

 القیمة من اكبر هو و (0.132) المحسوب الداللة مستوى ألنّ  السن، لمتغیر تبعا العینة

 .(0.01) و (0.05) المعتمدة للداللة المعنویة

 05.0 من اكبر هي و 38 حریة درجةب F=2,141 0.132=SIGقیمة الجدول من نالحظ

 و لعادات تاثیر وجود عدم نستنتج منه و معنوي غیر اي احصائیا دال غیر النموذج اذن

 الداللة مستوى عند ذلك و العینة افراد على لجازي االشهاریة للومضات التعرض انماط

0.05 



 الفصل التطبیقي

 

 التعرض انماط و عادات نحو متشابهة رؤیة لهم الدراسة عینة مفردات أن یعني وهذا 
 .المفردات هذه رؤیة في یؤثر ال السن أن على مؤشر وهذا للومضات،

 
 Anova One Away األحادي التباین تحلیل اختبار نتائج یوضح: (5) رقم الجدول

 أفراد على لجازي االشهاریة للومضات التعرض دوافع تأثیر درجة في الفروق اتجاه لمعرفة

 :السن لمتغیر تبعا العینة

 
 دوافع تأثیر

 التعرض
 للومضات
 االشهاریة

 على لجازي
 العینة أفراد

 مصدر
 التباین

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرّیة

 مربع
 المتوسطات

 مستوى ف قیمة

 الداللة

 بین
 المجموعات

 

89,741 
1 

44,870 4.997 0.01 

 دال

 داخل
 المجموعات

 

332,234 
37 

8,979 

 المجموع
 الكليّ 

421,975 
39 

 

 spss برنامج من المستخرجة الجداول على باالعتماد الطالبتین إعداد من :المصدر  

 متوّسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود(5) رقم الجدول بیانات خالل من نالحظ 

 السن، لمتغیر تبعا العینة أفراد على لجازي االشهاریة للومضات التعرض دوافع تأثیر درجات

 المعتمدة للداللة المعنویة القیمة من اصغر هو و (0.01) المحسوب الداللة مستوى ألنّ 

 .(0.01) و (0.05)

 05.0 من اصغر هي و 38 حریة بدرجة F=4.997 0.01=SIGقیمة الجدول من نالحظ

 التعرض انماط و لعادات تاثیر وجود نستنتج منه و معنوي احصائیاو دال  النموذج اذن

 0.05 الداللة مستوى عند ذلك و العینة افراد على لجازي االشهاریة للومضات



 الفصل التطبیقي

 

 وهذا التعرض، دوافع نحو متشابهة رؤیة لهم الدراسة عینة مفردات أن یعني وهذا 
 .المفردات هذه رؤیة في یؤثر ال السن أن على مؤشر
 

 
 Anova One Away األحادي التباین تحلیل اختبار نتائج یوضح: (6) رقم الجدول

 لمتغیر تبعا  لجازي االشهاریة للومضات العینة أفراد تقییم درجة في الفروق اتجاه لمعرفة

 :السن

 
 تقییم درجة
 العینة أفراد

 للومضات
 االشهاریة

   لجازي

 مصدر
 التباین

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرّیة

 مربع
 المتوسطات

 مستوى ف قیمة

 الداللة

 بین
 المجموعات

 

 
1 

44,870 4.997 0.01 

 دال

 داخل
 المجموعات

 

 
37 

8,979 

 المجموع
 الكليّ 

 
39 

 

 spss برنامج من المستخرجة الجداول على باالعتماد الطالبتین إعداد من :المصدر  

 متوّسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود(6) رقم الجدول بیانات خالل من نالحظ 

 السن، لمتغیر تبعا العینة أفراد على لجازي االشهاریة للومضات التعرض دوافع تأثیر درجات

 المعتمدة للداللة المعنویة القیمة من اصغر هو و (0.01) المحسوب الداللة مستوى ألنّ 

 .(0.01) و (0.05)

 من اصغر هي و 38 حریة بدرجة F=4.997 0.01=SIGقیمة الجدول من نالحظ 

 انماط و لعادات تاثیر وجود نستنتج منه و معنوي احصائیاو دال  النموذج اذن 05.0

 0.05 الداللة مستوى عند ذلك و العینة افراد على لجازي االشهاریة للومضات التعرض



 الفصل التطبیقي

 

 العینة افراد تقییم درجة نحو متشابهة غیر رؤیة لهم الدراسة عینة مفردات أن یعني هذا و

 .المفردات هذه رؤیة في یؤثر  متغیرالسن أن على مؤشر وهذا لجازي، االشهاریة للومضات

 

 السن  التحلیل الكلي للمحاور الثالث تبعا لمتغیر

طالب من جامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة تخصص  40لقد ضمت عینة البحث 

حیث یشیر الجدول االول و الثاني و الثالث لهذه الدراسة الى المعلومات  اعالم و اتصال

 .االولیة المحصلة عن عینة البحث حیث یجمع بینهم تبعا لمتغیر السن

 .المحور االول یتمثل في  تأثیر عادات و أنماط التعرض للومضات االشهاریة لجازي

ضات االشهاریة لجازي و الثالث یتمثل اما المحور الثاني یتمثل في تأثیر دوافع التعرض للوم

 .في تقییم أفراد العینة للومضات االشهاریة لجازي 

و نالحظ من خالل الجداول الثالث  توزیع العیة حسب متغیر السن حیث نالحظ ان فئة 

سنة فقد  22الى  18سنة جاءت في المرتبة االولى اما الفئة الثانیة من  27الى  23من 

 .في المرتبة االخیرة  28انیة و اخیرا نالحظ فئة اكثر من حلت في المرتبة الث

و تعتقد الطالبتین ان تقدم الفئة االولى على بقیة  الفئات االخرى یعزى الى انتهاء الطلبة 

الجامعیین  من طور التدرج او االلتحاق لدراسة الماستر في سن متاخر و ذلك راجع الى 

متالكهم الوقت الكافي في الجامعة ,حیث ان الفئة توزیع استمارة االسئلة علیهم و هذا ال

الثانیة طلبة جدد في الجامعة ال یملكن الوقت الكافي في الجامعة فحین الفئة المتبقیة لیس 

 .لدیها اهتمام و هذا راجع لغیابهم او انشغالهم بامو اخرى ال تخص الجامعة 

ر على سلوك المستهلك وهنا نستحضر دراسة ریمة بودراف و سمیة موساوي اثر االشها

اكثر  22الى  18النهائي حسب متغیر السن ,فكات النتائج ان طلبة التي تكون اعمارهم من 

  .نسبة من الفئات االخرى 

 



 الفصل التطبیقي

 

 

 

 

 Anova One Away األحادي التباین تحلیل اختبار نتائج یوضح: (7) رقم الجدول

 :الدراسي المستوى لمتغیر تبعا  أنماط و عادات تأثیر درجة في الفروق اتجاه لمعرفة

 
 تأثیر درجة

 و عادات
  أنماط
 تبعا

 لمتغیر
 المستوى
 الدراسي

 مصدر
 التباین

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرّیة

 مربع
 المتوسطات

 مستوى ف قیمة

 الداللة

 بین
 المجموعات

 

51,708 1 
25,854 1.986 1.54 

 دال غیر

 داخل
 المجموعات

 

486,192 37 
13,140 

 المجموع
 الكليّ 

537,900 39 
 

 spss برنامج من المستخرجة الجداول على باالعتماد الطالبتین إعداد من :المصدر 

 متوّسطات بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود (7) رقم الجدول بیانات خالل من نالحظ  

 المحسوب الداللة مستوى ألنّ  ، الدراسي المستوى لمتغیر تبعا  أنماط و عادات تأثیر درجات

 .(0.01) و (0.05) المعتمدة للداللة المعنویة القیمة من اكبر هو و (1.54)

 05.0 من اكبر هي و 38 حریة بدرجة F=1.986 1.54=SIGقیمة الجدول من نالحظ

 انماط و لعادات تاثیر وجود عدم نستنتج منه و معنوي احصائیاوغیر دال غیر النموذج اذن

   0.05 الداللة مستوى عند ذلك و العینة افراد على لجازي االشهاریة للومضات التعرض



 الفصل التطبیقي

 

 و عادات تاثیر درجة نحو متشابهة غیر رؤیة لهم الدراسة عینة مفردات أن یعني هذا و

 ال    الدراسة متغیرمستوى أن على مؤشر وهذا لجازي، االشهاریة للومضات التعرض انماط

 .المفردات هذه رؤیة في یؤثر

 

 

 Anova One Away األحادي التباین تحلیل اختبار نتائج یوضح: (8) رقم الجدول

 العینة أفراد على االشهاریة للومضات التعرض دوافع تأثیر درجة في الفروق اتجاه لمعرفة

 :الدراسي المستوى لمتغیر تبعا

 
 تأثیر درجة

 دوافع

 التعرض

 للومضات

 االشهاریة

 أفراد على

 تبعا العینة

 لمتغیر

 المستوى

 الدراسي
 

 مصدر
 التباین

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرّیة

 مربع
 المتوسطات

 مستوى ف قیمة

 الداللة

 بین
 المجموعات

 

11,742 
1 

5,871 0.530 0.593 

 دال غیر

 داخل
 المجموعات

 

410,233 
37 

11,087 

 المجموع
 الكليّ 

421,975 

39 

 

 spss برنامج من المستخرجة الجداول على باالعتماد الطالبتین إعداد من :المصدر  

 بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم (8) رقم الجدول بیانات خالل من نالحظ 

 تبعا العینة أفراد على االشهاریة للومضات التعرض دوافع تأثیر درجة درجات متوّسطات
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 القیمة من اكبر هو و (0.593) المحسوب الداللة مستوى ألنّ  الدراسي، المستوى لمتغیر

 .(0.01) و (0.05) المعتمدة للداللة المعنویة

 05.0 من اكبر هي و 38 حریة بدرجة F=0.530 0.593=SIGقیمة الجدول من نالحظ

 انماط و لعادات تاثیر وجود عدم نستنتج منه و معنوي احصائیاوغیر دال غیر النموذج اذن

  0.05 الداللة مستوى عند ذلك و العینة افراد على لجازي االشهاریة للومضات التعرض

 دوافع تاثیر درجة نحو متشابهة غیر رؤیة لهم الدراسة عینة مفردات أن یعني هذا و 

 في یؤثر ال الدراسي متغیرالمستوى أن على مؤشر لجازي،وهذا االشهاریة للومضات التعرض

 .المفردات هذه رؤیة

 Anova One Away األحادي التباین تحلیل اختبار نتائج یوضح: (9) رقم الجدول

 لمتغیر تبعا االشهاریة للومضات العینة أفراد تقییم درجة في الفروق اتجاه لمعرفة

 :الدراسي المستوى

 
 تقییم درجة

 العینة أفراد

 للومضات

 االشهاریة

 لمتغیر تبعا

 المستوى

 الدراسي

 الدراسي
 

 مصدر
 التباین

 مجموع
 المربعات

 درجات
 الحرّیة

 مربع
 المتوسطات

 مستوى ف قیمة

 الداللة

 بین
 المجموعات

 

17,242 1 
8,621 0.591 0.559 

 دال غیر

 داخل
 المجموعات

 

539,858 37 
14,591 

 المجموع
 39 557,100 الكليّ 
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 بین إحصائیة داللة ذات فروق وجود عدم (9) رقم الجدول بیانات خالل من نالحظ   

 المستوى لمتغیر تبعا االشهاریة للومضات العینة أفراد تقییم درجة درجات متوّسطات

 للداللة المعنویة القیمة من اكبر هو و (0.559) المحسوب الداللة مستوى ألنّ  الدراسي،

 .(0.01) و (0.05) المعتمدة

 05.0 من اكبر هي و 38 حریة بدرجة F=0.519 0.559=SIGقیمة الجدول من نالحظ

 انماط و لعادات تاثیر وجود عدم نستنتج منه و معنوي احصائیاوغیر دال غیر النموذج اذن

  0.05 الداللة مستوى عند ذلك و العینة افراد على لجازي االشهاریة للومضات التعرض

 للومضات العینة افراد تقییم نحو متشابهة رؤیة لهم الدراسة عینة مفردات أن یعني وهذا

 هذه رؤیة في یؤثر ال الدراسي المستوى متغیر أن على مؤشر وهذا لجازي، االشهاریة

 .المفردات

   :المستوى العلمي التحلیل الكلي للمحاور الثالث تبعا لمتغیر

طالب من جامعة الجیاللي بونعامة بخمیس ملیانة تخصص  40لقد ضمت عینة البحث 

حیث یشیر الجدول االول و الثاني و الثالث لهذه الدراسة الى المعلومات  اعالم و اتصال

 .المستوى العلمي االولیة المحصلة عن عینة البحث حیث یجمع بینهم تبعا لمتغیر

 .المحور االول یتمثل في  تأثیر عادات و أنماط التعرض للومضات االشهاریة لجازي

لتعرض للومضات االشهاریة لجازي و الثالث یتمثل اما المحور الثاني یتمثل في تأثیر دوافع ا

 .في تقییم أفراد العینة للومضات االشهاریة لجازي 

و نالحظ من خالل الجداول الثالث  توزیع العینة حسب متغیرالمستوى العلمي حیث نالحظ 

حل في المرتبة االولى اما مستوى الماستر جاء في المرتبة الثانیة و  2ان مستوى ماستر 

 .ثا نجد مستوى لیسانس في المرتبة االخیرة ثال

غالبا ما یكونون اكثر وعیا في الجامعات  2حیث تعتقد الطالبتین ان طلبة  ماستر 

االكادیمیة و اكثر تطلعا على المواضیع الخاصة باالعالم و االتصال و هذا القبالهم على 



 الفصل التطبیقي

 

 .ا یلیهم طلبة اللیسانستحضیر مذكرات التخرج بینما طلبة الماستر یمثلون اقلیة و اخیر 

و تتفق مع دراسة الطالب محمد عبد الفتاح العداده لمذكرة دور و اهمیة االشهار في 

هم الفئة االكثر تطلعا  2المؤسسة االقتصادیة نموذج موبیلیس الذي اكد ان طلبة الماستر 

 .على الومضات االشهاریة

 

 نتائج الدراسة 

لقد تطرقنا في هذا الفصل االخیر الى تحلیل نتائج الدراسة من خالل الخدمات التي 

تقدمها مؤسسة جازي الى زبانئها عن طریق االشهار ومن هنا تمت الدراسة لتقییم العینة 

الشهارات جازي ومدى رضا المستخدم عنها، وذلك من خالل جمع المعلومات من المؤسسة 

لة لعینة من طالب جامعة الجیاللي بونعامة الذین یستخدمون وتحویلها الى استمارة اسئ

شریحة جازي وقد تم معالجة البیانات عن طریق تطبیق انوفا حیث تم الخروج ببعض النتائج 

 :من خالل الدراسة من بنها النقاط التالیة

االشهار على المستخدمین یختلف من فرد الى اخر باختالف خصائصه  تأثیر*ان 

 جنس، سن، ومستوى.الشخصیة من 

*ان االشهار یعتبر كنقطة انطالق لتحقیق اهداف واشباع حاجته واكتساب الممستخدمین 

والمتعاملین بمالئمة الخدمة وقدراتهم الشرائیة وذلك باعتبار االشهار العامل االساسي الذي 

 .یجذب انتباه المستخدمین اتجاه خدمات "جازي"

وافقین على ان الوسائل االشهاریة لمؤسسة جازي *كما نستنتج كذلك ان اغلب الطلبة م

كافیة الیصال الرسالة الى المستخدم وهذا دلیل على ان مستخدم شریحة جازي مقتنع 

بالرسالة المقدمة من طرف الوسائل االشهاریة وذلك لمزایاها التي تتناسب مع رغبة المستخدم 

 ین المنتج والمستخدم.حیث تعد كل وسیلة من وسائل االشهار عنصر تفاعل مباشر ب



 الفصل التطبیقي

 

*نستنج كذلك ان اغلب افراد العینة یقیمون بتقییم حیادي فیما یخص الفرق بین اشهار جازي 

والمؤسسات المنافسة، وهذا دلیل على رضاهم على الومضات االشهاریة لشریحة جازي 

 بوجود فرق بین االشهار الخاص بجازي واالشهارات المنافسة. وتأكیدوخدماتها 

قویا  تأثیراة االشهار قریبة من الجمهور، وهذا دلیل على ان لغة االشهار لها غان لنستنتج 

 .على كسب رضا المستخدم واقناعه بها
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 خاتمة عامة :

لنا بأن اإلشهار یشمل دورا أساسیا ألي من خالل دراستنا لهذا الموضوع یتضح 

مؤسسة ترغب في المحافظة على مركزها التنافسي وتعمل من خالل محاولة تغییر سلوك 

موجهة لمجموعة من  لمستخدمین وذلك بالتأثیر علیهم عن طریق مجموعة من اإلشهارات

 المجتمعات سب عادتهم وتقالیدهم.

یتمثل الهدف الرئیسي لهذا البحث في محاولة كشف اآللیة التي تعمل من خاللها 

 النشاط اإلشهاري للتأثیر في مستخدمیه 

 ومن خالل دراستنا لهذا الموضوع توصلنا إلى النتائج النظریة التالیة:

ئیسیة في مجال تسویق السلع و الخدمات للعدید من اإلشهار یعتبر أحد األنشطة الر  -1

 المؤسسات.

 أهداف اإلشهار جزء من أهداف المنظمة وكذلك جزء من إستراتیجیة المزیج التسویقي.-2

ال ینجز اإلشهار دون وسیلة قادرة على إیصاله إلى الجمهور وأن هذه الوسیلة یتم -3

 .مستهدفین من الحملة اإلشهاریةتحدیدها واختیارها على ضوء األطراف واألفراد ال

فبعد قیامنا بدراسة مسحیة لمؤسسة جازي توصلنا إلى ، أما فیما یخص الجانب التطبیقي

 النتائج التالیة:

تختلف درجة تأثیر المستخدم إلشهار جازي باختالف الوسیلة اإلشهاریة التي یستخدمها -1

 .إشهارات جازيلمتابعة  إذ تعتبر التلفزة أهم وسیلة یستخدمها الزبون

المستخدم یعتمد على إشهارات جازي كمصدر لمتابعة الجدید عن السلع والخدمات التي -2

 یرغب في شرائها والتي تم التأكد من صحتها لكون النتائج اإلستبیان أظهرت ذلك.
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یختلف تأثیر إشهارات مؤسسة جازي من فرد آلخر بإختالف خصائصه الشخصیة و  -3

تائج اإلستبیان وضحت و أثبتت ذلك فأثر اإلشهار على ذوي ماستر ون، لجامعيالمستوى ا

 .اإلشهار على ذوي المستوى المنخفضیكون أقوى من أثر  -2

 نتائج التوصیات:

ضرورة االهتمام بعرض إشهارات مؤسسة جازي في اإلذاعة والتي تعتبر قلیلة مقارنة  -1

 باإلشهارات التلفزیونبة 

الیة مختلف اإلشهارات وذلك للوقوف على نقاط الضعف ضرورة القیام بالقیاس فع -2

 .تداركها في اإلشهارات الالحقةو 

ة لتمیزها بمعدل إعادة النظر في اإلشهارات الصحافیة ومحاولة التركیز على هذه الوسیل -3

 .دورات ال بأس به

إعادة وذلك من أجل ، ضرورة تركیز على اإلشهار الذي له تأثیر كبیر على رضا الزبون -4

وذلك من خالل الخدمات التي لها دور في إجراء تحسینات ، عملیة الشراء وكسب الزبائن

إلشباع حاجات ورغبات الزبائن الحالین وذلك لكسب میزة تنافسیة تمكنها من البقاء 

 واالستمرار في السوق.
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  .والتوزیع للنشر الدراسات الجامعیة

 المجالت: -ج

1. "BINATNA" ,Magazine d’OTA N°2 automne, 2009 . 

 المواقع االلكترونیة: -د

1.  A propos de 

djezzy ,,http//www,orascotelecom,com :subsidiaries, /details,aspx . 

1. Djezzy organise trois evenement pour terminer lannee en beauté 

28decembre 2010 http ::www,tsa-algerie.com/communiques-de-

press/djezzy-organise-trois evenements-pour terminer lannee 1347 

html. 
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